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CVC

• Podstawową rolę w nowoczesnej opiece zdrowotnej odgrywają centralne 
cewniki naczyniowe (CVC – central venous catheter), które pozwalają na 
podawanie leków, płynów infuzyjnych, krwi, żywienia parenteralnego itp.

• Z ich zastosowaniem, wiąże się jednak ryzyko wystąpienia zakażenia 
związanego z centralnym cewnikiem naczyniowym (CLABSI - central line 
associated bloodstream infection).

• Personel medyczny odpowiedzialny za zakładanie jak i utrzymanie 
cewników CVC, powinien posiadać najnowszą wiedzę z tego zakresu.







Szpitalne zakażenie łożyska naczyniowego

• Szpitalne zakażenia krwi występują rzadziej niż inne zakażenia szpitalne (ok. 
10%), ale są związane z wysoką śmiertelnością   (ok. 25-50%). 

• Pierwotne zakażenia krwi występują głównie jako powikłanie procedury 
medycznej inwazyjnej dla układu naczyniowego, zaczynając od leczenia 
dożylnego i kończąc na zabiegach cewnikowania dużych naczyń i serca.



• Według The Joint Commission, organizacji, która zrzesza ponad 20 tysięcy 
organizacji zdrowotnych i programów w Stanach Zjednoczonych, każdego roku w 
USA występuje aż 80 000 przypadków zakażenia krwi w oddziałach intensywnej 
terapii (OIT), określanych jako: zakażenie krwi związane z cewnikiem.

• W Polsce przyjmuje się, że u około 0,5 mln chorych pojawia się zakażenie szpitalne, 
co może oznaczać, że każdego roku u ok. 50 tys. pacjentów występuje zakażenie 
związane z linią naczyniową i terapią dożylną.

Wg.NPOA



• Częstość zakażeń na 1000 cewniko-dni:

• 0,6/1000 cwniko-dni dla cewników obwodowych

• 2,9/1000 cwniko-dni dla  CVC

• OITD badania Yogaraj at.al USA 13,8/1000 cwniko-dni

• Badania Elward i Fraser 9/1000 cewniko-dni 

• PSPE, Zeszyt XVII



MONITOROWANIE ZAKAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z CVC JEST PDSTAWOWYM 
ELEMENTEM W ZAPOBIEGANIU TYM ZAKAŻENIOM



Kluczowe elementy nadzoru nad zakażeniami

1. Określić badaną populację.

2. Wybrać zdarzenia lub procesy podlegające monitorowaniu.

3. Wybrać metodę prowadzenia nadzoru.

4. Monitorowanie zdarzeń lub procesów.

5. W trakcie monitorowania stosować odpowiednie definicje.

6. Obliczyć współczynniki i dokonać analizy danych.

7. Przekazać wyniki i wykorzystać je w praktyce.
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Lee TB, Montgomery OG et al.. Recommended practices for surveillance
2007;35(7):427-440.
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Metody monitorowania HAI
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Monitorowanie celowane

• Gęstość zakażeń (liczba zakażeń/1000 osobodni stosowania procedury)

• Liczba zakażeń/liczbę leczonych pacjentów

• Liczba zakażeń/liczbę procedur
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Prezentacja wyników (prof. A. Deptuła, Niepołomice wrzesień 2019)
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Szkolenia personelu

Podstawową kwestią poruszaną w większości dostępnych wytycznych jest 
konieczność szkoleń dla personelu medycznego, gdyż tylko kompetentny, 
wyszkolony personel może zakładać i pielęgnować cewnik naczyniowy.

Grzesiowski P. Zakażenia dostępu naczyniowego - ocena ryzyka, możliwości profilaktyki. Pielęgniarka Epidemiologiczna. 
Informator.2012;1(48):33-6.

O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter - related

infections, 2011. Clin Infect Dis 2011;529(a):1087:99.



• Edukacja na poziomie podstawowym, a szczególnie edukacja z 
zastosowaniem formy zwrotnej (tzw. feedback), może spowodować 
zmniejszenie występowania CLABSI.

The Joint Commission. Preventing Central Line–Associated Bloodstream Infections: A Global Challenge, A Global Perspective. Oakbrook

Terrace, IL: The Joint Commission, 2012.http://www.jointcommission.org/assets/1/18/CLABSI_Monograph.pdf. March 11, 2014.



„Pakiet cewnika centralnego”

• Niektóre kraje, podjęły próbę zmniejszania częstości występowania zakażeń 
krwi związanych z cewnikami naczyniowymi wdrażając tzw. Pakiety 
cewnika centralnego.

• „Pakiet cewnika centralnego” składa się z pięciu kluczowych elementów.

• NPOA, PSPE; Zeszyt XVII



„Pakiet cewnika centralnego” 

1. Higiena rąk

2. Maksymalne bariery ochronne podczas zakładania cewnika

3. Chlorheksydyna jako środek antyseptyczny

4. Optymalny wybór miejsca założenia cewnika CVC 

5. Codzienny monitoring konieczności utrzymania cewnika w naczyniu

NPOA



Higiena rąk

• Higieniczna dezynfekcja rąk jest decydującym elementem zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym przed każda manipulacja przy cewniku naczyniowym (miejscu wkłucia, nasadce, 
zestawie do infuzji, miejscach dostrzykiwania, łącznikach etc., a także przed 
przygotowaniem leków zlecanych do podawania dożylnego.

NPOA

PSPE, Zeszyt XVII









Maksymalne bariery ochronne podczas zakładania 
cewnika

• MBP(ang)-Maksymalne środki barierowe; czepek, maska, higieniczna dezynfekcja rąk, 
sterylny (barierowy) fartuch z długimi rękawami i mankietami, sterylne rękawiczki, 
odkażenie skóry, przykrycie miejsca wkłucia sterylną (barierową) serwetą z otworem. 
Serweta ma być w rozmiarze; najlepiej całego ciała pacjenta, a przynajmniej ma mieć 
długość prowadnicy Selingera.

• Zaleca się „wózek CVC” zawierający wszystkie niezbędne materiały, produkty i antyseptyki.

PSPE, Zeszyt XVII







„Pakiety cewnika centralnego” zostały włączone do tzw. list kontrolnych (check-list) lub 
funkcjonują samodzielnie w wytycznych takich krajów jak: Irlandia, Szkocja, Nowa Zelandia i 
Wielka Brytania.

• Korzystanie z listy kontrolnej podczas zakładania cewnika CVC zapewnia, że wszystkie te 
czynności są konsekwentnie wykonywane podczas każdorazowej kaniulacji naczynia 
centralnego.

Health Protection Surveillance Centre. Prevention of intravascular catheter - related infection in Ireland. Partial update of 2009 National

Guidelines. Summary of Recommendations September 2014.



• W Tajlandii po wdrożeniu prewencyjnych działań (higiena rąk, MSB – maximal
sterille barrier, codzienne określanie konieczności utrzymania cewnika, stosowanie 
chlorheksydyny, unikanie kaniulacji żyły udowej) oraz edukacji personelu, 
wykazano znaczący spadek częstości występowania;

• CLABSI z 14/1000 cewnikodni na początku badania

• do 1,4/1000 cewnikodni po upływie 3 lat.

Apisarnthanarak A, Thongphubeth K, Yuekyen C, Warren DK, Fraser VJ. Effectiveness of a catheter-associated bloodstream infection

bundle in a Thai tertiary care center: A 3-year study. Am J Infect Control. 2010;38(6):449-55.



Chlorheksydyna jako środek antyseptyczny

• Kolejnym, strategicznym momentem mogącym decydować o ryzyku 
wystąpienia powikłań infekcyjnych jest dezynfekcja miejsca wkłucia.

NPOA

PSPE, Zeszyt XVII



• Aktualnie istnieje światowy konsensus we wszystkich publikowanych 
wytycznych co do skuteczności i zasadności stosowania 0,5-2% 
alkoholowego roztworu glukonianu chlorheksydyny (CHG - chlorhexidine
gluconate), zarowno podczas zakładania cewnika centralnego, jak i w 
okresie jego pielęgnacji.

O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter - related infections, 2011. Clin Infect
Dis 2011;529(a):1087:99.

Health Protection Surveillance Centre. Prevention of intravascular catheter - related infection in Ireland. Partial update of 2009 National Guidelines. Summary of 
Recommendations September 2014.

National Institute for Health and Clinical Excellence. Prevention and control of healthcare-associated infections in primary and community care. March 2012. 
http://guidance.nice.org.uk/cg139 (data wejścia grudzień 2013).

Infusion Nurses Society. Infusion nursing standards of practice. J Infuse Nurs 2011;34(Suppl. 1):S1-S110.

Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: national evidence-based guidelines for preventing healthcareassociated infections in NHS 
hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86 Suppl 1:S1-70.



• Zawsze należy zapoznać się z zaleceniami producenta co do dozwolonych 
środków, które mogą być użyte w czasie zakładania danego cewnika. 

• Według wytycznych, jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do zastosowania 
CHG, alternatywę może stanowić powidon jodu lub 70% alkohol.

• Pośród opisanych preparatów dezynfekcyjnych, obok chlorheksydyny istnieje 
również jej substytut – oktenidyna stosowana głównie w Europie niedostępna w 
USA.

The Joint Commission. Preventing Central Line–Associated Bloodstream Infections: A Global Challenge, A Global Perspective. Oakbrook

Terrace, IL: The Joint Commission, 2012.http://www.jointcommission.org/assets/1/18/CLABSI_Monograph.pdf. March 11, 2014.



• W jednym z badań (randomizowane, podwójnie ślepe) oceniającym 
skuteczność 0,1% dichlorowodorku oktenidyny i 75% etanolu wykazano, że 
kolonizacja skóry w miejscu wkłucia CVC w ciągu pierwszych 10 dni została 
znacznie zmniejszona w przypadku, gdy zastosowano oktenidynę. Nie 
stwierdzono jednak w grupie pacjentów, u których zastosowano oktenidynę
istotnej statystycznie redukcji zakażeń krwi.

Dettenkofer M, Wilson C, Gratwohl A, Schmoor C, Bertz H, Frei R, et al. Skin disinfection with octenidine dihydrochloride for central

venous catheter site care: A double-blind, randomized, controlled trial. Clin Microbiol Infect. 2010;16(6):600-6.



• Optymalny wybór środków antyseptycznych jest nierozwiązany dla dzieci w 
wieku poniżej 2 miesięcy. CHG jest stosowany przez ponad 60% 
amerykańskich neonatologów u dzieci poniżej 2 miesiąca życia.

• The American Pediatric Surgical Association, rekomenduje stosowanie CHG, 
ale stwierdza, że „należy zachować ostrożność w stosowaniu 
chlorheksydyny u noworodków i wcześniaków ze względu na zwiększone 
ryzyko podrażnienia skóry i ryzyko wchłaniania ogólnoustrojowego”.

NPOA



Optymalny wybór miejsca założenia cewnika CVC 

Unikanie kaniulacji żyły udowej – z uwagi na dowody naukowe

podkreślające relatywnie wyższą, częstszą kolonizację w porównaniu

z żyłą podobojczykową czy żyłą szyjną wewnętrzną. Dodatkowo

wytyczne sugerują, że kaniulacja żyły udowej powinna być unikana,

ponieważ zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich.

NPOA

PSPE; Zeszyt XVIII 2018



Monitorowanie miejsca wkłucia

Istotne jest by codziennie monitorować miejsce wkłucia, stan pacjenta, 
stabilność cewnika, oceniać konieczność jego utrzymania i usuwać cewnik, 
jeżeli zachodzi taka możliwość.

NPOA

PSPE; Zeszyt XVIII 2018







Cewniki ze środkiem antybakteryjnym lub 
antyseptycznym

Większość wytycznych opartych na dowodach, popiera podobnie jak CDC, użycie 
cewników z środkiem antybakteryjnym lub antyseptycznym (głównie połączenia: 
minocykliny srebra), jeżeli:

• częstość występowania CLABSI nie zmniejsza się pomimo stosowania strategii mających na 
celu jego redukcji, 

• przewiduje się, że cewnik pozostanie w naczyniu 1-3 tygodni,

• dłużej niż 5 dni, gdy istnieje duże ryzyko wystąpienia CLABSI (protezowanie aorty, 
transplantacja, neutropenia, oparzenia.

NPOA



Nie ma żadnych wytycznych, które zalecałyby rutynową wymianę CVC.

NPAO



Opatrunki

• Zastosowanie opatrunku na miejsce kaniulacji jest kluczowym elementem w 
zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym i nieinfekcyjnym w związku z 
koniecznością utrzymania cewnika

• Opatrunek pozwala chronić miejsce wkłucia, a także stabilizować 
cewnik, pod warunkiem, że jest on czysty i suchy.

NPOA

PSPE; Zeszyt XVIII 2018



Wymiana opatrunku zawsze powinna odbywać się z zachowaniem zasad 
aseptyki, antyseptyki, dezynfekcja rąk, użycie środków MBA

NPOA

PSPE; Zeszyt XVIII 2018





• Do zabezpieczenia miejsca wkłucia cewnika centralnego można użyć zarówno 
sterylny transparentny jak i sterylny gazowy opatrunek. Opatrunek gazowy należy 
stosować, jeżeli pacjent intensywnie się poci, miejsce wkłucia krwawi lub gdy 
występuje sączenie.

• W takim wypadku opatrunek ten należy zmieniać tak często jak jest to konieczne, 
dodatkowo również, gdy jest obluzowany, przemoczony.

• W sytuacji, gdy jest czysty i suchy należy go zmieniać co 48 godzin, jednocześnie 
pamiętając o tym, by jeżeli będzie to tylko możliwe, zastosować opatrunek 
transparentny półprzepuszczalny.

NPOA



• Opatrunek transparenty należy wymieniać przynajmniej co 7 dni, a w sytuacji, gdy tak jak 
gazowy, będzie brudny, obluzowany itp. Powinna nastąpić jego niezwłoczna wymiana.

NPOA



• Dostępne są również opatrunki zawierające gąbkę/żel z chlorheksydyny. 
Według zaleceń ich zastosowanie pozostaje w kwestii rozważań i mogą być 
stosowane jako jedna ze strategii zmniejszenia infekcji związanych z 
utrzymaniem CVC.

• O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter - related infections, 
2011. Clin Infect Dis 2011;529(a):1087:99.

• Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: national evidence-based guidelines for preventing
healthcareassociatedinfections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86 Suppl 1:S1-70.





Łączniki bezigłowe

• Łączniki bezigłowe, które eliminują możliwość zakłuć personelu podczas 
podawania leków oraz zastępują stosowanie koreczków. Niezależnie czy jest to 
łącznik z zaworem mechanicznym czy z podzielną membraną stanowi on 
dodatkowy element przedłużenia linii naczyniowej i miejsce kolonizacji przez 
patogeny.

• Dlatego istotne jest by każdorazowo, przed podłączeniem np. strzykawki 
dezynfekować ujście łącznika.

NPOA



• Według międzynarodowych zaleceń łączniki, ujścia cewników po odkręceniu 
koreczka, podobnie jak w przypadku miejsca wkłucia, należy dezynfekować 
za pomocą: alkoholu lub roztworu chlorheksydyny rozpuszczonej w 70% 
alkoholu; 70% alkoholu lub > 0,5% glukonianu chlorheksydyny
rozpuszczonej w alkoholu; 70% alkoholu, poprzez energiczne pocieranie w 
czasie nie krótszym niż 15 sekund.

NPOA



Zestawy do przetoczeń

• W rekomendacjach wydanych przez grupę ekspertów z Narodowego 
Programu Ochrony Antybiotyków, zestaw do przetoczeń w systemie 
ciągłym zalecane jest, by wymieniać co 96 godzin. 

• Brakuje jednak zaleceń, kiedy należy wymieniać zestawy stosowane we 
wlewie przerywanym.

NPOA

PSPE; Zeszyt XVIII 2018



Wymiany zestawu do przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych:

W Polsce sytuacja ta została unormowana prawnie poprzez Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 (Rozdz.2§ 12. pkt 14): „Przez jeden 
zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedną jednostkę krwi lub 
jej składnika. Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po 
zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne”.

NPOA

PSPE; Zeszyt XVIII 2018



• Stosowanie maści w miejscu założenia cewnika centralnego nie jest zalecane. 
Praktyka może wpływać na zwiększenie ryzyka infekcji grzybiczej (Candida spp.) 
oraz generować oporność na zastosowany preparat.

NPOA



Obsada osobowa

• Większość badań dotyczących związku pomiędzy obsadą osobową a 
ryzykiem zakażenia udowodniły korelacje pomiędzy stanem osobowym 
personelu pielęgniarskiego a ryzykiem CLABSI.

• Ważna jest tu nie tylko liczba, ale przede wszystkim poziom wykształcenia 
personelu w tym kierunku.

PSPE;Zeszyt XVII 2018



Dobra praktyka

CVC należy zakładać w miejscu o wyższym poziomie aseptyki 
(pokój zabiegowy, bl. Operacyjny).

• Dobra praktyka



Płukanie cewnika po podaniu leku (sprawdzona praktyka kliniczna), stwarza 
ryzyko zakażenia.

NPOA, PSPE;Zeszyt XVII 2018



Taurolidyna

Aspekty stosowania taurolidyny zbadano w trzech metaanalizach i oceniono 
pozytywnie pod względem zapobiegania zakażeniom.

PSPE,Zeszyt XVII 2018



Pojemniki infuzyjne

Badania potwierdzają, że zamknięty system infuzyjny przyczynia się do 
zmniejszania CLABSI.

PSPE;Zeszyt XVII 2018



Bez udostepnienia koniecznych środków (strukturalnych, organizacyjnych, 
materiałowych, osobowych) realizacja pakietów zapobiegawczych jest 
niemożliwa.

PSPE; Zeszyt XVIII 2018









Dziękuję za uwagę!


