Infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa
-theddida għas-sikurezza tal-pazjenti fl-Ewropa
Fl-2016 u fl-2017, l-ECDC ikkoordina stħarriġiet dwar il-prevalenza puntwali biex jiġbor data dwar l-infezzjonijiet
assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs) fl-isptarijiet u fil-faċilitajiet ta’ kura fuq terminu twil f’pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE.
Għalkemm xi HAIs jistgħu jiġu kkurati b’mod faċli, oħrajn jistgħu jaffettwaw b’mod aktar serju s-saħħa tal-pazjenti,
u b’hekk iżidu d-dewmien tagħhom fl-isptar u l-ispejjeż tal-isptar. Biss biss l-HAIs fl-isptarijiet jikkawżaw aktar
imwiet fl-Ewropa minn kwalunkwe marda infettiva oħra taħt is-sorveljanza tal-ECDC.

F’ġurnata partikolari:

Fatti

iseħħu 8.9 miljun HAI
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-il pazjent tal-isptar
għandu minn tal-inqas
HAI waħda.

98 000
pazjent għandhom
minn tal-inqas HAI
waħda.

L-HAIs fl-isptarijiet (pereżempju, il-pulmonite, l-infezzjonijiet
fis-sit kirurġiku u l-infezzjonijiet fil-fluss tad-demm)
normalment huma aktar severi mill-HAIs fil-faċilitajiet talkura fuq terminu twil (pereżempju, l-infezzjonijiet respiratorji
li mhumiex pulmonite, l-infezzjonijiet fil-kanal tal-awrina, u
l-infezzjonijiet tal-ġilda u tat-tessut artab).

Sptarijiet

Aktar minn nofs ta’ ċerti HAIs huma meqjusin preventivi.

4.4 miljuni

Sptarijiet

4.5 miljuni

Huwa stmat li total ta’ 8.9 miljun HAI iseħħ kull sena flisptarijiet u fil-faċilitajiet tal-kura fuq terminu twil Ewropej
f’daqqa.

Faċilitajiet
tal-kura fuq
terminu twil

Faċilitajiet
tal-kura fuq
terminu twil
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resident ta’ faċilitajiet
tal-kura fuq terminu twil
għandu minn tal-inqas
HAI waħda.

130 000
resident għandhom
minn tal-inqas HAI
waħda.

Reżistenza għallantibijotiċi

Kampjuni mikrobijoloġiċi

Mikroorganiżmi

L-HAIs huma ta’ spiss ikkurati
mingħajr ma jittieħdu kampjuni
mikrobijoloġiċi jew il-kampjuni
jibqgħu negattivi.

Il-mikroorganiżmu responsabbli
ġie identifikat fi 53 % tal-HAIs
fl-isptarijiet u biss f'19 % talHAIs fil-faċilitajiet tal-kura fuq
terminu twil.

1 minn 3 batterji assoċjati
mal-HAIs, kemm flisptarijiet kif ukoll filfaċilitajiet tal-kura fuq
terminu twil, kien reżistenti
għall-antibijotiċi.

Miżuri għall-prevenzjoni ta’ infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa:
Prevenzjoni u kontroll tal-infezzjoni,
inkluż l-iġjene tal-idejn kif ukoll
l-iskrinjar għall-ġarr ta’/infezzjoni
b’batterji reżistenti għal ħafna
mediċini u l-iżolament ta’ min iġorr
l-infezzjoni/pazjenti infettati.
Programmi għall-amministrazzjoni
tal-antibijotiċi.
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Taħriġ għall-persunal kollu tal-kura
tas-saħħa.

Sorveljanza tal-HAIs fil-livell lokali u
dak nazzjonali.

Informazzjoni mtejba għall-pazjenti,
ir-residenti u l-qraba tagħhom
dwar x’jistgħu jagħmlu huma stess
biex jipprevjenu l-HAIs u jużaw
l-antibijotiċi b’mod prudenti.

Appoġġ imtejjeb għal-laboratorji
mikrobijoloġiċi fl-isptarijiet u
speċjalment fil-faċilitajiet tal-kura fuq
terminu twil.
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