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STRESZCZENIE:
Tekst stanowi opracowanie niemieckiego artykułu wskazującego na istotną rolę
właściwej dezynfekcji powierzchni jako ważnego czynnika zapobiegającego zakażeniom szpitalnym. O ile do około 2010 r. przyjmowano, że prawidłowość dezynfekcji powierzchni ma ograniczone znaczenie lub jest to bardziej czynność
związana z samym utrzymaniem czystości niż z kontrolą zakażeń szpitalnych,
o tyle od wskazanego roku przyjmuje się, że rola tej czynności jest coraz ważniejsza. Dlatego też w nowoczesnej kontroli zakażeń szpitalnych właściwy dobór
preparatów chemicznych i wykonanie tej procedury ma podstawowe znaczenie.
SŁOWA KLUCZOWE: dezynfekcja, zakażenia szpitalne, MRSA
ABSTRACT:
This article is a review of current literature, which indicates the important role
of proper surface disinfection in preventing hospital-acquired infections. Before
2010, it was commonly assumed that proper surface disinfection has limited importance or that it is purely a maintenance and cleaning procedure rather than
form of infection control, however, since then its role has increasingly been acknowledged. Therefore, the proper choice of disinfectants and thorough surface disinfection are fundamental for modern prevention of hospital-acquired
infections.
KEY WORDS: disinfection, hospital-acquired infection, MRSA

WSTĘP
Artykuł oparty jest na niemieckiej publikacji z 2015 r.,
w której autorzy nawiązali do artykułu z 2010 r. [1, 2].
Rok 2010 był przełomowy o tyle, że wtedy rozpoczęto
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publikowanie wyników badań wskazujących na istotne znaczenie kontaminacji oraz dezynfekcji powierzchni nieożywionych w epidemiologii i zapobieganiu
zakażeniom szpitalnym. Wcześniej uznawano, że ta procedura jest ważna co najwyżej przy postępowaniu z ogniskami
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epidemicznymi [3, 4, 5]. W publikacjach po 2010 r. sytuacja
uległa zmianie i znaczenie kontaminacji stało się istotne [6].
Dlatego też ważne jest, aby ocenić sytuację i przede wszystkim opracować odpowiednie sposoby postępowania.

WYKONANIE PROCEDUR
Problem właściwego wykonania procedur dezynfekcyjnych jest słabo opisany w literaturze. W jednym badaniu
stwierdzono, że wykonywanych jest tylko 47% procedur [7]. W pozostałych 2 badaniach odsetek ten jest prawie
identyczny – 48–49% [8, 9]. Autorzy zauważyli, że jedną
z przyczyn tej sytuacji jest skomplikowanie i czasochłonność procedur, bo np. wdrożenie gotowych chusteczek
ze środkiem dezynfekcyjnym poprawiło przestrzeganie
procedur do 74%.

KONTAMINACJA POWIERZCHNI
Badania koncentrowały się na kontaminacji bakteriami
Gram-dodatnimi, które do początku obecnej dekady były
podstawowym zagrożeniem epidemiologicznym [10–14].
Stwierdzono dość wysoki stopień skażenia, a przede wszystkim trwałość takiego stanu. W przypadku spor Clostridium
difficile kontaminacja sięgała nawet kilkudziesięciu procent [15, 16].
W przypadku bakterii Gram-ujemnych (szczególnie
A. baumannii) sytuacja okazała się równie niekorzystna [17–19]. A. baumannii ponadto z racji występowania
w środowisku charakteryzował się wysoką zdolnością
do rozprzestrzeniania się poza „macierzysty” szpital.
Na powierzchniach wykrywano także materiał genetyczny różnych wirusów [20, 21, 22]. Częstość izolacji sięgała
nawet 78%. Jednakże badania te mają tutaj ograniczoną
przydatność z uwagi na prowadzenie ich metodą PCR, która
nie różnicuje cząstek wirusa zdolnych do zakażenia i resztek
materiału genetycznego niezdolnych do infekcji.

OCENA ZNACZENIA POWIERZCHNI
NIEOŻYWIONYCH I ICH DEZYNFEKCJI
DLA TRANSMISJI INFEKCJI
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Badania dotyczące skutecznej dezynfekcji powierzchni
skupiały się na skuteczności dekontaminacji rąk w kontekście zagrożenia kontaktami z powierzchnią skontaminowaną [7, 23–26]. Dowiedziono, że właściwa dekontaminacja
rąk ma także znaczenie przy kontaktach ze skontaminowanymi powierzchniami. Takie podejście pośrednio wskazuje na znaczenie właściwej dezynfekcji powierzchni. Trudno oczekiwać dekontaminacji rąk po każdym kontakcie

z powierzchnią, jak również nie można zapewnić unikania
przez personel kontaktów z różnymi przedmiotami przez
dłuższy czas.
Szczególne znaczenie ma kontaminacja powierzchni
w salach operacyjnych, ponieważ wiązać się może z transmisją zakażeń poza te pomieszczenia przy ograniczonej
stosunkowo roli w przenoszeniu zakażeń miejsca operowanego [27]. Może to wiązać się z ograniczeniem natężenia
uwagi i przemęczeniem personelu po zabiegach – osoby takie mogą nie przywiązywać większej wagi do tego, czego dotykają przed opuszczeniem bloku operacyjnego.
Ocena znaczenia właściwej dezynfekcji powierzchni jest
utrudniona przede wszystkim, dlatego że stanowi ona element szerszych działań związanych np. z opracowaniem
ogniska epidemicznego [28, 29]. W takiej sytuacji nie jest
możliwe określenie stopnia, w jakim dane działanie przyczyniło się do sukcesu. Jednakże istnieją badania wskazujące
na rolę właściwej dekontaminacji powierzchni. Zwiększenie
ilości personelu zajmującego się dezynfekcją zmniejszyło częstość zakażeń MRSA [30]. Prawdopodobnie wynika
to z faktu, że mniej obciążony pracą personel lepiej wykonywał procedury. W innym badaniu stwierdzono spadek częstotliwości występowania zakażeń MRSA po wprowadzeniu
nowego pakietu dezynfekcyjnego i ponowny wzrost po powrocie do dotychczasowych rozwiązań [31]. W przypadku
C. difficile wprowadzenie środka o aktywności sporobójczej
zmniejszyło częstotliwość takich zakażeń, a powrót do dawnych środków (bez tej aktywności) spowodował ponowny
wzrost [32]. Podobną rolę odegrało wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji po wypisaniu pacjenta z infekcją tą bakterią [33]. Do analogicznych wniosków doszli autorzy kolejnych publikacji [34, 36].
W innym badaniu wykazano, że zastąpienie standardowego mycia powierzchni dezynfekcją zmniejszyło częstotliwość występowania zakażeń [36]. Ważne tutaj jest to, że korzystny efekt wymaga przestrzegania procedur na poziomie
co najmniej 80%.

METODY OCENY SKUTECZNOŚCI
DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
Przy dezynfekcji powierzchni ważna jest prawidłowość
jej wykonania – np. kluczowe znaczenie ma niepomijanie
mechanicznego oczyszczania powierzchni, jeśli jest wymagane [37, 38]. Ważne jest także ujednolicenie metodologii
badań mikrobiologicznych powierzchni [39]. Dla przykładu
wymazy są czulsze w stosunku do bakterii Gram-ujemnych,
a płytki kontaktowe wobec Gram-dodatnich [40]. Ponadto
nie zostały zdefiniowane szczegółowo zasady wykonania
tych procedur. Norma PN-EN 1661 próbuje wprowadzać
metodę wymazów ilościowych [41]. Ponadto w przypadku
wykrywania bakterii beztlenowych należy zwrócić uwagę
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na to, że nie jest standardem rutynowy posiew beztlenowy.
Natomiast w przypadku wirusów nie ma dobrej metody pozwalającej na wykrycie samych cząstek zakaźnych (hodowla na tkankach nie jest wystarczająco czuła, a metoda PCR
wykrywa także niezakaźny materiał genetyczny). Dlatego
też ocena kontaminacji wirusowej jest niezbyt wiarygodna
w kontekście oceny ryzyka zakażeń [22]. Norma dopuszczająca skażenie od 2,5 do 5 CFU na 1 cm2 powierzchni wydaje
się zawyżona [42]. Ocena staranności wykonania samej procedury może zostać dokonana np. poprzez skorzystanie ze
znaczników świecących w UV [43]. Istotne tutaj są właściwe
szkolenia personelu sprzątającego i udzielanie mu stosownych informacji [9, 44]. Optymalne jest dokonywanie łącznej oceny mikrobiologicznej i kontroli przestrzegania procedur, a także opracowywanie odpowiednich programów
poprawy [45, 46].
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