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Załącznik nr 17 

 

Procedura postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae 

produkujących karbapenemazy (CPE) u mieszkanek  

DPS im. W. Michelisowej w Lublinie.  

 

1. Informacje ogólne  

 

Pałeczki jelitowe są to bakterie, bytujące w przewodzie pokarmowym każdego człowieka. 

Szczepy CPE oznaczają grupę pałeczek jelitowych, które nabyły oporność na większość 

antybiotyków, w tym na karbapenemy (CPE) - antybiotyki stosowane w ciężkich zakażeniach.  

Rozpowszechnianie się szczepów CPE spowodowane jest między innymi nadmiernym 

stosowaniem antybiotyków zarówno w lecznictwie zamkniętym jak i ambulatoryjnym.  

Bakterie CPE w normalnych warunkach bytują w przewodzie pokarmowym człowieka 

i nie stanowią zagrożenia oraz nie powodują powstania objawów zakażenia - jest to tzw.: 

nosicielstwo w przewodzie pokarmowym. Jednak osoby będące nosicielami mogą stanowić 

źródło zakażenia dla osób o obniżonej odporności, starszych czy przewlekle chorych.  

Bakteria może łatwo rozprzestrzeniać się w środowisku szpitalnym, jak również 

w Domach Pomocy Społecznej czy Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. Do zakażenia 

dochodzi najczęściej poprzez kontakt z osobą, która jest nosicielem szczepu CPE, w wyniku 

nieprzestrzegania procedur higieniczno-sanitarnych między innymi takich jak: mycie 

i dezynfekcja rąk, niewłaściwa dezynfekcja powierzchni dotykowych, niewłaściwe 

postępowanie z odpadami medycznymi, brudną bielizną, brak stosowania środków ochrony 

indywidualnej, a także niewłaściwa opieka i pielęgnacja chorego, u którego wykryto 

nosicielstwo szczepem wieloopornym.  

 

Postępowanie z mieszkanką, u której wykryto szczep CPE: 

 

Po otrzymaniu informacji o identyfikacji szczepu CPE najczęściej z karty informacyjnej po 

pobycie w szpitalu mieszkanki, do zadań kierownika Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego 

należy: 

1. Poinformować pracowników, zorganizować i wprowadzić wzmożony reżim sanitarny     

w pokoju mieszkalnym, poprzez.: 

a. Wyposażenie pokoju w odrębną dezynfekcję. 

b. Stosowanie fartuchów ochronnych jednorazowych (dostępnych również dla 

odwiedzających). 

c. Wyposażenie w sprzęt jednorazowy lub dedykowany. 
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d. Wyodrębnienie sprzętu do sprzątania w pokoju mieszkalnym.   

e. Należy wyodrębnić toaletę, z której będzie mogła korzystać osoba ze szczepem 

CPE w przypadku osoby chodzącej.  

2. Pielęgniarka dyżurująca odnotuje fakt nosicielstwa CPE w raporcie i poinformuje 

o tym fakcie lekarza POZ niezwłocznie - telefonicznie, bądź przygotuje informację 

w „zeszycie wizyt”, do następnej wizyty lekarskiej.  

3. Kierownik Działu  niezwłocznie zgłosi fakt do Państwowego Inspektoratu Sanitarnego 

w Lublinie 

4. We współpracy z lekarzem POZ pielęgniarka ustali tok dalszego postępowania 

terapeutycznego z mieszkanką i sporządzi raport.  

5. Postępowanie w zakresie stosowania reżimu sanitarnego i dezynfekcji pokoju 

mieszkalnego będzie ustalane indywidualnie, na bieżąco i nadzorowane przez 

kierownika Zespołu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego.  

6. Bielizna, ręczniki oraz pościel będzie składana osobno i przekazywana do prania 

w oddzielnych czarnych workach, do prania w procesie z dezynfekcją termiczną, bądź 

chemiczno - termiczną z wykorzystaniem proszku do prania o właściwościach 

dezynfekujących. 

7. Nie ma przeciwskazań do odwiedzin osoby chorej bądź będącej nosicielem CPE, 

jednak osoby odwiedzające powinny zachować reżim sanitarny, tj.: dezynfekcję rąk 

przed wyjściem i po zakończeniu odwiedzin oraz stosowanie jednorazowych fartuchów 

ochronnych.  

8. Sprzęt jednorazowy, fartuchy będzie wyrzucany do czerwonych worków, jako odpad 

medyczny, przechowywany i usuwany zgodnie z dotychczasowymi zasadami.  

Opracowano na podstawie: Wielokierunkowa Strategia zapobiegania rozprzestrzeniania się 

pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) 

w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program 

Ochrony Antybiotyków, www.antybiotyki.edu.pl 

 


