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priežiūros 

įstaigos

2016 ir 2017 m. ECDC koordinavo infekcijų paplitimo tyrimus, kuriais siekta surinkti duomenų apie su sveikatos priežiūra 
susijusias (SSPS) infekcijas ES ir (arba) EEE valstybių ligoninėse ir ilgalaikės priežiūros įstaigose. Nors kai kurios SSPS 
infekcijos lengvai gydomos, kitos gali turėti rimtesnių pasekmių paciento sveikatai, todėl jomis sergantys pacientai 
praleidžia daugiau laiko ligoninėse ir dėl to didėja ligoninių išlaidos. Europoje vien ligoninėse nuo SSPS infekcijų miršta 
daugiau žmonių nei nuo bet kurios kitos ECDC stebimos infekcinės ligos.

Kasmet Europos ligoninėse ir ilgalaikės priežiūros 
įstaigose užregistruojama iš viso apytikriai 8,9 mln. SSPS 
infekcijų atvejų.

Manoma, kad daugiau kaip pusės tam tikrų SSPS infekcijų 
galima išvengti. 

1 iš 15 
ligoninės pacientų 
serga bent viena SSPS 
infekcija

1 iš 26 
ilgalaikės priežiūros 
įstaigos gyventojų serga 
bent viena SSPS infekcija.

98 000 
pacientų serga bent 
viena SSPS infekcija.

130 000 
gyventojų serga bent 
viena SSPS infekcija.

Neretai SSPS infekcijos 
gydomos nepaėmus ėminių 
mikrobiologiniam tyrimui 
atlikti arba ištyrus mėginius 
nenustatoma infekcijos sukėlėjo.

vykdant infekcijų prevenciją ir kontrolę, 
pvz., laikantis rankų higienos taisyklių, 
tikrinant, ar pacientas nėra daugeliui 
vaistų atsparios bakterijos nešiotojas arba 
ja užsikrėtęs, ir atskiriant tokių bakterijų 
nešiotojus ir (arba) jomis užsikrėtusius 
pacientus nuo kitų žmonių;

vykdant antimikrobinio gydymo 
priežiūros programas;

geriau informuojant pacientus, 
ilgalaikės priežiūros įstaigų gyventojus 
ir jų šeimos narius apie priemones, 
kurių jie gali imtis siekdami išvengti 
SSPS infekcijų, ir kaip reikėtų racionaliai 
vartoti antibiotikus;

rengiant mokymus visiems sveikatos 
priežiūros sektoriaus darbuotojams;

vykdant SSPS infekcijų stebėjimą 
vietos ir nacionaliniu lygmenimis;

dažniau naudojantis mikrobiologinių 
tyrimų laboratorijų paslaugomis 
ligoninėse ir ypač ilgalaikės 
priežiūros įstaigose. 

Ligoninėse SSPS infekciją 
sukėlęs mikroorganizmas 
nustatytas 53 proc. atvejų, o 
ilgalaikės priežiūros įstaigose – 
tik 19 proc.

Viena iš 3 bakterijų, 
sukėlusių SSPS 
infekcijas, – tiek 
ligoninėse, tiek ilgalaikės 
priežiūros įstaigose – buvo 
atspari antibiotikams.

8,9 mln. SSPS 
infekcijų atvejų

SSPS infekcijos, kuriomis užsikrečiama ligoninėse (pvz., 
pneumonija, chirurginių žaizdų infekcijos ir kraujotakos 
infekcijos), paprastai yra sunkesnės už SSPS infekcijas, 
kuriomis užsikrečiama ilgalaikės priežiūros įstaigose (kitas 
kvėpavimo takų infekcijas, išskyrus pneumoniją, šlapimo takų 
infekcijas ir odos bei minkštųjų audinių infekcijas).

Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų galima išvengti:

FaktaiBet kurią dieną

Ėminiai mikrobiologiniam 
tyrimui atlikti

Mikroorganizmai
Atsparumas anti-
biotikams
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Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos 
–  grėsmė Europos pacientų saugumui
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