
 
Istotne fakty dotyczące 

Clostridium difficile 
(Some facts about Clostridium difficile – Polish) 

 
Co to jest Clostridium difficile? 
Clostridium difficile to bakteria (zarazek) wywołująca infekcję jelitową, która może prowadzić do 
biegunki. Clostridium difficile może wywołać infekcję u pacjentów szpitalnych, zwłaszcza u osób 
starszych. Infekcja pojawia się zazwyczaj u pacjentów przyjmujących antybiotyki. Antybiotyki 
zmieniają normalną florę bakteryjną jelit, pozwalając Clostridium difficile na rozmnożenie i 
spowodowanie biegunki. 

 
Jakimi dolegliwościami się objawia? 
Najczęstszym objawem jest biegunka, mogą się też pojawić bóle brzucha i gorączka.  
 
U większości pacjentów będzie to niegroźna, choć dokuczliwa, infekcja, która jest w pełni 
wyleczalna. Stan niektórych pacjentów może się pogorszyć z uwagi na fakt, że biegunka 
powoduje odwodnienie. 

 
Jak zdiagnozować zakażenie? 
Jeśli podejrzewamy zakażenie Clostridium difficile, wysyłamy próbkę kału do laboratorium na 
badania. Po potwierdzeniu diagnozy nie będziemy więcej badać kału, chyba że biegunka 
powróci po zakończeniu leczenia. 

 
Jak się leczy Clostridium difficile? 
Jeśli będzie to możliwe, przypiszemy inny antybiotyk, by wyleczyć infekcję. Zdarza się, że 
objawy nawracają i wymagają innego leczenia. 

 
Jak kontrolować rozprzestrzenianie się Clostridium difficile? 
Najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie rozprzestrzeniania się bakterii jest mycie rąk 
wodą i mydłem przed i po kontakcie z pacjentem, klientem lub jego otoczeniem. Sam alkohol 
nie zabije bakterii Clostridium difficile na rękach. Personel oraz pacjenci powinni myć ręce 
każdorazowo po korzystaniu z toalety i przed jedzeniem. 
 
Personel powinien zapewnić pacjentom leżącym akcesoria niezbędne do mycia rąk. 
 
Podczas zajmowania się zakażonymi pacjentami personel szpitalny będzie ubrany w fartuchy i 
rękawiczki. 
 
Dokładne mycie to istotny sposób na usunięcie zarazków z otoczenia. Z zasady pacjentów 
zakażonych Clostridium difficile umieszczamy w salach jednoosobowych. 

 
Czy Clostridium difficile stanowi zagrożenie dla mojej rodziny i 
przyjaciół? 
Nie – jeśli przestrzegasz podstawowych zasad higieny tzn. mycia rąk i otoczenia. 



 
Jak można zapobiec infekcji? 
Kluczem do zapobiegania i kontroli tej infekcji jest rozsądne stosowanie antybiotyków, mycie 
rąk i czystość najbliższego otoczenia. 

 
Skąd czerpać dodatkowe informacje na temat Clostridium difficile? 
Health Protection Scotland 
www.hps.scot.nhs.uk 
 
The Health Protection Agency 
www.hpa.org.uk 
 
NHS Inform 
www.nhsinform.co.uk 
 
NHS Greater Glasgow and Clyde 
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 
Po dalsze porady można się również zgłaszać do miejscowego zespołu kontroli zakażeń. Ulotki 
w innych językach lub większym drukiem można pobrać z następujących stron: 
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 
NHS Greater Glasgow and Clyde Senior 
Zespół Kontroli Zakażeń: 
0141 211 2526 
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