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• Viac ako 900 účastníkov z 89 krajín sveta
• Odznelo 97 prednášok a 427 posterov, v ktorých mala aktívne

zastúpenie aj Slovenská republika

• Hlavné témy kongresu
• Infekcie asociované so zdravotnou starostlivosťou (HCAI)
• Šírenie multirezistentných baktérií
• Problematika kontroly antibiotickej rezistencie
• Hygiena rúk
• Matematické modelovanie v kontrole infekcií
• Surveillance HCAI
• Prevencia a kontrola HCAI u špecifických skupín pacientov
•

(JIS, pediatrický a geriatrický pacienti, dlhodobá starostlivosť,
imunokompromitovaný pacienti)

• Bezpečnosť pacientov
• Dezinfekcia, sterilizácia
• Kontrola prostredia a špecifických podmienok (dialýza, endoskopy,

operačné miestnosti)
• Prevencia a kontrola HCAI v rozvojových krajinách

• Abstrakty príspevkov sú dostupné v supplemente časopisu

Antimicrobial Resistance and Infection Control (ARIC) zadarmo,
prednášky sú dostupné online za poplatok

SARS, MERS-CoV, H7N9 – nové výzvy?
• David Heymann – The legacy of SARS

• Nevyhnutné budovať globálnu sieť surveillance, ktorá bude využívať najmodernejšie

metódy (napr. Google outbreak software)
• Budovať viacero špičkových výskumných kapacít, ktorý budú pracovať na princípe
“Research ready“, ktoré sú v prípade potreby ihneď pripravené na akciu (ako napr. Oxford
University Institute for Emerging Infections)
• Ekonomický dopad epidémie SARS na Hong Kong – 4% HDP
• Pochopenie významu zvieracích rezervoárov pri vírusoch ako SARS, HIV, Influenza, MERSCoV
• Wing Hong Seto – Infection control before and after SARS
• Vírus SARSu sa v počiatkoch šíril ako infekcia asociovaná so zdravotnou starostlivosťou,

kvôli nedostatočnej úrovni v prevencii a kontrole infekcií v zdravotníckych zariadeniach,
• Zomrelo viac zdravotníckych pracovníkov
• Počas epidémie SARSu v jeho aj iných nemocniciach postupne so zvýšenou complianciou k
hygiene rúk, bariérovému ošetrovateľskému režimu a maximálnej ostražitosti pred
SARSom klesla incidencia HCAI takmer o polovicu
• Epidémia SRASu spôsobila zvýšený záujem prevenciu a kontrolu infekcií v nemocniciach v
Ázii – zvýšenie pomeru zdravotnícky pracovník/lôžko, vznik špecializovaných komisií a
orgánov pre kontrolu infekcií, a viac financií cielene alokovaných na kontrolu a prevenciu
infekcií a činnosť špecializovaných tímov

SARS, nový Coronavírus, H7N9
• Laurent Kaiser – influenza, coronavirus and emerging viruses: can we predict the

unexpected?
• Podrobný genetický profil nových vtáčích chrípkových vírusov a MERS-CoV
• Najzaujímavejšou časťou prednášky bola vedeckými dôkazmi zdokumentovaná úvaha o
tom ako dlho trvá „poľudštiť“ zvierací vírus – pravdepodobne to trvá niekoľko desiatok
rokov (možno i celé storočie), kedy sa musia kumulovať v genóme efektívne mutácie a
rekombinácie
• V budúcnosti s nárastom poznatkov v molekulárnej biológii bude možné sledovať vývoj
fylogenézy vírusov v reálnom čase, avšak schopnosť predpovedať, ktoré subtypy budú mať
epidemický potenciál bude nesmierne náročná úloha
• Keiji Fukuda – Latest news from MERS-CoV and H7N9
• Stručný historický prehľad šírenia HIV, SARS, H5N1 a H1N1 a porovnanie vo vzťahu k

dvom súčasným hrozbám - H7N9 a MERS-CoV
• Uspokojivý je relatívne malý počet konfirmovaných prípadov infekcie H7N9 (n=132) a
Mers-COV (n=70), avšak veľmi znepokojujúca je ich vysoká smrtnosť
• Exituje veľa nezodpovedaných zaujímavých otázok...

• 1. apríl – 23. máj – 23 prípadov (vrátane 2 zdravotníckych pracovníkov)

v 4 nemocniciach
• Letalita - 65%

Nové štúdie (2011-2013)
• SIGHT

= Review & Evidence-Based Guidance Infection Control
• University of Geneva, University Medicine Centre Freiburg, Imperial College, WHO Patient Saftey
Challenge, ECDC
• Vykonávať systematický prehľad a hodnotenie programov prevencie v nemocniciach a činnosti
tímov na kontrolu infekcií na báze EBM
• Vydať štandardné odporúčania
• PROHIBIT

= Prevention of Hospital Infections by Intervention and Training
• Cieľom je pochopiť existujúce odporúčania v súlade s praxou v kontrole infekcií asociovaných so
zdravotnou starostlivosťou v Európskych nemocniciach, identifikovať rizikové faktory neadekvátnej
compliancie s najlepšou praxou, testovať účinnosť opatrení
• Všetky informácie budú vydané vo forme odporúčania pre EÚ NA všetkých úrovniach (politici,
manažmenty nemocníc, zdravotnícky pracovníci)
• MOSAR

= Mastering Hospital Antimicrobial Resistance and its spread into the community
• Reduce MRSA Trial

• Cluster-randomized trial
• 43 nemocníc (vrátane 74 JIS)
• 74 256 pacientov
• 3 ramená
• 1 – bežná starostlivosť

• MRSA screening + izolácia pacientov
• 2 – cielená dekolonizácia

• MRSA screening+izolácia+dekolonizácia
• 3 – univerzálna dekolonizácia

• žiadny screening, dekolonizácia všetkých

pacientov
• Mupirocín, 2% chlorhexidín

Výsledky ( primárny ukazovateľ – počet MRSA
izolátov/1000 dní, počet MRSA bakteriémií,
• MRSA izoláty/1000 dní - 1 rameno HR= 0,92; 2
rameno HR= 0,75; 3 rameno HR= 0,72 (P=0,01)
• 1 rameno - 3.2 vs. 3.4 MRSA/1000 dní
• 2 rameno - 3.2 vs. 4.3 MRSA/1000 dní
• 3 rameno - 2.1 vs. 3.4 MRSA/1000 dní
• MRSA bakteriémia - 1 rameno HR= 1,23; 2 rameno

HR= 1,23; 3 rameno HR= 0,72 (P=0,01)
• Všetky BSI 1 rameno HR= 0,99; 2 rameno HR= 0,78,; 3
rameno HR= 0,56 (P=0,001)
• 1 rameno 4.1 vs. 4.2 BSI/1000 dní
• 2 rameno 3.7 vs. 4.8 BSI/1000 dní
• 3.6 vs. 6.1 infections BSI/1000 dní

Záver: V rutinnej praxi na JIS - univerzálna dekolonizácia (chlorhexidín+mupirocín) je
efektívnejšia ako univerzálny alebo cielený screening, redukuje počet MRSA izolátov a
infekcie krvného riečiska (nielen MRSA), šetrí náklady na skríning
Funded by the Agency for Healthcare Research and the Centers for Disease Control and Prevention; REDUCE MRSA ClinicalTrials.gov number,
NCT00980980)

MRSA
• Hyde Park corner debate

Decrease of MRSA in the UK successful infection control or natural decrease?
• Počet MRSA bakteriémií a CDI v UK poklesly so zvýšenou spotrebou a používaním

alkoholovej dezinfekcie a mydla v UK, avšak počet MSSA bakteriémií neklesol (?)

• Vysvetlenie – autori štúdie predpokladajú že pokles MRSA v UK bol spôsobený

prirodzeným kolísaním proporcie MRSA v prostredí, ktoré boli ovplyvnené najmä:
• Zmenami v preskribcii antibiotík
• Zmenami v imunite hostiteľa
• Zvýšené používanie chlórhexidínu

• Multifaktoriálny problém – preto budú vždy existovať určité neistoty v interpretácii

epidemiologických trendov

Bezpečnosť pacientov
• Robert Wachter – Embedding infection prevention into medical training

and the patient safety agenda
• Bezpečnosť pacientov sa rozvíjala spolu s kontrolu infekcií v USA avšak v
súčasnosti prevažuje
• Chyby v lekárskej praxi môžu za ekvivalentnú časť životov ako choroby, avšak

ich výskyt môžeme regulovať až k nule
• Sanjay Saint Cultural differences in infection control and patient safety

• Vplyv „kultúrnych rozdielov“ na vnímanie kontroly infekcií a bezpečnosti

pacientov

Črevná mikroflóra
• Antoine Andremont – The gut microbioma: mother of all troubles?
• Črevo je prirodzeným prostredím obrovského počtu baktérií
• (cca 1014 CFU/ mL), prevažne nepatogénnych anaeróbov (1010), iných komenzálov (106-

109) a rezistentných Enterobacteriacea (106)

• Črevo môže byt kolonizované rezistentnými baktériami v rozmedzí 0-

100% v závislosti od užívania antibiotík a diétnych návykov

• Perzistencia tohto rezervoáru bude mať za následok šírenie týchto

rezistentných baktérií do prostredia

• Úplná eliminácia týchto rezistentných baktérií z čreva nie je

pravdepodobne možné avšak je možné obmedziť jej narastanie
• Redukovaním používania antibiotík
• Zvýšením hygieny a sanitácie
• Dekolonizáciou (i keď tieto snahy doposiaľ neboli veľmi úspešné)

Rezistencia na kolistín
• George Daikos – The how’s and where’s of colistin resistance
• Poukázal najmä na problém heterorezistencie – posledná štúdia SENTRY – 23% MDR

A.baumani je heterorezistentných na kolistín
• Rezistencia na kolistín rastie – 23% izolátov K. pneumoniae je rezisttených v Grécku, problémy
sú už aj v Taliansku
• Tieto skutočnosti sú aj dôsledkom toho, že ešte stále máme rezervy v tom ako kolistín efektívne
využívať (mechanizmus účinku, rezistencie, dg. redukovanej suspektibility in vitro a pod.)

Clostridium difficile
• Matthew Samore – C. difficile in the community: community-onset or silent reservoir?
• Existujú štúdie dokumentujúce zvyšujúci sa počet CDI v komunite
• 2 - 3% nosičov v populácii
• Kolonizácia s CD sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dĺžkou hospitalizácie – CDI sú najmä problém v

nemocniciach s príležitostným infekciami v komunite
• Ako komunitné infekcie nemôžu byť považovaný pacienti ktorý boli v predchádzajúcich 3
mesiacoch v kontakte so zdravotnou starostlivosťou
• Novorodenci ako zdroj nákazy v komunite (?)
• Walter Zingg – C. difficile control in the hospital
• Pojednával o rôznych faktoroch uplatňujúcich sa v prenose CD – kontaminácia kože pacienta, rúk

ZP, kontaminácia vzduchu a povrchov, vzdialenosť pacientov, kolonizácia
• Ako účinné intervencie v kontrole CD zdôraznil umývanie rúk, zvýšenie počtu a
dezinfekcia teplomerov, dezinfekcia prostredia sporicídnymi príprvakami ( najmä pary
H2O2), obmedzenie preskribcie antibiotik
• V budúcnosti – molekulárna diagnostika – presnejšia a efektívnejšia... (whole genome sekvencing,
rapid ribotyping bez predchádzajúcej kultivácie)

Kontrola CRE
Abdul Ghafur – The Indian perspective
• 50% mortalita u jeho neutropenických pacientov s CRE
• 100% mortalita ak panrezisttené (karbapenémy + kolistín)
• Situácia v Indii – sanitácia, vysoké % nosičstva MDR (80% CR Acinetobacter, 40% CR
Klebsiella), zneužívanie ATB, absencia ATB politiky
• Liečba panrezsitených kmeňov – „pentaterapia“ – kombinácia 5 ATB (kolistín má
pravdepodobne synergický účinok s viacerými molekulami)
Yehuda Carmeli – An Israeli perspective
• Klonálne šírenie CRE (KPC CC258) v roku 2006
• Neosvedčil sa im odporúčaný screening u vysokorizikových pacientov (nosičstvo len u 5%
dlhodobá starostlivosť, 0,5% iné rizikové skupiny)
• Média – dobrý spojenec pokiaľ sú správne informovaný/zlý pokiaľ sú neinformovaný
• Izrael žije populácia 8 miliónov a existuje len 31 nemocníc
• Šírenie bolo úspešne zvládnuté efektívnou národnou stratégiou
Achilles Gikas – The Greek perspective on CRE: from surveillance to control
• Kritický postoj na krízovú situáciu vo výskyte CRE v Grécku, odkiaľ sa šírili do mnohých
iných krajín leteckou dopravou
• Chýba celonárodná stratégie – nemocnice nie sú ostrovy, pokiaľ nezačnú problém riešiť
komplexne ako napr. v Izraeli riešenie je v nedohľadne

Kontrola CRE
Jean-Christophe Lucet – Europe
• Nárast ESBL kmeňov v EÚ (EARSnet) v rokoch 2005 – 2011
• Prenos ESBL Klebsiell je frekventovanejší ako prenos ESBL E.coli
• Efektívne opatrenia nemožno koncipovať – málo RCTs
• Hygiena rúk – áno
• Aktívna surveillance a bariérová oše. technika - kontroverzné
• Kohortácia – áno počas outberaku
• Kontrola prostredia – menej dôležitá ako u iných patogénov
• Selektívna dekontaminácia črevného traktu /univerzálne využívanie chlorhexidínu – kontroverzné

Wing-Hong Seto – Far East / Asia
• Izolácia pacienta na jednolôžkovej izbe je dôležitejšia u gram-pozitívnych ako u
gram-negatívnych baktérií, okrem Acinetobactera
• Skôr zohľadniť lokálnu epid. situáciu ako patogén

Surviving sepsis campaign
• Jean-Louis Vincent - Surviving sepsis
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Letalita

Škvarková, Sokolová, Strehárová, Šimková, Plnenie štandardných
odporúčaní
liečby ťažkej sepsy a septického šoku na Klinike
anestéziológie a intenzívnej medicíny FN TT, Acta Chemoter., 2013 ( v
tlači)

Infekcie v mieste chirurgickej rany
• Jan Kluytmans - Use of bundles and multimodal prevention strategies
• Úspečná intervencia v prevencii SSI – zavedenie checklistov na sledovanie

compliancie k plneniu odporúčaní v prevencii SSI

1. Odstránenie ochlpenia – klipery
2. ATB profylaxia
3. Normotermia – zahrievacie deky
4. Otváranie dverí na operačnej sále – disciplína, koncentrácia tímu (when, who, why ?)

• Redukcia SSI
• Cievna chirurgia – 50%
• Črevná chirurgia– 36%

• Náklady cca 60 000€/ rok, ušetrenie cca 500 000€/rok
• Predpoklady – dobrá tímová práca a pozitívna zainteresovanosť všetkých

zamestnancov

Infekcie v mieste chirurgickej rany
Petra Gastmeier - Should we stop using laminar airflow in operating
rooms?
• Laminárne prúdenie (LP) - častice vzduchu pohybujú vo vrstvách rovnobežných so

smerom prúdu a navzájom sa nepremiešavajú

• Turbulentné prúdenie (TB) - častice vzduchu nepravidelne menia rýchlosť a smer,

premiestňujú sa z jednej vrstvy do druhej a navzájom sa premiešavajú

• Operačné sály – laminárne prúdenie – prúd čistého prefiltrovaného vzduchu je do

OS vháňaný jedným smerom, nevznikajú tak turbulencie ako pri bežnej klimatizácii
– MO sa nemôžu víriť a kontaminovať rany

• EBM dôkazy sú však obmedzené a náklady na takéto zariadenia sú vysoké
• Systematický review kohortových štúdií publikovaných posledných 10 rokov

hodnotiacich účinnosť LP na výskyt SSI pri operáciách bedrových a
kolenných kĺbov

Záver štúdie:
„It would be a waste of resources to establish new operating
rooms with LAF, and questionable as to whether LAF systems in
existing operating rooms should be replaced by conventional
ventilation systems“

Ventilátorová pneumónia (VAP)
Souha Kanj - Is VAP a preventable disease?
• Rôzne „bundles“ (CDC, IHI Ventilator Bundle Rello et al.) – rôzne počty elemetov
• Edukácia
• Zníženie o 46% - 12,6 – 5,7/1000 VAP days
• Vedomosti musia byť hodnotené – skórovacie testy
• Vzdelanie musí byť kontinuálne
• Musia participovať všetci zúčastnený
• Preventívne opatrenia
• Pred intubáciou – neinvazívna mechanická ventilácia
• V procese – redukcia kolonizácie a aspirácie, preferovať orálnu nie nazálnu
• Po intubácii – kontinuálna sedácia, držanie pozície hlavy, doby ventilácie, zmena
obvodu nemá benefit, orálna dekontaminácia – chlórhexidín (0,1%, 0,2%, 2%)
• Surveillance
• Spätná analýza výsledkov
Môžeme dosiahnuť VAP = 0 ?
• Nereálny cieľ – VAP je iná ako napr. CLABSI
Intubácia – stres
• Aspirácia – často nastane aj napriek opatreniam
• Trachea – nie je sterilná
• Vznik pneumónie – endogénne faktory – imunokompromitovaný pacienti
•

Hygiena rúk

• Didier Pittet - Infection control: from rubbing to dancing around the
world
• Hodnotenie „anatómie“ multimodálnej stratégie pre hygienu rúk

• E-learning, sociálny marketing („from campian to culture“)
• Zefektívnenie elektronickým monitorovaním plnenia príležitostí na vykonanie
hygieny rúk (iPhones)
• Austrália – dlhodobý program – 76% compliancia
• Výkon HH = HH akcie počas možných HH príležitostí
HH príležitosti

Kontrola prostredia – nové výzvy a možnosti
• Meet the experts (Boyce and Dettenkofer): Controversial issues about environmental cleaning and

disinfection
Otvorenie viacerých kontroverzných tém:
• Upratovanie pred samotným procesom dezinfekcie?
• Kedy je nutná dezinfekcia povrchov a kedy postačuje upratovanie?
• Samočistiace antibakteriálne povrchy a povrchy impregnované časticami medi ?
• Áno ale je potreba viacerých štúdií
• Najlepší prostriedok na dezinfekciu povrchov?
• Uvažoval aldehydy, fenoly, chlórové preparáty, peroxid vodíka a kyselinu peroctovú
• Záver - všetky majú výhody a nevýhody 
• Ako hodnotiť čistiaci výkon?
• Vizuálna kontrola, mikrobiologické kultúry, bioluminiscenčné metódy (ATP) alebo fluorescenčné značky ?
• Záver - Navzájom nevylučujú a opäť majú výhody a nevýhody 
• Ktoré bezdotykové dekontaminačné systémy - používať?
• Pary peroxidu vodíka, aerosól peroxid vodíka, UVC, pulzné UV
• Využitie peroxidu vodíka – para/aerosól ? – para je lepšia ale vlastne všetko má výhody a nevýhody 

Akadémia inovácií
• Nová pre-operačná stratégia – kombinácia fotodezinfekcie +

chlórhexidín

• Nová antivírusová technológia pre filtráciu vzduch – účinná len na

obalené vírusy – problém je najmä prenos vírusových častíc
kontaminovanými rukami pri zosadzovaní masky

• Nový druh antibakteriálneho obväzového materiálu (polyuretán s

antibakteriálnym účinkom)

• Mop na ATB z čreva – absorbentový nosič, ktorý sa zavádza do

koncovej časti čreva - znižuje selekciu rezistentných baktérií

• Elektronická hygiena rúk - monitorovanie 5 momentov
• Nový typ izolačného boxu

40 rokov po štúdii SENIC
• SENIC project = Study on the Efficacy of

Nosocomial Infection Control
„We know what to do to prevent infection, our
problem is getting hospitals personel to do it“
Jay P. Sanford M.D. (1973)

• 1970 – žiadna nemocnica v USA nemala program kontroly infekcií
• 1976 – polovica nemocníc v USA mala program kontroly infekcií
• HCAI redukcia – 32%
• Pomer 1 nemocničný epidemiológ / 250 lôžok

???

http://haicontroversies.blogspot.co.uk/2013/06/top-infection-control-papers-icpic2013.html

