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1. WSTĘP 

 
Zakażenia wywołane przez mikroorganizmy to poważny problem zdrowotny występujący 

nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Czynnikami etiologicznymi zakażeń szpitalnych są 
głównie bakterie. Natomiast grzyby z rodzaju Candida są na czwartym miejscu [1]. 

Powszechnie wiadomo, że przestrzeganie procedur dezynfekcji i sterylizacji prowadzi do 
zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach. W celu odkażenia wnętrza karetki 
pogotowia stosowane są silne środki dezynfekcyjne. Jednak również one mogą sprzyjać 
rozwojowi grzybów i wywoływanym przez nich zakażeniom. Ponadto drobnoustroje te 
nabywają coraz większą oporność [2,3]. Dlatego bardzo istotne jest wdrożenie wszystkich 
procedur ułatwiających utrzymanie właściwej czystości. 

Celem badań było zidentyfikowanie grzybów występujących we wnętrzu pojazdów 
medycznych – melexu i karetki oraz dobór odpowiednich materiałów dla zachowania 
aseptyczności. 
 
 
2. METODYKA BADAŃ 

 
2.1. Przygotowanie materiału badawczego 
 

Wymazy pobrano z wnętrza pojazdów medycznych: melexu i ambulansu, które były w 
codziennej eksploatacji. Do badań przygotowano pięć rodzajów próbek: z blachy 
aluminiowej (z powłoką lakierniczą standardową i antybakteryjną) oraz z tworzywa 
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sztucznego (gładkie, plexi - szkło organiczne i karbowane). Próbki odpowiadają materiałom 
stosowanym w produkcji elementów wyposażenia pojazdów medycznych. 

 
2.2. Ocena adhezji drobnoustrojów 

 
 Z pobranych wymazów namnożono bakterie, a następnie wyizolowano czyste kolonie. 
Poddano je identyfikacji (testy biochemiczne API) i określono oporność. Ze względu na brak 
wzrostu grzybów, ocenę adhezji dokonano tylko na wybranych szczepach bakterii.  
 PseudomonasaeruginosaiEnterococcusfaecalis(gęstość 0.05-7 McF) inkubowano w 3 ml 
roztworu soli fizjologicznej (0,9% NaCl) na próbkach metalowych z powłoką lakierniczą 
oraz z tworzywa sztucznego. Wyniki przedstawiono podając ilość kolonii bakteryjnych 
przypadających na centymetr kwadratowy powierzchni (CFU/cm2 - colony forming 
unit/cm2). 

 
 

3. WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 
 

Wewnątrz karetki pogotowia zostały zidentyfikowane następujące patogeny: 
Pseudomonasaeruginosa, Enterococcusfaecalis, Staphylococcusepidermidis, Bacillusspp, 
Staphylococcushaemoliticus, Pantoeaagglomerans. Natomiast w pojeździe typu melex 
wyizolowano dodatkowo: Pseudomonasfluorescens i Pseudomonasoryzihabitans.Niezależnie 
od badanej powierzchni nie stwierdzono obecności oraz wzrostu grzybów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować: 
1. We wnętrzu pojazdów medycznych wyizolowano głównie bakterie: 

Pseudomonasaeruginosa i Enterococcusfaecalis, które mogą być przyczyną infekcji. 
2. Nie stwierdzono wzrostu grzybów, co potwierdza wysoki standard aseptyczności 

melexu i ambulansu. 
3. Ze względu na bakterie i grzyby jako czynniki chorobotwórcze, należy zwrócić 

szczególną uwagę na dobór odpowiednich środków dezynfekcyjnych i materiałów 
stosowanych wewnątrz pojazdów medycznych. 
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