Prevencia sepsy
v zdravotníckom zriadení
je vo vašich rukách

CLEAN CARE IS SAFER CARE
„SAVE LIVES: CLEAN YOUR
HANDS“
 súčasť programu WHO „First Global Patient Safety Challenge
- Clean Care Is Safer Care“ je kampaň pod názvom „Save
Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš
život“)
 5. máj je celosvetový deň venovaný hygiene rúk
 5. mája 2018 - 10. ročník kampane v SR

 kampaň zameraná na edukáciu zdravotníckych
pracovníkov

 hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena
rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie NN
 v súčasnosti je do projektu zaregistrovaných 20 614
zdravotníckych zariadení po celom svete (Slovensko 38)

HYGIENA RÚK
najjednoduchší, najlacnejší, najefektívnejší spôsob
ochrany personálu, prevencie šírenia NN a rezistencie
na ATB, avšak iba za predpokladu, že sa vykonáva
správne a v správnom momente.
množstvo štúdií potvrdilo, že dodržiavanie zásad
hygieny rúk významným spôsobom ↓ výskyt NN
„Hygiena rúk vykonávaná v správnom okamihu je
najvýznamnejším opatrením v prevencii NN.“
Kampf G, Löffler H, Gastmeier P.: Hand hygiene for the prevention of nosocomial infections. Dtsch Ärztebl Int 2009, 106 (40): 649655.
Pittet D et al: Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. The Lancet 2000, 356: 130712.

5. MÁJ 2018
Téma tohto ročníka: Prevencia sepsy v zdravotníckom
zariadení

Definícia
Sepsa je život ohrozujúce zlyhávanie orgánov, ktoré je
spôsobené neprimeranou odpoveďou hostiteľa na
infekciu
 V prípade, že nie je rozpoznaná – môže prejsť do septického
šoku, multiorgánového zlyhania a k smrti

Septický šok je podmnožinou sepsy (teda sú

naplnené kritériá sepsy) a navyše je prítomná
porucha krvného obehu

Zdroj: Firment, J. a kol.. Pohľad na nové odporúčania na diagnostiku a liečbu sepsy – od definície cez
identifikáciu
k antimikrobiálnej liečbe, Stolen 2017; 6(1)

EPIDEMIOLÓGIA SEPSY
 viac ako 30 miliónov ľudí každoročne ochorie na sepsu
 6 miliónov ľudí zomrie na sepsu
 vyšší výskyt týchto ochorení je v rozvojových a stredne
rozvinutých krajinách

komunitná
sepsa

nozokomiálna

Zdroj: WHO. Improving the prevention, diagnosis and clinical management of
sepsis. Dostupné na: http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/sepsis/en/

SEPSY V SR

(VÝSLEDKY Z PPS 2012)

 zapojených 40 nemocníc 8397 pacientov, 324 NN u 298
pacientov, prevalencia 3,5%
 Prevalencia infekcii krvného riečiska – 0,4%
 Izolované mikroorganizmy u infekcii krvného riečiska – koagulázanegatívne
stafylokoky (22,0%), Stafylococcus aureus (17,1%), Klebsiella spp. (14,6 %)
Infekcie močového traktu

Graf 1 Prevalencia NN podľa lokalizácie
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Graf 2 – najčastejšie typy NN
Zdroj: Štefkovičová, Litvová: Nozokomiálne nákazy v slovenských nemocniciach Prevalenčné sledovanie NN a zžívanie ATB, 2013

PRÍZNAKY SEPSY
Klinické kritéria sepsy zahŕňajú kombináciu viacerých
symptómov

Symptómy

• hypotenzia (systolický tlak krvi
<90 mmHg)
• zmätenosť alebo dezorientácia
• dýchavičnosť
• tachykardia (>100 bpm)
• teplota, triaška alebo zimnica
• extrémna bolesť alebo nepokoj
• vlhká alebo spotená pokožka

Zdroj: https://www.cdc.gov/sepsis/basic/index.html

KTO JE V RIZIKU
Dospelí od 65 rokov

Deti mladšie ako jeden rok
Ľudia s oslabeným imunitným systémom
Ľudia s chronickými ochoreniami
Tehotné ženy
Ľudia s aspléniou alebo s nefunkčnou slezinou

PREVENCIA INFEKCII
SPÔSOBUJÚCICH SEPSU
V komunite
 Zabezpečenie dostatočnej
hygieny
 Zabezpečenie nazávadej
vody a sanitácia
 Bezpečná príprava stravy a
správna výživa
 očkovanie

Zdroj: WHO

PREVENCIA INFEKCII
SPÔSOBUJÚCICH SEPSU

V zdravotníckom
zariadení

 Dodržiavanie 5 momentov
hygieny rúk
 Používanie bezpečných
zdravotníckych pomôcok
 Bezpečná voda a sanitácia
 Programy na prevenciu a
kontrolu NN
 Opatrenia na prevenciu
infekcii

Zdroj: WHO

INFEKCIE
KRVNÉHO
RIEČISKA
5 MOMENTOV

INFEKCIE KRVNÉHO RIEČISKA
 charakterizované systémovým šírením pôvodcov v krvi
pacienta
Z hľadiska epidemiológie NN infekcií krvného riečiska najvýznamnejšie postavenie katétrové infekcie krvného
riečiska. CVK bývajú častejšie kontaminované ako periférne
Rozdelenie
infekcií krvného riečiska:
primárne
• zdroj priamo v centrálnom krvnom obehu (katétrové infekcie
krvného riečiska a infekcie srdca a ciev, alebo ložisko nie je
známe)
sekundárne
• zdroj je lokalizovaný v inom orgánovom systéme (dýchací systém,
močový systém, GIT a pod.). baktérie z HK sú rovnaké ako
z ložiska v inom systéme (napr. z močového traktu).

KATÉTROVÉ INFEKCIE KRVNÉHO
RIEČISKA = SEPSY
 katétrová infekcia vzniká po kolonizácii katétra, ku ktorej
dochádza v dôsledku jeho kontaminácie mikroorganizmami
 k rozvoju infekcie prispieva tvorba biofilmu na vnútornom
alebo vonkajšom povrchu katétra
Zdroje kontaminácie katétra

koža pacienta v mieste vpichu
a kontaminované ruky personálu
kontaminované koncovky a
spojky
kontaminované podávané liečivá

KONTAMINÁCIA
KATÉTROV
extraluminálna

• pôvod v mieste kožného vpichu a mikroorganizmy z kože
pacienta môžu migrovať pozdĺž vonkajšieho povrchu
katétra. Najčastejšie pri zavádzaní katétra a
prostredníctvom kontaminovaných rúk/rukavíc personálu pri
palpácii miesta vpichu po dezinfekcii kože

intraluminálna

• priama kontaminácia katétra, ku ktorej môže dôjsť pri
kontakte rúk zdravotníckeho personálu s miestom inzercie
katétra, ihlovým konektorom alebo kontaminácia
prostredníctvom pacientových telesných tekutín alebo kože.
Pri dlhšie zavedených katétroch (viac ako 10 dní) nesprávna starostlivosť

hematogénna
kontaminácia
infúzie

• zo vzdialeného infekčného ložiska

• Ku kontaminácii infúzie môže dôjsť v procese výroby
(vnútorná kontaminácia), alebo pri príprave a podávaní
(vonkajšia kontaminácia).

5 MOMENTOV HYGIENY RÚK
PRI STAROSTLIVOSTI O CVK
 1 pred kontaktom
 2 pred aseptickými výkonmi
 3 po expozícii s telesnými
tekutinami
 4 po kontakte s pacientom
 5 po kontakte s prostredím
pacienta

„CARE BUNDLE“ V PREVENCII
KATÉTROVÝCH INFEKCIÍ
KRVNÉHO RIEČISKA








Starostlivosť pri zavádzaní
katétra
Použitie maximálnych
bariérových opatrení/
osobné ochranné
prostriedky
Hygiena rúk
Kožná antisepsa
chlórhexidínom
Optimálny výber typu katétra
a miesta zavedenia (vyhnutie
sa umiestneniu do v.
femoralis)
Sterilné krytie

Starostlivosť pri udržiavaní katétra






Denný prehľad nutnosti CVK a rýchle
odstránenie zbytočných CVK a
dokumentácia
Hygiena rúk pred manipuláciou s i.v.
systémom
Starostlivosť o vstrekovacie porty CVK
Správne postupy pre výmenu
a monitorovanie krytia v mieste inzercie
(výmena gázových krytí každé 2 dni,
transparentné krytia každých 5-7 dní,
častejšie v prípade znečistenia, ak sú vlhké
alebo uvoľnené)

Zdroj: The Joint Commission. Preventing Central Line–Associated Bloodstream Infections: Useful Tools, An
International Perspective [online]. Nov 20, 2013 Online

HYGIENA RÚK – PREVENCIA
KATÉTROVÝCH INFEKCIÍ
KRVNÉHO RIEČISKA (KONTROLNÝ
ZOZNAM)

Usmernenie podľa CDC z roku 2011

Vykonaná
hygiena
rúk

Pred nasadením rukavíc

Pred palpáciou miesta inzercie katétra
Po palpácii miesta inzercie katétra
Pred inzerciou katétra

Po inzercii katétra
Pred prístupom, výmenou, opravou alebo výmenou krytia
Po prístupe, výmene, oprave alebo výmene krytia
Po odstránení rukavíc
Zdroj: O’Grady NP, et al.; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guidelines for the prevention of intravascular
catheter-related infections. ClinInfect Dis. 2011 May;52(9):e162–193. Epub 2011 Apr1.

VÝZNAM SPRÁVNEJ
STAROSTLIVOSTI O CVK
Zingg W a kol. 2009 – štúdia zameraná na intervenciu CRBSI –
prostredníctvom edukačného programu hygieny rúk, štandardov v
starostlivosti o katéter a prípravu intravenóznych liečiv – bol
zaznamenaný signifikantný rozdiel CRBSI pred a po intervencii –
incidenčná denzita CRBSI poklesla z 2,4/1000 CVC-dní na 0,9/1000
(p < 0.0001). Zlepšenie compliance hygieny rúk z 59% na 65%.
Salm F a kol. 2016 – vykonali štúdiu na 32 novorodeneckých
oddeleniach v Nemecku u deti s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
– dôraz sa kládol na starostlivosť o katéter, dôležitosť zavádzania
katétra, hygienu rúk; v starostlivosti o katéter - zaznamenali
zníženie BSI infekcii z 6,63 na 5,68/ 1000 pacientských dní
Johnson L a kol. 2014 – vykonali štúdiu v kolumbijskej nemocnici,
kde sa zamerali na hygienu rúk počas apríla 2004 – do septembra
2012 – zaznamenali zvýšenie compliance hygieny rúk z 58 % na 98
%, pričom zaznamenali zníženie CLABSI z 4,08/1000 katétrových
dní na 0,42/1000 katétrových dní
Zdroj: - Salm F a kol. The Implementation of an Evidence-Based Bundle for Bloodstream Infections in Neonatal Intensive Care Units in Germany:
A Controlled Intervention Study to Improve Patient Safety. 2016 Jul;37(7):798-804. doi: 10.1017/ice.2016.72.
- Johnson L a kol. A multifactorial action plan improves hand hygiene adherence and significantly reduces central line-associated bloodstream
infections. 2014 Nov;42(11):1146-51. doi: 10.1016/j.ajic.2014.07.003. Epub 2014 Oct 30.
-Zingg W a kol. Impact of a prevention strategy targeting hand hygiene and catheter care on the incidence of catheter-related bloodstream
infections. 2009 Jul;37(7):2167-73; quiz 2180. doi: 10.1097/CCM.0b013e3181a02d8f.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

