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Rzecznik Praw Dziecka powziął dalsze niepokojące informacje na temat przypadków

występowanía zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella pneumoniae, w tym

NDM-I (ang. New Delhi metąlĺo-beta-lactamase-I) oraz typu oXA-48. Moje szczegő|ne

obawy budzi sytuacja w oddziałach pediatrycznych.

W sprawie zakaŻen szpitalnych bakteriami Klebsiella pneumoniae 30 listopada})I7 r.

wystąpiłem do Ministra Zdrowia o przekazanie informacji na temat bieżącej sytuacji

związanej z występowaniem tej bakterii w polskich szpitalach oraz działań podejmowanych

pÍZeZ resort zdrowia w przedmiotowym zakľesie. W odpowiedzil Ministeľ poinfoľmował,

Że (...) pałeczki Enterobącteriaceae wytwarzajqce karbapenemazę NDM notowane Sq

w Polsce od 2012 r., jednakw 20I6 ľ. zauważono gwałtownywzrost liczby skolonizowanych

i zakażonych pacjentów. obecnie obseľwou,ana jest epidemia ogólnokľajowa, badania

molekularne wykonane dla fulzej grupy szczepów wykazały rozprzestľzenianie się w Polsce

pałeczek Kpnetłmoniae NDM (+), naĺeŻqcych do pandemicznego klonu ST] ]. Zgodnie

z danymi pľzedstawionymi pÍZeZ Ministerstwo Zdtowia liczba placówek,2 w któľych

stwierdzono Enterobacteriaceąe NDM od 2015 r. stale wzrastai w skali kraju przedstawia się

' Pismo z dnia 3 stycznia 20l8 ľ. znak: ZPŚ.O73.63.2017
2 uwzględniono szpitale oraz wydzielone, okľeślone placówki opieki długoterminowej, czyli łącznie hospicja,
ośľodki medycyny paliatywnej i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Uwzględniono wszystkie placówki,
zdefiniowane jak wyżej, w których w danym okĺesie zdiagnozowano przynajmniej 1 pacjenta jako osobę
zakaŻoną l ub sko lon izo w aną pr zęz Enterobacteriaceae NDM (+).
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następującoi 2015 r. - 57+3;2016 r. - |43+13; Ż0l7 (Ipółrocze) - |60+17. Najwięcej

placówek, w których w 201.7 r. przynajmniej jednego pacjenta zdiagnozowano jako osobę

zakaŻoną lub skolonizowaną przez Enterobącteriąceae NDM (+) znajduje się

w województwach: mazowieckim (74+l7), podlaskim (22), warmińsko-mazurskim (16).

Występowanie izolratőw NDM (+) w tľzech kwartałach 2017 r. odnotowano takŻe na terenie

l3 innych województw'

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 gľudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakaŻen i chorób zakażnych u ludzi (Dz. U. z 2016 t. poz. 1866) oruz

rczporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 20Il r. w Sprawie lisĘ czynników

alarmowych, rejestrów ząkąŻen szpitalnych ĺ czynników aĺarmowych orąz raportów

o bieŻącej sytuacji epidemiologicznej szpitaĺa (Dz. U. z 20ll r. poz. I74|) kierownicy

podmiotów \eczniczych wykonujących działa|ność lecznicząw ľodzaju świadczenia szpitalne,

są obowiązani do gľomadzenia w szpitalu informacji o zakaŻęniach szpitalnych i czynnikach

alarmowych oraz pľowadzenia rejestľu zakaŻen szpitalnych i czynników alarmowych

w postaci rapoľtów. Rapoľt wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego

ptzekazywany jest właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. w sýuacji

zgłoszenia rapoľtu wstępnego o wystąpieniu ogniska epidemicznęgo do Powiatowej Stacji

Sanitamo-Epidemiologicznej (PSSE) lub Wojewőđzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

(WSSE)' pľacownicy Stacji wspólnie z zespołem kontľoli zakaŻen szpitalnych, podejmują

działania służące zapobieganiu rozprzestrzeniana się zakaŻenia w podmiocie leczniczym.

Minister Zdrowia poinformował, Że w związku z panującą sytuacją zvłrőc1ł się do

Głównego Inspektora Sanitamego o wzmożenie kontroli pod względem zagrożen

epidemiologicznych występujących w szpitalach. Z przekazanych informacji wynika,

Że najczęsĺsze zalecenia y,ydane przez Państwowq Inspekcję Saniĺarnq zapobiegajqce

rozpľzestrzenianiu szczepów Kĺebsiella pneumoniae wytwarzajqcych karbapenemazy typu

NDM na terenie kraju to m.in.

- zobowiqzanie szpitaĺi do zgłaszania do właściwego Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitaľnego kaŻdego przypadku wystqpienia Klebsieĺla pneumoniae

wytwaľzaj qce go karbapenemazy typu N DM ;
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- zalecanie szpĺtalont umieszczallie infoľmacji o nosicielstu,ie Klebsieĺlą pneumoniae

typtt NDM v, Kaľcie Informacyjnej Leczenia Szpiĺaĺnego v, rozpoznaniu, co umożliu,i

nienl,łoczne v,cĺrożenie cĺziaĺań przeciwepidemicznych lil przypadku udzielanicl

św i adc ze ĺl zdr ovl o t ny c h.'

- monitorowanie sytuacji epidemiologicznej v, zakľesie u,ysĺępowania szczepów

Kl e b s i e ĺ l a pn e u m o n i a e v, y ru, űr Z aj q cy c h kar b ap e n e m OZy'

Niemniej, w niektórych województwach podejmowane są takŻe inne działania, czego

pľzykładem mogą być, zalecenia wydane ptzez Pomoľskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego.

ZauwaŻyć, naleŻy, Że w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. potwieľdzono

w KoRLD3 rekordową liczbę izolatów NDM (+), pomimo Że od lsieľpnia 2017 r.

wprowadzono ograniczenia w pľzyjmowaniu szczepőw z obszaru Warszawy i województwa

mazowieckiego. Podobna sýuacja dotyczy województwa podlaskiego' Jak wynika

z najnowszych doniesieńa w styczniu 2018 r. Klebsiella pneumoniae typu oXA-48 została

wykrýa u 8 osób w kilku szpitalach i hospicjum w województwie pomorskim. Pomorski

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinfoľmował, Że w związku z sytuacją

związaną zrozprzestrzenianiem się bakterii wŚród pacjentów ztych dwóch ww. wojewődztw

w województvłie pomorskim wprowadzono prewencyjne działania, które dotyczą przede

wszystkim osób, które w dokumentacji medycznej mają zapis, że są nosicielami. Chodzi

o izolację pacjentów w szczegőlności z regionów województw mazowieckiego i podlaskiego,

co do których wiadomo, Że są tam pľoblemy z zakaŻeniami New Deli czy Klebsieĺĺa

pneumoniae typu oXA-48. W związku z tym szpitale z Pomorza wprowadziły zasadę,

Że pacjenci hospitalizowani wcześniej w innych regionach będą kierowani do izolatek i na

badania przesiewowe. Ponadto w województwie pomorskim działa zespół lekarzy

i epidemiologów powołany przez wojewodę, który monitoruje sytuację. Stworzono takŻe

system informowania o zagroŻeniach na poziomie szpitali i administľacji sanitamej.

W każdym zespole zakaŻen szpitalnych jest osoba odpowiedziaIna za przekazanie raz

w tygodniu administľacji sanitarnej informacji o przypadk ach i zdarzeniach wpływających na

3 Krajowy ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
a Rynek zdrowia, Superbakĺeľie w atakll. Czy uchroni łlas pľzed nimi obowiqzkowy poĘlt w szpitalnej izolatce?
Autor: RR/Rynek Zdrowia 13 lutego 2018 05:50
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Zakazenia-Szpitalne/Supęrbakterie-w-ataku-Czy-ucluoni-nas-przęd-nirni-
obowiazkowy-pobý-w-szpitalnej-izolatce' l 8 1 l 62' l 0 1 5.lrtnrl
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bezpieczeństwo epidemiologiczne. Natomiast administracja sanitama gromadzi

i ptzekazu1e szpitalom zakodowane dane o tym. co w tym zakresie wydarzyło się w Polsce

i województwie. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował:

Informacje zbieramy na własnq rękę, bo nie ma ogólnopoĺskiej bazy danych. Z pľzepisów nie

wynika obov,iqzek przekazyu,ania informacii do inspekcji sanitarnej, więc v,szystko odb1.łva

się dobrov,oĺnie, ncl zasadzie zrozumienia przez sze.ftw placówek i organy pľou,adzqce

poĺ e ncj a l nyc h za groże ń.5

Z doniesień wynika ponadto, że występują inne pľoblemy związane

z monitorowaniem sýuacji epidemiologicznej. Konsultant kľajowy w dziedzinie

epidemiologii (również pľacownik Narodowego Instýutu Zdľowia Publicznego - Państwowy

Zakład Higieny) zwtaca uwagę na to, Że w kartach infoľmacyjnych z |eczenia szpitalnego

dalej nie Zawsze są odnotowywane informacje o nosicielstwie pacjenta - A tąki zapis bardzo

ułatwiłby Sprrwę, bo lekarz wiedzicłłby, że ma pacjenta nosicieĺa i mógłby odpowiednio

postępować (...) Dlaĺego szpitale tak bojq się o już leczonych pacjentów - nie v,iedzq, jaki jest

stan nowo przyjmowanych (...)."Na wejściu" trzeba wykonać kilka badari, żeby to sprawdzić.

ĺł/ oczekiwaniu na wyniki można pacjenta izolou,ać, unikajqc eu,enttłalnego zakazenia

pacjentów, którzy sq woĺni od groźnych dľobnoustrojów' Inaczej się nie dą. Jąk się wydaje, to

jest motyvacja, która skłoniła Pomorze do wprou,adzenia ponąclstandaľdowych działań.6

Jak wynika z kolejnych powziętych informacji Główny Inspektoľ Sanitarny (dalej:

GIS) zwrőcił się do Ministra Zdrowia o udzielenie upowaŻniania do opľacowania

i uzgodnienía - z ekspertami z zakresu epidemiologii i zakaŻen szpitalnych - projektu

rozporzqdzenia w sprawie standąrdu oľganizacyjnego zapobiegania zakaŻeniom

spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwóľczymi o szczególnej zjadliwości lub

odporności na antybiotyki. Podstawą wydania tego rozporządzenia ma być aľt. 22 ust. 5

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638,

zpőżn. zm.). Projektowa ľegulacja ma usprawnić prowadzenie działafi zapobiegawczych

i pľzeciwepidemicznych' w szczególności w zakľesie patogenów, które są opome na

antybiotyki kluczowe d|a lęczęnia'7

'Ibiđem.
ó WypowiedŹ Pani Iwony Paľadowskiej-Stankięwicz dla Rynku Zdrowia.Ibidem.
7 WypowiedŹ Pana Jana Bodnara - rzeczĺkaprasowego GIS dla Rynku Zdrowia.Ibidem.
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Mając na uwadze powyŻsze, stosownie do art' lOa ustawy z dnia6stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz' U. z 2017 r. poz. 922) ZwÍacam się pľośbą

o pľzedstawienie oceny sytuacji związanej Z występowaniem zakaŻen szpitalnych bakteriami

z gatunku Klebsiella pneumoniae aktualnie dokonanej przez GIS i działan w tym zakľesie.

Pľoszę takŻe o przedstawianie informacji na temat etapu prac nad projektem ľozporzqdzenia

w spľawie standąrdu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom spowodowanym

biologicznymi czynnikami chorobotwóľczymi o szczególnej zjadĺiwości lub odporności na

antybiotyki.
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