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հիվանդանոցային' հատկապես մասնագիտացված և նեղ մասնագիտացված 
բուժումը, ներկայացնում է բժշկական օգնության առավել թանկ տեսակը, և 
ներհիվանդանոցային վարակի արդյունավետ կանխարգելումը, հատկապես 
բարդ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, ունի առաջնահերթ նշանակություն 
(Pourakbari B, Rezaizadeh G, Mahmoudi S, Mamishi S, 2012): 2016 թվականից ՀՀ
ում ներդրվել է ԲՄՊՎ-ի համաճարակաբանական հսկողության միասնական 
համակարգ, մշակվել և տեղայնացվել են հաշվետվական ձևաչափեր հաստա
տության և ազգային մակարդակներով, համակարգի կայացմանը մեծապես 
նպաստում են նաև իրականացվող գիտական հետազոտությունները: 
Աշխատանքի նպատակը

Հետազոտության նպատակն է' բացահայտել մանկական բազմապրոֆիլ 
ստացիոնարում վարակի հսկողության արդի խնդիրները, դրանց առանձնա
հատկությունները, ինչի հիման վրա մշակելնոր մոտեցումներ' ուղղված ԲՄՊՎ- 
ի հակահամաճարակային և կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունա
վետության բարձրացմանը:
Հետազոտության խնդիրները
1. Ուսումնասիրել մանկական ստացիոնարում առավել հաճախ գրանցվող 

վարակիչ գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների համաճարակա
բանական օրինաչափությունները, տարիքային և կառուցվածքային առանձ
նահատկությունները:

2. Ուսումնասիրել մետիցիյին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի ներհիվան
դանոցային շտամների գենետիկ առանձնահատկությունները' գենոմի 
ամբողջական սեկվենավորման միջոցով, որոշել դոմինանտ կլոնի առկայու
թյունը' վարակի հսկողության առավելագույն ուղղորդված համակարգ 
ձևավորելու նպատակով:

3. Գնահատել վարակի հսկողության հիմնական բաղադրիչի' ձեռքերի հիգիե
նայի գործընթացի ներդրման արդյունավետությունը «Մաքուր ձեռքերը 
վստահություն են ներշնչում» բազմաբաղադրիչ ծրագրի միջոցով:

4. Ուսումնասիրել արյան հունի կաթետեր-ասոցացված վարակի հաճախակա
նությունը, գնահատել ներանոթային կաթետերների դերը վարակի փոխանց
ման գործում և կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետությունը, մշակել 
և ներդնել կաթետերիզացիայի ստանդարտ ընթացակարգեր:

Պաշտպանությանը ներկայացվող հիմնական դրույթները 
1.

2.



3. Բուժանձնակազմի ձեռքերի հիգիենայի բազմաբաղադրիչ համակարգի կիրա
ռումը նվազեցնում է պայմանական-ախտածին մանրէներով դրանց 
գաղութայնացման մակարդակը և նպաստում այդ մանրէների ներհիվան- 
դանոցային շրջանառության անկմանը:

4. Ներանոթային կաթետերների բաղարկման աստիճանի որոշումը թույլ է 
տալիս պարզաբանել դրանց նշանակությունը կաթետեր-ասոցացված վարա
կի փոխանցման գործում և վեր հանել առավել մեծ համաճարակաբանական 
նշանակություն ունեցող հարուցիչները:

Աշխատանքի նախնական փորձաքննությունը: Աշխատանքի արդյունքները 
ներկայացվել են Հայ համաճարակաբանների, բժշկական մանրէաբանների և 
մակաբուծաբանների 4-րդ համագումարում, 2019թ-ի ապրիլի 19-ին: Աշխատանքի 
նախնական փորձաքննությունն անց է կացվել ԵՊԲՀ գիտակոորդինացիոն 
խորհրդի նիստում (20.11.2020թ., արձ. թիվ 5):

Աշխատանքի ծավալն ու կառուցվածքը: Ատենախոսությունը շարադրված է 
համակարգչային հավաքմամբ115 էջի վրա: Կազմված է ներածությունից, գրակա
նության տեսություն, նյութը և մեթոդները գլուխներից, սեփական հետա
զոտությունների 4 գլուխներից, ամփոփումից, եզրահանգումներից, գործնական 
առաջարկություններից և օգտագործված գրականության ցանկից, որը ներառում 
է 174 անուն աշխատանք: Ատենախոսությունը հագեցած է 17 նկարով և 3 
աղյուսակով, 2 հավելվածով:

Աշխատանքի ընդհանուր դրույթները 
Նյութը և մեթոդները

Հետազոտություններն իրականացվել են 2011-2016թթ.-ի ընթացքում «Արաբ- 
ԿԻՈ» ԲՀ-ԵԴԱԻ (բժշկական համալիր-երեխաների և դեռահասների առողջության 
ինստիտոավ-ում և ԵՊԲՀ համաճարակաբանության ամբիոնում: Աշխատանքի 
հիմքում ընկած է նշված բժշկական համալիրի եռամյա տարեկան հաշվետվական 
ձևերի վերլուծությունը' 2013-2015թ.թ., անց է կացվել վարակիչ հիվանդություննե
րով հի վանդացության և հիվանդների տարիքային կառուցվածքի ռետրոսպեկտիվ 
վերլուծություն:

Անց է կացվել հիվանդանոցի շրջակա միջավայրից և հիվանդներից անջատ
ված մետիցիլին կայուն 10 ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի գենոմի ամբողջական 
սեկվենավորում, դոմինանտ կլոնի ոաումնասիրություն և ֆիլոգենեզի պարզա
բանում:

Իրականացվել է բուժաշխատողների ձեռքերի միկրոֆլորայի ուսումնասիրու
թյանն ուղղված 4953 մանրէաբանական հետազոտություն, անջատված միկրո- 
ֆլորայի տարբերակում: Որոշվել է ձեռքերի հիգիենայի բազմաբաղադրիչ ծրագրի 
արդյունավետությունը ձեռքերի հիգիենայի ասպարեզում, իրականացվել է 
ձեռքերից վերցված 1200 լվացուկի մանրէաբանական հետազոտություն, 
անջատված շտամների տարբերակում:
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Հետազոտվել է նաև հիվանդների 63 ներերակային կաթետերների գաղութայ- 
նացումն ախտածին և պայմանական-ախտածին միկրոֆլորայով, միևնույն 
ժամանակ իրականացվել է արյան հունի վարակի կասկածով հիվանդների արյան 
նմուշառում և մանրէաբանական հետազոտություն: Օգտագործվել են նկարագ
րական վիճակագրության մեթոդներ: Նյութի վիճակագրական մշակումը կատար
վել է Excel և Biostat վիճակագրական փաթեթների օգնությամբ:

Տվյալների վերլուծությունն իր մեջ ներառել է նկարագրական և վերլուծական 
վիճակագրության ստանդարտ մեթոդներ: Տվյալների վերլուծության համար 
կիրառվել են ստանդարտ նկարագրական և վերլուծական վիճակագրական 
մեթոդներ' է թեստ, միջին թվաբանական (M), ստանդարտ շեղում (ծ), 95% 
վստահելիության սահմաններում մինիմալ և մաքսիմալ նշանակությունների 
հաշվարկ, հարաբերական ցուցանիշներ, Ստյուդենտի ցուցանիշ (է):

Վարակիչ գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների 
համաճարակաբանական բնութագիրը մանկական բազմապրոֆիչ 
ստացիոնարի ընդհանուր հիվանդացության կառուցվածքում

63,4%

՜  վարակիչ գործոնով 
պայմանավորված 
հիվանդություններ

՜  այլ հիվանդություններ

Նկար 1. Վարակիչ գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների 
մասնաբաժինը մանկական հիվանդացության ընդհանուր կառուցվածքում

Պետք է նշել, որ տարիների դինամիկայում վարակիչ գործոնով պայմանա
վորված հիվանդություններով հիվանդացության մակարդակը հիվանդացության









բաժանմունքը կարելի է համարել ինֆեկցիոն, դրանից բխող բոլոր խիստ 
հակահամաճարակային միջոցառումների պահանջներով:

Այսպիսով, ամւիուիելով ստացված տվյալները, պետք է նշել, որ բազմապրոֆիլ 
հիվանդանոցի պայմաններում վարակիչ բնույթ ունեցող հիվանդությունները 
երեխաների շրջանում առաջատար դիրքերում են, ինչը խիստ դժվարացնում է 
ներհիվանդանոցային համաճարակաբանական հսկողությունը, ստեղծելով 
բժշկական միջամտությամբ պայմանավորված վարակման վտանգ, հատկապես 
օդակաթիլային ինֆեկցիաների առումով: Ելնելով վերը նշվածից, ցանկալի կլիներ 
է՛լ ավելի մեծացնել առողջության առաջնային պահպանման օղակի դերը, 
հատկապես երեխաների առողջության վերահսկման գործում, ինչը կնպաստեր 
ստացիոնար դիմող հիվանդների թվի նվազեցմանը և պայմաններ կստեղծեր 
ավելի ծանր, բարդացած դեպքերի վրա հիվանդանոցային մանկաբույժի 
ուշադրության սևեռմանը:

Մանկական բազմապրոֆիլ ստացիոնարի շրջակա միջավայրից եվ 
հիվանդների կենսանյութերից անջատված մետիցիլին կայուն ոսկեգույն 
ստաֆիլոկոկերի գենոմի ամբողջական ուսումնասիրության արդյունքները

Մեր աշխատանքի այս հատվածում անդրադարձել ենք մանկական ստացիո
նարի շրջակա միջավայրից և հիվանդներից անջատված մետիցիլլին կայուն 
ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի գենոմի ամբողջական ոաումնասիրությանը, ինչը թույլ 
է տալիս պարզաբանել դրանց պատկանելիությունը համապատասխան կլոնալ 
համսդիրներին և հետևություն անել ծագման վերաբերյալ:

Այսպիսով, վերը նշված նպատակի իրագործման ուղղությամբ, մեր կողմից 
2015-16թ.թ-ի ընթացքում մանկական ստացիոնարի տարբեր բաժանմունքներից 
անջատվել է Տ-օսրՑստ-ի ընդհանուր առմամբ 47 նմուշ' երկու պիլոտային 
հետազոտական ծրագրերի շրջանակում, այդ թվում, 2015-ին' շրջակա միջավայրի 
տարբեր առարկաներից' 18-ը, իսկ 2016-ին' անջատվել է 29 նմուշ' հիվանդներից: 
2015-ին անջատված 18 նմուշներից 4-ը և 2016-ի 29 նմուշից 6-ը տարբերակվել են 
որպես 1\/|[?Տձ (21%) և ենթարկվել գենոմի ամբողջական սեկվենավորման: 
Բազմալոկուսային սեկվենավորման' 1\4ԼՏ1-ի վերլուծության արդյունքում 
հայտնաբերվել է երկու 00տ:008 (բոլորը' Տ18; ո=8) և ՇՇՅՕ (բոլորը' Տ130 ո=2): 
1\/|[?Տձ-ի ՇՇ8 նմուշներն անջատվել են և՛ շրջակա միջավայրից վերցված 
լվացուկներից, և' կլինիկական նմուշներից:

Ի հակադրություն դրա, երկու ՇՇՅՕ անջատվել էին միայն հիվանդներից 
վերցված նմուշներից: է/11^^-ի բոլոր նմուշները կրում էին ե\ճ1 և mecA բետա- 
լակտամային կայունության զեները: Հետազոտված նմուշներում որևէ այլ 
կայունության զեն չի հայտնաբերվել:

10



cciC mecAS auieus . .
E R R 2750864 • - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  ■ ֊ Փ * ֊  է # — .. . . . . . . . . . . . .

s.capitis է—
CR01 orfX coC mecA coC 1- - - - - -

10 Kbp
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Նկար 2. SCCmec-CRISPR հատվածների համեմատությունը Հայաստանում 
անջատված MRSA CC8 կլոնի ներկայացուցի (ERR2750864) և Տ. capitis շտամի 
CR01 միջև (GenBank- LN866849.1)

Հայկական MRSA CC8 նմուշի 37կբ SCCmec-CRISPR հատվածի հաջորդակա
նությունը համահունչ է Տ. capitis շտամի CROI-ի SCCmec-CRISPR հատվածին 
(կոորդինատները՝ 413424-451712): Սլաքները ներկայացնում են բաց ընթերցման 
շրջանակներ:
MRSA CC8 և CC30 նմուշների այլ մոբայչ գենետիկ տարրերի' MGE 
բնութագիրը

Այս հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված MRSA-ի բոլոր նմուշները, 
SCCmec-ից բացի, ստուգվել են նաև այլ լրացուցիչ գործոնների և MGE-ների 
առկայության նկատմամբ: Ամբողջ գենոմի հավաքածուները համեմատվել են CC-
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Ի հակադրություն դրա, MRSA CC8 նմուշները նույնականացվեցին ինչպես 
շրջակա միջավայրի, այնպես էլ կլինիկական նմուշներից, որոնք հավաքվել էին 
նշված ժամանակահատվածներում, ինչը ենթադրում է այս կլոնի գերակա դերը 
հետազոտված հիվանդանոցում: Այս MRSA CC8 կլոնը ֆիլոգենետիկորեն 
տարբերվում էր MRSA CC8 այլ կլաստերներից, որոնք ստացվում էին տվյալների 
արտաքին շտեմարաններից, ինչը ցույց է տալիս MSSA-ի պոպուլյացիայից անկախ 
դրա առաջացումը: Թեև հայկական կլոնն ամենամոտն էր Եվրոպայից MSSA 
նմուշի կլաստերի հետ, երկու կլաստերների միջև եղած TMRCA հեռավորությունը 
հուշում է, որ հայկական MRSA-ն ավելի հավանական է, որ ծագել է MSSA-ի հստակ 
պոպուլյացիայից: Հայաստանում Տ. aureus նմուշների լրացուցիչ անջատմամբ 
անհրաժեշտ կլինի պարզել, թե արդյոք այս MRSA CC8 կլոնը առաջացել է 
տեղական MSSA ֆոնից, թե ունի այլ ծագում: Կլոնը կրում էր տիպ Vr-ի հետ 
կապված SCCmec, որն առավելագույն նմանություն էր դրսևորում SCCmec-ին 
CoNS-ի երկու ռեֆերենս գենոմներից, որոնք ստացվել էին բազմազան 
աղբյուրներից և աշխարհագրական տեղանքներից: Այս միջքաղաքային 
փոխադրումը ենթադրում է, որ տարրն ունի բարձր հավանականություն 
հորիզոնական տարածման համար: Այն կարող է նաև տալ հատուկ ընտրովի 
առավելություն, քանի որ Տ. capitis շտամը CR01, որն ունի այս SCCmec-ը, 
ներկայացնում է NRCS-A կլոնը, որը կապված է նորածնային ինտենսիվ 
թերապիայի բաժանմունքներում կլոնալ տարածման հետ: Հետևաբար, այս 
հատուկ SCCmec տարբերակը կարող է կարևոր դեր ունենալ հիվանդանոցային 
հաստատությունում փոխանցումը միջնորդելու գործում: Հայաստանից MRSA CC8 
նմուշները բացահայտեցին գենոմի [րացուցիչ առանձնահատկություններ, որոնք 
կարող են տալ հետագա ընտրողական առավելություն և բարձրացնել դրանց 
պաթոգենությունը: Ավելին, նման կամ նույնական տարրեր նախկինում նկատվել 
են MRSA CC8 այլ կլոններում: Պլազմիդ, որը ունի բարձր սեկվենավորման 
նմանություն բՏ1<67-ին, որը կրում էին բոլորը, բայց միայն մեկ հայկական MRSA 
CC8 նմուշ նույնականացվեց նաև Միացյալ Նահանգներից USA300 կլոնի 
ներկայացուցչի հետ: Այն հայտնաբերվել է նաև Տ. aureus M1 շտամում, որը 
սահմանվել է որպես t024-ST8-IVa կլոն, որը կապված է Դանիայում MRSA 
բռնկման հետ: Բացի այդ, seKQ կրող պաթոգենության կղզին, որը նկատվում էր 
հայկական MRSA CC8 4 նմուշներում, բարձր սեկվենավորման համընկնում ունեին 
USA 500 կլոնի SaPIS-ի հետ: Չնայած նրան, որ հայկական MRSA ՇՇ8-ը 
ֆիլոգենետիկորեն տարբերվում էր, այն դրսևորում էր գենոմի հարմարվողա- 
կանության տարբերակ' կապված MRSA CC8 այլ կլոնների հետ:

Այս հետազոտությամբ ևս մեկ անգամ ապացուցվեց Հայսատանում MRSA 
ՇՇ8-ի դոմինանտ շրջանառությունը և հայկական տարբերակի առանձնահատ
կությունները, որոնք ներկայացված էին ԵՊԲՀ համաճարակաբանության 
ամբիոնի աշխատակիցների նախկին հետազոտություններում: Հետագա ավելի 
լայնածավալ հետազոտությունները հնարավոր կդարձնեն հայկական կլոնի 
ծագման պարզաբանումը:
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Նկար 3. Բուժանձնակազմի ձեռքերի գաղութայնացման մակարդակը 
ՊԱՄ-ով տարիների դինամիկայում
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Նկար 4. Արյան հունի վարակի հաճախականությունը ռիսկային 
բաժանմունքներում կենտրոնական կաթետերիզացիայի ժամանակ

6.4%
արյան հունի վարակ 

վարակի բացակայություն93.6%

Ելնելով ներանոթային կաթետերի ունեցած նշանակությունից վարակի փո
խանցման գործում, բոլոր 63 դեպքերում անցկացվեց հեռացված կաթետերի
մանրէաբանական հետազոտություն, դրանց ստերիլության որոշման ուղղութ
յամբ: Անդրադառնալով տարիների կտրվածքով կաթետերների մանրէաբանա
կան հետազտության անցկացմանը, պետք է նշել, որ 2013թ-ին անց է կացվել 13
կաթետերի մանրէաբանական հետազոտություն, 2014-ին 12, իսկ 2015թ-ն 38:

2015թ-ին անց կացված հետազետությունների գրեթե եռակի աճը նախորդ
տարիների համեմատությամբ պայմանավորված է ոչ թե խնդրահարույց դեպքերի
ավելացմամբ այլ նրանով, որ տարեվերջին հեռացված կաթետերի մանրէաբա
նական հետազոտությունը կլինիկայում դարձել է ստանդարտ ընթացակարգ,
բոլոր դեպքերի համար որպես մեր կողմից իրականացված հետազոտության
գործնական ներդրում: Հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ ընդհանուր
առմամբ 25 կաթետեր պահպանել էր ստերիլությունը 39,7%, իսկ մնացած 38
դեպքում (60, անջատվել էին պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմներ:
Ամփոփելով, կարելի է գալ այն եզրակացության, որ ներանոթային կաթետերների

ներդրումը և հետևողական համաճարակաբանական վերահսկողությունը էակա
նորեն նվազեցնում են հոսպիտալային շտամների փոխանցման հավանակա
նությունը:
Ներանոթային կաթետերների ախտահարվածությունը պայմանական- 
ախտածին մանրէներով եվ դրանց դերը արյան հունի վարակիչ 
հիվանդությունների փոխանցման գործում

Հաշվի առնելով խնդրի արդիականությունը և միջազգային բազմամյա 
փորձը նոզոկոմիալ ծագման արյան հունի վարակների այս կարևոր փոխանցման 
գործոնի վերաբերյալ, մեր հետագա հետազոտությունների ընթացքում որոշվեց 
պարզել մանկական բազմապրոֆիլ հիվանդանոցի առավել ռիսկային 
բաժանմունքներում ներանոթային կաթետերների դերը վարակի փոխանցման 
գործում: Հետազոտություններն անց են կացվել 2013-15թ.թ-ի ընթացքում: Այս 
երեք տարիների ընթացքում ստացիոնարի ռիսկային բաժանմունքներում' 
վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի, բոքսային, նեֆրոլոգիական և 
հեմոդիալիզի ընդհանուր առմամբ դրվել է 981 կենտրոնական կաթետեր, որոնցից 
63-ի դեպքում' (6,4%) արձանագրվել է այս կամ այն ծանրության հավանական 
արյան հունի վարակ, համապատասխան կլինիկական նշաններով (նկար 4):



ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ

Վարակիչ գործոնով պայմանավորված հիվանդություններով հիվանդա- 
ցությունը մանկական բազմապրոֆիլ հիվանդանոցի ընդհանուր հիվան- 
դացության կառուցվածքում եռամյա կտրվածքով կազմում է միջինը 36,6%: 
Ընդ որում, առաջին տեղում գտնվում են շնչուղիների ինֆեկցիաները' 92,8%, 
դրանց հաջորդում են աղիքային ինֆեկցիաները' 3,5%, սեպսիսը' 1,9%, 
միզուղիների ինֆեկցիաները' 1,2% և մենինգիտը' 0,6%:
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3 .

Հիվանդանոցում շրջանառող մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի 
գենոմի ոաումնասիրությունը թույլ կտա պարզել ծագումնաբանական ընդհան
րությունը և հայտնաբերել դոմինանտ կլոնը, կնպաստի հոսպիտալային 
վարակի նպատակաուղղված կանխարգելմանն ու բուժմանը: 
Բուժանձնակազմի ձեռքերի հիգիենայի բազմաբաղադրիչ ծրագրի ներդրումը 
և վերահսկողությունը զգալիորեն կրճատում է վարակի փոխանցման այս 
գործոնի համաճարակաբանական նշանակությունը:
Ներանոթային կաթետերների կողմից վարակի փոխանցումը հաստատելու և 
արդյունավետ հակահամաճարակային միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատա
կով անհրաժեշտ է անցկացնել հեռացված կաթետերի պարտադիր մանրէա
բանական սկրինինգ հետազոտություն:
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РЕЗЮМЕ

Основным направлением борьбы с инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП), является разработка и внедрение эффективной 
системы эпидемиологического надзора в практическое здравоохранение. Эта 
проблема наиболее актуальна для многопрофильного педиатрического 
стационара, где, помимо классической внутрибольничной инфекции, высока 
вероятность распространения внутри стационара «завозных» случаев. Проблема 
ИСМП касается всех педиатрических отделений.

Цель данного исследования - выявить актуальные проблемы и особенности 
инфекционного контроля в детском многопрофильном стационаре, на основе 
которых разработать новые подходы к повышению эффективности противоэпи
демических и профилактических мероприятий при ИСМП. Исследования 
проведены в 2011-2016 гг. в МЦ «Арабкир» и на кафедре эпидемиологии ЕГМУ. 
Работа основана на анализе трехлетних годовых отчетных показателей указанного 
лечебного комплекса за 2013-2015 годы, проведен ретроспективный анализ 
инфекционной заболеваемости и возрастной структуры больных.

Наши основные исследования в области инфекционного контроля детского 
многопрофильного стационара дали возможность отслеживать эпидемический 
процесс при классических инфекционных заболеваниях и позволили 
акцентировать внимание на важности предотвращения их внутрибольничного 
распространения.

Результаты исследований показали, что заболевания, связанные с инфекцион
ным фактором, в общей структуре заболеваемости в детской многопрофильной 
больнице составляют в среднем 36,6%. При этом на первом месте респираторные 
инфекции - 92,8%, кишечные инфекции - 3,5%, сепсис - 1,9%, инфекции 
мочевыводящих путей - 1,2% и менингит - 0,6%. Говоря о нозологической 
структуре ОРВИ, следует отметить, что для дифференциации вируса за этот 
период было проведено 2931 исследование. В результате в 2374 случаях (81,1%) 
были дифференцированы следующие вирусы: респираторно-синцитиальный 
вирус -1410 (59,4%), аденовирус - 60 (2,5%), грипп А - 664 (27,9%), грипп В - 240 
(10,1%).

При анализе возрастной структуры заболеваемости инфекционного генеза 
было установлено, что удельный вес этой группы, составляет 41,3% от общего 
числа заболеваний и занимает лидирующее место среди детей в возрасте от 0 до 
1 года, а наименьшее значение данного показателя, составившее 19,1%, было 
выявлено в группе от 7 до 14 лет.

Изучение свойств метициллин-резистентного золотистого стафилококка 
выявило шесть доминирующих циркулирующих клонов и прояснило их
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происхождение, что позволило более целенаправленно и точно организовать 
инфекционный контроль. Секвенирование генома MRSA, выделенного из 
больничной среды и от пациентов, показало, что образцы, принадлежащие к 
клональному комплексу СС8 (10 из 8), были доминирующими. Выявлены 
дополнительные важные особенности генома, которые могли бы избирательно 
повысить их патогенность. Изучение генеалогии MRSA подтвердило геномное 
сходство с немецким клональным комплексом СС8.

Впервые в Армении была внедрена многокомпонентная программа гигиены 
рук медицинского персонала в рамках рубрики ВОЗ «Чистый уход -  безопасный 
уход». При изучении уровня колонизации рук медперсонала условно-патогенной 
микрофлорой, составившей 7,1%, преобладали бактерии группы кишечной 
палочки, которые были изолированы в 41,5% случаев. Внедрение многоком
понентной программы гигиены рук позволило снизить общую бактериальную 
колонизацию рук в 5,7 раза (р <0,005).

Обязательное бактериологическое исследование удаленных внутрисосудистых 
катетеров, как стандартная процедура в стационаре, позволило уточнить уровень 
их бактериальной колонизации и этиологию катетер-ассоциированной инфекции. 
У 6,4% пациентов с центральными сосудистыми катетерами было 
зарегистрировано инфицирование кровотока в той или иной степени тяжести. 
Среди изолированной микрофлоры преобладали стафилококки. Частота 
выделения той же бактерии из крови пациента и из центрального сосудистого 
катетра составила 10,5%, при этом в 5,3% случаев был выявлен Staphylococcus 
aureus.

В то время как изменение системы является требованием во многих 
медицинских учреждениях, устойчивое изменение человеческого поведения более 
важно и зависит от существенного контроля и поддержки со стороны коллег, а 
также благоприятной внутрибольничной обстановки.
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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND TASKS OF INFECTION CONTROL IN THE 

CHILDREN'S MULTIDISCIPLINE HOSPITAL 

SUMMARY

The main direction of the fight against hospital acquired infections (HAI) is the 
development and implementation of an effective system of epidemiological surveillance 
in the Health Care system. This problem is most relevant for a multidisciplinary 
pediatric hospital, where, in addition to the classic nosocomial infection, there is a high 
probability of the spread of "imported" cases within the hospital. The problem of the 
HAI applies to all pediatric departments without exception. Health care-associated 
infections affect hundreds of millions of patients worldwide every year. Infections lead 
to more serious illness, prolong hospital stays, induce long-term disabilities, add high 
costs to patients and their families, contribute to a massive, additional financial burden 
on the health-care system and, critically, often result in tragic loss of life.

Based on the foregoing, the purpose of this study was to identify urgent problems 
and features of Infection Control in a pediatric multidisciplinary hospital, on the basis 
of which new approaches were developed to increase the effectiveness of anti-epidemic 
and preventive measures for HAI. The research was carried out in 2011-2016 at MC 
"Arabkir" and the Department of Epidemiology of YSMU.

Our main research in the field of infection control of a multidisciplinary pediatric 
hospital made it possible to track the epidemic process in classic infectious diseases 
and gave an opportunity to focus on the importance of preventing their intrahospital 
spread. The study is based on the analysis of three-year annual reporting forms of the 
specified medical complex for 2013-2015, a retrospective analysis of infectious 
morbidity and age structure of patients was carried out.

As a result of the studies, it was revealed that diseases associated with an infectious 
agent account for an average of 36.6% of the total morbidity in the overall morbidity 
structure of a pediatric multidisciplinary hospital. In the first place were respiratory 
infections -  92,8%, intestinal infections -  3,5%, sepsis -  1,9%, urinary tract infections 
-1.2% and meningitis -  0,6%.

Speaking about the nosological structure of acute respiratory viral infections 
(ARVI), it should be noted that 2931 samples were taken for the differentiation of the 
virus during that period. As a result, the following viruses were differentiated in 2374
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cases (81.1%): Respiratory Syncytial Virus - 1410 (59.4%), Adenovirus - 60 (2.5%), 
Influenza A - 664 (27.9%), Influenza B - 240 (10.1%).

The study of the incidence of infectious etiology by age groups shows, that this 
group occupies a leading place in the 0-1 age group, accounting for 41,3% of the total 
cases, and the least significant factor is the same factor in the 7-14 age group and is 
only 19,1%.

Whole genome sequencing of the MRSA genome isolated from the hospital 
environment and patients showed that the samples belonging to the CC8 clonal 
complex (10 of 8) were dominant. Additional unprecedented features of the genome 
have been identified that could selectively increase their pathogenicity. The study of 
the MRSA confirmed the genomic similarity with the German clonal complex CC8.

For the first time in Armenia, a multimodal strategy of hand hygiene program for 
the medical personnel was implemented under the WHO heading “ Clean Care is Safer 
Care” , which is not a choice but a basic right. Clean hands prevent patient suffering 
and save lives. When studying the level of colonization of the hands of medical 
personnel with opportunistic microflora was 7,1%, bacteria of the E. coli group 
prevailed, which were isolated in 41.5% of cases. The implementation of a multimodal 
strategy of hand hygiene program made it possible to reduce the total bacterial 
colonization of hands by 5.7 times (p<0.005). Hand hygiene is the primary measure 
to reduce infections. A simple action, perhaps, but the lack of compliance among 
health-care providers is problematic worldwide. On the basis of research into the 
aspects influencing hand hygiene compliance and best promotional strategies, new 
approaches have proven effective.

In 6.4% of patients with central vascular catheters, a possible infection of the 
bloodstream of varying severity was recorded. Staphylococci were the leaders of the 
isolated microflora. The isolation of the same bacteria from the blood of patient Li from 
the central vascular catheter was 10.5%, of which 5.3% were caused by Staphylococcus 
aureus.

While system change is a requirement in most places, sustained change in human 
behavior is even more important and relies on essential peer and political support.
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