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«Найбільш вірогідний прогноз щодо інфекційних 
захворювань полягає в тому, що ця тема незабаром стане 

занадто нудною, щоб її обговорювати!»
Нобелівський лауреат Макфарлан Бернет та Дейвид Уайт, 1972 рік

«Діючи на мікроорганізми, не забуваймо, що вони також
мають свої інтереси». 

лауреат Нобелівської премії І.П. Павлов 

У 1945 році Флемінг, Чейн і Флорі були удостоєні Нобелівської премії в 
області медицини «за відкриття пеніциліну і його цілющого впливу при 
різних інфекційних хворобах». Як зазначалося в ЗМІ, ці вчені зробили 

для розгрому нацизму більше, ніж цілі дивізії. 
В 1999р. «батька антибіотика» включили в список 100 найбільш 

важливих людей XX століття за версією журналу «Тайм».

Відкриття  Олександром Флемінгом (1928 р.) та виробництво 
пеніциліну (40 рр.) є одним з найбільших подій в медицині і 

науці минулого століття.

На сьогодні з 115 розроблених антибіотиків 
68 вже не ефективні



Світова смертність до 
2050 року за розрахунками 
британського дослідження 

Review on Antimicrobial 
Resistance: 

від ПМР буде вмирати 
більше людей, ніж від раку і 

діабету разом узятих.
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Протимікробна резистентність –
глобальна проблема



2001 – Глобальна стратегія ВООЗ по стримуванню АМР

2011 – Європейській стратегічний план дій по проблемі АМР

2015 – 68 сесія ВАОЗ Глобальний план дій по боротьбі зі стійкістю
до протимікробних препаратів

2016 - Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй
- Декларація “...АМР- серйозна довгострокова загроза здоров'ю
людини, стійкому виробництву продуктів харчування і сталого
розвитку“
- Глави держав взяли зобов'язання скоординувати свої дії,

спрямовані на подолання стійкості збудників до антимікробних
препаратів
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Що робити? Зусилля світової спільноти



Глобальні програми моніторингу, які відстежують резистентність певних збудників таких,
як ВІЛ, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, збудника малярії, існують
протягом багатьох років.

Регіональні програми моніторингу: Європейська мережа моніторингу резистентності до
антимікробних засобів (EARS-Net) і Латиноамериканська мережа моніторингу
резистентності до антимікробних засобів (ReLAVRA)та ін.

В рамках реалізації положень Європейського стратегічного плану дій з проблеми
стійкості до антибіотиків (2011-2020 рр.) і Глобального плану дій по боротьбі зі
стійкістю до протимікробних препаратів (2015) створені:

2012р. - CAESAR - система епідеміологічного нагляду за стійкістю до протимікробних
препаратів в Центральній Азії і Європі (Central Asian and European Surveillance of
Antimicrobial Resistance);

2015р. - GLASS - система глобального моніторингу резистентності до антимікробних
засобів
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Міжнародні мережі епіднагляду за 
стійкістю до протимікробних препаратів



Організація мережі національних систем епіднагляду  за стійкістю до 
антибіотиків у всіх країнах Європейського регіону ВООЗ, що не входять в EARS-
Net.

 Збір і порівняння даних, отриманих у всіх країнах Європейського регіону за 
єдиною  методологією.

У майбутньому такий підхід дозволить об'єднувати повідомлення про стійкість 
до антибіотиків, отримані від всіх 53 країн, на основі єдиних  стандартів і 
методологій.

Обмін даними епіднагляду дозволяє вести відкритий діалог про проблеми, 
відмінності і загальні закономірності, а також дає можливість відстежувати в часі 
прогрес у здійсненні політики і дій і їх ефективність по мірі вдосконалення систем 
епіднагляду.
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Мета мережі CAESAR
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Учасники мережі CAESAR

Азербайджан Російська Федерація

Албанія Сербія

Вірменія Таджикистан

Білорусь Туркменістан

Боснія і Герцоговина Туреччина

Республіка Македонія Узбекистан

Грузія Україна

Казахстан Чорногорія

Киргизстан Швейцарія

Молдова Косово

Станом на 01.01 2019р. до мережі CAESAR увійшли 19 держав-членів та Косово.
10 країн а також Косово повідомляють дані по СПП в CAESAR. 



Національний план дій щодо боротьби із стійкістю
до протимікробних препаратів

Забезпечити:
3) розроблення порядку здійснення дозорного епідеміологічного нагляду
за протимікробною резистентністю
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2019 р. № 116-р



1.Система ДЕН за ПМР - проведення нагляду за окремими патогенами, що мають клінічне значення 
та є важливими для громадського здоров’я, з визначених біологічних матеріалів пацієнтів, результатах 
їх чутливості до певного спектру протимікробних препаратів і базується на даних рутинного 
епідеміологічного нагляду за ПМР, що проводиться ЗОЗ

2. В системі ДЕН за ПМР беруть участь:
1) ЗОЗ, що надають вторинну та третинну медичну допомогу;
2) лабораторні підрозділи в складі медичних об’єднань, або самостійні, що здійснюють 

мікробіологічну діагностику та визначення чутливості до протимікробних препаратів;
3) установи громадського здоров’я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, що мають 

наявні відповідні умови лабораторної діагностики та біобезпеки для роботи з резистентними штамами.
4) Національний координатор ДЕН за ПМР - ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та 

консультативна експертна група з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та 
інфекційного контролю, затверджена наказом МОЗ України від 12.02.2018 № 236. 

3. Включення ЗОЗ/лабораторій до національної мережі ДЕН за ПМР проводиться Національним 
координатором за погодженням з територіальним органом охорони здоров’я
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Порядок
здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за

протимікробною резистентністю інвазивних патогенів
проект



Організаційна структура мережі ДЕН

ЗОЗ
Лабораторія 1

ЗОЗ 1, ЗОЗ 2, ЗОЗ 3
Лабораторія 2

Лабораторія 3

Національний  координатор по СПП
Національний менеджер по СПП

Керуючий 
комітет

Міжнародна проектна 
група CAESAR

Об'єднані групи 
експертів

ECDC  ВООЗ та ЄРБ ВООЗ       ESCMID  RIVM

Національний 
рівень

Міжнародний 
рівень

Регіональний 
рівень

Регіональний координатор

Місцевий
рівень
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДЕН

В епіднагляді мають брати участь лабораторії і лікарні, що 
найкращим чином представляють населення країни

Бажано, щоб епіднаглядом було охоплено понад 20% населення 

Склад установ, що представляють систему охорони здоров'я, має 
бути різним (академічні / високоспеціалізовані лікарні та лікарні 
загального профілю, приватні лабораторії) 

Географічний розподіл медичних установ має бути рівномірним, 
і охоплювати як міста, так і сільські райони



4

Визначення випадку СПП для обміну даними

Пріоритетні патогени

 Escherichia coli (E. coli)

 Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)

 Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)

 Acinetobacter species

 Staphylococcus aureus (S. aureus)

 Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)

 Enterococcus faecalis (E. faecalis)

 Enterococcus faecium (E. faecium)

 Salmonella spp.

Мережа ДЕН збирає дані про 
результати тестування 

чутливості до антибіотиків  
9 важливих для громадського 
здоров'я і клінічно значущих 

видів бактерій

Цільова група
Всі пацієнти з симптомами 
інфекції кровотока (синдром 
системної запальної реакції)

Всі пацієнти з симптомами 
менінгіту

Клінічні зразки
Кров

Спинномозкова рідина

Мережа ДЕН збирає дані про 
результати тестування 

чутливості до антибіотиків  
9 важливих для громадського 
здоров'я і клінічно значущих 

видів бактерій

Цільова група
Всі пацієнти з симптомами 
інфекції кровотока (синдром 
системної запальної реакції)

Всі пацієнти з симптомами 
менінгіту

Клінічні зразки
Кров

Спинномозкова рідина



1) призначення відповідальних осіб (координаторів) - медичних працівників, відповідальних за 
здійснення ДЕН;

2) організація відбору зразків крові та СМР у пацієнтів з ознаками інфекції кровотоку або менінгіту;

3) направлення відібраних зразків на дослідження у визначену лабораторію з дотриманням вимог до 
зберігання, пакування, транспортування та оформлення супровідної документації;

4) постачання лабораторій необхідним переліком діагностичних препаратів та витратних матеріалів 
гарантованої якості для виділення, ідентифікації збудників та визначення чутливості;

5) направлення ізолятів збудників, що виділені вперше, рідко зустрічаються або мають незвичайні 
механізми резистентності до регіональної установи громадського здоров’я;

6) зберігання усіх штамів інвазивних ізолятів за поточний період впродовж півроку після закінчення 
року або до розпорядження координатора;

7) Плановий збір результатів визначення чутливості ізолятів інвазивних мікроорганізмів і вихідної 
інформації про пацієнтів та направлення даних до регіональної установи громадського здоров’я -
щокварталу

Заклади охорони здоров'я
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Методологія EUCAST (Суворе дотримання методики тестування, якісні витратні матеріали, справні, 
належно відкалібровані автоматичні аналізатори тощо)

Використання протоколів CAESAR. Кожен ізолят, включений в епіднагляд, має ОДНОЧАСНО
перевірятися на чутливість до всіх зазначених АМП. Зміна порядку тестування або послідовне 
тестування (наприклад, визначення чутливості до карбапенемів тільки в тих випадках, коли виявлена 
стійкість до цефалоспоринів ІІІ покоління) призводить до завищеної оцінки частки стійкості.

Функціонуюча система внутрішньолабораторного контролю якості досліджень

Участь в зовнішньому контролі якості

Використання WHONET (програмне забезпечення створено для обробки і аналізу даних 
мікробіологічної лабораторії з особливою увагою до збору та аналізу результатів ТЧА).

Збір та надання координатору даних всіх результатів ТЧА, отриманих відповідно до стандартних 
протоколів (дані про перші ізоляти кожного виду, отриманому з крові або СМР кожного пацієнта).

Лабораторії
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1) узагальнення та аналіз інформації одержаної від ЗОЗ/лабораторій, залучених до 
системи ДЕН; 

2) направлення узагальнених даних протимікробної резистентності до Державної установи 
«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» - щокварталу;

3) збір та направлення ізолятів збудників, що виділені вперше, рідко зустрічаються або 
мають незвичайні механізми резистентності для підтвердження та подальшого вивчення 
до ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

4) координація діяльності дозорних ЗОЗ/лабораторй щодо організації ДЕН.

5) створення і підтримка регіональної бази даних мікроорганізмів і їх чутливості / 
резистентності до протимікробних препаратів на підставі щоквартальних звітів;

6) інформаційно-методична підтримка ДЕН на регіональному рівні.

Регіональні установи громадського здоров'я
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 Результати визначення СПП мають бути доведені до відому відповідних
фахівців, 
посадових осіб: керівників департаментів охорони здоров'я, керівників 
лікарень, 
голів комітетів з використання антибіотиків та інших лікарських препаратів, 
комітетів з інфекційного контролю …..

ДЛЯ ЧОГО? 

На підставі цієї інформації мають прийматися конкретні рішення
щодо призначення та корегування певних схем лікування, розробки
та здійснення програм профілактики і контролю інфекцій, 
організації закупівель препаратів тощо), а також для формування
політики, моніторингу втручань, проведення презентацій на 
наукових і професійних зустрічах.

Обмін інформацією - важливий аспект 
функціонування мережі епіднагляду за СПП



 Верифікація даних, отриманих від всіх регіональних координаторів (повнота 
дослідження) і передача міжнародному менеджеру даних CAESAR.

Створення національної бази даних щодо циркуляції інвазивних патогенів та рівнів їх 
стійкості

Інформаційна, консультативна та методичні підтримка системи дозорного епіднагляду

 Забезпечення органів та закладів охорони здоров’я інформацією для прийняття рішень

Обмін інформацією з іншими зацікавленими службами 

Підготовка обґрунтованих пропозицій, проектів НПА, щодо вдосконалення системи  ДЕН
та реалізації конкретних заходів за результатами ДЕН

Національний координатор по СПП
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Рівень A
- Дані є репрезентативними для цільової популяції
- Лабораторні результати вважаються достовірними

Рівень B
- Дані не є репрезентативними для цільової популяції
- Лабораторні результати вважаються достовірними

Рівень C
- Дані не є репрезентативними для цільової популяції
- Лабораторні результати вважаються недостатньо
достовірними

Рівні доказовості



Національні дані

Дані 4 дозорних лікарень України за 2017 рік вперше включені 
в щорічну доповідь CAESAR і віднесені за ступенем доказовості до 
рівня В.

(Дані дають уявлення про основні профілі стійкості в медичних 
установах країни / території, але частку стійкості слід 
інтерпретувати з обережністю.

Необхідно поліпшити роботу для досягнення більш достовірної 
оцінки масштабів і тенденцій стійкості в країні / території.

Зауваження:
1. Представлений лише третинний рівень медичної допомоги 

(висока вірогідність що пацієнти вже раніше отримували лікування 
антибіотиками).

2. Незначна кількість ізолятів
3. Одна з лабораторій використовувала критерії 2007 року, 

зокрема це може привести до недооцінки резистентності до 
карбапенемів.

4. Відсутність ізолятів MRSA, на відміну від сусідніх країн та 
світових тенденцій (не виключається помилки в ідентифікації).



Обмежені кадрові та фінансові ресурси

Необхідність постійного навчання і стимулювання більш ефективної співпраці між клініцистами і
мікробіологами (освіта, міждисціплинарна команда)

Необхідність в поліпшенні практики відбору зразків і використання мікробіологічних методів діагностики в 
ЗОЗ (внесення змін до клінічних протоколів, НД по забору матеріалу)

Необхідність застосування СОП та контролю якості в лабораторній практиці (впровадження вимог ISO 15189, 
положень ініціативи ВООЗ “КРАЩІ ЛАБОРАТОРІЇ – МІЦНЕ ЗДОРОВЯ)

Необхідність використання критеріїв якості при проведенні закупівель з метою забезпечення високої якості
витратних матеріалів (ТЗ обгрунтовані щодо якості)

Необхідність впровадження актуальних версій ТЧА, ідентифікації ізолятів і культивування зразків крові
(впровадження EUCAST, розробка НД на методи досліджень)

Необхідність удосконалення управління лабораторними даними і створення інфраструктури для 
централізованого збору даних в національній референс-лабораторії (впровадження ЛІС, WHONET, доступ до 
Інтернету).

Проблеми національної мережі ДЕН



Мета - визначити, чи є достовірними дані, зібрані лабораторіями-учасниками 
всіх країн, і чи можна об'єднати їх для проведення узагальненого аналізу.

Координатор - Національна служба зовнішньої оцінки якості при 
Національній інфекційній службі Громадського здоров'я Англії (Коліндейл,
Лондон) - UK NEQAS

підготовка і контроль якості зразків
організація роботи логістичної системи і відвантаження в країни-
учасники у співпраці з національними координаторами по СПП і 
координатором ЗОЯ
аналіз та оцінка отриманих результатів, зворотній зв'язок
В 2016 році - 3, а в 2017 – 2018рр. - 5 українських лабораторій успішно взяли участь в 

міжнародному контролі якості досліджень з визначення чутливості до антибіотиків, якій щороку 
організує Європейське Бюро ВООЗ, в рамках проекту CAESAR. 

В 2019 році запланована участь 10 лабораторій закладів охорони здоров’я. 

Зовнішня оцінка якості (ЗОЯ) в рамках CAESAR
(обов’язкова вимога)



Е соli стійка до цефалоспоринів ІІІ покоління в 
Європейському регіоні (EARS-Net та CAESAR), 2017

14

E. coli є найпоширенішою причиною інфекцій кровообігу та інфекцій сечовивідних шляхів.
Дані EARS-Net показали значний ріст резистентності до цефалоспоринів третього покоління

10% - 25%. Болгарія, Кіпр, Італія та Словаччина - вище 25%.
В країнах CAESAR - Чорногорія, РФ, колишня Югославська Республіка Македонія та Туреччина

перевищує 50%.

1% to <5%
5% to <10%
10% to <25%
25% to <50%
_50%
No data or <10 isolates

Not included
Level B data
Luxembourg
Malta
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Карбапенем-стійкі E. coli в Європейському 
регіоні (EARS-Net та CAESAR), 2017

Поява останнім часом карбапенем-стійкої E. coli викликає серйозне занепокоєння, але загальний 
відсоток стійкості є низьким, причому лише дві країни EARS-Net (Кіпр та Греція) та чотири країни 
CAESAR (Білорусь, Боснія та Герцеговина, Сербія та Туреччина) мають відсоток стійкості 1% або 
вище



Мультирезистентні (комбінована резистентність до 
цефалоспоринів ІІІ покоління, фторхінолонів та аміноглікозидів) 
K.pneumoniae в Європейському регіоні (EARS-Net та CAESAR)

12

K. pneumoniae є поширеною причиною інфекцій кровообігу, сечових і дихальних шляхів і легко передається 
між пацієнтами, що призводить до нозокоміальних спалахів.

У Європі мультирезистентність досить поширена, особливо в південній та східній частинах.
Відсоток 50% і вище зареєстровані в Білорусі, Болгарії, Греції, Чорногорії, Польщі, Румунії, РФ, Сербії, 

Словаччині та колишній Югославській Республіці Македонія. 
Грузія, Італія, Сербія, Туреччина та Україна повідомили про відсоток між 25% і 50%.
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Карбапенем-резистентні K. pneumoniae в 
Європейському регіоні (EARS-Net та CAESAR), 2017

У K. рneumoniae резистентність до карбапенемів зустрічається частіше, ніж у E. coli. Хоча в більшості 
країн показники резистентності низькі, Грузія, Італія, Сербія, Туреччина та Україна повідомили про 

рівні між 25% і 50%, а в Білорусі і Греції цей показник перевищує 50% 
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Мультирезистентні (комбінована резистентність до 
фторхінолонів, аміноглікозидів і карбапенемів) Acinetobacter spp. 
в Європейському регіоні (EARS-Net та CAESAR), 2017

Acinetobacter spp. головним чином викликають інфекції, пов'язані з медичною допомогою (вентилятор-асоційована 
пневмонія, інфекції кровотоку при наявності центрального венозного катетера і післяопераційні ранові інфекції. 
Мультирезистентні Acinetobacter spp. часто викликають спалахи в лікарнях, якщо відповідні профілактичні та 
контрольні заходи не виконуються. Acinetobacter може тривалий час зберігатися в середовищі лІкарні і важко 

піддається викоріненню. Відсоток мультирезистентних Acinetobacter spp. в різних регіонах Європи широко варіює від 
<1% у північних європейських країнах до> 50% у багатьох країнах Південної та Східної Європи



MRSA в Європейському регіоні (EARS-Net 
та CAESAR), 2017

MRSA - одна з найчастіших причин антибіотикорезистентних інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги у всьому 
світі.
Багато частин світу, включаючи Європу, повідомляють про збільшення рівня MRSA, пов'язаних з громадою. S. aureus
головним чином викликає інфекції шкіри, м'яких тканин і кісток і інфекції кровообігу. Це найбільш поширений чинник інфекцій 
післяопераційної рани. Країни Скандинавії, Естонія, Нідерланди, Швейцарія та Україна мають найнижчі показники (<5%) 
інвазивних інфекцій MRSA. Відсоток стійкості, що перевищує 25%, зустрічається у багатьох країнах південної та східної частин 
Європейського регіону



Створення національної мережі ДЕН та її інтеграція до мережі CAESAR сприяє досягненню перших двох з 
семи стратегічних цілей Глобального плану:

1) зміцнення координації на національному рівні та

2) вдосконалення епіднагляду за стійкістю до антибіотиків. 

Крім того, інтегрована система ДЕН створює хорошу вихідну позицію для досягнення інших цілей:

3) сприяння раціональному використанню антибіотиків, включаючи нагляд за їх застосуванням;

4) підвищення якості інфекційного контролю і спостереження за використанням антибіотиків в ЗОЗ;

5) зміцнення епіднагляду, попередження та контроль стійкості до антибіотиків у харчовому ланцюгу;

6) сприяння дослідженням і впровадженню інноваційних технологій в області створення нових антибіотиків;

7) підвищення інформованості про використання антибіотиків і ризик розвитку стійкості до них.

Завдання лабораторій - забезпечити отримання об'єктивних лабораторних даних 

Заключення


