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ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременната концепция за инфекциите, свързани с медицинско 
обслужване или вътреболнични/нозокомиални инфекции (ИСМО или ВБИ/НИ) 
ги определя като инфекции, свързани с предоставянето на медицинска 
помощ във всяко едно здравно заведение. 

Натрупаните до момента знания за рисковите фактори, разпростра-
нението и проявлението, последствията и превенцията на ИСМО правят 
възможно тяхното идентифициране, наблюдение и контрол. При новоро-
дените болничните инфекции имат характеристики, които не се срещат в 
нито една друга група пациенти. Неусъвършенстваните защитни механизми 
и рисковите фактори по време на хоспитализация като резултат водят до 
висока честота на ИСМО. 

Превенцията и контролът на неонаталните ВБИ представлява истинско 
предизвикателство за всички лица, ангажирани с болничната грижа за 
новородените. Разработването на програма за рутинно наблюдение на 
ИСМО изисква подбор на метод за наблюдение, определяне на уеднаквени 
критерии за болничните инфекции, за идентифициране на видовете инфекции 
и рационализиране на контрола и употребата на противомикробни средства. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ 

Да се проучат и анализират клинико-епидемиологичните, микробио-
логичните и финансовите аспекти на нозокомиалните инфекции в неона-
талния период, за да се изведат препоръки за оптимизиране на тяхната 
превенция, надзор и контрол. 

ЗАДАЧИ 

1. Провеждане на ретроспективен анализ на ИСМО в неонатологичен 
интензивен сектор на клиника по акушерство и гинекология на УМБАЛ 
„Свети Георги“ – Пловдив за периода 2012-2016 г. 

2. Проспективно проучване на ИСМО в неонатологичен интензивен 
сектор на клиника по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети 
Георги“ – Пловдив за периода януари 2017-юни 2018 г. 

3. Проучване на заболяемостта от вентилатор-асоциирана пневмония (ВАП) 
сред новородените, поставени на апаратна вентилация. 

4. Проучване на катетър-асоциирани инфекции на кръвта сред новоро-
дените с венозна катетеризация. 

5. Финансов анализ на разходите за лечение на ВАП в неонатологичен 
интензивен сектор на клиника по акушерство и гинекология УМБАЛ 
„Свети Георги“ – Пловдив. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. МАТЕРИАЛИ 

1.1.Обект на наблюдение 
Инфекциите, свързани с медицинско обслужване, възникнали и регистрирани 

в неонаталния период. 

1.2. Критерии за поставяне на диагноза ИСМО 
Инфекциите са дефинирани като такива, съгласно Медицински стандарт 

за превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ), утвърден с 
НАРЕДБА № 3 от 08.05.2013 г., издадена от министъра на здравеопазването, 
обн., ДВ, бр. 43 от 14.05.2013г. в сила от 11.05.2013г.  

Приложени са допълнително критерии за индикаторните вътреболнични 
инфекции адаптирани спрямо Германската система за надзор на нозокомиалните 
инфекции NEO-KISS. 

1.3. Единици на наблюдение 

1.3.1. Логическа единица на наблюдение 

По задача 1. 1764 пациенти, хоспитализирани в НИС в периода 2012-2016 г. 

По задача 2. 507 новородени, приети за лечение в НИС за осемнадесет 
месечен период (януари 2017 г. – юни 2018 г.)  

По задача 3. 107 пациенти, хоспитализирани в НИС, поставени на апаратна 
вентилация за > 48 ч. 

По задача 4. 13 пациенти, хоспитализирани в НИС и диагностицирани с 
инфекция на кръвта за проучвания проспективен период 

По задача 5. 107 пациенти, поставени на апаратна вентилация за > 48ч. 

1.3.2. Техническа единица на наблюдение 
Интензивен сектор на отделение по неонатология към клиника „Акушерство 

и гинекология“, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. 

1.4. Признаци на наблюдение 

• Информация за майките на новородени, приети за лечение в НИС: 

- възраст, поредност на бременността, брой живородени деца, наблюдение 
по време на бременността, патология преди или по време на бременността, 
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данни за промяна на околоплодните води (цвят, количество, мирис), данни 
за спонтанно пукнат околоплоден мехур > 18 ч. преди раждането, данни за 
повишена температура, левкоцитоза или повишено CRP към момента на 
раждането, информация за влагалищни секрети и съответна изолация на 
микроорганизми, данни за бактериална вагиноза и промени в урината. 

• Към момента на раждането: 

- антропоментрични показатели на новороденото (пол, тегло, гестационна 
възраст, обиколка на глава);  

- информация за място на раждане и час на превеждане за интензивно 
лечение; 

- начин на раждане, APGAR на 1мин. и 5 мин. след раждане и нужда от 
интензивни мероприятия след това (реанимация и интубация);  

- данни за конгенитални малформации и интраутеринна ретардация. 

• Данни от клиничното изследване на пациентите за наличие на 
симптоми на инфекция; 

• Данни от лабораторни и образни изследвания; 

• Резултати от изследван клиничен материал с рутинни микробио-
логични тестове за идентификация. 

1.5. Органи на наблюдението 
Проучването е извършено от кандидат-докторанта под ръководството 

на научните ръководители. Рутинната микробиологична диагностика на 
секретите, взети за изследване от пациенти са извършени в лабораториите 
по Микробиология и вирусология при УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. 

1.6. Време на наблюдение 
Изследването обхваща период от януари 2012 г. до юни 2018 г. 

1.7. Дизайн на проучването 
Проведено е амбиспективно епидемиологично проучване: ретроспективно 

в периода 2012-2016 г. и проспективно в периода януари 2017-юни 2018 г. 
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2. МЕТОДИ 

По задача 1. Епидемиологичен анализ на данни от пасивния надзор на 
ИСМО в НИС за периода 2012-2016 г. Приложени са общоприети статистически 
методи (параметричен и графичен анализ). 

По задача 2, 3 и 4. Пациентите са проучени проспективно, като верифи-
цирането на ВБИ е на базата на информация от анамнеза, клинични прегледи, 
болнична документация, данни от микробиологични и образни изследвания. 

Микробиологични методи: 

• Конвенционални микробиологични методи, комерсиални мануални ки-
тове за идентификация API 20 Е, API 20 NE на bioMerieux, chromID MRSA 
на bioMerieux за детекция на methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); 

• Автоматизирани методи за идентификация (Sceptor system на Becton 
Dickinson Diagnostic Instrument Systems и Viteк 2 на bioMerieux) – извър-
шени в Лабораторията по Микробиология към УМБАЛ „Свети Георги“; 

• Изпитването на антибиотична чувствителност е извършено по дисково-
дифузионния метод на Bauer-Kirby. Tвърдите и течните хранителни 
среди, използвани за първична изолация и култивиране са произведени в 
Бул Био, България. 

По задача 5 
Разходи за леглоден 
Разходите за леглоден се базират на данните от счетоводната база данни 

на УМБАЛ „Св. Георги“. Разходите са разделени по категории: храна (лежащо 
болни и персонал); медикаменти (лекарства, медицински консумативи, кръв и 
кръвни продукти, дезинфектанти, хигиенни материали, други разходи за 
медикаменти); материали, горива и енергия /лв./ (вода, ел. енергия, топлоенер-
гия, канцеларски материали, други материали); текущи ремонти; други външни 
услуги (лабораторни услуги); амортизация; разходи за заплати (заплати и 
други възнаграждения и плащания); разходи за осигуровки (осигуряване за 
държавното обществено осигуряване и здравноосигурителни вноски, вноски 
за по-висш медицински персонал); разходи за данъци, такси и други подобни 
плащания; други разходи. Разходите се сумират във всяка категория, за да се 
изчислят общите разходи средно за всеки месец. Ежедневните болнични 
разходи са нанесени индивидуално за всеки пациент според дата на приемане/ 
освобождаване от отделението, продължителност на вентилацията, дата на 
установена ВАП инфекция, антибиотикодни. 
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Директно относими към ВАП разлики 
Директно относимите към ВАП разлики са представени като абсолютна 

стойност и са изчислени под формата на процент, на база разликата между 
стойностите на анализираните променливи – среден болничен престой (леглодни), 
средна продължителност на лечението (антибиотикодни), средни болнични 
разходи (лв.), средни болнични разходи на ден (лв.), средни разходи за анти-
биотици (лв.), средни разходи за антибиотици на ден (лв.) при пациенти с и без ВАП.  

Статистически методи приложени за цялостното проучване 
Систематизирането, обработката и анализа на първичните данни под 

формата на количествени и качествени променливи e реализирано със статис-
тическия пакет на софтуера за социални науки IBM SPSS Statistics v. 25. За 
всички тестове е възприето ниво на значимост р < 0.05. Графичният анализ е 
извършен в среда на MS Office 2013 с помощта на Excel и SPSS. 

За обективизиране на резултатите от проведените анализи са използвани 
следните статистико-математически методи: 

• дескриптивен анализ за описание на структурата на изследваните 
променливи – вариационен анализ на количествени променливи, 
честотен анализ на качествени променливи; 

• проверката на статистически хипотези – параметричен анализ (z-
тест, t-тест), непараметричен анализ (тест на Колмогоров-Смирнов, 
Хи-квадрат (χ2), Критерий на Пирсън, точен тест на Фишер); 

• регресионен анализ – двоична логистична регресия, автоматичното 
линейно моделиране. 

Представянето на резултатите от проведените анализи е осъществено чрез: 

• графичен анализ – диаграма тип „кутия“ (box-plot), стълбовидни 
диаграми, кръгови диаграми, фигури; 

• честотни таблици – многомерни таблици на честотното разпределение. 

  



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

11 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Резултати и обсъждане по задача 1 

Да се проведе ретроспективен анализ на ИСМО, регистрирани 
посредством пасивен надзор в неонатологичен интензивен сектор на 
клиника по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив 
за периода 2012 - 2016 г. 

Определяне на фоново ниво, динамика и тенденция в 
разпространението на ИСМО 

В периода на проучването в Клиниката по акушерство и гинекология 
са родени 10 265 деца или средно по 2053 деца годишно, като 89.2% са 
доносени и 10.8% са недоносени. От тях 1764 са преминали през 
неонатологичен интензивен сектор (НИС) съответно: 2012 г. – 310/1990, 
2013 г. – 370/1964, 2014 г. – 357/2098, 2015 г. – 402/2104 и 2016 г. – 325/2109 
деца от всички, родени за съответната година (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Разпределение на родените деца по години и хоспитализираните в НИС. 

Заболяемостта от ИСМО на 100 преминали деца в НИС за периода 
2012-2016 г. варира от 12.58% през 2012 г. до 12.00% през 2016 г. (темп на 
редукция -4.6%) при средна стойност за периода от 10.77% (табл. 1). 

Като нозокомиални са определени 220 инфекции при общо 190 
хоспитализирани в НИС новородени (средно по 44 инфекции на година). 
Преобладаващата част от децата – 165 (86.84%) са с по 1 нозокомиална 
инфекция. Това е наблюдавано и от други изследователи. 
Таблица 1. Заболяемост от ИСМО в НИС, 2012-2016 г. 

Година 
Брой пациенти, 

хоспитализирани 
в НИС 

Брой новородени 
с ИСМО 

Заболяемост от 
ИСМО (%) 

2012 310 39 12.58 
2013 370 28 7.57 
2014 357 45 12.60 
2015 402 39 9.70 
2016 325 39 12.00 

Общо 1764 190 10.77 

0
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Времето на установяване на ИСМО варира в границите от 3 до 38 дни, 
средно 12.18 дни, което показва, че продължителността на лечение и 
болничния престой са само част от причините за възникването им. Jeong JS 
et al (2006) регистрират още по-голям диапазон на изява на ИСМО от 3-118 
дни при средна стойност от 16 дни. 

Общо за периода починалите с ИСМО деца са 7 (леталитет 3.68%). 
Всички починали са били с тежка комбинирана неонатална патология, която 
дори самостоятелно може да бъде причина за неблагоприятен изход. 

Анализ на етиологичната и клиничната структура на ИСМО 
С най-голям относителен дял са представени пневмониите, свързани с 

апаратна вентилация (ВАП) – 65,00% следвани от инфекциите на 
кръвообращението в 15.45% (p < 0.001). На трето място по честота се 
нарежда конюнктивита – 14.55% (табл. 2). Високият относителен дял на 
ВАП свързваме с приемната диагноза и патологичните състояния, които са 
били налице при новородените, приети за интензивно лечение и нуждата от 
продължителна апаратна вентилация, което обуславя и повишен риск от 
подобно усложнение. За разлика от пневмониите, свързани с апаратна 
вентилация, при инфекциите на кръвообращението, установените от нас 
стойности са по-ниски от съобщаваните нива от други автори. 
Таблица 2. Клинични прояви при ИСМО в НИС, 2012-2016 г. 

Година 
ВАП 
n,% 

Инфекции 
на кръвта 

n, % 
Конюнктивит 

n, % 
Други* 

n, % 
Общо 

n 
2012 35 (77.78) 8 (17.78) 2 (4.44) - 45 
2013 25 (69.44) 7 (19.44) 2 (5.56) 2 (5.56) 36 
2014 27 (48.21) 11 (19.64) 14 (25) 4 (7.15) 56 
2015 26 (60.47) 5 (11.63) 9 (20.93) 3 (6.97) 43 
2016 30 (75.00) 3 (7.50) 5 (12.5) 2 (5.00) 40 

Общо 143 (65.00) 34 (15.45) 32 (14.55) 11 (5.00) 220 
Забележка: Като Други* са определени инфекция на ГДП, омфалит и кожна инфекция. 

Наблюдава се изключително голямо разнообразие на изолираните 
микроорганизми по вид. В етиологичната структура на инфекциите се доказва 
статистически значимо превалиране на Грам-отрицателната микрофлора 
(85.42%) спрямо Грам-положителната (14.58%), р < 0.05 (табл. 3). 

В близки относителни дялове са представени водещите причинители на 
ИСМО и ВАП (табл. 3), съответно от грам-отрицателните микроорганизми: 
Pseudomonas aeruginosa (31.52% и 38.28%, р > 0.05), Acinetobacter baumannii 
(14.58% и 18.18%, р > 0.05), Escherichia coli (14.24% и 14.35%, р > 0.05) и 
Klebsiella pneumoniae (14.24% и 10.04%, р > 0.05) От грам-положителната 
микрофлора водещи в структурата на ИСМО са Coag. (-) Staphylococcus spp. – 
9.49%, а при ВАП е Staphylococcus аureus (3.35%). 
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Таблица 3. Разпределение на микроорганизмите, причинители на ИСМО и ВАП, 2012-2016 г. 

Микроорганизъм Микробиологични изолати 
при ИСМО 

Общ 
брой 

изолати 
n, % 

Изолати 
при ВАП 

n, % 

 
2012 2013 2014 2015 2016   

Грам-положителни    

Coag. (-) 
Staphylococcus spp. 6 7 8 4 3 28 (9.49) 1 (0.48) 

Staphylococcus aureus 1 5 - - 2 8 (2.71) 7 (3.35) 

Enterococcus spp. 3 - 1 3 - 7 (2.37) 5 (2.39) 

Общо Грам (+) 43 (14.58)  13 (6.22) 

Грам-отрицателни    

Pseudomonas 
aeruginosа 12 14 26 22 19 93 (31.52) 80 (38.28) 

Acinetobacter baumanii 17 5 7 7 7 43 (14.58) 38 (18.18) 

Klebsiella pneumoniae 
pneumonipneumoniae 5 6 19 4 8 42 (14.24) 21 (10.04) 

Escherichia coli 13 6 11 9 3 42 (14.24) 30 (14.35) 

Strenotrophomonas 
maltophilia 3 3 1 1 1 9 (3.05) 8 (3.83) 

Serratia marcescens 
marscescens 9 1 - 1 - 11 (3.73) 9 (4.31) 

Enterobacter spp. 6 - 1 2  9 (3.05) 7 (3.35) 

Burkholderia cepacia 1 1 - - - 2 (0.68) 2 (0.96) 

Chryseobacterium 
indologenes - 1 - - - 1 (0.34) 1 (0.48) 

Общо Грам (-) 252 (85.42)  196 (93.78) 

Общо изолати, n 76 49 74 53 43 295 209 
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Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii (фиг. 2) проявяват 
висока резистентност (R) към карбапенеми (имипенем и меропенем) и 
аминогликозиди (особено амикацин), но напълно запазена чувствителност (S) 
в 100% към колистин. По-висока е R, проявена от Acinetobacter baumannii 
спрямо Pseudomonas aeruginosa към пиперацилин, цефепим и левофлоксацин. 

 
Фиг. 2. Профил на антибиотична резистентност (R) на изолатите Pseudomonas 

aeruginosa и Acinetobacter baumannii, 2015-2016 г. 

Щамовете Klebsiella pneumoniaе имат изразено висока R към цефалоспорини, 
пиперацилин и ампицилин, достигаща от 75% до 100% за разлика от 
Escherichia coli (фиг. 3). И двата вида микроорганизми проявяват абсолютна 
чувствителност (100%) към карбапенеми (имипенем и меропенем) и колистин, 
с изключение на Klebsiella pneumoniaе (R към колистин в 14.29%). 

 

Фиг. 3. Профил на антибиотична резистентност на изолатите Escherichia coli и 
Klebsiella pneumoniae, 2015-2016 г. 
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Резултати и обсъждане по задача 2 

Да се проведе проспективно проучване на ИСМО в неонатологичен 
интензивен сектор на клиника по акушерство и гинекология на УМБАЛ 
„Свети Георги“ – Пловдив за периода януари 2017 - юни 2018 г. 

Оценяване на показатели при майката, свързани с бременността и 
към момента на раждането 

В настоящето проучване е събрана и анализирана информация за 481 
жени със средна възраст 28±9 години, чиито новородени деца са приети за 
интензивно лечение в отделението по Неонатология към УМБАЛ „Свети 
Георги“ – Пловдив (табл. 4). 

Прави впечатление факта, че при 10.4±1.39% от родилките, бременността 
не е била проследена от акушер-гинеколог. Не се доказа зависимост между 
непроследените бременности и риска от ВБИ. Патология преди бременността 
е отчетена при 89 жени (18.5±1.77%). Висок е относителният дял на диагно-
стицирана патология по време на бременността – 36.2±2.19 % от всички жени. 

Оценяване на антропометричните показатели и специфични 
характеристики, свързани с раждането и болничния престой на 

новородените в НИС. 
В периода януари 2017 до юни 2018 г. е събрана и анализирана 

информация за 507 новородени, приети за лечение в интензивен сектор към 
отделение по неонатология на УМБАЛ „Свети Георги“ (табл. 5). 

Новородените от мъжки пол са представени в 57±2.2% (n = 289). По 
литературни данни мъжкият пол се асоциира с по-честа хоспитализация и 
по-висок риск за нозокомиални инфекции. 

Средното тегло на децата е 2600.93±849.452 грама при средна 
гестационна възраст от 36.6±3.2329 г.с. Преждевременно, преди навършена 
37 гестационна седмица и с тегло ≤ 2,500 грама са родени 225 от пациентите 
(44.38±2.21%). По отношение на изборът на метод за родоразрешение 
преобладава цезаровото сечение – 63.5±2.14 (n = 322). В 71 от тези случаи 
се е наложило извършването на спешно цезарово сечение. При подобно на 
нашето проучване автори от Гърция установяват, че 71.7% от всички 
проучени деца са родени чрез цезарово сечение (Nanou NC et al, 2015).  
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Таблица 4. Характеристики на проучените родилки (n = 481). 

Показатели Брой (n) %±SD 

Възраст 28±9 год. 

Начин на зачеване 
По нормален механизъм 

IVF 

 
472 

9 

 
98.13±0.62 
1.87±0.62 

Вид бременност 
Едноплодна 

Многоплодна 

 
452 
29 

 
93.97±1.08 
6.03±1.08 

Наблюдение по време на бременността 
Да 
Не 

 
431 
50 

 
89.6±1.39 
10.4±1.39 

Предишни бременности 
Да 
Не 

 
255 
226 

 
53±2.27 
47±2.27 

Брой живородени деца 
1 
2 

≥3 

 
268 
160 
53 

 
55.7±2.26 
33.3±2.15 
11±1.43 

Патология преди бременността 
Да 
Не 

 
89 

392 

 
18.5±1.77 
81.5±1.77 

Патология по време на бременността и към 
момента на раждане 

Да 
Не 

 
 

174 
307 

 
 

36.2±2.19 
63.8±2.19 

Вид патология 
Акушерска 

Изява на инфекция 

 
104 
70 

 
59.8±2.23 
40.2±2.23 

Промяна в околоплодните води 
Да 
Не 

 
120 
361 

 
24.9±1.97 
75.1±1.97 

СПОМ >18ч. 
Да 
Не 

 
37 

444 

 
7.7±1.21 
92.3±1.21 

Повишена температура по време на 
бременността или към момента на раждане 

Да 
Не 

 
 

17 
464 

 
 

3.5±0.84 
96.5±0.84 

Повишено CRP към момента на раждане 
Да 
Не 

 
4 

477 

 
0.8±0.41 
99.2±0.41 

Положителен влагалищен секрет 
Да 
Не 

 
88 

393 

 
18.3±1.76 
81.7±1.76 

Бактериална вагиноза 
Да 
Не 

 
10 

471 

 
2.1±0.65 
97.9±0.65 

Промени в урината 
Да 
Не 

 
18 

463 

 
3.7±0.86 
96.3±0.86 
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Таблица 5. Характеристики на проучената група новородени (n = 507). 

Показател Брой (n) 
Процентно 

съотношение 
%±SD 

Час на постъпване за интензивно лечение 
след раждане: 

0-6ч. 
6-12ч. 
12-24 ч 

>24 ч. след раждане 

 
 

397 
17 
22 
71 

 
 

78.3±1.83 
3.4±0.8 
4.3±0.9 
14±1.54 

Преведен от друго лечебно заведение 
Да 
Не 

 
35 

472 

 
6.9±1.13 

93.1±1.13 
Пол 

Мъжки 
Женски 

 
289 
218 

 
57±2.2 
43±2.2 

Тегло при раждане 2600.93±849.452 гр. 

Гестационна възраст 36.6±3.2329 г.с. 
Недоносеност 

Да 
Не 

 
282 
225 

 
55.62±2.21 
44.38±2.21 

Недоносеност по тегло 
<2499-1500 гр. 
<1499-1000 гр. 

<999 гр. 

n (225) 
163 
36 
26 

 
72.44±2.98 
16.00±2.44 
11.56±2.13 

Недоносеност по гестационна възраст 
<36.6-32 г.с. 
<32-28 г.с. 

<28 г.с. 

n (225) 
162 
33 
30 

 
72±2.99 

14.67±2.36 
13.33±2.26 

Ръст 46.79±4.517 см 

Обиколка на главата 32.54±2.798 см 
Начин на раждане 

Вагинално 
Цезарово сечение 

 
185 
322 

 
36.5±2.14 
63.5±2.14 

APGAR скор на 1 мин. 8±2 

APGAR скор на 5 мин. 9±1 
Реанимация без интубация 

Да 
Не 

 
116 
391 

 
22.88±1.86 
77.12±1.86 

Реанимация с интубация 
Да 
Не 

 
98 

409 

 
19.33±1.75 
80.67±1.75 

Конгенитални малформации 
Да 
Не 

 
4 

503 

 
0.8±0.39 

99.2±0.39 
Интраутеринна ретардация 

Да 
Не 

 
19 

488 

 
3.7±0.84 

96.3±0.84 
ВБИ 
Да 
Не 

 
48 

459 

 
9.5±1.3 

90.5±1.3 
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Средният болничен престой на хоспитализираните в НИС деца е 14.15±12.424 
дни, с общ брой 7175 пациентодни. С понижаване на рожденото тегло постепенно 
нараства и продължителността на престоя съответно. Средният престой при тегло 
> 2500 гр. е 11.07±6.449 дни, при тегло < 2499-1500 гр. – 14.82±8.372 дни, при 
< 1499-1000 гр. – 31.81±19.705 дни и < 999 гр. – 25.12±28.812 дни (фиг. 4). 

 
Фиг. 4. Среден престой за лечение на пациентите според рожденото тегло. 

На прилагането на инвазивни устройства се дължи част от напредъка на 
нтензивната терапия и благодарение на тях преживяемостта при новородените 
е значително подобрена. Общо за извадката от 507 хоспитализирани в НИС 
деца са регистрирани 1271 дни с ЦВК/УВК, като продължителността на 
използване на ЦВК/УВК е кратка – 3.19±3.401 дни. Изчислена е използваемост 
на ЦВК/УВК от 17.7/100 пациентодни. При 147/507 пациенти (29.19±2.02%) се 
е наложила апаратна вентилация, като при 107 от тях тя е била с продължи-
телност > 48 ч. Отчетени са 983 дни на АВ (13.7/100 пациентодни), при средна 
продължителност на използване на механична вентилация от 6.64±8.540 дни. 

По време на проучвания период в НИС са починали 24 новородени и е 
изчислена смъртност от 4.73±0.94%. При анализ на данните за починалите 
пациенти прави впечатление тяхното изключително ниско тегло при раждането, 
средно 900±560 гр. и ниска гестационна възраст, средно 27±5.3 г.с. В преоблада-
ващата си част това са деца родени екстремно недоносени и с тежка патология. 

Емпирична терапия с 1 или 2 антибиотика е осъществена при почти всички 
от проучените пациенти (95.63±0.91%). Медианата на антибиотикодните е 
12.21±10.756 дни. Подобна използваемост на АБ се приема за очаквана на фона 
на подлежащата патология. 
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Определяне на интензивни и екстензивни епидемиологични 
показатели и етиологична структура на ИСМО при новородените 

При проспективния мониторинг се установи, че от 507 новородени при 48 
(9.5±1.30%) са диагностицирани 54 вътреболнични инфекции (7,67 на 1,000 
пациентодни). Лабораторно потвърдена колонизация без симптомите на инфе-
кция е установена при 10 деца. 

Съпоставяйки данните от проспективното проучване с тези от ретроспек-
тивното се установи, че в отделението заболяемостта от ИСМО е на едно срав-
нително постоянно ниво от около 10%, което и по литературни данни е допус-
тимо ниво на нозокомиални инфекции за интензивно отделение, в което се пола-
гат грижи основно за недоносени и преждевременно родени деца. 

В структурата на ВБИ водеща е отново вентилатор-асоциираната 
пневмония (ВАП) – 67.27±6.33% (n = 36), следвана от инфекцията на кръво-
обращението – 23.64±5.73% (n = 13) (р < 0.001). Трета по честота нозокоми-
ална инфекция е конюнктивитът-9.09±3.88% (n = 5) (фиг. 5). 

 
Фиг. 5.  Относителен дял на диагностицираните ВБИ  

по клинична изява в периода 2017-2018 г. 

По литературни данни инфекциите на кръвта са най-често срещаната 
нозокомиална инфекция в неонатологичните интензивни отделения. Нашите 
резултати се различават, като водеща инфекция се очертава вентилатор-
асоциираната пневмония. Получените от проспективното проучване данни са 
в съответствие с резултатите от задача 1. ВАП се очертава като най-проблемна 
за отделението инфекция за целия седемгодишен период на наблюдението. 

Изчисленото време до изява на инфекциите е 8.5±6 дни (минимум 3 дни, 
максимум 40 дни).  

По време на проучвания период от общо починали 24 деца, 4 са диагно-
стицирани с ВБИ и впоследствие са починали, което определя леталитет от 

67,27%23,64%

9,09%

ВАП Сепсис Конюнктивит
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8,33%, който е съизмерим с докладваното от други изследователи. Три от тези 
пациенти са родени с тегло < 999 грама и много тежка дихателна патология 
(тежка асфиксия при раждането, пневмоторакс в перинаталния период, брон-
хопулмонална дисплазия), която се усложнява от развилата се ВАП. При 
четвъртото дете също е налице тежка патология при раждането – булозна 
епидермиолиза. Вътреболничната инфекция, която се е развила е утежнила 
допълнително тежката патология, допринесла е за леталния изход и не може 
да бъде определена като водеща причина за това. 

Показатели, свързани с майките на деца с ИСМО 
Възрастта на майката при децата с ВБИ е в диапазона 28.57±6.436 

години (n = 47). Според Bilali A et al, 2012 ранната възраст на зачеване и 
раждане е рисков фактор за нозокомиални инфекции при новородените. Ние 
не открихме статистически значима разлика между възрастта на майките при 
деца с и без ВБИ (p = 0.407). Не се откри асоциация и между поредността на 
бременността и наблюдението от специалист и ВБИ. 

При близо 1/5 (19.15±5.74%) от всички бременни жени, чиито деца са диа-
гностицирани с ВБИ впоследствие е отчетена патология преди бременността. 
По отношение на патологията по време на бременността или към момента на 
раждане относителният дял е значително по-висок- 51.06±7.29% (n = 24), като 
се доказа асоциация с ВБИ (χ2 = 5.001, р = 0.025). 

Характеристики на пациентите с ИСМО 
 Пол 
60.42±7.06% (n = 29) от децата, които са развили ВБИ са от мъжки пол. 

Между пола и ВБИ не се доказа асоциация (χ2 = 0.252233, р = 0.615507). 
 Родоразрешение и час на превеждане за интензивно лечение 
При 58.3±7.12% (n=28) от всички новородени с ВБИ преобладаващият начин 

на родоразрешение е цезаровото сечение. От тях при 15 (53.57%) се е наложило 
извършването на спешно цезарово сечение. Доказа се асоциация между начина 
на раждане и ВБИ (χ2 = 17.035, р = 0.000). Други автори също са открили 
подобна зависимост между риска от ВБИ и приложението на цезарово сечение. 

 Тегло при раждане, гестационна възраст и недоносеност 
Един от най-обсъжданите в литературата рискови фактори за ИСМО при 

новородените е теглото при раждане. В групата на децата с ВБИ се установи 
средно тегло 1980.00±1041.48 гр. Забелязва се значителна вариация – мини-
мално тегло 570 гр. и максимално 4470 гр. (фиг. 6). Доказа се статистически 
значима разлика между средното тегло на децата с ВБИ (1980.00±1041.48 гр.) 
и тези без ВБИ (2665.86±800.78 гр.) (t = 4.43, p = 0.000).  
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Фиг. 6. Разпределение на пациентите без и с ВБИ  

според телесното тегло при раждане. 

В групата на децата с ВБИ средната гестационна възраст е 32.854±5.3614 г.с. 
Тя се различава от тази изчислена за децата без нозокомиална инфекция (36.6± 
3.2329 г.с.) (фиг. 7). Доказа се статистически значима разлика между двете 
групи пациенти (t = 4.751, p = 0.000). Преждевременно родените деца обичайно 
с ниско тегло са с повишен риск за нозокомиална инфекция. Според Glen 
Mayhall, 2005 и Schulman, 2015 гестационната възраст е една от ключовите 
детерминанти за определяне на риска от развитие на нозокомиална инфекция. 

 
Фиг. 7. Разпределение на пациентите с и без ВБИ според гестационната възраст. 

66.67±6.8% (n = 32) от децата с ВБИ са родени недоносени с тегло < 2500 гр. 
Откри се асоциация между недоносеността по тегло и ВБИ (χ2 = 37.704, р = 0.000). 
При вътрегруповото разпределение по тегло на деца с ВБИ се установи статис-
тически значима разлика: между децата с тегло между 1500-2499 гр. – 3.4± 
0.8% (n = 9), новородените с много ниско тегло (< 1499-1000 гр.) 4.5±0.91% 
(n = 12) и екстремно ниско тегло при раждането (< 999 гр.) 4.1±0.88% (n = 11). 

Пряко свързани с продължителността на болничния престой са теглото 
при раждане и базовата причина довела до хоспитализация в НИС. На фиг. 8 е 
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представено разпределението на пациентите с и без ВБИ според теглото при 
раждане. Значителна част от пациентите, които са диагностицирани с ВБИ са 
родени с много ниско и екстремно ниско тегло. Такова ниско тегло при 
раждането, предполага по-дълъг престой в отделението до достигане на тегло, 
подходящо за изписване (фиг. 8). 

 
Фиг. 8. Относителни дялове на пациентите с ВБИ според теглото при раждане. 

 Начин на зачеване и вид бременност 
В групата на децата с ВБИ 91.67±3.99% (n = 44) са резултат на едноплодна 

бременност, а всички 48 са заченати по естествен път. Между начина на 
зачеване, вида на бременността и ВБИ не се откри асоциация. 

 АПГАР на 1 и 5 мин 
При децата с ВБИ е изчислена средна стойност на АПГАР на 1 мин от 

5.30 (минимум 1, максимум 9) и съответно 9 на 5 минута (минимум 2, 
максимум 10). Ниската стойност на АПГАР на 1 мин. се приема за признак за 
депресивното състояние към момента на раждане. 

 Реанимация и интубация в родилна зала 
Реанимация без интубация се е наложила при 8 (16.67±5.38%) от 

децата, които впоследствие са диагностицирани с ВБИ. Относителният дял 
на децата с ВБИ, които са реанимирани и интубирани в родилна зала е 
62.5±6.99% (n = 30), а при тези без ВБИ е 68 (14.81±1.66%, n = 68) (фиг. 9). 
Между комбинираното приложение на реанимация и интубация в родилна 
зала и ВБИ се доказва асоциация (χ2 = 63.369, р = 0.000). 

 
Фиг. 9. Разпределение на децата с и без ВБИ, при които се е наложила реанимация 

без интубация и реанимация с интубация. 
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 Пациентодни 
Рискът от ВБИ нараства с увеличаване на продължителността на болнич-

ния престой. Сумарно престоят в болница на децата с ВБИ е оценен на 1610 
пациентодни от общо 7175 пациентодни регистрирани сред общата кохорта 
проучени деца, като стойността на този показател оценяваме като висока, 
предвид факта че той е калкулиран само за 48 деца. 

Медианата на пациентодните е съответно 33.63±20.42 дни (минимум 10 
дни, максимум 100 дни). За сравнение средния престой в групата на децата без 
ВБИ е 12.12±9.16 дни (фиг. 10). Доказа се статистически значима разлика 
между децата с и без ВБИ по отношение на пациентодните (t = 7.224, p = 0.000). 
Освен повишения риск от развитие на ВБИ продължителният болничен престой 
е свързан и с увеличаване на разходите за лечение. 

 
Фиг. 10. Средна продължителност на болничния престой 

при пациенти без и с ВБИ. 

 ЦВК/УВК/ПВК 
Важни фактори, свързани с риска от възникване на ВБИ, и конкретно с 

инфекция на кръвообращението са използваемостта/продължителността на 
съдова катетеризация, съответно ЦВК/УВК/ПВК. Използваемостта на ЦВК/ 
УВК при децата с ВБИ варира – 7.83±6.849 дни. За сравнение при децата без 
ВБИ ЦВК/УВК е използван 2.58±1.976 дни (фиг. 11). Доказа се статистически 
значима разлика между двете групи по отношение на продължителността на 
използваемост на ЦВК/УВК (t = 5.167, р = 0.000). Коефициентът на използ-
ваемост на ЦВК/УВК при децата с ВБИ е 22.4/100 пациентодни. 

Наред с важността на венозната катетеризация за интензивната терапия 
тя се е доказала и като независим рисков фактор за възникване на ИСМО сред 
неонатологичната популация. 
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Фиг. 11. Средна продължителност на използване на ЦВК/УВК  

при пациенти с и без ВБИ. 

 Апаратна вентилация 
От всички 983 дни на апаратна вентилация повече от половината са реги-

стрирани при 40 от децата с ВБИ (586 дни). Медианата на АВ при децата с ВБИ 
е 14.65±11.751 дни (фиг. 12). За сравнение в групата на пациенти без ВБИ 
средната продължителност на апаратната вентилация е съответно 3.68 дни. 
Доказа се статистически значима разлика между децата с и без ВБИ по отно-
шение на времето за апаратна вентилация (t = 5.776, p = 0.000). Изчислен е 
коефициент на използваемост на АВ при пациенти с ВБИ от 36.4/100 пациентодни. 

 
Фиг. 12. Средна продължителност на апаратна вентилация 

при пациенти с и без ВБИ. 
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 Микробиологични изследвания  
За периода на проучването Януари 2017 - Юни 2018 година са изследвани 

микробиологично 1336 клинични материала: 261 ушни секрета, 408 хемокултури, 
340 трахеални аспирата, 86 гърлени секрета, 2 носни секрета, 41 очни секрета, 
152 копрокул тури,7 ликвора, 9 урокултури, 30 кожно-лигавични секрета. От 
изследваните клинични материали при 148 се е изолирала микробна флора. 

49 от представените микроорганизми са изолирани в първите 24 часа след 
раждането от съответните клинични материали: 31 ушни секрета, 9 хемокултури 
и 9 трахеални аспирата. Изолирането на микроорганизми толкова скоро след 
раждането е признак за трансмисия на флора от майката към новороденото най-
често по време на родилния процес (майчино-фетална инфекция или колонизация). 
На табл. 6 са представени изолираните микроорганизми при новородени, разделени 
в две групи – микроорганизми, изолирани в първите 24 ч. след раждане и изолати, 
причинители на ИСМО. 
Таблица 6. Разпределение на изолираните микроорганизми при новородени. 

Микроорганизъм Общ брой 
изолати 

n, % 

Микроорганизми 
изолирани в 
първите 24 ч. 
след раждане 

Изолати, 
причинители  

на ИСМО 
n, % 

Грам-положителни    
Coag. (-) Staphylococcus 19 (12.83) 8 (16.34) 9 (10.11) 
Coag. (-) Staphylococcus MR 3 (2.03)  3 (3.37) 
Staph. aureus 3 (2.03) 3 (6.12)  
MRSA 4 (2.70) 3 (6.12) 1 (1.12) 
Strep. viridans 2 (1.35) 1 (2.04)  
Step. agalacticae 2 (1.35) 2 (4.08)  
β-haemolyticus Strept. group A 1 (0.68) 1 (2.04)  
Enterococcus faecalis 13 (8.78) 6 (12.24) 7 (7.87) 
Enterococcus faecium 3 (2.03)  3 (3.37) 
Общо Грам-положителни 50 (33.78) 24 (48.98) 23 (25.84) 
Грам-отрицателни    
Klebsiella pneumoniae 26 (17.56) 4 (8.16) 19 (21.35) 
Klebsiella oxytoca ESBL+ 4 (2.70)  4 (4.49) 
E. coli 26 (17.56) 14 (28.58) 10 (11.24) 
Enterobacter cloacae 2 (1.35) 2 (4.08)  
Enterobacter cloacae ESBL+ 3 (2.03)  3 (3.37) 
Enterobacter aglomerans 1 (0.68)  1 (1.12) 
Pseudomonas aeruginosa 12 (8.11) 1 (2.04) 9 (10.12) 
Pseudomonas luteola 1 (0.68) 1 (2.04)  
Acinetobacter baumanii 9 (6.08)  9 (10.12) 
Acinetobacter lwolfii 2 (1.35)  2 (2.25) 
Strenotrophomonas maltophilia 4 (2.70)  4 (4.49) 
Chryseobacterium indologenes 2 (1.35)  2 (2.25) 
Chryseobacterium gleum 2 (1.35) 1 (2.04) 1 (1.12) 
Ahcromobacter xylosoxidans 1 (0.68)  1 (1.12) 
Achromobacter gleum 1 (0.68)  1 (1.12) 
Burkholderia gladidi 1 (0.68) 1 (2.04)  
Brevidimonas diminuta 1 (0.68) 1 (2.04)  
Общо Грам-отрицателни 98 (66.22) 25 (51.02) 66 (74.16) 
Общо изолати 148 49 89 
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Както в общата структура на изолираните микроорганизми, така и при ети-
ологичните причинители на ИСМО преобладава Грам-отрицателната микрофлора 
(66.22% и 74.16%) спрямо Грам-положителната (33.78% и 25.84%), р < 0.05. 

При ВБИ от Грам-положителните микроорганизми като водещи се очер-
тават Coag (-) Staphylococcus (10.11%) и Enterococcus faecalis (7.87%). От Грам-
отрицателните микроорганизми четири са водещите микроорганизми, изолирани 
при новородени с ИСМО – Klebsiella pneumoniae ESBL+ (21.35%), E. coli 
(11.24%), Pseudomonas aeruginosa (10.11%) и Acinetobacter baumanii (10.11%).  

Доминирането на Грам-отрицателна микрофлора се подкрепя от факта, 
че водещата инфекция при нашето проучване е ВАП. Обичайно при този вид 
ИСМО водещи патогени са E. Coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumanii, за разлика от придобитите в обществото, 
при които обичайно Грам (+) са водещи. 

Цялостният период на наблюдение (2012-2018 г.), надхвърля 5 години, 
което ни дава възможност да определим превалирането на Грам (-) микрофлора 
като тенденция в НИС. Единствената промяна е във водещия Грам (-) микро-
организъм. При ретроспективното проучване (2012-2016 г.) водещ изолат при 
ВБИ е Pseudomonas aeruginosa (31.52%), докато за периода януари 2017 - юни 
2018 г. е Klebsiella pneumoniaе ESBL+ (21.43%). 

 Антибиотикодни 
В цялата проучена кохорта деца 95.63±0.91% са получили поне 1 антибиотик 

по време на престоя си в НИС. Продължителността на антибиотичното лечение 
обаче в двете групи се различава в значителна степен: в групата на децата без 
ВБИ тя е средно 10.34±7.427 дни и съответно 29.27±18.705 дни при наличие на 
ВБИ. Между двете групи се откри статистически значима разлика (t = 6.953, 
р = 0.000). Емпирична терапия най-често е започвана с Ампицилин и Амикацин, 
което е залегнало и като емпирична терапия в неонатологичната практика. 

При новородените, при които се е развила ВБИ се е наложило използването 
на повече по вид антибиоци, средно 5.27±2.304 антибиотика, докато при децата 
без ВБИ медианата на броя използвани антибиотици е 1.93±1.175. 

 Автоматично линейно моделиране за анализиране на връзка 
между независими променливи 

Анализирахме връзката между независимите променливи – (пол, тегло 
при раждане, гестационна възраст, недоносеност по тегло, начин на раждане, 
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АПГАР на 1 и 5 мин., интубация или реанимация в родилна зала, наличие на 
ВБИ, патология на майката по време на бременността, наличие на ЦВК/УВК, 
наличие на ПВК, АВ, прием на антибиотик, резултат от изследване на CRP) и 
НИ с помощта на автоматичното линейно моделиране. След създаване на 
концептуален модел и въвеждане на данните като зависима (таргетна) и 
независими (предикторни) променливи и извършване на корекциите се 
представя обобщение на процеса на анализ, както е показано на фиг. 13, като 
е включена таргетната променлива, вид на въвеждането на независимите 
променливи – стъпка напред регресия и информационен критерий. По-ниските 
стойности на информационния критерий са по-добри за крайния модел. В 
допълнение е представен коефициента на детерминация между прогнозни и 
таргетна променливи, който е 39.4% (R2*100 =3 9.4%), което означава, че тези 
променливи представляват 39.4% от промените в таргената променлива, а 
останалата част се влияе от други фактори. 

  
Фиг. 13. Обобщение на автоматичното линейно моделиране. 

Променливите: наличие на ВБИ, АПГАР скор на 1 мин., АПГАР скор на 5 
мин., гестационна възраст, недоносеност по тегло, интубация в родилна зала, 
прием на антибиотик, наличие на ЦВК/УВК, резултат от изследване на CRP се 
установиха като най-значимите предикторни променливи. Ефектът на предик-
торните променливи върху таргетната е представен посредством Фигури 14 и 15. 
Фигура 14 изобразява тежестта на ефекта на променливите, използвайки дебели-
ната на линията. На тази фигура променливата ВБИ има най-значителния ефект, 
който е и сигнификантен за модела и възлиза на 0.59, р =  0.000. След това се 
поставят променливите Апгар на 5 мин. (0.127, р = 0.000), Апгар на 1 мин. (0.072, 
р = 0.001), гестационна възраст (0.069, р = 0.001), степен на недоносеност по 
тегло (0.052, р = 0.004), интубация (0.038 р = 0.015). Посоката на асоциация 
между предикторните и таргетната променливи е представено на фиг. 17.  
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Фиг. 14. Ефект на линейния модел на предикторните променливи върху 

таргетната (зависима) променлива. 
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Фиг. 15. Положителен или отрицателен ефект на линейния модел на 
предикторните променливи върху таргетната (зависима) променлива. 

От резултатите от автоматичното линейно моделиране е видно, че не 
само наличието на ВБИ е предиктор за удължаване на престоя за лечение на 
новородените, но също тяхното преждевременно раждане и ниско тегло, 
нуждата от интензивни мероприятия в родилна зала, което би могло да бъде 
обусловено от подлежащи патологични състояния. 



Резултати и обсъждане по задача 2 

30 

Установяване на рискови фактори за възникване на ИСМО сред 
проучената кохорта пациенти 

За да бъдат установени рисковите фактори за възникване на ИСМО сред 
проучената група пациенти извършихме еднофакторен дисперсионен и многофак-
торен анализ. На табл. 7 са представени променливите, които са асоциирани с НИ. 
Таблица 7. Еднофакторен анализ на рисковите фактори, асоциирани с НИ. 

Променливи 
Пациенти 

с НИ 
(n = 48) 

Пациенти 
без НИ 
(n = 459) 

ORа CI 95%b Pc 

Телесно тегло (< 2000 гр.) 26 85 5.2 2.8-9.6 <0.0001 
Гестационна възраст (< 37 с.) 31 193 2.5 1.3-4.6 0.003 
Пол (мъжки/женски) 29 260 1.2 0.6-2.1 0.617 
Метод на родоразрешение 
(вагинално/цезарово сечение) 28 294 0.8 0.4-1.4 0.434 

Реанимация 38 176 6.1 2.9-12.6 <0.0001 
Интубация 30 68 9.6 5.1-18.1 <0.0001 
Патология по време на бременността или 
към момента на раждане 24 150 1.9 1.1-3.6 0.027 

ЦВК/УВК 46 353 6.9 1.6-28.9 0.002 
Време на използване на ЦВК/УВК (> 14 дни) 2 6 26.4 5.2-135.2 <0.0001d 

Време на използване на ПВК (> 14 дни) 38 90 15.6 7.5-32.5 <0.0001 
Продължителност на АВ (> 7 дни) 28 10 22.9 8.9-58.4 <0.0001 
Пациентодни (> 14 дни) 40 108 16.2 7.4-35.8 <0.0001 
Продължителност на АБ терапия (> 7 дни) 47 236 40.0 5.5-292.7 <0.0001 
Продължителност на АБ терапия (> 14 дни) 37 70 17.6 8.6-36.2 <0.0001 
Повишено CRP > 10mg/l 22 55 6.3 3.3-11.9 <0.0001 
a-odds ratio; b-Confidence interval 95%; c-Pearson χ2; d-Fisher exact probability test 

След това извършихме многофакторен анализ, за да установим ефекта, който 
оказват сигнификатните променливи върху възможността участниците да са 
диагностицирани с НИ. Логистично регресионният модел беше статистически 
сигнификантен χ2(4) = 100.27, p < 0.0005. Моделът обясни 40.0% (Nagelkerke R2) от 
вариациите в НИ и коректно класифицира 90.1%. 
Таблица 8. Двоична логистична регресия за установяване на рискови фактори за 
възникване на ИСМО. 
Променливи ORa CI 95%b p 
Интубация 4.7 2.3-9.7 0.000 
Повишено CRPe > 10mg/l 2.4 1.2-5.2 0.016 
Продължителност на АБ терапия (> 7 дни) 11.4 1.4-90.8 0.022 
Време на използване на ПВК (> 14 дни) 4.0 1.8-9.1 0.001 
а-odds ratio; b-confidence interval 95% 

При двоичната логистична регресия като независим рисков фактор се 
установи ендотрахеална интубация в родилна зала (OR 4.7; 95% CI 2.3-9.7). 
Mohammed D et al, 2014 при подобно на нашето проучване установяват 
ендотрахеалната интубация като рисков фактор за НИ (OR 5.43; 95% CI 3.46-8.5). 

Продължителността на антибиотично лечение > 7 дни също се доказа 
като независим рисков фактор (OR 11.4; 95% CI 1.4-90.8). Kuppala VS et al, 
2011 установяват, че антибиотична терапия > 5 дни увеличава риска за НИ 
сред неонатологичната популация (OR 2.66; 95% CI 1.12-6.30).  
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Резултати и обсъждане по задача 3 

Да се проучи заболяемостта от вентилатор-асоциирана пневмония 
(ВАП) сред новородените, поставени на апаратна вентилация. 

Определяне на интензивни и екстензивни епидемиологични 
показатели и етиологична структура на ВАП при новородените 
Като ВАП се определя белодробна инфекция с начало ≥ 48 ч. след 

започване на механична вентилация. ВАП представлява сериозно предизвика-
телство за неонатолозите, защото засяга пациенти в критично тежко състояние, 
които имат нужда от продължителна механична вентилация. Тази инфекция 
оказва сериозно влияние върху неонаталната болестност и смъртност, както и 
върху разходите за лечение. 

Клиничните критерии за поставяне на диагноза ВАП са разработени от 
Националната система за надзор на нозокомиалните инфекции (NNIS) и CDC. 
Трябва да се отбележи обаче, че няма златен стандарт за диагнозата на тази инфе-
кция в неонаталния период и се забелязват различия в прилаганите критерии. 

В периода януари 2017-юни 2018 г. апаратна вентилация се е наложила 
при 148 новородени, хоспитализирани за лечение в НИС. От всички 148, при 
които се е наложила вентилация, при 107 вентилацията е продължила ≥ 48 часа. 
За целите на проучването информацията за тези новородени е анализирана. 

Сред проучените 107 пациенти при 33 (30.84±4.46%) са диагностицирани 
36 вентилатор-асоциирани пневмонии. При две от децата с ВАП, инфекцията 
е била комбинирана с друга ВБИ, съответно сепсис и конюнктивит. И в двата 
случая те са се проявили хронологично след диагностицирането на вентилатор-
асоциираната пневмония. При останалите 74 деца, при които е осъществена 
апаратна вентилация ≥ 48 ч. не се е диагностицирала инфекция. Те ще послужат 
за група, с която да сравним характеристиките на пациентите с ВАП. 

Резултатите съответстват на данните от ретроспективното проучване 
(2012-2016 г.). През проучения 5-годишен минал период ВАП е била водеща 
вътреболнична инфекция през всички години със среден относителен дял от 65%. 
Анализът на данните и продължителността на наблюдение ни дава основание 
да определим ВАП като ендемична/или специфична инфекция в НИС на 
университетската болница. 

По литературни данни вентилатор-асоциираните инфекции заемат от 6.8 
до 32.3% от всички НИ и се приемат за втори по честота ВБИ сред 
неонатологичната популация. При обстоен преглед на проучвания в 
англоезичната литература обаче се откриват и съобщения, при които ВАП е с 
най-висок относителен дял. По наше мнение получените резултати са белег на 
разликите, които съществуват между различните болнични отделения по 
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отношение най-вече на водещата патология, явяваща се и основна причина за 
прием за интензивно лечение. По време на проучвания период дихателната 
патология е била водеща сред новородените за постъпване в НИС. 

 Показатели, свързани с майката 
В публикуваната литература за ВАП при новородени, рискови фактори от 

страна на майката са слабо дискутирани. 
Средната възраст на майките на децата и при двете групи е 29 години. 

Приблизително половината от жените са имали предишни бременности 
(59±4.92%, n = 59). Болшинството са проследени от общопрактикуващ лекар 
или акушер гинеколог (94±2.37% n = 94). 

Патология преди бременността е отчетена при 21.87±7.31%, n = 7 от майките, 
чиито деца впоследствие са диагностицирани с ВАП. Значително по-висок е 
относителният дял на бременните жени, които са страдали от патологични 
състояния по време на бременността, предимно от акушерска патология, чиито 
деца са развили ВАП – 56.25±8.77%, n = 18. По отношение на патологичните 
състояния преди и по време на бременността не се откри асоциация с ВАП 
(p > 0.05). Трудно може да се прецени какво е отношението на тази патология 
към ВБИ при тези деца, но бихме могли да предположим, че подобни събития 
поставят новородените в по-висок риск от усложнения след раждането. 

Промяна в околоплодните води  е наблюдавана при 27±4.44%, n = 27 от 
жените, като най-честа е била промяната в цвета. Спонтанно пукнат околоплоден 
мехур за > 18 ч. преди раждането е отчетен при 15±3.57%, n = 15 от всички 
бременни жени, а от тях 26.67±11.42 %, n = 4 са жени, чиито деца са развили 
ВАП. Отново не се доказа асоциативна връзка между двата цитирани по-горе 
критерия и ВАП. 

 Начин на зачеване, вид бременност и метод на родоразрешение 
Всички деца с ВАП са заченати по естествен механизъм и само 2 от тях 

са резултат от многоплодна бременност. 66.67±8.2% (n = 22) от всички пациенти с 
ВАП са родени чрез цезарово сечение. Същият метод на родоразрешение е 
преобладаващ и сред контролната група 75.57±4.99% (n = 56). Не се откри 
асоциация между начина на раждане и ВАП (p = 0.536). 

 Пол 
И при двете групи пациенти преобладава мъжкият по: сред децата с ВАП 

66.61±8.21%, n = 20 и съответно 54.05±5.79%, n = 40 при групата без ВАП. Не 
се откри асоциация между пола и ВАП (p = 0.528). Badr et al. също установява, 
че мъжкия пол преобладава сред пациентите с ВАП. Няма обективна причина 
пола да бъде детерминанта при ВАП, както и по отношение на ВБИ, като цяло. 

С най-голяма тежест като рискови фактори за ВАП в литературата се раз-
глеждат ниското тегло и преждевременното раждане. 
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 Тегло 
Средното рождено тегло на децата с ВАП е 1310 грама (IQR = 1435 гр.). 

За сравнение този показател при пациентите, които не са диагностицирани с 
ВАП е 1967.30±935.144 грама. Между двете групи се откри статистически 
значима разлика (Mann- Whitney U = 924.000 p = 0.045). 

Значителен е делът на децата с и без ВАП, които са родени с тегло < 2500 
грама, съответно – 81.82±6,71% (n = 27) и 70.27±5.31% (n = 52). Разпределе-
нието според телесното тегло е представено на фиг. 16. Прави впечатление 
високият дял на деца, родени с тегло < 999 гр. в групата на децата с ВАП. Между 
ниското тегло при раждане и ВАП се доказа асоциация (χ2 = 7.437, p = 0.024). 

 
Фиг. 16. Относителен дял на новородените 
с и без ВАП според теглото при раждане. 

 Гестационна възраст 
В групата на децата с ВАП средната гестационна възраст е 31.076±4.8269 

седмици, а в групата без ВАП 33.081±4.3282 седмици. Доказа се статистически 
значима разлика между двете групи (t = 2.048, p = 0.45). 

81.82±6.71%, n = 27 от децата с ВАП и 70.27±5.31%, от пациентите, които 
не са развили ВАП са родени преди навършена 37 гестационна седмица (фиг. 17). 
Между преждевременното раждане и ВАП се откри асоциация (χ2 = 10.022, 
р = 0.018), което се потвърждава и от други автори. 

 
Фиг. 17. Относителен дял на новородените 
с и без ВАП според гестационната възраст. 
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 Апгар на 1 и 5 минута 
Изчислен е Апгар на 1 и 5 минута при пациентите без ВАП от 7 и 9 и 

малко по-ниски стойности при деца с ВАП – 6.50 и 8.25. 
 Интубация и реанимация в родилна зала 
При 12.12% (n = 4) от децата с ВАП и 20.27% (n = 15) при тези без е 

осъществена реанимация без интубация. Реанимация и интубация е била необ-
ходима при 75.76% (n = 25) от децата с ВАП и 63.51% (n = 47) от децата без ВАП. 

 Време до изява на инфекция  
Средното изчислено време до поставяне на диагноза ВАП е 8±5 дни. Почти 

два пъти по-дълъг период – 14 дни е докладван от Tripathi, 2009 и Afjeh, 2012. 
 Пациентодни 
Общо за всички пациенти, които са били на апаратна вентилация за ≥ 48 ч. са 

изчислени 2789 пациентодни. От тях 1178 са при деца с ВАП. Средният престой 
на пациентите с ВАП в НИС е 35.70±21.840 дни (мин. 10 дни, макс. 100 дни). Статисти-
чески значимо, по-кратък е престоя при деца без ВАП. За сметка на това пациентите 
без ВАП – 21.77±17.273 дни (мин. 3 дни, макс. 87 дни), (t = 3.241, p = 0.002) (фиг. 18). 

 
Фиг. 18. Среден престой на пациентите в отделението без и с ВАП. 

За продължителният болничен престой вече е изяснено, че неминуемо 
увеличава риска от ВБИ, включително ВАП. Ниското тегло при раждането и 
наличието на патология още в перинаталния период предполага по-дълъг 
болничен престой. ВАП допълнително утежнява състоянието на пациентите и 
налага удължаване на престоя до овладяване на инфекцията. 
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 ЦВК/УВК 
При наблюдаваната кохорта от 107 новородени са регистрирани общо 646 

дни с ЦВК/УВК. Съответно коефициентът за използваемост на ЦВК/УВК е 
23.16/100 пациентодни. Средно при децата с ВАП ЦВК/УВК е използван за 
8.52±6.881 дни, а при деца без ВАП съответно 5.00±3.655 дни (фиг. 19). Между 
двете групи се откри статистически значима разлика по отношение на този 
показател (t = 2.837, p = 0.007). 

 
Фиг. 19. Средна продължителност на използване на ЦВК/УВК 

при пациенти без и с ВАП 

 Апаратна вентилация 
Механичната вентилация е незаменима част от интензивните неонатоло-

гични грижи, но е свързана и с повишен риск от вентилатор-асоциирана пневмония. 
Регистрирани са 941 дни на апаратна вентилация сред проучените 107 пациенти. 
Коефициентът на използваемост е съответно 33.74/100 пациентодни. Децата 
без ВАП са били механично вентилирани за 5.42±4.484 дни, докато този показател 
при пациентите с ВАП е 16.88±11.989 дни съответно (фиг. 20). Доказа се стати-
стически значима разлика (t = 5.249, р = 0.000).  

 
Фиг. 20. Средна продължителност на апаратна вентилация 

при пациенти без и с ВАП 
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За целите на проучването бяха разработени карти за епидемиологично 
наблюдение на пациенти с ВАП. В тях след обстоен преглед на литературата 
бяха включени клинични, лабораторни и рентгенологични критерии за 
поставяне на диагноза ВАП, освен изолация на микроорганизъм. 

Допълнителни клинични критерии за ВАП 
Неонатологичните пациенти с ВАП често се представят с нестабилна тем-

пература, брадикардия, тахикардия и респираторни симптоми: 
- Повишаване на температурата е забелязано при 12.12% (n = 4) от децата 

с ВАП. Сърдечни промени са отчетени при 27.27% (n = 9) от всички деца; 
- Промяната в отделяните секрети е друг критерий, който много автори из-

ползват в подкрепа на диагноза ВАП. Тя най-често е в две направления – 
промяна в количеството или цвета на секретите. Висок е относителният 
дял на пациентите с ВАП, които покриват този критерий – 93.94% (n = 31). 
По-често е забелязвана промяна в цвета-67.74% (n = 21), отколкото в 
тяхното количество 58.06% (n = 18). 

Допълнителни лабораторни критерии за ВАП 
- Повишено CRP е регистрирано при 13 (39.39%) от пациентите с ВАП, като 

се приема, че може да се използва при изучаване заболяемостта от ВАП; 
- Левкоцитоза/левкопения е отчетена в 45.45% (n = 15) от случаите; 
- Най-честото отклонение в параклиниката е тромбоцитопения – 

69.70% (n = 23). 
Допълнителни рентгенологични критерии за ВАП 
- Данни за пневмоторакс или дренаж на плевралната кухина са налице при 

45.45% (n = 15) от случаите на ВАП; 
- Рентгенологични промени още при постъпването са отчетени при 69.70% 

(n = 23) от пациентите, а последващи промени в динамика по време на 
болничния престой са забелязани при 63.64% (n = 21). 

 Етиологична структура на ВАП 
Микробиологичната диагноза на ВАП се базира на получаването на проба 

от долния отдел на дихателните пътища чрез трахеална аспирация. При паци-
ентите, хоспитализирани в НИС, вентилирани за > 48 ч. и при които се е развила 
ВАП са доказани общо 66 изолата (табл. 9). Доказа се статистически значимо 
превалиране на Грам-отрицателната микрофлора (90.91%) спрямо Грам-
положителната (9.09%), p < 0.05. В световен мащаб най-често изолираните 
микроорганизми при ВАП са също от Грам-негативната флора, като в последните 
години тези патогени се представят със снижаваща се чувствителност към рутинно 
използваните антибиотици. Епидемиологичната оценка на тяхното превалиране е 
от важно значение при планиране на диагностични и интервенционни стратегии. 
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Като водещ причинител се очертава Kl. pneumoniaе ESBL+ (27.27%), 
следвана от Acinetobacter baumannii (13.64%), Pseudomonas aeruginosa (12.11%) 
и E. coli (12.11%). На тези четири микроорганизма се дължат 65.13% от пневмониите, 
свързани с апаратна вентилация. От Грам-положителната микрофлора водещ 
причинител на ВАП е Enterococcus faecalis (6.05%). Тези резултати съответстват на 
данните от ретроспективното проучване, както и на проучвания на други автори. 
Таблица 9. Изолирани микроорганизми при пациенти на апаратна вентилация ≥ 48 ч. 

Микроорганизъм 
Изолати от трахеални аспирати 

(причинители на ВАП) 
n, % 

Грам-положителни  
Coag (-) Staph 1 (1.52) 

Enterococcus faecalis 4 (6.05) 
Enterococcus faecium 1 (1.52) 

Общо Грам-положителни, n 6 (9.09) 
Грам-отрицателни  

Kl. pneumonia ESBL+ 18 (27.27) 
Kl. oxytoca ESBL+ 4 (6.05) 

E. coli 8 (12.11) 
Enterobacter cloacae ESBL+ 2 (3.04) 

Enterobacter aglomerans 1 (1.52) 
Pseudomonas aeruginosa 8(12.11) 
Acinetobacter baumanii 9 (13.64) 

Acinetobacter lwolfii 1 (1.52) 
Strenotrophomonas maltophilia 4 (6.05) 
Chryseobacterium indologenes 2 (3.04) 

Chryseobacterium gleum 1 (1.52) 
Achromobacter xylosoxidans 1 (1.52) 

Achromobacter gleum 1 (1.52) 
Общо Грам-отрицателни, n 60 (90.91) 

Общо изолати, n 66 

 Антибиотици 
При новородените признаците на инфекция са трудни за отдиференциране 

и могат да се припокриват със симптомите при други заболявания през този 
период. Затова и изборът кога и как да се започне или не антибиотично лечение 
е изключително труден и е тема на широка дискусия. В резултат на това и 
антибиотичната употреба сред неонатологичната популация като цяло е висока. 

Доказа се статистически значима разлика по отношение на броя антибиотици 
използвани при деца с ВАП (5.73±1.957) и тези без ВАП (3.64±1.802) (t = 5.231, 
р = 0.000) (фиг. 21). Продължителността на антибиотиколечението в двете групи 
също значително се различава (31.18±19.467 дни при ВАП и 18.43±13.498 дни 
при липса на ВАП) (t = 3.414, p = 0.001). 
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И в двете групи антибиотичното лечение най-често е започвало с комбинация 
от Ампицилин и Амикацин, а следващ антибиотик на избор най-често е бил 
Цефотаксим или Меронем. 

 
Фиг. 21. Средна продължителност на антибиотичното лечение 

при пациенти без и с ВАП. 

 Антибиотична резистентност на водещите причинители на ВАП 
В последните години антимикробната резистентност е проблем, който се 

дискутира в научните среди и за който се смята, че основната причина е 
широката употреба на антибиотици. При новородените често се налага 
предписването на антимикробни средства и микроорганизмите, които се 
изолират при тях показват различни модели на антибиотична резистентност, в 
сравнение с другите групи пациенти. 

В неонатологичните интензивни отделения най-честа е резистентността 
към пиперацилин-тазобактам, цефтазидим и/или гентамицин. По оценка на CDC 
в световен мащаб лечението на инфекции, дължащи се на антибиотично-
резистентни или мултирезистентни микроорганизми струва 3.5 милиарда годишно. 

На фиг. 21, 22, 23, 24 и 25 са представени данни за фенотипа на АБ- 
резистентност на водещите при ВАП 5 микроорганизма. 

Наблюдаваме нарастване на честотата на изолация на Klebsiella pneumonia 
спрямо ретроспективния период. Изолираните щамове Klebsiella pneumonia 
ESBL+ проявяват 100% резистентност към цефалоспорини от второ и трето 
поколение (фиг. 21). Изолатите Klebsiella pneumoniaе показват 100% резистентност 
на ампицилин и високи нива на резистентност към аминогликозиди и триметропим. 
Още по-притеснителна е изолацията на Klebsiella pneumoniaе продуциращи 
карбапенамази, обуславяща резистентност към имипенем и меропенем, които 
са антибиотици на избор при патогени, продуциращи ESBL. Подобни микро-
организми не бяха изолиран, което ние отчитаме като много положително. 
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Фиг. 21. Профил на антибиотичната резистентност и чувствителност на 

изолираните Klebsiella pneumonia ESBL+ (n = 18). 

В проучвания от различни страни резистентността на E. coli към 
ампицилин може да достигне до 100%, а към гентамицин съответно 90%. 
Резистентността на този микроорганизъм към ампицилин установена от нас е 
83.3% (фиг. 22). Всички изолати са чувствителни на имипенем и меропенем. 

 
Фиг. 22. Профил на антибиотичната резистентност и чувствителност 

на изолираните E. coli (n = 8). 

Pseudomonas aeruginosa е микроорганизъм, който често е резистентен на 
голям брой антибиотици, а в същото време е способен да причини инфекции с 
тежко протичане и високи нива на смъртност. Сред проучената група пациенти 
се установи 100% резистентност към триметропим-сулфаметоксазол, амокси/ 
клавуланова киселина (фиг. 23). Високи са нивата на резистентност и към 
ципрофлоксацин, амикацин и цефепим. Запазена на 100% остава чувствител-
ността към колистин, който е приет за антибиотик на последен избор. 

 
Фиг. 23. Профил на антибиотичната резистентност и чувствителност на 

изолирните Pseudomonas aeruginosa (n = 8). 
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Acinetobacter baumannii е патоген, който може да издържи за дълъг период 
от време върху повърхности от външната среда, което затруднява контроли-
рането на трансмисията. В сравнителен план (2012-2016 г.) спрямо (2017-2018 г.) 
се установи известно намаляване на резистентността на A. Baumannii към 
карбапенеми, по-изразено по отношение на Меропенем от 86.96% на 70% (фиг. 3 
и фиг. 24). Напълно запазена е чувствителността към полимиксини. 

 
Фиг. 24. Профил на антибиотичната резистентност и чувствителност на 

изолирните Acinetobacter baumanii (n = 9). 

Представителите на рода Enterococcus се очертаха като водещи изолати от 
Грам-положителната флора. Не бяха изолирани ентерококи резистентни на ванко-
мицин. Нараства честотата на резистентност на тези микроорганизми към Ампи-
цилин (фиг. 25), което би могло в бъдеще да ограничи терапевтичните възможности. 

 
Фиг. 25. Антибитотична резистентност на изолираните  

при ВАП Enterococcus spp (n = 9). 
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 Автоматично линейно моделиране за анализиране на връзката 
между независими променливи 

Анализирахме връзката между независимите променливи – (пол, тегло 
при раждане, гестационна възраст, недоносеност по тегло, начин на раждане, 
АПГАР на 1 и 5 мин., интубация или реанимация в родилна зала, патология на 
майката по време на бременността, пациентодни, дни с ЦВК/УВК, дни с ПВК, 
АВ, прием на антибиотик, брой антибиотици, резултат от изследване на CRP ) 
и ВАП с помощта на автоматичното линейно моделиране. След създаване на 
концептуален модел и въвеждане на данните като зависима (таргетна) и 
независими (предикторни) променливи и извършване на корекциите, се 
представя обобщение на процеса на анализ, както е показано на Фигура 26, 
като е включена таргетната променлива, вид на въвеждането на независимите 
променливи – стъпка напред регресия и информационен критерий. По-ниските 
стойности на информационния критерий са по-добри за крайния модел. В 
допълнение е представен коефициента на детерминация между прогнозни и 
таргетна променливи, който е 69.3% (R2*100 = 69.3%), което означава, че тези 
променливи представляват 69.3% от промените в таргената променлива, а 
останалата част се влияе от други фактори. 

 
Фиг. 26. Обобщение на автоматичното линейно моделиране. 

Променливите ВАП, брой антибиотици, дни с ЦВК/УВК, АПГАР на 
1 мин, АПГАР на 5 мин, гестационна възраст, пациентодни се установиха като 
най-значимите променливи. Ефектът на предикторните променливи върху 
таргетната е представен посредством Фигури 27 и 28. Фигура 27 изобразява 
тежестта на ефекта на променливите, използвайки дебелината на линията. На 
тази фигура променливата ВАП има най-значителния ефект, който е и 
сигнификантен за модела и възлиза на 0.27, р = 0.000. След това се поставят 
променливите брой антибиотици (0.228, р = 0.001), дни с ЦВК/УВК (0.138, 
р = 0.007), АПГАР на 1 мин (0.122, р = 0.012), АПГАР на 5 мин (0.086, 
р = 0.034), гестационна възраст (0.083, р = 0.037). Фиг. 28 ни информира за 
посоката на асоциация между предикторните и таргетната променливи.  
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Фиг. 27. Ефект на линейния модел на предикторните променливи върху 

таргетната (зависима) променлива.  
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Фиг. 28. Положителен или отрицателен ефект на линейния модел на 
предикторните променливи върху таргетната (зависима) променлива.  
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Установяване на рискови фактори за възникване на ВАП 
За да бъдат установени рисковите фактори за възникване на ВАП сред 

проучената група пациенти извършихме еднофакторен дисперсионен и 
многофакторен анализ. На табл. 10 са представени променливите, които са 
асоциирани с ВАП. 
Таблица 10. Еднофакторен анализ на рисковите фактори, асоциирани с ВАП. 

Променливи 
Пациенти 
с ВАП 
(n = 33) 

Пациенти 
без 

ВАП 
(n = 74) 

ORa CI 95%b Pc 

Телесно тегло (< 1500 гр.) 21 30 3.08 1.0-9.44 0.043 

Гестационна възраст (< 32 с.) 22 29 4.1 1.4-12.35 0.009 

Реанимация 29 62 1.4 0.42-4.73 0.583 

Интубация 25 47 1.8 0.71-4.53 0.212 

Патология по време на бременността или 
към момента на раждане 18 34 1.29 0.55-2.99 0.560 

Пациентодни (> 7 дни) 33 60 1.55 1.33-1.80 0.007 

Пациентодни (> 14 дни) 27 47 2.59 0.95-7.05 0.058 

Време на използване на ЦВК/УВК (> 7дни) 13 8 5.28 1.92-14.5 <0.001 

Време на използване на ПВК (> 7 дни) 33 60 1.55 1.33-1.80 0.007 

Време на използване на ПВК (> 14 дни) 27 42 3.43 1.27-9.3 0.012 

Продължителност на АВ (> 7 дни) 28 10 22.9 8.9-58.4 <0.0001 

Продължителност на АБ терапия (> 7 дни) 32 60 7.47 0.94-59.4 0.029 

Продължителност на АБ терапия (> 14 дни) 26 39 3.33 1.29-8.63 0.011 

a-odds ratio; b-Confidence interval 95%; c-Pearson χ2 

След това извършихме двоична логистична регресия, за установяване на 
ефекта, който оказват сигнификатните променливи върху възможността 
участниците да са диагностицирани с ВАП. Логистично регресионният модел 
беше статистически сигнификантен χ2(4) = 31.922, p < 0.0000. Моделът обясни 
49.4% (Nagelkerke R2) от вариациите във ВАП и коректно класифицира 81.9%. 

При двоичната логистична регресия като независим рисков фактор се 
установи продължителност на апаратна вентилация > 7 дни (OR 4.7; 95% CI 
2.3-9.7, р = 0.000). При други, подобни на нашето проучвания продължително-
стта на механична вентилация също се доказва като независим сигнификантен 
рисков фактор.  
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Резултати и обсъждане по задача 4 

Да се проучат катетър-асоциираните инфекции на кръвта сред 
новородените с венозна катетеризация. 

В хода на проучването от януари 2017 до юни 2018 г. сред 507-те 
пациенти, приети в неонатологичен интензивен сектор при 13 се е диагно-
стицирала инфекция на кръвообращението. Тази инфекция се нарежда като 
втора по честота нозокомиална инфекция – 23.64±5.73% (10.23/1000 пациентодни). 
При 12 деца инфекцията се свързва с наличието на инвазивно устройство 
(ЦВК, УВК, ПВК), а при 1 дете е поставена диагноза клиничен сепсис. 

По литературни данни инфекциите на кръвта са най-честата нозоко-
миална инфекция и представляват от 44.5 до 71% от ИСМО сред неонатоло-
гичната популация, като голяма част от тях се свързват с наличието на 
инвазивно устройство. В нашата страна по последни данни от 2014 година 
инфекциите на кръвообращението в неонатологичните отделения се нареждат 
на четвърто място след инфекциите на сензорните органи, респираторните и 
чревните инфекции, което се дължи на факта, че анализът на данните е върху 
всички новородени, а не на тези в интензивните сектори. 

 Показатели, свързани с майката 
Възрастта на майката при децата със сепсис е в диапазона 25.92±5.993 

години. За 53.85±13.83% от бременните жени това е била първа бременност. 
Всички жени, са проследени от общопрактикуващ лекар или акушер-
гинеколог. Само при една бременна жена (7.69±7.39%) е отчетена патология 
преди бременността. Патология по време на бременността или към момента на 
раждането е отчетена при 46.15±13.83% (n = 6) от бременните жени. 

При 4 бременни жени (30.77±12.80%) е имало промяна в околоплодните 
води, основно в техния цвят (75% от случаите). СПОМ ≥ 18 ч. е отчетен само 
при 1 от бременните жени. 

Преобладаващият път на родоразрешение е вагиналното раждане (53.85± 
13.83%), като 84.61±10% (n = 11) са родени в УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив 
и са приети за интензивно лечение още в първите часове след раждането. 

 Пол 
При пациентите с инфекция на кръвта преобладава женския пол – 

53.85%±13.83% (n = 7). По литературни данни мъжкият пол се асоциира с по-
честа хоспитализация и по-висок риск от развитие на ВБИ. 



Резултати и обсъждане по задача 4 

46 

 Тегло при раждане и гестационна възраст 
Инфекциите на кръвта се регистрират по-често при преждевременно 

родени деца с тегло по-ниско от 2500 грама при раждането. Средното тегло 
при раждане при проучените 13 пациенти е 2735.38±1120.644 грама. 5 от 13 
пациенти (38.46±13.49%) са родени с тегло < 2500 грама. Изчислена е средна 
гестационна възраст от 36.3±4.96 седмици. 

 Апгар на 1 и 5 мин. 
Средната стойност на показателят Апгар на 1 мин. при 13-те пациенти 

със сепсис е 7.88±1.553. Съответно тази стойност на 5 мин се е покачила 
средно на 9.25±1.035. 

 Реанимация и интубация 
При 2 (15.38±10%) от децата се е наложила реанимация без интубация, 

а съответно при 5 (38.46±13.49%) се е извършила реанимация и интубация. 
 Време до изява на инфекции 
Средното време до изява на инфекцията е 8.92 дни. 
 Пациентодни 
При редица проучвания се установява, че пациентите с ВБИ, включи-

телно пациенти с инфекция на кръвта се налага да останат по-дълго време за 
лечение. При проучените 13 новородени са отчетени 426 пациентодни. Сред-
ният престой на пациентите със сепсис е 32.77±20.965 дни и е приблизително 
три пъти по-дълъг от престоя на пациенти без ВБИ. 

 ЦВК/УВК и ПВК 
ЦВК/УВК при децата със сепсис е използван средно 10 дни и значително 

по-дълго периферна венозна катетеризация – 43.83±21.656 дни. Една от страте-
гиите за справяне с катетър-асоциираните инфекции, която се обсъжда е стан-
дартизирането на процедурата по поставяне на ЦВК/УВК и тяхната под-
дръжка, което се свързва с внедряването на „бъндели“ (пакет от мерки) при 
поставянето и поддържането на съдовите устройства. 

 Апаратна вентилация  
При 6 (46.15±13.83%) от проучените 13 деца се е наложила механична 

вентилация. Средната продължителност на апаратна вентилация при тези деца 
е съответно 11.83±8.976 дни. Механичната вентилация се обсъжда в литера-
турата като рисков фактор за сепсис с късно начало. 

Тъй като все още няма общоприети критерии за поставяне на диагноза 
сепсис при деца < 1 година, за целите на проучването след обстоен преглед на 
публикувации по темата, разработихме карта за епидемиологично проучване на 
неонатален сепсис. Критериите за поставяне на диагноза сепсис са разделени 
в три категории: 
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1. Клинични признаци  
• Температура > 38оС градуса, температурна нестабилност или хипотермия 

(< 36,5о С); 
• Дихателни нарушения (тахипнея, брадипнея, периоди на апнея); 
• Кардиоциркулаторни нарушения (брадикардия, тахикардия); 
• Метаболитни и електролитни нарушения (метаболитна ацидоза, хипогли-

кемия или хипергликемия); 
• Време на реколоризация >0.3 сек.; 
• Други признаци на сепсис (промяна в цвета на кожата, нестабилно 

състояние, апатия). 
2. Параклинични данни 

• CRP > 10 mg/dl; 
• Левкоцитопения или левкоцитоза; 
• Тромбоцитопения. 
За целите на проучването анализирахме колко често и какви изменения са 

наблюдавани в клиничните признаци и параклиничните изследвания при 
пациентите, при които е поставена диагноза инфекция на кръвообращението. 

 Клинични признаци 
Температурната нестабилност се приема за важен симптом на вероятна 

инфекция при новороденитe. Повишаване на температурата е отчетено при 8 
(61.54±13.49%) от пациентите със сепсис. Същият е и относителният дял на 
децата – 61.54±13.49%, при които са регистрирани дихателния нарушения. 

Метаболитните нарушения също са чести-69.23±12.80% (n = 9). Най-висок е 
относителният дял на случаите, при които се е касаело за хипогликемични 
епизоди (55.56%). Сравнително често при прегледа на пациентите са отчитани други 
признаци на сепсис като нестабилно състояние или апатия- 62.93±12.80%, n = 9. 

 Параклинични данни 
Повишаването на стойностите на CRP се използва като признак на 

инфекция, в това число и сепсис. При проследените от нас пациенти при 84.61± 
10% (n = 11) е регистрирано подобно отклонение. Средната стойност на CRP е 32 
(мин. 12, макс. 198). Трябва да се отбележи, че повишаването на този показател 
не е било еднократно. Проучване на Sorsa (2018) установява 65.6% сензитивност 
и 78% специфичност на CRP. 

Лекоцитоза/левкопения е друг параклиничен признак, който се използва 
от изследователите за поставяне на диагноза сепсис. При нашите пациенти в 
38.46±13.49%, n = 5 от случаите е отчетено отклонение. Според някои автори 
комбинацията от промени в CRP и левкоцитния ред е по-информативен и по-
точен индикатор за инфекция на кръвта с късно начало. 

Относителният дял на пациентите с тромбоцитопения е отново 38.46± 
13.49% (n = 5). 
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 Микробиологични изследвания 
При включените в задача 4, 13 новородени са изследвани 45 хемокултури. 

Хемокултурата е златния стандарт при диагнозата на инфекция на кръвта и 
трябва да бъде извършвана при всички случаи на предполагаем сепсис преди 
започване на антибиотична терапия. Изолирани са общо 17 микроорганизма, които 
са били определени като причинители на инфекция на кръвообращението (табл. 11). 
Таблица 11. Микроорганизми, изолирани от хемокултура при пациенти със сепсис. 

Изолиран микроорганизъм n, % 
Грам-положителни  

Coag (-) Staphylococcus 8 (47.06) 
Coag (-) Staphylococcus MR 3 (17.66) 

Enterococcus faecium 2 (11.76) 
Enterococcus faecalis 1 (5.88) 

Общо Грам-положителни 14 (82.35) 
Грам-отрицателни  

E. coli 1 (5.88) 
Enterobacter cloacae ESBL+ 1 (5.88) 

Acinetobacter lwolfii 1 (5.88) 
Общо Грам-отрицателни 3 (17.65) 

Общо изолирани микроорганизми 17 

От табл. 11. е видно, че преобладават Грам-положителните микроорганизми 
(82.35%), като с най-голям относителен дял е Coag (-) Staphylococcus. Втори 
по-честота се нарежда Enterococcus spp. 

В световен мащаб CoNS е признат за водещ патоген при инфекциите на кръвта, 
особено тези, които могат да бъдат свързани с наличието на централен венозен катетър. 

На фиг. 29 е представена антибиотичната резистентност на водещият 
причинител на инфекции на кръвта – CoNS. 

 
Фиг. 29. Антибиотична резистентност на Coag (-) Staphylococcus, 

изолирани от хемокултура. 

Прави впечатление високата резистентност на CoNS към Ампицилин и 
Гентамицин. Това може да бъде обяснено с честата употреба на антибиотици 
от тази група за емпирична терапия. Тези два антибиотика се препоръчват от 
СЗО за начална терапия при предполагаем сепсис с ранно или късно начало. В 
същото време напълно запазена е чувствителността към хлорамфеникол, 
линезолид и тейкопланин. В 75% от всички изолати се установява чувстви-
телност към ванкомицин, което съответства на резултати и на други изследователи.  
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Резултати и обсъждане по задача 5 

Да се извърши финансов анализ на разходите за лечение на вентилатор-
асоциирана пневмония в неонатологичен интензивен сектор на клиника по 
акушерство и гинекология УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. 

При провеждане на настоящият финансов анализ на разходите за 
лечение на вентилатор-асоциирана пневмония в НИС са включени 21.10% 
(107 пациента) от всички 507 новородени, при които е провеждана апаратна 
вентилация за повече от 48 часа. 

 Демографски характеристики на пациентите 
От включените в проучването общо 107 пациенти (33-ма с ВАП и 74-ма 

без ВАП) 56.1% са от мъжки пол, със средна медиана на възрастта от 1 ден 
(мин. 1, макс. 5 дни). Повечето от пациентите са постъпили в НИО на първия 
ден от раждането – 96.3% (n = 103), а медианата на възрастта при диагно-
стициране на ВАП е 8 дни. Сред пациентите с ВАП медианата на продъл-
жителността на механичната вентилация преди диагноза също е 8 дни. 

В Таблица 12 е представено сравнение между пациентите по групи, 
съответно с и без ВАП. Не се доказаха статистически значими разлики между 
пациентите с и без ВАП по отношение на възрастта, пола, стойността на 
АПГАР на 1 мин. и на 5 мин., недоносената по категории групи на теглото, 
час на постъпване след раждане и оцеляване. Достоверни разлики се доказаха 
между медианите на теглото (U = 924, p = 0.045) и гестационната възраст 
(t = 2.14, p = 0.035) на пациентите в двете разглеждани групи. 

 Продължителност на престоя (леглодни) 
Медианата на болничния престой (леглодни) за пациенти с ВАП е 32 

дни (25-ти персентил – 19 дни; 75-ти персентил – 46 дни) в сравнение с 18 
дни (25-ти персентил – 11 дни; 75-ти персентил – 27 дни) за пациенти, които 
са без ВАП (U = 1752, p = 0.000). Атрибутивния болничен престой, дължащ 
се на ВАП е 14 дни. За групата пациенти с ВАП медианата на болничния 
престой и продължителността на апаратната вентилация преди изява на 
инфекцията е 8 дни (25-ти персентил – 6.5 дни; 75-ти персентил – 10.5 дни).  

Наблюдава се статистически значима разлика между медианата на 
продължителността в дни на апаратната вентилация между двете групи – с ВАП 
12 дни срещу 4 дни в групата на пациентите без ВАП (U = 2068.5, p = 0.000). 
Леталитетът е подобен и в двете групи (z = 0.4, p = 0.688) (Таблица 12). 
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Таблица 12. Сравнение на характеристиките на пациентите в проучването по групи. 

Променливи Случаи с ВАП 
(n = 33) 

Случаи без ВАП 
(n = 74) 

p-
стойност 

Демографски характеристики 
мъже, n (%) 20 (60.6) 40 (54.1) 0.6321 
възраст (дни), медиана;  
25-ти, 75-ти персентили 1; 1, 1 1; 1, 1 0.8132 

тегло (гр.) медиана; 25-ти, 75-ти персентили 1310; 965, 2400 1690; 1208, 2730 0.0452 
гестационна възраст (седмици) mean±SD 31.08±4.83 33.08±4.33 0.0353 
Клинични данни 
АПГАР 1 мин. n (%) 
много тежко депресивно състояние 10 (32.3) 21 (28.4) 0.6901 
умерено депресивно състояние 15 (48.4) 40 (54.1) 0.5941 
стабилно състояние 6 (19.4) 13 (17.6) 0.8271 
АПГАР 5 мин. n (%) 
много тежко депресивно състояние 1 (7.7) 2 (5.4) 0.7641 
умерено депресивно състояние 3 (23.1) 8 (21.6) 0.9111 
стабилно състояние 9 (69.2) 27 (73.0) 0.7931 
Недоносеност n (%) 27 (81.8) 61 (82.4) 0.9401 
Степен недоносеност (тегло) n (%) 
  1500 – 2499 гр. 5 (18.5) 22 (36.1) 0.0991 
  1499 – 1000 гр. 12 (44.4) 18 (29.5) 0.1731 
  >999 гр. 9 (33.3) 12 (19.7) 0.1681 
Степен недоносеност (гестационна възраст) n (%) 
  32 – 37 седмица 5 (18.5) 27 (44.3) 0.0201 
  28 – 32 седмица 9 (33.3) 15 (24.6) 0.3981 
  >28 седмица 13 (48.1) 14 (23.0) 0.0191 
Час на постъпване (часове) 
от 0 до 6-ти час след раждане 29 (87.9) 63 (85.1) 0.7001 
от 6-ти до 12-ти час след раждане 2 (6.1) 5 (6.8) 0.8931 
от 12-ти до 24-ти час след раждане 1 (3.0) 2 (2.7) 0.9311 
>24 часа след раждане 1 (3.0) 4 (5.4) 0.5871 
Възраст при диагностициране на ВАП (дни) 
медиана; 25-ти, 75-ти персентили 8; 7, 10 - - 

Леглодни (дни) медиана;  
25-ти, 75-ти персентили 32; 19, 46 18; 11, 27 0.0002 

Леглодни (дни) преди ВАП4 медиана;  
25-ти, 75-ти персентили 8; 6.5, 10.5 - - 

AВ5 (дни) медиана; 25-ти, 75-ти персентили 12; 8.25, 24.50 4; 3, 7 0.0002 
АВ преди ВАП медиана;  
25-ти, 75-ти персентили 8; 6.5, 10.5 - - 

Леталитет n (%) 6 (18.2) 16 (21.6) 0.6881 
Разходи 

Общо болнични разходи (лв.) медиана; 
25-ти, 75-ти персентили 

7189.19; 
4887.37, 
10065.39 

4552.74; 
2804.86, 6311.14 0.0002 

Разходи за антибиотична терапия (лв.) 
медиана; 25-ти, 75-ти персентили 

846.47; 
552.49, 1944.54 

687.68; 
415.46, 1149.54 0.0242 

1 z-тест за сравнение на 2 относителни дяла; 
2 Ман-Уитни тест; 
3 t-тест за сравнение на 2 средни аритметични от независими извадки; 
4 вентилатор асоциирана пневмония; 
5 апаратна вентилация. 
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 Разходи 
Концепцията за подобряване на качеството и безопасността на здраве-

опазването е добре позната. Въпреки това често се задава последващ въпрос 

дали тези подобрения са икономически ефективни. В настоящето проучване се 

изследват разходите, свързани с пациенти с диагноза ВАП, хоспитализирани в 

НИС на базата на критерии които комбинират изолиране на микроорганизъм от 

трахеален аспират, рентгенологични и клинични критерии. 

Оценката на разходите следва логиката на множество икономически 

проучвания, които се фокусират върху основния определящ разход – про-

дължителност на престоя (леглодни), общо болнични разходи и анализ на 

разходите за антибиотична терапия. В допълнение, нашият подход включва 

изчисляване на директно относимите разходи в абсолютна стойност и като 

процент, които са резултат от ВАП – среден болничен престой (леглодни), 

средна продължителност на лечението (антибиотикодни), средни болнични 

разходи (лв.), средни болнични разходи на ден (лв.), средни разходи за 

антибиотици (лв.), средни разходи за антибиотици на ден (лв.). 

В таблица 12 са представени и медианите на болничните разходи за 

пациенти с ВАП – 7 189.19 лв. (25-ти персентил – 4 887.37 лв., 75-ти персентил 

– 10 065.39 лв.), в сравнение с 4 552.74 лв. (25-ти персентил – 2 804.86 лв., 75-

ти персентил – 6 311.14 лв.), за пациентите без ВАП (U = 1791.5, p = 0.000). 

Медианата на разхода за антибиотична терапия за пациенти с ВАП е 846.47 лв. 

(25-ти персентил – 552.49 лв., 75-ти персентил – 1 944.54 лв.), в сравнение с 

687.68 лв. (25-ти персентил – 415.46 лв, 75-ти персентил – 1 149.54 лв), за 

пациентите без ВАП (U = 1556, p = 0.024). Установените по-продължителни 

болничен престой (леглодни) и дни на апаратна вентилация се потвърждават и 

от други автори за неонатални и педиатрични ВАП пациент. Анализът 

демонстрира статистически значима разлика и в болничните разходи, 

следователно, и в продължителността на престоя (леглодни), както и в 

разходите за антибиотична терапия на пациенти в НИО с и без ВАП (табл. 12).  

Таблица 13 обобщава директно относимите към ВАП разходи.  
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Таблица 13. Финансово въздействие, свързано с вентилаторно-асоциирана пневмония: 
допълнителни разходи за ВАП. 

  
Случаи с 

ВАП 
Случаи без 

ВАП   

(n = 33) (n = 74)   

Леглодни (дни) 1 178 1 611   

Антибиотикодни (дни) 1 029 1 364   

Болнични разходи (лв.) 289 724 371 960   

Разходи за антибиотици (лв.) 47 060 65 689   

Директно относима към ВАП разлика брой % 

Среден болничен престой (леглодни) 36 22 14 64 
Средна продължителност на лечението 
(антибиотикодни) 31 18 13 72 

Средни болнични разходи (лв.)  8780 5026 3 753 75 

Средни разходи за антибиотици (лв.) 1426 888 538 61 

Средни болнични разходи на ден (лв.)  246 231 15 6 

Средни разходи за антибиотици на ден (лв.) 46 48 -2 -4 

Директно относимата към ВАП разлика в средния болничен престой 
(леглодни) е увеличение със средно 14 дни (64%), а при разходите за болнично 
лечение се отчита средно увеличение от 3 753 лв. (75%). 

Резултатите от проведения икономически анализ са в съответствие с 
публикувани вече проучвания, че ВАП увеличава болничния престой и 
разходите. Нашите данни обаче демонстрират много по-голямо увеличение на 
болничния престой (леглодни) – 64% и разходите – 75%, дължащи се на ВАП, 
отколкото отчетените по-рано. В допълнение, наблюдаваме почти идентични 
средни дневни разходи за пациенти с и без ВАП (246 лв. срещу 231 лв.), което 
предполага че увеличеният брой леглодни, е основният двигател за 
повишаване на разходите. 

Това проучване е изключително насочено към пациенти в неонатологията 
и може да послужи при сравнителен анализ на данни от други подобни 
отделения. Смятаме, че нашето проучване донякъде подценява реалните 
разходи за ВАП, тъй като се анализират само директни разходи и не включва 
разходи за извънболнична помощ, като например тези за последващи 
посещения при педиатри, домашни грижи и допълнителни разходи за меди-
каменти. Освен това не са включени индиректни разходи като икономическата 
тежест върху семейството поради загуба на приходи, разтрогване на семей-
ството и разходи за болка и/или увреждане. Не е направен и опит за измерване 
въздействието на функционални дефицити, възникнали при пациенти с ВАП.  
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ИЗВОДИ 
1. Заболяемостта от ИСМО/ВБИ в НИС на УМБАЛ „Свети Георги“ в 

периода 2012-2016 г. и 2017-май 2018 г. е съответно 10.77 и 9.5 на 100 
хоспитализирани новородени. Стойността  на показателя оценяваме като 
постоянна, независимо от приложения метод на наблюдение и приемлива 
предвид специфичната популация пациенти.  

2. Леталитетът при новородените с ИСМО/ВБИ е в диапазона 3.68-8.33% и 
може да бъде определен като относително нисък при наличния тежък 
морбиден фон, с който обичайно децата постъпват в НИС. 

3. Вентилатор-асоциираната пневмония се очерта отчетливо като водеща 
клиничната изява на ИСМО/ВБИ, следвана от катетър-асоциираната 
инфекция на кръвта и конюнктивита. 

4. В етиологичната структура на инфекциите, делът на Грам-отрицателните 
микроорганизми статистически значимо по-висок спрямо Грам-
положителните и е в диапазона от 85.42% до 74.16%. Спектърът им е 
разнороден и е представен основно от 4 вида микроорганизми: Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter 
baumannii, а групата на Грам-положителните е по-хомогенна с 
доминиращо участие на Coagulase-negative Staphylococcus и Enterococcus 
faecalis. ВАП се характеризира с разнообразен етиологичен спектър, но 
с изразен превес на Грам-негативната флора, а Coagulase negative 
Staphylococcus е основен патоген при инфекцията на кръвта. 

5. Установи се висока резистентност към антибиотиците от първи ред 
(ампицилин и амикацин), използвани за емпирична терапия при водещите 
Грам-отрицателни изолати. В групата на Грам-положителните микро-
организми, конкретно при Enterococcus faecalis се доказа висока резис-
тентност към ампицилин (80%) и относително висока към ципрофлоксацин 
(60%). Всички изолати имат запазена на 100% чувствителност към 
антибиотиците, приети за последна линия на терапевтичен избор. 

6. Налице е асоциативна връзка между ИСМО/ВБИ и показателите от 
страна на майката (патологична бременност и цезаровото сечение) като 
метод на родоразрешение. По отношение на факторите, свързани с 
новороденото (рождено тегло и гестационна възраст) се доказа значима 
разлика между групите с и без ИСМО (1980.00 гр. и 32.8 седмици и 
2665.86 гр. и 36.6 седмици съответно). 

7. Използваемостта на инвазивни устройства (ЦВК, УВК, ПВК и АВ) е 
статистически значимо по-продължителна при новородени с ИСМО/ВБИ, 
като коефициентът на използваемост на ЦВК/ УВК е 22.4/100 пациентодни. 

8. Продължителността на болничния престой, измерен в пациентодни и на 
антибиотичното лечение са статистически значимо по-високи при децата с 
ИСМО/ВБИ (33.63 дни и 29.27 дни) спрямо тези без (12.12 дни и 10.34 дни). 

9. Независими рискови фактори за възникване на ИСМО са интубация в 
родилна зала, повишаване на CRP > 10 mg/dl, продължителност на 
използване на ПВК над 14 дни и антибиотичната терапия над 7 дни, а при 
ВАП – продължителност на апаратна вентилация над 7 дни. 

10. ВАП като водеща инфекция води до трикратно нарастване на болничните 
разходи за лечение (средно увеличение от 3 753 лв.) и повече от двукратно 
увеличение на средния болничен престой (средно увеличение от 14 дни).  
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ПРИНОСИ 

Приноси с оригинален характер 
1. Извършен е за първи път цялостен епидемиологичен и микробиологичен 

анализ на резултатите от шестгодишно амбиспективно проучване на 
динамиката и тенденцията на епидемичния процес на ИСМО/ВБИ в 
неонатологичен интензивен сектор на една от най-големите универ-
ситетски болници в страна и са посочени детерминантите за моделиране 
на заболяемостта. 

2. За първи път е извършен финансов анализ на преките разходи за лечение 
на новородени, диагностицирани с ВАП по време на престой за 
интензивно лечение. 

Приноси с научно-теоретичен характер 
1. Представени и дискутирани са многоаспектно теоретичните познания в 

етиологията и епидемиологията на ИСМО/ВБИ в неонаталния период. 
2. Извършен е задълбочен анализ на редица фактори от страната на майката 

и новороденото, които биха могли да повлияят върху възможността от 
последващо развитие на ИСМО/ВБИ. 

3. Систематизирани са препоръки за превенция на неонаталните ИСМО – 
общи и специфични при индикаторните инфекции, като при последните 
са определени пакетни мерки за превенция (бъндели). 

Приноси с приложен характер 
1. Разработените карти за епидемиологично наблюдение по време на престоя 

на пациентите в НИС и на водещите индикаторни инфекции (ВАП, сепсис 
и некротизиращ ентероколит), базирани на клинични, микробиологични, 
параклинични и рентгенологични критерии могат да послужат за подо-
бряване регистрацията на ИСМО/ВБИ в неонатологичните отделения в 
страната, както и за съпоставимост на данните от надзора. 

2. Анализираните интензивни и екстензивни епидемиологични показатели 
при пациенти с ИСМО/ВБИ позволяват да се предложи модел за надзор 
в НИС, изхождайки от концепцията на СЗО за постоянно мониториране 
на ВБИ в рисковите клиники. 

3. Проучено е съвпадението на идентифицирани в литературата рискови 
фактори за възникване на ИСМО/ВБИ с проявата при разглежданата 
група пациенти, с цел посочване на конкретни мерки за превенция. 

4. Въз основа на медицина базирана на доказателствата са допълнени 
познанията за етиологичните причинители на водещите ИСМО/ВБИ и 
тяхната антибиотична резистентност, даващо насока при формиране на 
антибиотичната политика в неонатологичното интензивно отделение. 

5. Анализираните разлики в болничните разходи, произтичащи от продължи-
телността на престоя (леглодни) и разходите за антибиотична терапия на 
пациенти с и без ВАП ще подпомогнат планирането на средства в неонатологич-
ното интензивно отделение при запазване на настоящото ниво на инфекциите.  
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