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Slimnīcās Ilgtermiņa
veselības 
aprūpes 
iestādēs

ECDC 2016. gadā un 2017. gadā koordinēja punktu prevalences apsekojumus slimnīcās un ilgtermiņa aprūpes iestādēs, lai 
iegūtu datus par veselības aprūpē iegūtām infekcijām ES/EEZ valstīs. Lai gan dažas veselības aprūpē iegūtas infekcijas (HAI) ir 
viegli ārstējamas, citas var nopietnāk ietekmēt pacientu veselību, paildzinot viņu uzturēšanos slimnīcā un palielinot slimnīcas 
izmaksas. Veselības aprūpē slimnīcās iegūtas infekcijas izraisa vairāk nāves gadījumu Eiropā nekā jebkura no citām infekcijas 
slimībām, ko uzrauga ECDC.

Aprēķināts, ka Eiropas slimnīcās un ilgtermiņa aprūpes 
iestādēs katru gadu kopskaitā 8,9 miljoniem pacientu rodas 
veselības aprūpē iegūtas infekcijas.

Vairāk nekā puse no dažām veselības aprūpē iegūtām 
infekcijām tiek uzskatītas par novēršamām. 

Vienam no 
15 
pacientiem slimnīcā ir vismaz 
viena HAI.

Vienam no 
26 
rezidentiem ilgtermiņa 
aprūpes iestādēs ir vismaz 
viena HAI.

98 000 
pacientiem ir vismaz 
viena HAI

130 000 
rezidentiem ir vismaz 
viena HAI Veselības aprūpē iegūtas 

infekcijas bieži tiek ārstētas 
bez mikrobioloģisko paraugu 
analīzēm, vai arī analīzes ir 
negatīvas.

Infekciju profilakses un kontroles 
prakse, tostarp roku higiēna, kā arī 
skrīnings attiecībā uz multirezistentu 
baktēriju pārnēsāšanu/inficēšanos 
ar multirezistentām baktērijām un 
nesēju/inficētu pacientu izolāciju.

Antimikrobiālo līdzekļu pārvaldības 
programmas.

Labāka pacientu, iedzīvotāju un viņu 
tuvinieku informēšana par to, ko viņi 
paši var darīt, lai novērstu veselības 
aprūpē iegūtās infekcijas un lietotu 
antibiotikas piesardzīgi.

Veselības aprūpes personāla 
apmācība.

HAI uzraudzība vietējā un valsts 
līmenī.

Jāuzlabo mikrobioloģiskais 
laboratorijas atbalsts slimnīcās un jo 
īpaši ilgtermiņa aprūpes iestādēs. 

Atbildīgais mikroorganisms 
tika identificēts 53 % veselības 
aprūpē iegūtu infekciju slimnīcās 
un tikai 19 % veselības aprūpē 
iegūto infekciju ilgtermiņa 
aprūpes iestādēs.

Veselības aprūpē iegūtu 
infekciju gadījumā katra 
trešā baktērija gan 
slimnīcās, gan ilgtermiņa 
aprūpes iestādēs ir 
rezistenta pret antibiotikām.

8,9 miljoniem cilvēku 
rodas veselības aprūpē 
iegūtas infekcijas 

Veselības aprūpē iegūtas infekcijas slimnīcās (piemēram, 
pneimonija, infekcijas operācijas vietā un asinsrites 
infekcijas) parasti ir smagākas un tām ir lielāka ietekme nekā 
veselības aprūpē iegūtām infekcijām ilgtermiņa aprūpes 
iestādēs (piemēram, elpceļu infekcijām, kas nav pneimonija, 
urīnceļu infekcijām, kā arī ādas un mīksto audu infekcijām).

Pasākumi veselības aprūpē iegūto infekciju novēršanai:

FaktiJebkurā dienā:

Mikrobioloģiskie paraugi Mikroorganismi
Rezistence pret 
antibiotikām
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Veselības aprūpē iegūtās infekcijas  
—  apdraudējums pacientu drošībai Eiropā

Slimnīcās

Ilgtermiņa ap-
rūpes iestādēs


