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Дисертационният труд е написан на 168 стр. и съдържа 114 

литературни източника, от които 22 на кирилица и 92 на латиница. 

Резултатите са представени в 20 таблици и 20 фигури. 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 

заседание на Разширен катедрен съвет, на Катедра „Хигиена, 

епидемиология и инфекциозни болести“, на Медицински Факултет, 

при Тракийски университет- Стара Загора, на 16.05.2017г., съгласно 

заповед №159/03.05.2017г., на Декана на МФ. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 

20.09.2017г., от 12 часа, в Академичната зала на Медицински 

Факултет, при Тракийски университет – Стара Загора, ул. „Армейска“ 

№ 11, на заседание на Научно жури, назначено от Ректора на 

Тракийски университет- Стара Загора, със заповед № 

1276/29.05.2017г., на основание чл.2(2) от ПРАСТрУ. 

 

 

Научно жури: 

 

1. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм - 

рецензия 

2. Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм – рецензия 

3. Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, дм  – становище 

4. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм – становище 

5. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова- Христова, дм 

– становище 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалите във връзка със защитата са на разположение в Научен 

отдел на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара 

Загора, „Армейска“ № 11,  

стая 18. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ВБИ-Вътреболнични инфекции 

ВП-Вентилационна пневмония 

ИХМ-Инфекция на хирургичното място 

КАИЛ-Клиника по анестезиология и интензивно лечение 

КАСИМ-Клиника по анестезиология и интензивна медоцина 

КГХ-Клиника по гръдна хирургия 

КОТ-Клиника по ортопедия и травматология 

КСХ-Клиника по съдова хирургия 

НХК-Неврохирургична клиника 

НЦОЗА- Национален център по общественото здраве и анализи  

ОАИЛ-Отделение по анестезиология и интензивно лечение 

ОНД-Отделение за недоносени деца 

ООТ-Отделение по отропедия и травматология 

РЗИ-Регионална здравна инспекция 

СЗО-Световна здравна организация 

СОП-Стандартна оперативна процедура 

УНГ-Уши нос и гърло 

ХК-Хирургична клиника 

ХО-Хирургично лечение 

 

ASA-American Society of Anesthesiologists 

CDC-Centers for Disease Control and Prevention 

CHG-Chlorhexidine gluconate 

SSI-Surgical site infections  

VAP-ventilator-associated pneumonia 

UTI-urinary tract infection 

 



 5 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Вътреболничните инфекции (ВБИ) са актуален проблем за 

съвременното здравеопазване. Те се изявяват както по време на 

лечебния процес в болничното заведение, така и след изписването и са 

проблем при пациенти с нарушен имунитет, с продължително 

антибиотично лечение, на които са приложени множество 

диагностични и терапевтични процедури. С развитието на медицината 

броят на тези рискови пациенти, които получават болнично лечение 

нараства непрекъснато. 

Ежегодно в Европа от нозокомиални инфекции заболяват над 

4 милиона души. Статистиката в България показва около 10 000 

регистрирани случаи годишно, но реалната им бройка вероятно е 4-5 

пъти по-висока. 

В структурата на вътреболничните инфекции се отличават 

следните локализации на инфекциозния процес, които са особено 

чести и се определят като индикаторни инфекции: 

1. Инфекции на хирургичното място; 

2. Инфекции на долните дихателни пътища – пневмония; 

3. Инфекции на пикочните пътища; 

4. Първичен сепсис. 

Вътреболнични инфекции имат здравни и икономически 

последствия. Те удължават болничния престой, средно с около 

седмица, оскъпяват лечението и са свързани с по-висока смъртност. 

Важността и значението на проблема с ВБИ е допълнително свързано 

и със селекцията на полирезистентни щамове в лечебните заведения. 

Лечебните заведения в целия свят се стремят да създават 

среда, чиито основни характеристики да бъдат качество, безопасност и 

непрекъснато подобряване на медицинските грижи и 
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предотвратяването на грешки, при възможните „рискови“ ситуации, 

по време на болничния престой за даден пациент. 

Значителен процент от зададените стандарти и правила са 

свързани с превенция и контрол на инфекциите. Тези правила 

съдържат препоръки, базирани на доказателства за превенцията на 

ВБИ. 

Практически мерки за превенция на ВБИ във всеки случай, 

при който се изискват допълнителни мероприятия, се изготвят след 

внимателен анализ на данните. Целта на мерките е не да замести, а да 

подсили стандартните мерки за превенция според добра клинична и 

епидемиологична преценка, като писмено се отбелязват и се 

подреждат според степента на важност, за да бъдат разбираеми и лесно 

приложими. 

Разпространяването на нозокомиалните инфекции се 

увеличава при лоша хигиена и немарлива медицинска практика, а 

хигиената на ръцете е основно средство за предотвратяване 

предаването на бактерии, тъй като 40% от ВБИ се дължат на лоша 

хигиена на ръцете. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на дисертационната тема е да се изработи модел за 

прилагане на ключови практически мерки за превенция на ВБИ. 

За реализиране на поставената цел е извършена научно-

изследователска работа по следните задачи: 

1. Проучване и анализ на данните за вътреболничните инфекции, 

за 10 годишен период (от м. януари 2006 до м.декември 2015 

г.), от три лечебни заведения: Университетска болница Стара 

Загора, УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“АД Стара Загора 

и МБАЛ „Тракия“ Стара Загора. 

2. Проучване и анализ на заболяемостта от ВБИ по видове 

отделения/клиники и идентификация на рисковите 

отделения/клиники. 

3. Проучване и анализ на видовете ВБИ по тяхната локализация 

и анализ на етиологичната структура на най-често 

регистрираната ВБИ инфекция - ИХМ. 

4. Изработване на модел за прилагане на стратегии и бъндели, с 

цел превенция на ВБИ. 

5. Изработване план за въвеждане на мултимодалната стратегия 

на СЗО, за подобряване хигиената на ръцете. 

6. Изработване на методология за оценка и оценяване степента 

на придържане към правилата за хигиена на ръцете, след 

въвеждане на мултимодалната стратегия на СЗО в МБАЛ 

„Тракия“ ЕООД, през 2014г. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Данните са събрани и анализирани на базата на информацията 

от Формуляр 3-05, който се съставя тримесечно за всички отделения на 

лечебните отделения със стационари и се изпраща до Регионална 

здравна инспекция (РЗИ) и Национален център по общественото 

здраве и анализи (НЦОЗА). 

Анализираните вътреболнични инфекции за 10 годишен 

период са от три лечебни заведения за следните периоди: 

1.Университетска болница гр. Стара Загора  

за периода от 01.2006г. - 09.2012г. 

2. УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“АД гр. Стара Загора 

за периода от 09.2012г - 04. 2014г 

3.МБАЛ „Тракия“ЕООД гр.Стара Загора 

за периода от 04.2014г. - 12.2015 г.  

Легловата база за отделните лечебни заведения за посочените 

периоди е: 

Университетска болница, Стара Загора, за периода от 

01.2006г. до 09.2012г – 278 болнични легла; 

УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“АД, Стара Загора, за 

периода от 09.2012г до 04. 2014г-739 болнични легла; 

МБАЛ „Тракия“, Стара Загора, за периода от 04.2014г. до 

12.2015 г. – 261 болнични легла. 

За целия период- от м. януари 2006 до м.декември 2015г., в 

тези лечебни заведения са извършени проучвания на: 

1. общата заболяемост от ВБИ; 

2. относителният дял на лекуваните с антибиотици пациенти; 

3. заболяемостта по видове отделения/клиники; 

4. видовете ВБИ по тяхната локализация; 

5. етиологичната структура на ИХМ. 
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При определяне на случаите на ВБИ са използвани 

дефинициите на Центъра за контрол и превенция на заболяванията 

(CDC), Атланта, САЩ, както и критериите съгласно Наредба № 3 от 8 

май 2013 г., за утвърждаването на медицински стандарт, по превенция 

и контрол на вътреболничните инфекции, в сила от 11.05.2013 г., 

издадена от Министерството на здравеопазването и обн. ДВ. бр.43 от 

14 Май 2013г. 

Дефинициите са отнесени за всички пациенти, независимо от 

възрастта им. 

Решението за наличие на инфекция е вземано след оценка на 

клиничните данни, лабораторните изследвания и диагнозата на 

лекуващия лекар. 

Инфекциите, които са били свързани с усложнения или 

прогресиране на съществуващи още при приема в болницата, не са 

смятани за вътреболнични. 

Обичайна колонизация, без клинични симптоми не е считана 

за вътреболнична инфекция. 

След извършения ретроспективен анализ на най-често 

наблюдаваните ВБИ, се изработиха практически мерки за превенция 

на ВБИ, включващи: 

1. Бъндели за превенция на най-често регистрираните ВБИ; 

2. План за въвеждане на мултимодалната стратегия на СЗО за 

подобряване хигиената на ръцете; 

3. Изработване на модел за оценка на степента на придържане 

към правилата за хигиена на ръцете след въвеждане на 

мултимодалната стратегия на СЗО. 
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ 

 Анализ на документи – тримесечните формуляри с 

регистрираните ВБИ; 

 Анализ на научна литература, отнасяща се до приложението 

на ключови интервенции и мерки за контрол и превенция на 

ВБИ; 

 Данните за ВБИ са анализирани с помощта на методите на 

описателната епидемиология; 

 Общата заболяемост от ВБИ, относителният дял на лекуваните 

с антибиотици пациенти, заболяемостта по видове лечебни 

заведения и отделения/клиники и етиологичната структура на 

ВБИ са определени като % от изписаните болни. 

Статистически методи 

Статистическите анализи бяха осъществени, използвайки 

пакет от статистически програми за Windows, SPSS 16.0 (SPSS Inc.). 

Честотата на изява на качествените (категорийни) променливи, в 

изследваните групи, беше определяна в 2хn и 2х2 крос-таблици и бе 

оценявана с Хи-квадрат теста на Pearson (Pearson Chi-square test). При 

брой на наблюденията по-малко от 5 (n<5) поне в едно от четирите 

полета на 2х2 крос-таблиците бе използван теста на Fisher (Fisher's 

Exact test). Фактори с ниво на значимост под 0.05 (p<0.05) се считаха 

за статистически значими. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Относителен дял на заболелите от ВБИ и дял на 

изписаните пациенти, получили АБ терапия 

Резултатите от проучването дават данни за нивата на ВБИ в 

три водещи лечебни заведения в Стара Загора, за период от 10 години 

(от м. януари 2006 до м.декември 2015г.): Университетска болница- 

Стара Загора, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“АД, Стара Загора и 

МБАЛ „Тракия“, Стара Загора. 

За целия период има регистрирани 735 ВБИ, при преминали на 

лечение в тези лечебни заведения- общо 140 290 болни (Таблица 1). 

Таблица 1. Данни за регистрираниите ВБИ по периоди.  

За период Преминали 

болни 

АБ терапия Регистрирани 

ВБИ 

01.-12.2006 11533 4776 69 

01.-12.2007 9850 3986 35 

01.-12.2008 9544 3844 50 

01.-12.2009 9416 3980 59 

01.-12.2010 8726 3833 80 

01.-12.2011 8831 4026 81 

01.-09.2012 6701 2848 89 

09.-12.2012 8543 3346 26 

01.-12.2013 33792 13613 190 

01.-04.2014 7643 3344 20 

04.-12.2014 10486 3673 22 

01.-12.2015 15225 5964 14 

Общо 140290 57233 735 

 

Относителният дял на заболелите от ВБИ за Университетска 

болница варира в границите от 0.09% до 1.33%. Този процент е сходен 

с показателите за лечебните заведения в страната (Фигура 1). 
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Фигура 1. Относителен дял на заболелите от ВБИ 
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Фигура 2. Относителен дял на изписаните пациенти, които са 

получили АБ терапия 
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Анализът на данните показва, че 35-46% от 

хоспитализираните болни в тези лечебни заведения са получавали 

антибиотици (Фигура 2). 

Анализите за страната показват аналогични стойности за дела 

на пациентите с антибиотично лечение. 

Поддържането на активен надзор върху употребата на 

антибиотици и проследяване на антибиотичната чувствителност, на 

локалните щамове, придобива особено голяма значимост, предвид 

нарастващата, в глобален аспект, антибиотична резистентност.  

 

2. Рискови клиники/отделения с най-честа регистрация на 

ВБИ 

 

Фигура 3. Разпределение на рисковите клиники /отделения с 

най-честа регистрация на ВБИ в Университетска болница гр. Стара 

Загора 
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Фигура 4. Разпределение на рисковите клиники /отделения 

с най-честа регистрация на ВБИ в УМБАЛ „Проф.д-р Стоян 

Киркович“, гр.Стара Загора 
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Фигура 5. Разпределение на рисковите клиники /отделения с 

най-честа регистрация на ВБИ в МБАЛ „Тракия“ЕООД гр.Стара 

Загора 
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От фигурите се вижда, че с най-висок процент регистрирани 

ВБИ са хирургичните и интензивни отделения. Това е обяснимо, 

предвид хоспитализацията на пациенти с висок риск в тези отделения. 

В хирургичните отделения и на трите лечебни заведения се 

извършваха големи по обем и продължителност хирургични 

интервенции.  Пациентите бяха с множество придружаващи 

заболявания. Същото се отнася и за пациентите в интензивните 

отделения, където всички пациенти са в тежко, увредено състояние, на 

които ежедневно се извършват множество инвазивни процедури, по 

време на болничното им лечение. 

Хирургичните звена с ниска регистрация на ВБИ са тези, при 

които най-често се извършват чисти хирургични интервенции, при 

кратък болничен престой, като УНГ и очни отделения. 

 

 

3. Локализация на ВБИ 

На фигура 6 са изобразени най-честите локализации на 

регистрираните ВБИ, по периоди.  

Най-често регистрираните ВБИ и в трите лечебни заведения са 

ИХМ, последвани от ВП и инфекциите на пикочните пътища. 
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Фигура 6. Локализации на регистрираните ВБИ в трите 

лечебни заведения 
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Фигура 7. Честотата на ВБИ – ИХМ за трите лечебни 

заведения, за изследваните периоди. 
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Преобладават повърхностните инфекции на хирургичното 

място и в трите лечебни заведения (Фигура 8 и 9).   

 

Фигура 8. Съотношение повърхностни/дълбоки ИХМ в 

Университетска болница, Стара Загора. 

 

235 (98%)

6 (2%)

Съотношение повърхностни/дълбоки ИХМ -
Университетска болница

ИХМ-повърхн ИХМ-дълбока

 
 

Фигура 9. Съотношение повърхностни/дълбоки ИХМ в 

УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” Стара Загора.  

 

102 (98%)

2 (2%)

Съотношение повърхностни/дълбоки ИХМ -
УМБАЛ "Стоян Киркович"

ИХМ-повърхн ИХМ-дълбока
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Дълбоките ИХМ са с по-малка частота от всички ИХМ, но са 

свързани винаги с продължителен болничен престой и предприемане 

на разширени мерки за изолация и лечение. 

 

4. Причинители на хирургични раневи инфекции 

В етиологичната структура на ВБИ за трите лечебни заведения 

с най-голям относителен дял са Грам-отрицателните бактерии. 

Това превалиране на Грам отрицателните микроорганизми 

ясно се наблюдава при изолираните причинители на хирургичните 

раневи инфекции, които са и най-често регистрираните ВБИ, в трите 

лечебни заведения, за целия 10 годишен период. Такава е 

характеристиката на изолатите и в другите лечебни заведения в 

страната. 

 

Фигура 10. Най-честите причинители на ВБИ –ИХМ. 
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Фигура 11. Съотношение Грам(+) към Грам (-) причинители на 

ВБИ.  
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Анализът на резултатите дава основание за вземане на 

конкретни мерки за превенция на ВБИ. 

Установено е, че 36% от ВБИ са предотвратими и за 

изработването на ефективни практически мерки, за превенция на ВБИ, 

се прецениха следните ключови интервенции: 

 Стратегии и бъндели за превенция на най-често 

регистрираните ВБИ; 

 План за въвеждане на мултимодалната стратегия на СЗО 

за подобряване хигиената на ръцете. 

Изработи се и модел за оценка на степента на придържане към 

правилата за хигиена на ръцете след въвеждане на мултимодалната 

стратегия на СЗО. 
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5. Стратегии и бъндели за превенция на най-често 

регистрираните ВБИ 

5.1. Стратегии за превенция на инфекциите на 

хирургичното място 

Целта на стратегиите за превенция на инфекциите на 

хирургичното място е да се редуцира инокулацията на бактерии в 

хирургичната рана. 

Това се постига чрез: 

 стриктно спазване на правилата за дезинфекция на кожата 

преди хирургичната интервенция 

 правилното провеждане на антибиотична профилактика  

 поддържане механизмите на защита от страна на пациента 

Рисковите фактори свързани с пациента (intrinsic рискови 

фактори) включват наличие на съпътстващи заболявания (напр. 

диабет) или предшестващи операцията инфекциозни заболявания. Те 

оказват влияние върху имунитета и са предпоставка за развитие на 

инфекция.  

Тютюнопушенето (особено никотинът), като рисков фактор, 

забавя зарастването на раните. Като предоперативна мярка се 

препоръчва прекратяване на тютюнопушенето 30 дни преди 

хирургичната интервенция. 

Рискови фактори свързани с предоперативните мерки са още: 

 скрининг за инфекции преди оперативната интервенция; 

 техниките за обезкосмяване- без бръснене; 

 подготовката на кожата на пациента преди операция; 

 хирургична дезинфекция на ръцете; 

 антибиотична профилактика. 

Периоперативната антибиотична профилактика е съществен 

фактор за редуциране риска от развитие на ВБИ. 
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За постигане на максимална концентрация в тъканите, 

времето за провеждане на антибиотичната профилактика е от особена 

важност. Препоръчва се въвеждане на антибиотика 1 час преди 

инцизията, тъй като веднага след инцизията пенетрацията на 

антибиотика в тъканите се нарушва. 

По отношение на продължителността на АБ профилактика се 

препоръчва спирането ѝ 24 часа след хирургичната процедура. 

Изключение са кардиохирургичните операции, където спиране на 

антибиотика се препоръчва 48 часа след операцията. 

При извършване на кардиоторакални и ортопедични 

оперативни интервенции на пациенти с назално носителство на 

S.aureus се препоръчва периоперативно интраназална апликация на 

mupirocin 2% ung, комбиниран с изкъпване с антибактериален сапун с 

хлорхексидин глюконат-chlorhexidine gluconate (CHG). 

Тази стратегия при антибиотичната профилактика намалява 

селекцията на резистентност, проява на странични ефекти от 

приложението на антибиотика и ограничава разходите от 

необосновано продължителна антибиотична терапия. 

Рисковете от хирургичната интервенция зависят от обема на 

интервенцията, уменията на хирурга и прилаганата техника, спазване 

на асептични техники при работа, продължителността на 

интервенцията и характеристиките на операционната. 

Рисковете, свързани със самата хирургичната интервенция, 

включват уменията и техниката на хирурга и изискват: 

 внимателна работа при обработка на тъканите; 

 премахване на девитализираните тъкани; 

 осъществяване на ефективна хемостаза; 

 облитерация; 
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 промиване на тъканите с физиологичен разтвор при 

продължителни процедури 

 използване на финни конци за зашиване; 

 затваряне на раната без напрежение на тъканите; 

 придържане към асептика по време на цялата процедура. 

Важно е поддържането на нормотермия и оптимална 

оксигенация на пациентите по време на оперативната интервенция. 

Целенасочените пакетни мерки- бъндели, приложени при 

превенцията на ВБИ водят до намаляване на смъртността, инфекциите 

и болничния престой. 

Терминът бъндели (bundles) за превенция в медицината е 

въведен за първи път преди 20 години. Съставни елементи на бъндела 

са отделни интервенции целящи подобряване изхода от лечението. 

Всяки елемент от бъндела е основан на доказателства с висока 

значимост - ниво А (базирани на резултати от мултицентрови 

рандомизирани клинични проучвания). 

Елементите на бъндела са кратки и ясни указания, обикновено 

3-6 на брой, които трябва да бъдат спазвани от всички, оказващи 

здравни грижи. Само приложени заедно водят до по-добри резултати. 

Бънделите подобряват качеството и сигурността на медицинските 

процедури и интервенции при обгрижването на пациентите.  

Самото изброяване на елементите на бъндела не може да 

подобри изхода, без спазването на клиничен протокол, създаден 

според изискванията на съответните специалисти. 

Всички елементи на бъндела трябва да бъдат включени в 

протокола, така че всеки от елементите на бъндела, да бъде 

инкорпориран в този протокол. Протоколът следва елементите на 

бъндела, но позволява флексибилност, която да е съобразена със  

специфични нужди. Елементите на бъндела подлежат на промяна и 
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допълнително адаптиране спрямо променящи се данни от 

приложението им и от прилаганите практики. 

За успешното практическо приложение на бънделите е 

необходимо създаване на екип и работа в екип, като специалиста по 

контрол на инфекциите е връзката между отделните звена. 

За тази цел въвеждането на превантивните практики е 

необходимо да са приоритет на лечебното заведение с осигурване на 

непрекъснато обучение и контрол. 

Ключов момент и основен принцип за успеха при прилагането 

на превантивните бъндели е всеки елемент да се спазва правилно и 

стриктно от всички професионалисти, оказващи медицинска помощ за 

всеки пациент при всяка ситуация , всеки път за да се постигне 

оптимален ефект при колективното приложение. При прилагане на 

елементите на бъндела важи правилото „всичко или нищо“ с цел да се 

наблегне на важността при извършване на всеки компонент. 

 

Бъндел за превенция на инфекция на хирургичното място 

1.Оценка на риска- микробиологичен контрол. 

2.Обезкосмяване чрез епилация. 

3.Изкъпване с антибактериален сапун, съдържащ 

хлорхексидин. 

4.Периоперативна антибиотична терапия с прилагане на II 

генерация цефалоспорини, стартираща 60 минути преди 

интервенцията. 

5.Безопасност в операционната зала – хирургична 

дезинфекция на ръцете и на оперативното поле. 

6.Използване на монофиламентни конци. 

 



 24 
5.2. Стратегии за превенция на вентилационните 

пневмонии: 

При интубираните пациенти има компрометиран интегритет 

на долните дихателни пътища. 

Общите мерки за превенция включват обучение на персонала, 

спазване правилата за хигиена на ръцете, мерки за изолация и надзор 

на инфекциите, както и на антибиотичната резистентност с 

предприемане на адекватни корекции при избора на антибиотик и на 

антибиотичната политика. 

Базисно условие, от особена важност, е да няма недостиг на 

персонал при обслужване на болните в интензивните отделения. 

По отношение на интубацията и вентилацията е важно да не се 

предприема такава, когато това е ненужно, както и да се избягва 

реинтубацията. За предпочитане е неинвазивната вентилация. 

Рисковите фактори за развитие на вентилационни пневмонии 

от страна на пациента са: 

 напредналата възраст 

 наличие на изгаряния 

 травматични увреждания 

 кома 

 съпътстващи белодробни заболявания 

 имуносупресия 

 малнутриция 

От страна на процедурата са от значение: 

 продължителността на белодробната вентилация 

 повторната интубация 

 предшестващата антибиотична терапия 

 седацията 
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Продължителността на белодробната вентилация трябва да 

се минимизира. 

Когато се налага продължителна интубация се препоръчва 

извършване на трахеостомия. 

За овлажнителите се ползва стерилна вода - ползване на банка 

със стерилна вода с широк отвор за междинна аспирация. 

Използваните филтри трябва да се сменят на 24 часа. 

Смяна на шланговете на 7 дни при ползване на овлажнители; 

при ползване на филтри – може да се сменят и на повече дни. 

По отношение на медикаментите се препоръчва ежедневно 

прекъсване на седацията - 1 събуждане на 24 часа (ваканция на 

седацията) и избягване на паралитични агенти.  

Селективната деконтаминация на храносмилателния тракт 

редуцира честотата на вентилационните пневмонии и това предпазва 

от разпростанение на резистентни антибиотични щамове, но не се 

препоръчва да се прилага рутинно. 

Прилагането на медикаменти за протекция на лигавицата на 

ГИ тракт, поддържането на нормални стойности на кръвната захар с 

прилагане на инсулин, както и вливанията на биопродукти са от 

съществено значение за превенцията на вентилационна пневмония. 

Ентералното хранене се предпочита пред парентералното 

поради по-добрите резултати и по-малкото усложнения.  

Проучванията показват, че парентералното хранене повишава 

риска и е установен по-висок процент на инфекциите при пациенти на 

парентерално хранене в сравнение с тези хранени със назогастрична 

сонда. По-високият риск от развитие на инфекция при пациентите с 

парентерално хранене може да бъде частично обяснено с по-високия 

брой на пациенти с хипергликемия при тази популация. Повишеното 

ниво на кръвната захар редуцира хемотаксиса на неутрофилите и 
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фагоцитозата и се явява независим рисков фактор. Стандартните 

разтвори за парентерално хранене съдържат 60-75% декстроза като 

енергиен източник, сравнено с 40-55% за стандартните разтвори за 

ентерално хранене. Метаболитните промени, свързани със стрес 

реакцията в организма водят до ендогенна продукция на глюкоза и 

допълват ефекта върху повишаване нивото на кръвната захар 

вследствие на парентералното хранене. Това пречи на адекватния 

имунен отговор и повишава риска от инфекции. 

При ентералното хранене рискът от инфекции е по-малък, тъй 

като се запазва интегритета на гастроинтестиналния (ГИ) тракт и 

неговата способност да осъществява имунокомпетентни бариерни 

функции по отношение на ендогенната бактериална флора на ГИ тракт 

и да предпазва от бактериална транслокация. 

Необходимо условие е при ентералното хранене тялото да се 

поддържа наклонено на 30-45
о
. 

Усложненията при ентералното хранене са най-често диария, 

повръщане и образуване на газове, но тези усложнения се считат за по-

маловажни в сравнение с усложненията при парентералното хранене. 

Ежедневна грижа за устната кухина- 100 мл физ р-р с 4 мл. 

Браунол, Пронторал – 3 пъти дневно или хлорхексидин. 

Използване на компресионни чорапи за профилактика на 

дълбоки венозни тромбози. 

 

Бъндел за превенция на вентилационна пневмония: 

1. Повдигане на главата и поддържане наклон на 30-45
о
. 

2. Ежедневно прекъсване на седацията и оценка за готовност за 

екстубиране. 

3. Приложението на медикаменти за протекция на лигавицата на 

ГИ тракт. 
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4. Профилактика на дълбока венозна тромбоза. 

5. Поддържането на нормални стойности на кръвната захар.  

6. Ежедневна грижа за устната кухина. 

5.3. Стратегии за превенция на инфекция, свързана с 

периферен или централен венозен катетър  

За превенция на ВБИ свързани с тези процедури се прилагат 

мултимодални стратегии за редуцирането им.  

Те включват: 

 стриктно спазване на правилата за хигиена на ръцете ; 

 правилно извършване на кожната антисептика; 

 максимално стерилни бариерни предпазни мерки при 

поставяне на катетрите; 

 ползване на бездопирни техники при въвеждането на катетъра 

От съществено значение е ежедневното мониториране за 

признаци на възпаление и спазване на правилата за смяна на 

превръзкита. 

Ползване на сребърни превръзки или с CHG при централна 

венозна канюла. 

При поставяне на централен венозен катетър се препоръчва 

катетеризация на v.subclavia.  

Бъндел при инфекция свързана с периферен венозен 

катетър: 

1. Хигиена на ръцете – дезинфекция и поставяне на ръкавици; 

2. Спазване на асептика и почистване на мястото на убождане с 

70
о
 спирт; 

3. Оптимална селекция при избора на вена; 

4. Ежедневен контрол и ежедневна смяна на марлята над 

абоката; 

5. Смяна на периферна венозна канюла само по показания. 
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5.4. Стратегии за превенция на инфекциите на 

пикочните пътища свързани с катетеризация 

При тази ВБИ има два основни принципа за превенция: 

1. Недопускане на ненужна катетеризация. 

2. Ограничаване продължителността на катетеризацията. 

Индикациите за поставяне на катетър включват: 

 Периоперативна употреба при определени хирургични 

интервенции; 

 Мониториране на диурезата при пациенти в критично 

състояние; 

 Остра уринарна ретенция и обструкция; 

 Подпомагане заздравяването на декубитуси при пациенти с 

инконтиненция; 

 Инконтиненцията на урина не е индикация за 

катетеризация. 

Правила за асептика: 

 Стриктното спазване на хигиената на ръцете е задължително 

условие при поставяне и обгрижването на катеръра- преди и 

след манипулации, с оглед предпазване от колонизация и 

формиране на биофилм.  

 Поставянето на катетъра трябва да става с ползване на 

стерилен инструмент и спазване на асептични техники. 

 Трикратна дезинфекция на и около външния отвор на уретрата 

преди катетеризация, като се спазва времето за въздействие. 

 Урина за микробиологично изследване се взема само от 

предвидените за целта места на дренажната система, в близост 

до пациента, след предварителна дезинфекция. 

Поддържане и работа със системата: 
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 Катетърът трябва да е поставен така, че да няма движение и 

уретрална тракция и да се поддържа постоянна и затворена 

дренажна система. 

 За да се осигури оттичането на урината, трябва да се избягва 

прегъване на катетъра и дренажната система. 

 Колекторната торба трябва да виси свободно под нивото на 

пикочния мехур, без да се допира до пода. 

 Тоалет на перинеалната област се извършва веднъж или два 

пъти дневно с вода и течен сапун, без добавка на антисептици. 

 Ако се налага разединяване на катетърa и дренажната тръба, 

съединението се дезинфекцира предварително  за 15 секунди. 

 Промивки се извършват само при урологична индикация, но 

не и за профилактика на инфекции. 

 Разчленяването на катетъра от уринарната торба да става само 

когато се налага промиването му.  

 Изпразването на уринарната торба да се извършва регулярно 

когато се изпълни ¾ от обема и да се внимава през цялото 

време да стои под нивото на пикочния мехур. Проследяване да 

не се получи обструкция на уринарния поток. 

 Не същестува особена разлика при ползване на латексови или 

силиконови катетри.  

Не се препоръчва: 

 Да се сменят рутинно катетрите и да се използват рутинно 

антибактериални катетри и такива със сребърно покритие. 

 Провеждане на антибиотична профилактика при 

катетеризация. 

 Антибиотично лечение при асимптоматична бактериемия, при 

катетеризирани пациенти, освен в случаите, когато предстои 

инвазивна урологична процедура. 
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Бъндел при инфекция на пикочните пътища свързани с 

катетеризация: 

1. Поставяне на постоянен катетър на пикочния мехур само при 

строга индикация и отстраняване колкото е възможно по-

скоро. 

2. Използване на стерилни затворени системи за отвеждане на 

урината. 

3. Хигиенна дезинфекция на ръцете и ползване на ръкавици. 

4. Спазване на асептика при поставяне и работа със системата. 

5. Ежедневен контрол за поддържане на постоянна и затворена 

дренажна система. 

5.5. Стратегии за превенция на сепсис 

Развитието на сепсис, като ВБИ, се характеризира с 

фебрилитет, втрисане и циркулаторни нарушения (хипотония). 

Сепсисът може да е първичен – когато не е известна първопричината 

или вторичен- когато е налице източник на инфекция. Най-често се 

свързва с инвазивни процедури и поставяне на ЦВК. 

За превенция на инфекциите, свързани с тази процедура и 

локализация се прилагат мултимодални стратегии за редуцирането им. 

Те включват: 

1. Обучение на медицинския персонал 

2. Надзор на инфекциите в лечебното заведение 

3. Стриктно спазване на 5-те компнента на бъндела за превенция 

на инфекциите свързани с поставяне на ЦВК: 

 Хигиена на ръцете 

 Максимално стерилни бариерни предпазни мерки при 

поставяне на катетъра с ползване на бездопирни 

техники при въвеждането му 
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 Правилно извършване на кожната антисептика и 

обработка на кожата с дезинфектант. 

 Препоръчва се катетеризация на v.subclavia.Ако не 

може – v.jugularis като следваща опция и v.femoralis 

като последна. 

 Ежедневното мониториране за признаци на 

възпаление и спазване на правилата за смяна на 

превръзката. 

Бъндел за превенция на сепсис: 

1. Проследяване на нивата на лактата 

2. Вземане на хемокултури преди стартиране на АБ терапия 

3. Назначаване на широкоспектърни АБ 

4. Приложение на 30 ml/kg кристалоиди при хипотензия или 

стойности на лактата  ≥4mmol/L 

6. План за въвеждане на мултимодалната стратегия на 

СЗО за подобряване хигиената на ръцете 

В много случаи превенцията на ВБИ е основана на 

придържане към прости практики, но най- важният принцип за 

превенция на ВБИ е стриктното спазване на хигиена на ръцете. 

Хигиената на ръцете се счита за основно, ключово средство за 

редуциране на ВБИ. Въпреки че поддържането на добра хигиена на 

ръцете е лесно и просто действие, придържането към правилата от 

страна на здравните работници продължава да е проблем у нас, както и 

по целия свят. Проучванията показват придържане към правилата по-

малко от 40% при 5-те момента, когато трябва да се извърши 

задължителна хигиенна дезинфекция на ръцете. 

Подобряване на хигиената на ръцете не е нова концепция в 

здравеопазването. Разработени са правила, стандарти, провежда се 

обучение, въвеждат се дезинфектанти на алкохолна основа. Въпреки 



 32 
това устойчивото и продължително подобряване на практиките е 

трудно да се поддържа и в много здравни заведения не се предприемат 

системни усилия за подобряване на хигиената на ръцете. Причините са 

многообразни, могат да са свързани с лоша инфраструктура и липса на 

необходимите средства за подобряване хигиената на ръцете. 

През 2005г. СЗО започва глобална кампания за хигиена на 

ръцете. Обтриване на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа е 

стандарт при хигиенната дезинфекция. През 2009 г., са въведени и 5-те 

момента, при които здравните работници трябва да извършат 

алкохолна дезинфекция на ръцете: 

1. Преди контакт с пациента 

2. Преди извършване на чиста (асептична) процедура 

3. След експозиция с телесни течности 

4. След контакт с пациента 

5. След докосване на предмети от обкръжението на пациента 

Подобряването на хигиената на ръцете се постига с въвеждане 

на множество дейности, т.е. това е една мултимодална система, чрез 

която се цели да се преодолеят пречките и поведенческите бариери за 

спазване на правилата. 

Основните компоненти и ключовите моменти при внедряване 

на мултимодалната стратегия и създаването на програма за 

подобряване хигиената на ръцете в лечебните заведения са: 

 Промени в системата; 

 Обучение на здравните работници; 

 Мониториране и обратна връзка; 

 Административна подкрепа; 

 Лидерство и промяна в културата. 

Съвременният подход при контрола на инфекциите и 

съблюдаване безопасността на пациента включва: 

 Работа в екип; 

 Мултидисциплинарна екипна работа; 
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 Прилагане на промени, които са с успешен изход и 

подобряват безопасността; 

 Приложимост на промените; 

 Степенуване на мерките при въвеждането им; 

 Поддържане спазването на правилата; 

 Лидерство, контрол, управление 

Всеки един компонент от стратегията заслужава еднакво 

внимание и специфични, интегрирани усилия, за да се постигне 

ефективното му изпълнение и поддържането на добро ниво. Важно е 

да се отбележи, че дейностите по внедряването, оценката, обратната 

връзка трябва периодично да се подновяват и повтарят, за да станат 

част от дейностите по подобряване на качеството, които да поддържат 

неговото постоянство. Дейностите по подобряване на хигиената на 

ръцете не са процес, ограничен в някакъв срок – промоцията и 

мониторирането на хигиената на ръцете са непрекъснат процес, след 

като тя бъде внедрена. 

През 2014г., МБАЛ Тракия Стара Загора стартира участието 

си в проекта на Световната Здравна Организация за покриване на 

стандартите за хигиената на ръцете. За правилното внедряване на 

практическите мерки свързани с подобряване хигиената на ръцете е 

изработихме план за действие на задачите, които трябва да се изпълнят 

по отделните компоненти на системата. 

В рамките на плана извършихме преценка на нуждите и 

създаване на подходяща инфраструктура в различните отделения, 

презентации и обучения за хигиена на ръцете, поставяне на 

напомнящи постери на работното място. Трикратно проведохме 

кампании за промоция на хигиената на ръцете на Световния ден на 

чистите ръце -5 май. 
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Подходът за действие на принципа стъпка по стъпка е 

удачен за лечебни заведения, които за пръв път въвеждат програмата 

за подобряване на хигиената на ръцете, базирана на мулти модулната 

стратегия на СЗО. Удачно е първоначално въвеждане на мерките в 

отделения, където има по-висок интерес и мотивация и резултатите от 

повишаване на хигиената на ръцете в тези звена се очаква да даде по-

големи резултати. 

В строго определена последователност се преминава целия 

път с определени действия: 

Първа стъпка: Готовност за действие на лечебното заведение 

Първа стъпка осигурява готовността на лечебното заведение 

да стартира програмата за хигиена на ръцете. Това включва 

осигуряване на необходимите човешки и финансови ресурси, както и 

инфраструктурата на място, както и лидер, който да поеме 

координацията на дейностите и създаването на екип. Адекватното 

планиране на действията начертава пътя на стратегията на цялата 

програма. Ако е необходимо – изработва се финансов план и 

икономически анализ за ползата от предприемане на мерките по 

подобряване на хигиената на ръцете. 

За тази стъпка са нужни поне 2 месеца. 

Обобщено в т.1 се включва: 

 Да се убедят ръководството и ключовите професионалисти в 

лечебното заведение, че подобряване на хигиената на ръцете е 

ключов момент за безопасността на пациентите и за 

превенцията на ВБИ. 

 Да се определят хората, които ще бъдат въвлечени в 

изпълнение на програмата, да се сформира екип и 

координатор на проект с възлагане на индивидуални задачи. 
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Необходими изисквания за координатор на програмата 

са: да е добре запознат с проблемите на контрола на инфекциите, да 

разбира добре значението на хигиената на ръцете в лечебните 

заведения, да има опит в областта на проблемите с безопасността и 

качеството на болничното обслужване, да е уважаван специалист и да 

има достъп и да осъществява комуникация с ръководството на 

болницата. 

Задачите му са: да разработи подробен план на действие за 

въвеждане на стратегията на СЗО за подобряване на хигиената на 

ръцете; да координира въвеждането му на всички етапи и да е лидер в 

обучението на другите обучители и наблюдатели на правилното 

извършване на процеса. 

Екипът по хигиена на ръцете включва главна и старши 

медицински сестри и Зав. отделения, мениджъри и специалисти по 

контрол на инфекциите. 

Екипът утвърждава план за постигане внедряване на 

компонентите от стратегията и тези, които са от ключово значение за 

даденото лечебно заведение. 

 

Чекиране на действията по стъпка 1 

Направено ли е: Да/Не 

Определяне на координатор на програмата  

Определяне на практическите мерки за въвеждане на 

мултимодулната стратегия 

 

Определяне на ключовите участници и осигуряване на 

подкрепа от ръководството 

 

Определяне на действията на участниците  

Съгласие да се приложи програмата във всички звена на 

болницата 

 

Анализ на необходимия бюджет за осъществяване на 

програмата 

 

Осигуряване на финансиране  
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Втора стъпка 

Стъпка две е създадена да се фокусира главно в извършване на 

базисна оценка на практиките по хигиена на ръцете, знанията за 

хигиената на ръцете и наличната инфраструктура. На този етап е 

много важно да се оцени наличната ситуация, да се прецизират 

ключовите места в лечебното заведение, където задължително трябва 

да има диспенсери за хигиенна дезинфекция на ръцете, за да се 

изгради и прецизира планът на действие, който ще се въведе. 

Tаблица 2. Дейности по по стъпка 2 и средната 

продължителност за изпълнение 

 

Оценка на 

инфраструктурата 

в отделенията 

1-2 

седмица 

    

Базисна оценка на 

вижданията на зав. 

отделения и ст. 

мед. сестри 

 3 

седмица 

   

Базисна оценка на 

вижданията на 

здравните 

работници 

  4-5 

седмица 

  

Базисно 

наблюдение на 

хигиената на 

ръцете 

   6-8 

седмица 
 

Базисна оценка на 

консумацията на 

сапун и 

дезинфектант за 

ръце 

    В края на 

стъпка 2; 

след това 

на всеки 3-4 

месеца 

Базисна оценка на 

знанията на 

здравните 

работници 

    Последната 

седмица 

или 

непосредст

вено преди 

обучителна

та сесия 
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Обобщено, в точка 2 се включва: 

 извършване оценка на инфраструктурата, данните от 

базисната оценка на хигиената на ръцете и консумацията на 

сапун и дезинфектант за ръце; 

 извършване оценка на толерантността спрямо алкохолния 

дезинфектант; 

 ключовите участници се запознават с резултите от програмата 

за подобряване хигиената на ръцете; 

 оценка и анализ на ВБИ за последните 6 месеца/1 година; 

 подготовка на допълнителни материали за обучение; 

 провеждане обучение;  

 подготовка на активности свързани с хигиената на ръцете; 

 подготовка за допълнителни промени за смяна на системата 

ако е необходимо – умивалници, хартия за бърсане, подмяна 

на диспенсери. 

Чекиране на дейности по стъпка 2 

Дейност Да/Не 

Извършване оценка на инфраструктурата  

Оценка на вижданията на зав. отделения и ст. мед. 

сестри 

 

Оценка на вижданията на здравните работници  

Оценка на консумацията на сапун и дезинфектант за 

ръце 

 

Наблюдение на състоянието по спазване правилата за 

хигиената на ръцете 

 

Оценка на знанията на здравните работници  

Анализ и интерпретация на данните  

Осигуряване на редовно снабдяване с дезинфектант за 

ръце 
 

Оценка на толерантността спрямо алкохолния 

дезинфектант 
 

Обучение на обучителите  

Подготовка на материали за обучение  
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Стъпка 3 е ключова фаза за постигане на подобрение и се 

състои във въвеждане на всички интервенции планувани в стъпка 1 и 

ползване на данните от стъпка 2 за мотивиране на подобрение. 

Важността ѝ е от голямо значение за разясняване на негативите от 

възникване на ВБИ и значението на хигиената на ръцете в 

превенцията. Подобряването на знанията катализира процеса свързан с 

промяна на поведението и навиците за хигиена на ръцете. 

Дейностите по стъпка 3 са свързани с постигане на целите на 

стратегията, а именно: промяна в системата, образование, поставяне на 

напомнящи постери и други материали на работното място и създаване 

на климат на безопасност в лечебното заведение. 

Продължителността на тази фаза е средно 3 месеца. 

Обобщено в точка 3 се включва: 

 провеждане на добре оповестено официално мероприятие с 

анонсиране на дейностите по промоция, привличане със 

символични подписи, гарантиращи ангажираност на лидери и 

здравни работници; 

 редовно снабдяване с алкохолен дезинфектант на всички 

ключови места в болницата, където са поставени 

диспенсерите; 

 провеждане на проучване за поносимостта на алкохолния 

дезинфектант, ако това не е направено в стъпка 2; 

 поставяне на постери и материали за напомняне на работните 

места; 

 запознаване с препоръките на СЗО; 

 провеждане на обучителни сесии и практически занимания за 

правилната дезинфекция на ръцете; 

 раздаване на обучителни материали; 

 провеждане на тестове за оценка на знанията; 
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 месечни наблюдения относно придържането към правилата; 

 отчитане на месечната консумация на дезинфектанта за ръце; 

 провеждане на редовни събрания на екипа; 

 подготовка за действията по оценка на проведените 

мероприятия по т.4. 

Чекиране на дейности по стъпка 3 

Извършени ли са следните дейности? Да/Не 

Планът за действие разработен в стъпка 1продължава 

да се следва  
 

Запознаване на персонала със събраните данни  

Запознаване с препоръките на СЗО  

Раздаване на постери и др. материали за промоция на 

хигиена на ръцете 
 

Раздаване на обучителни материали  

Правилно разпределение на дезинфектанта за ръце  

Обучителни сесии  

Отчитане на месечната консумация на дезинфектант  

Отчитане на толерантността спрямо дезинфектанта  

Месечни наблюдения относно придържането към 

правилата(където това е възможно) 
 

Провеждане на редовни събрания на екипа  

 

 

Изработването на собствени материали за промоция на хигиената 

на ръцете в тази фаза включи създаването на постер, който бе 

раздаден във всички отделения и поставен на място, удобно за 

виждане: 
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Изработихме също и напомнящи надписи за поставяне на места с 

висок риск, повишен трафик и кръстосване на потоците, 

изискващи дезинфекция на ръцете: 
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ВНИМАНИЕ! 

 

ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ! 

 

 

Стъпка 4 има много важни цели: да се проследи напредъка и 

да се потвърди, че въведените мероприятия са довели до подобряване 

хигиената на ръцете. Проучванията за базисна оценка по време на 

стъпка 2 трябва да се повторят, за да се сравнят данните преди и след 

въвеждане на програмата. Тъй като тази оценка се прави скоро след 

въвеждането на програмата, трябва да се има предвид че става въпрос 

за събиране на информация за кратък период и първи резултати. Тази 

краткосрочна оценка е важна за определяне на мерките по стъпка 5. 

Продължителността на тази фаза в средно 2 месеца. 

На таблицата са показани ориентировъчно дейностите и 

средната продължителност за изпълнението им: 
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Tаблица 3. Дейности по стъпка 4 и средната 

продължителност за изпълнение 

 

Оценка на 

инфраструктурата 

в отделенията 

(проследяване) 

1-2 

седмица 

    

Оценка на 

вижданията на зав. 

отделения и ст. 

мед. сестри 

(проследяване) 

 3 

седмица 

   

Оценка на 

вижданията на 

здравните 

работници 

(проследяване) 

  4-5 

седмица 

  

Наблюдение на 

хигиената на 

ръцете 

(проследяване) 

   6-8 

седмица 
 

Оценка на 

консумацията на 

сапун и 

дезинфектант за 

ръце 

(проследяване) 

    Всеки 

месец или 

на всеки 3-4 

месеца 

Оценка на знанията 

на здравните 

работници 

( проследяване) 

    Първата 

седмица , 

ако не е 

направено 

по време на 

стъпка 3 

 

Обобщено в точка 4 се включва: 

 извършване оценка на инфраструктурата, проучване на 

вижданията и знанията по въпроса и провеждане на 

наблюдения и проследяване на консумацията на дезинфектант 

за ръце; 
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 въвеждане на данните и анализ след всяко проучване; 

 оценка на резултатите и преценка на достоверността им; 

 поддържане на активности свързани с подобряване на 

хигиената на ръцете, въведени при стъпка 3 (достатъчно 

дезинфектанти и други продукти за хигиена на ръцете, 

напомнящи материали, обучение и др). съобразни с местните 

нужди. 

Чекиране на дейности по стъпка 4 

Изпълнени ли са следните дейности? Да/Не 

Извършване на оценка на инфраструктурата  

Оценка на вижданията на зав. отделения и ст. мед. 

сестри 

 

Оценка на вижданията на здравните работници  

Оценка на консумацията на сапун и дезинфектант за 

ръце 

 

Наблюдение на състоянието по спазване правилата за 

хигиената на ръцете 

 

Оценка на знанията на здравните работници  

Въвеждане на данни  

Анализ и интерпретация на данните  

Продължаване на дейностите по подобряване хигиената 

на ръцете 
 

 

Стъпка 5 е критична за обобщение на целия цикъл на 

въвеждане на отделните стъпки и за разработване на дългосрочен 

план, който да осигурява задържане на подобряване на дейността и 

прогреса. Плановете на действие целят хигиената на ръцете да се 

превърне в интегрална част от културата на лечебното заведение, с 

дългосрочен продължаващ ефект, като промоцията на хигиена на 

ръцете и мониториране на придържането към правилата не трябва да 

се прекратяват. 

Стратегията за хигиена на ръцете не трябва да остава 

статична, а трябва да се подновява на определени интервали. С 
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подходящи и адекватни промени съобразени с дългосрочен план за 

действие, целият цикъл трябва да се повтаря на всеки 5 години: 

Стъпки 1, 2, 3, 4 и 5 се извършват за 1 година, повтарят се на 

2-та година и след 5 години отново. 

Като обобщение стъпка 5 включва: 

 оценка на резултатите от проследяването и оценка на 

въздействието върку ключовите индикатори за успешно 

въвеждане; 

 идентификация на слаби места, които се нуждаят от 

подобрение и наученото от действията до момента, да бъде 

поставено в основата на бъдещ план за действие; 

 вземане на решение как да се разпространи информацията към 

всички здравни работници (чрез организиране на формална 

среща или в писмен вид); 

 изработване на подробен доклад за проведените действия по 

програмата, научените уроци и направени изводи; 

 ангажиране на зав. отделенията и ст. мед. сестри в 

дългострочни програми, за да се поддържа тяхната подкрепа и 

принос в осъществяване на програмата по подобряване 

хигиената на ръцете; 

 определяне на наличните ресурси и съгласуването им с плана 

на действие; 

 осигуряване на подкрепа по изпълнение на плана; 

 осигуряване на бюджет по изпълнение на плана; 

 вземане предвид възможността да се наложат неочаквани 

промени в хода на изпълнение на плана и бюджета; 

 установяване на ясна последователност при извършване на 

оценките в хода на работата; 

 установяване на система за оценка на данните; 
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 изработване на критерии за отчитане на напредъка; 

 идентификация на ключовите участници, които да служат като 

модел за правилно извършване на хигиената на ръцете, за да 

се използва тяхната мотивация да окуражават, да служат за 

пример и да са лидери за останалите; 

 изработване на мрежа с други здравни заведения на 

регионално и национално ниво, за да се обменят идеи и да се 

търсят решения при проблемни ситуации; 

 идентификация на участици, които да помогнат за 

популяризиране на успехите по програмата чрез медиите 

например. 

Чекиране на дейности по стъпка 5 

Изпълнени ли са следните дейности? Да/Не 

Разглеждане на данните от проследяването.Определяне 

на дата за запознаване на персонала с данните 
 

Определяне на местата, където е необходимо по-

нататъшно подобрение и научените уроци до момента  
 

Обратна връзка и дискусия   

Подготовка на доклад  

Запознаване на персонала с данните  

Одобрение на дългосрочни планове  

Отчитане на неочаквани промени в плана и бюджета  

Изработване на матрици за документиране на напредъка 

по изпълнение на програмата 
 

План за провеждане на срещи за обсъждане на 

дейностите на програмата 
 

План за създаване на мрежа и колаборация с други 

лечебни заведения на регионално, национално или 

международно ниво 

 

Идеи за поддържане на високо ниво в дългосрочен план  

Развитие на 5 годишен план , с включване на всички 

цикли описани до момента 
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7. Модел за оценка на степента на придържане към 

правилата за хигиена на ръцете, след въвеждане на 

мултимодалната стратегия на СЗО и резултати от оценката. 

За да преценим спазването на 5-те момента за хигиена на 

ръцете избрахме методът за директно наблюдение, тъй като той дава 

най-точна оценка в реално време. 

Методологията на наблюдението: 

Достоверността на събраните данни много зависи от 

методологията на наблюдението и стриктното ѝ спазване. На първо 

място трябва да се определи мястото където ще се извършва 

наблюдението (едно, повече от едно отделение или всички отделения) 

и кои здравни работници (сестри, акушерки, санитари, лекари) ще 

бъдат наблюдавани.  

В едно отделение трябва да се включат всички категории 

здравни работници и наблюдението да обхваща всички медицински 

дейности.  

Събраните данни са анонимни, при спазване на 

конфиденциалност и резултатите от наблюдението не се ползват за 

административни наказания. 

При наблюдението се спазваше условието да се уважава 

личното пространство на пациента и наблюдателят не се намесваше в 

дейностите, които се извършваха по време на наблюдението. 

В някои случаи индивидуалното наблюдение се ползваше за 

образователни цели, като след приключването му се дискутираха 

пропуските. 

Не извършвахме наблюдение в екстремни ситуации – 

например хоспитализация на болен в критично състояние или друга 

стресова ситуация, тъй като тези моменти не отразяват стандартната 

ситуация на обгрижване. 
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Подборът на наблюдаващия е много важен, тъй като трябва 

да е опитен и добре запознат с индикациите и техниката за хигиенна 

дезинфекция. Важно е ръцете и ноктите на наблюдаващия да са също 

чисти, да е без бижута и с изрязани нокти, както това се изисква за 

тези, които са наблюдавани. 

Наблюдателят е в референтна роля, както за наблюдавания, 

така и за ръководството на лечебното заведение и затова са важни 

неговите умения да обучава, да обяснява добре, да осъществява 

обратната връзка, да коментара резултатите и да организира кампании 

по промоцията, според нуждите на работещите и на здравното 

заведение. 

При нас наблюдението се извършваше от старшите 

медицински сестри и болничния епидемиолог. Периодът на 

наблюдението се уточни предварително със старшата сестра или 

завеждащия на отделението и бе разяснена целта на проучването. 

Основната роля на наблюдателя бе открито и обективно да 

наблюдава практическото извършване на хигиената на ръцете, като 

наблюдава 5-те индикации и техниката на извършване на хигиената на 

ръцете. 

Наблюдателят отчиташе само действия, които се виждат ясно 

и ако по някаква причина не можеше да види какво точно се извършва, 

тези действия не се регистрираха.  

Наблюдателят следеше за индикациите за извършване на 

хигиена на ръцете и за последващо позитивно или негативно действие. 

Позитивното действие показва спазване на правилата, негативното – 

неспазване на правилата. Негативно действие се регистрираше, когато 

се установи индикация и не се извърши действие. Позитивно действие 

се регистрираше когато се установи индикация, след което действието 

се извършваше. 
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Несъзнателни действия, като нагласяне на очила или 

докосване и приглаждане на косата, се отчитат като индикации, само 

когато се извършват стерилни процедури. 

 

Наблюдавани бяха 27 лекари, 48 медицински сестри и 18 

санитари. Рискови фактори, възпрепятстващи правилната хигиенна 

дезинфекция се намериха в различна степен при отделните категории 

здравни работници, което е представено на фигури 12 и 13: 

 

Фигура 12. Сравняване честотата на рисков фактор „бижута” 

при проследяваните групи здравни работници (Fisher's Exact test) 
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Фигура 13.  Сравняване честотата на рисков фактор „дълги 

нокти” при проследяваните групи здравни работници (Fisher's Exact 

test) 
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От рисковите фактори възпрепятстващи добрата дезинфекция 

на ръцете установихме, че носенето на бижута (пръстени) и дългите 

нокти са най-често срещани. Значително по-често тези рискови 

фактори наблюдавахме в групата на медицинските сестри (Фигура 12 

и Фигура 13). 

 

По литературни данни придържането към правилата в 

повечето болници се движи между 40-60%. Постигане на ниво над 

90% е отличен индикатор за добра хигиенна дезинфекция [40, 54, 63]. 

Анализът на резултатите за спазване на 5-те индикации за 

хигиенна дезинфекция на ръцете от нашето  наблюдение показва, че 

медицинските сестри имат най-добри резултати за придържане към 

правилата сравнени с останалите категории здравни работници. 
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Само при първата индикация – преди контакт с пациента 

лекарите имат по-добро придържане към правилата. При санитарите 

индикацията след контакт с пациента е с най-висок резултат (Фигура 

14). 

Фигура 14. Честота на придържане към правилата за добра 

хигиенна дезинфенция при проследяваните групи здравни работници – 

обобщение 

 

 
 

Индикациите за хигиенна дезинфекция, които се последват от 

положително действие, в по-малка степен от нашето наблюдение, са 

преди контакт с пациента, преди извършване на чиста процедура и 

след контакт с предмети от обкръжението на пациента (Фигура 15). 

Въпреки това и при тези три индикации наблюдавахме също 

добро ниво на придържане към правилата: 
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 62% преди контакт с пациента 

 73% преди извършване на асептична (чиста) процедура 

 77% след контакт с предмети от обкръжението на пациента  

 

Фигура 15. Честота на придържане към индикациите за 

хигиенна дезинфекция  

при всички проследявани здравни работници. 

 

 
 

От фигури 14 и 15 ясно проличават двете индикации при 

които има най-висока степен на придържане към правилата с 

достигане на таргета: 

 97% след експозиция с телесни течности  

 89% след контакт с пациента 
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Резултатите от наблюдението се представиха веднага в 

отделенията в писмен вид и резултатът се постави на удобно място с 

цел обсъждане и ползване за сравнение при последващи наблюдения.  

Индикациите за хигиенна дезинфекция, които се последват от 

положително действие в по-малка степен от нашето наблюдение - 

преди контакт с пациента, след контакт с предмети от обкръжението 

на пациента и преди извършване на чиста процедура, определят 

насоката на последващите обучения. 

То трябва да е насочено към запознаване с връзката между 

бактериите, които се изолират от пациента и от повърхностите в 

обкръжението на пациента, тяхната способност за добра преживяемост 

върху често докосваните повърхности в близост до пациента и ниската 

инфектираща доза на някои от микроорганизмите и да се разясни как 

носенето на пръстени и дългите нокти възпрепятстват добрата 

дезинфекция на ръцете. 

Резултатите от директното наблюдение не могат да се считат 

за перфектна репрезентация на актуалната ситуация поради факта, че 

извършваното наблюдение може да има въздействие върху здравния 

работник, при извършване на СОП, и също така са възможни 

субективни интерпретации от страна на наблюдаващия. 

Важно е колкото се може по-бързо след събирането на данните 

да се направи обратна връзка по начин, който да ползволява културна 

обмяна на мнения в обстановка на взаимно уважение. 

Много са важни уменията на наблюдаващия да обучава, да 

осъществява обратната връзка и коментара резултатите. 

Наблюдаващите трябва да спазват това, коетосе изисква от тези които 

обучава. В ролята си на лидери те трябва да умеят да организират и да 

участват в кампании по промоцията според нуждите на работещите и 

на здравното заведение.  
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Придържането към правилата за хигиена на ръцете е 

несъмнено най-важният фактор за превенция на инфекциите от 

пациент на пациент в лечебните заведения. Липсва стандартизиран 

метод за отчитане на степента на придържане към правилата, но 

методът на директно наблюдение има много предимства. 

Представената методология на метода на директно наблюдение може 

да послужи за модел при въвеждане и изпълнение на мултимодалната 

стратегия на СЗО. 

 

8. Идентификация на бариери и пречки за правилно 

провеждане на мерките за превенция на ВБИ. 

1. Липса на инфраструктура. 

2. Липса на финансов ресурс и недостатъчно снабдяване с 

необходимите консумативи и дезинфектанти. 

3. Липса на условия за микробиологичен мониторинг. 

4. Неправилно функциониране и смесване на мръсни и чисти 

потоци на движение. 

5. Липса на обучен специалист и екип по контрол на 

инфекциите. 

6. Липса на ангажираност от страна на лекари и сестри. 

7. Липса на административна подкрепа. 

8. Липса на персонал. 

9. Липса на структурирана документация. 

10. При наличие на проблем – реактивен вместо проактивен 

подход на действие. 

11. Липса на анализ на причинно-следствената връзка при 

епидемиологичен проблем. 

12. Неадекватна комуникация и преодоляване на съпротиви като 

игнориране и несъгласие. 
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13. Липса на знания и осъзнаване на важността на проблема. 

14. Липса на мотивация за стриктно придържане към правилата. 

15. Липса на обучение. 

 

9. Фактори повлияващи успеха при превенцията на ВБИ. 

1. Подкрепящи, ангажирани лидери. Ефективното приложение на 

програмите и мерките за превенция на ВБИ е невъзможно без 

лидерство. То е неизменна част от ефективното управление. 

Лидерството се проявява в междуличностните отношения и се 

свързва с постигането на цели така, че последователите да ги 

възприемат като свои собствени. Силните страни на лидера са 

знанията му, практическият опит, авторитетът и доверието на 

подчинените. 

Само така може да стане практическото приложение на знанията, 

които има един специалист в областта на превенцията на 

инфекциите в практиката. 

2. Създаване на работещ мултидисциплинарен екип. 

3. Връзка и взаимодействие с мениджмънта на лечебното заведение 

. 

4. Ръководителят на екипа за контрол на инфекциите трябва да 

притежава съвкупност от качества като високо равнище на 

инициатива и активност, опит и навици за организаторска 

дейност, заинтересованост от постигане на групови цели, 

достатъчна общителност и лична привлекателност, изразена във 

висок престиж и авторитет. Ако лекари и медицински сестри, на 

позиции, които са ръководни не притежават правилните лидерски 

качества, те няма да могат да ръководят ефективно. 

5. С определена значимост е отговорността на болничния 

епидемиолог за промяна на поведението на отделната личност 
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или група. Болничният епидемиолог трябва да има ясна 

представа за желаните бъдещи резултати, за начините за тяхното 

постигане и най-важното - знание и умения да организира и да 

мотивира усилията на хората за изпълнение на поставените 

задачи. 

Основни принципи при приложение на практическите мерки за 

превенция на ВБИ  

1. Мерките за контрол на инфекциите трябва да се прилагат при 

всеки един пациент и при всяка процедура, всеки път, когато тя се 

извършва.  

2. Надзорът и анализът на данните имат решаващо значение за 

прилагане на адекватни практически мерки - проблем, който не 

изследваме и анализираме не може да бъде решен (What you don’t 

know, you can’t solve). 

3. За въвеждане на подобрения и промени е нужно да се разкрие къде 

точно е проблемът и да се въведат необходимите корекции за 

елиминирането му, след анализ на причинно следствената връзка 

при всяка ВБИ. 

 

За да е ефективна комуникацията трябва: 

1. Да се фокусираме върху намирането на решение. 

2. Да се изслушат различните гледни точки. 

3. Да се работи в среда на взаимно уважение . 

4. Да се осъзнае важността на проблема. 

5. Да се демонстрира единство на думи и действия. 

6. Да има  план за действие в програмата за превенция на ВБИ с 

осмисляне на ясни цели, план за постигането им, политики и 

процедури за въвеждане и обучение. 



 56 
7. Да се води стриктно документация, която да служи за 

анализ и изводи. 

8. Да се мониторират резултатите от въведените мерки. 

9. Да се носи лична отговорност и подобряване работата на 

целия състав -ръководителите на отделения, клиники, лекари, 

сестри и санитари и друг персонал. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

За период от 10 години (м.януари 2006 г. - декември 2015 г.) са 

проучени и анализирани данните за ВБИ от три лечебни заведения в 

Стара Загора при 140 290 преминали пациенти и 735 регистрирани 

ВБИ. 

Вътреболнични инфекции могат да се наблюдават във всяко 

болнично отделение или клиника. По-голямата част от мерките, които 

е необходимо да се прилагат за превенцията им са лесно изпълними и 

се отнасят до промяна в поведението на здравния работник, спазване 

на правилата за хигиена на ръцете, прилагане на адекватни мерки за 

изолация, осигуряване на необходимите условия и консумативи за 

работа.  

Основна цел на ръководството и на работещите в лечебните 

заведения трябва да бъде предоставяне на медицинска услуга, с най-

високо качество и полагане на всички усилия за спазване на 

задължителните изисквания, гарантиращи високото качество на 

извършваните дейности и предоставяните услуги, съобразени с 

европейските и световни стандарти. 

Първият и най-важен принцип за превенция на ВБИ е спазване 

хигиената на ръцете. В пакетните мерки (бъндели) за превенция на 

най-честите ВБИ е заложено да се спазват правилата, които доказано 

снижават риска от инфекции, като при всички основно правило е 
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хигиената на ръцете. Използването на дезинфектант на алкохолна 

основа е златен стандарт в дезинфекцията на ръцете. 

Усилията по внедряване на мулти- модалната стратегия на 

СЗО за подобряване хигиената на ръцете са насочени както към 

здравните професионалисти така и към пациентите и са свързани с 

превенцията и контрола на ВБИ и оказването на безопасна грижа. 

Изработеният план за въвеждане на стратегията е базиран и 

развит според принципите и програмата на СЗО за безопасност на 

пациента и главните моменти по внедряване и изпълнение на проекта 

са: 

 степен на внедряване на процедурите и правилата; 

 обучение на персонала във връзка с болничната хигиена; 

 оценка и контрол на болничната хигиена (персонал, пациенти, 

помещения, инструментариум, стерилизация и др.); 

 постоянен мониторинг на дисциплината по спазване на 

добрата медицинска практика; 

 създаване на институционален климат, който да поддържа 

безопасната работа; 

 изпълнение на стандартите на СЗО; 

 достигане на целите и изпълнение на индикациите за 

извършена дейност според насоките на СЗО; 

 креативност и иновации при внедряване на мулти- модалната 

стратегия. 

 

Основните предпоставки за постигане на успех са: 

 Промяна в системата 

 Обучение 

 Мониториране и обратна връзка 

 Административна подкрепа 
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 Лидерство и промяна в навиците и културата 

 Работа в екип 

 Извършване на успешни практически интервенции  

 Адаптивност в работата 

 Постоянство в действията и контрола 

 

Инвестициите в инфраструктурата и обучението, както и 

усилията на персонала, осигуряват условия за спазване на стриктна 

хигиена на всички нива и допринасят за безопасността на пациентите. 

Цялостното качество на медицинската услуга и спазването на 

правилата за добра медицинска практика са невъзможни без 

правилната дезинфекция на ръцете, продължаващо и непрекъснато 

обучение на персонала, непрекъснат мониторинг, добра дисциплина 

при изпълняване на медицинската дейност и спазване на всички СОП. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Анализът на резултатите от установените данни за нивата на 

ВБИ дават основание да се обособят 3 групи отделения в зависимост 

от степента на риска- висок, среден и нисък. Отделенията с висок риск 

за ВБИ са с хирургичен профил, където се извършват голям по обем и 

продължителност хирургични интервенции на голяма група рискови 

пациенти по ASA и интензивните отделения. Отделенията със среден 

риск са хирургичните отделения, в които се извършват чисти 

хирургични интервенции с малък обем и кратък болничен престой, при 

пациенти с ниска степен на риск по ASA. Нискорискови са 

отделенията с терапевтичен профил, с извършване на дейности, без 

риск от развитие на ВБИ. 

2. За да се прецизират индикациите за антибиотична терапия и 

селекцията на оптималния антибактериален агент, осъществяването на 

активен надзор върху употребата на антибиотици в лечебните 

заведения, микробиологично изследване и проследяване на 

антибиотичната чувствителност на локалните щамове придобива 

особено голяма значимост предвид широката употреба на 

антибактериални средства и нарастващата антибиотична 

резистентност. 

3. Основен таргет при контрола на ВБИ трябва да са мерките за 

рисковите отделения и идентифицикацията на рисковите практики и 

пропуски в работата, които са предпоставка за възникване на ВБИ в 

тези отделение. 

4. Мерките за превенция на ВБИ трябва да се насочат към 

основните направления, свързани със спазване правилата за хигиена на 

ръцете, разработване на алгоритми, бъндели и чеклисти за спазване на 

важните стъпки при дейностите свързани с превенцията на ВБИ. 
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5. Приложението на мултимодалната стратегия на СЗОза 

подобряване хигиената на ръцете по изработения план улеснява 

спазването на хигиената на ръцете при здравните работници, тъй като 

за всички индикации наблюдавахме добро ниво на придържане към 

правилата - над 60%. 

6. Изработената методология за директно наблюдение и оценка 

на степента на придържане на правилната хигиена на ръцете и 

резултатите от оценката помагат, да се определят ефективните 

интервенции за промоция на хигиената на ръцете и да се уточнят 

насоките на следващото обучение. 

7. За успешно въвеждане на практическите мерки за превенция 

на ВБИ е особено важно лидерството и създаване на работещи екипи, 

взаимодействие с ръководството на лечебното заведение с цел 

преодоляване на пречките и бариерите при реализиране на 

поставените цели. 
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ПРИНОСИ, СПОРЕД АВТОРА 

I.Научно-теоретични приноси: 

1. За първи път в област Стара Загора е проведено сравнително 

изследване на нивата на ВБИ, за 10 годишен период, в три големи 

лечебни заведения в Стара Загора, обслужващи града и региона. 

2. За първи път е направено обобщение и анализ на заболяемостта от 

ВБИ, най-честите локализации на ВБИ и етиологичната структура 

на изолатите, за 10 годишен период, в три големи лечебни 

заведения в Стара Загора, обслужващи града и региона.  

II. Научно-практически приноси: 

1. За първи път, в област Стара Загора, се въвежда иновативен модел 

- мултимодалната стратегия на СЗО за подобряване хигиената на 

ръцете. 

2. Идентифицирани са бариерите и пречките за правилно провеждане 

на превенцията на ВБИ. 

3. Идентифицирани са основни принципи и фактори за приложение 

на практическите мерки за превенция на ВБИ, повлияващи успеха 

на превенцията. 

III. Научно-приложни приноси: 

1. Предложени са алгоритъм и план, които дават възможност за 

успешно въвеждане на мултимодалната стратегия на СЗО, за 

подобряване хигиената на ръцете, като основно средство за 

превенция на ВБИ. 

2. Изработени са стратегии и бъндели за превенция на най-често 

срещаните ВБИ. 

3. Създадена е методология за извършване оценка на степента на 

придържане към правилата за хигиена на ръцете, след въвеждане 

на мултимодалната стратегия на СЗО. 
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1. В. Цанева, Т. Влайкова, М. Панайотова, Д. Генчева, 

Д. Хаджидонева, Г. Тодорова, Д. Михайлова, А. Пантова, Д. 

Петков Хигиена на ръцете на медицинския персонал: рискови 

фактори и придържане към правилата (compliance) след въвеждане 

на мултимодалната стратегия на СЗО в МБАЛ „Тракия“ Стара 

Загора, Бюлетин на БулНозо. Нозокомиални инфекции, 2017, том 

11 (под печат). 

2. Р.Вачева-Добревска, Н.Гачева, В.Табакова, В Цанева, 

Т.Пейчева, Т.Томова Национално проучване върху нараняванията 

с остри/режещи предмети в българските болници и подходи за 

внедряване в практиката на Европейска Директива ЕС 2010/32, 

Бюлетин на БулНозо. Нозокомиални инфекции, 2015-2016, том 10; 

54-59. 

3. В. Цанева, Х. Дженева, Г. Лазарова, К. Добрев, С. 

Русева.  Защита на персонала на УМБАЛ Стара Загора срещу 

вирусен хепатит В:анкетно проучване. Бюлетин на БулНозо. 

Нозокомиални инфекции, 2010, Том 7, Брой 1–2, 58-63. 

4. Brumboiu I., Tzaneva V, Petrus D. Epidemiological 

implications and nosocomial risks associated with systemic infections. 

Clujul Medical,  Vol.87, Supplement No. 3, 2014. 

5. Valentina Tzaneva, Irena Mladenova, Galina Todorova, 

Dimitar Petkov. Antibiotic treatment and resistance in chronic wounds 

of vascular origin. Clujul Medical, Vol 89, No 3 2016; 365-370. 

 

 

 



 63 
Участие в написване на учебник 2014г.: 

 

Metode epidemiologice pentru practica de asistenta medicala. Facultatea de 

Medicina Universitatea de medicina si farmacie “Iuliu Hatieganu”, Cluj 

Napoca, Editura Medicala Universitara “Iuliu Hatieganu”, Cluj Napoca, 

226. 

 

Участия в конференции: 

1. В. Цанева, И. Младенова, Л. Господинова. Рискови 

трансмисивни инфекции за здравните работници. Десети национален 

конгрес по нозокомиални инфекции София 20-21 ноември 2014. 

2. V. Tzaneva, G. Karashmalakova, L. Gospodinova Our experience 

in providing high standards in disinfection and sterilization. International 

Symposium of Sterilization and Disinfection, 29 & 30th May 2015, Ohrid. 

3. Valentina Tzaneva. Isolation measures in hospital: preparation 

for Ebola and MERS cases. The first national conference with international 

participation of the Romania Society of Hospital Epidemiology, Prevention 

and Control of Nosocomial Infections (SRESPreCIN) Performance and 

quality of hospital care, 23-24 October 2015, Cluj-Napoca. 

4. В. Цанева, Д. Хаджидонева, В. Тенева, М. Атанасова, Г. 

Тодорова, Д. Михайлова, К. Момчилова. Опитът на МБАЛ Тракия 

Стара Загора за подобряване качеството на здравните грижи и 

хигиената на ръцете. Национален семинар на БулНозо Академия, 26-

27 ноември, 2015, УМБАЛ "Св. Анна", София. 

5. Valentina Tzaneva. Clinical manifestation in correlation with 

therapeutical possibilities of infections with Clostridium difficile The 

second national conference with international participation 

Multidimensional aspects of diagnostic performances in hospital care 21-22 

May 2016, Cluj-Napoca. 



 64 
6. Valentina Tzaneva. Clinical and prognostic elements in the 

diagnosis of diarrhea caused by enterohemorrhagic Escherichia coli. The 

second national conference with international participation- 

Multidimensional aspects of diagnostic performances in hospital care, 21-

22 May 2016, Cluj-Napoca. 

7. В. Цанева, М. Панайотова, Д. Хаджидонева, Г. Тодорова, Д. 

Генчева, Д. Михайлова, А. Пантова, Д. Петков. Приложение на 

бънделите за превенция на инфекциите и безопасността на 

пациентите. 11-ти Национален конгрес по нозокомиални инфекции, 

Четвърти национален семинар на БулНозо Академия, 17-18 ноември, 

2016 г. 

8. В. Цанева, М. Панайотова, Д. Хаджидонева, Г. Тодорова, Д. 

Генчева, Д. Михайлова, А. Пантова, Д. Петков. Преценка на 

рисковите фактори, повлияващи правилната хигиена на ръцете на 

здравните работници в МБАЛ „Тракия“ Стара Загора. 11-ти 

Национален конгрес по нозокомиални инфекции Четвърти 

национален семинар на БулНозо Академия 17-18 ноември, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 



 65 
PRACTICAL MEASURES FOR PREVENTION OF 

NOSOCOMIAL INFECTIONS 

Summary 

The clinical and economic consequences of nosocomial infection could be 

reduced to a great deal by activities for prevention. Strong evidence exists 

that transmission via hands of the medical personnel is the major route of 

transmission of health-care–associated pathogens and appropriate hand 

hygiene is considered the leading measure for nosocomial infection 

prevention. 

The goal of this study was present a model for implementation of key 

practical measures for prevention of Nosocomial infections and to create a 

methodology for evaluation of hand hygiene compliance to the 5 moments 

of hand hygiene after the implementation of WHO multimodal strategy in 

MHAT Trakia Stara Zagora in 2014. 

Tasks: 

1. Research and analysis of nosocomial infections in 3 hospitals in 

Stara Zagora: University Hospital, UMHAT „Prof. Dr Stoyan 

Kirkovich” and MHAT Trakia. 

2. To study and analyze the incidence of nosocomial infections in the 

different clinics/wards and to identify those with the highest risk 

for acquiring health-care–associated pathogens. 

3. To identify the most frequent site –specific infections and the 

etiological structure of the isolates of surgical site infection. 

4. To develop a model of strategies and bundles for prevention of the 

most common nosocomial infections. 

5. To work out a plan for implementation of WHO multimodal 

strategy for improvement of hand hygiene. 
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6. To elaborate methodology and to assess the level of hand 

hygiene compliance of healthcare workers after the 

implementation of WHO multimodal strategy in MHAT Trakia 

Stara Zagora in 2014. 

Methods: Investigation methods included analysis of documents and 

scientific literature and application of the methods of descriptive 

epidemiology. The statistical analysis was performed with standard 

statistical programs for Windows, SPSS 16.0 (SPSS Inc.). 

Results and discussion: During the period 2006-2015, 140 290 patients 

have been treated in the 3 hospitals and 735 nosocomial infections were 

reiterated. The incidence of nosocomial infections is in the range of 0.09%-

1.33% and the pair of patients on antibiotic treatment during the 

hospitalization is 35-46%. 

Surgical site infections (SSI) were the most frequent hospital acquired 

infections followed by ventilator-associated pneumonia (VAP) and urinary 

tract infection (UTI). The etiologic structure of SSI shows predominance of 

Gram negative microorganisms. 

The most important measure for prevention of nosocomial infections is 

strict compliance to hand hygiene and the multimodal strategy of WHO 

allows overcoming the main obstacles and behavioral barriers for following 

the five moments of hand hygiene. The developed plan for implementation 

of the strategy focuses on change in the system, training of health care 

workers, administrative support, leadership and cultural change. 

For the purpose of monitoring the results of compliance to hand hygiene of 

health care workers a methodology for direct observation was elaborated 

and results showed good levels of compliance. 

Identifications of barriers and obstacles for efficient application of the 

preventive measures clarifies the direction of the future infection 

prevention and control measures, since the activities for improvement of 
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hand hygiene are not limited in a period of time- this is continuous 

process, which should not be interrupted. 

Conclusions: The analysis of data identified the main targets for key 

preventive measures -surgical clinics and wards and intensive care units 

with risky patients, exposed to numerous interventions. 

The implementation of the multimodal strategy for improvement of hand 

hygiene increases the compliance of health care workers and defines the 

precise interventions for hand hygiene promotion and the kind of training 

required for the purpose of continuing education. 
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