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Może warto zajrzeć … ? 



KRÓTKI WSTĘP: INS – 2021: terapia infuzyjna podstawowe założenia 

1. Terapia infuzyjna to projekt medyczny i organizacyjny

2. Praktyka terapii infuzyjnej oparta jest o zasady, procedury, wytyczne i / lub 
wystandaryzowane pisemne protokoły opisujące akceptowalne przebiegi zdarzeń oraz 
wyniki i odpowiedzialność. Stanowią one podstawę podejmowania decyzji klinicznych

3. Terapia infuzyjna jest prowadzona z dbałością o jakość oraz bezpieczeństwo Pacjenta                
i kadry medycznej

4. Opieka jest zindywidualizowana 

5. Specjalista z zakresu pielęgniarstwa infuzyjnego działa jako rzecznik Pacjenta

6. Członkowie zespołu terapeutycznego współpracują w celu osiągnięcia efektu w postaci 
skutecznej infuzji

7. Terapia infuzyjna i czynności związane z wytworzeniem i utrzymaniem dostępu 
naczyniowego realizowane są przez licencjonowanego specjalistę



ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ DROBNOUSTROJÓW NIE ZNIKŁA W CZASIE PANDEMII

Lekooporność drobnoustrojów jest procesem naturalnie 
występującym – większość takich mechanizmów istnieje w naturze, 
nawet zanim jeszcze nowy antybiotyk zostanie zarejestrowany i 
dopuszczony do użytku. Wynika ona  z tego, że bakterie nieustannie 
się zmieniają, a mutacje zachodzące  w niektórych genach skutkują 
tym, że antybiotyk nie działa na dany gatunek patogenu. Masowe 
stosowanie antybiotyków – we wszystkich dziedzinach życia nie tylko 
w medycynie – powoduje, że presja selekcyjna na bakterie w 
kierunku tworzenia opornych mutacji bardzo rośnie. Im więcej 
antybiotyków jest w środowisku naturalnym, tym częstsze i bardziej 
dynamiczne zmiany w genach drobnoustrojów. Jak rzutuje to na 
częstość zachorowań pacjentów i leczenie szpitalne? Czy istnieją 
skuteczne metody zapobiegania transmisji lekoopornych patogenów 
w placówkach medycznych?

https://shl.org.pl/blog/2020/05/03/antybiotykoopornosc-drobnoustrojow-nie-znikla-w-czasie-pandemii/

https://shl.org.pl/blog/2020/05/03/antybiotykoopornosc-drobnoustrojow-nie-znikla-w-czasie-pandemii/


1. Zakażenie miejscowe: zaczerwienienie 

skóry, bolesność, obrzęk, zwiększenie 

ocieplenia skóry, niekiedy ropny wyciek. 

W przypadku linii naczyniowych 

obwodowych różnicuj z reakcją na obcy 

materiał, która z reguły występuje w krótkim 

czasie po wprowadzeniu cewnika.

2. Zakażenie odcewnikowe krwi: od samej 

gorączki po sepsę. Podejrzewaj u każdego 

chorego z cewnikiem wprowadzonym 

do naczyń, u którego wystąpiła gorączka bez 

innej jawnej przyczyny. Objawy zakażenia 

miejscowego występują równocześnie u <30% 

chorych.

Czynnik etiologiczny: zazwyczaj flora 

bakteryjna skóry migrująca wzdłuż cewnika 

lub dostająca się do krwi przez port w trakcie 

podawania wlewu lub wstrzykiwania leku. 

Najczęstsze czynniki etiologiczne: gronkowce 

koagulazoujemne (Staphylococcus

epidermidis), S. aureus, Enterococcus

spp., Candida spp., pałeczki Gram-ujemne.

Ozorowski T., Hryniewicz W.: Zakażenia związane 
z cewnikiem donaczyniowym. 2020

Definicje zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI) 
obowiązujące od 1 stycznia 2016 



Powikłanie ciężkie a taki niewielki cewnik naczyniowy…

Wśród ciężkich powikłań septycznych związanych

z prowadzeniem terapii infuzyjnej przez kaniulę obwodową

opisano septyczny zator płucny (Baidya i inn.,2018,ss.111-113).

Komplikacją kaniulacji żyły obwodowej może być również

infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW). Stąd też w wytycznych

dotyczących postępowania w przypadku IZW, gdzie wśród

niespecyficznych działań profilaktycznych wymienia się

przestrzeganie zasad aseptyki oraz poprawności realizacji

procedur odnoszących się do dostępu obwodowego (Habib

i inn.,2015, s.969).



Ręce, ręce, ręce …

ZAKŁADANIE RĘKAWICZEK DIAGNOSTYCZNYCH:

Po wykonaniu higienicznej dezynfekcji rąk wyciągnij jedną rękawiczkę chwytając

od strony mankietu i nałóż ją

Drugą rękawicę wyjmij gołą dłonią również chwytając od strony mankietu

i po odwinięciu górnej części mankietu zgiętymi palcami nałóż drugą rękawiczkę



Przygotowanie skóry

Do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi na posiew nie 
powinny być stosowane preparaty zawierające

• substancje bakteriostatyczne, takie jak: difenylol, alkohol 

benzylowy lub dichlorowodorek oktenidyny, ze względu na 
możliwość wyniku fałszywie ujemnego

Softasept

u noworodków i niemowląt Softasept N należy stosować wyłączenie pod obserwacją lekarza , ze względu na niebezpieczeństwo 
resorbcji etanolu lub izopropylowego 

Skinsept

nie może być stosowany u noworodków urodzonych przedwcześnie

ostrożnie stosować u noworodków urodzonych o czasie i jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na procedurę odkażania 

stosowanie 3 miesiące po pierwszym otwarciu

przy zagrożeniu wirusem HBV czynność odkażania należy powtórzyć oraz  przedłużyć czas działania do 2 minut

Kodan 

brak możliwości zastosowania u noworodków

WAŻNE: pełne spektrum wirusobójcze spełnianie wymogów 

normy 14476 (polio,adeno noro)

SPRAWDŹMY czy: przy zagrożeniu wirusem HBV czynność odkażania należy 
powtórzyć oraz przedłużyć czas działania do 2 minut



Przygotowanie skóry przed nakłuciem – cd …

Zdezynfekować skórę używając preferowanego 
środka do dezynfekcji skóry > 0,5% alkoholowego 
roztworu chlorheksydyny. Jeśli jest przeciwwskazanie 
do zastosowania alkoholowego roztworu 
chlorheksydyny (np. niemowlęta do 2 m.ż), można 
zastosować preparaty powidonu jodu lub środki 
alkoholowe – zawsze zgodnie z charakterystyką 
produktu leczniczego. 

UWAGA: Kiedy dostęp obwodowy dożylny 
wytwarzany jest w trybie planowanym, pacjent lub 
personel myje powierzchnie skóry, które mogą być 
nakłute podczas wykonywania procedury kaniulacji, 
potem przeprowadza się dezynfekcję – jak wyżej



OPAKOWANIE 
INFUZYJNE = 

PIERWSZY ELEMENT 
SYSTEMU 

INFUZYJNEGO 

SAMOZAPADAJĄCE 
SIĘ ŚCIANY 

BRAK 
KONIECZNOŚCI 
NAPOWIETRZANIA 

OBECNOŚĆ DWÓCH 
PORTÓW, ŁATWYCH DO 

SKUTECZNEJ DEZYNFEKCJI

OBJĘTOŚĆ 
REZYDUALNA ˂ 5%

Infusion closed system …



ZALECENIA INFUSION 
NURSE SOCIETY Z 2021 

ROKU 

Infusion Therapy Standards of Practice, Journal of Infusion Nursing, 

Supplement to January/February 2016, Vol. 39, No. 1S

34. ŁĄCZNIKI BEZIGŁOWE

F. Przed każdym dostępem  do VAD wykonać ręczną 

dezynfekcję łącznika bezigłowego poprzez energiczne  

mechaniczne przecieranie i pozostawić łącznik do całkowitego 

wyschnięcia.

Dopuszczalne środki dezynfekcyjne obejmują 70% alkohol 

izopropylowy, jodofor (np. jodopowidon), lub >0.5% roztwór 

alkoholowy chlorheksydyny. 

Przecieranie należy wykonywać energicznie, metodami 

mechanicznymi, nawet w przypadku łączników bezigłowych o 

właściwościach bakteriobójczych (np. z powłoką ze srebra).

G. Wykazano, że stosowanie pasywnych koreczków do 

dezynfekcji zawierających środek dezynfekujący (np.: alkohol 

izopropylowy) powoduje zmniejszenie skażenia 

mikrobiologicznego w świetle przewodu oraz zakażeń krwi 

związanych z cewnikiem centralnym (CLABSI). 

Dowody na wpływ stosowania koreczków do dezynfekcji na 

kaniule obwodowe są ograniczone, jednak należy brać je pod 

uwagę. 

POPEŁNIANE BŁĘDY:
1. Odstępowanie od dezynfekcji 
2. Stosowanie preparatu przeznaczonego do 

dezynfekcji skóry / śluzówek
3. Spryskiwanie zamiast przecierania 
4. Traktowanie jako element, który należy 

zdejmować przed każdym podaniem leku              
i przykręcać nowy po podaży 



Ryzyko … instrukcja … 



Przełom sierpnia i września 2021…
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Lp. Pytanie – kryterium obserwacji TAK NIE TRUDNE DO USTALENIA UWAGI
1. Opiekę nad dostępem naczyniowym sprawują przeszkolone osoby
2. Pielęgniarki zajmujące się opieką nad dostępami naczyniowymi zajmują się innymi czynnościami realizowanymi w 

oddziale – w tym np. zmianą opatrunków
3. Podstawą trybu postępowania jest procedura stanowiąca część systemu jakości
4. Procedura higieny rąk jest zawsze realizowana zgodnie z obowiązującymi zapisami
5. Opieka nad dostępem naczyniowym jest realizowana z zastosowaniem gotowych zestawów

6. W czasie realizacji procedury pielęgnacji dostępu naczyniowego personel pielęgniarski korzysta  z rękawiczek sterylnych

7. W czasie realizacji procedury pielęgnacji dostępu naczyniowego personel pielęgniarski korzysta   z rękawiczek 

diagnostycznych
8. Zmywanie pola wokół miejsca wkłucia, przed zabezpieczeniem czystym sterylnym opatrunkiem wykonuje się przy użyciu 

preparatu antyseptycznego z zawartością alkoholu. W „UWAGACH” proszę wpisać jaki to środek

9. Po usunięciu dostępu naczyniowego miejsce nakłucia skóry dezynfekowane jest z zastosowaniem preparatu 

antyseptycznego z zawartością alkoholu. W „UWAGACH” proszę wpisać jaki to środek

10. Stosowany w realizacji procedury środek antyseptyczny stosowany jest zawsze zgodnie z ChPL
11. Czysty opatrunek na miejsce wkłucia umieszczany jest na czystą, suchą skórę
12. Opatrunki stosowane  do zabezpieczania miejsc wkłucia są zarejestrowane do tego celu
13. Opatrunki stosowane  do zabezpieczenia miejsca wkłucia są zmieniane w sytuacji zanieczyszczenia 
14. Opatrunki stosowane do zabezpieczenia miejsca wkłucia są zmieniane rutynowo raz na dobę
15. Rozpatrując zmiany zapalne związane z obecnością dostępu naczyniowego, brany jest pod uwagę stan kliniczny pacjenta

16. Rozpatrując zmiany zapalne związane z obecnością dostępu naczyniowego, brana jest pod uwagę obecność czynnych 

infekcji u chorego
17. Leki do podaży pozajelitowej przygotowywane  są z zastosowaniem sprzętu spełniającego wymogi systemu zamkniętego

18. Podaż leków pozajelitowo (tutaj: dożylnie) realizowana jest  z zastosowaniem sprzętu gwarantującego pracę  w 

zamkniętym systemie infuzyjnym
19. Opakowania infuzyjne są nakłuwane, kiedy wlew zatrzymuje się. Pacjent musi otrzymać pełną dawkę leku
20. Opakowania infuzyjne są opróżniane przy otwartym odpowietrzniku na przebiegu aparatu do infuzji
21. Sprzęt do przygotowania i podaży leków / płynów infuzyjnych jest zgodny z wymogami NIOSH
22. W oddziale stosowane są zawory bezigłowe
23. Zawory bezigłowe są dezynfekowane przed każdym użyciem
24. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych stosuje się dowolny środek antyseptyczny, którym spryskuje się powierzchnię 

zaworu po czym się go przeciera 
25. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych stosuje się jednorazowe koreczki dezynfekcyjne

PODSUMOWANIE: MOŻE SPRÓBOWAĆ ANALIZY Z UŻYCIEM LPK?



Podsumowanie 

Opieka 
farmaceutyczna 

Opieka pielęgniarska / 
lekarska 

TEAM PLAY 



DZIĘKUJĘ


