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Multirezisztens kórokozók az NBS rendszerében:
3.rd gen. cefalosporin rezisztens K. pneumoniae
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Multirezisztens kórokozók az NBS rendszerében:
hemokultúrából izolált E. coli törzsek 3. gen. cef. 

rezisztenciája
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Hemokultúrából izolált E. coli és K. pneumoniae
fluoroquinolon rezisztenciája (EARSS, 2007)

E. coli
Fluoroquinolon R: 26,3%

K. pneumoniae
Fluoroquinolon R: 22,2%



Multirezisztens kórokozók az NBS rendszerében:
Ceftazidim rezisztens Pseudomonas aeruginosa

• Rezisztencia ceftazidimmel szemben (2007, HK ): 9,1%
• Rezisztencia karbapenemekkel szemben (2007, HK): 18,5 %
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kapcsolt CAZ+Carb+Flouroqu.+Aminog. R

Kapcsolt antibiotikum rezisztencia előfordulása hemokultúra izolátumokban



Hemokultúrából izolált P. aeruginosa ceftazidim és 
karbapenem rezisztenciája (EARSS, 2007)

P. aeruginosa ceftazidim rezisztenciája
(9,1%)

P. aeruginosa karbapenem rezisztenciája
(18,5%)



Specifikus nosocomiális járványok 
megoszlása kórokozó szerint 2007-ben

(30 járvány)

ESBL termelő
Klebsiella, 

E.coli, 
Enterobacter

6 (20%)

MRSA
13 (44%)

Klebsiella 
oxytoca
2 (7%) Klebsiella 

pneumoniae 
1 (3%)

Stenotropho-
monas 

maltophylia
1 (3%)

Serratia 
marcescens

2 (7%)

Acinetobacter 
baumannii

3 (10%)

MRK 
Pseudomonas 

aeruginosa
1 (3%)

Pseudomonas 
aeruginosa

1 (3%)



Specifikus nosocomiális járványok 
megoszlása kórforma szerint 2007-ben

(30 járvány) véráram-
fertőzés
10 (33%)

pneumonia
7 (23%)

sebfertőzés
2 (7%)

kevert 
fertőzés
11 (37%)



Nosocomiális specifikus járványok megoszlása 
osztályok szerint 2007-ben

 (30 járvány)
PIC / 

koraszülött
4 (13%)

nem manuális 
osztályok: 

belgyógyászat, 
gastroentero-
lógia, tartós 

ápolás, 
neurológia

5 (16%)

ITO
15 (46%)

manuális osztályok: 
sebészet, égési, stroke  

8 ( 25%)



Nosocomiális járványok során meghaltak 
megoszlása kórokozó és kórforma szerint 

2007-ben
H.Calicivírus 

enteritis
3 (13%)

MRSA
kevert fertőzés

4 (17%)

MRSA 
véráram-
fertőzés
3 (13%)

Acinetob. 
baumannii 
pneumónia 
   5 (22%)

Acinetob. 
baumannii 

kevert fertőzés
8 (35%)



A specifikus nosocomiális járványok megoszlása kórokozók szerint 
2008.11.25-ig

Véráram fertőzés
11 (34 %) 

Pneumónia 
5 (16%)

Sebfertőzés 
5 (16%)

Sebfertőzés: MRSA (5)

Pneumónia: ESBL term. Enterobact. (1),
ESBL term E.coli (1), MRSA (3)

Véráram fertőzés: MRSA (1), ESBL term.
Klebsiella (4), ESBL term Enterobact.
Asburiae (1), Serratia marcescens (1),
E.coli (1), Klebsiella pneumoniae (1),
Pantoea agglomerans (1), Enterobacter
cloaceae (1)
Kevert fertőzés: MRSA (5), ESBL term.
Enterobacter cloaceae (1), ESBL term.
Klebsiella (1), Acinetobacter (1),
Aeromonas hydrophylia (1), E.coli (1),
Serratia marcescens (1)

kevert fertőzés
11 (34 %)



A specifikus nosocomiális járványok megoszlása kórokozók szerint 
2008.11.25-ig

ITO
15 (38%)

mellkes sebészet
3%Stroke 

2(5%) idegsebészet
3%

égési osztály
3%

traumatológia
3%

sebészet
3%

koraszülött/PIC
6(15%)

belgyógyászat
3(7%)

hematológia
3%

ideggyógyászat
2(5%)

dializáló állomás
3%

nephrológia
3%

gastroenterológia
3%

tüdőgyógyászat
3%



Nosocomiális specifikus járványokban meghaltak megoszlása 
2008.11.25-ig (meghaltak száma 14)

légúti-, véráram-, 
húgyúti fertőzés, 

meningitis 
ESBL term. Klebsiella 
oxytoca/pneumoniae 

PIC
1 (7%)

véráram-, sebfertőzés 
Serratia marcescens 

ITO
2 (15%)

bronchopneumonia, 
húgyuti fert. 
MRSA ITO, 

ideggyógyászat
1 (7%)

pneumónia, meningitis, 
véráramfertőzés 

ESBL term. Enterobact., 
Klebsiella pneumoniae 

idegsebészet
1 (7%)

pneumónia, 
véráramfertőzés 

Aeromonas hydrophilia 
ITO

1 (7%)

véráramfertőzés
ESBL term Klebsiella 

pneumoniae 
nephrológia

2 (15%)

véráramfertőzés 
Klebsiella pneumoniae 

PIC
1 (7%)

véráramfertőzés 
ESBL term. Klebsiella 

pneu./oxytoca, 
Enterobect., Citrobact. 

Koraszülött
1 (7%)

véráramfertőzés MRSA 
gasztroenterológia

1 (7%)

véráram fertőzés 
Serratia marcescens 

koraszülött r.
1 (7%)

pneumónia, 
véráramfertőzés MRSA 

ITO
1 (7%)

húgyúti- és 
véráramfertőzés MRSA 

belgyógyászat, 
hematológia

1 (7%)



MRK-k



2004.Nov.01-2008.Szept.26 

• 96 kórház 
• 3367 beteg/ 4106  

nos.  fertőzés

Range 1- 204  median: 16
VISA



MRK fertőzések megoszlása 
osztálytípusok szerint

2004-2008



Multirezisztens kórokozók által okozott  
fertőzések klinikai formái 



Betegek nem és életkor szerinti 
megoszlása

Median 65  év



Leggyakoribb rizikótényezők

HAI  lakója voltParenterális táplálás

Krónikus májbetegség Húgyúti katéter

Krónikus vesebetegség Műtét egy éven belül > 50 %

Alkohol abususCVC

Dohányzás Perifériás kanül

Malignus betegség Húgyúti katéter 

Krónikus légzőszervi betegség Intenzív osztályos kezelés 

DiabetesAntibiotikum terápia 

Már fennálló seb Kórházi kezelés egy éven belül 

Szív és érrendszeri betegség 
Feküdt-e több mint 48 orát
kórházban az MRK pozitív 
mintavételt megelőzően 

Belső rizikó tényezőkRizikó tényezők-külső



MRK-val fertőződött betegek ápolási ideje 
és mortalitása

• 3367 fő ápolt közül exitált 1044fő 31,0 %

• multirezisztens kórokozó szerepet játszott 189  ápolt esetében       5,6 %

26

3

22

2083

268

426

54

220

265

Beteg 
szám

118278VRE

606041VISA

74265MSTM
379273MRSA

188263MPAE

283253MKLE

90235MENB

207233MECO

220263MACI

MaxMedianMin



GN-MRK járványügyi jellemzők

Fertőző forrás-
fertőzött/kolonizált 
személy/beteg

• A hordozás hosszú ideig 
fennállhat

• Nincsenek hazai adatok a 
hordozás mértékére-területi 
reservoir?

Terjedés Kontakt-direkt/indirekt
(eszközök, 

kenőcsök,sztetoszkópultrahan
g készülék fej, elektromos, 
hőmérő,csotány)

Fogékony szervezet



GN-MRK kockázatok

Beteg
megelőző fertőzés/kolonizáció
Gyakori kórházi felvétel
Áthelyezés más kórházból
Felvétel ápolási otthonokból, HÁI-
ből
Fennálló katéterek (húgyúti cvc)
Osztályos felvétel
ITO,PIC
Krónikus
Onko/haematologia
transzplantáció

Kockázat a bennfekvés 
során
Elhúzódó kórházi ápolás
Antibiotikum terápia

3.gen.cephalosporin
és fluoroquinolon
Megelőző AB th.
ITO, PIC

katéterek, drainek
Kolonizált fertőzött beteg 
a kórteremben



Az intézményi terjedés 
megelőzése I.

• A megelőzés elvei az MRSA-val azonosak 
nincsen olyan ajánlás, mely csak a GN-
MRK-val vagy ESBl-ekkel foglalkozna

• „Találd meg és semmisitsd meg!”

• Surveillance
• Fertőzöttek/kolonizáltak felderítése- AST-

szűrés
• Kiket-
ITO/PIC
Más intézményből érkezők
Transpl/haem./okn.
Pozitívitás az anamnezisben
Endemiás területről/kórházból érkező

• Mikor- felvételkor

• Kiket-
ITO/PIC
Más intézményből érkezők
Transpl/haem./okn.
Pozitívitás az anamnezisben
Endemiás területről/kórházból érkező

• Mikor- felvételkor
• Mit- széklet/perianalis törlet
• (vizelet, seb, egyéb releváns minta)
• Rendszeres szűrés pl. ITO-PIC
• Járvány során kontaktok szűrése
• Dolgozói szűrés csak járvány gyanú

esetén
• Nincs dekolonizáció



Az intézményi terjedés 
megelőzése II.

• Izoláció
Standard /kontakt
Kohorsz izoláció lehetséges
• Kézhigiénés előírások betartása
• Kijelölt ápoló személyzet/takarítók
• környezet fertőtlenítés (gyakran érintett 

felületek) – környezeti szűrés-compliance



Két alappillér az antibiotikum rezisztencia 
kialakulásának megelőzésére és visszaszorítására

• Antibiotikumok 
körültekintő alkalmazása
(csak amikor indokolt,
célzottan, helyes dózis, 
adagolás, időtartam) 

• Infekciókontroll (kézhigiéne, 
célzott szűrések, izoláció, 
surveillance)



Ti vagytok a következő antibiotikum 
rezisztens osztály. 
Az emberek folytatják az 
antibiotikumok helytelen 
használatát, amitől csak erősebbek 
lesztek. 
Menjetek - mutálódjatok és 
szaporodjatok
Ne feledjétek, hogy ami nem pusztít 
el benneteket, attól csak erősebbek 
lesztek !


