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Pacjent intensywny z zakażeniem Covid-19 
a leczony z innego powodu

Cecha Pacjenci zakażeni OIT  
Covid-19

Pacjenci OIT leczeni z 
innego powodu

Wskaźnik p

Ilość pacjentów 81 144

Otyłość 37% 20% 0.04

ARDS w momencie przyjęcia 78% 15% < 0.0001

Średni czas pobytu w OIT 15 dni 9 dni < 0.0001

Średnia ilość dni wentylacji 14 dni 5 dni < 0.0001

VAP potwierdzony mikrobiologicznie 48% 13% < 0.0001

Śmiertelność 38% 21% 0.06

• Dane z OIT w Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK

Maes et al. Ventilator-associated pneumonia in critically ill patients with COVID-19 Crit Care (2021) 25:25 https://doi.org/10.1186/s13054-021-03460-5



Zakażenia krwi u krytycznie chorych pacjentów 
z Covid-19
• BSI wykryto u 28 z 57 (49%) pacjentów w okresie 

obserwacji

• Wyliczona częstość 373/10 000 pacjento-dni

• Średni okres wystąpienia BSI 13+/-7 dni od przyjęcia

We wnioskach: 
• Częstość BSI w okresie pandemii 3,8 razy wyższa niż dane 

historyczne
• Kluczowe czynniki dla takich wyników: 

• dysregulacja układu odpornościowego w ciężkim COVID-19; 
• szerokie wykorzystywanie środków przeciwdrobnoustrojowych; 
• mniejsze przestrzeganie kontroli zakażeń i środków zapobiegawczych

Źródło: Cataldo et al.; Incidence of bacterial and fungal bloodstream infections in COVID-19 patients in intensive care: An alarming “collateral effect”; Journal of Global 
Antimicrobial Resistance 23 (2020) 290–291



Narastająca lekooporność

• Badaniem objęto ponad 731 pacjentów

• BSI stwierdzono u 58 pacjentów (7,9%)

• Znamienny wzrost zakażeń krwi spowodowanych 
MDRO:
• Gram(-) MDRO – 11,8/1000 pacjento-dni vs 4,9/1000                                 

w okresie przed pandemią
• W tym Acinetobacter baumanii 6.3 vs 0.4/ 1000 pacjento-dni

• Gram(+) Enterococcus faecium wrost z 0,5 do 3,6/1000 
pacjento-dni

Źródło: Marco Ripa et al., Secondary infections in patients hospitalized with COVID-19: incidence and predictive factors; Clinical Microbiology and Infection 27 (2021) 451e457



Procedury higieny rąk

• Dzienna ilość procedur dezynfekcji rąk (mediana)
• Okres przed pandemią: 10 – 20x

• Okres pandemii Covid-19: 20 – 30x

• Aplikacja preparatów do ochrony skóry:
• Okres przed pandemią: 1x

• Okres pandemii Covid-19: 1-2x

Źródło: Anne Guertler et al. Onset of occupational hand eczema among healthcare workers during the SARS‐CoV‐2 pandemic – comparing a single surgical site with a COVID‐19
intensive care unit, Contact Dermatitis. 2020 May 26 : 10.1111/cod.13618.



Maksymalne zabezpieczenia

• Kombinezon

• Maska FFP

• Przyłbica/gogle/okulary

• Podwójne rękawice

• Ochraniacze na obuwie



Czynniki wpływające na funkcjonowanie oddziałów 
Intensywnej Terapii w okresie pandemii 

• Czynniki organizacyjne
• Przeciążenie strumieniem pacjentów

• Niedobory kadrowe

• Stan zdrowia pacjentów
• Liczne choroby współistniejące

• Ogólny gorszy stan w momencie hospitalizacji

• Obniżony nastrój, strach, depresja, samotność, brak kontaktu z rodziną 

• Warunki pracy personelu
• Wielogodzinna praca w ŚOO

• Zmiana w ilości procedur higieny rąk

• Czynniki organizacyjne
• Przeciążenie strumieniem pacjentów

• Niedobory kadrowe

• Stan zdrowia pacjentów
• Liczne choroby współistniejące

• Ogólny gorszy stan w momencie hospitalizacji

• Obniżony nastrój, strach, depresja, samotność, brak kontaktu z rodziną 

• Warunki pracy personelu
• Wielogodzinna praca w ŚOO

• Zmiana w ilości procedur higieny rąk



Problemy skórne

• Szpital uniwersytecki LMU Monachium
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Źródło: Anne Guertler et al. Onset of occupational hand eczema among healthcare workers during the SARS‐CoV‐2 pandemic – comparing a single surgical site with a COVID‐19 intensive care unit, 
Contact Dermatitis. 2020 May 26 : 10.1111/cod.13618.



Stan skóry, a kolonizacja

• Korelacja pomiędzy stopniem 
uszkodzeniem bariery skórnej 
(mierzonej obiektywnie jako  
współczynnik utraty wilgotności 
TEWL) a stopniem kolonizacji skóry 
przez Staphylococcus aureus

Skin barrier impairment correlates with cutaneous Staphylococcus aureus colonization and 
sensitization to skin-associated microbial antigens in adult patients with atopic dermatitis
Camilla Ling Jinnestal, MD, Emma Belfrage, MD, Ove B€ack, MD, PhD, Artur Schmidtchen, MD, 
PhD, and Andreas Sonesson, MD, PhD



Dezynfekowanie rękawic

Informacja jednego z czołowych producentów rękawic:
• Rękawiczki jednorazowe nie są przeznaczone do (wielokrotnej) dezynfekcji

i ponownego wykorzystania, dlatego to leży to poza zakresem oceny ryzyka 
przeprowadzonej przez producenta

• Ponowne użycie rękawic bez testów jakości oznacza zagrożenie dla zdrowia 
pacjenta i personelu medycznego (ryzyko infekcji, uszkodzenia skóry), 
ponieważ mikrouszkodzenia, jako wynik dezynfekcji są niewidoczne



Czynniki chemiczne powodujące uszkodzenia 
bariery skórnej

Rękawice1,2 Mydła, detergenty, antyseptyki3 Środki do rąk4

Lateks
Akceleratory gumowe

Tiuramy
Karbaminiany
Difenyloguanidyny
Mieszane 
tiomoczniki 
dialkilowane,
Benzotiazole

Środki powierzchniowo czynne:
Kokamidopropylobetaina
Dietanoloamina kokamidu
Glikozyd decylu 
Dimetyloaminopropyloamina
Oleamidopropylodimetyloami
na

Konserwanty
Dimetylohydantoina
Diazolidynyl
Formaldehyd 
Butylokarbaminian
jodopropynylu
Imidazolidynylomocznik
Izotiazolinony
Quaternium-15

Zapach
Benzoesany
Alkohol cetylostearylowy
Tokoferol

Źródło: (1) Kadivar S, Belsito DV. Occupational dermatitis in health care workers evaluated for suspected allergic contact dermatitis. Dermatitis. 2015;26(4):177-183. (2) Voller LM, Schlarbaum JP, Hylwa
SA. Allergenic ingredients in health care hand sanitizers in the United States. Dermatitis. https://doi.org/10.1097/DER.0000000000000567.(3) Kersh AE, Helms S, de la Feld S. Glove-related allergic 
contact dermatitis. Dermatitis. 2018;29(1):13-21. (4) Lan J, Song Z, Miao X, et al. Skin damage among healthcare workers managing coronavirus disease-2019. J Am Acad Dermatol. 2020;82:1215-1216.



Substancje mogące powodować alergie 

• — Thiuram disulfide;

• — Dithiocarbamates;

• — Mercaptobenzothiazole/MBT derivatives;

• — 1,3-diphenylguanidine;

• — Diphenylthiourea, dibuthylthiourea;

• — Formaldehyde;

• — Bisphenol A;

• — Benzisothiazolinone;

• — Cethylpiridinium chloride;

• — Triphenyl phosphite, triphenyl phosphate, tricresyl phosphate;

• — Abietic acid derivatives;

• — Nickel.

PN-EN ISO 21420

Substancje lub rodziny substancji, 
które są znanymi alergenami,

które można znaleźć                                 
w rękawiczkach



EN 455-3:2015

• 4.2 Chemikalia

• Rękawice nie powinny być pokryte talkiem (krzemianem magnezu).

• Producent ujawnia, na żądanie, wykaz składników chemicznych dodanych podczas produkcji lub już 
znanych z ich występowania w produkcie, takich jak przyspieszacze, przeciwutleniacze i biocydy,              
o których wiadomo, że powodują niekorzystne skutki dla zdrowia, w oparciu o aktualne dane.

• Na żądanie producent dostarcza dowody działań podjętych w celu zmniejszenia ryzyka narażenia 
użytkownika końcowego na chemikalia stosowane w procesie produkcyjnym, o których wiadomo, 
na podstawie aktualnych danych, że powodują szkodliwe skutki dla zdrowia.

• Producenci mogą zadeklarować brak substancji tylko wtedy, gdy substancja nie jest stosowana                
w żadnej części procesu produkcyjnego. Do wytwarzania produktu, o którym wiadomo, że tworzy 
substancję, która jest przedmiotem takiej deklaracji, nie wolno używać żadnych związków.



MDR EU REG 2017/475

Artykuł 7 

Oświadczenia 

Na etykietach, w instrukcjach używania, przy udostępnianiu, wprowadzaniu do używania i w reklamie 
wyrobów zakazane jest używanie tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów i symboli lub innych 

znaków, które mogą wprowadzić w błąd użytkownika lub pacjenta co do przewidzianego zastosowania, 
bezpieczeństwa i działania wyrobu poprzez: 

a) przypisanie wyrobowi funkcji i właściwości, których wyrób nie posiada; 

b) wywołanie fałszywego wrażenia co do leczenia lub diagnozy, funkcji lub właściwości, których wyrób 
nie posiada; 

c) nieinformowanie użytkownika lub pacjenta o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem 
wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem; 

d) sugerowanie zastosowań wyrobu innych niż te, które zostały podane jako stanowiące część 
przewidzianego zastosowania, w odniesieniu do którego przeprowadzono ocenę zgodności. 



Akceleratory – metody wykrywania

• Rękawica w trakcie pracy ma bezpośredni kontakt ze skórą i potem 

• Pot to skomplikowana mieszanina: wody (~ 98%), soli (NaCl) (0,6–0,8%), tłuszczów, 
mocznika, kwasu moczowego, amoniaku, kwasu mlekowego, węglowodanów, 
związków mineralnych (zawierających np. potas, wapń, magnez, żelazo

3 najczęstsze metody wykrywania:

• HPLC ekstrakcja w gorącej wodzie lub soli fizjologicznej

• HPLC ekstrakcja w acetonie

• TLC ekstrakcja w acetonie



Rękawice do walki o zdrową skórę

Serycyna:

• Poprawia wypełnienie skóry i hamuje 
starzenia się
(Silk Protein Anti-Aging = SPA 
Technology)

• Działa antyoksydacyjne

• Zmniejsza ilość zmarszczek

• Działa przeciwbakteryjnie.  
Potwierdzone badaniami  wewnętrznej 
strony rękawic Sempercare Silk
w hodowli Staphylococcus Epidermidis



Zawory bezigłowe

• Podzielna membrana 
i tępa kaniula

• Przeźroczysta obudowa 

• Prosta droga przepływu 

• Minimalna przestrzeń martwa 

• Neutralne ciśnienie

100% zaleceń CDC

MicroClave®



Zawory bezigłowe chroniące przed refluksem

Dodatkowa, wewnętrzna 
zastawkę, która podczas 
wzrostu ciśnienia refluksu
ugina się i absorbuje  
energię, następnie 
rozpręża się i wypycha 
krew z zakończenia 
cewnika w naczyniu.

mniej okluzji

w opublikowanych 

badaniach klinicznych

50%

Neutron® 



Gotowe strzykawki do przepłukiwania



Rampy w systemie zamkniętym

Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej 
neutralne ciśnienie

Całkowicie zamknięty system

6 zaworów bezigłowych bez efektu zasysania krwi

Zastawka antyzwrotna zamiast kranika

Czas użycia do 7 dni

Kolorowe opaski na zaworach

Mały rozmiar, lekka konstrukcja



Jednorazowe koreczki dezynfekujące

• Całkowita sterylność 
wewnątrz i na zewnątrz

• Łatwa jałowa aplikacja

• Unikalna konstrukcja

• Pełna dezynfekcja w 30 sek. utrzymana do 7 dni

• Indywidualnie pakowane

Dobrze widoczny, pomarańczowy 
koreczek

70% alkohol izopropylowy                              
do dezynfekcji

Konstrukcja posiadająca osłonę ciasno 
dopasowaną, przylegającą do gwintu

Z MN I E J S Z ENI E z a k a ż e ń  k r w i  o  3 4 % *

E L I MI NAC JA z a k a ż e ń  k r z y ż o w y c h

O S ZC Z Ę DNOŚĆ c z a s u



Czas to pieniądz? – Czas to życie!

• Pojedyncza procedura = 2 min.

• 24 procedury na dobę = 48 min.

• 10 łóżek X 48 min. = 480 min ➔ 8 godzinny dzień pracy 1 pielęgniarki 

POMIAR DIUREZY GODZINOWEJ



Automatyczny pomiar diurezy godzinowej

Kluczowe zalety:
• Cyfrowy i automatyczny pomiar diurezy

• Zaprojektowany do obsługi bezdotykowej

• Aktywne zapobieganie rozwojowi biofilmu

• Alarm o konieczności wymiany worka

• Możliwość podłączenia do szpitalnych 
systemów informatycznych

• System w pełni mobilny, zasilany zwykłymi 
bateriami AA



Historia – bieżący dzień pomiarów
Naciśnij przycisk „Historia”, aby 
zobaczyć historią pomiarów 
godzinowych w bieżącym dniu

Rozpoczęcie pomiarów –
naciśnij przycisk „SYNC” 
przez min. 3 sek. 

Rozpoczęcie nowego dnia 
pomiarów
Naciśnij i przytrzymaj przez 
min. 3 sek. przycisk z symbolem 
kosza, o dowolnej porze w ciągu 
godziny od uruchomienia 
nowego dnia. 

Nowy dzień jest mierzony od 
końca pierwszej godziny po 
zresetowaniu. Sippi zapamięta 
porę do następnego dnia.

Automatyczny pomiar diurezy godzinowej



Sippcoat® i Sippsense® - 2 stopniowa ochrona 
przed wstępującą migracją biofilmu

▪ Opatentowana strefa pokryta Sippcoat® 
działa jak tymczasowa bariera dla tworzenia 
się biofilmu

▪ W ten sposób zmniejsza się migrację 
drobnoustrojów

▪ Opatentowane rozwiązanie 
ostrzegające o poziomie 
biofilmu, które wskazuje, 
kiedy należy wymienić 
jednorazowy worek

Strefa Sippcoat®1

Alarm Biofilmu2



Uniwersalna dekolonizacja 2% CHG
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Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

MRSA BSI

Grupa 1: Kontrola – przesiew w kierunku MRSA i izolacja pacjentów MRSA+ - brak efektów
Grupa 2: Dekolonizacja celowana – tylko pacjenci MRSA+ poddawani dekolonizacji – spadek BSI o 22%
Grupa 3: Uniwersalna dekolonizacja – spadek BSI o 44% i kolonizacji MRSA o 37% 

Rutynowe mycie wszystkich pacjentów chusteczkami z 2% CHG 
radykalnie zmniejsza ilość zakażeń krwi oraz pacjentów skolonizowanych MRSA (p< 0,001)



Chusteczki i czepki z 2% CHG

• Nasączone 2% wodnym 
roztworem glukonianu
chlorheksydyny

• Zarejestrowane produkty 
biobójcze

• Potwierdzona skuteczność 
bakteriobójcza w warunkach 
czystych i brudnych. 



Profilaktyka zakażeń

• Konsekwentnie przestrzeganie procedur blokowania dróg transmisji 
drobnoustrojów1

• Stosowanie rozwiązań technologicznych ułatwiających                                                                    
i przyspieszających wykonywanie procedur
• Stosowanie zamkniętych, bezigłowych systemów do infuzji1

• Koreczki dezynfekujące2

• Przepłukiwanie, profilaktyka okluzji, gotowe strzykawki5

• Mycie pacjentów bez wody z rozważeniem uniwersalnej dekolonizacji na OIT3

• Konsekwentna higiena jamy ustnej profesjonalnymi zestawami z użyciem antyseptyków4

• Naprawa bariery skórnej dłoni pracowników
• Prawidłowe stosowanie rękawic jednorazowych
• Rozważenie stosowanie rękawic z warstwami pielęgnacyjno-leczniczymi

Źródło: (1)Dobrosielska-Matusik KM, Pilecki W. Problem szpitalnych zakażeń krwi u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii. Piel Zdr Publ. 2019;9(1):63–70. doi:10.17219/pzp/92588;  (2) 
Anne F. Voor in ’t holta, Antiseptic barrier cap effective in reducing central line-associate bloodstream infections: A systematic review and meta-analysis International Journal of Nursing Studies 69 (2017) 34–40 (3) 
Huang et al., Targeted versus Universal Decolonization to Prevent ICU Infection, N Engl J Med 2013; 368:2255-2265; (4) Lee R Cutler, Reducing ventilator associated pneumonia in adult patients through high 
standards of oral care: a historical control study; Intensive Crit Care Nurs . 2014 Apr;30(2):61-8.(5) Zalecenie Komisji ds. higieny szpitalnej i zapobiegania infekcjom (KRINKO) Instytutu im. Roberta Kocha (RKI), 
zapobieganie infekcjom związanym ze stosowaniem cewników naczyniowych (Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert-Koch-Institut, Prävention von 
Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen), Bundesgesundheitsbl (2017) 60:207-215. Teil 2, Ziffer 2, Spiegelstrich 24 -DOI 10.1007/s00103-016-2488-3



Dziękuję za uwagę


