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Jak wygląda idealne 

przeszczepienie szpiku? 

Kondycjonowanie 

Przeszczepienie szpiku 

Wszczepienie po dwóch tygodniach 

Bez powikłań 

 

Żyli długo i szczęśliwie 

 

Source Wikimedia General Ludd 
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Życie i przeszczepienia nie 

są idealne 
Chory ma różne choroby: cukrzycę, NT, chore 

nerki, chore serce … 

Mamy powikłania choroby podstawowej 

Powikłania leczenia 

Przeszczep przeciwko gospodarzowi 

Infekcje – bakterie, grzyby, wirusy i inne 

 

Jakie powikłania powinniśmy wyeliminować? 

Jakim powikłaniom możemy zapobiec?  
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Co to jest CLABSI 

CLABSI – central line-associated bloodstream infection 

Zakażenie związane z cewnikiem centralnym szerzące się z 

prądem krwi/zakażenie szerzące się z prądem krwi 

związane z obecnością cewnika centralnego? 

 

Prosta definicja służąca do kontroli częstości zakażeń 

Identyfikuje pierwotne zakażenia krwi u chorych z 

czynnikiem ryzyka w postaci wkłucia centralnego 

 

Cewnik jest obecny w dniu zakażenia lub dzień wcześniej + 

obecność cewnika >2 dni gdy mamy wszystkie kryteria 

zakażenia, zakażenie bez uchwytnego innego źródła 
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Jak częste są zakażenia 

odcewnikowe (CLABSI)? 

„The incidence density was 24.3 CA-BSI episodes per 

1,000 NDs in the first period and 16.2 in the second” 

„31.5% developed CLABSI, of whom 69.6% died” 

„definite central venous catheter infections was 

5.31/1000 line days. Staphylococcus epidermidis was 

the most commonly identified organism” 

„43.6% developed BSI,  68% were Gram-positive cocci” 

„The pooled mean site-specific incidence density per 

1000 neutropenic days was 14.0 for BSI” 
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6 1.Cherifi et al. Antimicrobal Resistance Infection Control 2013 / 2. Doganis D et al. Ped Hematol Oncol 2013 

Różnice w częstości CLABSI 

zależą od sposobów pomiaru 
Gdy porównano częstość CLABSI na 1000 wkłuciodni w trzech różnych OIT 

 

OIT A 2,95  B 1,13 C 1,26 

Poprawki 

ICU A  -19% B -45% C  0%1 

 
Poprawki: liczba pobranych posiewów, wsparcie pracowni mikrobiologicznej, 

wykluczenie kryteriów klinicznych, a użycie laboratoryjnych 

 

Jeżeli nie pobiera się posiewów  z wszystkich kanałów wkłucia –  można 

nie zdiagnozować około 25% CLABSI 2 

 

Wniosek: Częstość CLABSI zależy od wielu czynników – od postępowania 

w danym ośrodku i stosowanych definicji.  

Znając częstość CLABSI tworzymy punkt odniesienia dla danego ośrodka 
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Central Venous Catheters 

  1,2 do 4,8 zakażeń na 1000 IVD dni 

 

Venous Ports 

    0,1 zakażeń na 1000 IVD dni 

 

Liczba zależy od definicji ośrodka – nie 

oceniajmy ośrodków na podstawie liczb – 

istotne by mierzyć i wiedzieć jak zmiany 

zmieniają wyniki 

 
  

Częstość CLABSI – dane z 

literatury 

DENNIS G. MAKI, MD; DANIEL M. KLUGER, MD; AND CHRISTOPHER J. CRNICH, MD 

Mayo Clin Proc. 2006;81(9):1159-1171 
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• Zasady: 

• Maksymalna bariera sterylności w trakcie zakładania (AI) 

• Preferowane podejście - CLABSI prevention bundle : mycie rąk, 
zachowanie aseptyki, użycie chlorhexydyny, nie używanie żył 
udowych i usuwanie niepotrzebnych wkłuć 

 

Rekomendacje dla chorych po 

przeszczepieniach szpiku 
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9 O’Grady et al., Am Journal Infection Control 2011 

Wytyczne Centers for Disease 

Control and Prevention 

Bardzo dokładne wytyczne co 

do każdego etapu opieki nad 

wkłuciami 

 

Praktycznie nie podają 

danych dotyczących chorych 

na hematologii 

 

Mało danych o pielęgnacji 

wkłuć 
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10 http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje_profilaktyki_zakazen_w_OIT.pdf 2011 

Polskie wytyczne 

Różnice w stosunku do 

wytycznych międzynarodowych 

 

Nie uwzględniają nowych 

zaleceń CDC 

 

Nie dotyczą chorych 

hematologicznych 

 

Dostępne online 

 

http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje_profilaktyki_zakazen_w_OIT.pdf
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11 Poutsiaka DD Bone Marrow Transplantation 2007 

Dlaczego każda posocznica ma 

znaczenie 
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12 Bogusz K, Snarski E pre published data, 2006-2014 

Dlaczego każda posocznica ma 

znaczenie 

Każdy chory z 

dowolnym dodatnim 

posiewem krwi 

Staphylococcus 

zmniejszenie 5-

letniego przeżycia o 

17% 

Każdy dodatni posiew 

ma znaczenie 
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Dlaczego każda posocznica ma 

znaczenie 
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The analysis included 1981 ICU-months of 

data and 375,757 catheter-days 

 

The median rate of catheter-related 

bloodstream infection per 1000 catheter-

days decreased from 2.7 infections at 

baseline to 0 at 3 months after 

implementation of the study intervention 

(P≤0.002), and the mean rate per 1000 

catheter-days decreased from 7.7 at 

baseline to 1.4 at 16 to 18 months of follow-

up (P<0.002). 

Czy można zredukować CLABSI 

do zera? (też na hematologii) 

Provonost P et al. NEJM December 2006 
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The CVC infection prevention bundle consists of  

• hand hygiene 

• full barrier precautions (AI) 

• cleaning the insertion site with chlorhexidine  

• avoiding femoral sites for insertion 

• removing unnecessary catheters 

Jak zapobiec CLABSI? 

„The preferred approach is the CLABSI prevention 

bundle (AII)” 

Zalecenia dotyczą głównie założenia wkłucia 

„insertion bundle” 

Tomblyn et al., Biol Blood Marrow Transplant 2009 
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SOP 
Current 

practice 
All recommended parameters of the 

CLABSI prevention bundle are 

included 

28% 21% 

at least 1 not included 72% 79% 

at least 2 not included 38% 31% 

at least 3 not included 19% 7% 

at least 4 not included 8% 0% 

All 5 not included 2% 0% 

CLABSI prevention bundle in EBMT 

Centers AD 2012  
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Chorzy po przeszczepieniach 

szpiku nie są typowi na OIT 

Większość publikacji o zapobieganiu CLABSI 

dotyczy normalnych OIT 

 

Czy stosowanie wytycznych z OIT poprawia wyniki 

przeszczepień szpiku?  

 

Chorzy po przeszczepieniach szpiku mają inną 

charakterystykę wykorzystywania wkłuć 

centralnych 
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Czy można wprowadzić zmiany na 

lepsze? 

Nie wiemy jaki wpływ na przeżycie po przeszczepieniach 

ma wdrożenie wytycznych zapobiegania CLABSI.  

 

Tyko 21% ośrodków ma wdrożone w pełni wytyczne 

 

Jeżeli ośrodki poprawią 1 lub 2 brakujące procedury to - 

93% ośrodków osiągnie pełne wdrożenie wytycznych 

 

Czy możemy osiągnąć zero CLABSI u chorych po 

przeszczepieniach?  

 

Snarski et al. Accepted by TID 2015 



19 
 

 
19 

Od czego zacząć zmiany? 

CLABSI rate monitoring 

2010 - 18% of centers 

2011 - 21% of centers.1 

 

Monitoring of CLABSI rate correlates with implementation of 

CLABSI prevention bundle for the years 2010 and 2011 – the 

centers with monitoring have more bundle components (2010: 

32% vs 12%, p=0.037 and 2011: 36% vs 15%, p=0.028).1 

 

Monitorowanie częstości CLABSI jest pierwszą i podstawową 

zmianą w procesie zapobiegania CLABSI 

1 Snarski et al. Accepted by TID 2015 
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20 1. Guerin K, Wagner J, Rains K, Bessesen M. Reduction in central line-associated bloodstream infections by implementation of a postinsertion 

care bundle. Am J Infect Control. 2010  

Jak zapobiegać CLABSI? 

„Post insertion care bundle” plays pivotal role in HSCT recipients 

The use of post insertion care bundle was shown to reduce the 

risk of CLABSI in normal ICU setting: 

 
„daily inspection of the insertion site; site care if the dressing was wet, 

soiled, or had not been changed for 7 days; documentation of ongoing 

need for the catheter; proper application of a chlorohexidine gluconate-

impregnated sponge at the insertion site; performance of hand hygiene 

before handling the intravenous system; and application of an alcohol 

scrub to the infusion hub for 15 seconds before each entry.” 

 

Zmniejszenie częstości CLABSI z 5,7 do 1,1 na 1000 

wkłuciodni1 
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Edukacja i kontrola 

88% badanych ośrodków EBMT miało programy edukacyjne 

dotyczące zakładania i opieki nad wkłuciami centralnymi1 

 

 

1. Standardyzacja procesu zmiany opatrunku 

2. Treningi na różnych obszarach opieki nad wkłuciami np.: 

zmiana opatrunku, pobieranie krwi, opieka w warunkach 

poradni, przeszkolenie członków rodziny 

3. Monitorowania tego w jakim stopniu personel postępuje 

według procedur - checklista2 

 

Zmniejszenie częstości CLABSI z 10 do 3 1000 wkłuciodni2 

Prospective study in pediatric HSCT recipients 

1 Snarski et al. Prepublished data 2 Barrell C et al. American Journal of Infection Control 2012 
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Zmniejszenie liczby pielęgniarek na oddziale prowadzi do 

wzrostu częstości CLABSI 

 

>95% of planned personnel in service 

<95% of planned personnel in service – 1,47 OR for 

increase of CLABSI rates1 

 

 

 

Study: Multicenter, prospective, neonatal care ICUs 

 

Wystarczająca liczba osób 

zatrudnionych na oddziale 
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Algorytmy czyszczenia oddziału 

„Udało się zredukować częstość CLABSI o 72%.”  a ponadto 

zmniejszenie częstości innych infekcji związanych z opieką medyczną  

Specific measures: 

(1)cleaning personnel was retrained to clean very specific high-touch 

areas 

(2)nursing and ancillary staff were trained how to fully clean patients on a 

daily basis with a skin antiseptic (active ingredient: 0.13% benzalkonium 

chloride) 

(3) there was a re-emphasis on hand washing/sanitation as an integral 

part of infection control;  

(4) all hospital employees involved in patient care went through a 1-hour 

educational meeting introducing the new infection control process with 

emphasis on the importance of cleaning all equipment including nursing 

stations, transport beds, monitors, and other common areas;  
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„The central line-associated bloodstream infection rate had a 72% 

reduction.” and reduction of other healthcare associated infections 

Specific measures: 

(5) Isolation protocols were held to strict CDC guidelines including only 

certain specific infection types (e.g., active tuberculosis or actively 

draining culture-positive wounds) and not for history of disease only 

(6) awake patients were involved in the infection control process by daily 

signing off on the room cleaning process EVS checklist to ensure 

compliance; and  

(7) compliance was monitored on a systematic and periodic basis by the 

infection control department by 

 

Limitations: One center retrospective study 

Algorytmy czyszczenia oddziału 
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U chorych po 

przeszczepieniach szpiku 

dojście podobojczykowe ma 

mniejsze ryzyko CLABSI 1 

 

7 – krotne zmniejszenie ryzyka  

CLABSI przy wykorzystaniu 

dojścia podobojczykowego 1 

 

Meta analiza chorych na OIT 

pokazuje brak różnic pomiędzy 

cewnikami założonymi 

podobojczykowo, do naczyń 

szyjnych, a udowych2 

Together over 1700 central lines analyzed 

 

Które miejsce założenia cewnika 

jest najlepsze? 

Odsetek chorych bez CLABSI 

Podobojczykowe CVC 

Szyjne CVC 
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Jakie powinno być obłożenie chorego 

w trakcie zakładania CVC? 

SOP 

Current 

practice 

full body drape (full coverage of bed 

of patient) 64% 35% 

bigger than small drape (60x60) but 

not full body 48% 

small drape (60x60 cm or smaller) 17% 

Racjonalne podejście: obłożnie na tyle duże by 

uniemożliwić przypadkowe zakażenie końcówki prowadnicy 

(guidewire) podczas zakładania wkłucia techniką 

Seldingera.  
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Checklista była używana w trakcie zakładania CVC w 41% ośrodków 

– wypełniana przez asystującą pielęgniarkę (49%), przez 

zakładającego wkłucie (29%) przez asystującego lekarza (19%).1 

 

Checklista w trakcie zakładania CVC ma sens jedynie wtedy, gdy 

wypełnia ją wykwalifikowana pielęgniarka, która obserwuje procedurę 

i ma możliwość interwencji i przerwania procedury jeżeli dochodzi do 

błędów w jej wykonaniu2 

 

Takie postępowanie kreuje „kulturę bezpieczeństwa” w której wszyscy 

zaangażowani niezależnie od pozycji w hierarchii mogą 

zainterweniować w przypadku niestosowania się do zasad 

bezpieczeństwa 

Checklista uzupełniana przez asystę 
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40% badanych ośrodków EBMT miało formalne 

wymagania co do liczby zabiegów wykonanych pod 

kontrolą doświadczonego lekarza przed dopuszczeniem do 

samodzielnego zakładania wkłuć centralnych1 

 

Trudno powiedzieć jaka jest właściwa liczba zabiegów 

pozwalająca na uzyskanie odpowiedniego doświadczenia 

– ważne by lekarz potrafił wykonać zabieg zgodnie z 

procedurami. Każdy z lekarzy ma inne wcześniejsze 

doświadczenia i inne zdolności manualne.  
 

Ćwiczenia zakładania wkłuć na fantomach redukują 

późniejsze CLABSI.2  

Doświadczenie zakładającego wkłucie 

centralne 
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Pobieranie posiewów z 

„właściwego” kanału wkłucia 

Wielokanałowe wkłucia – posiewy z każdego dostępnego kanału?  

 

83% CLABSI zaczyna się z kanale wykorzystywanym do żywienia 

pozajelitowego i do preparatów krwi1 

 

17% CLABSI zaczyna się w innym kanale wkłucia (niezależnie od 

liczby)1 

 

 

W idealnym świecie należałoby pobrać posiewy ze wszystkich 

kanałów wkłucia centralnego 

 

 
One center study in 44 neutropenic HSCT patients 
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Czyszczenie skóry – 

chlorheksydyna a alkohol 
66% badanych ośrodków EBMT używało środków odkażających 

zawierających chlorheksydynę przed założeniem wkłucia centralnego 1 

 

Badania pokazują zmniejszenie ryzyka kolonizacji, ale nie zapobiegania 

CLABSI przy wykorzystaniu chlorheksydyny 2 

 

29 to 43% publikacji podkreśla znaczenie chlorheksydyny, gdy w 

rzeczywistości używano jej zawiesiny w 70% alkoholu2 

 

Wiele wytycznych zaleca używanie samej chlorheksydyny, a publikacje 

dotyczą połączenia chlorheksydyny z alkoholem. Jej znaczenie nie jest tak 

istotne jak może się to wydawać z wytycznych 2 
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Systematic review, limitation – non hematologic ICUs 

Spryskiwać czy wycierać? Jak odkazić 

skórę. Chlorheksydyna – tarcie vs 

spryskiwanie  
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Ethanol lock vs heparin lock 

Taurolidine lock vs heparin lock 

Nie osiągnięto zmniejszenia ryzyka CLABSI przy 

wykorzystniu blokady wkłucia 70% etanolem u chorych 

hematologicznych z wkłuciami typu tunelowego 1 

 

Blokowanie długoterminowych tunelowych wkłuć centralnych 

taurolidyną znacząco zmniejsza ryzyko CLABSI u dzieci z 

nowotworami (0,4 vs 1,4 CLABSI/1000 wkłuciodni)2 

 

 

 

 

Prospective one center studies, hematologic wards  
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Wnioski 

1. Zmiana zaczyna się od wprowadzenia monitorowania 

częstości CLABSI 

2. Zmiana 1 elementu procedur może mieć już duże 

znaczenie dla częstości CLABSI 

3. W większości publikacji 1 zmiana prowadzi do 3 

krotnego zmniejszenia częstości CLABSI 

4. Publikowanie wyników wprowadzanych zmian ma 

kluczowe znaczenie dla postępu w zapobieganiu 

CLABSI 

5. Co zmienić? To co należy – wg wskazań i wg tego co 

wydaje się istotne z punktu widzenia personelu 
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Wykład online 

Wykład dostępny online: 

 

www.emiliansnarski.com 

www.emiliansnarski.wordpress.com 

 

Zakładka: 

Czytelnia / Wykłady studenci 
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