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Večkratno odporne bakterije 

• Odpornost proti antibiotikom je odpornost bakterij na 
zdravila na katera so v osnovi občutljive 

• Razvoj odpornih sevov je naravni pojav 
– Ko so bakterije izpostavljene antibiotikom 
– Pogosteje v tistih okoljih, kjer porabijo več antibiotikov  

• Bakterije imajo načine, da si med sabo izmenjavajo 
mehanizme za nastanek odpornosti  

• Neustrezna raba antibiotikov pospešuje razvoj 
odpornosti.  

• Slaba bolnišnična higiena omogoča širjenje odpornih 
bakterij 



Nastanek odpornosti 

• Razvoj odpornosti  
– posledica spontanih mutacij  

– prenosa DNK drugih mikrobov (horizontalni prenos genov) 

• Najpogostejši mehanizmi za nastanek odpornosti proti 
antibiotikom so: 
– encimska razgradnja antibiotikov 

– zmanjšana prepustnost celične stene za antibiotike 

– spremenjeno vezavno mesto za antibiotike 

– razvoj mehanizmov za odstranjevanje antibiotikov iz celice 

– povečano pogostost mutacij, kot odgovor na stres in 

– zagotavljanje stabilizacije celične stene brez glikoproteinov  





Razvoj antibiotikov in odpornosti 



Večkratno odporne bakterije 

• Večkratno odporne bakterije – VOB 

• Multidrug-resistant  - MDR,  

• Proti številnim antibiotikom odporne bakterije 
= extensively-drug resistant - XDR  

• Bakterije odporne na vse skupine antibiotikov 
= pandrug-resistant  - PDR 



Najpogostejše „odporne“ bakterije 

• proti meticilinu odporni Staphylococcus aureus (MRSA), 
• proti vankomicinu odporni Enterococcus spp. (VRE), 
• enterobakterije, ki izločajo β-laktamaze z razširjenim 

spektrom (ESBL), 
• bakterije, ki so odporne proti karbapenemom (CR – 

carbapeneme resistent), 
• bakterije, ki izločajo karbapenemaze (CP - carbapeneme 

producing : KPE, NDM, OXA,… ) 
• MDR po Gramu negativni bacili: Enterobacter spp., 

Escherichia coli, K. pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa in 

• MDR Mycobacterium tuberculosis. 
 



MRSA 

• HA MRSA(health 
care associated) 

– Občutljiv na: 

•vankomicin 

•TMP/SMX 

•rifampicin 

 

• CA MRSA  

(community acquired) 

– Občutljiv na: 

•vankomicin 

•TMP/SMX 

•rifampicin 

•tetracikline 

•eritromicin 

•klindamicin 

•fluorokinolone 

 



HA MRSA 

• Rezervoar človek (koža, perinej, nos, žrelo) ali 
nežive površine 

• Poglaviten prenos preko rok zdravstvenih 
delavcev 

• Dejavniki, ki vplivajo na nosilstvo in okužbo: 
 Predhodno zdravljenje z antibiotiki 

Daljša hospitalizacija 

Operacija 

 Zdravljenje v EIT 

 Invazivni diagnostični in terapevtski posegi oz. uporaba 
pripomočkov 

 Bivanje v DSO 

 

 



ESBL 

• V zadnjih 10 letih narašča št. kolonizacij in 

okužb  

– razvoj tudi drugih ß laktamaz, ki razgrajujejo 

karbapeneme  (IMP, VIM, KPC) 

 

• Najpogosteje 

– Domače okolje: Escherichia coli (okužbe sečil in 

urosepsa) 

– Z zdravstvom povezane okužbe: Klebsilla 

pneumoniae (sepsa, pljučnica v bolnišnici) 



ESBL 

• Enterobakterije  

• Črevesni komenzali 

• Okužbe v drugih delih telesa (sečila, pljuča, 
koža) 

• Glavni vir v bolnišnicah - EIT 

 



Nevarnostni dejavniki za ESBL 
okužbo/ kolonizacijo  

• Resna osnovna obolenja 

• Dolgotrajno zdravljenje v bolnišnici 

• Vstavljeni invazivni pripomočki (urinski kateter, 
endotrahealni tubusi, CVK, NGS, gastrostome ipd.) 

• Popolna parenteralna prehrana 

• Operacije 

• Hemodializa 

• Preležanine 

• Slaba prehranjenost 

• Predpisovanje antibiotikov (cefalosporini, kinoloni, 
TMP/SMX, aminoglikozidi, metronidazol) 



VRE 

• Izrazito bolnišnično pridobljena bakterija 

• Rezervoar: črevo 

• Pri inkontinentnih bolnikih lahko močno 
kontaminira okolico in na neživih predmetih 
preživi dalj časa 

• Vir prenosa 
– Roke zdravstvenih delavcev 

– Predmeti, površine (uniforme,ograje postelj, kljuke, 
posteljnina, nočne posode, manšete za merjenja RR, 
termometri, stetoskopi ipd.) 

 
okolica bolnika-nosilca VRE  (povzeto po 

CDC) 



Nevarnostni dejavniki za kolonizacijo z 
VRE 

• Motnje imunosti 

• Resen osnovne bolezni (sladkorna bolezen, 
odpoved ledvic, bolezni jeter) 

• Podaljšano bivanje v bolnišnici 

• Invazivni posegi 

• Predpisovanje antibiotikov s širokim spektrom 
delovanja 

 



Bakterije odporne na karbapeneme 

• Rezervoar črevo 
– Enterobakterije (E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp.) 
– Nefermentativni po Gramu negativni organizmi (Pseudomonas spp., 

Acinetobacter spp.) 

 
• CR (bakterije odporne na karbapeneme) 

 
• CP (bakterije, ki izločajo karbapenemaze) 
                     ↓ 
       β-laktamaze, ki hidrolizirajo peniciline, cefalosporine,      
               karbapeneme in monobaktame 

 
 

• Možnost prenosa odpornosti iz ene vrste bakterij na drugo 



Rezervoar bakterij v zdravstvenem 
okolju 

• Človek (pacient): koža, črevo, rana, dihala, 
seč… 

 

• Površine/pripomočki 

 

• Lijaki, pipe, odtoki!!!! 

 

• Klimatske naprave 



Načini prenosa mikroorganizmov 

• S stikom (kontaktno) 
 
 

• S kapljicami 
 
 

• Aerogeno 
 
 

• Preko kontaminirane vode, hrane, zdravil, organov, krvi…… 
• Preko vektorjev (komarji, …..) 

do 1 m         do 1,5m            >1,5 m 



Oteževalne okoliščine za obvladovanje  
proti antibiotikom odpornih bakterij 

 
     Dolga obstojnost v bolnišničnem okolju, ki je lahko  kontaminirano in služi 

kot vir posrednemu prenosu: 

 
• S. aureus (in MRSA)   od 7 dni do 7 mes. 
• E. coli     od 1,5 h do 16 mes. 
• Klebsiella spp.   od 2 h do > 30 mes. 
• Enterokoki (in VRE)        od 5 dni do 4 mes.  
 

 

 



Kontaminacija okolice in rok zaposlenih z 
mikroorganizmi 

• Približno 106 kožnih lusk, ki vsebujejo mikroorganizme, 
dnevno odpade z normalne kože 

• Od 100 do 1000 bakterij na roke pri naslednjih opravilih: 

 Pomikanje bolnika proti vzglavju postelje 

 Merjenje krvnega pulza/pritiska 

 Prijem bolnika za roko 

 Obračanje bolnika v postelji 

 Dotikanje bolnikove posteljnine 

 Dotikanje opreme (posteljna ograja, temperaturna tabla, 
infuzijska črpalka itd.) 

 

Casewell MW et al.  Br Med J 1977;2:1315 

Ojajarvi J   J Hyg 1980;85:193 



Higiena rok osebja  

• Priprava rok (brez prstanov, čisti 
pristriženi nohti) 

• Postopek razkuževanja ali 
umivanja, ki zajame vse dele rok 

• Razkuževanje z alkoholnim 
razkužilom zniža kontaminacijo za 
104 do 105  

• Umivanje rok (osnovna higienska 
načela, socialni stiki, vidno 
onesnaženje, mokre  roke)  

• Uporaba rokavic    



Higiena rok 

o Higiensko razkuževanje rok 

o Umivanje rok  

o Uporaba rokavic  

o Nega kože rok 

 

UMIVANJE RAZKUŽEVANJE 

čistilni učinek dober slab 

znižanje števila bakterij 2 – 3 log 4 – 5 log 

uničenje bakterij počasno hitro 

kontaminacija okolice 
(obleka,umivalnik) 

možna je ni 

umivalnik, voda potrebno ni potrebno 

brisanje z brisačo potrebno ni potrebno 

poškodbe kože možne manj pogoste 

higienska učinkovitost primerna visoka 

potreben čas za izvedbo več kot 1 
minuta 

do 30 sekund 



Umivanje ali razkuževanje?   

 PREJ 

POTEM; 

umivanje z milom in 

vodo 

PREJ 

POTEM; 

razkuževanje 



Nadzorne kužnine 

• MRSA 

– Bris kožnih gub (podpazduha in dimlje) 

– Bris nosne sluznice 

– Bris žrela 

 

– Rana 

– Stalni urinski kateter - urin 



Nadzorne kužnine 

• VRE 
– Bris rektuma ali blato 

 
• ESBL/CR 

– Bris rektuma ali blato 
– Trajni urinski kateter – seč 

 
• Nefermentativni po Gramu negativni bacili 

– Bris rektuma ali blato 
– Bris NŽ prostora/aspirat traheje 
– Bris rane 

 



Vsakdanja praksa 

• Nepoznavanje 

 

• Pretiravanje 

 

• Neupoštevanje 

 



Težave… 

• Odporne bakterije so sposobne preživeti 
navkljub antibiotičnemu zdravljenju 

– Izkustveno zdravljenje ni učinkovito 

– Neobvladana okužba – višja smrtnost 

– Možnost širjenja okužbe na druge bolnike 



Na začetku…. 

• Kaj želimo doseči z izolacijskimi ukrepi? 

• Potrebujemo znanje o načinih prenosa 
mikrobov. 

• Vedeti moramo, kako zmanjšati nevarnost 
prenosa okužbe s pacienta na pacienta in s 
pacienta na zdravstvenega delavca.  



Standardni ukrepi 
 

 

• Enotni ukrepi pri diagnostiki, zdravljenju, 
zdravstveni negi in rehabilitaciji bolnika, ne 
glede na diagnozo bolezni 

 

 



ukrep kdaj 

HIGIENA ROK • Pred stikom z bolnikom 
• Po stiku z bolnikom 
• Po stiku s telesnimi tekočinami 
• Po odstranitvi rokavic 
• Po stiku z neposredno bolnikovo okolico 

ROKAVICE • Ob stiku s krvjo in telesnimi tekočinami 
• Ob stiku s sluznico 
• Ob stiku s poškodovano kožo 

PLAŠČ /PREDPASNIK 
 
MASKA/ZAŠČITA ZA OČI 

• Ob možni izpostavitvi telesnim tekočinam 
 
 

• Pri postopkih, kjer se tvorijo kapljice, aerosol  

SKRB ZA OKOLJE • Čiščenje 
• Razkuževanje  

PERILO IN TEKSTIL • Ravnanje na način, da preprečimo prenos mikroorg. na 
druge in na okolje 

OSTRI PREDMETI • Ustrezno odstranjevanje 
• Uporaba sterilnih igel in brizg za enkratno uporabo 

OŽIVLJANJE  • Uporaba ustnih nastavkov 
• Uporaba ambuja 

NAMESTITEV BOLNIKA • Izolacija glede na načine prenosa okužbe 

RESPIRATORNA HIGIENA 
/KAŠELJ 

• Navodila ob kašljanju in kihanju 
• Uporaba robčkov za enkratno uporabo 
• Higiena rok 
• Kirurška maska ob okužbi dihal 





Izvajanje čiščenja/razkuževanja 

• Natančno definirati delokroge (čistilke, 
bolničarji, gospodinje, zdravstvena nega) 

• Pravilna tehnika  

• Zajeti vse površine, ki se jih dotikamo z rokami 

• Mehansko čiščenje – obraba materiala 

• Razkuževanje – ustrezno razkužilo, kontaktni 
čas! 

• Uporaba strojev za aerosolizacijo prostora 



PROBLEMI  

• Stikala 

• Kljuke 

• Dozatorji (mila, razkužila)  

• Izplakovalniki 

• Telefoni 

• Pulti 

• Postelje 




