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Dekubity
Počet všetkých dekubitov za rok 2018 je 971 čo predstavuje 3,12% hospitalizovaných.
Jedná sa o pokles celkového počtu evidovaných dekubitov v porovnaní s rokom 2017. Nutné je však uviesť, že
hlásenie dekubitov z jednotlivých pracovísk je zlepšené a odfiltrovaný od porúch celistvosti kože spôsobenej
inkontinenčnou dermatitídou.
Počet dekubitov vzniknutých vo FDR je 459, čo predstavuje cca 1,45 % hospitalizovaných (trend v porovnaní
s rokom 2017 je vzostupný).
Priemerný počet dekubitov vzniknutých vo FNsP FDR je cca 38 mesačne.
Jedná sa o dekubity I. a II. štádia, v podstatne menšej miere dekubity III. a IV. stupňa.
Riziko vzniku dekubitov v rámci našej nemocnice ostáva vysoké, vzhľadom na vyšší počet pacientov z rizikových
skupín (komorbidity, vyšší vek pacientov v spojení s komorbiditou, zložitejšie a dlhšie trvajúce operačné
výkony,...)
Kritickým miestom pri prevencii vzniku dekubitov je pre nás aj fakt, že v regióne je veľmi obmedzená kapacita
zariadení poskytujúcich sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť. Pacienti z rizikovej skupiny sú tak prolongovane
v nemocničnom prostredí a ohrozuje ich vznik NN, ktoré prispievajú aj k poruchám v integrite kožného krytu
a opačne.
Na konci roka 2018 sme prijali novú stratégiu v prevencii vzniku dekubitov a plánujeme ju realizovať od roku
2019. Našou snahou je redukovať vznik dekubitov u rizikových skupín chorých, ako sú „krehkí“ geronti,
používaním preventívnych pomôcok a vypracovaním nového štandardu, resp. revíziu platného.
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Nemocničné nákazy
EZK
NN
RUVZ verifikovalo Počet HP
1874
748
330
cca 31 000
V porovnaní s rokom 2018 ide o jemný pokles výskytu epidemiologicky závažných kmeňov a nárast hlásených
NN o cca 60.
Nozokomiálna situácia na jednotlivých oddeleniach bola hodnotená á jeden mesiac, v prípade zvýšeného
výskytu NN alebo EZK v spolupráci s vedúcou sestrou a vedúcou Odd. nemocničnej hygieny boli stanovené
opatrenia na odstránenie rizikových bodov v HER, vzhľadom na charakter EZK sme technológie v HER doplnili
o prístroj generujúci aerosól kyseliny peroctovej.
Pokračovali sme v interných epidemiologických kontrolách v spolupráci s MUDr. Bečkovou (PKM CLK), kde boli
kultivované stery z rizikových a kritických miest, celkovo bolo realizovaných v roku 2018 - 71 kontrol.
V roku 2018 bol v našom ZZ zistený výskyt karbapenemázy produkujúcej Klebsiely pneumonie u 4 pacientov,
situácia bola vyhodnotená ako epidemiologicky osobitne závažná, konzultovaná s RUVZ a boli prijaté osobitné
protiepidemické opatrenia.

Spracoval: Trnovcová
Dátum: 23.1.2019

