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Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie UNB

NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY V ÉRE 
RASTÚCEJ ANTIBIOTICKEJ 

REZISTENCIE 



NOZOKOMIÁLNE  NÁKAZY (NN)

INFEKCIE SPOJENÉ SO ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU (HAI)  

1) Legislatívna defininícia: Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia:

• NN/HAI = nákaza vnútorného alebo vonkajšieho pôvodu, ktorá vznikla v 
príčinnej súvislosti s pobytom alebo výkonom v zdravotníckom zariadení 
alebo v zariadení sociálnych služieb.

2) Definicía CDC:

• NN/HAI – lokálny alebo celkový stav, ktorý je výsledkom reakcie 

prítomného infekčného agens alebo jeho toxínu. Vzniká počas hospitalizácie, 

pričom infekcia nie je prítomná pri prijatí a rovnako nie je v inkubačnom 

čase pri prijatí, pričom spĺňa špecifické kritéria lokalizácie infekcie



ČASOVÝ FAKTOR

• neznáma inkubačná doba – za NN považované také infekcie, ktoré 

vznikli po viac ako 48 – 72 hodinách od prijatia do ZZ

• Infekcia v čase prijatia – NN len ak je spojená s predchádzajúcou 

hospitalizáciou

• NN po prepustení (závisí od druhu NN) – príznaky najneskôr do 2 dní, 

Clostidium difficile do 28 dní, SSI do 30 dní, implantačné operácie – NN 

až do 1 roka po prepustení 



VPLYV  NN / HAI

„Primum non nocere“

• predĺženie hospitalizácie, rehospitalizácie

• významná príčina morbidity a mortality

• zavretie oddelení, ZZ

• na náklady ZZ (platba za výkon)

• riziko pre: ostatní pacienti, personál, návštevy

• strata dôvery, negatívna publicita, právne spory ...



ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA  

• schopnosť baktérií rásť a množiť sa aj za prítomnosti

antimikróbnej látky

• verejnozdravotnícka hrozba dnešnej doby !!!

(TOP 10 – WHO)

_____________

Môže byť:

• prirodzená (geneticky podmienená)

• získaná zmenou (mutáciou) prirodzených vlastností alebo 
prenosom z jednej bakteriálnej bunky na druhú



DEFINÍCIA MRO



MDRO/MRO

• mikroorganizmy rezistentné 
na tri alebo viac antibiotík, 
ktoré musia mať klinický 
význam. 

VÝNIMKOU z tohto pravidla je 
Staphylococcus aureus
rezistentný na meticilín (MRSA) 
a enterokoky rezistentné na 
vankomycín (VRE), v ktorých je 
stav rezistencie daný iba jedným 
antibiotikom.

• epidemiologický význam



MULTI / 
POLY

Multirezistencia -
súčasná rezistencia 
na 3-6 antibiotík 
rôzneho druhu. 

Polyrezistencia -
rezistencia na viac 
ako 6 antibiotík. 





MRO
RIZIKÁ

V ZZ

epidemiologicky závažné patogény 

endemicky osídľujú komunity rizikových osôb 
akými sú aj pacienti hospitalizovaní v 
nemocniciach

potenciál šírenia - prežívajú dlhodobo na 
predmetoch a plochách nemocničného 
prostredia

dôležité nástroje patogenity (schopnosť 
kolonizácie, virulenciu, rezistenciu, produkciu 
toxínov, tvorbu biofilmu)

môžu vyvolať epidemický výskyt infekcií

ohrozujú zdravie a život pacientov (neúčinná 
ATB terapia)











MULTIREZISTENTNÉ
ORGANIZMY -

OSOBITNÁ
POZORNOSŤ V 

ZDRAVOTNÍCKYCH
ZARIADENIACH



NAJOBÁVANEJŠIE DRUHY 
MRO



6 NAJNEBEZPEČNEJŠÍCH 
HROZIEB V ZZ PODĽA CDC :

Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

ESBL-producing Enterobacteriaceae (extended-spectrum β-lactamases)

Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE)

Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa

Multidrug-resistant Acinetobacter



ESKAPE

Enterococcus faecium

Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae

Acinetobacter sp.

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacter sp.
klinický význam

spojené so zdravotnou starostlivosťou

schopné vyvinúť rezistenciu na ATB





Prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.



GEOGRAFICKÁ DISTRIBÚCIA 
V EÚ

https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-

resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc

https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc
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Odhaduje sa,

že celkový počet úmrtí v súvislosti rezistenciou na ATB  

by mohol dosiahnuť 10 miliónov / rok
od roku 2050, ak sa neprijmú žiadne opatrenia ...



DÔSLEDKY ATB REZISTENCIE

➢zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť

➢zvýšená miera zlyhania liečby antibiotikami 

➢zvýšená úmrtnosť



PROTIEPIDEMICKÉ 
OPATRENIA



OPATRENIA NA PREVENCIU 
A KONTROLU VÝSKYTU 

REZISTENTNÝCH KMEŇOV BAKTÉRIÍ
V NEMOCNICI

včasné, aktívne 
vyhľadávanie 
pacientov s 

MRO

štandardné H-E 
opatrenia vrátane 

hygieny rúk
izolácia

dekolonizácia 
(MRSA)

stewardship ATB 







=>
v reálnom čase automaticky 

získať informáciu z 

mikrobiologického laboratória 

pre Oddelenie nemocničnej 

hygieny a epidemiológie na 

bezodkladnú intervenciu 

formou epidemiologického 

konzília pre konkrétneho 

pacienta, resp. jeho kontakty











UMIESTNENIE
PACIENTA

- epidemiologické hľadisko: 

najmä riziko prenosu infekcie, 

kolonizácia polyrezistentnými
alebo multirezistentnými
mikroorganizmami, 



ROZHODUJÚCE KRITÉRIA
PRE UMIESTNENIE PACIENTA  

• spôsob prenosu potvrdených alebo možných nákaz 

• rizikové faktory prenosu u infikovaného pacienta 

• rizikové faktory vzniku nežiadúcich komplikácií 
vyplývajúcich z nozokomiálnej nákazy u ostatných 
pacientov v miestnosti, v ktorej sa zvažuje 
umiestnenie pacienta (napr. imunosupresia) 

• dostupnosť jednolôžkových izieb 

• možnosti pacientov na umiestnenie do spoločnej 
miestnosti (napr. kohorta pacientov s rovnakým 
etiologickým agens) 



VYHRADENÁ IZOLAČNÁ 
IZBA



OOPP 
PRI VSTUPE



POTENCIÁLNY 
PRAMEŇ 
NÁKAZY

napr. zvýšená sekrécia, 
exkrécia alebo drenáž rany,

stolica, moč ....

= optimálne umiestniť do 
jednolôžkovej izby s 
vlastným zariadením na 
osobnú hygienu, ak je taká 
k dispozícii. 







HYGIENA RÚK



B E Z P E Č N É  P O S T U P Y  
P R I  Š P E C I Á L N Y C H  
P R O C E D Ú R A C H  V  

S Ú V I S L O S T I  S  
L U M B Á L N O U  

P U N K C I O U  

- pri aplikácii katétra 
alebo injekčného 
materiálu do 
miechového alebo 
subdurálneho priestoru 
(napr. počas 
myelogramu, lumbálnej 
punkcie a spinálnej 
alebo epidurálnej
anestézy)

POUŽÍVAŤ VŽDY 
TVÁROVÚ MASKU !!!

BOT



MANIPULÁCIA S BIELIZŇOU 



MANIPULÁCIA 
SO STRAVOU

• Biely riad –

jednorazové misky, 

taniere

• Po použití do žltého 

PVC vreca 

(označenie RI)

• Príbor – jednorazový 

alebo individuálny, 

dezinfekcia priamo v 

IB (dezinfekčné 

prostr. na báze KAZ)



MANIPULÁCIA S 
ODPADOM 



TRANSPORT 

• Pri preklade z izolácie do 

izolácie

• Pri prepustení z izolácie do 

izolácie (DSS)

Preprava „infekčnou“ sanitkou

(Dg.: Z 22.8 – Nosič bližšie 

neurčenej infekčnej choroby)



STEWARDSHIP ATB 

KRALAPNI

• komisia pre racionálnu antimikrobiálnu liečbu, antibiotickú 

politiku a nozokomiálne infekcie

• zástupca manažmentu nemocnice, infektológ, klinický 

farmakológ, klinický mikrobiológ, nemocničný lekárnik, 

nemocničný epidemiológ, nozokomiálni lekári za jednotlivé 

kliniky ...





VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY 
ŠÍRENIA MRO V ZZ 



• preplnené kapacity

• invazívne vstupy (biofilm)

• intenzívna starostlivosť (ARO, JIS)

• nadmerné používanie antibiotík

• komorbidity

• dĺžka hospitalizácie

• nedostatočný HER

• absencia alebo nedostatočné postupy kontroly infekcií

• pomalé tempo vo vývoji novších antibiotík

• proporcia imunosupresívnych pacientov (transplant. , onko, geronti ... )

• kontaminácia zvlhčovačov a rozprašovačov

• „terra incognita“ – rezervoár DSS



SME NA PRAHU PRIEPASTI POSTANTIBIOTICKEJ ÉRY ...


