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Хірургічні ранові інфекції:
проблема та шляхи її
вирішення
Широка розповсюдженість, високий рівень
захворюваності, висока летальність,
соціальні та медичні наслідки переконливо
підтверджують необхідність боротьби
з ВЛІ.
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Хірургічні ранові інфекції (ХРІ) є най
більш частими ускладненнями у па
цієнтів у післяопераційний період. У
сучасній клініці вони погіршують
прогноз хвороби, залишаються най
більш важливою і гострою пробле
мою охорони здоров’я в усіх країнах
світу у зв’язку з високим рівнем по
ширеності, захворюваності та ле
тальності, а також спричиненими со
ціальноекономічними збитками.
Перебування у хірургічному стаціо
нарі хворих з інфекційними усклад
неннями збільшує тривалість госпі
талізації, потребує значних мате
ріальних витрат як з боку держави,
так і родичів пацієнта. Це обумовле
но не тільки вартістю медичної допо
моги, а й, значною мірою, збитками
внаслідок непрацездатності.
За даними літератури, середньорічні
економічні збитки внаслідок приєд
нання ВЛІ до основного захворю
вання за 2002 р. у Великій Британії
склали – 1,07 млрд фунтів стерлін
гів і 2,4 млрд доларів у США. ХРІ
збільшує тривалість госпіталізації у
середньому від 6 до 38 днів у залеж
ності від збудника “додаткової ін
фекції”. В Україні додаткові витрати
на лікування післяопераційних
ускладнень у зв’язку з приєднанням
ВЛІ до основного захворювання хі
рургічних пацієнтів, не підрахову
ються, тому масштаби економічних
збитків, завданих державі не відомі.
За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), в Євро
пейському регіоні за останні 25 ро
ків ВЛІ було виявлено від 1,7 % до
44,8 % пацієнтів. Вибірковими
дослідженнями вітчизняних та зару
біжних вчених встановлено, що са
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ме ці інфекції є найбільш частими
ускладненнями оперативного ліку
вання гострого хірургічного захво
рювання у післяопераційний період,
які діагностують від 17 до 35 % ви
падків прооперованих хворих. Ча
стота розвитку хірургічних ранових
інфекцій залежить від типу та харак
теру оперативного втручання: при
чистих ранах – 1,5–6,9 %, умовно
чистих – 7,8–11,7 %, контамінова
них – 12,9–17 %, “брудних” –
10–40 %. Не зважаючи на те, що на
рівні інфікування пацієнтів у різних
країнах світу впливає багато чинни
ків, загальноприйнятим фактом є те,
що кожний десятий пацієнт, який
звертається в медичний заклад,
хворіє на ВЛІ. Вибірковими дослі
дженнями встановлено, що у хірур
гічних стаціонарах України ХРІ у па
цієнтів у післяопераційний період
виявляються у середньому від 13,4
до 38,8 %, що корелює з показника
ми інших країн. У той же час, згідно з
державними статистичними даними
України, ХРІ складає лише 0,07 %
(2005 р.). Це свідчить про те, що в
річних звітах, котрі надаються за
кладами охорони здоров’я, відсутня
достовірна інформація про кількість
випадків ХРІ. Це ускладнює аналіз
та прогноз захворюваності ВЛІ, не
дозволяє розробити адекватні про
філактичні та протиепідемічні захо
ди, контролювати ефективність їх
виконання, внаслідок чого епідеміч
ний процес стає неконтрольованим.
Віднесення гнійносептичних інфек
цій (ГСІ) до основного захворювання
обумовлюють понад 40 % післяопе
раційної летальності. У США ВЛІ зай
має четверту позицію (після захво
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рювань серцевосудинної системи,
злоякісних пухлин та інсультів) за ча
стотою причин летальності. В Україні
дослідження летальних випадків не
проведені, а офіційна статистика
взагалі відсутня. Летальні випадки
серед прооперованих пацієнтів,
причиною смерті яких стало заго
стрення хронічної хвороби, спричи
нене післяопераційною інфекцією,
практично не враховуються. Тому
оцінити масштаби летальності внас
лідок ВЛІ в Україні не можливо. По
ряд із цим дані світової літератури
вказують на те, що летальність у ре
зультаті цих інфекцій в Україні може
бути не менша, ніж у розвинених
країнах світу. Отже, широка розпов
сюдженість, високий рівень захво
рюваності, висока летальність, со
ціальні та медичні наслідки свідчать
про необхідність боротьби з ними.
У залежності від соціальноеконо
мічної ситуації в країні, медичних
традицій та інших факторів, ця про
блема вирішується порізному. Без
сумнівів залишається той факт, що
ефективна профілактика і контроль
за цими інфекціями потребує коор
динації зусиль на національному та
на місцевому рівнях, а також на рів
ні лікувальнопрофілактичних за
кладів. Якщо в США загальнодер
жавні програми з боротьби з ВЛІ,
зокрема ХРІ, з’явилися ще наприкін
ці 50х – на початку 60х рр. ХХ ст.,
то в колишньому СРСР окремі еле
менти епідеміологічного нагляду
(ЕН) за ХРІ були введені в середині
70х р. Організацією контролю за
ВЛІ, у т. ч. в країнах СНД і в Україні
зокрема, займаються переважно
заклади Державної санітарноепіде
міологічної служби (СЕС), які входять
до складу Міністерства охорони здо
ров’я. Крім того, у хірургічних стаціо
нарах згідно з наказом МОЗ СРСР
від 31.06.78 р. № 720 “Об улучше
нии медицинской помощи больным
с гнойными хирургическими заболе
ваниями и усилении мероприятий
по борьбе с внутрибольничной ин
фекцией”, створені постійнодіючі
комісії з боротьби з цими інфекція
ми, до функцій яких входять органі
зація та проведення профілактич
них заходів, спрямованих на попе
редження виникнення внутрішньо
лікарняних інфекцій (ВЛІ). На жаль,
ці комісії існують у більшості випад
ків лише на папері, покладені на них

функції щодо боротьби з ВЛІ з різних
причин вони виконувати не можуть.
Їхня робота є ефективною відносно
організації та здійснення профілак
тичних заходів, спрямованих на по
передження занесення та поширен
ня “класичних” інфекційних захво
рювань, про що свідчать відсутність
реєстрації спалахів та досить низь
кий рівень (5,3 % – 2005 р.) цих ін
фекцій у стаціонарах України. Щодо
організації заходів профілактики ро
звитку у післяопераційному періоді
ХРІ, зазначена постійнодіюча комі
сія, створена у хірургічних стаціона
рах в умовах відсутності добре нала
годженої системи епідеміологічного
нагляду, який є важливим елемен
том інфекційного контролю за ВЛІ,
не ефективна і потребує перегляду.
Загальновідомо, що закономірності
розвитку епідемічного процесу (ЕП)
визначаються специфічними харак
теристиками як контингентів людей,
так і збудників, задіяних в ЕП при
ВЛІ. Основою ЕН за ВЛІ у лікувально
профілактичних закладах, зокрема у
хірургічних стаціонарах, є облік та
реєстрація цих захворювань. Відсут
ність в Україні чітко налагодженої,
ефективно діючої системи епідеміо
логічного нагляду за ХРІ у закладах
охорони здоров’я хірургічного про
філю ускладнюють реальну оцінку
кількісних та якісних показників
проявів епідемічного процесу при
ВЛІ. За визначенням групи експер
тів ВООЗ, епідеміологічний нагляд –
це епідеміологічне дослідження хво
роби як динамічного процесу, яке
охоплює як екологію збудника, так і
весь складний механізм, що визна
чає розповсюдженість інфекції. ЕН
за ХРІ має виключне значення, осо
бливо для визначення тенденцій ро
звитку у закладах охорони здоров’я
хірургічного профілю.
За даними ВООЗ, ефективна бо
ротьба з поширенням ВЛІ, зокрема
ХРІ, та зниження частоти їх ви
никнення можливі лише за умови
налагодження обліку та реєстрації
цих інфекцій. Ця робота здійснюєть
ся шляхом збору даних, які можуть
бути проаналізовані з метою удос
коналення методів боротьби з по
ширенням інфекцій у лікувально
профілактичних закладах. Існуюча
система обліку та реєстрації ВЛІ в
Україні є ефективною, коли йдеться
про “традиційні інфекційні хворо

би”, які занесені в стаціонар із зов
ні. Для виявлення справжнього рів
ня частоти виникнення ВЛІ,
спричинених умовнопатогенними
мікроорганізмами (УПМ), ця систе
ма не ефективна і потребує перегля
ду та науковообґрунтованого удос
коналення з урахуванням світового
досвіду. Отже, вирішення в Україні
проблеми ВЛІ не можливе без роз
робки, постійного удосконалення і
впровадження в практику охорони
здоров’я системи епідеміологічного
нагляду, яка базується на результа
тах епідеміологічної діагностики, що
передбачає впровадження системи
епідеміологічного нагляду за ХРІ, що
є найважливішим елементом про
грам інфекційного контролю (ІК),
який адаптуються під умови кон
кретного закладу охорони здоров’я і
можливостей мікробіологічної лабо
раторії.
ХРІ може виникнути у пацієнта у пі
сляопераційний період протягом йо
го знаходження в лікарні або після
виписки. Більшість ВЛІ виникають
після 48 год і більше перебування
хворого в стаціонарі. Для окремих
збудників можливі коливання термі
ну прояву ранових інфекцій у післяо
пераційний період, що важливо при
встановленні діагнозу ВЛІ. За виз
наченням Національного Центру
США з нагляду за інфекціями СDС
(Centers for Disease Control) інфекція
уражує рану в області хірургічного
втручання протягом 30 днів після
операції за умови відсутності ім
плантату або протягом одного року
при наявності імплантату. За дани
ми літератури, від 19 до 65 % випад
ків хірургічної ранової інфекції діаг
ностуються після виписки хворого зі
стаціонару. Отже, відсутність післяо
пераційного спостереження знижує
реальні показники хірургічної рано
вої інфекції.
Цілком зрозуміло, що ЕН не можли
вий без стандартних визначень ви
падків ВЛІ. Критерії, за якими
визначається внутрішньолікарняна
природа інфекції, а також єдність у
визначенні інфекцій різної локалі
зації має велике значення для ін
терпретації даних. При відсутності
послідовності у використанні стан
дартних визначень, будьяке порів
няння даних одного лікувальнопро
філактичного закладу з іншими про
тягом певного часу не має сенсу.
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В Україні загальноприйняте визна
чення ХРІ не розроблене, тому епіде
міологічний аналіз та порівняння да
них різних хірургічних стаціонарів не
є достовірними. Крім того, відсут
ність критеріїв стандартного визна
чення випадку ВЛІ та терміни їх ви
никнення призводить до того, що
кожний лікар хірургічного стаціона
ру, самостійно вирішує, чи реєстру
вати наявні інфекції у пацієнта як
внутрішньолікарняного походження.
Існує багато визначень випадків
ВЛІ, з яких найбільш визнаною си
стемою у світі сьогодні вважають
систему визначень, що розроблена
у 1988 р. Центрами контролю і про
філактики захворювань США – CDC.
Ці визначення об’єднують специфіч
ні клінічні дані, результати лабора
торних аналізів та інших видів дослі
джень з урахуванням наукових дося
гнень в області діагностичних техно
логій, сформульовані у вигляді алго
ритмів. Згідно з CDC, стандартні
визначення випадку ВЛІ – це сукуп
ність клінічних, мікробіологічних, ла
бораторних та інших показників,
необхідних для підтвердження наяв
ності інфекції. Стандартні визначен
ня випадку призначені для епідеміо
логічної діагностики і не використо
вуються для постановки клінічного
діагнозу та вибору лікування. Пере
лік визначень CDC для нагляду за
ВЛІ успішно використовують не ли
ше в США, а й в багатьох країнах За
хідної та Східної Європи, визнаний
ВООЗ і може бути успішно адаптова
ний в умовах України.
Згідно з CDC, визначення ВЛІ має
низку важливих принципів. Попер
ше, дані, на підставі яких виявляєть
ся і потім класифікується ВЛІ пред
ставляють собою різні комбінації
клінічних ознак, а також результатів
лабораторних та інших видів діагно
стичних досліджень. Клінічні дані от
римують шляхом безпосереднього
спостереження за станом хворого
або огляду медичної картки пацієн
та чи іншої документації, наприклад,
температурних листів. Лабораторні
підтвердження включать результати
бактеріологічних посівів і мікроско
пічних досліджень. Додаткові дані
забезпечуються іншими методами
діагностичних досліджень: ультраз
вуковими (УЗД), ендоскопії тощо.
Подруге, прийнятним критерієм що
до наявності інфекції є діагноз хірур
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га, основаного на результатах без
посереднього спостереження під
час хірургічного втручання, ендоско
пічного дослідження або іншої діаг
ностичної процедури, або поставле
ного на підставі клінічних даних, як
що немає доведених даних, що за
перечує подібній діагноз (напри
клад, якщо запис помилково зане
сено в карту іншого хворого або
діагноз встановлено попередньо і
не підтверджується наступними дос
лідженнями). Однак для інфекцій де
яких локалізацій, діагноз лікаря по
винен бути обґрунтований із приз
наченням відповідної антимікроб
ної терапії. Потретє, для того, щоб
інфекція була класифікована як ВЛІ,
не повинно бути ніяких ознак того,
що ця інфекція була присутня у мані
фестній формі або в інкубаційному
періоді на момент госпіталізації (ко
ли йдеться про класичні інфекції, ви
кликані патогенними мікроорганіз
мами). Інфекція розцінюється як ВЛІ
також у випадку, колі інфекція вини
кає у лікарні, а проявляється після
виписки. Почетверте, до категорії
ВЛІ не відносяться випадки, коли ін
фікування відбувається в умовах,
коли інфекція представляє собою
ускладнення або подовження інфек
ції або інфекцій, які були наявні в
момент госпіталізації хворого, за
виключенням випадків, коли вия
влення нового патогенного мікро
організму або зміна характеру клі
нічної симптоматики дозволяє з ви
соким ступенем вірогідності припу
скати можливость приєднання нової
інфекції. Поп’яте, ні в період пере
бування в стаціонарі, ні після випи
ски, строки, що визначає віднесен
ня інфекції внутрішньолікарняним
або заносам, не визначені, за ви
ключенням декількох особливих ви
падків, що спеціально обговорені у
переліку ВЛІ. Таким чином, у кожно
му конкретному випадку походжен
ня інфекції слід визначити лише в
аспекті даних, які можуть підтверди
ти факт інфікування в стаціонарі.
При використанні визначень ВЛІ,
слід пам’ятати наступне: 1) попере
дження інфекції не має ніякого від
ношення до визначення ВЛІ цієї ін
фекції. Враховуючи сучасний рівень
медичних знань і технології, можли
во попередити лише біля третини ус
іх випадків ВЛІ; 2) епідеміологічні
визначення ВЛІ не спрямовані на

прийняття клінічних рішень щодо ве
дення хворого. Тому деякі випадки
ВЛІ можуть бути не враховані, в той
час, коли інші стани пацієнтів по
милково враховуються як інфекції.
За класифікацією, запропонованою
CDC (США), інфекції в області хірур
гічного втручання поділяються на
три групи, у тому числі поверхнева
ранова інфекція, глибока хірургічна
ранова інфекція та інфекція органа і
порожнини після операції. Для епі
деміологічного діагнозу зазначених
хірургічних інфекцій CDC розробле
но відповідні стандартні критерії
визначення випадків ВЛІ.
Основні проблеми ЕН за ХРІ в Украї
ні на сучасному етапі: відсутня до
стовірна інформація про частоту та
структуру ХРІ; реєстрація ХРІ ведеть
ся лише в абсолютних показниках і
включає неповний перелік можли
вих нозологічних форм, а оператив
на інформація взагалі відсутня; не
проводиться епідеміологічна діагно
стика (поточний та ретроспективний
аналіз) ХРІ; не проводиться епідемі
ологічний аналіз даних про етіоло
гічну структуру та біологічні власти
вості, зокрема антибіотикорези
стентність; збудників ХРІ відображе
ні лише в оригінальних наукових ро
ботах, що ускладнює розробку про
філактичних заходів, спрямованих
на зниження рівня ХРІ; санітарно
бактеріологічні дослідження, які
проводяться у хірургічних стаціона
рах, дозволяють оцінити переважно
якість дезінфекції, а не ступінь акти
візації епідемічного процесу ВЛІ;
недостатній рівень підготовки ме
дичних кадрів із питань профілакти
ки ХРІ; відсутня координація дій са
нітарноепідеміологічної служби та
лікувальнопрофілактичних установ
щодо виявлення, реєстрації ВЛІ; іс
нуюча система покарань не стиму
лює медичні заклади до активної
участі в об’єктивній реєстрації і звіт
ності ВЛІ.
Отже, вирішення проблеми ВЛІ ви
магає насамперед відвертості,
об’єктивності та конструктивності як
з боку лікувальнопрофілактичних
закладів, так і Державної санітарно
епідеміологічної служби країни.
Стратегія боротьби з ВЛІ потребує
більш глибоких змін. В Україні на
гальною є проблема створення та
впровадження на державному рівні
нової моделі організації епідеміоло
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гічного нагляду за ВЛІ, що відпові
дає рекомендаціям ВООЗ та стан
дартам європейських країн, які вже
показали свою ефективність. В пер
шу чергу, це стосується організації
та впровадження інфекційного кон
тролю в закладах охорони здоров’я,
як важливої складової в системі епі
деміологічного нагляду за ВЛІ.
Необхідними кроками у цьому на
прямі є прийняття єдиного визна
чення поняття ВЛІ, дефініцій окре
мих нозологічних форм, порядок їх
виявлення та державної реєстрації,
прийняття єдиного положення про
госпітального епідеміолога, лабора
торне забезпечення розшифровки
етіологічної структури окремих ви
падків та створення комп’ютерної
бази для епідеміологічного аналізу
та прогнозування поширення про
відних збудників, появи у них факто
рів патогенності та інших біологіч
них властивостей, зокрема стійкості
до антибактеріальних та дезінфек
ційних препаратів.
Прагнення мінімізувати ризик
захворювання ВЛІ пацієнтів стаціо
нарів в умовах прогресу медичної
техніки і поширення інвазивних
втручань призвело до створення у
70–80х рр. системи інфекційного
контролю в стаціонарах (термін
CDC, Атланта, США). Ця система про
демонструвала свою ефективність
не тільки в США, але й в інших краї
нах, які її запровадили. Створення
цієї системи передбачає певну за
конодавчу базу та інфраструктуру
медичної допомоги у державному
масштабі. В умовах України, а саме:
централізованої державної системи
охорони здоров’я створити таку си
стему цілком можливо. Складніше –
при багатоукладності медичної до
помоги. Тому навіть в економічно
розвинених країнах становлення си
стеми інфекційного контролю прой
шло непрямий шлях до стверджен
ня. Яскравим прикладом для Украї
ни, може бути шлях впровадження
нагляду за ВЛІ у Німеччині, де в
1994 р. було проведено перше на
ціональне дослідження з викори
станням критеріїв, запропонованих
CDC (Атланта, США). У цьому дослі
дженні під назвою NIDER1 (Nosoko
miale Infektionen in Deutschland Er
fassung und Prevention) добровільно
взяли участь 72 лікарні. Досліджен
ня охопили близько 15 тис. пацієн

тів. Було визначено різну частоту ви
никнення ВЛІ залежно від профілю
пацієнтів. Найчастіше ВЛІ були за
фіксовані у пацієнтів палат інтен
сивної терапії (15,3 % від кількості
хворих). У пацієнтів хірургічного, те
рапевтичного та акушерськогінеко
логічного профілю було визначено
відповідно 3,8, 3,0 та 1,5 % ВЛІ. Най
частішими діагнозами ВЛІ були ін
фекції сечостатевих шляхів (40 %) і
пневмонії (20 %). Післяопераційні ін
фекції складали 15 %, сепсис – 8 %
від усіх зафіксованих ВЛІ.
Базуючись на попередньому досві
ді, наступне дослідження NIDER2
було проведено в 1995–1998 рр.
для відділень інтенсивної терапії та
хірургічного профілю 8 лікарень. Під
наглядом було більше 11 тис. хво
рих. Середній рівень ВЛІ склав 6,9
випадка на 100 пацієнтів. За ре
зультатами цих досліджень, в Німеч
чині була створена національна си
стема контролю за нозокоміальни
ми інфекціями – KISS (Krankenhaus
InfektionsSurveillance System). В ос
нову KISS покладено протокол аме
риканської системи контролю за
ВЛІ (NNIS від CDC). Проте існують
певні відмінності, що відповідають
європейській системі організації
медичної допомоги.
Новий закон Німеччини (аналог За
кону України “Про захист населення
від інфекційних хвороб” від 6 квітня
2000 р.) про профілактику інфекцій
них хвороб (Infektionesschutzges
etz), прийнятий німецьким урядом і
введений в дію у січні 2001 р., зо
крема (параграф № 23) уповнова
жив лікувальні заклади організува
ти нагляд за ВЛІ, передусім у місцях
з підвищеним ризиком їх виникнен
ня (наприклад, палати інтенсивної
терапії), а також реєструвати небез
печні мультирезистентні шпитальні
мікроорганізми. Новий закон зо
бов’язав усі медичні заклади Німеч
чини впровадити систему нагляду за
ВЛІ як умову надання якісної медич
ної допомоги, проте залишив за лі
кувальними закладами право вибо
ру принаймні одного, найнебезпеч
нішого типу нозокоміальних інфек
цій, для якого має проводитись на
гляд за системою KISS. Закон також
надав повноваження Інституту Р. Ко
ха координувати та проводити епіде
міологічні дослідження ВЛІ на феде
ральному рівні.

Порівняно з Американською систе
мою нагляду за нозокоміальними ін
фекціями (CDC, Атланта) в Німеччи
ни існують деякі відмінності у термі
нах. Зокрема замість терміна “ін
фекційний контроль” частіше вжи
вається термін “шпитальна гігієна”.
Відповідно, лікар, який цим займа
ється, називається “шпитальний гі
гієніст” (Krankenhaushygieniker), се
редній медичний персонал – гігіє
нічні спеціалісти (HygieneFachkraft).
Профілактика і контроль за ВЛІ, згі
дно з німецькою системою шпиталь
ної гігієни, здійснюється за умови
взаємодії чотирьох ланок: медично
го директора (аналог головного лі
каря або його заступника із медич
них питань), шпитального гігієніста
(лікаря з інфекційного контролю,
епідеміолога), медичних сестер з ін
фекційного контролю, а також Комі
сії з гігієни.
Функції лікарягігієніста у Німеччині
полягають у кваліфікованих кон
сультаціях щодо ВЛІ. Власне, він є
радником головного лікаря зі спе
ціальних питань. Більш конкретні
функціональні обов’язки має серед
ній медичний персонал із гігієни.
Здійснюючи постійні візити до усіх
відділень лікарні, медичні сестри з
гігієни контролюють виконання усіх
медичних маніпуляцій, а також де
зінфекцію і стерилізацію, приготу
вання їжі та прання. Вони допомага
ють лікарям та слідкують за якістю
медичних записів і первинною реє
страцією ВЛІ, а також координують
епідеміологічні (статистичні) дослі
дження; беруть участь у виборі де
зінфекційних засобів та відповідно
го обладнання; навчають середній і
молодший персонал лікарні прави
лам гігієни при виконанні медичних
маніпуляцій та догляду за хворими.
Вони ж, у тісному спілкуванні з ліка
ремгігієністом та медичним дирек
тором (головним лікарем), органі
зовують засідання комісії з гігієни
(інфекційного контролю) у лікарні.
До її складу входять головний лікар
(голова комісії), адміністратор та
(або) технічний директор, лікаргігіє
ніст, мікробіолог або інфекціоніст,
головна медична сестра, медсестра
з гігієни, представник відділення
стерилізації та дезінфекції. Діяль
ність комісії з гігієни спрямована на
координації дій усіх підрозділів лі
карні відносно організації системи

21

аналіз ситуації

Гігієна лікарні

нагляду і боротьби з ВЛІ. Відповідно,
рішення цієї комісії обов’язкові для
виконання.
В 1992 р. інспекція з 2000 німець
ких лікарень показала, що незва
жаючи на те що 90 % з них мали дію
чі комісії з гігієни, тільки у 35 % ліка
рень працювали лікарігігієністи,
здебільшого на умовах сумісництва
або неповного робочого дня. Серед
ній медичний персонал, задіяний у
нагляді за ВЛІ, працював у 2/3 ліка
рень, проте тільки у 30–32 % випад
ків це була їхня постійна або основ
на робота. Після проведення феде
ральних досліджень (NIDER1 та NI
DER2) і особливо після введення
федерального закону про запобі
гання інфекційним хворобам, ситуа
ція з кадровим забезпеченням лі
карняної гігієни значно покращи
лась. До того ж, починаючи з
2000 р. всі дані з нагляду за ВЛІ
надсилаються до референсцентру
тільки за допомогою комп’ютера,
жодних паперів. Згідно з опитуван
ням персоналу лікарень, які уповно
важені обробляти та надсилати дані
до KISS – системи, на одну палату ін
тенсивної терапії або операційне
відділення витрачається додатково
у середньому 23 год на тиждень.
Якщо величина лікарні не дозволяє
виділити окремі ставки персоналу
для виконання такої роботи, впро
ваджується ротаційна система на
гляду: декілька невеликих або се
редніх за розмірами лікарень мають
спільний штат гігієнічного персона
лу, який працює в кожній лікарні за
відповідним графіком.
Окремої системи епідеміологічного
нагляду за ХРІ в національному мас
штабі в Україні поки що не існує. В
той же час ефективно діє чітко від
працьована система епідеміологіч
ного нагляду за традиційними інфек
ціями, зокрема ВЛІ, викликаними
збудниками зазначених інфекцій.
Нині епідеміологічний нагляд за ВЛІ
в Україні здійснюється відповідно до
Закону України “Про захист насе
лення від інфекційних хвороб” від
6 квітня 2000 р., та Закону України
“Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населен
ня” від 24.02.1994 р., які є право
вою базою для організації системи
епідеміологічного нагляду за ВЛІ,
зокрема ХРІ в Україні. Однак діючий
наказ МОЗ СРСР від 18.12.1989 р.
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№ 654 “О совершенствовании си
стемы учета отдельных инфекцион
ных и паразитарных заболеваний”,
передбачає реєстрацію лише окре
мих нозологічних форм цих інфек
цій. Для підвищення ефективності
епідеміологічного нагляду за ВЛІ,
згідно з наказом МОЗ України від
23.02.2000 р. № 33 “Про штатні
нормативи та типові штати закладів
охорони здоров’я” до штатного роз
кладу лікувальнопрофілактичного
закладу з кількістю ліжкового фонду
від 100 і більше вводиться 0,5 поса
ди лікаряепідеміолога. Великі надії
щодо організації заходів боротьби з
внутрішньолікарняними інфекція
ми покладалися на госпітальних епі
деміологів.
На сьогодні створено практично всі
умови (в ЛПЗ м. Києва працюють 19
госпітальних епідеміологів, є сучасні
баклабораторії) для провадження
системи інфекційного контролю за
ВЛІ у хірургічних стаціонарах м. Киє
ва. На жаль, із зарахуванням госпі
тальних епідеміологів у штат ліку
вальних установ столиці ситуація
щодо обліку та реєстрації ВЛІ не по
ліпшилась, навпаки ці інфекції
виявляються ще менше, ефектив
ність їхньої роботи вкрай низька.
Основною причиною тому є відсут
ність належної організації їхньої ро
боти та методичне керівництво з бо
ку Головного управління охорони
здоров’я м. Києва. Викликає зане
покоєння також незадовільна робо
та санітарноепідеміологічної служ
би м. Києва щодо епідеміологічного
нагляду за ХРІ. Позитивним є лише
те, що у м. Києві у всіх районних са
нітарноепідеміологічних станціях з
метою поліпшення епідеміологічно
го нагляду за ВЛІ створені відділен
ня лікарняної гігієни з укомплекто
ваним штатом лікарів у кількості 20
осіб. Фахівці цих відділень користу
ються сучасними бактеріологічними
лабораторіями РСЕС, які укомплек
товані досвідченими фахівцями та
мають необхідну матеріальнотех
нічну базу. Проте наявні кадровий
потенціал та лабораторна база сані
тарноепідеміологічної служби ви
користовується не ефективно, про
що свідчить відсутність належного
епідеміологічного нагляду за ВЛІ в
закладах охорони здоров’я хірургіч
ного профілю. Протягом досить три
валого часу фахівцям відділень лі

карняної гігієни санітарноепідеміо
логічної служби м. Києва “не вдаєть
ся” встановити належний контроль
за обліком та реєстрацією ХРІ, що
передбачено санітарним законо
давством України. За державними
статистичними даними щороку у сто
лиці реєструються лише 12 випадки
ХРІ, що пояснюється неналежним
виконанням фахівцями санітарно
епідеміологічної служби своїх функ
цій щодо контролю за дотриманням
санітарного законодавства з боку
закладів охорони здоров’я в частині
реєстрації ВЛІ. Для порівняння: в
м. Одесі при укомплектованому шта
ті з 3 епідеміологів діє чітко налаго
джена система обліку та реєстрації
ХРІ у хірургічних стаціонарах, де що
року виявляться понад 1000 випад
ків, епідемічна ситуація знаходиться
під ефективним контролем санітар
ноепідеміологічної служби, спалахи
ВЛІ не реєструються.
Відповідно до KISS в Німеччині, іс
нує практика, коли госпітальний гігі
єніст (епідеміолог) може зайти в па
лату, оглянути хворого, перевірити
його призначення, поцікавитися,
наприклад, чому пацієнту, в якого
операція пройшла без ускладнень
температура
тіла
нормальна,
призначаються сильнодіючі антибіо
тики. І хірурги змушені будуть аргу
ментувати призначення складних лі
ків. На жаль, в Україні таких преце
дентів поки що немає.
Відповідно до стандартів епідеміо
логічного нагляду, рекомендованих
ВООЗ у 1999 р. (World Health Organi
zation. Standards of surveillance re
commended by WHO), слід застос
увати як активний, так і пасивний
епідеміологічний нагляд. Українське
санітарне законодавство дає мо
жливості контролювати епідеміоло
гічну ситуацію в країні. Однак недо
ліком у системі епідеміологічного
нагляду за інфекціями, зокрема ХРІ,
з точки зору експертів ВООЗ, є те,
що у нас передбачена тільки пасив
на реєстрація, а не активне
виявлення ВЛІ. Сучасна світова
практика інфекційного контролю –
це активне виявлення кожного ви
падку ХРІ, активний епідеміологіч
ний нагляд за формуванням потен
ційно загрозливих штамів, стійких
до антибіотиків та дезінфектантів.
Особливістю системи інфекційного
контролю в США є те, що вона, як

аналіз ситуації

правило, субсидується державою
або національним Центром нагляду
за інфекціями (CDC, Атланта), який
отримує від лікарняних закладів
Америки необхідну інформацію і
визначає тенденції розвитку про
блеми ВЛІ. Лікарні розробляють на
підставі рекомендацій Центру і ви
користовують спеціальні протоколи,
збирають дані щодо різних груп хво
рих, у яких можна очікувати розви
ток ВЛІ. Про кожного хворого збира
ється детальна інформація, яка
включає демографічні дані, тип ін
фекції, фактори ризику, дані про ви
ділений збудник та його антибіоти
корезистентність, хід хвороби. У
рамках програм ІК розробляються і
використовуються окремі інструкції
щодо методів визначення, стеження
і аналізу антибіотикорезистентності
мікроорганізмів, які циркулюють у
стаціонарі.
У Росії, де діє така сама, як і у нас,
система державного санітарноепі
деміологічного нагляду, вже розро
блено і впроваджено у багатьох лі
карняних закладах систему інфек
ційного контролю (аналог амери
канської системи нагляду за нозоко
міальними інфекціями), яка перед
бачає, що активний епідеміологіч
ний нагляд здійснює госпітальний
епідеміолог, який проводить епіде
міологічну діагностику для організа
ції адекватних протиепідемічних за
ходів. У здійсненні інфекційного
контролю беруть участь усі співро
бітники лікарні, які розуміють, що
достовірні дані про ВЛІ необхідні,
перш за все, для раціоналізації про
філактичних заходів і попередження
виникнення інфекцій. Проводиться
постійне інформування всіх праців
ників лікувального закладу про ре
зультати проведення ІК, що посилює
відповідальність кожного співробіт
ника за якість своєї роботи. Значна
роль відводиться навчанню медич
ного персоналу з питань ІК.
На сьогодні дуже важливо здійснити
в Україні такі заходи:
• удосконалити існуючу систему епі
деміологічного нагляду за ХРІ;
• впровадити у лікарнях систему ІК,
яка б включала чіткі підходи і кри
терії щодо діагностики та стеження
за ХРІ;
• ввести до штату лікарень хірургіч
ного профілю посаду госпітального

епідеміолога, який зможе забезпе
чити проведення постійного актив
ного моніторингу за ВЛІ (облік та ре
єстрацію усіх форм ВЛІ), а також
аналіз даних і розробку рекоменда
цій щодо їх профілактики.
Необхідно також налагодити тісне і
плідне співробітництво центрів са
непіднагляду (СЕС) з госпітальними
епідеміологами лікувальнопрофі
лактичних закладів. Таким чином,
епідеміологи СЕС отримають мо
жливість більш ефективно будувати
свою діяльність щодо профілактики
ВЛІ шляхом створення інформацій

ноаналітичних відділів контролю за
закладами охорони здоров’я.
Створення в Україні організаційно
кадрової структури і законодавчої
бази, безумовно, сприятиме впро
вадженню ІК у лікарнях. Проте сут
тю системи епідеміологічного на
гляду за ВЛІ в Україні, її головною
ідеєю і справою більш складною,
ніж виділення в лікарні робочих міс
ць для фахівців з лікарняної гігієни,
є впровадження стандартних виз
начень випадків ВЛІ та створення
стандартизованої бази даних у мас
штабі держави або принаймні пев
ного регіону.
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