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PozdravnI nagovor

Spoštovani gostje, vabljeni predavatelji, udeleženci,

Okužbe, povezane z zdravstvom, v luči kazalnikov kakovosti

Želim vam dobrodošlico na 4. simpoziju »Okužbe, povezane z zdravstvom«, ki ga pripravljata Katedra za temeljne vede in Center za vseživljenjsko
učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Izbrana tema simpozija je aktualna, saj je preprečevanje in obvladovanje
okužb povezanih z zdravstvom eden od pomembnih elementov zagotavljanja
varnosti za paciente in kazalnik kakovosti dela zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov. Zagotovo je to področje dela, kjer so prizadevanja zdravstvenih zavodov velika, tako na nivoju znanja in odgovornosti posameznega zdravstvenega delavca, kot širše. V pomoč pri tem so predpisana delovna
mesta za obvladovanje okužb v zdravstvenem zavodu in delovanje komisije,
ki sistematično ureja področje okužb v zdravstvenem zavodu. Prav tako je
področje usmerjeno iz nacionalnega vidika preko NAKOBO. Področje je regulirano tudi z mednarodnimi smernicami in standardi.
Simpozij daje celovit pogled na izbrano temo. Zbornik predavanj predstavlja kakovostno gradivo za klinična okolja in študente. Za izbirni predmet
»Zdravstvena nega in preprečevanje bolnišničnih okužb« na študijskem programu prve stopnje študenti VŠZNJ izkazujejo veliko zanimanje, kar je dobra
popotnica za njihovo prevzemanje odgovornosti v kliničnih okoljih na tem
področju. Ustrezen nivo znanja je prvi pogoj, da se posamezni zdravstveni
delavec zaveda pomena lastnega delovanja.
Okužbe povezane z zdravstvom so tudi predmet podiplomskega izobraževanja, ki ga je v prihodnosti potrebno umestiti na nivo podiplomskega specialističnega znanja, zlasti za kader iz področja zdravstvene nege.

Simpozij Okužbe, povezane z zdravstvom, v luči kazalnikov kakovosti, ki
ga organizira Katedra za temeljne vede Visoke šole za zdravstveno nego, je
nekaj posebnega. Današnji simpozij namreč združuje najmanj dve področji v
zdravstvu, ki ju običajno obravnavamo posebej. Osebno sem vesela, da smo
prešli to pojmovanje, kajti cilj bolnika je en sam, in to je čimprejšnja ozdravitev z najmanjšimi posledicami in trpljenjem. Zdravstveni delavci moramo
bolnike obravnavati v skladu z znanjem in s strokovnimi smernicami. Vzpostavljen sistem kakovosti nam je izhodišče za izvajanje strokovnih smernic.
Seveda se morajo temu pridružiti tudi etične in moralne vrednote zdravstvenega delavca, ki našemu delu dodajo tretjo dimenzijo. Z uporabo vsega naštetega, ob osebnih sposobnostih in lastnostih, zdravstveni delavec prepričljivo
deluje v dobrobit bolnika.
Okužbe, povezane z zdravstvom, so bile dolgo časa nekaj, o čemer se ni
govorilo in se je pometalo pod preprogo. Šele vzpostavitev sistemov kakovosti nam je te okužbe pomagala postaviti na pravo mesto. Danes so okužbe,
povezane z zdravstvom, kazalnik kakovosti. Lahko bi rekli tudi svetilnik, ker
nas usmerjajo oz. opominjajo. V zadnjih dveh desetletjih se je uveljavilo področje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave kot prioriteta na področju
zdravstva. Po zgledu številnih evropskih držav smo tudi v Sloveniji vzpostavili
sisteme spremljanja varnostnih incidentov, kazalnikov kakovosti zdravstvene
obravnave ter priporočila za ukrepanje, z namenom izboljšanja izidov zdravljenja.
Zdravstvene ustanove smo dolžne kazalnike kakovosti poročati Ministrstvu za zdravje, ki je pripravilo Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v
zdravstvu. Skozi delo in poročanje se nam pojavljajo številne dileme in vprašanja, o katerih se bomo pogovarjali danes. Prav zato smo se organizatorji
simpozija potrudili, da smo v program vključili večino strokovnih avtoritet s
posameznega področja z namenom, da bo lahko prav vsak udeleženec dobil
odgovore na zastavljena vprašanja.

Naj vam 4. simpozij »Okužbe, povezane z zdravstvom« ponudi priložnosti
za povezovanje v znanju, strokovnih novostih, izkušnjah in da nove predloge
medsebojnega povezovanja in sodelovanja.
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
DEKANJA

Upam, da nam bo v današnjem dnevu uspelo dokazati in opravičiti svoje
poslanstvo, tako da boste odšli domov z novim znanjem in motivacijo, vse v
dobrobit bolnikov. Srečno.
Prim. doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.,
spec. klin. mikrobiol., spec. javnega zdravja,
predstojnica Katedre za temeljne vede VŠZN Jesenice
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4. simpozij Katedre za temeljne vede

Okužbe, povezane z zdravstvom
Program
08.00 – 08.30 Registracija udeležencev simpozija
08.30 – 08.40 Uvodna nagovora
doc. dr. Irena Grmek Košnik, predstojnica Katedre za temeljne vede VŠZNJ
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja VŠZNJ
Plenarna predavanja
Moderatorki: doc. dr. Viktorija Tomič, mag. Božena Kotnik Kevorkijan
08.40 - 09.00 Standardi – pomoč pri zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
Danica Šprajcar
09.00 - 09.20 Moč kazalnikov kakovosti
mag. Miran Rems
09.20 - 09.40 Delo in rezultati NAKOBO
doc. dr. Viktorija Tomič
09.40 -10.00 Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb v Sloveniji in rezultati raziskav
mag. Božena Kotnik Kevorkijan
10.00 – 10.20 Razprava
10.20- 10.40 Odmor
Tematska predavanja: Higiena rok
Moderatorki: doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, Mojca Dolinšek
10.40 - 10.55 Pomen higiene rok za preprečevanje bolnišničnih okužb
doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc
10.55 - 11.10 Dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije na temo higiene rok
Janja Perme, Milena Prosen
11.10 - 11.25 Higiena rok kot nov kazalnik kakovosti v zdravstvu
Mojca Dolinšek
11.25 – 11.40 Izkušnje nenehnega izboljševanja na področju higiene rok
Lidija Ahec, Zdenka Kramar
11.40 – 11.55 Promocija higiene rok v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
MarijaTomažič, Mojca Dolinšek
11.55 - 12.10 Razprava
12.10 - 12.50 Odmor za kosilo
Tematska predavanja: Kateter
Moderatorki: doc. dr. Mateja Logar, Zdenka Kramar
12.50 – 13.05 Osnove – vstavljanje in okužbe osrednjih venskih katetrov
doc. dr. Mateja Logar
13.05 – 13.20 Preprečevanje okužb OVK – oskrba katetra
Zdenka Kramar, Zorica Panić
13.20 – 13.35 Evidentiranje osrednjega venskega katetra in epidemiološko spremljanje
Zorica Panić, Zdenka Kramar
13.35 – 13.50 Razprava
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Tematska predavanja: VAP
Moderatorja: mag. Franc Šifrer, Helena Ribič
13.50 – 14.05 Pljučnica pri bolniku na mehanični ventilaciji
mag. Franc Šifrer
14.05 – 14.20 Preprečevanje okužb – dihalna oprema
Zorica Panić
14.20 – 14.35 Pljučnica ob umetnem predihavanju, povzročena z večkratno odpornimi

bakterijami
Helena Ribič
14.35 – 14.50 Razprava
14.50 – 15.10 Odmor
Tematska predavanja: MRSA
Moderatorka: doc. dr. Irena Grmek Košnik
15.10 – 15.25 Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA) in
bolnišnične okužbe – Kaj je novega?
doc. dr. Irena Grmek Košnik, Martina Kavčič
15.25 – 15.40 Obvladovanje proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus
(MRSA) v psihiatričnih bolnišnicah
Nataša Vuga, Metka Velušček, doc. dr. Irena Grmek Košnik
15.40 – 15.55 Obvladovanje proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus
(MRSA) v porodnišnicah in ginekologiji
mag. Irena Virant, Zdenka Brešar, doc. dr. Irena Grmek Košnik
15.55 – 16.10 Dekolonizacija kdaj in kako?
doc. dr. Viktorija Tomič
16.10 – 16.25 Uspešnost dekolonizacije nosilcev MRSA med zaposlenimi v regionalni
bolnišnici
Helena Ribič, Lidija Ahec, Zdenka Kramar
16.25 – 16.40 Razprava in zaključek simpozija

Plenarna predavanja
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Standardi – pomoč pri zagotavljanju
kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
Standards – a helpful tool in ensuring quality
and safe healthcare
Danica Šprajcar1

Izvleček

Zdravstvene organizacije lahko vzpostavijo sistem vodenja kakovosti in varnosti s pomočjo različnih standardov. Izpolnjevanje zahtev izbranih standardov lahko dokažejo s certifikati in certifikati o akreditaciji. Vzpostavljen sistem je lahko učinkovito orodje vodenja.
Ključne besede: kakovost, standardi, organizacija, sistem vodenja kakovosti in varnosti, proces, akreditacija, certifikat

Abstract

Health organizations may establish a quality and safety management system through a
variety of standards. Meeting the requirements of the selected standards can be proved
by certificates and certificates of accreditation. An established system can be an effective
management tool.
Key words: quality, standards, organization, quality and safety management system, process,
accreditation, certificate

1 Uvod
Pri organizaciji poslovanja si zdravstvene organizacije lahko pomagajo z
različnimi standardi: ISO 9001, DIAS; JCI, ISO 15189, ISO 22000 Poleg lastnih prizadevanj vsake posamezne organizacije za kakovostno in varno izvajanje zdravstvenih storitev jih k temu spodbujata tudi Nacionalna strategija
kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010 – 2015), ki jo je v septembru 2010
objavilo Ministrstvo za zdravje republike Slovenije in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, ki od izvajalcev specialistične bolnišnične dejavnosti
zahteva, da pristopijo v proces pridobitve akreditacije. V primeru, da tega ne
storijo v predvidenem časovnem okviru, predvideva ﬁnančne sankcije pri svojem plačilu pogodbeno dogovorjenih storitev.

1
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2 Pridobitev certifikata
Certiﬁkat oziroma potrdilo dokazuje, da organizacija posluje v skladu z zahtevami izbranega standarda. Običajno ga izda organizacija, ki se ukvarja z izvajanjem postopkov presoj. S presojami presojevalci te organizacije preverjajo,
v kakšni meri organizacija, ki je presojo naročila, izpolnjuje zahteve izbranega
standarda. Certiﬁkat o akreditaciji pa pomeni, da je organizacija pridobila potrdilo o pooblastilu za izvajanju postopkov, ki so bili predmet presoje.
Organizacija se mora odločiti, kateri standard oziroma kateri model bo
izbrala, da bo z njim uskladila svoj obstoječi način poslovanja. Nato se mora
odločiti, na kakšen način bo izvedla uskladitev poslovanja z zahtevami izbranega standarda. Pri tem si lahko pomaga tudi z zunanjim sodelavcem – svetovalcem za uvedbo izbranega modela. Po zaključku vzpostavitve se mora odločiti, če bo pri izbranem organu naročila izvedbo certiﬁkacijskega oziroma
akreditacijskega postopka in si prizadevala pridobiti certiﬁkat ali certiﬁkat o
akreditaciji.
Katerikoli model oziroma standard bo organizacija izbrala, bo za njegovo
uvedbo porabila veliko sredstev: časa zaposlenih, denarja in znanja. Če nočemo, da je izbrani standard le eno orodje več, ki ga po izvedenem projektu
uvedbe ne uporabljamo, moramo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in
varnosti stalno dograjevati s svojimi izkušnjami, prilagajati spremembam, ki
jih prinaša razvoj stroke, nova oprema, nove zahteve in pričakovanja uporabnikov zdravstvenih storitev. Univerzalnega orodja, ki bi ga lahko brez upoštevanja značilnosti organizacije neposredno prenesli v uporabo, ni. Zato mora
biti razvoj in prilagajanje orodja del našega vsakdana. Ob tem ne smemo nikoli pozabiti, kaj je glavni cilj dela na sistemu vodenja kakovosti in varnosti.
Edini smisel vsega dela naj ne bo samo pridobljeno potrdilo – bistvo namreč
ni sistem vodenja kakovosti in varnosti, bistvo je kakovost in varnost vsakodnevnega delovanja.

3 Razlogi za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti in
varnosti
Organizacije, ki želijo pridobiti certiﬁkat, imajo dve možnosti. Lahko gredo po liniji najmanjšega odpora in imajo certiﬁkat zgolj za papir, s katerim
se hvalijo pred odjemalci in poslovnimi partnerji, sicer pa skrbijo le za to, da
uspešno prestanejo naslednjo preverjanje. Druge organizacije pa lahko imajo
standarde, ki jih izpolnjujejo za trdne temelje poslovanja, na katerih bodo gradile svojo prihodnost (Jošt, 2007).
Motivi za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti in varnosti so torej zunanji in notranji. Zunanji motivi, kot so izboljšanje ugleda organizacije, prestiž,
sledenje trendom, delujejo samo kratek čas po pridobitvi certiﬁkata. Zahteve
zainteresiranih strani, kot so odjemalci, država, zavarovalnice, so zunanji motivi, na katere organizacija nima neposrednega vpliva, zato tudi ne ve, kakšne
15
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in kako dolgotrajne bodo koristi od izpolnjevanja zahtev teh zainteresiranih
strani.
Zato je koristno, da vodstvo organizacije ob odločanju za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti opredeli in zaposlenim predstavi predvsem notranje
motive, ki jih ima organizacija ob vzpostavljanju in v nadaljevanju tudi vsakodnevnem delovanju sistema vodenja kakovosti in varnosti. Sistem organizaciji lahko pomaga pri stalnem izboljševanju kakovosti storitev, doseganju
ponovljive kakovosti, pri zniževanju stroškov poslovanja. Lahko ga uporablja
kot orodje za izboljševanje poslovanja, procesov in postopkov dela. Z njegovo
pomočjo se lahko hitreje in učinkoviteje prilagaja spremembam ter uvaja novosti. Večina standardov postavlja zahteve, katerih izpolnjevanje pomaga pri
izboljšanju komunikacije med zaposlenimi in pri komunikaciji z uporabniki
storitev ter na ta način vpliva tudi na zadovoljstvo zaposlenih in odjemalcev.
Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti in varnosti prinaša preglednejšo organiziranost, večjo preglednost poslovnega procesa, jasnejšo opredelitev odgovornosti in pristojnosti. Vse to so lahko notranji motivi, zaradi katerih si
organizacija prizadeva za dobro poslovanje tudi z uporabo standardov.
Uporaba standardov oziroma vključitev teh modelov v oblikovanje, nadzor
in razvoj poslovnih procesov organizacije je torej povsem ločen od izvedbe
certiﬁkacijskih oziromaakreditacijskih postopkov Dejstvo je, da je mogoče
dobro poslovati in upoštevati zahteve standardov brez formalnih potrditev v
obliki certiﬁkatov.

4 Sistem vodenja kakovosti in varnosti je orodje vodenja
Vodenje lahko deﬁniramo tudi kot usmerjanje, vplivanje in motiviranje
zaposlenih, da bi ustrezno opravili naloge, potrebne za doseganje organizacijskih ciljev.
To pomeni, da je z vodenjem treba zagotoviti doseganje enotnega cilja in
smeri v organizaciji. Jasno je, da je organizacija tako uspešna, kot so uspešni
njeni zaposleni in le usklajeni cilji posameznika in organizacije lahko privedejo do uspešne organizacije. To pomeni, da se v organizaciji lahko ustvari ustrezna klima sodelovanja, če je pristop k načrtovanju skupen in zajema
kar največ zaposlenih. Tako lahko zaposleni čutijo pripadnost organizaciji in
sprejemajo politiko le, če jim je omogočeno sodelovanje pri graditvi vizije in
oblikovanju strateških ciljev. Od uspešnosti opravljanja dejavnosti vodenja je
prav gotovo odvisna uspešnost katere koli organizacije v tržnem gospodarstvu (Možina, 1994).
Pravi cilj za vsako zdravstveno organizacijo je izboljšanje vrednosti storitev
za paciente. Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na
področju zdravja prebivalstva. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se je
v državah članicah Evropske unije od leta 1980 podaljšala za več kot šest let
in v letu 2010 dosegla 79 let, medtem ko se je prezgodnja umrljivost izrazito
zmanjšala. Pričakovati je, da lahko človek več kot tri četrtine življenja preživi
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pri dobrem zdravju. Podaljšanje pričakovane življenjske dobe je mogoče pojasniti z boljšimi življenjskimi in delovnimi razmerami ter nekaterimi navadami,
ki vplivajo na zdravje, pa tudi z boljšim dostopom do zdravstvene oskrbe in
izboljšanjem njene kakovosti. Številne izboljšave na področju zdravstva pa so
povezane tudi s precejšnjimi finančnimi stroški. Do leta 2009 so se v evropskih
državah izdatki v zdravstvu povečevali hitreje kot v drugih gospodarskih
sektorjih in zdravstveni sektor je porabil vedno večji delež bruto domačega
proizvoda (BDP). Po izbruhu finančne in gospodarske krize 2008 so številne
evropske države zmanjšale izdatke za zdravstvo kot del širših prizadevanj za
obvladovanje velikih proračunskih primanjkljajev (Health reports, 2012).
S tem je zelo pomembne vrednostni problem v zdravstvu – kako zagotoviti
kakovostne in vedno boljše izide zdravstvene oskrbe z nižjimi stroški – dobil še dodatno dimenzijo. Izvajalci se soočajo s stalnimi spodbudami po večji
učinkovitosti, odgovornosti in prizadevanju izvajalcev storitev za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev v okviru ﬁnančnih omejitev. Na dvigovanje stroškov zdravstvene oskrbe vplivajo številni parametri: od
staranja prebivalstva, razvoja novih postopkov oskrbe do neučinkovite izrabe
razpoložljivih virov. Pri slednjem nam standardi lahko pomagajo s sistematiko, jasnim deﬁniranjem odgovornosti in pristojnosti, večjo preglednostjo poslovanja in procesnim pristopom.
Poslovni proces je organizirana skupina povezanih aktivnosti, ki delujejo
skupaj, za doseganje vrednosti za odjemalca. Način povezovanja teh aktivnosti je za vsako organizacijo edinstven in strateški. Večina organizacij je še
vedno organiziranih po funkcijah, hkrati pa uvajajo procesni pristop. Tokovi procesov velikokrat presegajo funkcijske meje in potrebna je koordinacija
med obema strukturama (If Quality is the answer, 2013).

5 Proces preprečevanja in obvladovanja okužb
Pri preprečevanju in obvladovanju okužb sodelujejo številni proﬁli zdravstvenih delavcev, ki so organizirani v različnih organizacijskih enotah. Zato
lahko vse aktivnosti, ki se v zdravstveni organizaciji izvajajo z namenom preprečevanje in obvladovanja okužb, obravnavamo kot proces. Iz standarda ISO
9001 namreč lahko razberemo, da je proces skupek povezanih aktivnosti.
Številne zahteve standarda ISO 9001 lahko povežemo z zagotavljanjem
uspešnega in učinkovitega preprečevanja okužb: od zahtev, za ustrezno
usposobljenost zaposlenih, ki sodelujejo v procesu, za ustrezno vzdrževanja
infrastrukture, obvladovanje delovnega okolja, planiranje in razvijanje izvajanja procesa, za določitev jasnih zahtev za morebitne zunanje izvajalce posameznih aktivnosti v procesu (npr. pranje, čiščenje, prehranske storitve),
določanje strokovnih zahtev za nabavo (npr. laboratorijskega in medicinsko
potrošnega materiala), do zahtev za nadzorovanje, merjenje in analiziranje
delovanja procesa ter ustrezno preventivno in korektivno ukrepanje.
17

4. simpozij Katedre za temeljne vede: Okužbe, povezane z zdravstvom

Če se moramo pri standardu ISO 9001 sami potruditi in poiskati povezavo
med njegovimi splošnimi zahtevami in konkretno prakso v procesu preprečevanja in obvladovanja okužb, nam standard DIAS navaja direktne zahteve
za ta proces združene v poglavju 23 Preprečevanje in obvladovanje okužb.
Posredne zahteve za proces preprečevanja okužb pa so tudi v poglavju 27 Fizično okolje.
Tudi standard JCI ima posebno poglavje, v katerem so združene speciﬁčne zahteve za preprečevanje in obvladovanje okužb. V tem poglavju so med
drugim speciﬁcirane zahteve za postopke izolacije, tehnike pregrad in čistih
rok ter povezavo programa z izboljšanjem kakovosti in varnosti pacientov in
zahteve za seznanjanje osebja s programom preprečevanja in obvladovanja
okužb.

6 Zaključek
Različni standardi se lahko uporabljajo v zdravstvenih organizacijah za
pomoč pri organizaciji poslovanja. Standardi, kot so ISO 9001, ISO 22000,
DIAS, JCI, AccreditationCanada’s Qmentumstandards zdravstvenim organizacijam omogočajo, da svoje poslovanje uskladijo z njihovimi zahtevami in
s tem vzpostavijo sistem vodenja kakovosti in varnosti. Navedeni standardi
oziroma izpolnjevanje njihovih zahtev pa predstavlja možnost za pridobitve
certiﬁkata ali certiﬁkata o akreditaciji. Z vzpostavitvijo sistema vodenja kakovosti in varnosti, za zagotavljanjem njegovega stalnega delovanja in izboljševanja pa organizacija predvsem dobi orodje vodenja, ki predstavlja temelj za
dolgoročno uspešno in učinkovito delovanje. Z ustrezno implenetacijo zahtev
enega ali več navedenih standardov si zdravstvena organizacija lahko pomaga
tudi pri vodenju procesa preprečevanja in obvladovanja okužb.
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Moč kazalnikov kakovosti
Power of quality indicators
mag. Miran Rems2

Izvleček

Zavedanje o pomenu razumevanja procesnega pristopa v zdravstvu je vedno močnejše.
V diagnosticiranju, zdravljenju ali negi delujemo po procesih, ki jih tudi definiramo, zapišemo in spremljamo. Že podatek o telesni temperaturi ali laboratorijski izvid o vrednosti
krvnega sladkorja je kazalnik, ki nas usmerja pri zdravljenju. Pri razumevanju kazalnikov v
procesih pa to razumevanje ni tako široko sprejeto. Včasih tudi pomembne odločitve niso
sprejete na podlagi podatka kazalnika. Kakovostne odločitve pa so možne le ob upoštevanju kazalnika kakovosti. Definiranje le teh je včasih težava, ki zmanjšuje moč kazalnikom.
Najpomembnejši del je prečiščen in jasno definiran imenovalec. Kazalnik ima ravno tako
svoj krog razvoja kot ostali procesi. Postavljen mora biti v ključni del procesa, kjer bo najbolje pokazal kako smo uspešni in ali so potrebne spremembe. Ena vrednost še ne bo
dala podatka o trendu v časovni vrsti. Sprememba v času nam pove o nujnosti korekcije
procesa. Kakovostni kazalniki so podlaga za odločanje na podlagi dokazov. Zato morajo
biti posejani kar najpogosteje. Morajo biti del kličnih poti in vseh ostalih, tudi podpornih
procesov. To dejstvo v diagnosticiranju ali zdravljenju hitro sprejmemo in ga redno uporabljamo. V razumevanju procesov in vodenju pa se mu izogibamo. Če bomo to razumevanje razširili bomo dali kazalnikom kakovosti novo moč, ki jo potrebujejo.
Ključne besede: kakovost, kazalnik kakovosti, proces

Abstract

Awareness of the importance of understanding the process approach in healthcare is
growing stronger and stronger. In the diagnostics treatment or nursing processes are
in use, even well defined, written and monitored. Data on body temperature or laboratory test results on blood sugar levels are an indicator that directs us to the treatment.
To understand the indicators in the other processes, this understanding is not as widely
accepted. Sometimes, even important decisions are not taken on the basis of an indicator. High-quality decisions are possible only if the quality indicator is in place. Defining is
sometimes a problem that reduces the indicators power. The most important part is refined and clearly defined denominator. The indicator has its own cycle of development as
other processes have. It must be placed in a key part of the process, where it will show how
we are successful, and whether changes are necessary. One value will not give information
on the trend in the time series. Change in time tells us about the necessity of the correction plan. Quality indicators are basis for evidence based changing. It should therefore be
scattered as often. They should be a part of clinical pathways and all the others, also supportive processes. This fact is in the diagnostics or treatment adopted and regularly used
but in understanding of processes and management we regularly tried to avoid them. If
we extend broad understanding we will give a new power to quality indicators, which
they need.
Key words: quality, quality indicators, process
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1 Uvod
Kratka besedica moč je zelo močna in vsebuje mnoge pomene. V sebi nosi
energijo, ki jo v spremembi časa izkoriščamo. Nosi moč premikanja ﬁzikalnih
enot. Nosi moč premikanja meja v športu. Nosi moč sprejemanja in spreminjanja zakonov v družbi. Velikokrat spregledano je dejstvo, da moč hkrati nosi
tudi odgovornost. In večja kot je višjo odgovornost ima. Učinek ali izkoriščanje moči ima svojo etično in družbeno komponento. Tudi izkoriščanje moči
vode v hidroelektrarni ali moči atoma v jedrsko elektrarni nosi s seboj družbeno odgovornost, na primer do okolja ali do zaposlenih. Mogoče se etične
komponente v sedanjem času nekoliko bolj zavedamo in jih sprejemamo. Ob
razmišljanju o kakovosti pogosto trčimo ob zid moči, ki iz različnih razlogov
ne omogoča aktivnejše implementacije le te. Verjamem, da je moč kazalnikov
večja in dolgotrajnejša in da je z njeno pomočjo lahko premagljiva marsikatera
ovira.
Ko v stiski sprašujemo domačina, kje je prava pot do želenega cilja, običajno pogrešamo kažipote. Če so poti dobro označene, je iskanje lažje, hitrejše, a
lahko ob tem zgrešimo kakšno prijetno izkušnjo v komuniciranju z domačini.
Dvignjen kazalec ali kazalec, ki uporno kaže v nas daje neprijeten občutek
obsojanja, čakajoč na kazen, grajo ali zahtevo. Vse to je lahko kazalnik. In
tu se vključi še kazalnik v kakovosti kot tehnični termin. Slovar slovenskega
knjižnega jezika kazalniku, kazalcu in indikatorju ponuja isto deﬁnicijo - kar
napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvoj česa.. Termin smo sprejeli v
vsakdanje delo in ga uspešno uporabljajmo že leta. Razumevanje termina se je
izkazalo kot sprejemljivo in razumljivo vsem uporabnikom.
Zdravstvo je dejavnost, kjer razvoj prehiteva ﬁnančne zmožnosti sistema. Ob tem je vedno večje zavedanje bolnikov in profesionalcev, da je kakovost zdravstvene oskrbe nujna stalnica. Zaradi tega je iskanje primerljivosti
in učinkovitosti zdravstvenega sistema svetovni trend (Arah et al., 2003). Vsi
udeleženci si želijo in pričakujejo, da bodo našli kazalnike učinkovitosti s katerimi bodo lahko kontrolirali in usmerjali zdravstvi sistem (Thomson, Harris,
2001).
S kazalniki je spreminjanje hitrejše in predvsem temelječe na spremembah,
ki so dokazane. Lahko bi trdil, da gre za spreminjanje temelječe na dokazih –
»evidence base changing«. Tak pristop je v medicini v zadnjih desetletjih postal temelj izobraževanju, posebej na podiplomskem delu, saj ga zahteva delo
z bolnikom ob postelji (Rems, 2007). Z enakim pristopom se v nacionalnih in
mednarodni okvirih iščejo mere in indikatorji učinkovitosti, da se oceni uspešnost zdravstvenih sistemov in razišče na kakšen način lahko ti vplivajo na
spreminjanje. Veliko aktivnosti je v okviru World Health Organzation (WHO)
in Organisation for Economic Cooperation and Developtment (OECD). Obe
sta predstavili podlago za mednarodno primerjavo zdravstvenih sistemov,
čeprav je takšna primerjava težka in vedno potrebuje previdno ocenjevanje
(McPake, Mills, 2000). Skupni okvir se prilagaja glede na razmere v državi,
vendar ostaja skupni in je zato lahko primerljiv. Ob tem so se je razvile v mno20
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gih državah ustanove, kjer je kakovosti zdravstvene oskrbe osnovna dejavnost.
S takšnim pristopom se kakovost v zdravstvu razvija hitreje, učinkovitost in
uspešnost sistema pa višja. V Veliki Britaniji deluje NICE - National Institute
for Clinical Excellence, NPSA- National Patient Safety Agency; NPF- National Performance Frameworks; v Kanadi NQI - National Quality Institute; v
Avstraliji NHPC - National Health Performance Committee, ACSQHC - Australian Council for Safety and Quality in Health Care; v Združenih državah
Amerike NFQMR, The National Forum for Quality Measurement and Reporting; AHRQ, The Agency for Health Research and Quality; JCAHO, Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Gre za vodilne
ustanove, kjer je zbrano veliko znanja in izkušenj, ne zgolj v ocenjevanju državnega nivoja, ampak vseh udeleženih v procesu zdravstvene oskrbe. Tudi
zaradi te širine je nastala široka paleta kazalnikov, ki potrebuje širši okvir, ki
vključuje usmeritve. OECD je predstavila v letu 2001 projekt HCQI (Health
Care Quality Indicator project), kjer je deﬁniran konceptualni okvir, ki odgovarja na vprašanji kaj in kako naj se meri kakovost v zdravstvenem varstvu
(Mattke, Epstein, Leatherman, 2006). Pomembno mnenje je v razmišljanju,
kako naj bo merjena kakovost preko kazalnikov. Kako izmeriti dolžino? Brez
metra ne gre. Kako izmeriti čas? Brez ure ne gre. Kako izmeriti kakovost?
Brez kazalnika kakovosti ne gre. Z mero lahko premerimo, ocenimo kakovost.
Izbor kazalnikov mora temeljiti na treh temeljih: na pomenu kaj naj se meri,
znanstveni presoji merjenja in zmožnosti oziroma ceni merjenja.

Izdelaj

Naþrtuj

Preveri

Ukrepaj

Slika 1. Demingov krog kakovosti
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2 Kazalnik v krogu kakovosti
Podlaga za razmišljanje je Demingova teorija o stalnem izboljševanju kakovosti (Slika 1) s planiranjem, izvajanjem v praksi, preverjanjem rezultatov
in ukrepanjem. Pomemben je preskok od preverjanja rezultatov k ukrepanju.
Tu se krog največkrat prekine oziroma se ne zaključi. Tu je priložnost za izboljšave največja.
Demingov krog kakovosti je podlaga razumevanja osnovnih principov
spremljanja kakovosti in spreminjanja na podlagi dokazov. Za današnje razmišljanje je pomemben del o preverjanju naših ciljev. Tukaj vstopajo kazalniki
kakovosti, ki imajo v sebi prav tako dinamiko spreminjanja (Slika 2). Deﬁniranje dobrega kazalnika kakovosti ni enostavno. Potrebuje odlično poznavanje
samega procesa, njegovih ciljev in seveda metodologijo kazalnikov. Kazalnik
je najučinkovitejši v delu, kjer lahko s svojimi podatki povzroča velike spremembe. Kazalniki, ki več let zapored leta kažejo, da je proces med 98 in 98
odstotki uspešen ne kaže prav veliko. Kažejo le to, da se proces ne izboljšuje,
kljub temu da je postavljen zelo visoko in lahko trdimo, da je proces odlično
obvladovan. Tak kazalnik ne kaže potrebe za spreminjanjem in je zato v spremljanju odveč. Predstavlja administrativno obremenitev in je lahko zgolj podlaga za pohvalo. Če je namen vodstva tak je še smiseln, soudeležene v procesu
pa bo prej uspaval kot jih animiral h kakovostnejšem delu. Zato je postavljanje
kazalnikov precizno delo, ki je pa v skladu s krogom izboljšav dinamično. Dobro vodstvo bo znalo postaviti kazalnike v pravi, ključni del procesa in ga tudi
zamenjati ali dodati novega, če se bi pokazalo le to potrebno. V takem delu in
pristopu se kaže visoko zavedanje vodstva o pomenu spremljanja kakovosti in
utemeljevanju sprememb (Rems, 2008). V hiši, kjer niso že več let spremenili
kazalnikov, katerega ukinili ali postavili novega, ne živijo aktivnega vodenja
in ne razumejo kakovosti kot osnovne vrednote vodenja oziroma izvajanja
procesov. Procesi se jim lahko zataknejo, povzročajo slabe produkte in nezadovoljne stranke.
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Izdelaj

Naþrtuj

Ukrepaj

Slika 2. Demingov krog kakovosti z dinamiko kazalnikov v delu preverjanja procesa.

Običajno se krog izboljšav ali krog kakovosti ali Demingov krog riše in
razume dvodimenzionalno. Tak je tudi narisan. Če krog izboljšav prikazani
na sliki 1. postavimo v čas se nam prikaže spirala izboljšav (Slika 3). Osnovni
namen kazalnika je sprememba, oziroma podlaga za odločitev o spremembi.
Zdravniki to redno uporabljamo pri sovjem delu ko pogledamo laboratorijske
izvide, klinično sliko in izvedemo spremembo terapije. Tudi v tem procesu
delujemo po temu krogu. Sprememba nas dvigne v nov nivo, kjer je ponovno
potrebno preverjanje – ali klinično ali laboratorijsko in tako naprej v naslednji
krog. Za sam proces zdravljenja je logično, da se uporablja več kazalnikov,
tudi medsebojno neodvisnih. Za ostale procese, predvsem vodenja pa je to
manj uporabljano.
S povečanjem zahtev po spremljanju kazalnikov kakovosti se veča tudi
zahteva po teoretično znanstveni opredelitvi (Gibberd, 2005). Zadnja desetletja se pri merjenju kakovosti uporablja taksonomija, ki jo je predlagal Donabedian. Razdelil je kazalnike v strukturne, procesne in mere izida (Donabedian,
Ann Arbor, 1980). V devetdesetih letih je postala evolucija kazalnikov veliko
bolj jasna in pomembna. Kazalnike so razvili v ustanovah in so jih redno spremljali in evaluirali. Takrat še ni bilo skupnega okvira, ki je danes jasneje deﬁniran. Vseeno danes kazalniki kakovosti potrebujejo bolj znanstven pristop, ki
se lahko deﬁnira v sprejemanju zahtev zunanjih uporabnikov, z jasnimi dokazi
o uspešnosti ideje in trenutnim razvojem tehnike in ideje. Vse te zahteve so
pogoj za znanstveni razvoj kazalnikov kakovosti.
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3 Kazalnik kot orodje primerjave
Kazalniki postajajo podlaga za primerjavo med bolnišnicami ali oddelki.
Gre za popolnoma legitimno željo se primerjati in iskati ali implementirati
nove rešitve za izboljšanje rezultatov. V veliki želji po takšnih primerjavah
gremo včasih predaleč. Za področje kirurgije je po splošnem prepričanju zelo
primeren kazalnik kakovosti delež pacientov z okuženo kirurško rano. Okužba kirurške rane je najpogostejši zaplet kirurškega zdravljenja.

kazalnik je smiseln le za primerjavo v časovni vrsti v isti bolnišnici (ibid.). Razmišljanje, da se lahko primerja kazalnike za rangiranje bolnišnic je prisotno
tudi pri nas. To je bilo zelo izraženo po uvedbi predpisanih kazalnikov za vse
bolnišnice (Rems, 2008). Delež padcev na tisoč pacientov je zelo varljiv podatek, saj brez jasne deﬁnicije imenovalca ne moremo priti do primerljivega
podatka. V nekaterih bolnišnicah je namreč večji delež bolnikov na očesnem
ali dermatološkem oddelku, v nekaterih na internističnih oddelkih, v nekaterih na pediatričnih, v nekaterih v dnevni bolnišnici. Tako ostajajo kazalniki
nedvomno močno orodje za primerjavo napredku posamezne bolnišnice ali
oddelka. So pa zelo slaba podlaga za primerjavo bolnišnic kot celote.
Le z razumom in močjo lahko pridemo do lepote. Moč kazalnikov kakovosti je težko deﬁnirati ob začetku uporabe. Jasna opredelitev imenovalca je
ključna. Boj kot sama številka ob koncu leta je pomemben trend spreminjanja.
Smo kazalnik izboljšali ali ne, so potrebni korektivni ukrepi? Kazalnik, ki kaže
na težave ima veliko moč. Moč, ki se izraža v nuji po spremembi.
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Slika 3. Demingov krog izboljšav v času in prostoru definira spremembe na podlagi
dokazov.

Operacija je proces, ki deﬁnira pacienta za kirurškega in tako postaja ključen atribut kakovosti. Okužba kirurške rane je lahko zelo različna, od povrhnje z malo rdečine in minimalno iztoka, do gnojnega iztoka ali celo do
okužbe globljih tkiv v sklepih ali ostalih anatomskih votlinah. Vse okužbe s
seboj nosijo podaljšanje hospitalizacije, dodatne stroške in seveda dodatne težave za pacienta in se kot take lahko končajo tudi usodno za pacienta. Če je do
okužbe prišlo zaradi malomarnosti, pa tudi za zdravnika, ki je pacienta zdravil.
Po podatkih se povprečno 5% operacij konča z okužbo kirurške rane, odvisno
od tipa operacije od 1 do 15% (Wilson, Ramboer, Suetens, 2007). Hkrati se
uporabljajo podatki za rangiranje bolnišnic. Vendar tu trčimo ob težave v
razlikah med bolnišnicami, tako v izboru pacientov, kot v deležu posameznih
pacientov. Zato je smiselna le primerjava med posegi, pa še tam je potrebna
validacija glede izbire pacientov, če želimo da so primerjave objektivne (van
Dishoeck, et al., 2013). Primerjava bolnišnic z deležem okužb kirurške rane
se naj ne uporablja, posebej če je število pacientov v bolnišnici omejeno. Ta
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Delo in rezultati NAKOBO
Activities and results of NAKOBO
Viktorija Tomič3

Izvleček

Preprečevanje bolnišničnih okužb oziroma okužb, povezanih z zdravstvom, je danes v središču skrbi za bolnikovo varnost in eden najpomembnejših kazalcev kakovosti zdravstvene oskrbe. Pri poenotenju naporov in delovanja na tem področju ter pri iskanje strokovnih
rešitev za vedno nove nevarnosti, ki ogrožajo bolnike, ima pomembno vlogo Nacionalna
komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO), ki je bila ustanovljena pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije leta 2003.
Ključne besede: bolnišnične okužbe, preprečevanje, NAKOBO

Abstract

Nosocomial infection prevention or more precisely health care-associated infection prevention is focal point of our care for patients’ safety and it’s one of the most important
qualities of care indicators. National Committee for Infection Control and Prevention established by Ministry of Health of Republic of Slovenia has an important role in unifying
the efforts and activities in this field as well as in finding expert solutions for new challenges threatening the safety of patients.
Key words: nosocomial infections, prevention, National Committee

1 Uvod
Preprečevanje okužb in s tem povezana priporočila zasledimo že zelo zgodaj v razvoju medicinske znanosti. Zgodnja priporočila so bila plod opazovanj
in izkušenj in niso bila podprta z raziskavami, ki so postale nuja pri ustvarjanju priporočil v zadnjem stoletju. V sodobnem zdravstvu smo morali razviti
obsežen sistem za preprečevanje okužb, da bi preprečili njihov nastanek pri
izvedbi sodobnih diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih postopkov, med
katerimi so številni invazivni. Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom,
je danes v središču skrbi za bolnikovo varnost. Obenem je postalo preprečevanje teh okužbeden najpomembnejših pokazateljev kakovosti zdravstvene oskrbe v zdravstvenih ustanovah. Obsežen projekt Svetovne zdravstvene
organizacije (SZO), ki je zaživel v tem desetletju, je namenjen izboljšanju
varnosti bolnikov in pomemben del predstavljajo raziskave in opazovanja ter
izdaja pisnih priporočil za preprečevanje različnih vrst okužb,povezanih z
zdravstvom.
3
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Ob koncu preteklega stoletja smo v Sloveniji dobili Pravilnik o pogojih za
pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb (1999), ki je bil v dopolnjeni obliki objavljen februarja 2011. Poleg
tega pravilnika posegata na področje obvladovanja bolnišničnih okužb tudi
Zakon o nalezljivih boleznih (2006) in Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (2006).
V tem času še nismo imeli strokovne skupine na nacionalnem nivoju, ki bi
povezovala bolnišnične komisije za preprečevanje okužb, nudila strokovno
pomoč in skrbela za odgovore na nove izzive. Pri Ministrstvu za zdravje je
bila leta 2003 ustanovljena Komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb z namenom, da:
zpovezuje delo komisij za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb
v zdravstvenih zavodih in pripravlja navodila strokovnim direktorjem in
vodjem komisij za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb;
zpreverja izpolnjevanje zahtev iz Pravilnika o strokovnem nadzoru izvajanja
programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Ministrstvu
predlaga člane komisije za nadzor glede na 3. člen pravilnika. V zavodih,
če je potrebno, tudi svetuje glede izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja
na področju bolnišničnih okužb. O izsledkih opravljenih nadzorov pošlje
poročilo z nasveti in zahtevo po izvajanju ukrepov zdravstvenemu zavodu in Ministrstvu za zdravje. V primeru, da so potrebni ukrepi, komisija
zahteva od zavoda poročilo o njihovem izvajanju in po potrebi ponovno
obišče zavod;
zskupaj z Razširjenim strokovnim kolegijem za infektologijo koordinira pripravo nacionalnih smernic za antibiotično zdravljenje doma pridobljenih
okužb in bolnišnično pridobljenih okužb;
zpripravi predlog ustreznih kazalnikov kakovosti dela na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ki naj se vključijo v nabor kazalcev kakovosti delovanja bolnišnice in informacijskega sistema bolnišnice;
zorganizira izobraževanja in zahteva izvajanje izobraževanja v zavodih;
zpredlaga ministrstvu s pomočjo Razširjenega strokovnega kolegija za infektologijo uvedbo učnih vsebin in vsebine s področja preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb v dodiplomski študij zdravstvenih smeri
in srednjih zdravstvenih šol;
zobjavlja Smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane
z zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo v elektronski obliki na spletni
strani ministrstva;
zse povezuje z domačimi, tujimi in mednarodnimi institucijami in posamezniki v smislu izboljšanja kakovosti dela.
Ob koncu leta 2010 je na pobudo predsednika Komisije za smotrno rabo
protimikrobnih zdravil pri MZ prišlo do sprememb dveh pravilnikov, ki urejata področje preprečevanja bolnišničnih okužb in sicer:
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Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb je dodana opredelitev nosilcev programa
smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil. Ta pravilnik
obenem za bolnišnice uvaja obveznost letnega poročanja o porabi protimikrobnih zdravil.
zPravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb določa postopke in izvajalce nadzora preprečevanja bolnišničnihokužbter dodatno tudi smotrne porabe protimikrobnih zdravil.
Z dopolnjenimi pravilniki smo povezali dejavnosti dveh komisij, ki se morata pri svojem delu nujno dopolnjevati, saj se njuni delovni področji prepletata.

2 Delo in rezultati
Leta 2001 je izšel priročnik o epidemiološkem spremljanju bolnišničnih
okužb, da bi lahko poenotili epidemiološko spremljanje okužb, povezanih z
zdravstvom (Klavs et al., 2001). Strokovna delovna skupina pri MZ je pred
nekaj leti pripravila priporočila za obvladovanje bolnišničnih okužb, ki
obravnavajo vse pomembne vidike nastanka in preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom.Priporočila so bila revidirana leta 2009 in so dostopna
na spletnih straneh MZ (Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS,
2009). NAKOBO je leta 2005 pripravila Navodila za obvladovanje MRSA v
bolnišnicah, ki so bila potrjena tudi na RSK za infektologijo ter Navodila za
higieno rok. Oba dokumenta sta na voljo na spletnih straneh MZ, kjer so
objavljena tudi obsežna navodila SZO za higieno rok (Ministrstvo za zdravje, 2005a, 2005b; WHO, 2005).V letu 2007 so bila izdana tudi priporočila za
preprečevanje in obvladovanje okužb v socialnovarstvenih ustanovah, ki so
jih pripravili člani delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov NAKOBO
in predstavnikov skupnosti socialnovarstvenih zavodov. Zaradi naraščanja
pojavnosti enterobakterij, ki izločajo beta-laktamaze razširjenega spektra
(ang. extendedspectrum beta-lactamase – ESBL), smo leta 2010 pripravili
in na spletnih straneh MZ objavili Priporočila za obvladovanje ESBL enterobakterij v bolnišnicah (Ministrstvo za zdravje, 2010). Trenutno ta priporočila prenavljamo in jih dopolnjujemo s priporočili za preprečevanje širjenja
karbapenemaza pozitivnih enterobakterij (KPE) in večkratno odpornih po
Gramu negativnih bakterij.
Ker je dejanskih podatkov o okužbah, povezanih z zdravstvom v Sloveniji
malo, smo na NAKOBO želeli pridobiti vsaj nekaj podatkov o epidemiološko pomembnih bakterijah, kar je mnogo lažje izvedljivo kot redno sledenje
bolnišničnim okužbam. V desetletnem obdobju delovanja NAKOBO smo
uspeli redno zbiratipodatke o pojavnosti proti meticilinu odporne bakterije
Staphylococcus aureus (MRSA). Od leta 2005 naprej MZ zahteva od bolnišnic
sporočanje podatkov o pojavnosti MRSA kot enem od kazalnikov kakovosti.
28
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V letošnjem letu je NAKOBO skupaj z Razširjenim strokovnim kolegijem za
zdravstveno negopričel s projektom higiene rok kot novim kazalnikom kakovosti s področja bolnišnične higiene in preprečevanj bolnišničnih okužb, ki bo
postal del obveznih poročil bolnišnic v prihodnjem letu.

3 Novi izzivi za NAKOBO
Novi izzivi, kot je MRSA pridobljen v skupnosti (angl. community-acquired MRSA), in drugi večkratno odporni mikroorganizmi (npr. Clostridium
diﬃcile, proti vankomicinu odporni enterokoki, večkratno odporni Acinetobacter spp. in Pseudomonas aeruginosa, ESBL enterobakterije in KPE, itd.),
številne invazivne diagnostične in terapevtske metode, za okužbe zelo dovzetne in ogrožene skupine bolnikov (imunsko oslabljeni zaradi bolezni ali
zdravljenja, bolniki iz obeh skrajnih starostnih skupin ipd.) preizkušajo naše
sposobnosti obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom in bodo terjali nova
priporočila za zaščito bolnikov in zdravstvenih delavcev. V vsej zgodovini
preprečevanja bolnišničnih okužb je pomembno vlogo igral nadzor pojavnosti posameznih mikroorganizmov in različnih vrst bolnišničnih okužb. Brez
aktivnega iskanja in opazovanja pojavljanja okužb, povezanih z zdravstvom,
kakovostnega preprečevanja okužb ni več mogoče zagotoviti. Vsaka ustanova
bi morala pripraviti program obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom,
katerega sestavni del naj bodo spremljanje izvajanja priporočil, epidemiološko spremljanje izbranih vrst okužb (izbrane glede na pomen za posamezno
ustanovo oziroma glede na nacionalni program), redno poročanje ugotovitev
znotraj ustanove in širše (npr. nacionalna mreža).prilagajanje priporočil Ob
neugodnih rezultatihopazovanj izvajanja priporočil in epidemiološkega spremljanja izbranih vrst okužb, je treba priporočila in navodila za delo prilagoditi. Na nacionalni ravni bi morali poskrbeti za vseslovenski program, ki bi bil
zdravstvenim ustanovam v oporo pri zmanjševanju nevarnosti za nastanek
okužb, povezanih z zdravstvom. Tak program bi moral:
zzastaviti ustrezne cilje
zrazviti in obnavljati priporočila za preprečevanje okužb in nadzor
zrazviti nacionalni sistem za spremljanje izbranih vrst okužb in na podlagi
rezultatov spremljanja ugotoviti učinkovitost ukrepov in ob neustreznih
rezultatih takoj prilagoditi priporočila
zpredvideti začetno in nadaljnje izobraževanje zdravstvenega osebja, ki se
ukvarja s preprečevanjem okužb
zpredvideti ozaveščanje vseh zdravstvenih delavcev o preprečevanju okužb,
povezanih z zdravstvom, kot kazalcu kakovosti oskrbe bolnika in kazalcu
skrbi za lastno zdravje
zvključiti vse, ki se ukvarjajo z zdravstveno in negovalno dejavnostjo (zdravstveni domovi, ambulante, bolnišnice, rehabilitacijske ustanove, socialnovarstveni zavodi)
zpredvideti in vključiti preudarno rabo protimikrobnih zdravil
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izvajalcih zdravstvene oskrbe in na različnih ravneh
sistem obveščanja in izobraževanja uporabnikov zdravstvenih storitev o njihovi aktivni vlogi pri preprečevanju okužb, povezanih z zdravstvom

zrazviti

Pri mnogih vsebinah programa lahko in mora aktivno sodelovati NAKOBO. Nekatere aktivnosti NAKOBO so že zametek posameznih vsebin programa, vendar pa je pred nami še dolga pot do urejenega in dobro delujočega
nacionalnega sistema za preprečevanje bolnišničnih okužb.
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Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb. Uradni list Republike Slovenije št. 92/2006. Dostopno na:
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200692&stevilka=3969(23.8.2013).
Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb.
B.k.: Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije; 2009. Dostopno na:www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/razvoj_sistema_zdravstvenega_varstva/nacionalna_komisija_za_obvladovanje_bolnisnicnih_okuzb/strokovnjaki/ (23.8.2013).
Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list Republike Slovenije št. 33/2006- UPB. Dostopno na: www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200633&stevilka=1348(23.8.2013).

4 Zaključek
Okužbe, povezane z zdravstvom, postavljajo pred nas številne izzive, ki jih
lahko uspešno premagamo, če se med sabo povežemo izvajalci, nalogodajalci,
plačniki, bolniki. Učinkovito preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom,
pa mora postati del vsakdanjega dela vsakega zdravstvenega delavca. NAKOBO mora še naprej iskati pravočasne odgovore na vedno nove nevarnosti na
področju preprečevanj bolnišničnih okužb, obenem pa nuditi strokovno pomoč bolnišničnim komisijam za preprečevanje bolnišničnih okužb.
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Epidemiološko spremljanje bolnišničnih
okužb v Sloveniji in rezultati raziskav
Epidemiology and study results of HCAI in
Slovenia
mag. Božena Kotnik Kevorkijan4

Izvleček

V prispevku je zbran pregled prispevkov s področja epidemiologije okužb, povezanih z
zdravstvom, v Sloveniji v zadnjih 15 letih. Opisane so nacionalne prečne raziskave bolnišničnih okužb, raziskava v enotah intenzivnega zdravljenja, okužbe po kardiokirurških
posegih, okužbe kolčnih protez, okužbe pri otrocih, okužbe v domovih starejših občanov.
Sledi kratek pregled epidemioloških raziskav okužb,povezanih z zdravstvom, ki trenutno
potekajo v Sloveniji v bolnišnicah in domovih starejših občanov in so del evropskih raziskav. Na koncu prispevka je predstavljeno epidemiološko stanje MRSA in ESBL pozitivnih
bakterij v UKC Maribor.
Ključne besede: epidemiologija, okužbe, povezane z zdravstvom, register

Abstract

Epidemiological results are described in this article, of healthcare-associated infections in
Slovenian hospitals, which were published in the last 15 years. There are also described
epidemiological studies, which are conducted this year and epidemiology of MRSA and
ESBL positive bacteria in the University Clinical Centre Maribor.
Key words: epidemiology, HCAI, register
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dosledno (Pravilnik, 1999). Spremljanje OPZ je od leta 2006 eden od obveznih
kazalnikov kakovosti za slovenske bolnišnice.
Del dejavnosti obvladovanja in preprečevanja OPZ je tudi epidemiološko
spremljanje OPZ, a pri nas še zaostaja za ostalimi dejavnostmi na področju
OPZ. Vsaka bolnišnica lahko vodi svoj način spremljanja OPZ, predvsem v
vseh bolnišnicah spremljajo pojav in širjenje večkratno odpornih mikroorganizmov.
Slovenija pa je kot članica EU prav tako obvezana spremljati OPZ (Council). Leta 2010 je bila za namene epidemiološkega spremljanja OPZ ustanovljena skupina za Slovensko nacionalno presečno raziskavo bolnišničnih
okužb (SNPRBO), ki je bila oblikovana na Inštitutu za varovanje zdravja v Ljubljani, člani so še iz obeh slovenskih univerzitetnih kliničnih centrov. Skupina
nacionalne mreže za epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb (MESBO) vodi organiziramo spremljanje določenih vrst OPZ v skladu z navodili
Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC).
Cilji epidemiološkega spremljanja OPZ so spremljanje trendov incidenčnih stopenj, prepoznavanje in spremljanje dejavnikov tveganja za OPZ, spremljanje pojavljanja mikroorganizmov, ki povzročajo OPZ in njihove občutljivosti za izbrana protimikrobna zdravila in zagotavljanje zgodnjega opozorila
ob nepričakovanih spremembah trendov OPZ. Rezultati epidemiološkega
spremljanja OPZ prispevajo k znižanju incidence in spodbujajo zdravstveno
osebje, da upošteva obstoječa priporočila in izvaja dobro klinično prakso, popravi ali izboljša določene prakse ter razvije, izvaja in vrednoti novo prakso
preprečevanja OPZ.
Rezultati epidemiološkega spremljanja OPZ v posameznih bolnišnicah v
skladu s standardizirano metodologijo, ki se jih zbere na nivoju države in tudi
na nivoju EU v ECDC, zagotovijo referenčne podatke za primerjavo med bolnišnicami in oddelki.

1 Uvod
Okužbe, povezane z zdravstvom v Sloveniji, so opredeljene v Zakonu o nalezljivih boleznih ter v Pravilniku o pogojih za pripravo in izvajanje programa
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb iz leta 1999 in kasnejših
dopolnitvah. Ta pravilnik določa minimalne strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja
okužb, povezanih z zdravstvom, v Sloveniji, vloge in normative za zdravnike
za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO), medicinske sestre za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO) in Komisijo za obvladovanje bolnišničnih
okužb (KOBO). Opredeljuje tudi naloge, minimalne tehnične pogoje in obvezna področja za to dejavnost. Epidemiološko spremljanje OPZ je ena od obveznih nalog za vse zdravstvene ustanove, ki pa se v praksi izvaja bolj ali manj
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2 Metode
Poiskala sem objave slovenskih avtorjev o OPZ v Sloveniji, ki so bile objavljene v slovenski ali tuji literaturi. Iskala sem po medmrežju pod gesli
»bolnišnične okužbe«, »okužbe, povezane z zdravstvom« in »epidemiološko
spremljanje bolnišničnih okužb« ter po avtorjih, za katere v okviru NAKOBO in MESBO vemo, da se ukvarjajo z dejavnostjo preprečevanja in obvladovanja OPZ. Seveda je to le del objavljenih prispevkov, ki so se mi zdeli
pomembni za delo na področju obvladovanja OPZ pri nas. Opisujem trenutno potekajoče raziskave na področju epidemiologije OPZ, ki potekajo pod
okriljem in z vednostjo MESBO. Na koncu navajam rezultate spremljanja
večkratno odpornih bakterij v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
(UKC Maribor).

mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., UKC Maribor, Oddelek za nalezljive bolezni in
vročinska stanja, Enota za obvladovaanje bolnišničnih okužb, kotnik.kevorkijan@ukc-mb.si
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3 Rezultati
3.1 Epidemiologiji OPZ v Sloveniji
Nacionalna prečna raziskava o bolnišničnih okužbah iz leta 2001
Oktobra 2001 smo v 19 slovenskih bolnišnicah izvedli prvo enodnevno prečno raziskavo. Uporabili smo deﬁnicije za bolnišnične okužbe, ki jih
je izdal Center za nadzor okužb v Atlanti (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) (Deﬁnicije, 2001). V raziskavo je bilo vključenih 6.695 bolnikov, 4,6 % jih je imelo vsaj eno OPZ. Najvišja je bila prevalenca okužb sečil
(1,2 %), druge najpogostejše okužbe so bile pljučnice (1,0 %), sledile so okužbe
kirurških ran (0,7 %) in sepse (0,3 %). Najvišji delež bolnikov z OPZ je bil v
enotah intenzivne terapije (EIT) 26,9 %, količnik epizod BO s številom bolnikov pa je bil 33,3 %.Povzročitelj je bil prepoznan v 55,8 % OPZ. Najpogosteje
dokazan povzročitelj je bil Staphylococcusaureus (18,2 %), drugi najpogostejši
povzročitelj je bila Escherichia coli (10,2 %). Proti meticilinu odporen S. aureus (MRSA) je bil izoliran v 16,6 % epizod BO s prepoznanimi povzročitelji.
Dejavniki tveganja za OPZ so bili centralni žilni kateter, periferni žilni kateter,
urinski kateter in hospitalizacija v EIT (Klavs et al., 2003).
Druga nacionalna prečna raziskava o bolnišničnih okužbah
Leta 2011 smo izvedli drugo nacionalno prečno raziskavo o bolnišničnih
okužbah, ki jo je vodila skupina za SNRBO in je bila del vseevropske raziskave, organizirane s strani ECDC. Vprašalnik je bil preveden in prilagojen
slovenskim bolnišnicam. Rezultati so pokazali nekoliko višjo prevalenco OPZ
v primerjavi z raziskavo l. 2001. Z objavo naših rezultatov moramo počakati,
saj ima pravico prve objave vseh rezultatov celotne evropske raziskave ECDC.
SLOPIC – slovenska raziskava 2001 (Bolnišnične okužbe v slovenskih
intenzivnih enotah)
V oktobru leta 2001 je bila izvedena petdnevna prevalenčna raziskava v 24
enotah za intenzivno zdravljenje (EIT) s ciljem ugotavljanja povprečnega števila BO in odpornosti mikroorganizmov, ki so povzročili te okužbe. Zajetih je
bilo 235 bolnikov starejših od 15 let. Bolnike so sledili še 6 tednov po zaključku raziskave. Uporabili so deﬁnicije CDC za OPZ (Muzlovič, Jereb, 2002). BO
je imelo 63 (26,8 %) od 142 bolnikov. Najpogostejše so bile okužbe dihal (74,6
%), in okužb sečil (12,7 %). Seps in okužb krvi je bilo 7 (11,1 %).
Spremljanje občutljivosti večkratno odpornih bakterij
Tako kot v svetu tudi pri nas narašča delež večkratno odpornih bakterij.
Mikrobiologi spremljajo razvoj odpornosti v laboratorijih. Slovenija je vključena v sistem spremljanja odpornosti bakterij EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System). Spremljamo delež MRSA med izolati S.
aureus, delež proti penicilinu odpornih S. pneumoniae, invazivne izolate E.
coli in enterokoke iz hemokultur. Delež MRSA že nekaj let pada. Delež pro34
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ti penicilinu odpornih S. pneumoniae postopno narašča z vmesnimi nihanji.
Med invazivnimi izolati E. coli in Klebsiella pneumoniae narašča delež tistih,
ki tvorijo laktamaze beta z razširjenim spektrom delovanja (ESBL). Narašča
tudi delež izolatov, ki tvorijo karbapenemaze (podatke iz laboratorijev posredovala Kolman, 2013). Natančneje so mikrobiologi obdelali trende odpornost
bakterij v Kliničnem centru v Ljubljani (Kolman, Gubina, 2006).
Proti meticilinu odporen zlati staﬁlokok - MRSA
Obvladovanje MRSA je najbolj pogosto omenjena tema s področja obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom, v Sloveniji. Spremljanje MRSA
je tudi eden od obveznih kazalnikov kakovosti za slovenske bolnišnice, tako
da so vse bolnišnice obvezane slediti epidemiološko situacijo glede MRSA
Narašča delež bolnikov, ki imajo MRSA že ob sprejemu v bolnišnico, delež
bolnikov, ki pridobijo MRSA znotraj bolnišnice, pa pada (Kotnik Kevorkijan,
Lorenčič Robnik, 2006).
Okužbe po kardiokirurških posegih
Na Kliniki za infekcijske bolezni v Ljubljani so v 10 letnem obdobju zdravili 6 bolnikov z osteomielitisom prsnice, 5 bolnikov z mediastinitisom, 18
bolnikov z zgodnjim pooperativnim endokarditisom, 5 bolnikov z okužbo endokavitarne elektrode. Najpogostejši povzročitelj vseh teh okužb je bil MRSA,
pogosto pa so bili izolirani še koagulazno negativni staﬁlokoki (KNS). Ostali
povzročitelji so bili izolirani posamično ali pa niso bili dokazani. (Lejko Zupanc, Müller Premru, Gabrijelčič, 2003).
Okužbe kolčnih endoprotez
Na Kliniki za infekcijske bolezni so od leta 1995 do leta 2003 zdravili 23
bolnikov z okužbo kolčne endoproteze. Okužba je nastopila v obdobju 1 meseca do 19 let po vstavitvi kolčne endoproteze. V prvem mesecu po operativnem posegu je nastopila okužba (zgodnja pooperativna okužba) samo pri
enem bolniku, znotraj 2 let po operativnem posegu pa pri 7 bolnikih. Ostale
okužbe kolčnih endoprotez so nastopile več let po vstavitvi endoproteze (Lotrič-Furlan, Meglič-Volkar, Lejko Zupanc, 2004).
Leta 2008 smo v UKC Maribor začeli spremljati okužb kolčnih protez po
vzoru HELICS/IPSE. Zgodnjih okužb znotraj 30 dni po vstavitvi kolčne endoproteze je bilo malo (2/207), pozna pooperativna okužba je bila ena. Kasneje
so sledenje okužb kolčnih protez še ponovili, delež okužb je bil majhen (še
neobjavljeni podatki).
Okužbe, povezane z zdravstvom, pri otrocih
OPZ se pojavljajo tudi pri otrocih. Na večini pediatričnih oddelkov slovenskih bolnišnic ni organiziranega spremljanja OPZ.
Na otroškem oddelku Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v
Ljubljani so spremljali OPZ v letih 1980 do 1983, stopnja OPZ je bila med 1,9
in 3,1 na 100 odpustov. V sezoni 2001/2002 so posebej spremljali rotavirusne
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gastroenteritise pri 282 otrocih, bilo je 9 primerov bolnišnično pridobljenih
rotaviroz (3,1 na 100 odpustov) (Lužnik Bufon, Grosek, Škerl, 2002).
Na porodniškem oddelku mariborske bolnišnice je bila epidemija enterovirusnih okužb l.1999, ko so zboleli 4 novorojenci, 3 od teh z meningitisom.
Izvor epidemije ni bil dokazan. Do prenosa je prišlo v enoti za novorojence v
nočnem času, ko so novorojenci bivali v skupnem prostoru za vse novorojence (Burja et al., 1999).
Okužbe v domovih starejših občanov (DSO)
V raziskavi, opravljeni v DSO Novo mesto, je opisana prevalenca in incidenca MRSA med stanovalci in osebjem v tej ustanovi ter načini prenosa
MRSA znotraj iste ustanove. Prevalenca je bila 9,3% in 3 mesece kasneje 8,8%
(Zohar Cretnik et al., 2005).
Leta 2000 so v Bolnišnici Golnik opravili študijo pljučnic pri bolnikih iz
DSO in ugotovili, da imajo bolniki iz DSO več pridruženih bolezni kot starejši
ljudje v domačem okolju. Potek pljučnic pri stanovalcih DSO je bil težji, antibiotično zdravljenje in hospitalizacija daljša, smrtnost pa bistveno višja (30%)
kot pri starejših iz domačega okolja (16,7 %) (Eržen et al., 2002).
Leta 2010 je potekala evropska prečna raziskava HALT (Healthcare-Associated infections and antimicrobial use in European Long-Term care facilities), ki je bila izvedena v DSO in drugih ustanovah z dolgotrajnim socialnim
in zdravstvenim varstvom. Sodelovala je tudi Slovenija in rezultati so bili dobri, okužb je bilo nekaj manj kot je povprečje za EU (2/100 oskrbovancev),
prav tako je bila poraba antibiotikov pod evropskim povprečjem za DSO. Največkrat uporabljena antibiotika sta bila amoksicilin s klavulansko kislino in
ciproﬂoksacin, najpogostejše okužbe pa okužbe sečil in okužbe dihal (lastni
podatki).
3.2 Epidemiološke raziskave v teku
Od leta 2013 potekajo pod okriljem MESBO raziskave epidemiološkega
spremljanja okužb kirurških ran (ESOKR) po evropskem protokolu, ki je preveden in prilagojen slovenskim bolnišnicam. V skladu z ECDC HAISSI protokolom v okviru MESBO v Sloveniji spremljamo okužbe kirurške rane (OKR)
po neslednjih operacijah: koronarni arterijski obvod, holecistektomija, operacija črevesja, carski rez, artroplastika kolka, artroplastika kolena, laminektomija.Vsaka bolnišnica se prostovoljno priključi raziskavi in sama izbere vrsto
OKR, ki jo bo spremljala, prav tako sama izbere časovno obdobje spremljanja,
ki pa mora biti najmanj 3 mesece. Raziskava še poteka, tako da rezultatov za
zdaj še nimamo.
Letos je prav tako potekala evropska epidemiološka prečna raziskava v
ustanovah z dolgotrajno oskrbo HALT 2, ki je imela poleg standardnega vprašalnika še poseben del za aktivno iskanje okužb sečil ob prisotnem trajnem
urinskem katetru. Raziskava še ni zaključena, rezultatov še nimamo. Okvirni
rezultati za Slovenijo kažejo, da je ponovno največ okužb dihal in sečil, od
antibiotikov je največkrat predpisan amoksicilin s klavulansko kislino.
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3.3 Epidemiološka situacija v UKC Maribor
V UKC Maribor bolj intenzivno spremljamo pojavnost večkratno odpornih mikroorganizmov zadnjih 15 let. Takrat smo imeli probleme z MRSA in
smo uvedli register MRSA. Na podlagi epidemioloških podatkov smo ukrepali, uvedli dodatne ukrepe za obvladovanje MRSA in izdali navodila za delo ter
uspešno zmanjšali pojavnost MRSA. Kasneje smo zaradi epidemiološke situacije uvedli še register VRE, register ESBL pozitivnih bakterij (Slika 1), register
Clostridium diﬃcile, register bakterij s karbapenemazami, ostale večkratno
odporne bakterije vodimo v skupnem registru. Tako kot povsod v Sloveniji pa
tudi po svetu imamo največ problemov s preprečevanjem in obvladovanjem
bakterij, ki izločajo ESBL (Tabela 1). Od leta 2008 smo v določenih obdobjih
spremljali OKR – okužbe kolčnih protez, letos pa spremljamo okužbe srčnih
obvodov in okužbe kolenskih protez.
Tabela 1. Novoodkriti nosilci MRSA v UKC Maribor
Leto

Število sprejemov

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

50237
50520
52111
53971
55245
55137
56822
56205
54470
55029
56122
58308
59370
57432
54754

Štev. novoodkritih
pacientov z MRSA
71
114
73
53
66
85
109
82
75
68
53
76
63
61
83

Štev. novoodkritih pac.
z MRSA/ 100 sprejemov
0,14
0,23
0,14
0,10
0,12
0,15
0,19
0,15
0,14
0,12
0,09
0,13
0,11
0,11
0,15
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Na podlagi epidemioloških podatkov v UKC Maribor izdajamo navodila
za delo, uvajamo ukrepe za preprečevanje prenosa OPZ znotraj bolnišnice in
pripravljamo načrte za delo v prihodnje.
Ostaja problem domov starejših občanov in drugih ustanov z dolgotrajnim
socialnim varstvom, ki izvajajo poleg osnovne dejavnosti tudi zdravstveno dejavnost in kjer že uvajajo svoje programe za obvladovanje okužb, povezanih
z zdravstvom, in s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov strokovno sledijo
bolnišnicam (Navodila, 2007). Tudi v DSO nimajo zadostnega števila zdravstvenih delavcev in za dejavnost obvladovanja in preprečevanja OPZ zmanjka časa.
Glede na splošno stanje v slovenski populaciji, ko je vse več starostnikov in
vse več ljudi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in strokovno pomoč pri
negi, bodo odgovorni v zdravstvenih ustanovah in na pristojnem ministrstvu
morali zagotoviti kadrovske in materialne pogoje za izvajanje dejavnosti obvladovanja in preprečevanja OPZ.

6OLND1DUDãþDQMHãWHYLODEROQLNRY](6%/EDNWHULMDPLY8.&0DULERUYletih
2000-2012
Slika 1. Naraščanje števila bolnikov z ESBL bakterijami v UKC Maribor v letih
2000-2012
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direktivah ECDC moramo izvajati (Humphreys, Smyth, 2005). Naše izkušnje
YDUVWYRPNLL]YDMDMRSROHJRVQRYQHGHMDYQRVWLWXGL]GUDYVWYHQRGHMDYQRVWLQNMHUåHXYDMDMR
VYRMHSURJUDPH]DREYODGRYDQMHRNXåESRYH]DQLK]]GUDYVWYRPLQVVRGHORYDQMHP]XQDQMLK
kažejo, da prihaja delno do odstopanj tudi zato, ker so te raziskave napovedane in v nekaterih manjših ustanovah ali na nekaterih oddelkih bolnike začasno
odpustijo in ti bolniki potem v raziskavo niso zajeti. So pa naši rezultati v
okvirih evropskih rezultatov.
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Pomen higiene rok za preprečevanje
bolnišničnih okužb
The importance of hand hygiene for
healthcare-associated infection prevention
dr. Tatjana Lejko Zupanc5

Izvleček
Higieno rok že vrsto let smatramo za najpomembnejši in najbolj učinkovit način preprečevanja nastanka okužb, povezanih z zdravstvom. Roke zdravstvenih delavcev so najpogostejše sredstvo za prenos mikroorganizmov s koloniziranega (okuženega) bolnika in neživega kontaminiranega okolja na druge bolnike. Razkuževanje rok je Svetovna zdravstvena
organizacija potrdila kot najprimernejši način izvajanja higiene rok in tudi uvedla koncept
petih priložnosti za izvajanje higiene rok. V prispevku je predstavljena znanstvena utemeljitev izvajanja higiene rok kot načina preprečevanja bolnišničnih okužb. Objavljene raziskave kažejo, da je večplastna strategija najprimernejši način, s katerim lahko vplivamo na
spremembo obnašanja, ki vodi do izboljšanja doslednega izvajanja higiene rok in k zmanjšanju pogostnosti okužb, povezanih z zdravstvom. Kako vplivati na izboljšanje doslednosti
izvajanja higiene rok, je eno najpogostejših vprašanj, ki si ga zastavljajo tisti, ki praktično
delajo na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. Svetovna zdravstvena organizacija
je objavila dokument, ki obsega številne ukrepe za izboljšanje doslednosti pri izvajanju
higiene rok. Uspešnost in doslednost izvajanja higiene roke je treba nadzirati, zdravstvene
delavce pa o tem ves čas izobraževati.
Ključne besede: higiena rok, doslednost, Svetovna zdravstvena organizacija

Abstract
Hand hygiene is considered as the most important and most effective measure for preventing healthcare-associated infections. Healthcare workers ‘hands are the most common vehicle for the transmission of healthcare-associated pathogens from patient to patient and within healthcare environment. Alcohol has been adopted by WHO as a universal
hand rub and five indications for performing hand hygiene were established. This paper
reviews factors influencing hand hygiene compliance and the impact of hand hygiene
promotion on healthcare-associated infection rates. Available evidence highlights the fact
that multimodal intervention strategies lead to improved hand hygiene and a reduction
in the rate of healthcare-associated infections. How to increase compliance with hand hygiene is one of the most burning problems that infection control practitioners face every
day. World Health Organization has published comprehensive guidelines on multimodal
strategy for improving hand hygiene compliance. Compliance with hand hygiene should
be monitored and healthcare workers continuously educated.
Key words: hand hygiene, compliance, World Health Organization
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1 Uvod
Roke zdravstvenih delavcev (ZD) so najpogostejše sredstvo za prenos mikroorganizmov s koloniziranega (okuženega) bolnika in neživega kontaminiranega okolja na druge bolnike (World Health Organization, 2006).Svetovna
zdravstvena organizacija (SZO) in druge strokovne organizacije na področju
preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom OPZ6 so izdale natančna navodila, s katerimi seznanjajo zdravstvene delavce o pomenu higiene rok, o
načinu izvajanja higiene rok in o načinu nadzora nad doslednostjo izvajanje
higiene rok (ibid.). Dober program nadzora nad higieno rok meri tudi doslednost izvajanja higiene rok ter opredeljuje indikacije ter načine izobraževanja.
Higiena rok predstavlja temelj preprečevanja OPZ in je del standardnih in
izolacijskih postopkov nege in osnovni sestavni del svežnjev za preprečevanje
katetrskih seps, okužb sečil, kirurških okužb in pljučnic, povezanih z umetnim predihavanjem (Pittet et al., 2006).V članku so predstavljena nekatera
znanstvena spoznanja o pomenu higiene rok, načini izboljšanja doslednosti
izvajanja higiene rok in nekatera nerešena vprašanja na tem področju.

2 Vloga rok pri prenosu mikroorganizmov
Ugotovitev, da je na koži rok prehodna in rezidenčna ﬂora (mikrobiota),
izhaja že izleta 1938, ko je Price v ključni raziskavi s kvantitativnimi metodami
dokazal, da je normalna koža kolonizirana s prehodno in stalno bakterijsko
ﬂoro in da se število bakterij dramatično poveča po daljši uporabi gumijastih
rokavic, število bakterij pa se po čiščenju bistveno bolj zmanjša, če so nohti
kratki (Price, 1938). Stalna ﬂora se nahaja pod povrhnjimi celicami stratum
corneum in jo lahko najdemo tudi na površini kože. Glavna bakterijska vrsta je
Staphylococcus epidermidis, ki je pri ZD v glavnem odporen proti meticilinu.
Druge rezidenčne bakterije so še Staphylococcus hominis in drugi glede koagulaze negativni staﬁlokoki ter korine bakterije in propioni bakterije. Stalna
ﬂora je manj povezana z okužbami, vendar lahko povzroči okužbe v sterilnih
telesnih votlinah, v očeh in na poškodovani koži. Prehodna bakterijska ﬂora
(mikrobiota), ki kolonizira povrhnje sloje kože, se lahko odstrani z rutinsko
higieno rok in je laže prenosljiva z rok na bolnika. Prenosljivi mikroorganizmi
na površini kože preživijo dalj časa. Na roke ZD pridejo preko neposrednega stika z bolnikom ali kontaminirani površinami, ki so v bolnikovi bližini.
Ti mikroorganizmi so najpogosteje povezani z bolnišničnimi okužbami. Prenosljivost prehodne ﬂore je odvisna od vrste mikrobov, števila mikrobov na
površinah in od vlažnosti kože. Roke nekaterih ZD lahko postanejo trajno
kolonizirane s patogenimi mikroorganizmi, kot so Staphylococcus aureus, po
Gramu negativni bacili in glivami. Pomanjkljivo izvajanje higiene rok ali opustitev tega postopka pripomore k vztrajanju bakterij na koži rok, pride lahko
do prenosa odpornih bakterij in kolonizacije drugih bolnikov. Redkeje pri6
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de do trajne kolonizacije rok s patogenimi mikroorganizmi. Poškodovana in
obolela koža na rokah predstavlja dejavnik tveganja za trajno kolonizacijo rok
zdravstvenih delavcev (Pittet et al., 1999).
Cilj higiene rok (bodisi z umivanjem ali z razkuževanjem) je zmanjšati število mikrooorganizmov na rokah, pri čemer zmanjšujemo predvsem prehodno bakterijsko ﬂoro. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča razkuževanje rok kot temeljni način vzdrževanja higiene rok in ustvarila koncept t.i
5 trenutkov (priložnosti) kot indikacij za higieno rok.Priporočila za izvajanje
higiene rok imajo kategorijo IA, kar pomeni, da je higiena rok močno priporočljiva, vendar imajo, kar se moči dokazov tiče, kategorijo II, kar pomeni, da
manjkajo randomizirane raziskave (World Health Organization, 2006).
Prednosti alkoholnega razkužila pred umivanjem so dokazane v številnih
raziskavah. Razkužilo ne draži kože, deluje dalj časa kot milo, sam postopek je
krajši, zahteva manj časa in je bolj učinkovit.
V tabeli 1 je navedenih le nekaj raziskav, ki so dokazale pomembno zmanjšanje pogostnosti števila bolnišničnih okužb z izvedbo kampanje za promocijo higiene rok in uvedbo alkoholnega razkužila.
Tabela 1. Pregled raziskav o vplivu izboljšanja higiene rok na zmanjšanje pojavnosti
bolnišničnih okužb.
Leto, avtor
1977;

Oddelek
EIT

Casewell, Dalton
1989;
EIT
Conly et al.
1990;
Simmons et al.
2000;
Pittet et al.
2004;
Lam, Lee, Lau
2010;
Mertz, et al.
2012

EIT

Intervencija
promocija higiene rok

Vpliv na BO
pomembno zmanjšanje pojavnosti
kolonizacije/okužb s klebsielo

izobraževanje,opazovanje, feedback pomembno zmanjšanje pogostnosti
okužb (od 33% na 12%)
promocija higiene rok

ni bilo vpliva na pogostnost BO

celotna bolnica uvedba alkoholnega razkužila,
izobraževanje, opazovanje, feedback,
promocija
neonatalna EIT uvedba alkoholnega razkužila,
izobraževanje, protokoli, promocija,
opazovanje
več oddelkov multimodalna strategija

signifikantno zmanjšanje letne
prevalence BO (42%) in prenosa
MRSA (87%)
zmanjšanje pojava BO od 11,3% na
6,2 na 1000 bolniško-oskrbnih dni

ustanove za
kronično nego

pomembno zmanjšanje izbruhov
respiratornih okužb in prenosa MRSA

multimodalna SZOstrategija

ni prišlo do zmanjšanja pogostnosti
kolonizacije z MRSA

Ho et al.
Legenda
BO – bolnišnične okužbe;
EIT – enota intenzivne terapije,
MRSA – proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus;
SZO-svetovna zdravstvena organizacija
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Seveda je tudi nekaj raziskav, ki pomembnega zmanjšanja BO niso dokazale kljubbolj doslednemu izvajanju higiene rok.V raziskavi, ki je preučevala
vpliv večplastne strategije na doslednost pri izvajanju higiene rok, so ugotovili, da ni prišlo do zmanjšanja pogostnosti kolonizacije z MRSA, kljub temu, da
se je doslednost izvajanja higiene rok povečala za 6 % (Mertz et al., 2010). Rezultati te raziskave potrjujejo, da je za jasno znižanje incidence BO potrebno
bistveno izboljšati doslednost pri izvajanju higiene rok. Le-ta mora biti toliko
večja, kolikor večja je začetna doslednost. Učinek doslednega izvajanja higiene rok je verjetno večji v enotah intenzivne nege kot na običajnih oddelkih.
Pri vrednotenjuvečine zgoraj navedenih raziskav, zlasti tistih, ki opisujejo
uspešno obvladovanje izbruhov BO, je težko oceniti pomen samo izboljšanja higiene rok, ker je praviloma uporabljena kombinacija več ukrepov kot na
primer izolacijski ukrepi, uporaba zaščitnih sredstev ipd.(Gould et al., 2010).

3 Dejavniki, ki vplivajo na doslednost izvajanja higiene rok
Kljub temu, da obstajajo številni dokazi o pomenu higiene rok pri preprečevanju OPZ, pa je prav ta ukrep izredno težko vzdrževati. Nedosledno izvajanje higiene rok je prisotno v vseh okoljih, v razvitem in nerazvitem svetu in
pri vseh proﬁlih ZD. Razlogi za nedoslednost so številni in odvisni od okolja,
infrastrukture, kulturnih razlik in celo od verskega prepričanja.
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na nedosledno izvajanje higiene
rok, so:
1. poklicna kategorija ZD (npr. zdravniki, bolničarji, ﬁzioterapevti…);
2. delo na posebnih področjih zdravstvene oskrbe (intenzivna nega, kirurgija,
urgenca, anesteziologija);
3. pomanjkanje kadra in prekomerna zasedenost postelj;
4. uporaba zaščitnih plaščev in rokavic.
Najmanj upoštevani so prav trenutki, ki najbolj vplivajo na možen prenos
mikroorganizmov, kot na primer priložnost pred stikom z bolnikom in pred
izvajanjem čistega posega (Allegranzi, Pittet, 2009).
Kako vplivati na izboljšanje doslednosti izvajanja higiene rok, je eno
najpogostejših vprašanj, ki si ga zastavljajo tisti, ki praktično delajo na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. SZO je objavila dokument, ki obsega
številne ukrepe za izboljšanje doslednosti pri izvajanju higiene rok (Pittet,
Allegranzi, Boyce, 2009). Eden od novejših načinov je uporaba strategije pozitivnega odklona, ki temelji na opazovanjih, da v vsaki skupnosti najdemo
posameznike ali manjše skupine ljudi, ki najdejo boljše rešitve problemov kot
njihovi vrstniki ali sodelavci.PPristop pozitivnega odklona se razlikuje od tradicionalnega pristopa k stimulaciji izboljšanja higiene rok. ZD se sami odločajo, kako se bo delo opravilo in med sabo spodbujajo nova odkritja. Vodstvo
in menežerji spodbujajo delavce v prvih linijah k implementaciji novih idej
v rutino. Zaposleni razpravljajo o problemih, ki so jih opazili (npr. dr. X si ni
45

4. simpozij Katedre za temeljne vede: Okužbe, povezane z zdravstvom

razkužil rok pred pregledom bolnika ipd. ). Sodelujoči razpravljajo o načinih,
kako spodbuditi razpravo z nedoslednimi posamezniki na pozitiven način.V
eni od raziskav, ki je uporabila metodo pozitivnega odklona, so dokazali
bistveno izboljšanje doslednosti higiene rok in zmanjšanje pojava bolnišničnih okužb, kakor tudi vzpostavitev do higiene rok pozitivno naravnane klime
med ZD (Marra et al., 2010).

4 Nerešena vprašanja, ki zadevajo uporabo alkoholnega
razkužila
Ob tem, da je alkoholno razkužilo postalo vse bolj razširjen način izvajanja
higiene rok, se postavlja vprašanje njegove učinkovitosti proti mikrobom, ki
tvorijo spore, čeprav na spore ne delujejo tudi druga razkužila (npr. klorheksidin, heksaklorofen in triklosan). Mehanično trenje (kot nastane pri umivanju
rok z milom in vodo) naj bi bilo pri odstranjevanju spor bolj učinkovito (Bettin
et al., 1994). Priporočila za preprečevanje širjenja okužb s Clostridium. difficile zato priporočajo uporabo kontaktnih izolacijskih postopkov (rokavice,
plašči) in umivanje rok (Cohen et al., 2010). Široka uporaba alkoholnega
razkužila za izvajanje higiene rok naj bi bila vzrok za povečano pojavnost
okužb s C. diffiicile, vendar tega ni potrdila niti ena raziskava, pojavnost pa
je naraščala že pred rutinsko uvedbo alkoholnega razkužila. Povezave med
porabo alkoholnega razkužila in pojavljanjem C. difficile niso dokazali (Vernaz et al., 2008). Univerzalna uporaba alkoholnega razkužila za vse bolnike,
razen za tiste, okužene s C. difficile se izkazala kot pomemben dejavnik, ki je
vplival na obvladovanje epidemij s tem mikroorganizmom.

5 Zaključek
Objavljene raziskave kažejo, da je večplastna strategija najprimernejši način,
s katerim lahko s spremembo obnašanja izboljšamo doslednost izvajanja higiene rok. ZD je potrebno o pravilni higieni rok podučiti na vseh stopnjah izobraževanja, ob nastopu dela in znanje redno obnavljati z občasnimi izobraževanji.
K osveščenosti pomembno prispevajo tudi posamezne svetovne, republiške in
lokalne kampanje za higieno rok pod okriljem SZO in drugih organizacij. Poleg izobraževanja so pomembni tudi strokovni nadzori, kjer opazujemo tehniko
razkuževanja in poznavanje indikacij za higieno rok. Z rezultati nadzora je treba
je ZD seznaniti,z njimi analizirati napake in iskati rešitve.
Literatura
Allegranzi B, Pittet D. Role of hand hygiene in healthcare-associated infection infection prevention. J Hosp Infect. 2009;73(4):305-15.
Bettin K, Clabots C, Mathie P, Willard K, Gerding DN. Eﬀectiveness of liquid soap vs.
chlorhexidine gluconate for the removal of Clostridium diﬃcile from bare hands
and gloved hands. Infect Control Hosp Epidemiol. 1994;15(11):697-702.
46

Pomen higiene rok za preprečevanje bolnišničnih okužb

Casewell MW, Dalton MT. Br J Med. 1977;2(6098):1315-7.
Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, Kelly CP, Loo VG, McDonaldLC, et al. Clinical practice guideline for Clostridium diﬃcile infection in adults: 2010 update
by the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA). Infect Control Hospital Epidemiol.
2010;31(5):431-55.
Conly JM, Hill S, Ross J, Lertzman J, Louie TJ. Handwashing practices in an intensive
care unit: the eﬀects of an educational programme and its relationship to infection
rates. Am J Infect Control. 1989;17: 330-9.
Gould DJ, Moralejo D, Drey N, Chudleigh JH. Interventions to improve hand hygiene
compliance in patient care. Cochrane Data-base Syst Rev. 2010;9:CD005186.
Ho Ml, Seto WH, Wong LC, Wong TY. Eﬀectiveness of multifaceted hand hygiene
interventions in long-term care facilities in hong kong: a cluster-randomized controlled trial. Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33(8):761-7.
Lam BC, Lee J, Lau YL. Hand hygiene practices in a neonatal intensive care unit: a
multimodal intervention and impact on nosocomial infections. Pediatrics. 2004;
114(5):e565-71.
Marra AR, Guastelli LR, de Araújo CM, dos Santos JL, Lamblet LC, Silva M Jr, et al.
Positive deviance: a new strategy for improving hand hygiene compliance. Infect
Control Hosp Epidemiol. 2010;31(1):12 - 20.
Mertz D, Dafoe N, Walter SD, Brazil K, Loeb M. Eﬀect of a multifaceted intervention
on adherence to hand hygiene among healthcare workers: a cluster-randomized
trial. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(11):1170-6.
Pittet D, Dharan S, Touveneau S, Sauvan V, Perneger TV. Bacterial contamination of
the hands od hospital staﬀ during routine patient care. Arch Intern med. 1999;
159(8)851-6.
Pittet D, Sax H, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V, et al. Lancet 2000;
356(9238):1307-12.
Pittet D, Allegranzi B, Sax H, Dharan S, Pessoa-Silva CL, Donaldson L, et al. Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of improved practices. Lancet Infect Dis. 2006;6(10):641-52.
Pittet D, Allegranzi B, Boyce J. World Health Organization World Alliance for Patient
Safety First Global Patient Safety Challenge Core Group of Experts. The World
Health Organization Guidelines on Hand Hygiene in Health Care and Their Consensus Recommendations. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30(7);611-22.
Price PB. The bacteriology of normal skin; a new quantitative test applied to a study
of the bacterial ﬂora and the disinfectant action of mechanical cleansing. J Infect
Dis. 1938;63(3):301-18.
Simmons B, Bryand J, Neiman K, Spencer L, Arheart K. The role of handwashing in
prevention of endemic intensive care unit infections. Infect Control Hosp Epidemiol. 1990;11(11):589-94.
Vernaz N, Sax H, Pittet D, Bonnarby P, Schrenzel J, Harbarth S. Temporal eﬀects of
antibiotic use and hand rub consumption on the incidence on MRSA and Clostridium diﬃcile. J Antimicorb Chemother. 2008;62:601-17.
WHO guidelines for hand hygiene in health care (Advanced draft). Geneva: World
Health Organization; 2006.
47

4. simpozij Katedre za temeljne vede: Okužbe, povezane z zdravstvom

Dokumenti Svetovne zdravstvene
organizacije na temo higiene rok
Documents of World Health Organisation on
hand hygiene
Janja Perme7
Milena Prosen8

Dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije na temo higiene rok

kroorganizmov iz bolnikove kože na sluznice oz. v kri, likvor,…ali od bolnika
na bolnikovo okolico in obratno.
Odličen nivo higiene rok zdravstvenih delavcev je težko vzdrževati zaradi
različnega družbenega okolja, v katerem zaposleni živijo, delovnega okolja,
procesov in nalog, ki jih pri delu morajo izvršiti (Chagpar et al., 2010).
Čeprav promocija higiene rok v razvitih deželah poteka že desetletja, se
je izkazalo, da je za vzdrževanje sprejemljivega nivoja higiene rok potrebno
kontinuirano izobraževanje (WHO guidelines, 2009), ki zahteva strukturiran
pristop. Zdravstvenim delavcem je potrebno na razumljiv način prikazati vlogo higiene rok, ki je potrebna za kvalitetno in varno izvajanje zdravstvene
oskrbe bolnika.

Izvleček
Higiena rok je najosnovnejši in najpomembnejši koncept v preprečevanju bolnišnično pridobljenih bolezni. Kljub vsemu znanju in številnih raziskavah, ki so potrdile pomembnost
higiene rok, pa le-ta še vedno ostaja stalen izziv. Prispevek prikazuje evolucijo higiene rok
vse do današnjih dni. Skozi zgodovino nas popelje vse do dokumentov Svetovne zdravstvene dokumentacije kot osnove pri izobraževanju in opazovanju higiene rok v slovenskem prostoru. Poudarek je na metodologiji 5 trenutkov za higieno rok, ki je tudi podrobno predstavljena.
Ključne besede: higiena rok, dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije

Abstract
Hand hygiene is the most basic and most important concept in the prevention of hospitalacquired diseases. Despite all the knowledge and the number of studies that have confirmed the importance of hand hygiene, the latter remains a constant challenge. Paper
describes the evolution of hand hygiene to the present day. Throughout history it takes
us all the way to the documents of the WHO documentation as a basis for education and
observation of hand hygiene in the Slovenian territory. The focus is on the methodology 5
moments for hand hygiene, which is also presented in detail.
Key words: hand hygiene, World Health Organisation documents

1 Uvod
Temeljna naloga zdravstvenih delavcev je zagotoviti varno delovno okolje. Prav tako jih pri vsakdanjem delu zavezuje etično načelo »Ne škodovati!«.
Zato so dolžni izvajati ukrepe in dejavnosti v smislu preprečevanja nastanka
okužb povezanih z zdravstvom, ki prizadenejo ne samo bolnike, pač pa tudi
zaposlene zdravstvene delavce. Etiologija okužb povezanih z zdravstvom, pogostost kontaminiranih rok z različnimi patogenimi organizmi in vloga rok
zdravstvenih delavcev pri nastanku okužb povezanih z zdravstvom kažejo,
kako pomembna je higiena rok zdravstvenih delavcev (Kampf, Kramer, 2004).
V večini primerov so roke zdravstvenih delavcev idealen medij za prenos mi7
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2 Higiena rok
Higiena rok je bila zgodovinsko in vse do danes eden najpomembnejših
ukrepov pri preprečevanju bolnišničnih okužb. Ko se ozremo nazaj v zgodovino ugotovimo, da se je odločilni premik na področju higiene rok v povezavi z
bolnišničnimi okužbami dogajal v dobi dr. Ignaza Semmelweisa (1818-1865).
Bolnišnice so v tistem času slovele po »dobrem, starem« kirurškem smradu.
Secirnice so bile očem javnosti skrite, bile so brez oken, niso poznali ventilacije. Iz takšnih prostorov so kirurgi in njihovi učenci prihajali na zdravniške
oddelke brez kakršne koli predhodne higiene rok.
Dunajska bolnišnica je bila v času dr. Semmelweisa razdeljena na dva dela:
na oddelek za študente medicine in na oddelek za študente babištva. Zaradi slabega slovesa oddelka za študente medicine, je bil sosednji oddelek bolj
obiskan, saj bila smrtnost tam nižja, manj žensk je namreč umrlo zaradi porodne mrzlice. Profesor porodništva je bil ostro proti kakršnim koli razpravam na to temo, ravno nasprotno pa si njegov mladi madžarski asistent Ignaz
Phillip Semmelweis ni mogel izgnati iz glave dejstva o smrtih v porodniški
sobi. Povrh vsega ga je pretresla še vest o usodi njegovega kolega, ki ga je med
posmrtnim pregledom eden od učencev urezal v prst. Skozi majhno rano je
bakterija s konice skalpela vstopila v zdravnikovo telo ter povzročila fulminantno vnetje: ﬂebitis, peritonitis, pleuritis in nazadnje meningitis.
Ko je Semmelweis poslušal o podrobnostih primera, je spoznal da imajo
natanko take znake tudi ženske, ki umirajo za porodno mrzlico. Semmelweis je spoznal, da je njegov prijatelj umrl zaradi istega vzroka kot porodnice,
zaradi septične infekcije, strupenega materiala iz človeških trupel, ki je zašel
v živčni sistem. Postalo mu je jasno, zakaj je na delu porodnišnice kjer imajo
vaje medicinci višja smrtnost, kot na delu kjer opravljajo vaje babice. Študentje medicine so prihajali v porodno sobo z rokami, na katerih so bili delci tkiva
človeških trupel z bakterijami. Tako so pregledovali nosečnice, ženske pred in
med porodom.
Po Semmelweisovem naročilu so morali študentje, ki so prihajali k porodom, preden so se dotaknili pacientk, roke razkužiti v klorovi raztopini. Od
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tega ukrepa dalje je smrtnost žensk naglo padla. To je bil začetek antisepse v
porodništvu. To dognanje je želel Semmelweis oznaniti, kar pa ni bilo lahko,
saj so se vodilni porodničarji Semmelweisu posmehovali.
Semmelweisova nadaljnja življenjska pot je bila žalostna. Kljub uspehom,
mu zaradi drugačnega prepričanja niso obnovili asistentskega mesta in je po
treh letih moral zapustiti Dunaj. Zbolel je za duševno boleznijo in istega leta
tudi umrl.
Nepredstavljivo se zdi, kakšne razmere so vladale na področju zdravstvene
higiene, ene izmed osnovnih ved za zagotavljanje zdravstvenega varstva, še
pred manj kot stoletjem.
V Sloveniji je Alojz Valenta, ljubljanski porodničar (19. stoletje), Semmelweisa podprl in zahteval enake postopke (Trampuž, 2001). Leta 1890 je kirurg William Steward Halstedt uvedel uporabo rokavic v kirurgiji. Uporaba
rokavic se je razširila tudi na področje zaščite rok pred okužbami pri delu z
okuženimi ranami, pri vaginalnih in rektalnih pregledih in pregledih ustne votline. Na začetku 20. stoletja je prišlo do razvoja asepse v kirurgiji. Zahtevano
je bilo dosledno umivanje in dodatno razkuževanje rok s 70-80 % etanolom
(Dragaš, Škerl, 2004).

3 Dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije
Prva nacionalna navodila o higieni rok so bila objavljena 1980 leta, (Bjerke,
2004), sledilo je več navodil v različnih državah.
Med letoma 1995 in 1996 sta Centers for Disease Control (CDC) in Healthcare Infection Control Practices Advisory committee (HICPAC), objavila smernice, da za higieno rok priporočajo antiseptično milo ali antiseptično
sredstvo za roke (HICPAC, 1995). Leta 2002 pa je HICPAC predpisal, da za
higieno rok priporočajo razkuževanje in se umivanje rok izvaja samo v določenih situacijah. Leta 2000 je Pittet s sodelavci objavil pomembno študijo, s
katero je naredil pomemben premik na področju higiene rok.
Dokazal je pomen upoštevanja higiene rok (Pittet et al., 2000). Več študij
od leta 2000 je privedlo do objave svetovnih priporočil, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) v letu 2007 (Pittet, Allegranzi, Storr,
2008).
Osnove higiene rok po metodologiji pet trenutkov SZO sloni na bolniku
in njegovi okolici. Bolnik na postelji je koloniziran z bakterijami. Na bolniku
lahko najdemo 100- 10 na 6 CFU/ cm Klebsielle pneumonia. Ker se bolnik ali
zdravstveni delavci dotikamo vseh površin okoli bolnika, je z enakimi mikroorganizmi kolonizirana tudi bolnikova okolica. V bolnišnici nimamo samo
bolnika na postelji, ampak tudi na preiskovalni mizi, na invalidskem vozičku
ali v ambulanti na stolu. Vedno lahko omejimo prostor okoli bolnika, ki ga
deﬁniramo kot bolnikovo okolje. Če želimo razumeti metodologijo pet trenutkov si moramo najprej razjasniti okolje zdravstvenih delavcev in bolnikovo
okolje.
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Bolnikovo okolje vključuje bolnika in bolnikovo okolico. V bolnikovo okolico je vključeno območje do 1,5 metra okoli bolnika, ki vključuje bolnikovo
obposteljno mizico, infuzijske črpalke, monitor in ostale aparature okoli bolnika. Okolje okoli bolnika je območje, ki je omejeno z nevidno zaveso, lahko je
ožje kot 1,5 metra. Takšno situacijo najdemo v ambulantah ali čakalnicah, ko
lahko spada v bolnikovo okolje samo stol, na katerem sedi bolnik. Bolnikovo
okolje je lahko tudi širše kot 1,5 metra. Npr. v enotah intenzivne terapije, ko
je bolnik priključen na različne aparature, ki vzdržujejo njegovo življenje. Za
vsakega bolnika moramo posebej deﬁnirati, kaj spada v njegovo okolje. Bolnikovo okolje je naseljeno z mikroorganizmi, ki so enaki mikroorganizmom
kot so na bolniku.
Okolje zdravstvenih delavcev pa v bolnišnici zajema vse področje izven
bolnikovega okolja, ki je lahko kontaminirano z različnimi bakterijami. V
to okolje spadajo prevezovalni vozički, ki jih vozimo od enega bolnika do
drugega in jih ne uporabljamo samo za enega bolnika. Vozičke pripeljemo
zelo blizu v bolnikovo okolje, ampak kljub temu niso del bolnikove okolja.
Pri higieni rok po metodologiji SZO je delitev na bolnikovo okolje in okolje
zdravstvenih delavcev najpomembnejša deﬁnicija. Na kliničnem oddelku je
potrebno pred uvedbo metodologije najprej določiti, kaj spada v bolnikovo okolje. Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni z navodili, prav tako pa je
potrebno vse krožeče delavce pred nastopom dela seznaniti o pravilih, ki
veljajo na oddelku.
Pri bolniku sta posebej izpostavljeni dve področji oziroma dve kritični točki. Bolniki z intravenoznimi katetri ali drenažami so bolj izpostavljeni, ker
imajo prekinjeno kožno ﬂoro. Možnost endogenega prenosa pa je povečana
pri bolnikih z urinskimi katetri, ker je povečana kontaminacija z mikroorganizmi.
Za upoštevanje metodologije petih trenutkov za higieno rok je potrebno
zagotoviti ustrezno število razkužil na bolnikovo enoto. V bolnikovem okolju
mora biti na razpolago vsaj eno razkužilo na enoto (obešeno na posteljo, pripeljano v bolnikovo okolje na vozičku ali prinešeno na tasi). V enotah intenzivne terapije pa morajo biti na razpolago vsaj tri razkužila na enoto.
Menimo, da v nobeni slovenski bolnišnici ni več dvoma o pomenu razkuževanje rok. Verjetno tudi ni nobenega dvoma več o tem, da je razkuževanje
rok učinkovitejše kot umivanje. Razkuževanje je koži bolj prijazno, odstrani
in uniči več mikroorganizmov, prihrani čas, ne potrebujemo umivalnika in
zato tudi ne kontaminiramo okolice. Z razkuževanjem dosežemo tudi večji
odstotek sodelovanja zaposlenih.
Prenos mikroorganizmov je možen od bolnika na bolnika, pri samem bolniku endogen prenos, prenos je možen tudi preko pripomočkov. Z dotikanjem bolnika se bakterije z bolnika preselijo na zdravstvene delavce. Več študij
je dokazalo, da so mikroorganizmi možni preživeti dalj časa tudi na rokah.
Acinetobacter lahko preživi na rokah 60 minut. Pri zdravstvenih delavcih, ki
imajo poškodovane roke ali imajo dermatitis, pa se čas preživetja mikroorganizmov še podaljša. Mikroorganizmi se lahko na rokah začnejo tudi razmno51
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ževati. Več študij je dokazalo, da umetni, gelirani nohti povečajo kontaminacijo rok.
Metodologija pet trenutkov Svetovne zdravstvene organizacije zajema pet
korakov, ampak v teh petih korakih so vključene vse indikacije, ki jih izvajamo
pri bolniku.
Prvi trenutek ali korak za higieno rok zajema trenutek pred stikom z bolnikom. Higieno rok izvedemo pred vsakim stikom z bolnikom, ko delavec zapusti okolje zdravstvenih delavcev in se dotakne bolnika ali njegove okolice. Ker
je okolica naseljena z bolnikovimi mikrobi ni potrebno, da si po stiku z bolnikovo okolico ponovno razkužimo roke pred dotikanjem bolnika. Pri bolniku
lahko nemoteno prehajamo od bolnika do njegove okolice in spet do bolnika
v bolnikovem okolju. Paziti pa moramo, da ne zaidemo v okolje zdravstvenih
delavcev. Da lahko nemoteno izvajamo higieno rok po metodologiji 5 trenutkov moramo zagotoviti, da je bolnikova okolica vzdrževana, ne samo enkrat
v turnusu, ampak tudi takrat, ko vemo, da smo pri bolniku delali tako, da se
je bolnikova okolica zaradi naših postopkov in posegov dodatno kolonizirala.
Drugi korak ali trenutek zajema higieno rok pred aseptičnim ali čistim postopkom. Higieno rok izvedemo, ko pridemo v stik z ustno sluznico, apliciramo očesne kapljice, aspiriramo izločke,... Roke si razkužujemo, ko imamo stik
s poškodovano kožo, oskrbo ran, apliciramo intravenozno terapijo, rokujemo
z vstavljenimi katetri in drenažnimi sistemi. V tem trenutku je zajeta tudi priprava zdravil ali hrane. Roke si razkužujemo ne glede na uporabo rokavic, saj
uporaba rokavic ne spremeni nobene indikacije za higieno rok. Roke si razkužimo tik preden začnemo s čistim ali aseptičnim postopkom. Ko imamo roke
razkužene, se ne dotikamo nobene površine v okolici.
Tretji trenutek obravnava trenutek po možnem stiku z bolnikovimi izločki. Roke si razkužimo po stiku s sluznico ali poškodovano kožo. Po stiku z
medicinskimi pripomočki ali materialom, odvzemom krvi, rokovanjem s
krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami. V ta trenutek so zajete tudi indikacije rokovanja z odpadki (obvezilni material, plenice, inkontinenčne podloge)
in čiščenje kontaminiranih ter vidno umazanih površin. Roke si razkužimo
takoj po možnem stiku z izločki ali krvjo. S kontaminiranimi rokami se ne
smemo dotikati nobenih površin v okolici bolnika. Bolnika se ne smemo dotikati nikjer drugje kot na kontaminiranem področju, kjer izvajamo poseg.
Pri prehajanju na druga področja moramo upoštevati različno kontaminacijo
kože s stalno in prehodno ﬂoro. S postopkom razkuževanja rok ščitimo sebe
pred možnim kontaktom z izločki in ščitimo bolnikova čista področja pred
kontaminiranimi izločki.
Četrti trenutek zajema trenutek po stiku z bolnikom. Roke si razkužimo,
ko zapustimo bolnikovo območje in preidemo v območje zdravstvenih delavcev. Najpomembnejše je, da na kliničnem oddelku vsi vedo, kaj spada v bolnikovo okolje in kaj spada v okolje zdravstvenih delavcev.
Če imamo aparat za merjenje pritiska za enega bolnika v njegovem okolju,
bomo ravnali s tem aparatom popolnoma drugače kot, če imamo aparat za
več bolnikov.
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Zadnji trenutek obravnava trenutek po stiku z bolnikovo okolico. Ta indikacija pride v poštev samo v primeru, ko se dotikamo samo bolnikove okolice
in se ne dotikamo bolnika. Kot primer lahko navedemo trenutek, ko ugasnemo alarm na monitorju ali na infuzijski črpalki.
V primeru, da bi se vmes dotaknili bolnika, ne bi bila indikacija po stiku
z bolnikovo okolico, pač pa po stiku z bolnikom, kljub temu, da bi bil zadnji
dotik bolnikova okolica.
V metodologiji si moramo razjasniti pojme, ki jih uporabljamo. Priložnost
je potreba po higieni rok, da se prekine prenos mikroorganizmov z rokami in
je deﬁnirana vsaj z enim od možnih petih trenutkov za higieno rok. Indikacija
je deﬁnirani trenutek, ko je potrebno izvesti dejanje higiene rok. Znotraj ene
priložnosti je možno zabeležiti več indikacij, odvisno od opazovane priložnosti. Lahko imamo torej več indikacij znotraj ene priložnosti. Takih primerov je
več. Recimo, ko prehajamo od enega bolnika do drugega in si roke razkužimo
samo enkrat, ko zapustimo okolje enega bolnika in preidemo v okolje drugega
bolnika. Pomembno je, da se med prehodom od enega bolnika do drugega v
okolju zdravstvenih delavcev ničesar ne dotikamo.
Poleg osvojenih pojmov, ki so potrebni za izobraževanje in izvajanje opazovanja, pa je pomembno pred opazovanjem proučiti delovanje opazovanega
kliničnega oddelka in določiti obseg ter urnik smotrnega opazovanja (Fries et
al., 2012).

4 Zaključek
Znanje o higieni rok je v Sloveniji na visokem nivoju. Manjka pa nam implementacija znanja v vsakdanjo prakso. Morda je tudi že prišel čas, ko bi
morali profesionalno dozoreti v taki meri, da bi bili od sodelavcev, nadrejenih,
podrejenih, bolnika, svojcev in obiskovalcev sposobni sprejeti kritiko glede
higiene rok. Naj higiena rok postane bolnišnični zakon! Vključite sveženj higiene rok v svoje sredine in vaš trud bos pozitivnimi rezultati poplačan. Prav
tako velja povdariti pomen kontinuiranega nadzora nad higieno rok, kar omogočajo dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije.
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Higiena rok kot nov kazalnik kakovosti v
zdravstvu
Hand hygiene as a new indicator of Health
Care Quality
Mojca Dolinšek9

Izvleček

Na podlagi zahteve Ministrstva za zdravje RS, da se izboljša kakovost zdravstvene oskrbe
v slovenskih bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah je Republiški kolegij za zdravstveno nego dal pobudo za uvrstitev higiene rok med kazalnike kakovosti. Metodološki
pristop raziskovanja je opazovalna metoda izvajanja higiene rok po WHO protokolu Pet
trenutkov za higieno rok. Ministrstvo za zdravje namerava n uvesti kazalnik v sistem zagotavljanja kakovosti v zdravstvu v letu 2014, na podlagi enotnih kriterijev opazovanja
higiene rok na nivoju cele države.
Ključne besede: Kazalnik kakovosti, higiena rok, metoda opazovanja

Abstract

On the basis of the request of the Ministry of Health of the Republic of Slovenia that the
quality of health care in Slovene hospitals and other health care institutions should improve, the National Professional board of Nursing gave incentive to adopt hand hygiene
as one of health care quality indicators in Slovene health care setting. The methods of
research will be observation of hand hygiene implementation according to the WHO
guidelines »Five moments for hand hygiene« using a standardized protocol. The Ministry
of Health is planning to introduce an indicator in the national health care quality assurance system in 2014, in accordance with the uniform observation criteria at the level of
the whole country.
Key words: indicator of quality, hand hygiene, methods of observation

1 Uvod
V pobudi Ministrstva za zdravje (MZ RS), ki smo jo prejeli na Republiški
strokovni kolegij za zdravstveno nego v novembru 2012, smo videli izziv za
merjenje kakovosti kot temeljni aktivnosti preprečevanja prenosa okužb preko rok zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
Predlog smo oblikovali na delovni skupini medicinskih sester iz vseh oblik
zdravstvene obravnave na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju.
Predlagali smo dostopno in mnogim že poznano metodologijo WHO, ki
vsebuje metodo opazovanja izvajanja higiene rok vseh, ki pridejo v neposredno okolico pacientov. Metoda opazovanj sloni na protokolu Pet korakov za
higieno rok, ki jo promovira WHO že od leta 2005 in je podprta s številnimi
9
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dokumenti na spletnem portalu WHO. Podobna metodologija opazovanja
higiene rok je del obveznih spremljanj mnogih projektov povezanih z bolnišničnimi okužbami, ki potekajo tudi pri nas in so del mednarodnih raziskav
(Prohibit, Moser…).

2 Temeljni mejniki higiene rok v RS v minulih desetletjih
Strokovni pristop k higieni rok ima v bližnji zgodovini določene mejnike.
Že leta 1977 je bilo uvedeno razkuževanje rok z alkoholnimi razkužili na Pediatričnem oddelku kirurških strok (Dragaš, Škerl, 2004). V letu 1981 je bil
objavljen nabor sredstev za umivanje in razkuževanje rok, ki ga je pripravila
Komisija za razkužila. V letu 1984 pa so bila objavljena strokovna navodila za
higieno rok. V šolskem letu 1983/1984 sta Medicinska fakulteta Ljubljana in
Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL)organizirala prvo podiplomsko
izobraževanje za medicinske sestre ki so se teoretično in praktično poučile o
higieni rok. Prvi slovenski priročnik za preprečevanje bolnišničnih okužb za
zdravnike in medicinske sestre (Dragaš, 1984), ki je prinesel tudi sodobne pristope k umivanju in razkuževanju rokje oblikovala prof. dr. Ana Zlata Dragaš,
dr. med., ki je bila tudi prvi vodja izobraževanja iz hospitalne higiene, tako
za medicinske sestre in zdravnike. Naše izkušnje na temo promocije higiene
rok so bile predstavljene tako doma kot v mednarodnem prostoru (Dolinšek,
Krist, Moder, 1997). V letu 1998 smo v UKCL gostili mednarodno šolo preprečevanja okužb v okviru IFIC, kjer smo higieni rok posvetili posebno pozornost. Ustvarili smo plakate, ki so sledili sodobnim pristopom na temo higiene
rok in so še danes aktualni. Higiena rok, kot strokovna navodila za slovenski
prostor, so izšla tudi v okviru strokovnih podlag pri Ministrstvu za zdravje leta
2003 in z določenimi posodobitvami so še danes uporabno gradivo za učitelje
na srednjih, visokih šolah in v prvih letnikih fakultet zdravstvenih smeri. Že
pred desetletji so bile tudi pri nas izvedene manjše raziskave o higieni rok,
ki so preverjale navodila v praksi (Dragaš, Škerl, 2004). Glede na navedena
dejstva, je sedaj priložnost, da nadgradimo prizadevanja na tem področju in s
kazalnikom higiene rok dodajamo še en mejnik na poti razvoja.
Kazalnik kakovosti je instrument merjenja izvajanja protokolov, v našem
primeru opazujemo izvajanje higiene rok v skladu z navodili in v skladu s
preprečevanjem tveganj za bolnišnične okužbe oziroma okužbe, povezane z
zdravstvom.

3 Priporočila za enoten pristop k metodi opazovanja
higiene rok
Pomembno je, da upoštevamo priporočen metodološki pristop. Opazovalec je lahko nekdo, ki ima znanje o metodi Pet korakov, ki pozna vsa navodila za higieno rok v ustanovi, ki pozna standarde izvedbe postopkov in
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posegov. Po navodilih opazujemo kaj se aktivno dogaja okrog pacienta, ne
zapuščamo sobe. Opazovalni čas je 20 minut v enem prostoru in nato lahko
nadaljujemo v drugem prostoru. Zabeležimo koga opazujemo, kje se nahajamo, čas opazovanja in katere priložnosti za higieno rok so bile realizirane
in katere ne. Posebej moramo dobro poznati protokol uporabe rokavic, saj
rokavice na izključujejo razkuževanja rok. Izkušnje kažejo, da vzporedno
lahko opazujemo lahko največ tri izvajalce, ko imamo že določeno veščino
opazovanja. Kot opazovalec higiene rok smo nemalokrat v položaju, da se
ljudje sodelavci, kolegi odzovejo na naše opazovanje z določeno zadrego.
Reakcija na opazovanje sčasoma izgubi intenziteto, saj se opazovani navadijo, da so opazovani.
Obrazec za opazovanje je standardiziran, da je enostaven tudi za računalniško obdelavo (slika1). V proces opazovanja vstopimo že s pripravljenim
obrazcem, z izpolnjenimi generalnimi podatki v glavi obrazca. Če smo opazili
neko dogajanje, ki se nam zdi pomembno za oblikovanje komentarjev, pa v
ponujenem obrazcu ni tega vprašanja, si posebej zabeležimo.
V isto okolje prihajamo večkrat, da zberemo vsaj 100 priložnosti za higieno
rok. Če je priložnosti več, je podatek bolj verodostojen in bomo lažje načrtovali ukrepe na podlagi rezultatov, ki so nastali na podlagi številnih opazovanj.
Vsa naša opazovanja temeljijo na dejstvih, da izvajalci poznajo navodila in
če nismo prepričani jih je potrebno predhodno anketirati in na podlagi rezultatov dodatno poučiti oziroma dopolniti njihovo znanje. Direktno ne komentiramo ničesar. Ves čas se držimo vloge opazovalca.
Na vsa vprašanja odgovarjamo diskretno in spoštljivo. Pomembno je, da
čim manj motimo dogajanje delovnih procesov in da skušamo biti »nevidni«.
Komisija za obvladovanje okužb (KOBO) v ustanovi mora biti seznanjena
z dogovorjeno metodologijo, četudi ni del opazovalne ekipe in tudi z delnimi
oziroma končnimi rezultati.
Poročanje o rezultatih opazovanja mora biti urejeno s posebnim internim
protokolom podajanja informacij, ki ga pripravi odgovorna oseba za izvedbo
raziskave higiene rok v ustanovi oziroma KOBO.
Največ priložnosti za opazovanje higiene rok je v bolnišnici na intenzivnih
oddelkih, kjer je število postopkov in posegov največje. Za načrtovanje kadrov in časa opazovanja nam pomaga podatek, da je na vsakih 10 intenzivnih
postelj potrebno zbrati vsaj 100 priložnosti za higieno rok, da lahko podamo
oceno varne obravnave pacienta iz vidika preprečevanja prenosa okužb.
Metoda opazovanja je bila prvotno poglobljeno razmišljena za bolnišnično
okolje, vendar interesi merjenja ustrezne higiene rok so tudi v drugih delovnih
sredinah v zdravstvu in protokoli so že na voljo na spletnih straneh WHO.
Taka opazovanja je priporočljivo izvesti najmanj enkrat letno, kar bo verjetno tudi zahteva MZ RS v prihodnje. Kazalnik izvedbe higiene rok je dopolnjen še s podatkom o porabi alkoholnega razkužila za roke. V vsaki ustanovi je
potrebno pripraviti poti informacij o porabi alkohola za roke na oskrbni dan,
kar pomeni količino uporabljenega alkohola za roke na pacienta v 24 urah, kar
izračunamo na sledeči način:
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Količina alkoholnega razkužila (izraženo v litrih)
Število bolnišnično oskrbnih dni (BOD)
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* 100

4 Zaključek
V več desetletnih prizadevanjih številnih strokovnjakov medicinskih sester, zdravnikov, mikrobiologov, infektologov, pediatrov, sanitarnih inženirjev
in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, je higiena rok nadgrajena z novim kazalnikom kakovosti med številnimi drugimi kazalniki, ki se spremljajo
na področju varnosti pacientov v slovenskem zdravstvenem sistemu. Prvi podatki so že zbrani v posameznih bolnišnicah, vendar vidimo največji doprinos
v poenotenem pristopu opazovanja, vrednotenja rezultatov v posamezni ustanovi in v bodočnosti tudi v izmenjavi opazovalcev med ustanovami. Razvoj
kakovosti je hitrejši, če najdemo priložnost za razreševanje dilem in posledično usklajevanje med posameznimi strokovnjaki in poklicnimi skupinami. Ob
tem je pomembno tudi prenos dobrih praks med oddelki in tudi ustanovami
na področju preprečevanja okužb, tudi higiene rok kot temeljnega postopka v
preprečevanju tveganj za prenos okužb.
Robida (2006) »Če misliš, da se ne da meriti, ne moreš izboljšati. Presoja
lastnega dela je nepogrešljiva prvina profesionalnosti ».
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Izkušnje nenehnega izboljševanja na
področju higiene rok
Experiences of continuous improving of hand
hygiene
Lidija Ahec10
Zdenka Kramar11

Izvleček

Usmerjenost k iskanju priložnosti za uvajanje izboljšav pomeni zagotavljanje sistema kakovosti in varnosti za paciente, obiskovalce in zaposlene. Higiena rok je najenostavnejši,
najučinkovitejši in hkrati temeljni ukrep za preprečevanje prenosa mikroorganizmov v
zdravstveni dejavnosti in vključuje umivanje, razkuževanje, uporabo rokavic in vzdrževanje zdrave kože rok. Za učinkovito izvajanje higiene rok je pomembno pravilno in dosledno
prepoznavanje priložnosti, pravilna izbira in izvedba postopka ter uporaba ustreznih pripomočkov, na primer učinkovitega razkužila pri čemur je pomembno poudariti, da je za
uspešno razkuževanje potrebna zadostna količina razkužila in upoštevanje kontaktnega
časa..
Ključne besede: higiena rok, razkuževanje rok, razkužilo za roke
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delo in za pacienta varno okolje. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je
5. maj razglasila za mednarodni dan higiene rok in pozvala zdravstvene organizacije vsega sveta k sodelovanju pri promociji higiene rok in drugih aktivnostih.
Spremembe so stalnica v našem življenju. Spremembe so danes hitrejše in
bolj kompleksne, kot so bile kadarkoli prej (Filej, 2000). Sprememba in napredek sta pojma, ki sta zelo tesno povezana. Sleherni napredek zahteva določeno
spremembo. Običajno vsaka sprememba zahteva določeno ceno, včasih večjo,
drugič manjšo. Razmerja med spremembami, napredki in njihovo ceno niso
konstantna. Tako na primer majhna sprememba, ki malo stane, lahko pripomore k velikemu napredku, ali pa obratno, potrebno je vložiti veliko truda in
sprememb, da bi dosegli majhen napredek Za dosego napredka, moramo določene stvari spremeniti. Povsem neracionalno je, če se spremembam skušamo upirati in se do njih vesti, kot da niso potrebne. Običajno ljudi spremembe
motijo in jih nočejo sprejeti; včasih tudi upravičeno, kajti za posameznike so
spremembe včasih prehitre in prezahtevne. Še posebej so spremembe moteče,
če do njih pride nenadoma, nepredvideno in jih spremljajo neprijetne posledice. Z napovedovanjem razvoja je na ravnanje ljudi možno vplivati. V kolikor bi
uspeli v ljudeh utrditi čvrsto vizijo neke prihodnosti, bi se lahko zgodilo, da bi
se ljudje pričeli obnašati v smislu pričakovane prihodnosti. Napovedana vizija
prihodnosti tako začne igrati vlogo vodilne življenjske ﬁlozoﬁje ali strategije
(Lipičnik, 1997).

Abstract

Looking for opportunities to introduce new qualities and improvements means ensuring
a system of quality and safety for the patients, visitors and workers. Hand hygiene is the
simplest, the most efficient and on the other hand the most basic measure to prevent the
spread of the microorganisms in the health care. It includes washing, disinfection, and use
of gloves and maintenance of healthy hand skin. For the successful hand hygiene it is of
outmost importance to properly and regularly recognize the opportunities, to choose and
implement the proper procedure and to use efficient disinfectant. It is important to stress
that successful disinfection includes the right amount of disinfectant used for the needed
contact time.
Key words: hand hygiene, hand rub, hand disinfectant

1 Uvod
Najpopolnejše orodje so človeške roke. Ne v naravi ne v tehniki je ni stvari,
ki bi se merila s spretnostjo človeških rok (Kraker-Starman,1991).
Higiena rok je eden najpomembnejših ukrepov pri preprečevanju prenosa
okužb, ki so povezane z zdravstvom oz. zdravstveno oskrbo in vključuje umivanje rok, razkuževanje rok, tehniko ne dotikanja, nego kože rok in uporabo
rokavic. Le z doslednostjo pri izvajanju higiene rok je moč zagotoviti varno
10
11
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2 Metode dela
Splošna bolnišnica (SB) Jesenice se je odzvala pozivu SZO leta 2009 in sodelovala v akciji 5. maj - 5 minut za higieno rok. V okviru akcije so zaposleni
na področju bolnišničnih okužb seznanjali in poudarjali pomen higiene rok na
vseh oddelkih in enotah vsem zaposlenim v raznovrstnih zdravstvenih timih.
V avli bolnišnice so medicinske sestre pripravile stojnico z izobraževalnim
plakatom, zloženkami o pomenu higiene rok za paciente in obiskovalce ter
ponudile možnost preverjanja uspešnosti razkuževanja rok s pomočjo pripomočka za ocenjevanje uspešnosti. Akcija je bila sprejeta z velikim zanimanjem
in zadovoljstvom pacientov, obiskovalcev in zaposlenih. Leta 2010 je bolnišnica v sklopu aktivnosti ob 5. maju sodelovala v raziskavi SZO opazovanja higiene rok. Leta 2011 je SBJ sodelovala v anketi SZO o higieni rok in dosegla 430
od možnih 500 točk ter se s tem uvrstila v najvišji razred glede na razvrstitev
nivojev SZO. Kljub visoki uvrstitvi so bile nakazane poti za iskanje priložnosti
za izboljšave. SBJ je na podlagi tega uvedla promotorje higiene rok. Promotorji higiene rok delujejo na svojih oddelkih in enotah, ocenjujejo uspešnost
razkuževanja rok s pomočjo detektorja za oceno in skrbijo za pravilno izvedbo higiene rok Pomanjkljiva higiena rok lahko neposredno ogrozi paciente,
obiskovalce in zaposlene.. Pogostnost in tehnika umivanja/ razkuževanja rok
sta pomembna elementa higiene rok, ki je eden najpomembnejših ukrepov
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preprečevanja prenosa okužb (Creamer et al., 2010). Neprestano obnavljanje
znanja in razumevanja je osnova za pravilno izvajane zaščitnih ukrepov pred
okužbo pri izvajanju zdravstvene obravnave; pri diagnostiki, zdravstveni negi
in zdravljenju različnih bolezni.
V SBJ smo se odzvali pobudi Ministrstva za zdravje, da izvedemo pilotno
raziskavo prvega koraka v okviru 5 trenutkov za higieno rok. Kazalnik higiene
rok bo v letu 2014 eden izmed obveznih kazalnikov kakovosti v Republiki Sloveniji. V SBJ smo se odločili, da izvedemo nadzor nad vsemi 5 trenutki.
V okviru varnosti pacientov in osebja je higiena rok temeljni postopek preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom. Zahteve vseh standardov kakovosti so merljivi kazalniki, ki so izhodišče za vzpostavitev učinkovitega sistema
za obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom oz. zdravstveno oskrbo.
Nadzor higiene rok v SBJ je bil izveden v času od 6.5. do 17.5.2013 na 17
oddelkih/ enotah. Nadzor so izvedle 4 medicinske sestre z opravljenim tečajem
bolnišničnih okužb in so bile na izobraževanju o nadzoru higiene rok, ki ga je
organiziralo Ministrstvo za zdravje. Izvedli smo 259 opazovanj, 610 priložnosti
in dosegli 79 % komplians pri 1 trenutku ter pri nadzoru 5 trenutkov 81 %.
V SBJ je z namenom zagotavljanja kakovostnega in varnega okolja za bivanje in oskrbo pacientov uvedenih vrsto mehanizmov, ki temeljijo na oblikovanih dokumentih standardih kakovosti in standardno operativnih postopkov.
Vsi dokumenti so bili sprejeti na najvišjem nivoju vodenja in s podporo ter
spodbudo vodstva bolnišnice. Zaradi zavedanja pomembnosti kakovostnega
in s tem varnega dela je bolnišnica pridobila mednarodni standard kakovosti
ISO 9001:2008, nemški standard za kakovost v zdravstvu TEMOS, ameriško
akreditacijo za bolnišnice DNV in certiﬁkat zaposlenim prijazno podjetje.
Kazalniki so vrednosti, izračunane na podlagi zbranih podatkov o posamezni zdravstveni storitvi ali o določenem vidiku zdravstvenega sistema. Meritev je objektivna kategorija, ki ne vključuje vrednostne presoje. Vrednotenje
posameznega rezultata kazalnika je ključno, saj šele ustrezna analiza/ presoja
dosežene vrednosti nakaže morebitne aktivnosti, posebno v smislu oblikovanja prioritet za ukrepe in izboljšave (Poldrugovac, Simčič, 2010).

V SB Jesenice spremljanje kazalnika kakovosti MRSA pomeni neprestano
skrb za zagotavljanje varnih pogojev za bivanje in oskrbo pacientov, obiskovalcev in zaposlenih Kazalnik je pokazatelj uspešnosti dela na področju obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb.
Struktura znane in v bolnišnico prinešene in v bonišnici pridobljene MRSA
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Slika 1. Struktura znane (v bolnišnico prinešene) in v bolnišnici pridobljene
(prenesene) MRSA od leta 2006 do 30.6.2013.

Spremljanje kazalnika skozi več let zapored daje jasno sliko uspešnosti
dela na področju higiene rok. Nemalo neljubega presenečenja je prineslo leto
2012, ko je bilo zabeleženo večje število v bolnišnici pridobljene MRSA. Podroben pregled vzrokov je nakazal, da je vzrok porastu dela števila botrovala
tudi sprememba načina dela oz. uporabe pripomočkov. Pri iskanju uvedenih
sprememb je bilo ugotovljeno, da je možna sprememba uvedba »novega« razkužila za roke. »Novemu« razkužilu za roke je skorajda težko reči novo, ker je
bilo na razpolago v bolnišnici prav toliko časa kot obstoječe oz. razkužilo, ki
je bilo zamenjano, za tiste zaposlene, ki so navajali občutljivostne reakcije na
običajno razkužilo za roke. Natančnejši pregled je pokazal, da obstoji velika
razlika pri količini razkužila, ki ga ponudi dozator.
Pomemben pokazatelj, ki vpliva na uspešnost razkuževanja rok je poraba
razkužila za roke. V SB Jesenice so podatki o porabi razkužila za roke predmet
sp
janj že od leta 1998.
spremljanja

3 Rezultati
Kazalnik kakovosti MRSA je merilo uspešnosti izvajanja programa preprečevanja širjenja MRSA ter uspešnosti in ustreznosti izvajanja higiene rok.
Tabela 1. Prikaz kazalnikov za MRSA v zadnjih štirih letih.
Kazalnik
Število odvzetih kužnin
Delež odvzetih kužnin
Hospitalizirani pacienti z MRSA
Hospitalizirani pacienti z MRSA ob sprejemu
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2008
2366
17,09 %
69
65

2009
2759
20,1 %
75
69

2010
2898
20,2 %
78
71

2011
2590
17,7 %
55
53

2012
2814
17,8 %
80
57

Slika 2. Količina porabljenega razkužila za roke v litrih od leta 1998 do 2012.
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Razkužila za razkuževanje rok morajo delovati baktericidno, virucidno in
fungicidno, ustrezati morajo zahtevam evropskega standarda za razkuževanje
rok - EN 1500 (Strokovne podlage in smernice, 2009).
Aktivne učinkovine, ki dosegajo zahteve standarda so n-propanol (1-propanol), izopropanol (2-propanol) in etanol v koncentracijo od 60 -90 % (vo/
vol). Učinkovitost alkoholov je odvisna od vrste in koncentracije. Slabost
alkoholov je v izsuševanju kože, razkužilna sredstva imajo zato dodana razna sredstva, ki ohranjajo vlažnost kože (glicerol, silikonska olja ter druga
vlažilna sredstva). Ta sredstva tudi povečujejo učinkovitost alkoholov, ker
podaljšujejo čas izhlapevanja in s tem stik alkohola z mikrobno populacijo
kože rok.
Po podatkih Hand Hygiene Technical Reference Manual (2009) je razkuževanje rok v primerjavi z umivanjem rok učinkovitejše ker:
zz razkuževanjem uničimo več mikroorganizmov,
zčas razkuževanja je krajši od časa umivanja,
zpripomočki za razkuževanje so dostopnejši in jih je predvsem manj,
zrazkuževanje je koži prijaznejše od umivanja (uporaba vroče vode dodatno
poškoduje povrhnjico).
Prednosti razkuževanja rok pred umivanjem so po navedbah Kaučič
(2009), povzetih iz Rezar (Ministrstvo za zdravje, 2009):
zz razkuževanjem odstranimo 100 do 1000 krat več bakterij s kože rok kot
z umivanjem
zrazkuževanje je koži bolj prijazno. Za razliko od umivanja rok maščob s
kože rok ne odstranimo temveč jih le prerazporedimo. Sodobna razkužila
vsebujejo 1 do 4 % glicerola, ki dodatno masti kožo.
zprihranek časa
zz umivanjem rok je sodelovanje zdravstvenih delavcev doseženo v več kot
40 %, z razkuževanjem je sodelovanje moč povečati nad 80 %,
zz razkuževanjem bakterije uničujemo, pri umivanju jih mehansko odstranjujemo. Na ta način lahko kontaminiramo okolico (pipo, umivalnik, delovno obleko) od koder lahko ponovno kontaminiramo roke ali celo povečamo število bakterijskih kolonij na njih.
Razkužila na rokah ne brišemo, ker bi s tem zmanjšali učinek razkuževanja.
Nepogrešljiva sestavina izboljševanja je izobraževanje, ki se ne zaključi s
formalnim temveč je proces, ki se nikoli ne prekine. Ljudje največkrat ne upoštevajo navodil v primeru, da niso seznanjeni oz. na vedo zakaj je nekaj potrebno narediti. Ključ do rešitve je izobraževanje. V ta namen je v bolnišnici
vzpostavljen izobraževalni program v katerega so zajeti vsi zaposleni. Izobraževanja v bolnišnici so organizirana v obliki rednih letnih srečanj v spomladanskem in jesenskem roku, obvezno izobraževanje za novo zaposlene delavce ob nastopu dela, redna srečanja z novimi skupinami študentov in dijakov in
izrednih izobraževanj ob pojavu epidemij, novosti itd. Znanje in izkušnje nas
bogatijo in zagotavljajo, da se prenašajo v dobro prakso.
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4 Zaključek
Higiena rok je temeljni ukrep pri preprečevanju z zdravstvom povezanih
okužb. Z doslednim izvajanjem higiene rok zagotavljamo varno delo in okolje
za paciente, obiskovalce in zaposlene. Pri tem je ključnega pomena prepoznavanje priložnosti za izvedbo higiene rok in uporaba učinkovitega razkužila
za roke. V okviru varnosti pacientov, obiskovalcev in zaposlenih je higiena
rok temeljni postopek preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom. Zahteve
vseh standardov kakovosti so merljivi kazalniki, ki so izhodišče za vzpostavitev učinkovitega sistema za obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z
zdravstvom oz. zdravstveno oskrbo. Učinkovito reševanje izzivov omogočajo
v bolnišnici vzpostavljeni koraki kroga PDCA (plan-do-check-act), ki je sestavni del vsakdanjega dela slehernega zaposlenega.
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ben pri tem je podatek, da velik del okužb povezanih z zdravstveno oskrbo lahko preprečimo z ustreznim preventivnim delovanjem. Eden najpomembnejših
ukrepov, ki zmanjšuje nastanek oziroma prenos okužb, je higiena rok.
Gre za odstranjevanje vidnih nečistoč in umazanije ter uničevanje mikroorganizmov. Roke razkužujemo z alkoholnimi razkužili ali umivamo s tekočo
vodo in milom.
Za uspešno obvladovanje okužb je pomembno, da ukrepe izvajajo vsi zaposleni v zdravstveni ustanovi. Za to morajo imeti ustrezno znanje, protokole
in sredstva. Program obvladovanja okužb bolnišnice mora vsebovati tudi pravila povezana z ustrezno higieno rok (Provincial Infectious Diseases Advisory
Committee, 2012).

Izvleček

Prispevek opisuje pomen higiene rok v bolnišnici. Higiena rok je najučinkovitejši ukrep za
preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom. Kljub znanstveno dokazani učinkovitosti, se
v praksi vedno ne izvaja dosledno. Z motivacijo in nadzorom zdravstvenih delavcev želimo
higieno rok izboljšati in s tem zmanjšati število okužb. V Univerzitetnem kliničnem centru
Ljubljana (UKCL) so promotorji in učitelji higiene rok higieniki. Prisotni so na vseh oddelkih in enotah. To so medicinske sestre, sanitarni inženirji, fizioterapevti in drugi. Omenjeni
kadri opravljajo delo higienika poleg drugih nalog in zadolžitev na oddelku. Za zaposlene,
študente, dijake, specializante in druge organizirajo učne delavnice na katerih učijo pravilnih postopkov umivanja in razkuževanja rok ter prepoznavanje potrebe po higieni rok.
Ključne besede: higiena rok, higieniki, alkoholno razkužilo za roke, promocija, okužbe povezane z zdravstvom

Abstract

This paper describes importance of hand hygiene in hospitals. Hand hygiene is the most
effective measure to prevent healthcare associated infections. Despite the fact that it is
scientifically proven to be effective, in practice it is not always implemented consistently.
With motivation and supervision of health care workers want to improve hand hygiene
in order to reduce the number of infections. In UKC Ljubljana there are promoters and
teachers of hand hygiene infection control practitioners. They are present in all departments and units. These are nurses, sanitary engineers, physiotherapists and others. Infection control practitioners work performed in addition to other duties and responsibilities
of the department. For employees, students, pupils, specialist and others they organize
workshops in which they teach them the correct procedures of cleaning and disinfecting
hands and identifying indications, of whether it is necessary to carry out hand hygiene.
Key words: hand hygiene, infection control practitioners, alcohol hand sanitizer, promotion,
health care associated infections

1 Uvod
Zavedanje o okužbah povezanih z zdravstvom postaja čedalje pomembnejše
pacientom, zdravstvenim strokovnjakom, zavarovalnicam in državi. Okužbe so
povezane z obolevnostjo, umrljivostjo in velikimi stroški zdravljenja. Pomem12
13
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2 Pomen higiene rok
Higiena rok je temeljni ukrep za preprečevanje prenosa mikroorganizmov
v zdravstvenih ustanovah. Pod pojmom »higiena rok« razumemo umivanje in
razkuževanje rok, uporabo rokavic in vzdrževanje zdrave kože rok (Smernice
MZ, 2009). Je dokazano najpomembnejši, najenostavnejši in najcenejši ukrep
za preprečevanje nastanka oziroma prenosa okužb. Z ustrezno higieno rok
zagotovimo čiste roke.
Roke zdravstvenih delavcev so lahko kolonizirane s patogenimi mikroorganizmi, kot so proti meticilinu odporna bakterija S. aureus (MRSA), proti
vancomicinu odporen Enterococcus spp. (VRE), - večkratno odporne po Gramu negativne bakterije (MDR), Candida spp. in Clostridium difficile, ki lahko
na rokah preživijo tudi več kot 150 ur (Mathur, 2011). Mikroorganizme z rok
lahko zdravstveno osebje prenese na paciente, pripomočke in predmete v pacientovi okolici. Zdravstveni delavci se pri delu dotikajo pacientov in pripomočkov in si tako kontaminirajo roke.
Umivanje rok z milom in vodo velja za pojem osebne higiene. Zavedanje o
pomenu higiene rok je v svetu prisotno že preko 150 let. Njena učinkovitost in
pomembnost je dokazana z mnogimi raziskavami. Pionir na tem področju je
bil Ignaz Semmelweis, ki je leta 1847 dokazal, da zdravniki z umazanimi rokami prenašajo smrtonosno vročico na porodnice. Zato je uvedel razkuževanje
rok, ki je zmanjšalo prenos bolezni in posledično umrljivost (Best, Neuhauser,
2004).

3 Promocija higiene rok v UKC Ljubljana
UKC Ljubljana (UKCL) je največja slovenska bolnišnica v kateri je skoraj
7.800 zaposlenih, letno je hospitaliziranih preko 100.000 pacientov. UKCL je
imel prvi v Sloveniji program preprečevanja bolnišničnih okužb. V letu 1982
je bila ustanovljena Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO).
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Leta 1984 je prva generacija medicinskih sester opravila podiplomsko izobraževanje iz področja bolnišnične higiene na Medicinski fakulteti.
V UKCL deluje preko 100 higienikov. To so medicinske sestre, sanitarni
inženirji, ﬁzioterapevti in drugi proﬁli zdravstvenih delavcev, ki imajo opravljeno podiplomsko izobraževanje iz bolnišnične higiene. Delujejo na vseh
oddelkih in enotah. Združeni so v kolegij higienikov UKCL, vodi jih pomočnica glavne medicinske sestre za higiensko epidemiološko področje. Kolegij
higienikov je bil osnovan v letu 1994. Promocija higiene rok je pomembno
poslanstvo in naloga vsakega od njih.
V UKCL je med zaposlenimi prisotno zavedanje o pomenu higiene rok. V
ustanovi že deset let spremljamo porabo alkoholnega razkužila za roke. Nadzor nad higieno rok je sestavni del vseh strokovnih nadzorov. Učenje in preverjanje znanja o higieni rok je del izobraževalnega programa, ki se ga udeležijo vsi novo zaposleni ne glede na proﬁl. UKCL je terciarni zavod v katerem se
izobražujejo študenti, dijaki, specializanti in drugi. Tudi njih je potrebno pred
delom s pacienti preveriti, če poznajo indikacije in znajo izvesti postopke za
higieno rok. V pomoč pri tem so plakati in zloženke, ki so dostopne zaposlenim in pacientom. Pravila in navodila za higieno rok so objavljena na internih
spletnih straneh.
Učenje higiene rok z učnimi delavnicami poteka v UKCL na področju
zdravstvene nege in oskrbe sistematično že dvajset let. Učitelji in izvajalci
so higieniki. Vsi na svoji enoti vsaj enkrat letno in po potrebi (v primeru
epidemiološke situacije) izvedejo učne delavnice za vse zaposlene. Higienik
z novo zaposlenimi in tistimi, ki prihajajo na izobraževanje, ponovijo postopke umivanja in razkuževanja rok. Novo zaposleni izvajalci zdravstvene
nege imajo še dodatne uvajalne seminarje, katerih del so tudi vsebine higiene rok.
Higieniki sodelujejo tudi pri izobraževanju študentov Medicinske fakultete, na Podiplomskem tečaju iz bolnišnične higiene ter pri izobraževanju prostovoljcev.
H kakovosti in prepoznavnosti na tem področju je doprinesel tudi postopek za pridobitev akreditacije bolnišnice. Presojevalci so na predpresoji
opazovali tudi higieno rok in urejenost zaposlenih. Želeli so dokazila, da to
znamo in pravilno izvajamo.
Že sedem let so ob svetovnem dnevu higiene rok, 5. maja, v glavni stavbi
in na nekaterih dislociranih enotah organizirane stojnice. Na njih zaposlenim
in mimoidočim obiskovalcem ter pacientom higieniki razlagajo in kažejo pravilen način razkuževanja rok. Postopek lahko preverijo v veriboxu - napravi,
kjer pod ﬂuorescentno lučko vidijo, če so razkužilo nanesli na vse predele rok.
Udeleženci so izpolnjevali vprašalnik in dobili nagrado, če so na vprašanja
pravilno odgovorili. Tako smo preverili, kako dobro zaposleni poznajo indikacije za higieno rok in kako izvedejo razkuževanje. Rezultati so iztočnica za
vsebine nadaljnjih učnih delavnic.
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V letu 2012 smo na nekaterih oddelkih ob 5. maju prvič izvedli tudi opazovanja higiene rok po metodologiji Svetovne zdravstvene organizacija (WHO).
Ponovili smo ga v letu 2013.
Tabela 1. Opazovanje 5. trenutkov za higieno rok; 5. maj 2012 in 2013.
Indikacija

skladnost v %
2012

2013

Pred stikom z bolnikom

49,5

57,5

Pred čistim/aseptičnim posegom

79,8

80,3

65

96

67,1

81,7

55

59,5

63,2

75

Po stiku s telesnimi tekočinami
Po stiku z bolnikom
Po stiku z okolico
Skupaj

UKCL je pobudnik uvedbe higiene rok, kot kazalnika kakovosti za vse slovenske bolnišnice. Zato smo v letošnjem letu začeli s sistematičnim izobraževanjem higienikov za opazovanje po metodi WHO Pet trenutkov za higieno
rok.
Kazalnik higiene rok je tudi poraba alkoholnega razkužila za roke. Poraba
se izračuna v litrih na stroškovno mesto oziroma na oskrbni dan. V UKCL ta
kazalnik spremljamo že deset let.

4 Priložnosti za izboljšave
Higiena rok je dokazano najpomembnejši postopek za preprečevanje širjenja okužb v bolnišnici. Kljub temu pa zdravstveni delavci pogosto ne prepoznajo oziroma se ne zavedajo pomembnosti tega enostavnega postopka in ga
ne izvajajo v zadostni meri. V praksi je pogosto opaziti nizko skladnost med
prepoznano indikacijo za higieno rok in izvedeno intervencijo (umivanjem ali
razkuževanjem rok) (Pittet et al., 2000).
Razlogi s katerim zdravstveni delavci razlagajo nedosledno higieno rok so:
zumivanje in razkuževanje rok povzroča draženje in suho kožo rok,
znedostopnost in pomanjkanje sredstev za higieno rok,
zpreveč dela in premalo čas,
zpremalo zaposlenih,
zpotrebe bolnika imajo prednost pred higieno rok,
zhigiena rok moti pri delu z bolnikom,
znizko tveganje za okužbo pri bolnikih,
zuporaba zaščitnih rokavic / prepričanje, da uporaba rokavic nadomesti potrebo po higieni rok,
zpomanjkanje znanja, smernic, protokolov,
zne razmišljam o tem, pozabljivost,
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zslab zgled sodelavcev in nadrejenih,
znezaupanje v pomembnost higiene rok,
znestrinjanje s priporočili,
zpomanjkanje znanstvenih dokazov učinkovitosti

higiene rok na število
bolnišničnih okužb (Association of Surgical Tecnologists, 2007).

Motivacija zaposlenih za dosledno izvajanje higiene rok še vedno predstavlja izziv in priložnost za izboljšavo. Opažamo, da zaposleni imajo znanje,
poznajo indikacije, ko je potrebno higieno rok izvesti, znajo izvesti postopek,
pri delu pa niso dosledni.
Pomemben dejavnik je dostopnost in kakovost materialov – dovolj umivalnih mest, dovolj plastenk z alkoholnim razkužilom za roke, kvalitetna mila,
razkužila, papirnate brisače in krema za roke. Izredno motivacijsko in spodbudno na zaposlene delujejo senzorski razkuževalniki za roke.
Z delavnicami in individualnimi razgovori želimo doseči, da bi se zaposleni
zavedali pomembnosti higiene rok zaradi varnosti pacientov in njihove lastne
varnosti ter skrbi za zdravje.
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of surgical technologists, 2007. Dostopno na: http://www.ast.org/pdf/Standards_
of_Practice/RSOP_Hand_Hygiene_Fingernails.pdf (10.8.2013).

5 Zaključek
Higiena roke je pomembna in potrebna zaradi varnosti pacientov in varnosti zaposlenih, ki z njimi delajo. S pacienti smemo delati le s čistimi rokami
in se s čistimi rokami dotikati predmetov, pripomočkov in neposredne bolnikove okolice. Sredstva za higieno rok pri pogosti uporabi lahko škodljivo delujejo na kožo rok, zato moramo za roke skrbeti. Izogibamo se nepotrebnemu
dotikanju, skrbno se pripravimo na delo, z negovalnimi kremami skrbimo za
kožo rok.
Smemo zavestno izpustiti razkuževanje ali umivanje rok, če vemo, da ima
to lahko škodljive posledice na zdravje pacientov, sodelavcev ali naše lastno
zdravje?
Morda je problem v tem, da mikroorganizmov na rokah ne vidimo. Ne
vidimo niti posledic - okužb, ki jih s tem lahko povzročimo, ker ne nastanejo
takoj.
Odločitev za higieno rok je vedno v naših rokah!
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Izvleček

Žilni katetri so katetri vstavljeni v žilo. Glede na mesto vstavitve jih delimo v periferne in
osrednje. Osrednje žilne katetre uporabljamo predvsem takrat, ko periferni žilni dostopi
niso več možni ali bolnik dobiva veliko zdravil in tekočine. Uporabljamo jih za dajanje zdravil, tekočine, hrane, hemodinamski nadzor, jemanje vzorcev krvi in hemodializo. Osrednje
žilne katetre vstavimo v eno izmed velikih ven, najpogosteje v v. subclavia, v. jugularis ali v.
femoralis. Med vstavitvijo lahko pride do nastanka hematoma, krvavitve ali pnevmotoraksa. Kasneje lahko pride do nastanka okužb. Okužbe so lahko lokalne ali pa pride do sepse
povezane z osrednjim žilnim katetrom. V želji po boljši skrbi za bolnike je smiselna uporaba tako imenovanih katetrskih svežnjev, s katerimi predpišemo postopke za zmanjševanje
okužb povezanih z osrednjimi žilnimi katetri.
Ključne besede: osrednji žilni katetri, vstavitev, zapleti, okužbe povezane z osrednjimi žilnimi
katetri

Abstract

Vascular catheters are catheters inserted into a vessel. According to the insertion site venous catheters are characterized into peripheral and central. Central venous catheters are
used primarily when peripheral vascular access is no longer possible or a patient receives
a lot of drugs and fluids. They are used for administration of drugs, fluids, food, hemodynamic monitoring, blood sampling and hemodialysis. Central vascular catheters are inserted into one of the large vein, most often in the v. subclavia, v. jugularis or v. femoralis.
The most common complications during insertion are the formation of hematoma, bleeding or pneumothorax. Subsequently, there is a risk of infection. Infections may be local or
systemic associated with central vascular catheters. In an effort for better care of patients
it is essential to use the catheter bundles to lay down procedures for reducing infections
associated with central vascular catheter.
Key words: central vascular catheters, insertion, complications, infections associated with central vascular catheters.

1 Uvod
Žilni katetri so katetri vstavljeni v žilo. Uporabljamo jih za dovajanje
tekočine, zdravil, hemodinamske meritve, odvzeme krvi za preiskave. Glede
na to, v katero žilo jih vstavljamo, jih delimo na arterijske in venske. S skupnim
imenom jih imenujemo osrednji žilni katetri (OŽK).
14

74

doc. dr. Mateja Logar, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Služba za
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb; UKC Ljubljana; Japljeva 2, 1000 Ljubljana,
mateja.logar@mf.uni-lj.si

1.1 Zgodovina osrednjih žilnih katetrov
Prvič si je osrednji venski kateter (OVK) vstavil specializant kirurgije W.
Foressman leta 1929. Kateter je preko cefalične vene vstavil v svoj desni atrij.
Velik napredek pri vstavljanju OVK je nastopil s tehniko, ki jo je leta 1953
uvedel S. I.Seldinger (Seldinger, 1953). Seldingerjeva metoda je zaradi enostavnosti in večje varnosti omogočila širšo uporabo OVK.

1.2 Delitve in definicije
Venske žilne katetre delimo na periferne in osrednje. V praksi večinoma
uporabljamo periferne venske katetre, ki jih vstavimo v eno izmed perifernih
ven na zgornjem ali spodnjem udu. OVK nato delimo še na tunelirane in netunelirane. Netunelirane OVK vstavimo neposredno skozi kožo v eno izmed
velikih ven in nato kateter pričvrstimo na kožo. Najpogosteje izberemo žile
v. subclavia, v. jugularis interna, v. femoralis. Posebna oblika OVK so periferno vstavljeni OVK (ﬂebokatetri, ang. peripherallyinserted central catheter
– PICC). Praviloma so vstavljeni v eno izmed ven na zgornjem udu. Glede na
število svetlin delimo OVK na katetre z eno, dvema, tremi, štirimi ali še več
svetlinami.
Tunelirani katetri so od mesta vstavitve v vratno veno speljani pod kožo na
prsni koš. Največkrat uporabljamo Hickmanove katetre. Posebna oblika tuneliranih katetrov so porti, ki jih vstavljamo kirurško in so v celoti pod kožo. Do
njih dostopamo preko vboda skozi kožo v poseben rezervoar.
Arterijske žilne katetre lahko vstavimo v žile a. radialis, a. ulnaris., a. brachialis, a. axillaris, a., dorsalispedis, a. tibialisposterior in a. femoralis. Najpogostje izberemo a. radialis, sledi ji a. femoralis (O›Grady et al., 2011).

2 Indikacije za uporabo
a) OVK

zHemodinamske

meritve: merjenje osrednjega venskega tlaka, merjenje
venske saturacijeoksihemoglobina, služi kot vodilo za vstavitev katetra v
pljučno arterijo,
zDovajanje zdravila, ki okvarjajo žile, če jih dajemo preko perifernih žilnih
katetrov (vazopresoriji, kemoterapevtiki, totalna parenteralno prehrana,
kalij, nekateri antibiotiki),
zZačasni zunanji srčni vzpodbujevalnik,
zPlazmafereza, afereza, hemodializa,
zSlab žilni dostop preko perifernih ven.
Zmotno je mišljenje, da potrebujemo za hitro nadomeščanje tekočine
OVK. V resnici lahko skozi periferni venski dostop z velikim premerom (14
ali 16 gauge) dosežemo dosti hitrejši pretok kot skozi OVK (Rupp et al., 2012,
Heﬀer, Androes, B.l.).
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b) Arterijske linije

zinvazivno merjenje krvnega tlaka,
zodvzemi krvi za biokemične preiskave

in plinsko analizo (McGee et al.,

2007).

3 Vstavljanje osrednjih venskih katetrov
Na vseh oddelkih morajo biti na voljo pisna navodila za uvajanje različnih
vrst žilnih katetrov. Pred vstavitvijo OVK še enkrat ocenimo ali je ta res potreben. Bolnik oz. njegovi svojci podpišejo pristanek za vstavitev OŽK, podpis
ni potreben, kadar vstavljamo katetre urgentno. Izberemo katetre iz materialov, pri katerih je manj septičnih zapletov. Pri uporabi OVK iz poliuretana in
silikona je pogostost okužb dokazano manjša, saj se zaradi lastnosti materialov, bakterije nanje težje pričvrstijo in tvorijo bioﬁlm.Glede na oceno,koliko
katetrskih svetlin bo bolnik potreboval, vedno izberemo OVK z najmanjšim
številom svetlin, ki bo še zadoščal našim potrebam.
Izberemo mesto, kjer je možnost okužbe najmanjša. Izogibamo se področij, ki so blizu operativne rane ali kjer je koža vneta oziroma poškodovana. V
številnih raziskavah so dokazali, da je največ okužb pri OVK, ki so vstavljeni
v v. femoralis. Do okužb v tem področju prihaja pogosteje zaradi bližine anogenitalne regije in izločkov iz tega področja. Po pogostosti okužb OVK so
na drugem mestu OVK, ki jih vstavimo v v. jugularis. Ta predel je predvsem
problematičen pri bolnikih, pri katerih pride do zatekanja izločkov iz ustno-žrelnega področja na kožo na vratu, poleg tega je koža v tem predelu toplejša
kot v predelu ključnice. Najmanj okužb je, kadar vstavimo OVK v v. subclavia.
Zaradi tega se praviloma odločimo za to anatomsko mesto, če ni dodatnih
kontraindikacij (O‘Grady et al., 2011).
OVK vstavljamo praviloma v operacijski dvorani ali v sobi, ki je namenjena za izvajanje manjših aseptičnih posegov. V enotah za intenzivno terapijo
uvajamo OVK v bolniških sobah, vendar med uvajanjem v sobi ne smejo
potekati druge aktivnosti (nega, ﬁzioterapija ali čiščenje). V prostoru, kjer
bomo poseg izvajali, naj bodo samo osebe, ki bodo pri procesu neposredno
sodelovale. Pred pričetkom uvajanja pripravimo vse potrebne pripomočke
in zapremo okna. Med posegom naj bo bolnik priključen na monitor ali vsaj
na pulzni oksimeter. Če ima bolnik dolge lase mu nadenemo kapo. Če ima
vbodno mesto zelo poraščeno, dlake postrižemo. Britje ni ustrezno nadomestilo striženja, ker poškodujemo povrhnje plasti kože in povečamo število bakterij v predelo vbodnega mesta. Upoštevamo načela maksimalne zaščite. Asistent mora imeti ves čas posega kirurško masko, če ima dolge lase
tudi kapo. Izvajalec si mora pred pričetkom uvajanja nadeti kapo in kirurško
masko. Za tem si mora razkužiti roke in počakati, da se razkužilo posuši.
Obleče si plašč z dolgimi rokavi z manšetami, ki mora biti zadaj zavezan in
sterilne kirurške rokavice. Za tem očisti vbodno mesto z 2 % klorheksidinom
v 70 % alkoholu. Bolnika prekrije z veliko sterilno rjuho, ki sega od bolni76
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kove glave preko nog in ima razporek nad mestom vstavitve. Pred samim
uvajanjem moramo počakati, da se vbodno mesto po čiščenju popolnoma
posuši. Na sterilno pogrnjeno delovno površino zložimo predmete, ki jih
bomo pri uvajanju potrebovali. Anesteziramo kožo z 1 % ksilokainom, nato
kaniliramo veno in uvedemo žico, odstranimo brizgalko in z dilatatorjem
razširimo vbodno mesto. Pomembno je, da kože ne režemo, ampak jo z dilatatorjem samo razširimo. Preko žice nato uvedemo kateter in žico odstranimo. Aspiriramo kri v vse svetline katetra in jih nato izperemo s ﬁziološko
raztopino. OVK nato pričvrstimo na kožo. Za pričvrstitev lahko uporabljamo šive ali brezšivno pritrditev, ki se je v številnih raziskavah izkazala za
boljšo izbiro glede na okužbe povezane z OVK. Po pritrditvi kožo dobro
očistimo z 2 % klorheksidinom v 70 % alkoholu. Vbodno mesto in OVK
nato zaščitimo s prevezo. Prvi dan praviloma uporabljamo sterilni zloženec
in polprepustno folijo. V naslednjih dneh nato uporabljamo polprepustno
folijo, ki ima blazinico prepojeno s klorheksidinom. Ves čas uvajanja OVK
moramo upoštevati načelna zagotavljanja sterilnosti. Po vstavitvi OVK moramo opraviti RTG prsnih organov, da preverimo ustrezen položaj katetra in
izključimo morebitne zaplete (pnevmotoraks oz. krvavitve). Konica OVK,
če ga vstavljamo v v. jugularis ali v. subclavia, mora biti na vtočišču zgornje
votle vene v desni preddvor. Po vstavitvi izpolnimo obrazec, na katerem naj
bodo podatki o datumu in uri uvajanja, mestu vstavitve, tipu katetra in številu svetlin, kdo sta bila izvajalec in asistent (Heﬀer, Androes, B.l.).
PICC katetre vstavlja praviloma diplomirana medicinska sestra ob pomoči
še ene diplomirane medicinske sestre. Tukaj so pogoji za uvajanje manj strogi.
PICC lahko vstavljamo v bolniški sobi, vendar prav tako velja, da med posegom ne smejo potekati druge aktivnosti. Izvajalec potrebuje kapo, kirurško
masko in plašč ter sterilne kirurške rokavice. Preden si nadene rokavice, si
mora roke razkužiti. Asistent je zaščiten enako kot pri uvajanju OVK. Tudi
tukaj očistimo vbodno mesto 2 % klorheksidinom v 70 % alkoholu, okolico
vbodnega mesta prekrijemo z dvema sterilnima kompresama. Kaniliramo večjo povrhnjo veno in preko kanile uvedemo kateter, kanilo nato odstranimo
in kateter uvedemo še globje v veno. Druga možnost je, da tudi pri uvajanju
PICC uporabljamo Seldingerjevo metodo. Po vstavitvi PICC aspiriramo kri
po katetru in ga prebrizgamo s ﬁziološko raztopino. Okolico vbodnega mesta
očistimo z 2 % klorheksidinom v 70 % alkoholu. Kateter pritrdimo s šivi ali
brezšivnimi materiali na kožo in vbodno mesto prekrijemo (Bowe-Geddes,
Nichols, 2005).
Kadar uvajamo OVK v urgentnih razmerah, kjer ne moremo upoštevati
vseh pravil za zagotavljanje maksimalne zaščite in sterilnosti, moramo OVK
zamenjati najkasneje v 48 urah, sicer OVK rutinsko ne menjavamo (O›Grady
et al., 2011, Heﬀer, Androes, B.l.).
Pred uvajanjem OVK na dajemo zaščitnega odmerka antibiotika, ker na ta
način ne preprečimo nastanka okužb povezanih z OŽK. Prav tako na vbodno
mesto ne nanašamo antibiotičnih mazil.
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Z antibiotiki oz. antiseptiki prevlečene katetre uporabljamo samo pri bolnikih z velikim tveganjem za nastanek sepse povezane z OŽK, če z drugimi
ukrepi v naši bolnišnici nismo uspeli znižati pogostosti okužb povezanih z
OŽK na želeno stopnjo (O›Grady et al., 2011).
Pri uvajanju OVK v v. jugularis in v. femoralis priporočajo uporabo ultrazvoka za oceno položaja ven ali celo ultrazvočno vodeno uvajanje. Na ta
način se zmanjša število poskusov kanilacije ven, kar se je izkazalo kot zaščitni dejavnik pri zmanjševanju števila okužb povezanih z OŽK (O›Grady
et al., 2011, Heﬀer, Androes, B.l.). Tudi pri uvajanju PICC vedno pogosteje
uporabljamo ultrazvok, predvsem kadar so žile slabše tipne (Heﬀer, Androes, B.l.).
V zadnjih letih imajo v večini bolnišnic pripravljene tako imenovane katetrski svežnje. Gre za nabor aktivnosti, ki jih je potrebno narediti, da zmanjšamo število okužb povezanih z OVK. Ne gre za absolutno določene aktivnosti,
ampak o naboru aktivnosti odloča posamezna bolnišnica oz. včasih celo oddelek. Najpogosteje svežnji zajemajo: vstavitev OVK v v. subclavia, upoštevanje načel maksimalne zaščite, čiščenje kože s klorheksidinom, dnevno preverjanje ali je OVK še potreben in uporabo obližev s klorheksidinsko blazinico
(O›Grady et al., 2011).

4 Zapleti
Pri OVK lahko pride do hujših zapletov že med samim uvajanjem. Pri vstavljanju v žilo v. subclavia, lahko pride do pnevmotoraksa. Pri vseh treh pristopih so možne tudi večje krvavitve, predvsem takrat, ko ima bolnik nepravilnosti v strjevanju krvi zaradi okužbe, zdravil ali osnovne bolezni. Med uvajanjem
lahko pride do motenj srčnega ritma, zato je pomembno, da je bolnik med
posegom ustrezno nadzorovan. Ob uporabi OVK so kasneje najpogostejši
zapleti okužbe. Lahko gre za lokalne okužbe na mestu vstavitve ali za sistemske okužbe. Kadar gre za sistemsko okužbo, govorimo o katetrski sepsi. Manj
pogosti zaplet ob uporabi OVK so venske tromboze. Ti zapleti so pogostejši,
kadar OVK uporabljamo za hemodializno zdravljenje, saj so tukaj pretoki bistveno večji in zato prihaja do turbulentnega toka krvi in povečanega tveganja
za tromboze (Eisen et al., 2006).
Najpogostejša zapleta pri arterijskih linijah sta prehodna zapora predvsem
a. radialis in krvavitev oziroma hematom. Redkejši zapleti so: lokalne in sistemske okužbe, tromboza, ishemija, poškodba živca, nastanek arteriovenske
ﬁstule, nastanek psevdoanevrizme, kompartment sindrom in zračna embolija
(Clermont, Theodore, 2013).
Lokalne okužbe OŽK
Za lokalne okužbe so značilni: rdečina in oteklina v predelu vstopnega mesta, v hujših primerih lahko na tem mestu opažamo tudi gnojen izcedek. Izvidi
mikrobioloških preiskav so nezanesljivi, saj nam pozitiven izvid brisa vstopi78
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šča OŽK ne omogoči razlikovanja med kolonizacijo in pravo okužbo. Ima pa
negativen izvid brisa veliko negativno napovedno vrednost. Kadar ugotovimo,
da gre za lokalno okužbo OŽK, moramo OŽK odstraniti, ker sicer lahko pride
do nastanka sistemske okužbe. Sistemsko antibiotično zdravljenje v večini
primerov ni potrebno. Če bolnik še potrebuje OŽK, ga moramo vstaviti na
drugo anatomsko mesto.
Sistemske okužbe povezane z OŽK
Sistemske okužbe osrednjih žilnih katetrov (OŽK) so eden izmed najresnejših zapletov njihove uporabe. Pogostost v večini bolnišnic je od 0 do 16
na 1000 katetrskih dni. Katetrske dneve dobimo tako, da štejemo vse dneve
pri vsakem bolniku, ki ima v določenem okolju vstavljen OŽK. Okužbe krvi
predstavljajo 12% vseh bolnišničnih okužb, večina ima izvor v OŽK. Okužbe
povezane z OŽK pomembno vplivajo tako na dodatno obolevnost in umrljivost zaradi z zdravstvom povezanih okužb. Predstavljajo tudi pomembno
ﬁnančno breme, zato so v svetu in pri nas zavzemamo, da čim bolj zmanjšamo
število katetrskih okužb.
Do okužbe OŽK lahko pride na 5 različnih načinov:
1. kontaminacija kože: na koži ob vstopišču OŽK so prisotne številne
bakterije, ki so del normalne kožne flore. Te bakterije postopoma kolonizirajo zunanjost OŽK in se širijo proti konici OŽK,
2. kontaminacija priključnega dela OŽK: ob vsakem stiku z OŽK lahko
prenesemo mikrobe, ki so na priključnem delu OŽK v svetlino katetra
in od tam v kri,
3. bakteriemija na oddaljenem mestu: ob okužbi na drugi anatomski lokalizaciji lahko pride do bakteriemije in sekundarne okužbe konice OŽK,
4. uporaba okuženih infuzijskih tekočin: pri nepravilni rabi infuzijskih tekočin ali zdravil za parenteralno uporabo lahko pride do kontaminacije.
Ob uporabi le-teh pride do vnosa mikrobov preko OŽK neposredno v
kri,
5. kontaminacija OŽK ob uvajanju: kadar ne upoštevamo pravil sterilnega
uvajanja OŽK, lahko pride do kontaminacije predvsem zunanjega dela
OŽK.
Najpogostejša sta prva dva načina. Pri preprečevanju okužb zaradi kontaminacije priključnega dela je najpomembnejša skrb za higieno rok in premišljeno ravnanje z OŽK.
Najpogostejši povzročitelji okužb povezanih z OŽK so prikazani v tabeli 1.
Gre za splošne podatke, ki ne odražajo nujno lokalnega stanja v posameznih
bolnišnicah, zato je zelo pomembno, da imamo lastne podatke, saj se na osnovi teh podatkov lažje odločamo o najustreznejšem izkustvenem zdravljenju.
V zadnjem desetletju opažajo po večini intenzivnih enot premik v smeri po
Gramu negativnih mikrobov in gliv.
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Tabela 1. Najpogostejši povzročitelji okužb osrednjih žilnih katetrov.
Povzročitelj

Delež

Koagulaza negativni stafilokoki

60–70%

Staphylococcusaureus

5–15%

Candidaspp.

5–10%

Enterobacteriaceae

5–10%

Enterokoki

2–4%

MRSA

<5%

Burkholderiaspp.

<2%

Malasseziaspp.

<2%

Kadar posumimo, da gre pri bolniku za sepso povezano z OŽK, odvzamemo kri iz ene izmed perifernih ven in hkrati tudi iz OŽK. Če ne najdemo
drugega jasnega mesta okužbe, moramo OŽK odstraniti in konico poslati na
mikrobiološke preiskave. Za dokaz povzročitelja na konici OŽK uporabljamo semikvantitativne in kvantitativne mikrobiološke preiskave. Kvalitativne mikrobiološke preiskave za dokaz katetrske okužbe niso primerne. Med
semikvantitativnimi metodami najpogosteje uporabljamo semikvantitativno
kulturo po Makiju. V mikrobiološki laboratorij pošljem 5 cm distalnega dela
OŽK. Proksimalni del za preiskavo ni primeren, ker je praktično pri vseh bolnikih koloniziran z mikrobi, ki poseljujejo našo kožo. V laboratoriju poslani
del katetra štirikrat povaljajo po gojišču. Gojišče nato kultivirajo pod standardnimi pogoji in po 48 urah preštejejo zrasle bakterijske kolonije. Kadar zraste
vsaj 15 kolonij govorimo o pozitivnem izvidu preiskave. Slabost preiskave je v
tem, da dobimo podatke samo o mikrobih, ki poseljujejo zunanjost katetra. S
kvantitativnimi metodami dobimo tudi podatke o mikrobih, ki so na notranji
strani katetra. Najpogosteje za to uporabljamo sonikacijo, redkeje pa vorteks,
izpiranje ali centrifugiranje. O pozitivnem izvidu preiskave govorimo, kadar
najdemo ≥ 1000 bakterijskih kolonij iste vrste.
Diagnozo sepse povezane z OŽK lahko postavimo na več načinov. O
dokazani okužbi govorimo, kadar imamo klinične znake značilne za primarno
okužbo krvi, ob tem:
zpozitiven izvid hemokultur (HK) odvzetih iz periferne vene ter osamljene
mikrobe s konice OŽK ali
zpozitiven izvid HK odvzetih iz periferne vene in iz OŽK, s tem da so zaznali rast mikrobov v HK iz OŽK vsaj dve uri prej kot v HK iz periferne vene ali
zpozitiven izvid HK odvzetih iz periferne vene in iz OŽK, pri tem je v vzorcu krvi odvzetem iz OŽK več kot 100 bakterijskih kolonij iste vrsta v 1 ml
krvi. V praksi se zaradi zamudnosti ta metoda redko uporablja.
O možni katetrski sepsi govorimo kadar imamo sistemske znake značilne
za primarno okužbo krvi pri bolniku z vstavljenim OŽK in ne najdemo drugega možnega izvora okužbe, HK ostanejo negativne, pozitivna pa je konica
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OŽK in ob tem imamo dober odgovor na protimikrobno zdravljenje po odstranitvi OŽK.
Pri utemeljenem sumu na katetrsko sepso moramo OŽK čim prej odstraniti. V primeru, da bolnik OŽK še vedno potrebuje, ga vstavimo na drugem
anatomskem mestu. Pri manjšem sumu na katetrsko sepso, se lahko odločimo
tudi za zamenjavo OŽK preko žice. V primeru, da je mikrobiološki izvid preiskave konice odstranjenega OŽK pozitiven, moramo tudi po žici zamenjan
OŽK odstraniti in ga vstaviti na drugem anatomskem mestu.
Pri tuneliranih katetrih in portih se pri osamitvi koagulazno negativnih
staﬁlokokov občasno odločimo za poskus ohranitve OŽK. V teh primerih morajo bolniki prejemati antibiotično terapijo preko okuženega katetra, dobri so
tudi rezultati zdravljenja po principu »antibioticlock«. OŽK moramo vedno
odstraniti, kadar gre za okužbo s po Gramu negativnimi bacili, glivami ali bakterijo Staphylococcus aureus (O‘Grady et al., 2011, Band, Robert Gaynes, B.l.).

5 Zaključek
OŽK so pripomočki, ki pomembno vplivajo na zdravljenje bolnikov. Poleg
vseh pozitivnih rezultatov pa njihova uporaba prinaša tudi nekatere neželene
posledice. Zaradi tega moramo skrbno pretehtati, kateri so bolniki, ki bodo
resnično imeli korist od uporabe OŽK. Pomembno je, da katetre odstranimo,
ko jih bolnik ne potrebuje več. Z rednim izobraževanjem vseh, ki so v stiku
z bolniki z OŽK, uspemo zmanjšati tako pogostost zapletov pri uvajanju, kot
tudi število okužb povezanih z OŽK. Zaradi tega je pomembno, da imamo izdelane smernice, pisna navodila, da uporabljamo svežnje ukrepov za preprečevanje okužb povezanih z OŽK. Vsak oddelek, ki ima bolnike z OŽK, mora
redno spremljati pojavnost okužb in glede na rezultate tudi ustrezno ukrepati.
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Prevention of central venous catheter
infections
Zdenka Kramar15
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Izvleček

V članku želimo prikazati najučinkovitejše metode in postopke preprečevanja okužb osrednjih venskih katetrov. Okužbe povezane z vstavitvijo le teh predstavljajo 10-20% vseh
bolnišničnih okužb in se pojavljajo v 10% pri bolnikih, zdravljenih v intenzivnih enotah.
Temeljni pristopi preprečevanja okužbe venskih katetrov poudarjajo pomen razkuževanja
rok, prednost uporabe katetrov z enim lumnom, mesto izbora vstavitve venskega katetra,
z upoštevanjem zagotovitve optimalnih pogojev asepse med vstavitvijo, pripravo kože z
2% klorheksidin glukonatom v 70% alkoholu, prekrivanje vbodnega mesta katetra z obliži,
ki so prav tako prepojeni z 2% klorheksidin glukonatom v alkoholu (antibakterijsko delovanje), uporabo brezigelnih konektorjev in podaljškov s »septum valvulo« in linearnim
pretokom, razkuževanje stikov konektor-infuzijski sistem ob menjavi, ter menjava infuzijskih sistemov glede na smernice in interna navodila ustanove. Treba je redno izobraževati
medicinske sestre, raziskovati in oblikovati protokole, ki so podprti z dokazii.
Ključne besede: okužbe centralnih venskih katetrov, venski katetri, preprečevanje okužbe

Abstract

In the article we would like to show the most effective methods and procedures of prevention of central venous catheter infections. Infections, related to central venous catheter
insertion, represent 10-20% of all hospital infections and they occur in 10% of patients in
the intensive care units. Basic methods of prevention of venous catheter infections emphasise the importance of hand disinfection, advantage of using the catheters with one
lumen, selection of the central venous catheter insertion site with special consideration of
optimal aseptic conditions during the insertion, skin preparation with a 2% chlorhexidine
gluconate in 70% alcohol, catheter insertion site dressing soaked with 2% chlorhexidine
gluconate in alcohol (antibacterical effect), use of needleless connector and extension
with split septum valve and linear flow, disinfection of connector-infusion system before
the change, change of the infusion systems according to guidelines and hospital recommendations. Continuous education of the nursing staff is necessary as well as to research
and design evidence based protocols.
Key words: venous catheters infections, venous catheters, infection prevention
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1 Uvod
Osrednji venski dostopi so nujno potrebni pri zdravljenju kritično bolnih,
saj zagotavljajo potrebni znotrajžilni dostop tudi bolnikom, katere ogroža
lokalna okužba, okužba krvnega obtoka, ﬂebitis ali endokarditis (Douglas et
al., 2009). Največkrat so vstavljeni perkutano v večje dobro dostopne vene (v.
subklavijo, v. jugularis, v. femoralis) in nam omogočajo paranteralni vnos prehrane, zdravljenje z infuzijskimi raztopinami, antibiotiki in krvnimi pripravki.
Uporabljamo jih tudi za hemodinamski nadzor, plazmaferezo, dializno zdravljenje (Pikelj Pečnik, Jurca, 2009), ter za večkratne odvzeme krvi.
Pri vstavitvi, vzdrževanju in uporabi lahko nastanejo različne ovire in varnostni zapleti, ki lahko kasneje povzročijo okužbo. Vemo, da osrednji venski
kateter (OVK) predstavlja neposredno povezavo med zunanjim in notranjim
okoljem in zato je bolnik v času, ko ima vstavljen OVK, izpostavljen nevarnosti okužbe. Ta lahko nastane ob samem vstopišču katetra (predvsem v prvem
tednu) zaradi vnosa bolnikove kožne ﬂore, kožne ﬂore rok osebja preko svetline katetra, zaradi rokovanja s katetrom in sistemom, ter hematogeno iz drugega žarišča. Izjemno redka je tudi okužba zaradi kontaminirane infuzijske
raztopine (Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009).

2 Metode dela
Kot metodo dela smo izbrali pregled literature. Obdobje zbiranja je trajalo
od 01.06. do 20.06.2013. Podatke smo iskali po vzajemnih kataložnih bibliografskih bazah podatkov: Cinahl, Springerlink in PubMed Central. Gradivo
smo iskali tudi v knjižnici Splošne bolnišnice Jesenice, intranetnih straneh
Splošne bolnišnice Jesenice (SBJ), ter s spletnim brskalnikom Google. Zanimalo nas je, s kakšnimi načini preprečujemo okužbe osrednjih venskih katetrov. Uporabili smo ključne besede: okužbe venskih katetrov, venski katetri,
preprečevanje okužbe venskih katetrov.

3 Koraki za preprečevanje okužbe OVK
Na nevarnost pojava okužbe preko OVK vpliva več dejavnikov: bolnikovo
splošno stanje (prehranjenost, sama bolezen, starost, ﬁzična kondicija), trajanje hospitalizacije pred vstavitvijo OVK, mesto vstavitve OVK, rokovanje z
OVK, število vstopnih poti, dolgotrajna vstavitev, vrsta infuzijskih raztopin,
kolonizacija vstopnega mesta katetra in priključenega dela katetra, ter vrsta
zaščite vstopnega mesta (Šmitek et al., 2008).
Za preprečevanje okužb je zelo pomembno zavedanje o nevarnosti in poznavanje možnih načinov prenosa mikroorganizmov in okužbe venskih katetrov. Frasca in sod. so proučevali uspešnost različnih ukrepov za zmanjšanje
pojavnosti okužb. Kot najučinkovitejši so se pokazali tisti, ki imajo vpliv na
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zmanjšanje kolonizacije vbodnega mesta katetra in infuzijske linije. Ti ukrepi
vključujejo: ustrezno strokovno znanje osebja, ki rokuje z OVK in uporabo
vseh protokolov ter sledenje smernicam, uporaba ustreznih biomaterialov ki
zavirajo rast mikroorganizmov, higiena rok, uporaba raztopine alkohola in
klorheksidina za pripravo kože in pri ravnanju z žilnim katetrom. Velik poudarek je tudi na mestu vstavitve OVK, kjer izpostavljajo veno subklavijo z
upoštevanjem popolne asepse in odstranitev vseh nepotrebnih katetrov (Frasca, Dahyor-Fizelier, Mimoz, 2010).
Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev zdravstvene nege, ki vstavljajo in
vzdržujejo OVK, je bistvenega pomena za preprečevanje s katetrom povezanih okužb. Zdravstvena ustanova mora imeti pisna navodila za prevezovanje,
prebrizgavanje, menjavo in nadzor OVK (Ivanuša, Železnik, 2008). V intenzivnih enotah je treba zagotoviti zadostno število usposobljenih medicinskih
sester, če želimo pacientu zagotoviti optimalno oskrbo. Kar na štirikratno povečanje tveganja za nastanek okužb katetra vpliva neugodno razmerje med
številom pacientov in medicinskih sester, na večjo pojavnost okužbe OVK
vpliva tudi menjava zaposlenih, predvsem medicinskih sester (Frasca et al.,
2010).
3.1 Okužbe, povezane z OVK
Kateterska okužba se lahko kaže kot lokalno vnetje kože ob izstopišču katetra, z rdečino, bolečino, zatrdlino ali gnojnim izcedkom na mestu uvajanja,
vendar brez znakov okužbe krvi. Podobne vnetne spremembe so povezane
s prisotnostjo zagnojene tekočine v podkožnem žepu trajno implantiranega
OVK. Za sistemsko okužbo je značilna povišana telesna temperatura, mrzlica,
tahikardija, hipotenzija. Kateterske okužbe so lahko povezane tudi z drugimi
infekcijskimi zapleti, kot so endokarditis, katerega povzroči septični tromb
na distalni konici OVK, ki se nahaja v bližini srčne zaklopke. Premik tromba,
lahko povzroči okužbo tudi na drugih mestih telesa, vključno v pljučih, možganih, v kosteh in očeh (Casey, Elliott, 2010).
3.2 Temeljni pristopi preprečevanja okužbe
Najpomembnejše izhodišče za preprečevanje s katetrom povzročenih
okužb, je izvajanje osnovne higiene in splošnih preventivnih ukrepov, vključno s higieno rok (Pittet, Allegranzi, Boyce, 2009), ki je ključnega pomena.
Postopki, ki se nanašajo na izvajanje higiene rok so: umivanje/razkuževanje
rok, kirurško umivanje/razkuževanje rok, uporaba zaščitnih/sterilnih rokavic
(Šmitek, Dolinšek, Gaspari, 2009).
3.2.1 Uporaba OVK z enim lumnom
Pri zmanjševanju tveganja katetrske sepse je priporočljiva uporaba katetrov s čim manj lumni. Različne raziskave dajejo nasprotujoče si rezultate,
vendar je znano, da so lumni in priključki katetra glavni vir mikroorganizmov,
zato je samoumevno, da se število priključkov in lumnov čim manjše, kot je le
mogoče (Casey, Elliott, 2010).
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3.2.2 Mesto vstavitve OVK
Mesto vstavitve vpliva na kasnejše tveganje za nastanek okužbe povezane
z OVK, zaradi različne poseljenosti kože z mikroorganizmi in tveganja za nastanek tromboﬂebitisa. Priporoča se dostop v veno subklavijo, zaradi lažjega
dostopa in nadzora nad samo okužbo. V primeru, da je subklavijska pot kontraindicirana, mora biti izbira med femoralno in jugularno veno opravljena v
skladu z indeksom telesne mase. Dokazi kažejo, da je tveganje za okužbe višja
pri katetrih, ki so vstavljeni v femoralne vene in zato niso primerni za dolgoročno vstavljenost (Frasca et al., 2010). Ameriški Center za nadzor bolezni (2011)
priporoča, ultrazvočno vodenje vstavljanja OVK, s čemer se zmanjša število poizkusov vstavljanja in prepreči možne mehanske zaplete pri uvajanju.
3.2.3 Priprava kože pred uvajanjem
Izvajanje postopkov po pravilih asepse znatno zmanjša tveganje za okužbo.
Vključuje uporabo sterilnega plašča, maske, kape, rokavic in priprave dovolj
velikega sterilnega polja. Najbolj pomembna je pravilna priprava vbodnega
mesta. Najprej je treba kožo v okolici in samo vbodno mestu umiti, nato pa
razkužiti z alkoholno raztopino klorheksidin glukonata (2% klorheksidin diglukonat v 70% alkoholu), v primeru preobčutljivosti pa lahko uporabimo alkoholni povidon-jod. Moramo pustiti, da se antiseptik na koži posuši (Interna
navodila in standardi kakovosti, 2012).
3.2.4 Prekrivanje vbodnega mesta katetra
Smernice priporočajo prekrivanje vbodnega mesta s sterilnim, polprepustnim, prozornim poliuretanskim ﬁlmom, ki ima hidrogelno blazinico impregnirano z 2% klorheksidinom. Zaradi prozornosti je mogoč neprekinjen nadzor nad vbodnim mestom, brez nepotrebnega odstranjevanja ﬁlma, obenem
pavpija tekočino. Klorheksidin se sprošča kontinuirano do 10 dni in s tem
onemogoča rast bakterij na koži. Obloge z dodatkom klorheksidina po svetovnih priporočilih bistveno zmanjšajo število okužb OVK. Obloga je lahko
nameščena do sedem dni. V primeru, da je vlažna, krvava, umazana ali da se
odlepi, je potrebna takojšnja menjava. Uporabo sterilne gaze iz netkanega ali
tkanega materiala se priporoča v primeru prisotnosti krvi ali obilnega znojenja. Tako obvezo je treba menjati na 24 ur ali še pogosteje (ibid.). Pomembno
je natančno dokumentiranje stanja preveze, kot tudi samega opazovanja vbodnega mesta. Datum preveze se lahko napiše tudi na samo prevezo.
3.2.5 Uporaba brezigelnih konektorjev
Na tržišču je velika izbira brezigelnih konektorjev in podaljškov, ki omogočajo zaprti sistem, ter možnost priklopa več infuzijskih sistemov hkrati. Brezigelni konekti predstavljajo oviro pred okužbo katetra in so enostavni za uporabo. Zadnja priporočila CDC dajejo prednost konektorjem s »septum valvulo«. Priporočajo se konektorji z nevtralnim premikom krvi, sam pretok naj bi
bil linearen, sestava ohišja pa mora zagotoviti majhno prehodnost za bakterije
(CDC, 2011). V Sloveniji največkrat uporabljamo inovantne izdelke MicroCLA86
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VE. Bouza in sodelavci, so v prospektivni randomizirani raziskavi dokazali, da
se je z uporabo konektorjev Clave, ki so neprepustni za bakterije, pojavnost s
katetrom povezanih okužb krvi znižala za 46% (Bouza et al., 2003). Pred aplikacijo zdravil in infuzijskih tekočin, konektor razkužimo s tamponom prepojenim
s 70% alkoholom, počakamo, da se razkužilo posuši in nato apliciramo zdravilo.
Po aplikaciji zdravila svetlino OVK prebrizgamo, z 2-3ml sterilne 0,9% NaCl,
konektor pa ponovno razkužimo z razkužilom (IVteam, 2009).
3.2.6 Menjava sistemov in linij
Najnovejša priporočila CDC priporočajo menjavo infuzijskih sistemov in
linij na 96 ur oziroma najkasneje po 7 dneh. V slovenskem prostoru menjujemo sisteme in linije (petelinčki, večkratni razdelilci) na 72 ur, brezigelne
konekte in podaljške pa na 7 dni. Po aplikaciji lipidnih raztopin, krvi in krvnih pripravkov je treba infuzijski sistem zamenjati znotraj 24 ur oz. takoj po
aplikaciji. Pri infundiranju Propofola je potrebna menjava sistema na 12 ur.
Ob menjavi sistema damo na stik z razkužilom prepojen zloženec (Interna
navodila in standardi kakovosti, 2012).
3.2.7 Lokalna okužba
Pri bolniku z okuženim vstopnim mestom ali s tromboﬂebitisom po navodilu zdravnika kateter odstranimo in odvzamemo bris vbodnega mesta. Antibiotično zdravljenje nadaljujemo glede na odločitev zdravnika. Pri bolnikih,
pri katerih je prišlo do povrhnjenega ﬂebitisa je dovolj, da mu dvignemo prizadeti ud in lokalno damo obkladke (Pikelj Pečnik, Jurca, 2009, str. 76).
3. 2. 8 Sistemska okužba
Pri sistemskih okužbah OVK vedno odstranimo in pričnemo sistemsko
zdravljenje z antibiotikom po odločitvi zdravnika. Vse bolnike s katetersko
sepso je treba spremljati še 6 tednov po končanem zdravljenju, zaradi možnih
ponovitev in zapletov (ibid., str. 77).

4 Zaključek
OVK so danes neobhodno potrebni diagnostično terapevtski pripomočki
pri zdravljenju kritično bolnih pacientov. V primeru da pride do okužbe OVK
je to zelo resen zaplet in je lahko tudi usoden za pacienta. Zdravljenje zapletov
zaradi okužbe OVK močno podaljša hospitalizacijo in s tem se močno povečajo stroški oskrbe pacienta. Vsekakor je to zaplet, katerega lahko s strokovno in kakovostno zdravstveno nego in oskrbo preprečimo. Pri preprečevanju
okužbe OVK je potrebno upoštevati ukrepe s katerimi preprečimo kolonizacijo in kasnejšo okužbo OVK. Poseben pomen pri tem ima tudi izobraževanje
medicinskih sester, ki izvajajo aktivnosti v zvezi z OVK. Pri preprečevanju
nastanka kolonizacije in posledično tudi okužbe OVK je pomembno, da je
diplomirana medicinska sestra seznanjena z možnimi viri za kontaminacijo
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Evidentiranje osrednjega venskega
katetra in epidemiološko spremljanje

OVK, da pri oskrbi uporablja sodobni materila za oskrbo vbodnega mesta ter
sodobno zdravstveno nego pacienta z vstavljenim OVK. Prav s takim načinom
dela lahko zniža incidenco okužb katetrov in jo pripelje do stopnje nič. V takih
primerih lahko govorimo tudi o ničelni toleranci za nastanek okužbe OVK.

Recording of central venous catheter and
epidemiological surveillance
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Zdenka Kramar18

Izvleček

Prispevek zajema spremljanje bolnišničnih okužb v povezavi z osrednjim venskim katetrom, ki je eden od kazalcev kakovosti zdravstvene oskrbe. Vzdržuje se lahko z dobrim
rednim strokovnim nadzorom nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje in obvladovanje
bolnišničnih okužb. V prispevku so opisane nekatere aktivnosti in cilji, ki so pomembni pri
evidentiranju in epidemiološkem spremljanju okužb in /ali kolonizaciji osrednjih venskih
katetrov.
Ukrepi za preprečevanje okužb morajo poleg stalnega izvajanja preventivnih ukrepov za
njihovo preprečevanje, izobraževanje tima vsebovati tudi spremljanje okužb in/ali kolonizacije osrednjih venskih katetrov z informacijsko podporo - vnos podatkov v računalniški
program ter mesečno poročanje o številu okužb in kolonizacije.
Ključne besede: osrednji venski kateter, evidentiranje, epidemiološko spremljanje, bolnišnične
okužbe

Abstract

In the following article monitoring of central venous catheter-related nosocomial infections is presented, since it is one of health care quality indicators. It can be maintained
with adequate and regular professional surveillance of infection prevention and control.
Some of the activities and objectives that are important for recording and epidemiological
monitoring of central venous catheter-related infections and/or catheter colonization are
described here.
Apart from regular implementation of infection control measures and constant health care
team education infection control must also include central venous catheter-related infections and/or catheter colonization monitoring using information technology – storing data
and reporting the number of infections and colonized catheters on a monthly basis.
Key words: central venous catheter, recording, epidemiological monitoring, nosocomial infections

1 Uvod
Žilni pristop je nujno potreben pri sodobnem intenzivnem zdravljenju.
Kateter potrebujemo za dovajanje zdravil, tekočin in hrane, hemodinamski
17
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Zorica Panić, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice, Oddelek za anesteziologijo in reanimacijo,
Enota intenzivne terapije operativnih strok, zorica.panic@sb-je.si
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nadzor, za pogoste odvzeme krvi, hemodializo in zunajtelesno oksigenacijo.
Z uvajanjem žilnega katetra pacienta nehote tudi ogrožamo. Poleg mehanskih
zapletov pri vstavljanju in odstranjevanju in tromboz, pacienta ogroža tudi
nevarnost okužb, ki pa se ji lahko s pravilnim uvajanjem in nego v veliki meri
izognemo (Jurca, 2011).
Epidemiološko spremljanje okužb, ki so povezane z zdravstveno obravnavo oziroma oskrbo pacienta (BO), predvsem bolnišnično pridobljenih okužb,
nam omogoča oceniti njihovo pogostost in smiselno načrtovanje aktivnosti
preprečevanja in obvladovanja. Gre za sistematično zbiranje podatkov o pojavljanju in porazdelitvi okužb in dogodkov ter dejavnikov, ki zvišujejo ali znižujejo tveganje, redno analizo ter podatkov in poročanje tistim, ki jih potrebujejo za ukrepanje. Epidemiološko spremljanje je nujen in sestavni del dobro
organiziranega programa preprečevanje in obvladovanje tovrstnih okužb, s
katerimi lahko omejimo njihovo pojavljanje (Delovna skupina pri Ministrstvu
za zdravje RS, 2009).
Kazalniki kakovosti so statistične in druge merljive enote, ki kažejo na kakovost zdravstvene oskrbe, torej prikazujejo posredno ali neposredno uspešnost delovanja sistema, ustanove, oddelka, tima ali posameznega zdravstvenega strokovnjaka pri izboljšanju zdravja ciljne populacije (Rems, 2008).
V Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) smo se v okviru Komisije za obvladovanje bolnišnične okužbe (KOBO) odločili, da spremljamo in evidentiramo vse
osrednje venske katetre, ki jih imajo pacienti vstavljene v času hospitalizacije.
Na mikrobiološko analizo pošiljamo konice vseh osrednjih venskih katetrov, z
izjemo konic pri pacientih, ki so umrli. Do lanskega leta se je v okviru Ministrstva za zdravje spremljal kazalnik kakovosti, katetrske okužbe krvi.
V letu 2010 je bil imenovan projektni tim za vodenje in obravnavo pacientov z OVK. V projektni tim so vključeni člani posameznih oddelkov in enot na
katerih so v oskrbi pacienti z OVK. V tim je vključena tudi bolnišnična higieničarka in pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege.
Cilj delovanja projektnega tima:
zprenoviti proces spremljanja kazalnika kakovosti, ocenjevanja in izboljšanja obravnave pacientov z OVK na vseh oddelkih/ enotah
zprenoviti proces evidentiranja in spremljanja okužb povzročenih z OVK in
druge spremenljivke - vodenje podatkov, ki se izvaja po navodilih Komisije
za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO)
zanaliziranje in interpretacija pridobljenih podatkov
zvzpostavitev specializiranega tima in posameznike za uvedbo in oskrbo
OVK (vzpostavitev kateter medicinske sestre)
zosredotočenje na aktivnosti za zmanjšanje stopnje katetrskih okužb in kolonizacij OVK
Aktivnosti projektnega tima:
smernic in na dokazih podprtih novosti ter seznanjanje zaposlenih

zspremljanje
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zčlani tima sodelujejo pri izdelavi svežnja preventivnih ukrepov
zizobraževanju zaposlenih, kot pomembnem ukrep za preprečevanje okužb

OVK - učne delavnice
rednih strokovnih nadzorov (neposredno opazovanje in ocenjevanje izvajanja oskrbe žilnih katetrov v zvezi z upoštevanjem standarda
kakovosti - 2 krat letno)
zizvajanje negovalnih in varnostnih vizit/ razgovorov
zizdelava mesečnih poročil
zizdelava četrtletnih poročil in poročanje - koordinator projektnega tima
zizvajanje

2 Evidentiranje OVK
O´ Grady s sodelavci (2011) v smernicah navaja, da so pri številnih študijah
ugotovili, da so za preprečevanje okužb povezanih s katetrom bistvena naslednja področja: izobraževanje in usposabljanje zdravstvenega osebja, ki vstavi
kateter in sodeluje pri oskrbi in vzdrževanju katetra (predvsem na področju
higiene rok), zagotavljanje maksimalno sterilne pregrade (bariera), uporaba
antiseptične raztopine (klorheksidina), optimalne izbire vbodnega mesta in
izogibanje rutinskim zamenjavam OVK.
Naša izkušnja je, da smo v okviru zgoraj opisanih preventivnih ukrepov
izboljšali rezultate pri preprečevanju okužb OVK. Trenutna prizadevanja za
izboljšanje varnosti pacienta pred in po ustavitvijo OVK so osredotočena na
organizacijske spremembe in ukrepe.
Evidentiranje vseh podatkov v zvezi z OVK poteka v informacijskem sistemu BIRPIS. Neposredno ob pacientovi postelji pa podatke evidentiramo v
poseben dokument.
Zbiranje in evidentiranje podatkov je razdeljeno v dva sklopa. Prvi del vsebuje podatke o pacientu, datum vstavitve in oddelek vstavitve OVK izvajalcu,
ki je uvedel OVK, asistent pri uvajanju, mestu ustavitve, vrsti katetra. Drugi del
je namenjen podatkom o odstranitvi OVK. Vsebovati mora podatke, kdo je odstranil kateter, na katerem oddelku, datum odstranitve, vzrok odstranitve,število
katetrskih dni, ali je bila konica poslana na mikrobiološko analizo in rezultat mikrobiološke preiskave. Nadaljnja oskrba, aktivnosti in odstopanja v zvezi z OVK
zabeležimo v dokumentu »Proces zdravstvene nege (PZN)«.
V okviru priporočil Centra za obvladovanje bolezni in preventivo - Center
for disease control and prevention (CDC) smo prenovili in uskladili standard
uvajanja OVK, preveze OVK, uvajanje perifernega venskega katetra. Izvedli
smo izobraževanje in učno delavnico s področja preprečevanja bolnišničnih
okužb in oskrbe OVK. Usposobili in izobrazili smo diplomirano medicinsko
sestro (dipl.m.s.) - kateter MS, ki bo izvajala oskrbo pacienta s OVK-jem, izvajala menjavo sistemov in linij po navodilih proizvajalca, po aseptični metodi
dela, dnevno preverjala potrebe po OVK, izvajala nadzor nad vbodnim mestom. Poleg naštetih aktivnosti je vloga kateter MS, tudi izobraževanje ostalih
zaposlenih z oskrbo pacienta z OVK.
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Marschall s sodelavci (2008) navaja, da je za strategijo preprečevanja central line-associated bloodstream infection (CLABSI) potrebno razvijati chekliste oziroma kontrolni seznam za nadzor pri vstavitvi katetrov. Na podlagi
kontrolnega seznama pri ustavitvi OVK zagotovimo, da izvajanje ukrepov poteka skladno z aspetično metodo dela. Asistent pri uvajanju OVK (dipl.m.s.)
lahko ustavili postopek, če ugotovi, da postopek ni skladen z aseptično metodo dela.

3 Epidemiološko spremljanje
Okužbe povezane s katetri predstavljajo 10-20% vseh BO in se pojavlja pri
10% pacientov v intenzivni terapiji. Skupna povprečna incidenca katetrskih
seps pri OVK se glede na različne enote intenzivne terapije giblje med 2,9 in
11,3 (povprečno 5,3) na 1000 katetrskih dni. Ko primerjamo podatke, moramo incidenco katetrskih seps ločiti od incidence primarnih baketremij ( pozitivna hemokultura brez jasnega vnetnega žarišča), ki je večja, posebej pa od
klinične sepse, ki ni mikrobiološko potrjena. 90% vseh BO krvi (bloodstream
infection BSI) je povezanih z žilnimi katetri (Pikelj Pečnik, Jurca, 2009).
Vsaka bolnišnica, mora imeti pisna navodila o načinu epidemiološkega
spremljanja BO oziroma načinu zbiranja podatkov. Tak »protokol« vsebuje
tudi standardne deﬁnicije BO, opredeljuje nabor podatkov, način prepoznavanje primerov okužb povezanih z zdravstvom in zbiranje podatkov, analiziranje ter prikazovanje podatkov (Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje
RS, 2009).
Rezultati epidemiološkega spremljanja BO nam omogočajo prepoznati speciﬁčne dejavnike tveganja za nastanek okužb, načrtovati usmerjene in
prednostne ukrepe preprečevanja in obvladovanja ter zgodnje zaznavanje
epidemij. Podatki so koristni tudi pri osveščanju zdravstvenih delavcev glede
tveganosti postopkov, katerim izpostavljajo paciente, in pri ocenjevanju koristnosti in učinkovitosti speciﬁčnih ukrepov preprečevanja ( Ministrstvo za
zdravje RS, 2009).
Pri hranjenju, organiziranju in analiziranju podatkov v zvezi z epidemiološkim spremljanjem bolnišničnih okužb je v veliko pomoč uporaba računalniškega sistema BIRPIS 21 (Lužnik - Bufon, Šker, 2003).
Za izračun incidenčne stopnje katetrske okužbe krvi na 1000 katetrskih
dni uporabimo formulo:
število katetrskih okužb / število katetrskih dni X 1000.
V SBJ zbrane podatke pomembne za epidemiološko spremljanje okužb
OVK, kateter MS (ki je odgovorna za vodenje statistike) posreduje koordinatorju projektnega tima za OVK. Podatke, ki jih pridobi s pomočjo evidenčnega lista OVK, mikrobioloških izvidov odstranjenih katetrov in izvide odvzete
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krvi za hemokulturo epidemiološkem spremljanju strne v mesečno poročilo.
Koordinator tima zbere podatke, jih analizira in lahko določi ukrep oddelku,
ki ne dosega želenih ciljev oziroma rezultati odstopajo od povprečja.

4 Zaključek
Uspešno preprečevanje in obvladovanje okužb z OVK temelji na učinkovitem sistemu spremljanja, saj le to zagotavlja, da se pravočasno izvajajo ustrezne aktivnosti za obvladovanje okužb.
Bolnišnične okužbe ne moremo povsem preprečiti, želimo pa jih omejiti na najmanjšo možno mero, zato je izrednega pomena natančno izvajanje
preventivnih ukrepov, redno izobraževanje vseh zaposlenih in reden notranji nadzor, s čimer zagotavljamo čim boljše pogoje v zdravstvenih ustanovah
(Mrak, Požarnik, 2010)
Upoštevanje smernic, prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave, razvijanje in izvajanje kontrolnega seznama in uvedba kulture varnosti
v bolnišnici so del ukrepov in pobud, ki zmanjšujejo in preprečujejo okužbe
OVK.
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Pljučnica pri bolniku na mehanični
ventilaciji
Ventilator-associated pneumonia
mag. Franc Šifrer19

Izvleček

Aparati za umetno predihavanje (ventilatorji) rešujejo življenja hkrati pa omogočajo mikrobom vstop v pljuča. Pri obravnavi pljučnice pri mehanično ventiliranih bolnikih upoštevamo različne dejavnike: vrsto umetne dihalne poti, enteralno hranjenje, položaj bolnika,
preprečevanje želodčne kolonizacije, uporabo antibiotikov za profilakso in zdravljenje.
Ključne besede: pljučnica, mehanična ventilacija

Pljučnica pri bolniku na mehanični ventilaciji

bolezen, akutni respiratorni distres sindrom, aspiracijski sindrom, ponovitev
intubacije, enteralno hranjenje, prejemanje paralitikov (Karner, 2009).
PMV so običajno polimikrobne. Najpogostejši povzročitelji so po Gramu
negativni mikroorganizmi. Pseudomonasaeruginosa, Enterobacter, Klebsiellapneumoniae, Escherichia coli, Serratiamarcescens in Proteus predstavljajo
večino izolatov iz vzorcev dihal ali krvi.
Ukrepi za preprečevanje PMV so v okviru ukrepov za preprečevanje bolnišničnih pljučnic (Grap, Munro, 2004):
zsledenje (evidentiranje)
zizobraževanje in usposabljanje osebja
zpreprečevanje prenosa mikroorganizmov
zodkrivanje in vpliv na dejavnike tveganja za okužbo.
Najpomembnejši so ukrepi preprečevanja prenosa mikroorganizmov:

zhigiena rok osebja (npr.razkuževanje rok, menjav rokavic pri delu z različ-

nimi bolniki, uporaba rokavic pri delu z respiratornimi izločki)

Abstract

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a lung infection that develops in a person who is
on a ventilator. Ventilators can be lifesaving, but they can also increase a chance of getting
pneumonia by making it easier for germs to get into the lungs. Multiple factors should
be considered when addressing the issues of VAP, including the route of intubation or
placement of tubes, feeding the patient, body positioning, use of antibiotics and control
of colonization.
Key words: pneumonia, ventilator, VAP

Pljučnica pri mehanično ventiliranem bolniku (PMV) je tisto mikrobno
vnetje pljuč, ki se razvije po več kot 48 urah pričetka mehanične ventilacije.
Je posledica vstopa mikrobov v spodnje dihalne poti in pljučni parenhim. Intubacija namreč omeji intergiteto žrela in sapnika in dopusti vstop ustnih in
želodčnih izločkov v spodnja dihala.
PMV je zaplet pri tretjini mehanično ventiliranih bolnikov. Pojavnost PMV
narašča s trajanjem ventilacije. Smrtnost je 27-76% in je odvisna od povzročitelja in odloga pričetka zdravljenja.
Diagnostični kriteriji za PMV so trije:
zznaki vnetja pljuč: vročina, gnojni aspirat, levkocitoza
zbakteriološki dokaz vnetja pljuč
zradiološki znak: inﬁltrat na rentgenogramu pljuč
Dejavniki tveganja za pojav PMV so starost bolnika, motnja obrambe (imunosupresivna bolezen in/ali zdravljenje), kolonizacija nosno-žrelnega prostota in/ali želodčne sluznice z možnimi povzročitelji pljučnic, aspiracija in/ali
reﬂuks, stik z respiratorno opremo in pripomočki, roke osebja. Pri bolnikih z
umetno dihalno potjo so dejavniki tveganja še kronična obstruktivna pljučna
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zukrepi standardne izolacije
zsterilizacija ali razkuževanje pripomočkov in respiratorne opreme.

Ker je aspiracija, povezana z enteralnim hranjenjem pomemben etiopatogenetski dejavnik,so potrebni ukrepi (Fleming, Balaguera, Craven, 2001):
zdvignjeno vzglavje za vsaj 30 stopinj
zpred hranjenjem preverimo položaj cevke za hranjenje
zpreverimo peristaltiko in prilagodimo količino obroka, da preprečimo zatekanje
zmed hranjenjem mora biti zatesnitveni mešiček tubusa ali kanile napolnjen.
Za preprečevanje aspiracij nosno-žrelnih izločkov izvajamo sledeče aktivnosti:

zče ni kontraindikacije, ima v preprečevanju pljučnice prednost orotraheal-

na pred nazotrahealnointubacijo

zuporabljamo zatesnitveni mešiček
zpreden bolnika aspiriramo, spustimo zatesnitveni mešiček
zaspiracija subglotično
zni rutinske menjave cevi, le ob onesnaženju
zglede uporabe sterilnih rokavic ni enotnih stališč

Želodčno kolonizacijo preprečujemo:
ima bolnik na umetnem predihavanju stresno razjedo, uporabimo
zdravilo, ki ne zviša pH želodčnega soka
zni preprečljivih dokazov, da bi selektivna dekontaminacija prebavil preprečila pljučnico
zkadar

V stroki ni enotnih stališč glede:

zproﬁlaktične sistemske ali topične (v nos) uporabe antibiotikov
zproﬁlaktične uporabe oralnih antiseptikov
zuporabe ﬁltrov
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Preventing infection - respiratory equipment
Zorica Panić20

Izvleček

Pravilno rokovanje z dihalnimi pripomočki in opremo, predstavlja pomemben segment za
varno delo ob pacientu. S pravilnim rokovanjem zagotavljamo obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb, preko morebitne kontaminirane dihalne opreme ali pripomočkov in zdravil.
Nastanek bolnišnične pljučnice pri pacientih na umetnem predihavanju je najpogostejši
infekcijski zaplet v enoti intenzivne terapije. Okužbe ne moremo preprečiti, lahko pa z vestnim delom, upoštevanjem standardov in priporočili ustanove pripomoremo k njenemu
zmanjšanju.
Ključne besede: dihalna oprema, preprečevanje bolnišnične okužbe, pljučnica pri umetnem
predihavanju, zdravstvena nega

Abstract

Correctly handling of respiratory devices and equipment is an important segment for the
safe operation of the patient. With proper handling we can provide management and
prevention of nosocomial infections through any contaminated breathing apparatus or
devices and medicines.
The formation of acquired pneumonia in patients on artificial ventilation is the most common infectious complication in the intensive care unit. Infection cannot be prevented, but
we can significantly contribute to its reduction by dilligent work, taking into account the
standards and recommendations of the institution
Key words: respiratory equipment, prevention of nosocomial infection, ventilator – associated
pneumonia, nursing care

1 Uvod
Najpogosteje nastanejo bolnišnične okužbe pri pacientih, ki so bolj dovzetni zaradi njihove osnovne bolezni in zaradi zmanjšanja imunske odpornosti
ter pri pacientih z raznimi kroničnimi obolenji in dejavniki tveganja ter starostniki (Al Nawas, 2010).
Bolnišnica pljučnica je po navodilih centra za nadzor bolezni (Centrs for
Disease Control – CDC) okužba spodnjih dihal, ki ob sprejemu v bolnišnico
ni bila prisotna oziroma ni bila v nastajanju. Največkrat je to vsaka pljučnica,
ki se pojavi po 48 urah od sprejema v bolnišnico. Pljučnica povezana z mehanskim predihavanjem je deﬁnirana kot bolnišnična pljučnica, ki se pojavi 48 do
72 ur po uvajanju dihalne cevi (endotrahealni intubaciji) (Jereb, 2011).
20
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Bolnišnične okužbe so v vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih postopkih v zdravstveni dejavnosti (Kraigher, 2002)
Medicinska sestra pri obravnavi pacienta na umetnem predihavanju izvaja
v okviru svojih kompetenc različne aktivnosti zdravstvene nege. Izhajajoč iz
svežnja ukrepov za preprečevanje VAP sodijo v osrednje nedvomno naslednje aktivnosti in postopki zdravstvene nege: izvajanje subglotične aspiracije,
nameščanje pacienta v polsedeči položaj, izvajanje ustne nege s klorheksidinskim pripravkom, aspiracija dihalnih poti in pravilno rokovanje z respiratorno
opremo (Jaklič, 2011).
Pomembno je izobraževati zdravstvene delavce o epidemiologiji in postopkih okužbe, mikrobiološkem nadzoru, preprečevanju prenosa mikroorganizmov, sledenju bolnišnično pridobljene pljučnice, ter zagotavljati
usposobljenost zdravstvenih delavcev glede na raven odgovornosti in vključevati zaposlene v izvajanje ukrepov za preprečevanje prenosa - povezano
z pljučnico z uporabo orodij in tehnik za izboljšanje uspešnosti (Tablan et
al., 2003).
Na tržišču obstaja več različnih ponudnikov dihalne opreme in pripomočkov. Vsaka zdravstvena ustanova uporablja dihalno opremo in pripomočke,
ki jih sama izbere glede na kakovost in uporabnost po predhodnem testiranju uporabnosti in izvedenem javnem razpisu. Tako se na območju Slovenije uporablja opremo in pripomočke različnih proizvajalcev, zato se navodila
za uporabo med seboj tudi nekoliko razlikujejo. Pri tem je pomembno, da se
zdravstveno osebje pred uporabo opreme in pripomočkov temeljito seznani z
navodili in jih pri svojem delu tudi upošteva.

2 Aktivnosti medicinske sestre pri preprečevanje prenosa
mikrobov z dihalno opremo in pripomočki
Dihalna oprema je pomemben rezervoar mikroorganizmov, ki se prenašajo na pacienta in so posledično povzročitelji okužbe dihal. Zmanjšati oziroma
izključiti je potrebno kontaminacijo dihalnih pripomočkov, opremo, tekočin
in zdravil. Cilj je preprečiti možnost nastanka bolnišničnih okužb (Ivanović,
2011).
Ker je VAP največkrat posledica predhodne kolonizacije zgornjih dihal je
preprečevanja VAP večinoma usmerjena v preprečevanje kolonizacije žrela in
traheje (Muzlovič, 2011).
Eden izmed najpomembnejših ukrepov pri rokovanju in menjavi dihalnih
pripomočkih in opreme je higiena rok s poudarkom na razkuževanju in pravilna uporaba osebne varovalne opreme metode nedotikanja,….
Medicinsko opremo, inštrumente in naprave je potrebno čistiti oziroma
izvajati predpisane postopke razkuževanja in vzdrževati v skladu z navodili
proizvajalca za preprečevanje prenosa okužb s pacienta na pacienta (Siegel et
al., 2007). Al Nawas (2012) poudarja, da mora medicinska sestra svoje stro100
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kovno delo opravljati tako, da ne prenaša bolnišničnih okužb na drugega pacienta, sodelavce ali druge ljudi.
Uporabljamo materiale za enkratno uporabo, ki jih po uporabi zavržemo
in material za večkratno uporabo, ki jih po uporabi očistimo, razkužimo in
steriliziramo. Pri bolnikih s tuberkulozo (pljučno ali laringealno), SARS vedno
uporabljamo opremo za enkratno uporabo. Vse pripomočke po uporabi zavržemo kot infektivne odpadke. (Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje
RS, 2009).
Vse dihalne pripomočke in/ali opremo transportiramo v sterilizacijo v hermetično zaprti posodi. Neprimeren transport lahko predstavlja tveganje za
prenos okužbe in posledično nevarnost za zaposlene.

3 Dihalni pripomočki in oprema
3.1 Dihalne cevi na aparatu za umetno predihavanje
Najdaljši čas varne uporabe dihalnih cevi ni točno določen, vendar pa rutinske menjave cevi niso priporočljive (Muzlovič, 2011). Priporočila CDC iz
leta 2003 navajajo, da se cevi menjajo, ko so vidno umazane, kontaminirane
ali kadar so poškodovane. Pozorni smo na količino kondenzirane tekočine in
na to, da se ta ne zliva proti pacientu.
Ministrstvo za zdravje RS (2009) priporoča menjavo sistema cevi za vsakim pacientom, vendar ne prej kot po 48 -72 urah.
Aktivnosti zdravstvene nege za preprečevanje širjenje okužbe mora potekati v več smereh. Upoštevati je potrebno tako standardne higienske ukrepe,
kot tudi izolacijske ukrepe. Pri pacientih na umetnem predihavanju je potrebno in pomembno vsakodnevno čiščenje in razkuževanje delovne površine in
opreme ventilatorja.
Zunanje površine ventilatorja čistimo s čistilom za površine tri krat dnevno v vsaki delovni izmeni enkrat ali po potrebi. V kontaktni, aerogeni in kapljični izolaciji razkužimo zunanje površine ventilatorja z razkužilom za površine, zaslon razkužimo z razkužilom za površine, ki ne vsebuje alkohola.
Ventilatorja se dotikamo s čistimi in razkuženimi rokami. Ventilator temeljito
očistimo 24 ur po odstranitvi tubusa pacientu (Protokol preprečevanja prenosa okužb, 2013).
3.2 Bakterijski filter na aparatu za umetno predihavanje
Uporaba bakterijskih ﬁltrov na različnih mestih dihalnega sistema na aparatu/ ventilatorju znižuje kontaminacijo dihalnega sistema. Uporaba ﬁltrov
pri pacientih z umetnim predihavanjem nima dokaznega vpliva na zmanjšanje števila bolnišnično pridobljene pljučnice (Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009).
Če uporabljamo ﬁlter za enkratno uporabo, ga menjamo na 24 ur oz. se
ravnamo po navodilu proizvajalca. Zamenjati ga je potrebno takoj, ko je vidno
umazan, poškodovan ali moker (ibid.).
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3.3 Sistem za vlaženje na aparatu za umetno predihavanje
Uporaba toplotno - vlažilnih izmenjalcev (HME) dokazano vpliva na manjšo pojavnost VAP v primerjavi z uporabo običajnih ogrevanih vlažilnikov (Jaklič, 2011). Je najbolj pogost vlažilec, ki ga opisujejo tudi kot »umetni nos«.
Je enostaven za uporabo, ne omogoča pa nadzora vlaženja (Ivanović, 2011).
HME - pasivne vlažilce menjamo na 24 ur ali pogosteje, ko je moker, umazan
ali poškodovan.
Sistem za aktivno vlaženje oziroma vlažilec je samostojna enota ventilatorja za umetno respiracijo z lastnim alarmnim sistemom in ločenim električnim
priključkom. Sestavljen je iz grelnega telesa in vlažilne posode s sistemom za
dovajanje redistilirane vode ali brez njega. Redisterirano vodo se glede na porabo nadomešča. Dvojno ogrevani sistem zmanjšuje nastanek kondeza (ibid.).
Posode za zbiranje kondezne tekočine na ventilatorju za umetno respiracijo namestimo nižje od pacientovega tubusa. Posoda mora imeti vgrajene enosmerne zaklopke. Za vlaženje dihalnega sistema uporabljamo sterilno vodo
(Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009). Pri tem je pomembno
pravilno rokovanje z vlažilnimi posodami.
Sistem vlaženja za večkratno uporabo zamenjamo po 24 urah, jih po uporabi očistimo, razkužimo in transportiramo v sterilizacijo.
3.4 Vlažilni sistemi in sistem za dovajanje kisika
Pri uporabi vlažilnih sistemov in sistemov za dovajanje kisika je potrebno
slediti navodilom proizvajalcev, in sicer tistih, ki jih uporablja sama ustanova.
Uporabljamo lahko:
zzaprti sistem za dovajanje kisika. Zaprti sistem za vlaženje kisika uporabljamo pri enem pacientu dokler ni uporabljena vsa voda, ali pri več-ih
pacientih oziroma glede na navodila proizvajalca (do 70 dni); Uporabnost
vlažilne vode je odvisna od priprave vode v samem sistemu.
zsistema za dovajanje kisika in vlažilno posodo za večkratno uporabo po
24-urni uporabi zamenjamo. Za vlaženje uporabimo sterilno vodo, ki jo v
sistem nikoli ne dolivamo (ibid.).
3.5 Razpršilec (nebulizer)
Tablan s sodelavci (2003) priporoča, da je pri uporabi razpršilca potrebna
pravilna manipulacija s sistemom, uporaba sterilne tekočine za pršenje, kot
tudi aplikacije zdravil po aseptični metodi.
Način aplikacije inhalacij na ventilatorju za umetno respiracijo je odvisen od vrste ventilatorja. Nekateri imajo možnost uporabe nebulizatorjev s
posebnim priključkom na ventilatorju za umetno respiracijo. Razprševanje
zdravilne raztopine poteka v manjši plastični posodici skozi katero prehaja
zrak pod pritiskom (Ivanović, 2011). Nebulizer po uporabi, ko v posodici ni
več zdravila, odstranimo iz dihalnega sistema in shranimo v zaščitni vreči,
na kateri napišemo pacientove podatke in datum nastavitve razpršilca. Sistem zamenjamo po 72 urah oziroma takoj ko je vidno umazan, moker ali
poškodovan.
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V praksi se za aplikacijo inhalacij uporablja v kombinaciji z medikamenti
v MDI (angl. Metered dose inhaler) pršilnik s pogonskim plinom, podaljšek
pršilniko,v oziroma komore. Po končanem zdravljenju pri pacientu komoro
odvržemo. Lahko uporabimo tudi Aeroneb, električni nebulizer za dovajanje
inhalacij in zdravil. Po navodilih proizvajalca razpršilno enoto s pokrovčkom
čistimo in dezinﬁciramo med terapijami pri istem pacientu. Za ponovno uporabo med različnimi pacienti, razstavljene dele razpršilne enote in vmesnik po
čiščenju pošljemo v sterilizacijo v parno sterilizacijo (ibid.)
3.6 Ročni dihalni balon in obrazna maska
Uporabljamo ročne dihalne balone, ki so namenjeni enkratni uporabi. Ročni dihalni balon uporabljamo pri enem pacientu ves čas bivanja v bolnišnici,
oziroma dokler ni vidno umazan ali poškodovan. Shranjen je v zaščitni vrečki.
Ročni dihalni balon za večkratno uporabo po uporabi razstavimo, očistimo in transportiramo v nadaljnjo obravnavo v sterilizacijo (v parno sterilizacijo ali ga po uporabi vložimo v termodezinfektor).
Hidrofobni ﬁlter je nameščen med obrazno masko in ročnim dihalnim balonom. Ni enotnih stališč o pogostosti menjavi hidrofobnega ﬁltra. Obrazno
masko za enkratno uporabo zamenjamo po 24 urah in jo zavržemo. Obrazno
masko za večkratno uporabo po uporabi očistimo v termodezifektorju in suho
shranimo (Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009).
3.7 Steklenica za aspiracijo, Y- konekt, vezna cev, ki povezuje aspiracijsko
cevko z negativnim tlakom in aspiracijsko cevka
Aspiracija pacienta mora biti izvedena v skladu s standardom zdravstvene
nege in higienskimi priporočili ustanove. V praksi sta poznana zaprti in odprti
sistem za aspiracijo izločkov sapnika (MZRS, 2009). Uporaba zaprtega sistema aspiracije dihal naj bi zmanjšala možnost nastanka VAP, vendar številne
študije tega ne potrjujejo (Jaklič, 2011). CDC trenutne ne oblikuje priporočila
za prednosti uporabe zaprtega sistema aspiracije (Siegel et al., 2007). Zaprti
sistem aspiracije zamenjamo po 48- 72 urah oziroma po navodilih proizvajalca, kateri sistem se uporablja. Pri odprtem sistemu aspiracije pa za vsako
aspiracijo uporabimo sterilno aspiracijsko cevko (Ministrstvo za zdravje RS,
2009).
Aspiracijsko vezno cev, Y –konekt menjamo na 24 ur ali pogosteje, ko je
vidno umazan ali poškodovan. Zbirno aspiracijsko vrečo ali posodo zamenjamo, ko je napolnjena do dve tretjini oziroma po končani uporabi. Vrečo
ali posodo zavržemo med infektivne odpadke. Vodo za izpiranje menjamo tri
krat dnevno, pred zaključkom izmene. Zunanjost posode za aspiracijo vsakodnevno očistimo in razkužimo.
Po zaključku uporabe pripomočke za ponovno uporabo pripravimo za
transport v sterilizacijo.
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3.8 Enodtrahealni tubus - dihalna cev in kanila
Mikroaspiracije sekreta iz ustno-žrelenega prostora, ki se nabere okrog
zračnega mešička endotrahealnega tubusa, so pomemben vir okužbe spodnjih dihal. Zaradi tega priporočila za preventivo VAP zagovarjajo uporabo
endotrahealnega tubusa, ki omogoča subglotično aspiracijo. Z uporabo takega endotrahealnega tubusa in kanile s poliuretanskim mešičkom in s subglotično kontinuirano aspiracijo so uspešno zmanjšali VAP kar za 64%. Izrednega
pomena je, da redno preverjamo pritisk v zračnem mešičku endotrahealnega
tubusa/kanile, ki mora biti od 20 do 30 cm H²O (Jaklič, 2011).
Druga možnost, ki jo ponujajo nekatere raziskave, je uporaba dihalnih cevi
prevlečene s srebrom, kar naj bi preprečevalo nabiranje bakterij in nastanek
bioﬁlma na steni cevi, kar so pokazale in vitro raziskave kot tudi obsežna raziskava na pacientih, ki so potrebovali umetno predihavanje (Muzlovič, 2011).
Endotrahealni tubus in kanilo zdravnik uvaja po aseptični metodi dela. Pripomoček po uporabi zavržemo.

4 Zaključek
S preprečevanjem bolnišničnih okužb skrbimo za krepitev zdravja pacientov in preprečevanje širjenja bolezni na druge paciente (Al Nawas, 2012).
Izobraževanje o praktičnem delu in načelih za preprečevanje prenosa
okužb je potrebno začeti že v začetku izobraževanja za zdravstveni poklic. Pri
tem je potrebno zagotoviti, da vsakdo, ki ima priložnost za stik s pacientom
ali medicinsko opremo, mora znati opremo vzdrževati in pravilno uporabljati
in sicer tako, da ne pride do kontaminacije opreme in prenosa okužbe na pacienta.
Minimalne zahteve, ki jih priporoča Ministrstvo za zdravje pri preprečevanju nastanka bolnišnično pridobljene okužbe so poleg že omenjenih ukrepov
v članku (higiene rok, uporaba rokavic, ustrezno dekolonizacije in/ali sterilizacija vseh pripomočkov za ponovno uporabo, izobraževanje zdravstvenega
osebja) še ustrezno in takojšnje odlaganje uporabljenih pripomočkov za enkratno uporabo v smeti in sortiranje kužnih odpadkov v zabojnike.
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Pljučnica ob umetnem predihavanju,
povzročena z večkratno odpornimi
bakterijami
Ventilator-associated pneumonia, caused by
multidrug-resistant bacteria
Helena Ribič21

Izvleček

Pljučnica ob umetnem predihavanju, povzročena z večkratno-odpornimi bakterijami,
predstavlja danes največjo grožnjo bolnikom v intenzivnih enotah. Povezana je z zelo visoko smrtnostjo. Med povzročitelji so najpogostejše bakterije, med njimi: Pseudomonas
aeruginosa, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp. in Staphylococcus aureus, vključno s proti meticilinu rezistentnim S. aureus. Te bakterije so razmeroma
pogosto odporne na številne antibiotike, ki jih običajno uporabljamo za zdravljenje okužb.
Za uspešno zdravljenje pljučnic in preprečevanje širjenja odpornih bakterij na druge bolnike
je potrebna zgodnja diagnostika in čimprejšnje zdravljenje z ustreznim antibiotikom. Ukrepi
za preprečevanje teh okužb so izrednega pomena in jih je potrebno dosledno izvajati.
Ključne besede: pljučnica ob umetnem predihavanju, večkratno odporne bakterije, odpornost
proti antibiotikom, preprečevanje okužb

Abstract

Nowadays, ventilator-associated pneumonia, caused by multidrug-resistant bacteria is
a major threat to patients in the intensive care units. It results in a very high mortality
rate. In most cases, the causative agents of ventilator-associated pneumonia are bacteria,
among them: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp. and Staphylococcus aureus, including methicillin-resistant S. aureus. All
these bacteria are multidrug-resistant relatively frequently. Early detection and immediate
proper antimicrobial therapy are crucial not only for good healing of the patient, but also
for successful prevention of spread of multidrug-resistant bacteria. Infection preventive
measures are very important and should be performed consistently.
Key words: ventilator-associated pneumonia, multidrug-resistant bacteria, antimicrobial resistance, infection prevention

1 Uvod
Pljučnica ob umetnem predihavanju, dobro poznana kot VAP (angl. ventilator-associated pneumonia), je pogost zaplet zdravljenja v intenzivnih enotah
(IE). Pojavi se pri 8 do 28 % bolnikov z umetnim predihavanjem (International
21
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Federation of Infection Control, 2011). Deﬁnirana je kot pljučnica, ki se pojavi
48 ur ali več po začetku umetnega predihavanja. Kljub velikemu napredku v
tehniki, diagnostiki in zdravljenju, pomeni VAP veliko grožnjo za bolnike v IE,
smrtnost je izredno visoka, 20 -50 %, in je med vsemi bolnišničnimi okužbami
največja (Bouza et al., 2012; Goel, Hogade, Karadesai, 2012; International Federation of Infection Control, 2011).
VAP največkrat povzročijo bakterije, redkeje virusi, glive ali paraziti. Lahko je polimikrobna; to pomeni, da jo povzroči več različnih vrst bakterij hkrati
(Bouza et al., 2012). Zato je zdravljenje zapleteno, potrebni so antibiotiki širokega spektra in mikrobiološka preiskava z rezultatom antibiograma. Problem je še večji, kadar VAP povzročijo bakterije, odporne proti antibiotikom,
predvsem Pseudomonas aeruginosa in Acinetobacter spp. (Goel et al., 2012;
Strausbaugh, 2005).
Namen prispevka je prikazati nastanek, povzročitelje, nevarnostne dejavnike, zdravljenje in preprečevanje VAP, povzročenih z večkratno-odpornimi
bakterijami.

2 Pljučnica ob umetnem predihavanju in obvladovanje
2.1 Patogeneza in etiologija bolnišnične pljučnice
Bolnišnična pljučnica (BP) je večinoma posledica aspiracije ali t.i. mikroaspiracije izločkov zgornjih dihal, ki vsebujejo zadostno količino patogenih
bakterij. Pojavlja se tako pri neintubiranih kot pri intubiranih bolnikih. Večinoma gre za izločke iz ustnega predela žrela (Strausbaugh, 2005; Karner,
Gregorčič, 2009). Predpogoj za nastanek pljučnice je poselitev zgornjih dihal
s patogenimi mikrobi. Mehanična in kemična poškodba migetalčnih epitelijskih celic sluznice dihal pri intubiranih bolnikih onemogoča normalno odstranjevanje sluzi in mikrobov iz spodnjih dihal (International Federation of
Infection Control, 2011). Ob uporabi zdravil, ki znižujejo izločanje želodčne
kisline, se pH v želodcu zviša, posledica je poselitev zgornjega dela prebavil in ustnega dela žrela z aerobnimi črevesnimi gramnegativnimi bacili (npr.
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp). Ti lahko prehajajo
v spodnja dihala in povzročijo okužbo (ibid.).
Zgodnje BP (pri bolniku, hospitaliziranem 4 dni ali manj) običajno povzročajo bakterije iz domačega okolja, npr. pnevmokok ali Haemophilus inﬂuenzae, kasne BP pri bolniku, hospitaliziranem več kot 4 dni) pa najpogosteje gramnegativne bakterije (Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp.,
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp., E. coli) in Staphylococcus aureus, vključno s proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus, MRSA.
Številne kasne VAP povzročijo bakterije, odporne proti eni ali več vrstam
antibiotikov (Karner, Gregorčič, 2009; International Federation of Infection
Control, 2011).
BP se redkeje razvije zaradi drugih vzrokov, kot so aspiracija želodčne vsebine, vdihavanje kontaminiranega aerosola, neposredni vnos bakterij v spo107
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dnja dihala z uporabo medicinskih pripomočkov ali še redkeje zaradi razsoja
bakterij po krvi v pljuča (Karner, Gregorčič, 2009).

Tabela 1. Čas preživetja, habitat, načini prenosa in najpomembnejši preventivni
ukrepi izbranih bakterij, ki lahko povzročajo pljučnico ob umetnem predihavanju
(povzeto po: International Federation of Infection Control, 2011).

2.2 Nevarnostni dejavniki za kolonizacijo ali okužbo z večkratno
odpornimi bakterijami
Nevarnostni dejavniki za BP in VAP so navedeni v strokovni literaturi in
presegajo namen tega prispevka (International Federation of Infection Control, 2011; American Thoracic Society, 2005).
Strokovnjaki glede deﬁnicije večkratno-odpornih bakterij (VOB) niso
enotni. Poenostavljeno, o VOB lahko govorimo, če je bakterije odporna proti
trem ali več vrstam antibiotikov, ki so sicer primerni za zdravljenje okužb, ki
jih povzroča (Falagas, Koletsi, Bliziotis, 2006). Nevarnostni dejavniki za kolonizacijo (poselitev) in okužbo z VOB so: protimikrobno zdravljenje v zadnjih
90 dneh, nedavna hospitalizacija, ki je trajala 5 dni ali več, velik delež odpornih
bakterij na oddelku, prisotnost nevarnostnih dejavnikov za BP, imunosupresivna bolezen in/ali zdravljenje (American Thoracic Society, 2005). Dodaten
nevarnostni dejavnik za VAP, povzročeno z VOB, je dalj časa trajajoče umetno
predihavanje (Strausbaugh, 2005).

vrsta
bakterije
Staphyloccus
aureus,
vključno z
MRSA
Acinetobacter
baumanii

2.3 Večkratno odporne bakterije kot povzročiteljice pljučnice ob umetnem
predihavanju
Vse bakterije, ki najpogosteje povzročajo kasne BP vključno z VAP, so lahko odporne na tri ali več vrst antibiotikov in jih v tem primeru uvrščamo med
VOB. Dandanes so VOB v bolnišnicah vse pogostejše (Bouza et al., 2012).
Bakterije iz vrste Pseudomonas aeruginosa in iz rodu Acinetobacter glede
na njihov metabolizem uvrščamo med nefermentativne gramnegativne bakterije. So oportunisti in pri sicer zdravih ljudeh zelo redko povzročajo okužbe.
Povsem drugače pa je v bolnišnicah, kjer imajo bolniki običajno zmanjšano
imunost, eno ali več osnovnih bolezni, so lahko resno bolni ali celo šokirani,
po operativnih in drugih invazivnih posegih, dobivajo zdravila, ki zmanjšujejo
obrambno sposobnost organizma pred okužbami ali pa imajo druge dejavnike, ki zmanjšujejo odpornost. Ti nevarnostni dejavniki omogočajo okužbe s
številnimi bakterijami, med katerimi so tudi bakterije P. aeruginosa in Acinetobacter spp.
Vrsti P. aeruginosa in A. baumanii (najpogostejša med acinetobaktri, ki
povzročajo okužbe pri ljudeh) sta naravno odporni proti številnim vrstam antibiotikov (npr. proti ozko-sprektralnim penicilinom, cefalosporinom 1. in 2.
generacije, ertapenemu), poleg tega pa pogosto pridobita številne mehanizme
pridobljene odpornosti. V teh primerih je nabor antibiotikov, primernih za
zdravljenje okužb, zelo okrnjen. Bakterije iz vrst P. aeruginosa in A. baumanii so med najpogostejšimi povzročitelji VAP (Goel et al., 2012), povzročajo
pa tudi druge bolnišnične pljučnice, bolnišnične okužbe sečil, ran, okužbe v
zvezi z žilnimi katetri, sepso, ki je lahko posledica oziroma zaplet teh okužb
in druge okužbe. Čas preživetja, habitat in načini prenosa teh bakterij so navedeni v tabeli 1
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Escherichia
coli

Klebsiella
pneumoniae
Enterobacter

čas
habitat
prenos
preživetja
7 dni - 7
človek (nos,
- stik: direktni, indirektni
mesecev
koža, prebavila, - endogeno
rane)
- kapljični ob bolniku s pljučnico
- medicinska oprema
3 dni - 5
človek: vlažni
- zrak (npr. ob bolniku s pljučnico)
mesecev
predeli kože,
- stik: direktni, indirektni
prebavila
1,5 ure - 16 človek:
- fekalno-oralni
mesecev
prebavila, sečila - stik: direktni, indirektni;
- hrana, voda,
- endogeno
- stik: direktni, indirektni;
2 uri do
človek:
- endogeno
več kot 30 prebavila;
vlažno okolje
mesecev
5-49 dni
Okolje, človek: - stik: direktni, indirektni;
prebavila
- hrana

Pseudomonas 6 ur – 16
aeruginosa
mesecev

- stik: direktni, indirektni;
človek:
prebavila, vlažni - kapljični ob bolniku s pljučnico
predeli kože;
vlažno okolje

najpomembnejši ukrepi
za preprečevanje okužb
- higiena rok,
- osamitev bolnikov,
- čisto okolje
- čisti inštrumenti
- čisto okolje
- čisti inštrumenti
- higiena rok
- higiena rok,
- varna hrana, voda,
- pravilna raba atbibiotikov
- higiena rok,
- pravilna raba antibiotikov
- higiena rok
- čisto okolje
- čisti inštrumenti
- čisto, suho okolje
- razkuženi inštrumenti
- higiena rok ZD,
- pravilna raba antibiotikov

Bakterije Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae in E. coli uvrščamo v
skupino enterobakterij. To so gramnegativni fermentativni bacili, ki poseljujejo črevo ljudi in so pogosto prisotni tudi na drugih delih telesa (sluznice, vlažni predeli kože), tabela 1. So pogosti povzročitelji doma pridobljenih okužb
sečil, v bolnišnicah pa, podobno kot P. aeruginosa in A. baumanii, povzročajo
predvsem okužbe sečil, dihal, ran in sepse, povezane s temi okužbami. Podobno kot P. aeruginosa in A. baumanii se nahajajo v vlažnem okolju. Najdemo jih
na izlivkah, v odtokih, v banjah, v nočnih posodah, urinalih, na brisačah, krpah, na kontaminirani dihalni opremi, v klimatskih napravah, vlažilcih prostorov, na vlažnih predelih kože in na sluznicah. Bakterijo P. aeruginosa lahko
najdemo v kontaminiranih raztopinah, v milnikih, tudi v razkužilu. Bakterija
A. baumanii pa za razliko od večine drugih gramnegativnih bakterij preživi
tudi v suhem okolju in je med najbolj na dejavnike okolja odpornimi bakterijami v bolnišnicah (Goel et al., 2012). Najdemo jo lahko na posteljnini in na
površinah opreme, pohištva, predvsem na tistih mestih, ki se jih bolnik in ZD
pogosto dotikajo (Karageorgopoulos, Falagas, 2008).
Staphylococcus aureus je grampozitivna bakterija. Je ena najpogostejših
povzročiteljic bolnišničnih okužb, predvsem okužb ran, kože, pljučnice in
sepse. Delež proti meticilinu odpornih sevov (MRSA) je v svetu, Evropi in v
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Sloveniji še vedno relativno velik (Štrumbelj et al., 2012). Pomembni nevarnostni dejavniki za MRSA VAP so: starost bolnika, splošno stanje bolnika ob
sprejemu v IE predhodno zdravljenje z antibiotiki (Bouza, 2012). Pri zdravljenju VAP, pa tudi za preprečevanje širjenja MRSA na druge bolnike, je zelo
pomemben podatek, da je bil bolnik predhodno koloniziran z MRSA ali da je
bil v stiku s kolonizirano osebo. Prenaša se s stikom neposredno in posredno,
kapljično pri bolniku s pljučnico, preko kontaminiranih predmetov in površin
(tabela1).
Antibiotiki, ki so primerni za zdravljenje BP, povzročene z MRSA, se sicer
pri začetnem (izkustvenem) zdravljenju zelo redko uporabljajo. Če z ustreznim antibiotikom kasnimo, se lahko zgodi, da zdravljenje ne bo uspešno.
Številni sevi MRSA in drugih VOB dobro preživijo v bolnišničnem okolju
in se uspešno širijo med bolniki.
Deleži odpornih sevov omenjenih bakterijskih vrst so v Sloveniji znani in
objavljeni v letnem poročilu Slovenske komisije za ugotavljanje občutljivosti
za protimikrobna zdravila (Štrumbelj et al., 2012).
2.4 Mikrobiološka diagnostika pljučnice ob umetnem predihavanju
Pred zdravljenjem odvzamemo za mikrobiološko preiskavo ustrezen vzorec iz spodnjih dihal, ob sumu na bakteriemijo ali sepso pa še vsaj dva para
hemokultur. Med vzorci iz spodnjih dihal imajo prednost invazivno odvzeti, npr. bronhoalveolarni izpirek, mini bronhoalveolarni izpirek ali zaščiteni
vzorci, odvzeti s krtačenjem. Primerna je tudi kvantitativna kultura aspirata
iz spodnjih dihal, t. i. endotrahealni aspirat (Goel et al., 2012). Vzorec odvzamemo v ustrezno sterilno posodico, hranimo pri 4 do 8°C in poskrbimo za
čim hitrejši transport v mikrobiološki laboratorij. Vzorec mora biti sprejet v
preiskavo najkasneje 24 ur po odvzemu (Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo ZZVK, 2009). Rezultat mikrobiološke preiskave z antibiogramom je pri
okužbi z VOB odločilen za izbiro ustreznega antibiotika in uspešno zdravljenje, poleg tega pa je vodilo za ukrepe za preprečevanje širjenja teh bakterij.
2.5 Zdravljenje pljučnice ob umetnem predihavanju, ki jo povzročajo
večkratno odporne bakterije
Da bo zdravljenje VAP uspešno, je potrebna čim hitrejša diagnostika vključno z mikrobiološko, in čim hitrejše zdravljenje z ustreznim antibiotikom.
Ker so BP vključno z VAP pogosto polimikrobne, je zdravljenje zapleteno
(Strausbaugh, 2005). Običajno začnemo zdraviti izkustveno z antibiotikom
širokega spektra, nadaljujemo pa z usmerjenim zdravljenjem glede na rezultat
antibiograma. Pravočasno zdravljenje okužb je pomembno tudi z vidika preprečevanja širjenja VOB, saj s tem pomembno zmanjšamo rezervoar bakterije.
2.6 Preprečevanje pljučnice ob umetnem predihavanju
Za preprečevanje bolnišničnih pljučnic je potreben sveženj ukrepov, ki jih
razporedimo v tri sklope:
zizobraževanje ZD in epidemiološko spremljanje VAP,
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zpreprečevanje prenosa mikrobov,
zvpliv na nevarnostne dejavnike (Strausbaugh, 2005).

Preprečujemo tri najpogostejše mehanizme nastanka BP: aspiracijo, kontaminacijo dihal in zgornjega dela prebavil, kontaminacijo opreme. To dosežemo z rednim odstranjevanjem izločkov s subglotično aspiracijo, s higieno ustne votline z antiseptično raztopino, s pravilno uporabo in ravnanjem
z respiratorno opremo (International Federation of Infection Control, 2011;
Gastmeier, Geﬀers, 2007).
Med najpomembnejšimi ukrepi za preprečevanje pljučnice so tudi: higiena
rok s poudarkom na razkuževanju rok in uporabi rokavic ob stiku z izločki iz
dihal; dnevna presoja, ali bolnik potrebuje umetno predihavanje, dvignjeno
vzglavje (razen ob kontraindikacijah), prednost intubaciji skozi usta, pravilno
ravnanje z opremo in pripomočki za umetno predihavanje (International Federation of Infection Control, 2011).

2.7 Preprečevanje širjenja večkratno odpornih bakterij v bolnišnici
Pojav in širjenje VOB v bolnišnicah je v zadnjih letih pomemben izziv za
strokovnjake za obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Številni
sevi VOB imajo pomemben epidemiološki potencial in se uspešno širijo med
bolniki ter povzročajo manjše ali obsežnejše izbruhe okužb. To in pa dejstvo,
da so okužbe s temi bakterijami pogoste in resne, je razlog, da moramo preprečevati okužbe in njihovo širjenje. Za to so potrebni številni ukrepi:
zdosledno izvajanje standardnih higienskih ukrepov pri vseh bolnikih ves
čas obravnave,
zdosledno izvajanje ukrepov kontaktne izolacije za bolnike z dejavniki tveganja in pri koloniziranih ali okuženih bolnikih z VOB, vključno z omejevanjem transporta teh bolnikov,
zzgodnje odkrivanje koloniziranih in okuženih bolnikov, nadzorne kužnine
v rutinskih intervalih in/ali ob odpustu,
zodkrivanje koloniziranega osebja,
zdekolonizacija bolnikov z MRSA,
zdekolonizacija zaposlenih, ki so klicenosci MRSA,
zčiščenje, razkuževanje in dekontaminacija,
zstrategija predpisovanja zdravljenja z antibiotiki,
zvodenje evidence o koloniziranih/okuženih bolnikih in osebju z VOB
zizobraževanje o tveganju in ukrepih preprečevanja prenosa VOB
zobveščanje med zdravstvenimi delavci in ustanovami
zseznanitev bolnika in svojcev o nosilstvu odporne bakterije in o ukrepih
(Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009).
Pomembno je tudi pravilno ravnanje z opremo in pripomočki za umetno
predihavanje.
Velik del okuženih in nosilcev VOB v bolnišnici ugotovimo s kliničnimi in
nadzornimi kužninami. Ocenjujemo pa, da nekaterih klicenoscev ne zajamemo v presejo, zato je zelo pomembno, da pri vseh bolnikih ves čas obravnave
dosledno izvajamo standardne higienske ukrepe. Ker se največ mikrobov pre111
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nese z rokami ZD, je posebej pomembna higiena rok s poudarkom na razkuževanju rok pred stikom z bolnikom, po stiku z bolnikom ali njegovo neposredno okolico in pri drugih indikacijah.
Kontaktna izolacija vključuje namestitev bolnika v posebno sobo z lastnimi toaletnimi prostori. Če to ni izvedljivo, namestimo bolnike z istim sevom
VOB v skupno sobo, ali, manj priporočljivo, namestimo bolnika z drugimi
bolniki in zagotovimo izolacijski pas najmanj 1 m (ibid.). V tem primeru dobro pretehtamo vse dejavnike, ki vplivajo na širjenje VOB. Sobo označimo.
Pomembno je, da informacijo o okužbi ali kolonizaciji z VOB dobimo čim
prej, zato je ključno dobro sodelovanje z mikrobiološkim laboratorijem in takojšnje sporočanje sumljivih in potrjenih primerov s strani osebja laboratorija.
V okolju bolnišnice VOB dobro in dolgo preživijo, posebej če so zaščiteni s
krvjo, sluzjo ali telesnimi izločki. Prenašajo se lahko tudi s posrednim stikom
(tabela 1), zato je velikega pomena ustrezno in dovolj pogosto čiščenje in po
potrebi tudi razkuževanje površin, predmetov in opreme.
2.8 Epidemiološko spremljanje pljučnic ob umetnem predihavanju in
mikrobiološko spremljanje večkratno odpornih bakterij
Z epidemiološkim spremljanjem bolnišničnih pljučnic lahko natančno
opredelimo pojavnost in razloge za nastanek VAP, povzročenih z VOB. Rezultati spremljanja so osnova za načrtovanje ukrepov za preprečevanje VAP,
izvajanje teh ukrepov pa lahko bistveno pripomore k zmanjšanju števila
VAP.
Pomembno je tudi mikrobiološko spremljanje povzročiteljev bolnišničnih
okužb v ustanovi in širše – regionalno in nacionalno ter objavljanje podatkov.
Tako dobimo vpogled v stanje in deleže odpornosti mikrobov, kar je zdravnikom v pomoč pri izbiri antibiotika za začetno (izkustveno) zdravljenje okužb,
strokovnjakom s področja obvladovanja bolnišničnih okužb pa pri oceni problema in načrtovanju preventivnih ukrepov proti širjenju VOB. Na primer, če
se v bolnišnici v osrednji slovenski regiji začnejo pojavljati večkratno odporni
acinetobaktri ali pa proti širokospektralnim antibiotikom karbapenemom odporne klebsiele, se lahko druge bolnišnice, če so obveščene, ustrezno pripravijo na sprejem bolnikov s temi bakterijami.
Z epidemiološkim in mikrobiološkim spremljanjem lahko tudi spremljamo trende pojavnosti VAP in deležev VOB, ocenjujemo uspešnost izvedenih
ukrepov in potrebno po nadaljnjih ukrepih.

3 Zaključek
Pljučnica ob umetnem predihavanju, povzročena z večkratno-odpornimi
bakterijami, predstavlja danes največjo grožnjo bolnikom v intenzivni enoti
in je povezana z zelo visoko smrtnostjo. Za uspešno zdravljenje teh okužb in
preprečevanje širjenja odpornih bakterij na druge bolnike je potrebna zgodnja
diagnostika in čimprejšnje zdravljenje z ustreznim antibiotikom. Ukrepi za
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preprečevanje teh okužb in za preprečevanje širjenja VOB so izrednega pomena in jih je potrebno dosledno izvajati.
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Proti meticilinu odporna bakterija
Staphylococcus aureus (MRSA) in
bolnišnične okužbe – Kaj je novega?
Methicillin resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) and hospital acquired infectionsWhat is new?
Irena Grmek Košnik22

Izvleček

Bakteriji Staphylococcus aureus in proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus
aureus (MRSA) sta pomembni povzročiteljici okužb bolnikov. MRSA predstavlja problem
širom po svetu. Glede na stalnost pojavljanja MRSA v Sloveniji in ustrezno visoko prevalenco je v naših bolnišnicah stanje opredeljeno kot endemsko. Med sevi MRSA prevladujejo
bolnišnično pridobljen sevi, prisotni pa so tudi sevi MRSA domačega okolja ter nekaj sevov
MRSA pridobljenih od živine.
Ključne besede: Staphylococcus aureus, proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus
aureus, MRSA, MRSA domačega okolja, CA- MRSA, sevi MRSA pridobljeni od živine, LA-MRSA.

Abstract

Bacteria Staphylococcus aureus and methyciline resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
are important cause of infections.
MRSA presents a substantial problem worldwide. Following the continuous presence of
MRSA in Slovenia and high prevalence in our hospitals, the status of MRSA is declared
endemic. The majority of the MRSA strains are form hospital-acquired strains, the rest are
community acquired and some are livestock-associated MRSA.
Key words: Staphylococcus aureus, Methicillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA, community acquired MRSA, CA- MRSA, livestock-associated MRSA, LA-MRSA.

1 Uvod
Po podatkih Centra za nadzor bolezni v Atlanti (CDC) za leto 2010 je proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA) najpogostejša povzročiteljica bolnišničnih in doma pridobljenih okužb (Baron, Tenover,
2012). MRSA predstavlja v zdravstvu veliko breme zaradi okužb, ki jih povzroča, zaradi odpornosti proti antibiotikom in zaradi vpliva na rabo antibiotikov. Okužbe z bakterijo MRSA podaljšajo bolnišnično zdravljenje, so vzrok
večje umrljivosti in pomembno povečajo stroške zdravljenja. Bakterijo MRSA
22
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so prvič dokazali leta 1961 v Veliki Britaniji. Bakterija se je v nekaj letih uspešno razširila po vsem svetu in postala glavna povzročiteljica epidemij bolnišničnih okužb v zdravstveno negovalnih ustanovah.

2 Opredelitev MRSA
2.1 Bolnišnični MRSA sevi (ang. Hospital-acquired MRSA; HA-MRSA)
Povzročajo različne vrste okužb pri ljudeh vseh starosti, ki so hospitalizirani in imajo prisotne dejavnike tveganja (npr. predhodna hospitalizacija, kirurški poseg, jemanje antibiotikov, uporaba dialize, drenov ali bivanje v domovih
za nego) (Struelens, 2001). Po letu 1990 so v bolnišnicah začeli obvladovati
širjenje MRSA sevov. Uspeh zmanjševanja deleža MRSA sevov v bolnišnicah
lahko pripišemo upoštevanju strogih ukrepov bolnišnične higiene in pravilne, smotrne uporabe antibiotikov. Okužbe z MRSA ne izpodrivajo okužb z
meticilin občutljivo bakterijo S. aureus (MSSA), temveč skupno število le-teh
povečujejo (Kluytmans, Van Belkum, Verbrugh, 1997). Pogostnost pojavljanja
MRSA je različna glede na državo, ustanovo in oddelek. V Evropi prevladuje
severno južna porazdelitev. Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo širjenja MRSA s
strani zdravstvenega sistema so velikost zdravstvenih ustanov, politika predpisovanja antibiotikov, pogostost premeščanja bolnikov med oddelki in ustanovami, doslednost izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja MRSA ter
drugih večkratno odpornih bakterij.
2.2 MRSA sevi v domačem okolju (ang. community-acquired; CA-MRSA)
Na te seve so mikrobiologi postali pozorni, ko so v Dakoti in Minnesoti
umrli štirje otroci, brez predhodnih dejavnikov tveganja za okužbo (Mongkolrattanothai et al., 2003). O primerih teh okužb so v začetku 1990 poročali tudi
iz Avstralije, kjer so se okužbe pojavljale med domorodci, kasneje pa še iz
številnih držav v Evropi in drugih delov sveta (Okuma et al., 2002; Witte et al.,
2004; Tristan et al., 2007). Okužbe povzročene z MRSA sevi domačega okolja
se pojavljajo pri bolnikih brez nevarnostnih dejavnikov, pojavljajo se v obliki
manjših epidemij, ki prizadenejo povsem določeno populacijo (npr. majhni
otroci, športni kolektivi, zaporniki, uživalci drog, brezdomci, moški, ki imajo
spolne odnose z moškimi, vojaki). Okužbe so običajno blage, pogosto omejene na kožo in podkožje, lahko pa okužba z MRSA domačega okolja napreduje
tudi v invazivno okužbo mehkega tkiva, kot je nekrotizirajoči fasciitis, nekrotizirajočo pljučnico ali bakteriemijo. Klinično se okužbe z bakterijo MRSA
kažejo od asimptomatske kolonizacije do kožnih in invazivnih okužb. Okužbi
z doma pridobljeno MRSA in bolnišnično pridobljeno MRSA sta klinično nerazpoznavni, kjub temu da imata različne epidemiološke proﬁle in virulenčne
dejavnike. Za potrditev diagnoze in zdravljenje je potrebna bakterijska kultura
(Hansra, Skinkai, 2011).

doc. dr. Irena Grmek Košnik, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice, irena.grmek-kosnik@zzv-kr.si
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2.3 MRSA sevi domačega okolja v bolnišničnem okolju (ang okolju (ang.
healthcare-associated community-acquired MRSA; HCA-MRSA)
V zadnjem času se po podatkih iz literature spreminja tudi epidemiologija
bolnišničnih MRSA sevov. MRSA sevi domačega okolja ne krožijo več samo
med zdravo populacijo, ampak povzročajo vse več okužb tudi v bolnišničnem okolju (ang. healthcare-associated community-acquired MRSA; HCA-MRSA). Po danes veljavni deﬁniciji CDC (ang. Centers for Disease control
and Prevention) kot MRSA domačega okolja opredelimo tiste seve, ki so bili
izolirani pri bolniku izven bolnišnice, ali pri bolniku hospitaliziranem v bolnišnici v prvih 48 urah po sprejemu v bolnišnico. Kot MRSA domačega okolja
pridobljena v bolnišnici opredelimo tiste MRSA seve, ki jih osamimo pri bolnikih, ki so ob odvzemu kužnin hospitalizirani več kot 48 ur. Dodaten pogoj
je, da bolnik predhodno ni bil okužen ali nosilec MRSA, ni bil hospitaliziran v
preteklem letu, ni bil operiran, dializiran ali oskrbovan v domu za ostarele ali
drugih zdravstvenih inštitucijah (Grundmann et al., 2010).
2.4 Z živino povezana MRSA (livestock-associated; LA-MRSA)
V letu 2005 je bil na Nizozemskem iz prašičev in njihovih rejcev izoliran
nov tip MRSA, ki so poimenovali z živino povezana MRSA (livestock-associated) ali LA-MRSA (Voss et al., 2005). Molekularna tipizacija razvršča ta
klon na klonalni kompleks (CC) s sekvenčnim tipom 398 (ST398) kot osnovni
tip. Sevi z živino povezane MRSA so pogosto odporni proti tetraciklinom,
trimetoprimu, aminoglikozidom (Verhegghe et al., 2012). O LA-MRSA poročajo tudi iz Belgije, kjer bakterija kolonizira človeka in živino kot so prašiči,
krave in piščanci (Vanderhaeghen et al., 2010). Prisotnost MRSA ST398 pri
živalih in človeku predstavlja grožnjo tudi za varnost hrane. Tveganje prenosa
je veliko za izpostavljene osebe kot tudi tveganje za razvoj okužbe (Kock et
al., 2011). V študiji Verhegghe et al. so dokazali, da so prašiči pogosteje kolonizirani kot pa govedo in piščanci. Različne živalske vrste na farmah niso v
direktnem stiku, bakterijo med živalmi kontaktno prenašajo živinorejci, ki so
z MRSA pogosto kolonizirani v nosu, bakterijo pa nosijo tudi na na škornjih
in obleki (Vanderhaeghen et al., 2010).
2.5 Opredelitev MRSA glede na stafilokokni kasetni kromosom (SCC)
MRSA zapis za odpornost proti meticilinu nosi na mecA genu, ki se nahaja
na velikem mobilnem genetskem elementu staﬁlokoknem kasetnem kromosomu (SCC). Do danes je poznanih 11 tipov SCC (I-XI) in številni podtipi. V
letu 2011 je bil odkrit nov mecC gen, prej označen kot mecALGA251, ki se nahaja
na SCCmec tipa XI (Garcia Alvarez et al., 2011). Gen ne zaznamo z rutinskim
PCR za dokazovanje mecA kot tudi ne aglutinacijskim testom za penicilin
vezujoče proteine 2a (PBP2a). MecC pozitivne MRSA seve so izolirali iz divjih
živali kot so divji zajec, vidra, ris, jež (Loncaric et al., 2013). Trenutno poteka
odkrivanje teh sevov v številnih državah. Tudi v Sloveniji smo že dokazali en
tak sev pri starejši gospe, ki živi na kmetiji na severovzhodnem delu Slovenije.
Podatka o tem uradno še nismo objavili.
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3 Razprava
Prevalenca MRSA sevov je majhna v skandinavskih (< 2%) in velika v mediteranskih bolnišnicah (>40%). Ne glede na delež pa prevalenca MRSA v
evropskih državah v zadnjem desetletju ostaja enaka. Tudi v Sloveniji MRSA
predstavlja precejšen problem. Oktobra 2001 smo v enodnevni presečni preiskavi bolnišničnih okužb v 19 slovenskih bolnišnicah ugotovili 62% prevalenco
MRSA med vsemi osamljenimi izolati bakterije S. aureus (Klavs et al., 2001).
Glede na stalnost pojavljanja MRSA v Sloveniji in ustrezno visoko prevalenco
je v naših bolnišnicah stanje nedvomno pravilno opredeljeno kot endemsko.
Kot endemični sev po deﬁniciji obravnavamo skupino izolatov, pri katerih ni
podatkov o epidemiološki povezanosti (Žohar Čretnik, 2005).
V Sloveniji se lahko pohvalimo z evidentnim in do sedaj več let trajajočim
zmanjševanjem deleža invazivnih okužb z bakterijo MRSA. Uspeh zmanjševanja deleža MRSA lahko pripišemo zgodnjemu odkrivanju sevov MRSA ob
sprejemu bolnikov v zdravstveno ustanovo, učinkoviti mikrobiološki diagnostiki, doslednem upoštevanju ukrepov bolnišnične higiene, pravilne, smotrne
uporabe antibiotikov in nenazadnje učinkovitemu sodelovanju strokovnjakov
različnih strok.
Iz poročila o podatkih mreže EARS-NET Slovenija za leto 2012 razberemo, da je bilo med primeri okužb krvi z bakterijo S. aureus 10,3 % okužb z
MRSA, kar predstavlja porast glede na leto 2011, ko jih je bilo 7,1 % (Inštitut
za varovanje zdravja RS, 2013).
Rezultati naše analize od leta 2006 do 2011 kažejo, da se delež MRSA glede na vse izolate bakterije S. aureus po posameznih letih giblje med 7,4 % in
13,2 %. Razveseljiv podatek je, da smo kar 76 % teh sevov izolirali iz nadzornih kužnin kot tudi podatek, da smo iz hemokultur bakterijo MRSA nazadnje
osamili v letu 2008 in 2009 (Grmek Košnik, Dermota, 2012).
Pogostnost okužb z bakterijo MRSA je kazalnik kakovosti bolnišnične
higiene. Roke zdravstvenega osebja so najpogostejši način prenosa v
bolnišnici. Z ustreznimi higienskimi ukrepi je prenos možno preprečiti.
Hitro odkrivanje bolnikov okuženih in/ali koloniziranih z MRSA je nujno
za pravočasni pričetek vseh potrebnih ukrepov (Žohar Čretnik, Štorman,
Juteršek, 2001). V primeru, da prevalenco MRSA sledimo le s pomočjo
kliničnih vzorcev, izgubimo 20-30 % bolnikov, ki imajo MRSA (Boyce,
1992). Skriti rezervoar nosilcev aktivno iščemo z nadzornimi brisi. Nosilce
MRSA poskušamo v zdravstveno negovalnih ustanovah odkriti zato, da bi
preprečili širjenje. Uspešnost odkrivanja MRSA je odvisna od optimalnih
mest odvzema kužnin, števila in vrste odvzetih kužnin, pogojev transporta kužnin, izbora gojišč za osnovno nacepitev (predobogatitev, izbor neselektivnih in selektivnih gojišč), načina identiﬁkacije povzročitelja in pravilnega ugotavljanja občutljivosti za antibiotike. Različne študije so iskale anatomska mesta kolonizacije bakterije MRSA ( Martin, 1994). Občutljivost in
negativna napovedna vrednost brisov nosu se giblje med 80 do 90% oziroma
95 % (Sanford et al., 1994).
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Rezultati naše analize kažejo, da je 16 % MRSA sevov opredeljenih kot
MRSA domačega okolja (CA-MRSA) ter, da število CA-MRSA v kliničnih
kužninah po letih ostaja majhno in enako (Grmek Košnik, Dermota, 2012).
Pojav proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus, pridobljene
v domačem okolju (CA-MRSA), v svetu narašča (Struelens, 2004; Witte et al.,
2001; Shetty et al., 2003; Baillargeon et al., 2004; Begir et al., 2004).
Sevi CA-MRSA se od bolnišnično pridobljenih MRSA sevov razlikujejo po
molekularnih in mikrobioloških karakteristikah (Otter, French, 2010). Večina
sevov CA-MRSA povzroča pri ljudeh brez dejavnikov tveganja (predhodna
hospitalizacija, kirurški poseg, antibiotična terapija, uporaba dialize, drenov
ali bivanje v domovih za nego) okužbe kože, mehkega tkiva (najpogosteje absces in celulitis) in nekrotizantno pljučnico. Sevi CA-MRSA imajo najpogosteje na bakteriofagu gen lukS-lukF, zapis za toksin Panton-Valentin leukocidin (PVL), ki je speciﬁčen eksotoksin bakterije S. aureus s toksičnim učinkom na človeške bele krvničke. PVL je povezan z nekrotičnimi pljučnicami
in globokimi abscesi, ki jih povzročajo MRSA sevi domačega okolja. MRSA
sevi domačega okolja so bolj virulentni kot HA-MRSA sevi, imajo krajši čas
razmnoževanja in pogosto zapise še za druge virulenčne dejavnike. Najverjetneje so toksini razlog, da so MRSA sevi domačega okolja patogeni tudi za
zdrave ljudi. Odpornost bakterije S. aureus proti betalaktamskim antibiotikom je povezana z izražanjem penicilin vezočega proteina 2a (PBP2a). Zapis za ta protein, gen mecA, se nahaja na mobilnem staﬁlokoknem kasetnem
kromosomu (SCCmec). Sevi CA-MRSA najpogosteje nosijo manjši (velikost
20-24 kb) staﬁlokokni kasetni kromosom, tip IV ali tip V (Otter, French, 2010;
Daum et al., 2002).
O prvih izolatih CA-MRSA v Sloveniji smo poročali že leta 2005 (Grmek-Košnik, Dermota, Juteršek, 2005). Sevi CA-MRSA so tvorili toksin PVL in
bili odporni proti kanamicinu, tetraciklinu ter fusidinski kislini. Istega leta je
Muller-Premru s sodelavci poročala o pojavu PVL pozitivnih CA-MRSA sevov med nogometaši. Sevi so bili odporni proti gentamicinu (Muller-Premru
et al., 2005). Leta 2005 se je na nacionalnem nivoju oblikovala delovna skupina
za spremljanje okužb povzročenih z bakterijo CA-MRSA v Sloveniji. Namen
naloge je bilo ugotoviti prevalenco bolnikov s sevi CA-MRSA, slediti primerom okužb s CA-MRSA in kontaktom, pridobiti podatke o mikrobioloških in
epidemioloških lastnostih sevov CA-MRSA, oceniti tveganje javnemu zdravju
in preprečevati širjenje okužb s CA-MRSA.
Bakterija S. aureus spreminja genetske značilnosti, kar omogoča vrsti, da
ostaja korak pred sistemi laboratorijske zaznave, fenotipskimi metodami za
zaznavanje mehanizmov odpornosti za antibiotike, posebej tistimi usmerjenimi proti betalaktamskimi antibiotiki. Molekularne metode so postale zlati
standard za nadzor, omogočajo boljšo občutljivost kot počasne metode kultivacije. Nove molekularne metode nadzora za zaznavanje kolonizacije z MRSA
in metode za hitro in zanesljivo identiﬁkacijo bakterije S. aureus iz kulture so
povzročile revolucijo tudi v oskrbi bolnikov, ker omogočajo hitro ukrepanje,
kar vodi k boljšim izidom zdravljenja bolnikov, kar se odraža z manjšim števi120
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lom okužb kirurških ran kot tudi boljšim nadzorom nad bolnišničnimi okužbami (Baron, Tenover, 2012).
V Parizu so izvedli 11 letno retrospektivno analizo izolatov MRSA. Izolate
MRSA so razdelili glede na odpornost proti ﬂuorokinolonom (Fq), kanamicinu (K), tobramicinu (T) in gentamicinu (G) v štiri modele odpornosti. Prvi
model (M1) (KTGFq R), drugi model (M2) (KTFq R; G S), tretji model (M3)
(Fq R; KTG S) in četrti model (M4) (Fq S; katerikoli KTG S). M1 je prevladoval
vletu 1997vpotem je naglo upadel, M2 in M4 ostajata stabilna, M3 narašča.
Modeli odpornosti so povezani s številnimi spremenljivkami kot so M1 s starostjo < 80 let, moški spol, intenzivne enote, bolnišnični prenos. M3 s starostjo >80 let z vmesno ali dolgotrajno hospitalizacijo in M4 s starostjo < 40 let,
porodniški oddelki, vneseni primeri. Molekularna tipizacija z multilokusnim
sekvencioniranjem spa tipov in SCCmec je pokazala, da so M1, M2 in M3
izolati povečini klonalni, medtem ko je model M4 bolj razpršen. Epidemiologija bakterije MRSA se v Parizu naglo spreminja na lokalni ravni, s fenotipsko
določenimi kloni, ki se nadomeščajo z ostalimi, ki so v povezavi s speciﬁčnimi
populacijami bolnikov in okoliščin (Amand-Lefevre et al., 2010).

4 Zaključek
Epidemiologija okužb, ki jih povzroča bakterija MRSA se hitro spreminja,
zato morajo biti zdravniki pozorni, da pri bolniku z okužbo kože pri sumljivi
epidemiološki anamnezi, ponovitvi obolenja ali slabemu odzivu na empirično predpisan antibiotik, odvzamejo bris za mikrobiološko preiskavo. Podatki,
zbrani z laboratorijskim sledenjem odpornosti, so najprimernejša osnova za
določitev izkustvenega zdravljenja okužb.
Epidemiološko spremljanje MRSA v skupnosti in skupinah z večjim tveganjem je nujno, saj se lahko nekaj, kar se začne kot majhen problem hitro
spremeni v veliko in težko obvladljivo stanje. Neprimerno začetno izkustveno
zdravljenje se je pokazalo kot pomemben dejavnik tveganja za neugoden izhod bolezni pri bolnišnično pridobljeni staﬁlokokni bakteriemiji in verjetno
lahko podobno predpostavimo tudi za doma pridobljene staﬁlokokne okužbe.
Zaradi nenehnega selekcijskega pritiska okolja na bakterije in razvojem
mehanizmov odpornosti bakterij proti antibiotikom igra pomembno vlogo
pri odkrivanju teh bakterij mikrobiološka diagnostika. Raziskava molekularnih lastnosti poleg fenotipskih lastnosti MRSA sevov igra pomembno vlogo
pri odkrivanju MRSA sevov, obvladovanju okužb ter izbiri antibiotika za zdravljenje. Zavedati se moramo, da klasične mikrobiološke metode niso zadostne
za identiﬁkacijo MRSA sevov, zato je potrebno v mikrobiološko diagnostiko
vpeljati tudi molekularne analize, ki omogočajo dokaz virulenčnih dejavnikov,
posameznih genov odpornosti proti antibiotikom ter nadzor nad širitvijo posameznih klonov znotraj posameznih regij Slovenije.
Z odpuščenimi bolniki se bolnišnično pridobljena MRSA pogosto prenese
v domove starejših občanov in negovalne ustanove, saj je po podatkih v lite121
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raturi kar 12,7 % bolnikov koloniziranih s to bakterijo. MRSA pri bolnikih
pogosto ostaja prisotna dalj časa, polovica bolnikov izgubi bakterijo v enem
letu oz. 282 dneh. Prenos na sostanovalce se pojavi v 20 % in je združen s
spremenljivkami kot sta večja starost in soudeležba v zdravstveni negi. Tudi v
domovih starejših občanov in negovalnih ustanovah je potrebno izvajati podobne ukrepe preprečevanja prenosa okužb kot se izvajajo v bolnišnici (Lucet
et al., 2009).
Bakterije se s svojimi fenotipskimi in genotipskimi lastnostmi nenehno
prilagajajo izzivom okolja. Iskanje nosilcev bakterije MRSA, bolnišnični ukrepi in dobra mikrobiološka diagnostika so pomembni dejavniki pri obvladovanju okužb povzročenih z MRSA.
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Obvladovanje proti meticilinu odporne
bakterije Staphylococcus aureus (MRSA)
v psihiatričnih bolnišnicah
Controlling Methicillin resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) in psychiatric
hospitals
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Izvleček

Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA) je pomembna povzročiteljica okužb v povezavi z zdravstvom. Smernice Nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) določajo standardne ukrepe s poudarkom na razkuževanju rok,
poostrene ukrepe kontaktne izolacije ter odvzem presejalnih kužnin. Ob sprejemu v bolnišnico odvzamemo presejalne kužnine bolnikomznotraj 48 ur po smernicah NAKOBO.V
psihiatričnih bolnišnicah ima obvladovanje širjenja MRSA svoje značilnosti. Hospitalizacije
v psihiatričnih bolnišnicah so običajno dolgotrajnejše in ponavljajoče, vezane večinoma
na eno psihiatrično ustanovo, bolniki so pogosto psihično spremenjeni s slabšo sposobnostjo, da skrbijo zase, v teh ustanovah pri bolnikih izvajamo manj invazivnih posegov. V
primeru kontaktne izolacije zaradi večkratno odpornih bakterij lahko pride do poslabšanja
psihičnih motenj. V smislu racionalizacije stroškov pa se v teh ustanovah pojavlja potreba
po bolj usmerjenem navodilu za odvzem nadzornih kužnin.
Glede na navedeno je smiselno, da KOBO psihiatričnih bolnišnic presodi kdaj naj se nadzorne kužnine odvzamejo bolniku povratniku.
Ključne besede: proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus, MRSA, psihiatrija.

Abstract

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is an important cause of infections
acquired in hospitals. The guidelines of the National committee for hospital infections
(NAKOBO) describe standard interventions emphasizing hands disinfection, strict contact
isolation and sampling procedures for screening tests. Samples for screening are taken
within 48 hours of admission to our hospital from every patient according guidelines of
NAKOBO. Controlling MRSA infection in psychiatric hospital is specific. Psychiatric hospitalizations are usually long and re-occurring within the same psychiatric hospital. Patients
have changed mental state and are often less capable of taking care of themselves. The
medical interventions are less invasive compared to other medical facilities. The contact
isolation - although sometimes needed because of bacteria with multiple resistances may cause a deterioration of patient’s mental disorder. To rationalize costs of psychiatric
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hospitalisation a specific guideline is needed for taking MRSA screening samples in the
psychiatric hospital setting.
Taking all this into account, we suggest that a hospital committee for infections (KOBO)
determines when samples need to be taken from a recurrent patient.
Key words: Methicillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA, psychiatry.

1 Uvod
Bolnišnične okužbe so okužbe, ki so v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike, zdravljenja,zdravstvene nege in drugih
postopkih v zdravstveni dejavnosti. Po podatkih iz literature zboli za bolnišnično okužbo 5 – 9 % bolnikov. Zaradi bolnišnične okužbe se podaljša ležalna doba, podraži se zdravljenje in bolnik lahko tudi umre (Čuk, 2006).
Na pojav bolnišnične okužbe vplivajo bolnikovi dejavniki, kot so starost,
invazivni posegi, trajanje bivanja v bolnišnici, predhodna kronična obolenja,
prehrambeni status, imunska oslabelost, zdravljenje v enotah intenzivne terapije, drugi rizični dejavniki, kot tudi posebnosti in potrebe psihiatričnih bolnikov.
MRSA (proti meticilinu odporna bakterijaStaphylococcus aureus) je pogosta povzročiteljica okužb v povezavi z zdravstvom pri nas in po svetu. Ogroženiso predvsem bolniki v enotah intenzivne terapije in intenzivne nege ter
tisti z zmanjšanim imunskim odgovorom.Zaradi pogoste rabe antibiotikov
in njihovega selekcijskega pritiska prihaja v bolnišničnem okolju do lažje in
dolgotrajnejše prevlade odpornih bakterij nad občutljivimi.Okužbe z MRSA
so pomembne predvsem zaradi težav pri zdravljenju, ker so ti sevi odporni
ne samo proti meticilinu in s temproti vsem beta-laktamskim antibiotikom,
ampak tudi proti številnim drugim skupinam antibiotikov.MRSA, kot tudi
za meticilin občutljivi S. aureus, pogosto le kolonizira kožo in sluznice in ne
povzroča obolenj. V bolnišničnemokolju predstavlja bolnik, ki je koloniziran
z MRSA, možni vir širjenja na druge, za okužbo občutljive bolnike. Dekolonizacijabolnika - nosilca MRSA, je eden od možnih ukrepov za obvladovanje
širjenja MRSA, a žal ni vedno učinkovita in ima številneomejitve.
Zdravstveno osebje je na delovnem mestu izpostavljeno različnim povzročiteljem okužb, ki se prenašajo s stikom neposrednood okuženega ali koloniziranega bolnika, posredno prek kontaminirane bolnikove okolice ali pripomočkov, ki so bili uporabljenipri posegih, še posebej, če se osebje pogosto
dotika kontaminiranih površin. Tak način prenosa je najpogostejši preko rokosebja, ki ne izvaja predpisanih higienskih postopkov. Mikroorganizem lahko
prenese na sluznice ali poškodovano kožo, kipredstavljajo vstopno mesto za
številne patogene povzročitelje (Lužnik Bufon, 2006).
Pri stiku z bolnikom, ki je koloniziran z na meticilin odpornim staﬁlokokom (MRSA) lahko pride do prenosa MRSA na osebje.Najpogosteje gre
za prehodno kolonizacijo osebja, lahko pa je trajnejša, kadar ima osebje kožne spremembe, kot na primeratopijski dermatitis ali druge kožne bolezni,
okuženo rano, sinuzitis, prehlad ali okužbo zgornjih dihal (Waikato, 2006).
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Z upoštevanjem inizvajanjem načel kontaktne izolacije ob stiku z okuženim
ali koloniziranim bolnikom z MRSA preprečujemo širjenje in prenos okužbe.
1.1 Posebnosti bolnikov z MRSA v psihiatričnih ustanovah
Obvladovanje širjenja MRSA v psihiatričnih bolnišnicah ima svoje značilnosti. Praviloma so hospitalizacije v psihiatričnih bolnišnicah dolgotrajne in
ponavljajoče. Pri psihiatričnih bolnikih so sprejemi večinoma osredotočeni na
eno zdravstveno ustanovo. Bolniki so pogosto psihično spremenjeni, s slabšo sposobnostjo samooskrbe. Pogosti znaki bolezni soše nezainteresiranost,
nemir, agresija, zmedenost, odklanjanje, nesodelovanje, nezanesljivost, slabše
higienske navade, težja vodljivost.Zaradi osamitve bolnika lahko pride do dodatnega poslabšanja psihične motnje.(Catalano, 2003).
1.2 Cilji
V naši bolnišnici si ob upoštevanju smernic NAKOBO, sledenju kazalnikom kakovosti in prizadevanju za doseganje čim višje kakovosti obravnave
bolnikov istočasno prizadevamo za doseganje racionalizacije posegov pri bolnikih in racionalizacijo stroškov, zato na podlagi rezultatov spremljanja kazalnika kakovosti kolonizacije z MRSA, ki so predstavljeni v tem prispevku
pričakujemo prilagoditev smernic NAKOBO za odvzem nadzornih kužnin na
MRSA za psihiatrične bolnišnice.

2 Metode
Smernice Nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) določajo standardne ukrepe s poudarkom na razkuževanju rok, poostrene ukrepe kontaktne izolacije in odvzem presejalnih kužnin. Poostreni
ukrepi kontaktne izolacijeso uporaba zaščitne maske in zaščite za oči med
izvajanjem respiratorne terapije, aspiracijo bolnika in prevezo obsežnih ran.
Presejalne kužnine so najkasneje 48 ur po sprejemu bolnika v ustanovo.Presejalne kužnine ob sprejemu v bolnišnico odvzamemo bolniku, ki ga premeščajo iz druge bolnišnice ali ustanove z dolgotrajno zdravstveno ali socialno
oskrbo (dom starejših, rehabilitacijski centri),ki je bil v bolnišnični oskrbi v
zadnjem letu (ali daljšem preteklem obdobju po presoji ZOBO),ki je v preteklosti že bil MRSA pozitiven,ki ima kronično rano ali poškodovano kožo
(preležanino, razjedo, ﬁstulo, stomo) in, ki prihaja iz države, ki velja za hiperendemsko okolje MRSA. Presejalne kužnine ob sprejemu v bolnišnico
odvzamemo tudi bolniku pred določenimi načrtovanimi invazivnimi posegi:
čistimi elektivnimi operativnimi posegi (srčno-žilne operacije), implantacijo
vsadkov,transplantacijo organov inperitonealno dializo. Nadalje bolnikom
sprejetim v EIT na dan sprejema in na dan odpusta, bolnikom, ki so bili vsaj tri
dni v isti bolniški sobi z bolnikom, pri katerem smo odkrili MRSA. Zdravstvenemu osebju ob epidemiji MRSA – indikacije za odvzem nadzornih kužnin
določi KOBO bolnišnice. Pri otrocih do 15 let je potreben posvet s KOBO.
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Nadzorne kužnine se odvzamejo na naslednjih mestih:bris nosu, bris žrela,
bris perineja, bris rane in aspirat traheje (pri intubiranih ali traheotomiranih bolnikih). Pri bolnikih, pri katerih je bilže v preteklosti izolirana bakterija
MRSA pa vzorec v preteklosti pozitivne kužnine, bris nosu in bris rane (Ministrstvo za zdravje, 2010).
Smernice NAKOBO določajo tudi delovne pogoje oz. možnost namestitve koloniziranega bolnikav enoposteljni sobi s sanitarijami ali izjemoma v
sobi z drugim bolnikom, pri čemer mora biti najmanjša razdalja med bolnikovo opremo in pripomočki najmanj 1,5 metra. Ob bolniku je na razpolago
razkužilo za roke, osebna varovalna oprema, material za enkratno uporabo
in pripomočki za večkratno uporabo, ki se uporabljajo samo za enega bolnika. Za koloniziranega bolnika naj skrbijo samo vnaprej določene osebe.
Potrebno je tudi redno izobraževanje in nadzor (Ministrstvo za zdravje,
2010).

3 Rezultati
Bolnišnice so dolžne svojemu ustanovitelju poročati kazalnike kakovosti.
Kazalniki kakovosti so vnaprej določeni in dogovorjeni (Pribakovič Brinovec et al., 2010).V Psihiatrični bolnišnici Begunje spremljamo kolonizacijo
z MRSA in rezultate sporočamo na Ministrstvo za zdravje. Kakovost zdravstvene obravnave je namreč temelj uspešnega zdravljenja. Zdravstvenovarstvo predstavlja pomemben del zdravstvenega sistema, katerega končni cilj
jeizboljšanje zdravstvenega stanja. Da bi lahko izpolnili pričakovanja glede
učinkovitosti in varnosti zdravstvenega sistema, je treba zagotoviti ustrezno
kakovost zdravstvenih storitev. Eden, točneje 71 kazalnik kakovosti, je tudi
poročanje o MRSA oz. preprečevanje prenosa MRSA v bolnišnicah.Kazalnik
kaže koliko bolnikov je v tekočem letu pridobilo kolonizacijo z MRSA v posamezni bolnišnici. Glede na navedeno smo v Psihiatrični bolnišnici Begunje v
letu 2013 začeli dosledneje jemati nadzorne kužnine. Ugotovili smo, da je bil
delež koloniziranih bolnikov ob sprejemu za polletje leta 2013 - 0,6 %, za leto
2012 - 2,5 % in za leto 2011 - 1,7 %. Bolnikov z v bolnišnici pridobljeno MRSA
v tem obdobju nismo odkrili.
Tabela 1. Spremljanje kazalnika kakovosti kolonizacijo z MRSA v Psihiatrični
bolnišnici Begunje, leto 2011, 2012 in polletno 2013. (Vir: Psihiatrična bolnišnica
Begunje)
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Izvajanje standardnih ukrepov izolacije
Odkrivanje kolonizacije z MRSA
Seznanitev bolnika in svojcev o kolonizaciji in o potrebnih
ukrepih za preprečevanje prenosa in širjenja MRSA

Kazalniki kakovosti

Odstotek bolnikov z znano kolonizacijo z MRSA ob sprejemu
v bolnišnico
Odstotek bolnikov, ki so pridobili MRSA v bolnišnici.
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Polletno 2013
Število vseh sprejemov v bolnišnico

2012

2011

604

1220

1198

84 (14,0 %)

36 (2,9 %)

29 (2,4 %)

Število bolnikov, ki so jim bile odvzete nadzorne
kužnine

84

3

2

Število bolnikov z MRSA ob sprejemu

4

3

2

Število bolnikov z MRSA pridobljene tekom
hospitalizacije

0

0

0

Število bolnikov, ki smo jim ob sprejemu –
znotraj 48 ur, odvzeli nadzorne kužnine

4 Razprava
Za bolnike, ki se zdravijo v psihiatrični bolnišnici, je manjša nevarnost, da
kolonizacija z MRSA preide v okužbo, saj pri tehbolnikih izvajamo manj invazivnih medicinsko-tehničnih posegov, so pa ti bolniki pogosto dolgo časa hospitalizirani in obstajaveč možnosti za kolonizacijo in prenos na druge bolnike. Vse
ukrepe za preprečevanje širjenja kolonizacije in/ali okužbe z MRSA je potrebno
izvajati v skladu s posebnostmi oddelka,kjer se bolnik zdravi in zdravstvenim
stanjem bolnika samega. Pogosto je izvajanje nekaterih učinkovitih ukrepov za
preprečevanje širjenja MRSA onemogočeno zaradi psihičnih motenj bolnika.
Zavedati se moramo tudi, da bolnik, ki je nosilec MRSA, ni vedno »nevaren« za
širitev MRSA na druge ljudi. Tako npr. bolnika,ki ima MRSA v nosu in/ali žrelu
in nima simptomov respiratorne okužbe ter ima ohranjene higienske navade ni
potrebno povsem osamiti, saj lahko s tem poslabšamo njegovo psihično stanje.
Tak bolnik se lahko brez nevarnosti za druge ljudihrani v skupni jedilnici, hodi
na sprehode in sprejema obiske, kar vse pripomore k njegovemu boljšemu počutju (Žnidaršič, Grabljevec, Al Nawas, 2006).
Številne študije poročajo o poslabšanju psihiatričnih simptomov pri težkih
bolnikih, ki so zaradi odpornih bakterij v izolaciji. Tudi študija Catalano s
sodelavci, v kateri so proučevali hospitalizirane bolnike z MRSA in VRE, so
vrednotili z lestvico Hamilton lestvico za oceno depresije ob sprejemu in med
hospitalizacijo. Rezultate so primerjali z rezultati bolnikov, ki so bili hospitalizirani zaradi nalezljive bolezni, vendar niso potrebovali izolacije. Bolniki
v izolaciji so dosegli višje točkovanje na lestvici za anksioznost in depresijo
od bolnikov, ki niso bili izolirani, pred izolacijo pa se skupini statistično nista
pomembneje razlikovali (Catalano et al., 2003). Študija je potrdila statistično
pomembno poslabšanje razpoloženja in anksioznosti že po enem tednu izolacije tudi pri bolnikih, ki niso bili težje bolni. Zerbe s sodelavci priporoča, da bi
moral biti vsak bolnik pred začetkom izolacije deležen natančnih navodil,tako
da bi mu razložili pomen izolacije in postopkov. Na ta način se psihološki stres
zaradi izolacije vsaj delno zniža, kar bi morali upoštevati tudi zdravniki, ki
zdravijo bolnike v izolaciji (Zerbe, Parkerson, Spitzer et al., 1994).
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Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus je patogena bakterija. Po podatkih Centra za nadzor bolezni v Atlanti (CDC) za leto 2010
je proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA) najpogostejša povzročiteljica bolnišničnih in doma pridobljenih okužb in v ZDA
prispeva več kot 80.000 invazivnih okužb (Baron, Tenover, 2012). Problem pri
zdravljenju teh okužb predstavlja odpornost povzročitelja.
Rezultati naše analize od leta 2006 do 2011 kažejo, da se delež MRSA, glede na vse izolate bakterije S. aureus po posameznih letih giblje med 7,4 % in
13,2 %. Razveseljiv podatek je, da smo kar 76 % teh sevov izolirali iz nadzornih kužnin kot tudi podatek, da smo iz hemokultur bakterijo MRSA nazadnje
osamili v letu 2008 in 2009 (Grmek Košnik, Dermota, 2012).
Zdravljenje okužb z MRSA je problematično, ker jeantibiotikov, ki še ostanejo na razpolago za zdravljenje malo, neustrezna uporaba antibiotikov pa
je povzročila razvoj odpornostiproti njim. MRSA se lahko v bolnišnici hitro
razširi, zato je za uspešno zajezitev znotraj bolnišničnihprenosov ključnega
pomena zgodnje odkrivanje koloniziranih ali okuženih bolnikov z MRSA. Z
odvzemom presejalnih kužnin na MRSA lahkozgodaj ugotovimo prisotnost
okužbe pri bolnikih. Nadzorne kužnine odvzamemo tudi vsem bolnikom, ki
imajo dejavniketveganja in vsem bolnikom, ki so bivali v isti sobi z neprepoznanim MRSA koloniziranim ali okuženim bolnikom vsaj 3 dni.MRSA se širi
predvsem z direktnim kontaktom preko rok koloniziranih ali okuženih bolnikov in rok osebja. Pomembnost je potrebnoposvečati pravilnemu ravnanju
s kužnimi odpadki ter pravilnemu čiščenju in razkuževanju.Zmanjšanje prenosa MRSA pri bolnikih v bolnišnici dosegamo z načrtnim delom, predvsem
z izobraževanjem zaposlenih opravilni higieni rok in o pomenu zmanjšanja
prenosa MRSA med bolniki in osebjem.
Iz tabele jemanja kužnin v Psihiatrični bolnišnici Begunje se vidi, da se je
delež nadzornih kužnin sprejetim bolnikom v prvem polletju 2013 poveča na
14,0 %. V letu 2011je bil 2,4 %, v letu 2012 2,9 %. K povečanju odvzemov je prispevala predvsem ugotovitev akreditacijske komisije, ki je ugotovila razhajanje
med priporočili in dejanskim stanjem. Kljub povečanju jemanja nadzornih
kužnin, pa število MRSA bolnikov ostaja majhno. Vprvem polletju letošnjega
leta smo imeli v bolnišnici 4 kolonizirane bolnik. Pojavlja se vprašanje smiselnosti in ﬁnančne upravičenosti tolikšnega obsega jemanja nadzornih kužnin.
Člani KOBO naše bolnišnice smo mnenja, da bi morali nacionalne smernice
za psihiatrične bolnišnice prilagoditi. Odvzem nadzornih kužnin bolnikom,
ki so bili predhodno hospitalizirani v isti psihiatrični ustanoviv zadnjem letu
naj ne bi bil obvezujoč. O odvzemu kužnin takšnim bolnikom naj bi na podlagi drugih rizičnih dejavnikov odločala KOBO. Ta mnenjenameravamo pisno
posredovati v preučitev tudi NAKOBO.
V bolnišnici imamo vzpostavljeno natančno izpolnjevanjenavodil insodelovanje zaposlenih,ki kakor koli pridejo v stik z bolnikom, pri katerem je znana kolonizacija oziroma okužba z MRSA. Najboljši kazalec ustreznosti higienein uspešnosti ukrepov za preprečevanje prenosa in širjenja epidemiološko
pomembnih mikroorganizmov je prevalenca MRSAv bolnišnici.
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Higienski standardi v psihiatričnih ustanovah izhajajo iz veljavne zakonodaje, sledijo sodobnim tokovom in se prav v ničemer ne razlikujejo odhigienskih standardov drugih zdravstvenih ustanov. Iz do sedaj pridobljenih
izkušenj na področju obvladovanja in preprečevanja bolnišničnih okužb v
psihiatričnih ustanovahmenimo, da je potrebno upoštevati speciﬁčnost posamezne ustanove. Tako je pri pripravi pisnih pravil in protokolov treba imeti
dovolj znanja izosnovne dejavnosti in iz področja preprečevanja in obvladovanja okužb za pripravo ocene tveganja zanastanek bolnišnične okužbe in na
tej podlagi pripraviti določene programe in protokole, pri čemer ne smemo
pozabiti na speciﬁčnosti uporabnikarazličnih zdravstvenih storitev.
Obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb je v prvi vrsti namenjeno preprečevanju dodatne škode za zdravjebolnikov. Postopki za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnihokužb so sestavni del vsakodnevnih
opravil,pri tem pa je v psihiatričnih ustanovah še posebej potrebno, upoštevati bolnika, obenem pa optimalno slediti sprejetim doktrinam in standardom
za preprečevanje okužb (Balkovec, 2006).

5 Zaključek
Obvladovanje proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus
(MRSA) zaradi speciﬁčnosti bolnikovinnarave dela v psihiatričnih bolnišnicah zahteva določene prilagoditve glede na psihično stanje bolnika. Potrebno
je upoštevati dejstvo, da kontaktna izolacija lahko še dodatno poslabša njegovo psihično stanje, istočasno pa ravno psihično stanje bolnika vpliva na možnost izvajanja kontaktne izolacije in drugih ukrepov za preprečevanje okužb.
Glede na dosedanje spremljanje in rezultate nadzornih kužnin menimo, da
je potrebna racionalizacija stroškov in prilagoditev navodil NAKOBO glede
odvzema nadzornih kužnin ob sprejemu bolnika v psihiatrično ustanovo.
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Izvleček

Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA) je pomembena povzročiteljica okužb tudi v porodništvu, ginekologiji in neonatologiji, kjub temu da je prevalenca majhna. Okužbe povzročene z MRSA niso omejene le na kožo in mehka tkiva, mastitis,
okužbe ran, vulvarne abscese temveč se kažejo tudi kot septični šok sindrom, sepsa, pljučnice, endokarditis, osteomyelitis, limfadenitis. Izvor MRSA za kolonizacijo in posledično
okužbo med novorojenci v neonatalnih intenzivnih enotah še vedno ni popolnoma razumljen.
V prispevku smo opisali štiri naključno odkrite primere kolonizacije z MRSA, bodisi pri otroku, pri materi ali obeh. Skupni dejavnik tveganja za kolonizacijo MRSA pri materah je bil, da
so bile predhodno v stiku s koloniziranimi osebami. Avtorji prispevka predlagamo rutinski
odvzem nadzornih kužnin nosečnicam, ki so imele predhodne stike s koloniziranimi osebami (so zdravstvene delavke, doma negujejo kolonizirane svojce z MRSA) v 35. tednu nosečnosti pri izbranem ginekologu. Strošek preiskave naj bi bil posebej zaračunljiv in plačan
s strani zdravstvene zavarovalnice. Nosečnica bi, tako že pred prihodom v porodnišnico,
vedela za kolonizacijo in bo po porodu upoštevala higienska navodila za preprečitev prenosa na novorojenca.
Ključne besede: Staphylococcus aureus, proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus, MRSA, porodništvo.

Abstract

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a significant pathogen also in obstetrics, gynecology and neonatology, despite the prevalence being low. Infections caused
by MRSA are not limited to the skin and soft tissue infections, mastitis, wound infections,
abscesses vulva, but can also be seen as septic shock syndrome, sepsis, pneumonia, endocarditis, osteomyelitis and lymphadenitis. The origin of MRSA colonization and thus infection among newborns in the neonatal intensive care unit is still not fully understood.
In this paper we describe four accidentally detected cases of colonization with MRSA, or of
the child, mother, or both. Common risk factors for colonization with MRSA in mothers was
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that they were previously in contact with the colonized people. The authors suggest that
routine screening of pregnant women, who have had previous contact with the colonized
people (as health care workers, home care for the families of those colonized with MRSA)
in 35th week of pregnancy will be implemented by their own gynecologist,. The cost of
the investigation should be covered by the insurance company. Thus, a pregnant woman
would know about the colonization before coming to the hospital and will take into account hygienic precautions after birth for preventing the transmission to the newborn.
Key words: Staphylococcus aureus, Methicillin resistant Staphylococcus aureus, obstetrics.

1 Uvod
Proti meticilinu odporno bakterijo Staphylococcus aureus (MRSA) so prvič dokazali leta 1961 v Veliki Britaniji. Bakterija se je v nekaj letih uspešno
razširila po vsem svetu in postala glavna povzročiteljica epidemij bolnišničnih
okužb v zdravstveno negovalnih ustanovah (ang. Hospital-acquired MRSA;
HA-MRSA). Okužbe z bakterijo MRSA podaljšajo bolnišnično zdravljenje, so
vzrok večje umrljivosti in pomembno povečajo stroške zdravljenja. Bolnišnični MRSA sevi povzročajo različne vrste okužb pri ljudeh vseh starosti, ki so
hospitalizirani in imajo prisotne dejavnike tveganja (npr. predhodna hospitalizacija, kirurški poseg, jemanje antibiotikov, uporaba dialize, drenov ali bivanje v domovih za nego) (Struelens, 2004; Boucher, Corey, 2008).
V preteklem desetletju je bil njen pomen prepoznan tudi v porodništvu,
ginekologiji in neonatologiji. Okužbe povzročene z MRSA teh področjih niso
omejene le na kožo in mehka tkiva, mastitis, okužbe ran, vulvarne abscese
temveč se kažejo tudi kot septični šok sindrom, sepsa, pljučnice, endokarditis, osteomyelitis, limfadenitis (Andrews et al., 2008; Lazenby et al., 2012). V
porodništvu bakterija MRSA povzroča okužbe kože in mehkih tkiv, okužbe
dojk, okužbe ran po epizotomiji, okužbe ran po carskem rezu in okužbe sečil
(Sheﬃeld, 2013).
Neonatalne okužbe se pojavijo prvih 28 dni življenja. Do okužbe lahko pride preko posteljice, med porodom z izločki genitalnega trakta matere, s krvjo
ali blatom ali po porodu, stik z materjo, družino, obiskovalci, ostalimi novorojenci v porodnišnici, zdravstvenimi delavci ali kontaminiranimi pripomočki.
Dejavniki tveganja za neonatalne okužbe vključujejo okužbo matere, gestacijsko starost ploda v času okužbe, zaplete med porodom, invazivne postopke in posege za spremljanje plodovih funkcij, prezgodnjo rupturo plodovih
ovojev več kot 24 ur ter porod s carskim rezom. Prezgodaj rojeni novorojenci
(prematuri) imajo večje tveganje za okužbo zaradi odsotnosti normalne komenzalne ﬂore, kar pomeni večje tveganje za naselitev s patogenimi mikroorganizmi. Tveganje za kolonizacijo prebavnega trakta se razlikuje med dojenimi novorojenci in zalivančki. Nenaravna kolonizacija se pogosto pojavi pri
novorojencih v neonatalnih intenzivnih enotah. Krhki, nerazviti organi kot
so koža in sluznica dihal prezgodaj rojenih otrok, ne omogočajo zadostne zaščite pred vdorom patogenih mikroorganizmov, poleg tega gre tudi za slabši
speciﬁčni imunski odziv. Najpogostejše okužbe novorojencev so površinske
okužbe kože, oči in sluznic. Dodatne okužbe v intenzivni terapiji so bakteri134
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emija združena s centralnimi katetri, pljučnica in gastrointestinalne okužbe.
Mikroorganizmi, ki najpogosteje povzročajo neonatalne okužbe so Staphylococcus aures, koagulaza neativni staﬁlokoki, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli in Candida (APIC, 2009).
Izvor MRSA za kolonizacijo in posledično okužbo med novorojenci v neonatalnih intenzivnih enotah še vedno ni popolnoma razumljen. Možne poti
prenosa mikroorganizmov na novorojenca so kontaminirane roke in obleka
staršev in družinskih članov kot tudi zdravstvenih delavcev, oprema, možen
je tudi prenos bakterije z dojenjem oz. preko mleka, kot tudi z vertikalnim
prenosem matere na otroka med porodom (Lazenby et al., 2012).
Številne ustanove so že imele izbruhe okužb novorojencev z MRSA, zaradi
česar so začele z aktivnim nadzorom novorojencev z nadzornimi kužninami.
Pri negi koloniziranih novorojencev upoštevajo kontaktno izolacijo. Glede
rutinskega odvzema nadzornih kužnin nosečnic za MRSA obstaja kar nekaj
dilem. Populacija nosečnic je namreč mlada in zdrava, pogosto nima nobenega dejavnika tveganja za nositeljstvo MRSA, prav tako ni znano ali bi tej
populaciji zadoščal standardni postopek dekolonizacije, ki ne vključuje rodil.
Nadalje ni znan optimalni čas odvzema kužnin kot korist nadzornih kužnin
matere za novorojenca. Beigi (2009) s sodelavci trdi, da rutinski nadzor v ginekologiji strokovno in ekonomsko ni upravičen.
Največ podatkov o MRSA v porodništvu izvira iz ZDA, kjer se epidemiologija MRSA zelo razlikuje od ostalih evropskih držav (Gray, 2010). Prevalenca MRSA v porodništvu je majhna, tudi v državah kjer je na pohodu MRSA
domačega okolja (CA-MRSA). Zelo presenetljivo je, da obstaja majhna stopnja prenosa MRSA od matere na novorojenca, kar kaže na majhno stopnjo
vaginalne kolonizacije pri ženskah, ki nosijo bakterijo v nosu. Avtorji študije
zaključujejo, da je malo dokazov, da bi rutinski ali ciljni odvzem nadzornih
kužnin imel kakršnokoli korist za mamice ali njihove novorojence.
V našem prispevku smo opisali štiri primere kolonizacije z MRSA, bodisi,
mater po porodu, novorojencev ali obeh- para, rojenih v naši porodnišnici pri
katerih smo odkrili, da so kolonizirani z MRSA. Glavni cilj prispevka je bil
odkriti poti prenosa, poiskati dejavnike tveganja in opozoriti na smiselnost
jemanja nadzornih kužnin za MRSA pri porodnicah, ki prihajajo iz okolij, kjer
so predhodno v stiku s koloniziranimi osebami.

2 Podatki o porodnicah in novorojencih z MRSA okužbo
Primer 1.
Porodnica je rodila z normalnim porodom dne, 13.10.2010. Tik pred porodom smo iz brisa vagine ugotovili prisotnost Streptococcus agalactiae. Po
porodu je bila porodnica z novorojenčkom naročena na kontrolni pregled.
Otroku smo zaradi respiratornega infekta odvzeli bris nosno-žrelnega prostora. V njem smo osamili bakterijo MRSA. Po posvetu z zdravnico iz infekcijske klinike v Ljubljani smo mamico in novorojenčka napotili na Infekcijsko
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kliniko v Ljubljani. Na kontrolnem pregledu po porodu je bil pri ženi odvzet
bris vagine na MRSA, izvid je bil negativen. Gospa je kot zdravstvena delavka
zaposlena v EIT v eni od slovenskih bolnišnic.
Po pregledu dokumentacije in poteka dogodka smo se člani KOBO in vodstvo bolnišnice odločili, da gre najverjetneje za primer kolonizacije z MRSA
pri materi in prenos na novorojenca, zato se za odvzem nadzornih kužnin
zaposlenih v porodnišnici nismo odločili.
Primer 2.
Porodnica je rodila s carskim rezom, 14 dni po primeru 1. Zaradi suma na
ob porodno okužbo smo novorojenčku odvzeli bris sluhovoda iz katerega smo
osamili MRSA. Otrok je dobil terapijo. Na kontrolnem pregledu otroka v neonatalni ambulanti, smo pri mamici odvzeli brise nadzornih kužnin (nos, žrelo,
pazduhe in dimlje) iz katerih smo v vseh kužninah osamili MRSA. Kontrolni
bris na MRSA pri novorojenčku je bil negativen. Oba smo ponovno naročili
na kontrolo čez tri tedne. Mamica je dobila natančna navodila o higienskem
režimu doma za vse družinske člane (higiena rok, razkuževanje površin za novorojenčka in igrač, uporaba lastnih brisač, pranje perila,omejitev obiskov...).
Na kontrolnem pregledu smo pri materi ponovno odvzeli nadzorne kužnine. V brisu nos in koža smo ponovno osamili MRSA. Zato smo oba napotili
na Infekcijsko kliniko v Ljubljano.
Na pregledu po porodu po šestih tednih nam je mamica povedala, da je
bila v proces dekolonizacije vključena le ona, za ostale člane družine ni bilo
potrebno, saj so bili izvidi negativni. Šele ob tem pregledu smo izvedeli, da je
gospa v času nosečnosti ležala s prvim otrokom na pediatričnem oddelku v
eni od slovenskih bolnišnic.
Ob tem primeru smo se po posvetu KOBO in vodstva bolnišnice odločili
za odvzem nadzornih kužnin pri vseh materah, ki so v času nosečnosti ali po
porodu bivale skupaj s to kolonizirano matero. Nadzorne kužnine smo odvzeli tudi vsem zaposlenim, ki so bili v stiku s primerom 1. in 2. Tako smo nadzorne brise odvzeli osebju v porodnem bloku, v operacijskem bloku, v enoti
intenzivne nege in na oddelkih. Odvzeli smo brise nosu, žrela in kože (roke,
pazduhe, dimlje). Vsi izvidi nadzornih kužnin enajstim osebam so bili negativni. Poostrili smo tudi higienski režim na vseh enotah v bolnišnici, poostreno
čistili in razkuževali prostore, površine, delovne pripomočke, predvsem pa še
bolj intenzivno osveščali zaposlene o ukrepih preprečevanja in zmanjševanja
prenosa MRSA in ostalih bolnišničnih okužb s poudarkom na higieni rok.
Vsem pacientkam, ki so v času hospitalizacije bivale z MRSA kolonizirano
materjo smo svetovali poostren higienski režim in jim dali vsa potrebna navodila.
Primer 3.
Pri eni materi, ki je bivala skupaj s primerom 2. smo iz brisa nosu osamili
MRSA, iz bris žrela in kože bakterije nismo osamili, prav tako tudi ne pri otroku iz vseh treh nadzornih kužnin (žrelo, nos, koža).
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Primer 4.
Se je pojavil tri mesece po primeru 2. Porodnica je rodila s carskim rezom. Po porodu je bil zaradi suma na okužbo sečil pri novorojenčku vzet urin
za mikrobiološko preiskavo po Sanfordu. V urinu novorojenčka smo osamili
bakterije Escherichia colli in MRSA. Pri mamici smo odvzeli nadzorne kužnine bris nosu, žrela in kože (roke.oz.pazduha in dimlje). MRSA smo osamili v
brisu kože mamice. Mamico smo skupaj z otročkom napotili na Infekcijsko
kliniko v Ljubljani. Iz anamneze smo izvedeli, da je gospa zaposlena v enem
od zavodov za invalidno mladino. V času nosečnosti je skrbela za enega od
varovancev, ki je bil koloniziran z MRSA.

3 Priporočila KOBO
Po posvetu smo se KOBO in vodstvo bolnišnice odločili za dodatno preiskavo PFGE, ki so jo opravili v mikrobiološkem laboratoriju Inštituta Golnik.
Izvedli smo tudi kontrole čiščenja bolniške sobe po odhodu pacientk domov
oz. odvzeli brise površin v sobah na oddelku po porodu (previjalna miza-rob,
kljuka omare,stikalo, okenska kljuka). V teh brisih MRSA nismo osamili.
Oblikovali smo predlog za Nacionalno komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb, da bi kot preventivni ukrep izvajali odvzem nadzornih kužnin
na MRSA v zadnjem trimesečju oz. v 35. tednu pri nosečnicah, ki so zaposlene
v okoljih, kjer obstaja možnost kolonizacije z MRSA. Stroške preiskav pri teh
nosečnicah naj bi pokrival Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Legenda:
1. Primer 3, mati, nadzorna kužnina
2. Primer 4, novorojenček izolat iz urina
3. Primer 2, mati, nadzorna kužnina
4. Primer 1, novorojenček
5. Primer 4, mati, nadzorna kužnina
Slika 1. Rezultati PFGE (Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj)
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4 Razprava
Opisi naših primerov novorojencev in mamic kažejo, da je bila bakterija
MRSA, razen v tretjem primeru, najdena slučajno. Novorojenec primer 1. je
imel bakterijo izolirano v nosno žrelnem prostoru, pri mamici otroka v brisu vagine bakterije nismo identiﬁcirali, žal ostale nadzorne kužnine mamici
niso bile odvzete. Gospa je kot zdravstvena delavka zaposlena v EIT v eni od
slovenskih bolnišnic. Pri tem primeru smo sklepali, da je okužbo na otroka
najverjetneje prenesla mati ob porodu. Drugi primer okužbe novorojenca se
je pojavil kratko obdobje po prvem primeru (14 dni). MRSA smo osamili iz
brisa sluhovoda novorojenca kot tudi vseh nadzornih kužnin mamice. Glede
na sočasnost pojava s primerom 1, smo v tem primeru razmišljali tudi o bolnišnični okužbi in zato vzeli nadzorne brise osebju in kontaktom. Primer 3.
je bil kontaktni prenos kolonizacije MRSA iz mamice primera 2. na mamico
primer 3., ki sta v porodnišnici bivali skupaj. Zadnji primer 4., se je pojavil tri
mesece in pol po prvem primeru. Bakterijo MRSA smo izolirali iz urina otroka in iz brisa kože pri materi. Sorodnost teh dveh izolatov dokazana z metodo
PFGE je bila 96 %, kar kaže na to, da sta bila izolata tesno povezana, vendar
ne identična. Identični izolati so bili izolati mater primera 2. in primera 3., ki
sta bivali v skupni sobi ter izolat MRSA iz urina novorojenca, ki se je rodil tri
mesece po drugem primeru. Preiskava PFGE je za vse izolate potrdila tesno
povezanost, kar kaže na to, da je po vnosu bakterije MRSA v bolnišnično okolje s primerom 1. v nadaljevanju najverjetneje šlo za bolnišnično povzročeno
okužbo. Za dokazano bolnišnično povzročeno kolonizacijo- kontaktni prenos
med pacientkama je šlo v primeru 3. Druga možnost prenos iz kolonizirane
matere na otroka pa odpira novo vprašanje: Ali smo s PFGE sposobni razlikovati trenutno krožeče seve endemskega okolja?
Po podatkih iz literature z genotipizacijo lahko zanesljivo potrdimo, da gre
za epidemiološko povezan izolat. Epidemiološko povezani izolati, so izolati iz
kužnin bolnikov ali okolja, odvzeti v določenem času in kraju kot del epidemiološke raziskave, ki kažejo da so pridobljeni iz skupnega vira. Glede na kategorije genetske in epidemiološke povezanosti izolatov ločimo štiri kategorije:
neločljive, tesno povezane, možno povezane in nepovezane izolate. Neločljivi
izolati so genetsko identični. S PFGE imajo enako število pasov. Epidemiološka razlaga te kategorije je, da izolati predstavljajo isti sev. Tesno povezani
izolati v izbruhu so sevi, ki se s PFGE razlikujejo od izolata izbruha z minimalnimi spremembami, ki se odražajo s PFGE v dveh ali treh pasovih. Možno
povezani izolati v izbruhu se razlikujejo od izolata izbruha s spremembami, ki
izvirajo od dveh neodvisnih genetskih dogodkov oz. razlikovanju s štirimi ali
šestimi pasovi, katere razlagamo z večjimi genetskimi spremembami. Ti izolati imajo lahko skupen izvor, vendar niso tesno povezani. Takšne spremembe
opazimo med izolati po daljšem obdobju več kot šestih mesecih ali so odvzeti
večjemu številu bolnikov v izbruhu večjega obsega. Nepovezani izolati v izbruhu so izolati, pri katerih s PFGE dokažemo razlike v sedmih ali več pasovih
oz. gre za manj kot 50 % pasov (Tenover et al., 1995).
138

Obvladovanje proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) v porodnišnicah in ginekologiji

Glede na to, da pa smo pri treh mamicah v anamnezi našli predhodni stik z
MRSA pozitivnimi osebami v delovnem okolju smo še vedno mnenja, da je to
pomemben dejavnik tveganja, ter da takšne mamice potrebujejo sistematičen
odvzem nadzornih kužnin v 35. tednu nosečnosti pri izbranem ginekologu.
Strošek preiskave naj bo posebej zaračunljiv in plačan s strani zavarovalnice.
Tako bo nosečnica že pred prihodom v porodnišnico vedela za kolonizacijo
in bo po porodu upoštevala higienska navodila za preprečitev prenosa na novorojenca.
V študiji Lazenby (2012) s sodelavci so z aktivnim nadzorom so ugotovili, da je bilo ob sprejemu za porod kar 3,6 % mamic koloniziranih z MRSA.
Nobena od teh koloniziranih mamic ni razvila okužbo. Z analizo so ugotovili,
da povečano število hospitalizacij tekom nosečnosti poveča tveganje za pridobitev kolonizacije z MRSA. Kot dejavnik tveganja za kolonizacijo se je v
univariantni analizi izkazala še starost matere več kot 35 let. Namen študije je
bil opredeliti vlogo prenosa matere na novorojenca ob porodu. Novorojenci
sprejeti v enoto intenzivne terapije so v 6,1 % postali kolonizirani z MRSA
v povprečju 21,5 dni po sprejemu. Ob sprejemu kolonizacije ni bilo pri nobenem otroku, kar kaže na to da vertikalen prenos od matere na otroka ni
pogost. Podatki te študije so potrdili, da je kolonizacija novorojencev z MRSA
povezana z načinom poroda. Novorojenčki rojeni s carskim rezom imajo 12
večjo možnost, da postanejo kolonizirani z MRSA, kot novorojenčki rojeni
po naravni poti. Študija je z molekularnimi metodami potrdila horizontalni
prenos MRSA od zdravstvenih delavcev na novorojenčke v enoti intenzivne
terapije. Od koloniziranih novorojencev z MRSA je 23,1 % razvilo okužbo. Le
en koloniziran novorojenec je imel MRSA kolonizirano mamico. Pri mamici
so MRSA zaznali v nosu. Otrok je postal koloniziran kasneje tekom hospitalizacije. S PFGE so pri mamici in otroku potrdili isti klon, kar kaže da je do
prenosa prišlo kasneje verjetno tekom nege v enoti IT.
Do podobnih rezultatov in zaključkov so prišli tudi v raziskavi Andrews s sodelavci (2008). Pozitivne kulture MRSA so našli v 3,5 % genitalnih kultur žensk,
ki so imele težave in so poiskale zdravniško pomoč in le pri 0,03 % novorojencev.
Nizka pojavnost kolonizacij mamic z MRSA ne opravičuje rutinskega nadzora
z nadzornimi kužninami za MRSA pri mamicah, vsekakor pa bi bilo potrebno
opredeliti dejavnike tveganja za kolonizacijo mamic in bolj usmerjeno izvajati
nadzor. Dejavniki tveganja mamic so predhodne hospitalizacije, starost matere,
kot tudi predhodno poklicno in domače okolje oz. stik z osebami, ki so nosilci
MRSA. Dejavniki tveganja za kolonizacijo novorojenca so vsekakor carski rez,
kot tudi podaljšano zdravljenje v bolnišnici, posebej zdravljenje v enoti intenzivne terapije. Trenutne študije kažejo na to, da je vertikalni prenos z matere na
otroka možen, toda manj pogost. Bolj verjetni prenosi so prenosi s strani rok
zdravstvenega osebja ali staršev, ki otroka negujejo.
V študiji Reusch s sodelavci (2008) so bile nadzorne kužnine nos in vagina pozitivne pri 2,1 % mamic in 0,7 % novorojencih (nos, popek). Tudi ta
študija je potrdila majhno stopnjo MRSA kolonizacij tako mamic po porodu
kot novorojencev. Prenosa mamic na otroke niso zaznali. Delež kolonizacij v
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nožnici je zelo majhen. Pri MRSA koloniziranih mamicah je bila MRSA vedno
prisotna v nosu. V študiji niso našli statistično pomembnih razlik med dejavniki tveganja pri mamicah koloniziranih z MRSA in mamicah, ki niso bile
kolonizirane. Glavna omejitev študije je bila prav majhen delež koloniziranih
mamic in novorojencev.
Domnevajo, da je pridobitev kolonizacije novorojencev MRSA predvsem
zaradi prenosa s strani rok zdravstvenega osebja ali pripomočkov. Ugotovili
so, da je 30 % novorojencev postalo nositeljev bakterije znotraj sedmih dni po
sprejemu v intenzivno enoto. Kot možne dejavnike tveganja za prenos MRSA
pri materah so vključili starost, etičnost, število porodov, težo, prisotnost bakterije Streptococcus agalactiae, klinični status, predhodna kolonizacija ali infekcija z MRSA, predhodne hospitalizacije v nosečnosti, diagnozo ob sprejemu, starost ploda ob sprejemu. Porodnice so spremljali še 6 tednov po porodu
glede možne okužbe z MRSA. Pri novorojencih so spremljali podatke o spolu,
gestacijski starosti, telesno težo, vitalne funkcije po Apgarju, čas kolonizacije
z MRSA ter razvoj okužbe oz. sepse. Statistično so primerjali značilnosti mamic in novorojencev nosilk z MRSA z značilnostmi oseb, ki niso bile kolonizirane s to bakterijo.
V Angliji obstajajo splošne smernice za odvzem nadzornih kužnin odraslih,
ki so sprejeti v bolnišnice. V ta nadzor porodništvo ni vključeno. Pojavlja se potreba po vključitvi v nadzor žensk z dejavniki tveganja, ki so naročene na carski
rez. Najnovejši podatki o nadzoru v porodništvu prihajajo iz ZDA, ki pa zagotavljajo le malo dokazov, da je splošen ali usmerjen nadzor koristen za mamice ali
otroke. Epidemiologija MRSA v ZDA, kjer prevladuje MRSA domačega okolja,
se razlikuje od epidemiologije te bakterije v Angliji (Gray et al., 2010).
MRSA povzroča okužbe v intenzivnih neonatalnih enotah. V prospektivni
kohortni študiji Lazenby s sodelavci (2012), so ugotavljali kolonizacijo mamic
in novorojencev, ki so bili sprejeti v neonatalne intenzivne enote. Določali so
deleže mamic in novorojencev, ki so bili kolonizirani z MRSA ob sprejemu
ter iskali možne dejavnike povezane s kolonizacijo in okužbo. Ob sprejemu
je bilo koloniziranih z MRSA 3,6 % mamic in 6,1 % novorojencev, od katerih
je kar 23,1 % razvilo okužbo z MRSA. Odkrili so tudi povezan par mamice in
novorojenca. Otrok je postal z MRSA koloniziran 30 dni po sprejemu, vendar
ni razvil okužbe. Podatki študije kažejo, da kolonizacija z MRSA pri materah,
ni statistično pomemben dejavnik tveganja za vertikalen prenos MRSA na novorojence.
Trenutne stopnje kolonizacije nosečnic z MRSA v ZDA s gibljejo med 0,5
do 4 %. Tveganje za okužbo z MRSA je ocenjeno kot zmerno. Ocene kažejo,
da je trenutno 357 invazivnih okužb z MRSA na 100.000 živih rojstev na leto.
Letni ekonomski učinek MRSA okužb v porodništvu je okoli 8,7 milijonov
dolarjev. Ključni dejavniki za izračune so bili prevalenca konlonizacij in okužb
z MRSA, incidenca mastitisa, in stopnja porodov s carskim rezom. MRSA
povzroča zmerno breme poporodnih okužb in stroškov povezanih z okužbami. Nadzorne kužnine vseh porodnic in dekolonizacija po izračunih trenutno
niso stroškovno učinkovite (Beigi et al., 2009).
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5 Zaključek
Podatki iz literature so nas prepričali, da je trenutno prevalenca MRSA
v porodništvu majhna. Naše primere kolonizacij mamic in otrok smo v treh
primerih našli slučajno. Glede na to, da smo kar pri treh mamicah v anamnezi našli predhodni stik z MRSA pozitivnimi osebami oz. so bile zdravstvene
delavke, smo mnenja, da je to pomemben dejavnik tveganja za kolonizacijo z
MRSA, ki potrebuje sistemsko rešitev.
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Izvleček
Teoretična izhodišča: Zdravstveni delavci, kolonizirani s proti meticilinu odporno bakterijo
Staphylococcus aureus (MRSA), so lahko pomemben člen v prenosu MRSA na bolnike. Zato je v
določenih primerih, predvsem ob nepojasnjenih izbruhih, priporočeno ugotavljanje nosilstva
oziroma kolonizacije. Klicenosce MRSA med zaposlenimi običajno dekoloniziramo.
Metoda: V Splošni bolnišnici Jesenice smo retrogradno pregledali primere, v katerih smo v obdobju od 1.1. 2012 do 30.6. 2013 pri zaposlenih ugotovili kolonizacijo z MRSA. Pri vseh ugotovljenih klicenoscih smo preverjali uspešnost dekolonizacije z nadzornimi kužninami.
Rezultati: V treh nepojasnjenih izbruhih MRSA na treh oddelkih bolnišnice smo z nadzornimi
kužninami pregledali 121 zaposlenih. Kolonizacijo z MRSA smo ugotovili pri 8 zaposlenih, incidenca je bila 6,6 %. Pri vseh je bil izvedeni postopek dekolonizacije uspešen.
Razprava: Ugotovljeni delež klicenoscev MRSA med zaposlenimi ni zanemarljiv. Pri vseh osmih
klicenoscih je bila dekolonizacija uspešna, izvedeni postopek se je tako izkazal kot ustrezen.
Ključne besede: MRSA, nosilstvo MRSA, dekolonizacija, zdravstveni delavci, zaposleni

Abstract
Background: Colonisation with Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) among
health-care workers could be an important factor in MRSA transmission to patients. Therefore
screening for MRSA in certain cases, especially in unexplained outbreaks is recommended. In
most cases MRSA carriers among staff members underwent decolonisation.
Methods: In the Regional Hospital Jesenice we performed retrospective evaluation of situations in the period between 1st January 2012 and 30th June 2013, when MRSA colonised staff
members were detected. Successfulness of decolonisation was determined by control swabs in
all detected carriers.
Results: There were three unexplained MRSA outbreaks in three departments with 121 staff
members screened for MRSA. MRSA colonisation was detected in 8 and the incidence rate was
29

30
31
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6.6%. All colonised staff members underwent decolonisation and the procedure was successful
in all eight.
Conclusions: The rate of MRSA colonisation among staff members wasn’t negligible. All eight
carriers of MRSA were decolonised successfully. Therefore the procedure of decolonisation was
recognized as appropriate.
Key words: MRSA, MRSA colonisation, decolonisation, health-care workers, staff members

1 Uvod
Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (angl. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) je pomemben povzročitelj okužb,
povezanih z zdravstveno oskrbo. Prenaša se z bolnika na bolnika, najpogosteje preko rok zdravstvenih delavcev (ZD) in je posledica pomanjkljive oziroma
nedosledno izvedene higiene rok (Albrich, Harbath, 2008).
Ob stiku s koloniziranim bolnikom, njegovo okolico (površine, oprema,
predmeti) ali s kontaminiranimi instrumenti in medicinsko opremo si ZD največkrat kontaminira roke. Če temu ne sledi razkuževanje rok (ali ob redkih indikacijah umivanje rok), ZD bakterije prenese na druge bolnike, na predmete,
instrumente in površine v delovnem okolju. Ob ustrezno izvedenih higieni
rok ZD bakterijo MRSA z rok odstrani. Če pred higieno rok oseba bakterije
ni zanesla na druge predele svojega telesa, se nosilstvo prekine. V nasprotnem
primeru si ZD bakterijo lahko zanese na različne predele telesa, npr. na sluznico nosu, v rano, na poškodovano kožo, druge predele kože ali na sluznico
žrela, kjer se bakterija nato razmnožuje. Nosilstvo oziroma kolonizacija z bakterijo MRSA je pri sicer zdravih ljudeh običajno prehodno ali začasno in hitro
izzveni. Redkeje bakterije vztrajajo dlje časa - najpogosteje v sprednjem delu
nosu, redkeje v žrelu, na rani, poškodovani koži ali v črevesu. V teh primerih
govorimo o trajnem nosilstvu. Klicenosec MRSA je rezervoar, iz katerega se
bakterija lahko širi na bolnike in v okolje. Začasni in trajni nosilci bakterije
MRSA razen na rokah so med ZD redki, a nemalokrat predstavljajo pomemben vir širjenja bakterije MRSA v zdravstveni ustanovi (Ben-David, Mermel,
Parentau, 2008).
Zaposlene ZD, pri katerih ugotovimo nosilstvo MRSA, običajno dekoloniziramo (Gilpin, et al., 2010). Dekolonizacija je postopek, s katerim odstranimo
bakterijo s telesa. S tem preprečujemo tudi okužbo s to bakterijo. Uspešnost
dekolonizacije ugotavljamo z nadzornimi kužninami, ki jih jemljemo večkrat.
Pri sicer zdravih odraslih je dekolonizacija praviloma uspešna (Albrich, Harbath, 2008, Ben-David et al., 2008).
Namen prispevka je prikazati primere in rezultate ugotavljanja nosilstva
MRSA pri zaposlenih v SB Jesenice, postopek ter rezultate dekolonizacije.
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2 Metode

3 Rezultati

V SB Jesenice smo retrogradno pregledali primere, v katerih smo v obdobju
od 1.1. 2010 do 30.6. 2013 pri zaposlenih ugotavljali nosilstvo bakterije MRSA.
Ker v letih 2010 in 2011 nosilstva MRSA pri zaposlenih nismo ugotavljali, v
prispevku obravnavamo le obdobje enega leta in pol, od 1.1. 2012 do 30.6. 2013.
Pregledali smo tudi rezultate ugotavljanja uspešnosti dekolonizacije.
Nosilstvo MRSA smo v bolnišnici ugotavljali pri zaposlenih z nadzornimi
kužninami: bris nosu, žrela in morebitne kožne lezije na rokah. Po potrebi smo
poleg zdravstvenih delavcev preiskali tudi druge zaposlene, ki so imeli stik z bolnikom ali njegovo neposredno okolico (pomožno osebje, npr. čistilke in vzdrževalci). Pri zaposlenem, pri katerem smo iz vsaj ene kužnine ugotovili prisotnost
bakterije MRSA, smo odvzeli tudi vzorec blata, s katerim smo ugotavljali morebitno kolonizacijo prebavil. Ta je pomembna za odločanje glede dekolonizacije
s sistemskim antibiotikom. Vzorci zaposlenih so bili označeni s šiframi, zato v
nadaljevanju prispevka vse zaposlene navajamo v moškem spolu.
V primerih ugotovljenega nosilstva bakterije MRSA smo pri zaposlenem
raziskali povezanost primera in izoliranega seva z izbruhom. Pri tem so nam
bili v pomoč rezultati antibiograma, epidemiološko-molekularna preiskava z
metodo PFGE (ang. pulsed-ﬁeld gelelectrophoresis) in epidemiološki podatki
(Clinical and Laboratory Standards Institute 2012, 2013; Tenover et al., 2009).
Pri vseh zaposlenih, pri katerih smo ugotovili bakterijo MRSA, smo izvedli
postopek dekolonizacije, ki traja 5 dni in vključuje:
zvsakodnevno umivanje telesa in lasišča z milom, ki vsebuje 4,5 % klorheksidin, po umivanju preoblečemo posteljno in osebno perilo ter zamenjamo
brisače;
zdva-krat dnevno nanesemo mazilo mupirocin globoko v obe nosnici. Za
eno dekolonizacijo porabimo eno tubo (3g)
zoseba tri-krat dnevno po jedi grgra 0,2 % raztopino klorheksidina, snemne
proteze pred tem odstrani, očisti in jih namoči v 0,2 % raztopini klorheksidina. Čez noč proteze namoči v enaki raztopini.
V dveh primerih, ko sta imela zaposlena bakterijo MRSA v blatu, smo
postopek dekolonizacije dopolnili s kombinacijo sistemskih antibiotikov rifampicina in trimetoprima s sulfametoksazolom. Postopek dekolonizacije in
ugotavljanje uspešnosti dekolonizacije sta opisana v internih navodilih SB Jesenice.
Uspešnost dekolonizacije smo ugotavljali z nadzornimi kužninami (bris
nosu, žrela, kože pazduh in dimelj, bris perineja ali vzorec blata). Nize nadzornih kužnin smo odvzeli po predpisanem časovnem intervalu (najprej 2 krat
na 3-4 dni, nato 2 krat na 7 dni, zadnji niz kužnin pa najmanj 3 mesece po
dekolonizaciji). Pri tistih, ki so imeli kolonizirana prebavila (MRSA v blatu),
smo odvzeli dodatni niz kužnin najmanj 6 mesecev po dekolonizaciji. Zaposleni niso opravljali dela z bolniki do negativnih rezultatov prvih dveh nizov
nadzornih kužnin. Kot uspešno smo opredelili dekolonizacijo, po kateri so bili
negativni vsi predpisani nizi nadzornih kužnin.

V opazovanem obdobju od 1.1. 2012 do 30.6. 2013 smo MRSA pri zaposlenih ugotavljali v treh primerih nepojasnjenih izbruhov, ki so se pojavili na
treh različnih oddelkih. Skupaj smo preiskali 121 zaposlenih: 37 zdravnikov,
67 medicinskih sester, 8 drugih zdravstvenih delavcev (ﬁzioterapevtov in delovnih terapevtov) in 9 pomožnih delavcev.
Nosilstvo MRSA smo ugotovili pri 8 zaposlenih (pri 2 zdravnikih, 5 medicinskih sestrah in pri enem pomožnem delavcu). Prevalenca nosilcev MRSA
je bila 6,6 %. Podrobnejši rezultati so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1. Rezultati ugotavljanja nosilstva MRSA in uspešnosti dekolonizacije pri
zaposlenih v SB Jesenice v času od 1.1. 2012 do 30.6. 2013.
Zaporedno
število
izbruha
1
2
3
skupaj

Leto /
mesec
2012/maj
2012/ julij
2013/januar

Število
pregledanih
zaposlenih

Število
nosilcev
MRSA

Delež
nosilcev
MRSA

Število
zaposlenih z
dekolonizacijo

32
66
23
121

0
7
1
8

/
10,6 %
4,3 %
6,6 %

0
7
1
8

Število
zaposlenih
z uspešno
dekolonizacijo
/
7
1
8

Pri štirih zaposlenih smo MRSA ugotovili le v brisu nosu, pri dveh zaposlenih v brisu žrela, pri enem v nosu in v blatu in pri enem v žrelu in blatu.
V izbruhu v maju 2012 nosilcev MRSA med zaposlenimi nismo ugotovili,
v izbruhu julija 2012 pa 7; prevalenca je bila 10,6 %. Molekularna preiskava
sevov z metodo PFGE je pokazala povezanost sevov z izbruhom pri petih
zaposlenih. Pri enem zaposlenem smo povezanost z epidemijo na podlagi
rezultatov PFGE izključili. Pri enem zaposlenem pa preiskave PFGE nismo
mogli izvesti, ker nismo imeli seva; glede na epidemiološke podatke smo pri
tem primeru zaključili, da je večja verjetnost za izpostavljenost MRSA izven
bolnišnice in da nosilstvo MRSA najverjetneje ni povezano z izbruhom v
bolnišnici.
V izbruhu v letu 2013 so rezultati antibiograma pokazali, da gre pri edinem
zaposlenem, pri katerem smo ugotovili bakterijo MRSA, za povsem drugačen sev kot pri bolnikih; povezave z izbruhom tako nismo potrdili, nosilstvo
MRSA smo ugotovili naključno. Molekularne preiskave za ugotavljanje sorodnosti sevov nismo izvajali.
Delež nosilcev MRSA je bil v vseh treh izbruhih skupaj 6,6 %.
Pri treh zaposlenih (od 121 preiskovanih) smo zaključili, da nosilstvo
MRSA ni bilo povezano z izbruhom. Delež zaposlenih nosilcev MRSA, ki niso
bili povezani z izbruhom in smo jih odkrili naključno, je znašal 2,5 %.
Pri vseh ugotovljenih klicenoscih MRSA smo izvedli dekolonizacijo in
uspešnosti dekolonizacije preverjali po predpisanem postopku. Pri vseh je
bila dekolonizacija uspešna.
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4 Razprava
Rezultati številnih raziskav so pokazali, da je nosilstvo bakterije MRSA pri
ZD, razen na rokah, razmeroma redko. V Italiji so Pan in sodelavci (2006) med
225 zaposlenimi na oddelkih z večjim bremenom bolnikov z MRSA ugotovili
le 4 nosilce (1,8 %). Kot oddelke z večjim bremenom bolnikov z MRSA so
opredelili intenzivne oddelke, splošno kirurgijo, hematologijo, infekcijski in
dializni oddelek ter oddelek za rehabilitacijo. Albrich in Harbarth (2008) v
preglednem strokovnem članku navajata, da je prevalenca MRSA med ZD
v Evropi med 1,6 % in 5,3 %. Razlog za razmeroma visoke številke je dejstvo,
da je večina raziskav opravljena ob izbruhih MRSA v zdravstvenih ustanovah
(Albrich, Harbarth, 2008). Rutinsko spremljanje zaposlenih so izvajali le redki; ena izmed tovrstnih raziskav je bila ob koncu 20. stoletja izvedena v bolnišnici v Londonu (Cookson et al., 1989). Na oddelku z bolniki z MRSA so sedem
tednov pregledovali 26 medicinskih sester. Nadzorne kužnine (bris nosu) so
jim odvzeli vsak dan pred in po delu, v zadnjih treh tednih pa so odvzeli tudi
brise rok. Ugotovili so, da je bilo v opazovanem obdobju 12 medicinskih sester (46 %) koloniziranih prehodno oziroma začasno, od tega 8 (31 %) samo ob
enem pregledu ob zaključku delovnega procesa - naslednji dan in vse ostale
dni raziskave so bili MRSA negativni. Štiri medicinske sestre (15 %) so bile
kolonizirane z MRSA ob dveh zaporednih pregledih, in le pri eni (4 %) so ugotovili kolonizacijo pri več kot 2 brisih, kar so opredelili kot trajno nosilstvo.
Tudi ti rezultati dokazujejo, da je nosilstvo bakterije MRSA pri zdravstvenih
delavcih razen na rokah redko.
Redno rutinsko ugotavljanje kolonizacije z MRSA pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah ni smiselno in ga strokovnjaki običajno ne priporočajo
(Albrich, Harbarth, 2008). Za to je več razlogov. MRSA najpogosteje kolonizira roke in se ob izpuščeni priložnosti za higieno rok ali ob nepravilno izvedenem postopku higiene rok prenese na druge bolnike in druge osebe. Prenese
se lahko neposredno ali posredno (preko predmetov, inštrumentov in različnih površin). Ob pravilno izvedeni higieni rok zaposleni MRSA odstrani. Da
bi z nadzornimi kužninami ujeli ravno pravi trenutek, je malo verjetno (Ribič,
2012). Drug razlog je, da so z bakterijo MRSA kolonizirani ZD nemalokrat stigmatizirani. Tisti zaposleni, pri katerih MRSA nismo dokazali, pa imajo lahko
občutek lažne varnosti. S pregledom nadzornih brisov na MRSA zaposleni
lahko svojo pozornost hote ali nehote preusmerijo stran od najbolj učinkovitega ukrepa - higiene rok (Albrich, Harbarth, 2008). Ne nazadnje je ugotavljanje MRSA strošek. Smiselno in priporočljivo pa je ugotavljanje nosilcev
med zaposlenimi ob pojavu nepojasnjenih primerov kolonizacije ali okužbe z
MRSA (Albrich, Harbath, 2008). V Sloveniji je prepuščeno odločitvi posamezne ustanove.
Tudi v SB Jesenice smo nosilstvo MRSA pri zaposlenih ugotavljali le ob
nepojasnjenih izbruhih primerov MRSA med bolniki, kadar so se izbruhi pojavili kljub nadzoru in izboljšavam pri izvajanju predpisanih ukrepov. Rezultati so bili v pomoč pri razjasnitvi izbruhov. Ob tem smo izvedli več nadzorov
146

nad higieno rok in izvajanja drugih postopkov ter ukrepov za preprečevanje
okužb. O ugotovljenih odstopanjih smo se pogovorili z zaposlenimi. Izvedli
smo številne izboljšave pri postopkih dela in osvežitvena izobraževanja.
Delež nosilcev MRSA med zaposlenimi je bil razmeroma visok, skupaj 6,6
%, predvsem na račun izbruha v juliju 2012, ko je delež znašal 10,6 %. Razlog
za širjenje sevov je bil v neustrezni infrastrukturi bolnišnice (Ribič, 2012). Ker
rešitev problema zahteva večja ﬁnančna sredstva, je bila delna rešitev sicer
izvedena takoj ob ugotovitvi razloga za izbruh, dokončna rešitev pa je načrtovana za leto 2014.
Ugotovljeno nosilstvo MRSA predstavlja za zaposlenega veliko breme, zato
moramo vse nosilce obravnavati z veliko mero razumevanja in se glede vseh
ukrepov odločati individualno. Najpomembnejši cilj, ki mu moramo slediti, je
uspešna dekolonizacija in čim prejšnja vrnitev na delovno mesto.
V pričujoči raziskavi je bila dekolonizacija pri vseh zaposlenih uspešna.
Podobne rezultate navajajo tudi drugi strokovnjaki (Albrich, Harbath, 2008;
Heinrich et al., 2011). Razlogi za neuspeh so lahko zmanjšana imunost, kronične okužbe (kože, obnosnih votlin, ušes), anatomske spremembe v nosu,
nosilstvo bakterije v prebavilih in drugih predelih razen nosu, odpornost
MRSA na mupirocin (Albrich, Harbath, 2008; Ammerlaan et al., 2009). V pričujoči raziskavi sta imela dva od osmih zaposlenih (25 %) kolonizirano tudi
črevo. Dekolonizacija, ki smo jo pri obeh dopolnili s sistemskim zdravljenjem
z dvema vrstama antibiotikov, je bila uspešna.
Pri navajanju uspešnosti dekolonizacije je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je pri številnih sicer zdravih odraslih osebah dekolonizacija lahko
tudi spontana, brez posegov (Albrich, Harbath, 2008). Ker časa, ki je potreben za spontano dekolonizacijo, ne vemo vnaprej, zaposleni pa po internih
pravilih bolnišnice ne more opravljati dela neposredno z bolniki, smo se
zaradi nemotenega procesa dela odločili, da dekolonizacijo izvedemo pri
vseh klicenoscih.

5 Zaključek
Pri širjenju bakterije MRSA v zdravstvu imajo pomembno vlogo zaposleni, predvsem zdravstveni delavci. Ker se bakterija MRSA največkrat prenese
preko rok, je za preprečevanje prenosa potrebna ustrezna higiena rok s poudarkom na razkuževanju.
Zdravstveni delavec, ki je nosilec bakterije v nosu ali v drugih predelih, je
lahko pomemben rezervoar bakterije in vir prenosa bakterije na bolnika, zato
je potrebno, da ob nepojasnjenem izbruhu nosilstvo MRSA ugotavljamo in
klicenosca dekoloniziramo. V treh izbruhih MRSA smo v Splošni bolnišnici
Jesenice na MRSA preiskali 121 zaposlenih in ugotovili 8 nosilcev te bakterije
(6,6% pregledanih), kar ni zanemarljivo. Pri vseh smo izvedli dekolonizacijo.
Ocenjujemo, da je postopek dekolonizacije ustrezen, saj smo uspešno dekolonizirali vseh osem klicenoscev.
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