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odpowiadając na pismo znak ZSS.422.49.2017.KS z dnia 5 marca 2018 roku 

w sprawie występowania zakażeń  szpitalnych wywołanych bakteriami z gatunku Klebsiella 

pneumo7e, w tym NDM-1(ang. New Delhi metalo-beta-lactamase-1) oraz typu OXA-48 

w związku z zawartą  w nim prośbą  o przedstawienie oceny sytuacji związanej 

z występowaniem zakażeń  szpitalnych wywołanych przez te drobnoustroje, a także 

w związku z prośbą  o przedstawienie informacji na temat stanu prac nad projektem 

rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom 

spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub 

odporności na antybiotyki — uprzejmie informuję, co następuje. 

Przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń  i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018, poz. 151) określają  odrębny charakter nadzoru 

epidemiologicznego nad zakażeniami szpitalnymi, gdyż  zgodnie z ww. przepisami ma on 

charakter niemal wyłącznie wewnętrzny w ramach szpitala i jest prowadzony przez powołane 

w tym celu wewnętrzne szpitalne zespoły kontroli zakażeń  szpitalnych. Ww. przepisy 

zobowiązują  kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność  w rodzaju 

1 



świadczenia szpitalne do gromadzenia w szpitalu informacji o występujących w nim 

zakażeniach szpitalnych oraz o czynnikach alarmowych (mowa o biologicznych czynnikach 

chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub oporności na antybiotyki) występujących 

w tym szpitalu, a także do podejmowania działań  przeciwepidemicznych w celu zapobieżenia 

szerzeniu. się  tych zakażeń  w szpitalu, w tym do opracowania i wdrożenia w tym celu 

odpowiednich procedur. Kierownicy podmiotów leczniczych prowadzą  rejestry zakażeń  

szpitalnych i czynników alarmowych występujących w szpitalu, ponadto zgłaszają  

państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla danego szpitala raporty o sytuacji 

epidemiologicznej szpitala, a także zgłaszają  przypadki epidemicznego wzrostu liczby 

zakażeń  szpitalnych (ognisk epidemicznych). W drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń  

szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej 

szpitala (Dz. U Nr 294, poz.1741) zostały uregulowane m.in. wzory, sposób sporządzania 

oraz tryb i terminy przekazywania właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu tych 

raportów. Zgodnie z tym rozporządzeniem raporty okresowe (roczne za rok poprzedni) 

o ogniskach zakażeń  szpitalnych, które wystąpiły w szpitalu w minionym roku, są  zgłaszane 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie do dnia 15 lutego danego 

roku. 

Dane o liczbie zakażeń  wywołanych przez pałeczki Klebsiella pneumoniae NUM 

pochodzą  zatem ze zgłaszanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sytuacji 

epidemicznego ich występowania w szpitalu (wystąpienia ognisk epidemicznych tych 

zakażeń) i rejestrów zakażeń  wywołanych tzw. czynnikami alarmowymi. Dane te są  następnie 

agregowane w poszczególnych województwach i przekazywane Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu jako dane zbiorcze za rok miniony. 

W 2015 roku zgłoszono organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej 9 ognisk 

epidemicznych zakażeń  szpitalnych wywołanych przez pałeczki Klebsiella pneumoniae NUM 

(zakażenie stwierdzono u 25 osób, bezobjawową  kolonizację  u 36 osób), w 2016 roku 

zgłoszono już  35 ognisk epidemicznych (zakażenie stwierdzono u 120 osób, bezobjawową  

kolonizację  u 322 osób), zaś  w 2017 roku zgłoszono 84 ogniska epidemiczne (zakażenie 

stwierdzono u 87 osób, bezobjawową  kolonizację  u 391 osób). 

Również  dane epidemiologiczne na temat rozpowszechnienia zakażeń  wywołanych 

pałeczką  Klebsiella pneumoniae NDM w szpitalach pochodzące z placówek i sieci 
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naul  kowych są  niepełne, gdyż  są  one w posiadaniu danych o zakażeniach szpitalnych 

pochodzących wyłącznie z tych szpitali, które z daną  naukową  siecią  nadzoru lub placówką  

dowolnie współpracują, m.in. szpitale przekazują  do weryfikacji wyhodowane od 

pacjentów szczepy bakterii. 

Wzrost liczby zakażeń  szpitalnych wywołanych biologicznymi czynnikami 

chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności na antybiotyki m.in. takimi jak 

zia *aki Staphylococcus aureus oporne na metycylinę  (MRSA) i Enterococcus oporne na 

wa omycynę  (VRE), pałeczki Gram (-) z rodzaju Enterobacteriaceae, wytwarzające 

karbapenemazy typu KPC, NDM, 03CA-48, rodzaju Pseudomonas i Acinetobacter (ESBL), 

oraz toksynotwórcze laseczki Clostridium difficile stanowi też  szczególny problem zdrowia 

publicznego obok powiązanego z nim występującego równolegle zjawiska narastania 

antybi \otykooporności biologicznych czynników chorobotwórczych. 

Pragnę  zauważyć, że w związku z coraz częstszą  opornością  drobnoustrojów 

chorobotwórczych na antybiotyki oraz w związku z zagrożeniem dla pacjentów, jakim są  

zakaże1 ia szpitalne, również  Unia Europejska w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr \ 

1082/2012/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych 

zagrożeń  zdrowia oraz uchylająca decyzję  nr 2119/98/WE wskazała pastwom członkowskim 

na konieczność  wdrożenia krajowego nadzoru epidemiologicznego nad tzw. szczególnymi 

problemami zdrowotnymi (określa w ten sposób zakażenia szpitalne i zagadnienie 

narastającej oporności drobnoustrojów chorobotwórczych na antybiotyki). 

Mając na względzie pojawianie się  w szpitalach w Polsce szczepów bakteryjnych 

zwiększonej, a nawet całkowitej oporności na dostępne antybiotyki (nie tylko pałeczek 

Klebsiella\  pneumoniae NDM KPC, lub OXA-48), a także uwzględniając wzrost liczby ognisk 

zakażeń  śzpitalnych wywołanych przez nie, należy uznać, że zagadnienie zapobiegania 

i zwalczania zakażeń  szpitalnych wywołanych przez biologiczne czynniki chorobotwórcze 

oporne na \antybiotyki stało się  stało się  jednym z najpoważniejszych wyzwań  dla systemu 

opieki zdrowotnej i dla zdrowia publicznego, z którymi będzie trzeba zmierzyć  się  

w przyszłości dla ochrony życia i zdrowia pacjentów leczonych w szpitalach. 

W związku z tym Główny Inspektor Sanitarny zwrócił  się  do Ministra Zdrowia 

udzielenie mu upoważnienia do opracowania i uzgodnienia projektu rozporządzenia \ 

Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego zapobiegania zakażeniom szpitalnym 
I 

spowodowanym biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub 
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oporności na antybiotyki - na podstawie zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) upoważnienia 

ustawowego dla Ministra Zdrowia do określania w drodze rozporządzenia, standardów 

organizacyjnych opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych 

podmiotach wykonujących działalność  leczniczą. 

Projektowane rozporządzenie: 

— określi w drodze standardu organizacyjnego dobre praktyki higieniczno-sanitarne oraz 

dotyczące zasad izolacji osób zakażonych, które powinny być  stosowane w celu 

zmniejszenia niebezpieczeństwa szerzenia się  zakażeń  szpitalnych i w ten sposób 

przyczyni się  do generalnej poprawy bezpieczeństwa hospitalizowanych w szpitalach 

pacjentów w warunkach ograniczonej możliwości leczenia zakażeń  antybiotykami, 

będzie stanowić  istotny element krajowej strategii zmniejszania ryzyka zakażeń  

związanych z opieką  zdrowotną, wdrożenie której Rada Unii Europejskiej zaleca 

krajom Unii Europejskiej, 

określi sposoby organizacji pracy szpitala i rolę  szerokiej higienizacji pracy personelu 

medycznego i pomocniczego w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym, 

będzie wytyczną  dla dalszych własnych działań  szpitalnych zespołów i komitetów 

kontroli zakażeń  szpitalnych w zakresie wdrażania wewnętrznych procedur 

i wewnętrznej kontroli ich przestrzegania, 

nie pociągnie za sobą  dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa 

i jednostek samorządu terytorialnego, a także dla Narodowego Funduszu Zdrowia, 

ponieważ  projektowane rozporządzenie wskazuje na już  ugruntowane i będące 

efektem powszechnego konsensusu praktyki działania obecnie stosowane w szpitalach 

i w całości finansowane ze środków publicznych w ramach kwot pieniężnych 

ryczałtowo przekazywanych szpitalom na finansowanie kosztów leczenia, 

a ponadto 

umożliwi organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej skuteczną  kontrolę  przestrzegania 

w szpitalach tych procedur i dobrych praktyk higieniczno-sanitarnych. 

Obecnie trwają  prace nad merytoryczną  treścią  załącznika określającego ww. 

standardy organizacyjne zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Standardy te zostaną  

opracowane w uzgodnieniu z ekspertami z zakresu epidemiologii zakażeń  szpitalnych 

i przedstawicielami stowarzyszeń  naukowych zajmujących się  tymi zagadnieniami — 
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z szerokim wykorzystaniem już  obecnie gotowych wytycznych merytorycznych 

przekazywanych przez tych ekspertów zespołom kontroli zakażeń  szpitalnych. Z uwagi na 

generalny odnoszący się  bowiem do całego lecznictwa szpitalnego charakter projektowanej 

regulal nie wydaje się  obecnie celowe podejmowanie prac nad odrębnymi standardami 

medycznymi przewidzianymi do stosowania w obszarze oddziałów i szpitali dziecięcych. 

Niemniej, o ile zaistnieje taka potrzeba i będą  zgłaszane w toku prac nad ww. regulacją  

oczekiwania zawarcia w niej regulacji specyficznych dla obszaru szpitali i oddziałów 

dziecięcY,ch będą  one mogły zostać  również  w nim uwzględnione. 
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