


Οοιρμόπ: «Εμδξτλέβιξι καθεςήοεπ ςχμ ξπξίχμ ςξ 

άκοξ καςαλήγει ρςημ καοδιά ή πληρίξμ ασςήπ ή ρε 

έμα από ςα μεγάλα αγγεία όπχπ είμαι η αξοςή, η 

πμεσμξμική αοςηοία, η άμχ και κάςχ κξίλη τλέβα 

κλπ» 

 

Ομταλικξί τλεβικξί καθεςήοεπ (UVC) 

Πεοιτεοικά ειρεουόμεμξι κεμςοικξί καθεςήοεπ 

(PICC) 

 Κεμςοικξί τλεβικξί καθεςήοεπ με σπξδόοιξ ςξύμελ 

(Hickman, Broviac) 



 Χξοήγηρη σγοώμ & παοεμςεοικήπ διαςοξτήπ 

 Χξοήγηρη ταομάκχμ 

Μεςαγγίρειπ αίμαςξπ & παοαγώγχμ ςξσ 

 Σε αδσμαμία ςξπξθέςηρηπ πεοιτεοικήπ 

τλεβικήπ γοαμμήπ 

 

- Λξίμχνη 

- Θοόμβχρη 

- Μεςακίμηρη  

 

 



Αύνηρη ςξσ υοόμξσ μξρηλείαπ 

Αύνηρη ςξσ κόρςξσπ πεοίθαλφηπ 

Αύνηρη μξρηοόςηςαπ & θμηςόςηςαπ 





 Νεοό & ραπξύμι 

 Αλκξξλξύυα διαλύμαςα 

 Ελάυιρςξπ υοόμξπ: 15 δεσςεοόλεπςα 

 Τσπξπξιημέμη & καθξοιρμέμη ςευμική σγιειμήπ ςχμ 
υεοιώμ 

 Χοήρη απξρςειοχμέμχμ γαμςιώμ 

 Ποιμ & μεςά ςη φηλάτηρη ςξσ ρημείξσ ειρόδξσ/ενόδξσ 
ςξσ καθεςήοα, καςά ςημ ειραγχγή ςξσ ΚΦΚ, ρε 
ξπξιξδήπξςε υειοιρμό, καςά ςημ ποόρβαρη ή αλλαγή 
ςξσ επιθέμαςξπ ςξσ ΚΦΚ 



Χοήρη απξρςειοχμέμηπ μπλξύζαπ, γαμςιώμ, 
πεδίξσ, καλύμμαςξπ κεταλήπ & μάρκαπ 

Χαμηλόςεοξ ςξ κόρςξπ ςξσ απαιςξύμεμξσ 
ενξπλιρμξύ ρσγκοιςικά με ςξ κόρςξπ μιαπ 
ρυεςιζόμεμηπ με ΚΦΚ λξίμχνηπ 



 Απαοαίςηςη ποιμ ςημ ειραγχγή ςξσ ΚΦΚ 

 Αμτιλεγόμεμα ςα εσοήμαςα ςχμ εοεσμώμ: 

- Χοήρη ιχδιξύυξσ πξβιδόμηπ         εμτάμιρη 
αμθεκςικώμ μικοξβιακώμ ρςελευώμ 

- Χοήρη υλχοενιδίμηπ           ελάςςχρη ςχμ 
λξιμώνεχμ-εμτάμιρη δεομαςίςιδαπ ρε μεξγμά 
υαμηλξύ βάοξσπ και ηλικίαπ γέμμηρηπ 

- Ποξςείμεςαι η υοήρη αλκξξλξύυχμ διαλσμάςχμ 
υλχοενιδίμηπ με εναίοερη ςα μεξγμά υαμηλξύ 
βάοξσπ και ηλικίαπ γέμμηρηπ 

- Εμαλλακςικά μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ 70% 
ιρξποξπσλική αλκξόλη, ιχδιξύυξπ πξβιδόμη 10% 





 Δέρμη μέςοχμ (bundles) πξσ πεοιλαμβάμξσμ:  

- Υγιειμή ςχμ υεοιώμ 

- Χοήρη απξρςειοχμέμχμ γαμςιώμ 

- Απξλύμαμρη ςξσ άκοξσ ςξσ καθεςήοα 

- Απξτσγή επατήπ με ςα άρηπςα μέοη ςξσ ΚΦΚ 

- Χοήρη άρηπςχμ ρσμθηκώμ για ςημ επατή με ςα 

άρηπςα μέοη ςξσ ΚΦΚ 

- Εκπαίδεσρη 

- Ανιξλόγηρη 

 



 Διάταμα ημι-διαπεοαςά επιθέμαςα 

 Απξρςειοχμέμη γάζα όςαμ ςξ ρημείξ 
ειρόδξσ/ενόδξσ αιμξοοαγεί 

 Αλλαγή μόμξ ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ επίθεμα 
υαλαοώρει (νεκξλλήρει) ή οσπαμθεί για ςξσπ 
πεοιτεοικά ειρεουόμεμξσπ ΚΦΚ 

 Αλλαγή όςαμ απαιςείςαι: 

- Τξ ποώςξ 24χοξ μεςά ςημ ειραγχγή ςξσ ΚΦΚ & 
έπειςα κάθε εβδξμάδα 

- Τα επιθέμαςα γάζαπ κάθε δύξ ημέοεπ και ςα 
διάταμα ημι-διαπεοαςά κάθε εβδξμάδα 

- Όςαμ ςξ επίθεμα υαλαοώρει (νεκξλλήρει) ή 
οσπαμθεί  

- Δεμ ρσμιρςώμςαι ςα εμπξςιρμέμα με υλχοενιδίμη 
ρπξγγώδη επιθέμαςα ρε μεξγμά 



Χοήρη διαλσμάςχμ πξσ πεοιέυξσμ υλχοενιδίμη (υλχοενιδίμη 
2% ρε ιρξποξπσλική αλκξόλη 70% ή ιχδιξύυξ πξβιδόμη) 

Οκςεμιδίμη  

Χοόμξπ απξλύμαμρηπ: άγμχρςξπ (15 δεσςεοόλεπςα και 
ρςέγμχμα ρςξμ αέοα) 



Χοήρη κλειρςώμ ρσρςημάςχμ έγυσρηπ 

Σσρκεσέπ έγυσρηπ σγοώμ: όυι μχοίςεοα από 96 ώοεπ ή μια τξοά 
ςημ εβδξμάδα 

Σσρκεσέπ έγυσρηπ λιπιδίχμ και παοεμςεοικήπ διαςοξτήπ 
γεμικόςεοα: κάθε 24 ώοεπ 

Σσρκεσέπ μεςάγγιρηπ αίμαςξπ & παοαγώγχμ ςξσ: αμέρχπ μεςά ςξ 
ςέλξπ ςηπ μεςάγγιρηπ ή μέρα ρε 24 ώοεπ από ςη μεςάγγιρη 

Τα παοαπάμχ υοξμικά διαρςήμαςα ιρυύξσμ και για ςα εναοςήμαςα ή 
ρσμδεςικά ςχμ ρσρκεσώμ έγυσρηπ (ποξεκςάρειπ, 3-way ρσρκεσέπ 
κλπ) 



Κάθε επιπλέξμ ημέοα παοαμξμήπ εμόπ ΚΦΚ ασνάμει ςξμ 
κίμδσμξ εμτάμιρηπ μιαπ ρυεςιζόμεμηπ με ασςόμ λξίμχνηπ 

Αταίοερη ςξσ ΚΦΚ όςαμ δεμ υοειάζεςαι πεοαιςέοχ 

Καθημεοιμή εκςίμηρη ςηπ αμάγκηπ παοαμξμήπ ςξσ ΚΦΚ 

Ανιξλόγηρη ςξσ ξτέλξσπ/κιμδύμξσ από ςημ παοαμξμή ςξσ 
ΚΦΚ  



Α/ ποξτύλανη ςξσ καθεςήοα με έγυσρη αμςιβιξςικξύ 
(antibiotic lock) 

Η μέθξδξπ ποέπει μα εταομόζεςαι ρε μεξγμά μόμξ και 
ετόρξμ ςα σπόλξιπα μέςοα ποόληφηπ δεμ είυαμ χπ 
απξςέλερμα ςημ ελάςςχρη ςηπ ρσυμόςηςαπ ςχμ 
ρυεςιζόμεμχμ με ΚΦΚ λξιμώνεχμ. Κίμδσμξπ 
σπξγλσκαιμίαπ 

 

B/ Σσρςημαςική υξοήγηρη αμςιβιξςικώμ 

Δεμ ρσρςήμεςαι χπ μέθξδξπ οξσςίμαπ εναιςίαπ ςηπ 
έλλειφηπ απξςελερμάςχμ πξσ μα ςεκμηοιώμξσμ 
διατξοά ρςη ρσμξλική μξρηοόςηςα & θμηςόςηςα. 
Επιπλέξμ ασνάμεςαι ξ κίμδσμξπ  μικοξβιακήπ αμςξυήπ 
ρςα υξοηγξύμεμα αμςιβιξςικά. Δεμ υξοηγξύμςαι 
ρσρςημαςικά αμςιβιξςικά καςά ςημ αταίοερη ςξσ ΚΦΚ 



 Ελάςςχρη ςηπ επίπςχρηπ ςχμ ρυεςιζόμεμχμ 

με ΚΦΚ λξιμώνεχμ ρε εμήλικεπ αρθεμείπ  

 Απαιςξύμςαι πεοαιςέοχ έοεσμεπ για ςημ 

εταομξγή ςηπ μεθόδξσ ρε μεξγμά 



 Δεμ σπάουξσμ καςεσθσμςήοιεπ ξδηγίεπ πξσ ρσρςημαςικά 
αματέοξμςαι ρςημ αμςιμεςώπιρη και ςημ ποόληφη ςηπ 
θοόμβχρηπ 

 Επιβαοσμςικξί παοάγξμςεπ: 

     

- Αύνηρη ςξσ υοόμξσ παοαμξμήπ ςξσ ΚΦΚ 

- Μεςάγγιρη παοαγώγχμ αίμαςξπ 

- Κακή ςξπξθέςηρη ςχμ ξμταλικώμ τλεβικώμ καθεςήοχμ 

 Αμςιμεςώπιρη: 

- Θοξμβόλσρη με ξσοξκιμάρη ή ρσμδσαρμό ξσοξκιμάρηπ και 
υαμηλξύ μξοιακξύ βάοξσπ ηπαοίμη 

- Ποξτσλακςική υοήρη ηπαοίμηπ ασνάμει ςη διάοκεια υοήρηπ 
ςξσ ΚΦΚ, ελαςςώμει ςημ επίπςχρη ςηπ απότοανηπ, αλλά 
δεμ ποξλαμβάμει ςη θοόμβχρη.  

- Χξοήγηρη αμαρσμδσαρμέμξσ εμεογξπξιηςή ιρςικξύ 
πλαρμιμξγόμξσ ατξύ ποξηγηθεί μεςάγγιρη με 
τοερκξκαςεφσγμέμξ πλάρμα ή ρσγκεμςοώρειπ 
πλαρμιμξγόμξσ 



 Δέρμεπ μέςοχμ 

 Ελάςςχρη ςηπ ρσυμόςηςαπ ςχμ λξιμώνεχμ 

Η επιςσυία ςξσπ εναοςάςαι από: 

 

- Τη ςσπξπξίηρη ςηπ κλιμικήπ ποακςικήπ 

- Τημ σπξρςήοινη από ςημ ηγερία 

- Τημ εκπαίδεσρη 

- Τημ εμεογό ρσμμεςξυή ςχμ επαγγελμαςιώμ σγείαπ 

- Τη δημιξσογία ενειδικεσμέμχμ ξμάδχμ ΚΦΚ 

 



Ειραγχγή & υειοιρμξί ΚΦΚ 

Εναρτάλιρη ςσπξπξίηρηπ και ρςαθεοόςηςαπ ςχμ 
καςεσθσμςήοιχμ ξδηγιώμ πξσ εταομόζξμςαι για ςη τοξμςίδα 
ςχμ ΚΦΚ  

Οι καςεσθσμςήοιεπ ξδηγίεπ μα είμαι βαριρμέμεπ ρςιπ βέλςιρςεπ 
εμδείνειπ  

Ελάςςχρη ςηπ ρσυμόςηςαπ ςχμ ρυεςιζόμεμχμ με ςξσπ ΚΦΚ 
λξιμώνεχμ 



Χοήρη ρε ΜΕΝΝ για αλλαγέπ ρςημ κλιμική ποακςική μέρχ δέρμηπ μέςοχμ 
(bundles) για ςη μείχρη ςχμ λξιμώνεχμ ςχμ ΚΦΚ 

Η υοήρη ςξσπ ποέπει μα ρσμδσάζεςαι με εκςεςαμέμη και ρσμευή εκπαίδεσρη, 
καθώπ και αμαςοξτξδόςηρη ςχμ αμαμεμόμεμχμ απξςελερμάςχμ 

Κόρςξπ-απξςελερμαςικόςηςα 

Απξςελερμαςικό εογαλείξ για ςημ κάλσφη ςχμ κεμώμ ςηπ βαριρμέμηπ ρε 
εμδείνειπ ποακςικήπ 

Εμίρυσρη ςηπ ανιξλόγηρηπ ςηπ απξδξςικόςηςαπ 

Ενακοίβχρη ςχμ λαθώμ & παοαλείφεχμ ρςημ κλιμική ποακςική  

Μείχρη ςχμ ρυεςιζόμεμχμ με ΚΦΚ λξιμώνεχμ (CLABSI) 
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