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Epidemiologia (obliczeniowa) zakażeń szpitalnych w 
Małopolsce  i Polsce

 Modelowanie epidemiologiczne i sieci kontaktów –
narzędzie do  zarządzania zdrowiem publicznym w 
kontekście chorób zakaźnych – zakażeń szpitalnych

 Elektroniczny system monitoringu zakażeń szpitalnych i 
możliwości wynikające z informatyzacji

 System zarządzania ryzykiem zakażeń -
rozprzestrzeniania się zakażeń w ramach szpitala

 Regionalny system zarządzania ryzykiem zakażeń -
rozprzestrzeniania się zakażeń w regionalnym ujęciu 
geograficznym



Epidemiologia zakażeń szpitalnych- Mitygacja

 Redukcja prawdopodobieństwa zakażenia na kontakt (indywidualne 
szacowanie ryzyka, higiena rąk, bezpieczeństwo szpitalne etc.)

 Redukcja kontaktów (indywidualne szacowanie ryzyka, izolacja, 
kohortowanie, izolacja standardowa, etc.)

 Skrócenia czasu trwania zakażenia (diagnostyka, badania 
przesiewowe i antybiotykoterapia, etc.) 



Kontakty – rejestracja i analiza 

© Mirjam Kretzschmar



Zakażenia szpitalne- Mitygacja i Informatyzacja

 Wsparcie informatyczne tylko dla szarej i administracyjnej warstwy HIS-ów 

 Jeszcze w 2017 wielu Powiatowych Inspektorów Sanitarnych nie posiadało E-
PUAP-u ani e-podpisu

 w 2017 roku uruchomiono System Monitorowania Zagrożeń w ramach 
platformy P4 (CSIOZ), który pozwala na elektroniczne przesyłania kart 
zakażeń dla patogenów alarmowych między niektórymi szpitalami i 
laboratoriami diagnostycznymi a Państwową Inspekcją Sanitarną.  



Zakażenia szpitalne- Mitygacja i Informatyzacja

 Inteligencja epidemiologiczna zakażeń wciąż innowacyjna w Polsce,
jest już powszechnie dostępna w służbie zdrowia w krajach
rozwiniętych (np. wspierane genetycznie drzewa transmisji)

 Na świecie pojawia się wiele nowych zastosowań, których tematem
jest e-health („e-zdrowie”) oraz m-health („zdrowie w telefonie”) w
obecnej dobie cyfrowej.

 Komputerowe systemy wspierające podejmowanie decyzji w
medycynie chorób zakaźnych już od dawno pomagają zdrowie
publiczne oraz służą społeczeństwom krajów bogatych (analiza
ruchu pacjentów).

 Ostatnie badania (np. prof. Leiboviciego) dowiodły, że już istniejące
systemy informatyczne w sposób statystycznie istotny skuteczniej
dobierają leczenie zakażeń szpitalnych (antybiotykoterapia
celowana).



Elektroniczny System Monitoringu Zakażeń
Dane przechowywane na 
serwerze WSSE. Topologia 
danego szpitala oraz rejestr 
zakażeń danego szpitala jest 
dostępna dla danego 
użytkownika końcowego wraz 
z możliwością edycji. Nie ma 
konieczności rejestracji edycji 
wprowadzonych danych przez 
użytkownika końcowego. 
WSSE może mieć jednak 
prawo do tworzenia kopii 
wprowadzonych danych w 
celu pogłębionej analizy. 

Dane wejściowe będą wprowadzane za pomocą formularzy np. w PHP, a zapisywane w
formie tabelarycznej w formacie bazodanowym, np. w SQL. Tabele Odziały i Zakażenia są
powiązane poprzez zmienną Oddział ID.



Analizy epidemiologiczne



Migracja/Mobilność w szpitalu



Migracja/Mobilność w szpitalu



Migracja/Mobilność pacjentów www.sirsz.pl

webowa ankieta inicjacyjna
(konieczna do opisania szpitala)

symulacja 
w netlogo 

(opcjonalna platforma testowania 
niestandardowych scenariuszy,

zawierająca moduł zmiany)

aplikacja desktopowa
(właściwy program do 

bieżącej administracji danych
i tworzenia raportów)



Migracja/Mobilność w szpitalu www.sirsz.pl

Wysymulowane ścieżki zakażeń 
zgodne z obserwacją
zespołu ds. zakażeń

Pacjenci 
dodatni

Ryzyko 
zakażenia

Ryzyko 
zakażenia 
innych

Centralność 
in

Centralność 
out

406635 -1 0 3.2 2.9

46185 2 2 6.7 8.9

3404187 2 2 5.4 4.2

3374971 2 1 6 5.5

211976 3 3 7.3 8.1

589853 2 1 5.7 5.9

Klasyfikacja ryzyka za pomocą
funkcji centralności w sieci



Migracja/Mobilność między szpitalami



Jak to się robi w Niemczech

Göttingen

Braunschweig

Hannover

Belik, Vitaly, Philipp Hövel, and Rafael Mikolajczyk. "Control of Epidemics on Hospital Networks." 
Control of Self-Organizing Nonlinear Systems. 2017
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Jak to się robi w Szwecji

Jarynowski, Andrzej, and Fredrik Liljeros. "Contact networks and the spread of MRSA in 
Stockholm hospitals." Network Intelligence Conference (ENIC), 2015. (pp. 150-154). IEEE.

Gronowanie oddziałów/ 
szpitali w sieci

2 314 517 Pacjentów 
Hrabstwa Sztokhomlskiego
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Jak to się robi w Szwecji
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Jak to się robi w Holandii

Reorganizacja granic administracyjnych do rzeczywistego przepływu 
pacjentów

© Donker



Donker et al. 2012. “Hospital Networks and the Dispersal of 
Hospital- Acquired Pathogens by Patient Transfer”, Plos 
One, 7 (4): 1–8.

UK Brazylia 

Jak to się w innych krajach



Francja  Kalifornia
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Jak to się w innych krajach



Mapy potrzeb zdrowotnych - Małopolska

Województwo małopolskie (3,4 mln mieszkańców) 
charakteryzuje się:
• dłuższym oczekiwanym trwaniem życia (surowa 

umieralność najniższa w Polsce);
• struktura wieku ludności jest nieco młodsza niż 

ludności Polski;
• względnie wysoką liczby lekarzy a zwłaszcza 

specjalistów na 1000 mieszkańców;
• liczba pielęgniarek i położnych jest również relatywnie 

wysoka na 1000 mieszkańców;



Mapy potrzeb zdrowotnych (gin-poł)



Mapy potrzeb zdrowotnych (gin-poł)



Analizy geograficzne

Przeanalizowaliśmy rejestr zakażeń szpitalnych 
w Małopolsce, który zawiera ponad 30.000 
zdarzeń podczas hospitalizacji w latach 2015-
2018 z około 60 szpitali. Każdy powiat został 
opisany poprzez wektor współczynników 
zapadalności na 19 zakażeń szpitalnych dla 
różnych typów oddziałów szpitalnych, będący 
swoistym „fenotypem”. 

Baza danych została wykorzystywana do budowy sieci przestrzennej, gdzie 
wierzchołkami są powiaty a krawędzie przedstawiają podobieństwo sytuacji 
epidemiologicznej.



Analizy geograficzne

Regresja wieloraka liniowana różnicy zapadalności między 
powiatami (podobieństwo fenotypu mikrobiologicznego)  jako 
funkcja odległości między powiatamiodległość między powiatami Est SE

`Zapadalność MRSA /1000 Pacjentów` 0.250 (0.225)

`Zapadalność MSSA /1000 Pacjentów` -0.065 (0.238)

`Zapadalność E. faecalis VRE /1000 Pacjentów` 0.165 (0.615)

`Zapadalność E. faecium VRE /1000 Pacjentów` 0.204 (0.332)

`Zapadalność E.coli ESBL /1000 Pacjentów` 0.393*** (0.071)

`Zapadalność E.coli KPC/1000 Pacjentów` -52.352** (21.874)

`Zapadalność Klebsiella spp. ESBL /1000 Pacjentów` -0.041 (0.061)

`Zapadalność Klebsiella spp. KPC /1000 Pacjentów` -2.800 (3.810)

`Zapadalność Enterobacter spp. ESBL/1000 Pacjentów` 0.301 (0.349)

`Zapadalność Pseudomonas aeruginosa spp3/ 1000 Pacjentów` 0.271 (0.254)

`Zapadalność Acinetobacter spp./ 1000 Pacjentów` 0.420** (0.180)

`Zapadalność Clostridium difficile5/ 1000 Pacjentów` 0.139* (0.075)

`Zapadalność Clostridium perfringens5/1000 Pacjentów` -0.125 (1.526)

`Zapadalność Streptococcus pneumoniae6/1000 Pacjentów` -4.108** (1.651)

`Zapadalność Candida7 /1000 Pacjentów` 1.092*** (0.161)

`Zapadalność Aspargillus /1000 Pacjentów` -5.899** (2.579)

`Zapadalność Rotavirus/1000 Pacjentów` 0.110*** (0.033)

`Zapadalność Norovirus/1000 Pacjentów` 0.424** (0.185)

- Statystycznie istotny 
wzrost podobności 
zapadalności na 
zakażenia wirusowe 
(Rotavirus i Norovirus) 
wraz -ze wzrostem 
odległości między 
powiatami;



Analizy geograficzne

-Niskie podobieństwo

„fenotypu”

oświęcimskiego

i dąbrowskiego do

reszty województwa;



Analizy geograficzne

Podobieństwo w zapadalności na Rotawirusy



Mobilność pracowników



Mobilność pracowników



Mobilność pracowników



Mobilność pracowników



Podsumowanie www.sirsz.pl

Andrzej Jarynowski                                            a.jarynowski@fu-berlin.de tel. 503303108

 Infrastruktura informatyczna oraz świadomość 
epidemiologiczna

 Wiedza o przepływie pacjentów/personelu  (np. 
odrębność pow. oświęcimskiego)

 Organizatorzy opieki zdrowotnej powinny tworzyć 
REALNE regionalne programy mitygacyjne

 Dostęp do danych epidemiologicznych powinien być 
częściowo otwarty  
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