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niepokojące informacje na temat rosnącej |iczby

pľzypadków występowania zakażeń szpitalnych bakterią Klebsieĺla pneumoniaenazwany

NDM-I

(ang'

New Delhi metallo-beta-lactamase-I). Najczęściej wskazywanymi Źródłami

zakaŻenia są zakaŻeni pacjenci' mozliwośćtransmisji przez środowisko szpitalne oTaZ pÍzez
ręce personelu szpitalnego. W marcu 2017 r. pojawiały się pierwsze doniesienia na ten temat,

w szczególnoŚci

w

kontekście województwa mazowieckiego. Wówczas wskazywano,

że w 2015 t. na Mazowszu stwieľdzono 410 przypadków bakterii NDM,

aw

ciągu czterech

kwartałów 2016 r. - 1398. Liczbazgłaszanych od 2016 r. do organów mazowieckiej inspekcji
sanitamej przypadków Klebsiella pneumoniae NDM-I wyniosła już 1328.

Podczas briefingu dotyczącego szczepień pľzeciwko pneumokokom oraz szczepienia

dzieci, któľy odbył się dnia 6 marca 2017 r. Pan Minister ptzekazał informację na temat
zakaŻen wywołanych ptzez ww. bakterię. Poinformowano' Że od

kilku lat obseľwowana jest

w Polsce narastająca liczba przypadków występowania bakteľii Klebsieĺlą pneumoniae, nie
tylko na Mazowszu, lecz takŻe w pozostałych częściachkĺaju. Resoľt zdľowia na bieżąco
monitoruje sytuację i nie można mówić o epidemii.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie już w listopadzie 20l5 r.

nakazał szpitalom obowiązkowe wprowadzenie za|ecen Ministra Zdrowia

i

Konsultanta

Kĺajowego ds. mikľobiologii lekarskiej. Szpitale zostaŁy zobligowane do pľzeprowadzania
badań przesiewowych u pacjentów przy przyjęciu do szpitala, przestrzegania zasad izo|acji

pacjentów, zwiększenia natężenia kontroli wewnętľznych

w tym

zakresie oraz

comiesięcznego ľapoľtowania danych epidemiologicznych do Powiatowych Stacji Sanitarno-

a

a

a

28 lat Konwencji
o Prawach Dziecka

Epidemiologicznych otaz bieżącego zgłaszania wszystkich pojedynczych przypadków
i ognisk epidemicznych.

W maju

2017

r'

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

opublikowała raport dotyczący zakaŻen szpitalnych

w

2016

w

Szczecinie

ľ. Spośľódwszystkich

zgłoszonych w 2016 Í. pÍzez szpitale patogenów alarmowych, zakaŻenie bakterią New Delhi

-

dotychczas niewystępującą na teľenie województwa zachodniopomorskiego

w 70 przypadkach. Do maja 2017 r. szpitale

z

-

stwierdzono

województwa zachodniopomorskiego nie

zgłosiły zakaŻen tą bakterią.

w województwie podlaskim. W listopadzię 2077 r.
w jednym Ze szpitali klinicznych W Białymstoku wprowadzono ograniczenia
Pľoblem ten występuje takze

w odwiedzinach. ograniczeníe dotyczy pięciu
obecnością bakterii New Delhi.

klinik Szpitala i spowodowane jest właŚnie

od lutego do marca 2017 r. w tym Szpitalu zanotowano

43

pľzypadki takich zakaŻen.

Klebsiella pneumoniae najczęściejwywołuje zakaŻenie układu moczowego.
Na drugim i trzecim miejscu są zapalenia płuc i zakaŻenia krwi albo teŻ zakaŻenia miejsca
opeľowanego. Jak wskazują eksperci nie ma leku na Klebsiella pneumoniae NDM-I.

Mając na uwadze powyŻsze, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich
pacjentów, na podstawie art. 10a i 11 ust.

Pľaw Dziecka (Dz. U.

z

l

ustawy

z

dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku

2017 r. poz. 922) zwracam się do Pana Ministľa z pľośbą

o przekazanie informacji na temat bieŻącej

sýuacji związanej Z występowaniem bakterii

Klebsiellą pneumoniae NDM-I w polskich szpitalach oraz działań podejmowanych przez
resort zdrowia w przedmiotowym zakľesie.
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