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W latach 2016 i 2017 ECDC koordynowało punktowe badania epidemiologiczne w celu zebrania danych o zakażeniach związanych 
z opieką zdrowotną w szpitalach i placówkach opieki długoterminowej w krajach UE i EEA. Niektóre zakażenia związane z opieką 
zdrowotną są łatwe w leczeniu, jednak inne mogą mieć poważniejszy wpływ na zdrowie pacjenta, co powoduje wydłużenie czasu 
hospitalizacji i wzrost jej kosztów. Zakażenia związane z opieką zdrowotną w szpitalach w Europie są przyczyną większej liczby zgonów 
niż którakolwiek choroba zakaźna objęta nadzorem ECDC.

Szacuje się, że każdego roku w europejskich szpitalach 
i placówkach opieki długoterminowej łącznie dochodzi 
w sumie do 8,9 miliona zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną.

Ponad połowy z nich można by uniknąć. 

1 / 15 
 

pacjentów szpitali 
ma co najmniej jedno 
zakażenie związane z 
opieką zdrowotną.

1 / 26 
pensjonariuszy placówek 
opieki długoterminowej 
ma co najmniej jedno 
zakażenie związane z 
opieką zdrowotną.

98 000 
 

ma co najmniej jedno 
zakażenie związane z 
opieką zdrowotną.

130 000 
ma co najmniej jedno 
zakażenie związane z 
opieką zdrowotną.

Zakażenia związane z opieką 
zdrowotną często leczy 
się bez pobrania próbek 
mikrobiologicznych lub próbki 
dają ujemne wyniki.

Zapobieganie i kontrola 
zakażeń, włącznie z higieną 
rąk, jak również badaniami na 
nosicielstwo / zakażenie bakteriami 
wielolekoopornymi i izolowaniem 
nosicieli / zakażonych pacjentów.

Programy zarządzania 
antybiotykoterapią.

Poprawa informacji dla pacjentów, 
pensjonariuszy i ich bliskich o tym, 
co mogą zrobić, aby uchronić się 
od zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną i o ostrożnym korzystaniu 
z antybiotyków.

Szkolenie całego personelu opieki 
medycznej.

Nadzór nad zakażeniami związanymi 
z opieką zdrowotną na poziomach 
lokalnym i krajowym.

Usprawnione wsparcie laboratorium 
mikrobiologicznego w szpitalach, a 
przede wszystkim placówkach opieki 
długoterminowej. 

Drobnoustrój będący przyczyną 
zakażenia zidentyfikowano 
w przypadku 53% zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną w 
szpitalach i zaledwie w przypadku 
19% takich zakażeń w placówkach 
opieki długoterminowej.

1 na 3 bakterie kojarzone z 
zakażeniami związanymi z 
opieką zdrowotną, zarówno w 
szpitalach, jak i w placówkach 
opieki długoterminowej, była 
oporna na antybiotyki.

8,9 miliona zakażeń 
związanych z opieką 
zdrowotną

Zakażenia związane z opieką zdrowotną (np. zapalenie 
płuc, zakażenia miejsca operowanego i zakażenia krwi) 
są zazwyczaj cięższe niż zakażenia związane z opieką 
zdrowotną w placówkach opieki długoterminowej (np. 
zakażenia dróg oddechowych inne niż zapalenie płuc, 
zakażenia dróg moczowych oraz zakażenia skóry i tkanek 
miękkich).

Środki w celu zapobiegania zakażeniom związanym z opieką 
zdrowotną:

FaktyKażdego dnia:

Próbki mikrobiologiczne Drobnoustroje Antybiotykooporność
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Zakażenia związane z opieką zdrowotną
– zagrożenie dla zdrowia pacjentów w Europie.
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