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САОПШТЕЊЕ 
О КРЕТАЊУ ОБОЛЕЛИХ ОД ЗАПАЉЕЊА ЦРЕВА 
ЧИЈИ ЈЕ УЗРОЧНИК CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

(ENTEROCOLTIS PER CLOSTRIDIUM DIFICILE-A04.7) 
У ПЕРИОДУ ОД 01.07.2012. ДО 31.03.2013. ГОДИНЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 
 
 
 

 
Центар за микробиологију Завода за јавно здравље Лесковац је детекцију токсина 

Clostridium difficile, почео да обавља од јула месеца 2012. године, након потписивања 
уговора са РФЗО-филијала Лесковац. Развијање ове методе и убацивање у План рада Завода 
је извршено на иницијативу и предлог лекара Опште болнице Лесковац, који су ову 
проблематику препознали као приоритет. 

У 2012. години у Општој болници Лесковац регистрован је само 1 случај 
Enterocolitis-а чији је узрочник Clostridium difficile. (Gastroenteritis-a према дефиницијама за 
пријаву и регистровање болничких инфекција). Ради се о хоспитализованом болеснику на 
одељењу хирургије, што је од стране епидемиолога Центра за контролу и превенцију болести 
пријављено као случај болничке инфекције (БИ). 
 Дана 14.12.2012. године од стране Завода за јавно здравље Лесковац прослеђене су 
препоруке „CLOSTRIDUIM DIFFICILE У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ“ , које су прослеђене 
свим начелницима одељења у Општој болници Лесковац. 

О овом узрочнику је разматрано и дискутовано на састанку Комисије за заштиту од 
болничких инфејција који је одржан дана 25.12.2012. године, где су препоруке 
„CLOSTRIDUIM DIFFICILE У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ“ ушле у сатав новог Програма за 
заштиту од болничких инфекција Опште болнице Лесковац. Један од закључака је био да су 
сви у обавези да се придржавају свих процедура и упутстава приликом лечења пацијената са 
резистентним сојевима продуктора β-лактамаза широког спектра (ЕSBL) код Грам-
негативних бактерија, METICILIN-REZISTENTNOG Staphylococcus aureusa (МRSA) и 
Clostridium difficile. 

Састанак комисије за болничке инфекције одржан дана 26.03.2013. године разматрао 
је актуелну проблематику везану за појаву повећаног броја оболелих од Enterocolitis per 
Clostridium difficile и примене антибиотске терапије у лечењу оболелих, где је након 
дискусије донет следећи предлог мера: 

1. Потребна је рационална примена антибиотика, нарочито у хирушким гранама. 
2. Препоруку о употрби антибиотика проследити свим одељењима болнице 
Лескковац. За примену су одговорни начелници служби и лекари. По потреби 
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консултовати за терапију клиничког фармаколога и начелника службе 
инфектологије. 

3. Побољшати хигијену и дезинфекцију на одељењима и одговорност особља. 
4. Придржавати се свих процедура и упутстава у раду са пацијентима оболелим 
од Clostridium difficile, као и других резистентних бактерија. 

5. Пацијенти који су смештени у другим одељењима зависно од општег стања и 
клиничког налаза, а код којих је изолован токсин јануар-март 2013. године у 
договору са инфектологом преводе се на инфективно одељење, у осталим 
случајевима третман пацијената ускладити са процедуром. 

6. Пацијенти који су отпуштени са одељења, а развијају Enterocolitis-е, уколико 
немају друге тегобе упућују се инфектологу. 

7. Побољшати пријављивање болничких инфекција. 
8. Обавезно уписивати у листама АСА-скор и категоризацију ране у хирушким 
гранама. 

У периоду јануар-март 2013.године Центар за микробиологију је код 17 
хоспитализованих пацијената Опште болнице Лесковац детектовао токсин Clostridium 
difficile из столица оболелих. У истом периоду као болничка инфекција са локализацијом 
Gastroenteritis-IX.2 регистровано је 14 случајева болничких инфекција. У јануару је 
регистрован 1 случај (одељење хирургије), у фебруару 5 случајева (одељење хирургије, 
ортопедије, урологије, грудно и интерно) и у марту 8 случајева (одељење хирургије, 
ортопедије, урологије и интерно одељење). Од 14 регистрованих случајева Gastroenteritis-а 
као болничке инфекције, код 12 је као узрочник детектован Clostridium difficile . 

У регистрованим случајевима Enterocolitis-а per Clostridium difficile (A04.7). ради се о 
спорадичном обољевању. 
 Број детектованих Clostridium difficile у 2013. години у односу на 2012. годину не 
може се поредити јер је лабораторијска дијагностика уведена од јула 2012. године. Такође, 
лекари Опште болнице Лесковац прихватили су примену препоруке „CLOSTRIDUIM 
DIFFICILE У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ“ од децембра 2012. године. Из ових разлога је 
повећан број детектованих Clostridium difficile у 2013. години. 
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