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Superbakteria w
Polsce. Mamy
epidemię
Jest oporna na prawie wszystkie antybiotyki, a niektóre jej szczepy już

na wszystkie. Klebsiella pneumoniae New Delhi jest w zdecydowanej

większości szpitali w Warszawie i właśnie rozprzestrzenia się na całą

Polskę. Prawie rok temu w rozmowie z Medonetem dr Tomasz

Ozorowski, mikrobiolog i prezes Stowarzyszenia Epidemiologii

Szpitalnej, ostrzegał, że tak będzie i mówił, co zrobić, by nie dopuścić

do epidemii. Niestety, właśnie ją mamy.
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Gdzie skutecznie

wyleczysz raka?

01.03.2017

Bakterie wywołują

depresję. Co jeszcze trzeba

o nich wiedzieć?

27.02.2017

Na oko ściema

Agnieszka Sztyler-Turovsky, Medonet: „Polsce grozi epidemia.

Bakterię oporną na prawie wszystkie antybiotyki stwierdzono u

kilkuset pacjentów” – powiedział Pan rok temu. Ilu dziś jest

zakażonych i czy to prawda, że mamy epidemię?  

Dr Tomasz Ozorowski, mikrobiolog, prezes Stowarzyszenia

Epidemiologii Szpitalnej: 

Tak. Z cała pewnością sytuacja na terenie szpitali Mazowsza spełnia

kryteria epidemii. Określa je ustawa o chorobach zakaźnych. Według

danych KORLD (Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds.

Lekowrażliwości Drobnoustrojów) do listopada 2016 r. obecność

bakterii potwierdzono u 2300 pacjentów. Z tego, co mi wiadomo ich

liczba nadal bardzo szybko wzrasta. Przede wszystkim wśród osób

hospitalizowanych w warszawskich szpitalach.

Hospitalizowanych w

szpitalach publicznych czy

w prywatnych też? I co z

tymi pod Warszawą – w

Centrum Zdrowia Dziecka,

Europejskim Centrum

Zdrowia w Otwocku czy w

szpitalu

kardiochirurgicznym w

Aninie też już mamy

Klebsiellę pneumoniae New

Delhi?

Nie ma oficjalnej listy szpitali, w których stwierdzono New Delhi, ale

wiadomo, że problem dotyczy już zdecydowanej większości

warszawskich i wielu szpitali na Mazowszu. 

Wizyt w przychodniach też już mamy się bać?  

Nie, nie należy się bać, pod warunkiem, że personel przestrzega
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Nie, nie należy się bać, pod warunkiem, że personel przestrzega

podstawowych zasad higieny i dezynfekuje ręce. Niestety, bakterię New

Delhi wykryto także u osób, które nie były wcześniej hospitalizowane.

Trudno jest mi ocenić jaką drogą doszło u tych osób do zakażenia tą

bakterią. Być może stało się to przez kontakt domowy z osobą, która

wcześniej była leczona w szpitalu.

Kto jest głównym winowajcą? Komu mamy „podziękować” za

epidemię?  

Ta sytuacja to wynik wielu zaniedbań, m.in. nieprzestrzegania w

szpitalach najważniejszych metod przerwania transmisji

drobnoustrojów, tak podstawowych jak np. higiena rąk. Także

niedocenianie, i to od lat, przez całą służbę zdrowia problemu

narastania oporności bakterii. I efekt aktów prawnych, które w kwestii

profilaktyki zakażeń skłaniają szpitale do działań nieskutecznych czy

wręcz fikcyjnych. To także brak specjalistów w dziedzinie epidemiologii

szpitalnej, bądź zbyt ich słabej pozycji w strukturach szpitala. Do tego

dochodzi jeszcze nieprzygotowanie infrastruktura szpitala – chodzi po

prostu o brak izolatek. Nie były przestrzegane zalecenia Narodowego

Programu Ochrony Antybiotyków (dostępne na stronie

www.antybiotki.edu.pl)

Jak dochodzi do zakażenia? Uścisk dłoni jest niebezpieczny?  

Zakażenie rozprzestrzenia się w dwóch etapach: pierwszy to

przeniesienie drobnoustroju między pacjentami najczęściej przez ręce

personelu szpitali, które nie są poddawane myciu lub dezynfekcji.

Zwykle skutkuje to jedynie tzw. nosicielstwem czyli bakteria pozostaje w

przewodzie pokarmowym nie powodując zakażenia.

1 2 3 4
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Klebsiella pneumoniae New Delhi bakterie epidemia

higiena szpitale zakażenia szpitalne
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główną rolę w

detoksykacji organizmu.
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skóra" do
leczenia stopy

cukrzycowej

KOMENTARZE (76)

~Staphylococcus aureus :  Najłatwiej zrzucić winę na personel /wszelkich szczebli/.

Tymczasem w szpitalach chorzy też nie myją rąk, zwłaszcza Ci przykuci do łóżek

Grzebią sobie w różnych miejscach, kichają, smarkają, wytrą ręce w kołdrę, albo

jeden ręcznik od wszystkiego, a potem podają jabłuszko sąsiadowi, inni siadają na

... rozwiń całość

dzisiaj 20:02 | ocena: 79% | odpowiedzi:

2

oceń: 

~lila :  Nasze społeczeństwo to w większości brudasy, dlatego też trudno się

dziwić, że takie są efekty. Korzystając z toalety publicznej w pracy, prawie

codziennie obserwuję, jak wypachnione, wymalowane lale w markowych

ubraniach nawet nie spojrzą na umywalki. Niedobrze mi się robi, gdy umytymi

rękami ... rozwiń całość

dzisiaj 19:25 | ocena: 91% | odpowiedzi:

6

oceń: 

~rex :  Super bakteria odporna jest na antybiotyki, ale chyba nie jest odporna na

związki dezynfekcyjne. A skąd ona jest, odpowiedź nie jest trudna, z powodu

brudu i braku podstawowej higieny. Są pieniądze dla lekarzy, a nie ma pieniędzy

na podstawowe środki czystości. To co się dzieje w szpitalach, to armagedon.

dzisiaj 19:10 | ocena: 89% | odpowiedzi:

3

oceń: 

Popularne Najnowsze Wątki

odpowiedz

odpowiedz

odpowiedz
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~nie kupuję w markietach żadnego mięsa :  Tu nie chodzi o mycie rąk po siusianiu

itp., bo to jest skutek a nie przyczyna , należy szukać żródeł bakterii , a gdzie ono

jest ? ano w kurczakach sprowadzanych z Brazylii , faszerują je na potęgę

antybiotykami no i efekt widać a co dzieje się w naszych hodowlach ? czy ktoś to

nadzoruje , sieci ... rozwiń całość

dzisiaj 19:29 | ocena: 74% | odpowiedzi:

1

oceń: 

~areks :  Jezu, dajcie już spokój tym wszystkim bakteriom i wirusom.

Drobnoustroje mają takie same prawo do życia jak inne gatunki. To, że są na

naszej planecie 528 razy dłużej od człowieka, świadczy o tym, że to weterani i żeby

było też dżender - weteranki.. Wojna i tak jest z nimi przegrana, więc zalecam ...

rozwiń całość

dzisiaj 19:31 | ocena: 63% | odpowiedzi:

3

oceń: 

~nic do ~aataman:  Nie wyksztalcenie a wychowanie jest tu wazne! Chyba ze

jestes snobem.

dzisiaj 19:24 | ocena: 95% oceń: 

~ekonomolog :  Bakteria została przywleczona z Azji przez turystów z środowisk

lewackich żądnych wrażeń i lansu na fejsiku oraz przez rzekomych ûçhödźcõw. To

nie wina tych ludzi, że się zarazili, ale wożenie tyłka przez pół świata jest

aroganckie, nieekologiczne i po prostu niemądre. Osoby, które tak daleko podró...

rozwiń całość

dzisiaj 19:10 | ocena: 56% | odpowiedzi:

1

oceń: 

~Magdalena :  Po świętach Bożego Narodzenia byłam w szpitalu i miałam operację

wycięcia woreczka żółciowego i wszędzie gdzie mogę to chwalę mój zabieg.

Żadnych powikłań po narkozie. Mała prawie niewidoczna blizna. Już na drugi dzień

wyszłam do domu, bo nie było żadnych powikłań. W nocy po wyjściu ze szpitala ...

rozwiń całość

dzisiaj 19:24 | ocena: 65% | odpowiedzi:

4

oceń: 

~syf :  Ministra zdrowia to nie interesuje! Jego interesuje tabletka po bo się z PO

kojarzy!

dzisiaj 19:26 | ocena: 86% oceń: 

~aataman do ~rezak:  tak, masz rację, większość Polaków bez wykształcenia nie

myje rąk po sikaniu w toalecie

dzisiaj 19:12 | ocena: 79% | odpowiedzi:

7

oceń: 

odpowiedz

odpowiedz

odpowiedz

odpowiedz

odpowiedz

odpowiedz

odpowiedz
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