Hospitalinės infekcijos – grėsmė
pacientų saugumui Europoje
2016 ir 2017 metais Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) koordinavo hospitalinių infekcijų (HI) paplitimo tyrimus,
skirtus duomenims apie HI ligoninėse ir ilgalaikės globos įstaigose ES / EEE šalyse surinkti. Nors vienos HI lengvai gydomos, kitos
gali neigiamai paveikti pacientų sveikatą, pailginti jų hospitalizacijos trukmę ir padidinti gydymo išlaidas. ECDC stebėsenos
duomenimis, vien Europos ligoninėse HI sukelia daugiau mirčių nei bet kuri kita infekcija.

Ligoninėse

Hospitalinės infekcijos ligoninėse (pvz., pneumonijos,
chirurginės infekcijos, kraujo infekcijos) paprastai pasireiškia
sunkesne klinika negu ilgalaikės globos įstaigose (pvz.,
kvėpavimo takų infekcijos, išskyrus pneumoniją, šlapimo takų
ir odos bei minkštųjų audinių infekcijos).

4,4 milijono

Apskaičiuota, kad kasmet Europos ligoninėse ir ilgalaikės
globos įstaigose hospitalinės infekcijos sudaro 8,8 mln.
atvejų.

8,8 milijono HI yra įgyjama
4,4 milijono

Faktai

Per dieną

Daugiau negu pusės hospitalinių infekcijų galima išvengti.
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98 000

pacientų ligoninėje įgyja
bent vieną HI.

pacientų įgyja bent
vieną HI.

Ligoninėse

Ilgalaikės
globos
įstaigose

Ilgalaikės
globos
įstaigose
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124 000

ilgalaikės globos įstaigų
gyventojų įgyja bent
vieną HI.

gyventojų įgyja bent
vieną HI.

Mikrobiologiniai tyrimai
Hospitalinės infekcijos dažnai
gydomos neatlikus mikrobiologinių
tyrimų arba esant neigiamiems
tyrimų rezultatams.

Mikroorganizmai

Infekciją sukėlęs mikroorganizmas
nustatytas 53 proc. visų hospitalinių
infekcijų atvejų ligoninėse ir tik
19 proc. – ilgalaikės globos
įstaigose.

Antimikrobinis
atsparumas
1 iš 3 su hospitalinėmis
infekcijomis susijusių bakterijų
tiek ligoninėse, tiek ilgalaikės
globos įstaigose buvo atspari
antibiotikams.

Priemonės, kaip išvengti hospitalinių infekcijų
Infekcijų prevencija ir kontrolė, įskaitant
tinkamą rankų higieną, patikrinimus dėl
infekcijų sukeltų dauginį atsparumą
turinčių bakterijų nešiojimo ir nešiotojų /
infekuotų pacientų izoliavimas.

Sveikatos priežiūros darbuotojų
mokymas.

Hospitalinių infekcijų stebėsena vietos
ir nacionaliniu lygiu.

Antimikrobinių vaistų skyrimo
valdymo programos.

Pacientų, gyventojų ir jų artimųjų
informavimas apie tai, kaip užkirsti kelią
hospitalinėms infekcijoms ir tinkamai
vartoti antibiotikus.

Mikrobiologiniai tyrimai ligoninėse ir
ilgalaikės globos įstaigose.

www.hi.lt/antibiotikai/
ecdc.europa.eu
antibiotic.ecdc.europa.eu
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