Hospitalinių infekcijų epidemiologinės
priežiūros tvarkos aprašo
2 priedas
(Duomenų apie ligoninę rinkimo forma)
HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ PAPLITIMO TYRIMAS.
DUOMENYS APIE LIGONINĘ
Ligoninės kodas: ___________
Bendras lovų skaičius: _______

Tyrimo data: nuo _______-____ -____ iki: _______- ____ - ____
Aktyvaus gydymo lovų skaičius: ______

Lovų skaičius RIT skyriuose: _______

Užimtų lovų skaičius tyrimo dieną: ______
Ar yra neįtrauktų skyrių į tyrimą?

Ne

Taip

Jei „Taip“, prašom išvardyti: ____________________________________________________________
Lovų, įtrauktų į tyrimą, skaičius: ______ Tiriamų pacientų skaičius: ______
Ligoninės lygis:

Pirminis

Antrinis

Tretinis

Specializuota, prašom patikslinti

Specializacijos tipas: _____________________________
Įrašyti (pvz., vaikų, infekcinių ligų, psichiatrijos)

Ligoninė yra:

Viešoji įstaiga

Įstaigos tipas:

Atskira ligoninė

Privati, ne pelno siekianti

Privati, pelno siekianti

Kita, nežinoma

Filialas

Jei filialas, prašom nurodyti: Lovų skaičius filiale: ____________ Aktyvaus gydymo lovų skaičius: ___________
Užimtų lovų skaičius filiale tyrimo dieną:_______
Absoliutus
skaičius**

Rodiklis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Išrašytų pacientų skaičius
Lovadienių skaičius
Rankų antiseptiko suvartojimas litrais
Stebėtų rankų higienos atvejų skaičius
Ištirtų kraujo kultūrų skaičius
Išmatų pasėlių dėl Clostridium difficile nustatymo skaičius
Infekcijų kontrolės gydytojų ir (arba) specialistų skaičius*
Infekcijų kontrolės gydytojų ir (arba) specialistų padėjėjų skaičius*
Asmenų, atsakingų už antimikrobinių preparatų suvartojimą, skaičius*
Slaugytojų skaičius*
Slaugytojų padėjėjų skaičius*
Slaugytojų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje skaičius*
Slaugytojų padėjėjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje skaičius*
Izoliacinių palatų, skirtų oru plintančių infekcijų prevencijai, skaičius
Lovų, prie kurių yra alkoholinio rankų antiseptiko dozatorius, skaičius
Lovų, patikrintų dėl alkoholinio rankų antiseptiko dozatoriaus buvimo, skaičius
Palatų skaičius ligoninėje
Vienviečių palatų ligoninėje skaičius
Vienviečių palatų su atskiru dušu ir tualetu ligoninėje skaičius

* Nurodyti užimtų etatų skaičių.
** Pateikiami praėjusių metų duomenys.

Ar ligoninėje yra patvirtintas infekcijų prevencijos ir kontrolės metinis planas?
Taip

Ne

Ar ligoninėje yra patvirtinta kasmetinė infekcijų prevencijos ir kontrolės ataskaita?
Taip

Ne

2

Kokius hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenis ligoninė siunčia įgaliotai nacionalinei institucijai?
(Pateikiami praėjusių metų duomenys):
OŽ infekcijų

RIT skyrių

Antibiotikų suvartojimo

CD infekcijų

Antimikrobinio atsparumo

Kitus

Ar savaitgaliais klinicistui yra galimybė atlikti mikrobiologinius tyrimus:
Klinikinius

Šeštadieniais

Sekmadieniais

Atrankos (anlg. screening)

Šeštadieniais

Sekmadieniais

Stebėsenos
ataskaitos

Vykdoma
stebėsena

Auditas
(išorinis)

Kontrolinis sąrašas

Mokymai

Infekcija

Rekomendacijos

RIT
skyriuose

Rodiklis

Kituose
skyriuose

Ar ligoninė turi daugiaveiksmę strategiją šių infekcijų prevencijai? (pažymėti tinkamus atsakymus)

Pneumonijos
Kraujo infekcijų
Operacinių žaizdų infekcijų
Šlapimo takų infekcijų
Ar ligoninėje darbuotojai nešiojasi „kišeninius“ alkoholinius rankų antiseptikus? (Jei „taip“, kiek procentų tai sudaro)
Ne

0–25 %

>25–50 %

>50–75 %

>75 %

Ar ligoninėje yra reglamentuota, kad antimikrobinių preparatų skyrimo tikslingumas turi būti peržiūrimas kas 72 val.?
Ne

Taip, visuose skyriuose

Taip, kai kuriuose skyriuose

Taip, tik RIT skyriuose

