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Основни положения  

 Трансуретралната катетеризация трябва да се избягва, когато е 
възможно. Инконтиненцията не е показание за прилагане на  
уретрална катетеризация.  

 Катетърът трябва да се отстрани веднага след отпадане на 
клиничните показания, за предпочитане не по-късно от 5-ия ден.  

 За уретрална катетеризация трябва да се използват стерилни 
пособия.  

 Асептичната техника трябва винаги да се спазва при поставянето и 
грижите за катетъра.  

 Катетрите не трябва да се сменят рутинно, тъй като това излага 
пациента на повишен риск от нараняване на пикочния мехур и 
уретрата.  

 Осигурете затворена система за отвеждане на урината; 
отворените системи трябва да се избягват, когато е възможно.  

 Промивките на пикочния мехур и вливания на антисептични или 
антибиотични разтвори не предотвратяват катетър-асоциираните 
инфекции на уринарния тракт и не трябва да се прилагат. 

 Дренажната торба трябва да се изпразва веднъж през работната 
смяна на обгрижващия персонал в чист съд, индивидуален за 
пациента.  
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Увод 1-4  

 Инфекциите на уринарния тракт (ИУТ) са най-честите инфекции, 
свързани с медицинското обслужване (ИСМО), те заемат до 40% от 
всички ИСМО. При повечето от тях има връзка с отвеждащи урината 
пособия, като урокатетрите. Рискът от бактериурия при един 
катетеризиран пациент се увеличава с продължителността на 
катетеризацията, нараствайки от около 5 % на ден през първата първата 
седмица до почти 100%  след  4 седмици. При един до четири процента 
от пациентите бактериурията води до развитие на клинично проявена 
инфекция, напр. цистит, пиелонефрит и септицемия.  

 По тази причина, уретралните катетри трябва да се поставят 
само когато има ясни медицински показания, като проблеми с 
изпразването на пикочния мехур или при измерване на отделената 
урина. Те трябва да се отстранят веднага след като престанат да са 
необходими. При подходящи случаи трябва да се има предвид 
хигиенична интермитираща уретрална катетеризация, тъй като при нея 
рискът от инфекция е много по-малък. Уринарната инконтиненция не е 
индикация за уретрална катетеризация; вместо това използвайте 
памперси или абсорбиращи подложки.  

Патогенеза  

 В нормални условия уретралната флора, която проявява 
тенденция да мигрира към пикочния мехур, постоянно бива отмивана 
при уринирането. Когато се постави катетър този механизъм на 
отмиване се нарушава и перинеалната и уретрална флора могат да 
проникнат в мехура с течния слой между външната повърхност на 
катетъра и уретралната мукоза. Поради това, колонизирането на 
пикочния мехур е почти неизбежно, ако катетърът се остави да стои 
продължително време.  

 Наред с това, инфекцията на пикочния мехур може да бъде 
причинена чрез бактериален рефлукс с контаминирана урина, идваща от 
дренажната торба.  По тази причина, трябва по възможност да се 
използват затворени дренажни системи за ограничаване на инфекциите. 
Ръцете на персонала също могат да контаминират катетъра и системата 
за отвеждане на урината при поставянето им или грижите за тях. *Виж 
Фигура 18.1+ 

Микробиология  

 Обикновено ИУТ се причиняват от ендогенни микроорганизми, 
произхождащи от собствената чревна микрофлора на пациента. При 
инфекциите, придобити в обществото, най-чести микроорганизми са  E. 
coli и Proteus spp., които обикновено са  чуствителни към повечето 
антибиотици и сравнително лесно се лекуват.   



 За разлика от това, свързаните с медицинското обслужване ИУТ са 
по-резистентни на антибиотично лечение. Причината е, че 
хоспитализираните пациенти се колонизират с резистентни 
микроорганизми, процес, за който благоприятстват продължителния 
престой и лечението с антибиотици. Сред население, при което 
неограничената употреба на антибиотици е обичайна, множествено 
резистентните Грам-отрицателни бактерии (напр. продуциращи широко-
спектърни бета-лактамази - ESBL) също се намират с висока честота в 
чревната микрофлора.  

  

 

 

Фигура 18.1. Четирите основни места, през които бактериите могат да 
проникнат в пикочния мехур на пациент  с постоянен уретрален катетър *С 
разрешение на Damani NN and Keyes J. Craigavon Infection Control Manual, 
2004+ 

 

E. coli е най-честия причинител на катетър-асоциираните ИУТ (КАИУТ).  Все 
по-често, обаче, КАИУТ се причиняват от по-резистентни Грам-
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отрицателни видове, като Klebsiella и Pseudomonas. Аналогично, 
ампицилин-чуствителните Enterococcus faecalis постепенно се заменят от 
ванкомицин-резистентни E. faecium (VRE). По този начин, при 
допълнително подлагане на антибиотично лечение, се развиват инфекции, 
причинени от множествено резистентни щамове на тези и други видове 
(напр. ESBL, VRE).  

 Наред с това, резистентни микроорганизми могат да бъдат 
придобити чрез предаване от други пациенти, най-често посредством 
контаминираните ръце на персонала, а понякога и с предмети от 
болничната среда. За урината и системите за уретрална катетеризация 
трябва да се осигури безопасно изхвърляне, съдовете да се почистват и 
дезинфектират, а ръцете да се измиват и деконтаминират по подходящ 
начин при поставянето и последващите грижи за катетъра.  

Дефиниции и надзор 2,5  

 Надзор на КАИУТ може да бъде приложен при известни групи 
пациенти, напр. пациенти в звената за интензивни грижи или определен 
тип хирургични пациенти. Дефиницията за КАИУТ може да се получи чрез 
Центровете за контрол на заболяванията на САЩ/Национална мрежа за 
безопасност в здравеопазването (U.S. CDC/NHSN) или HELICS (Европейска 
мрежа на болниците за контрол на инфекциите чрез надзор). 

Диагноза  

 Диагнозата на ИУТ е зависима от лабораторната осигуреност. При 
стриктно вземане на проба от средна порция урина, установяването на 
≥105 бактериални колония образуващи единици/мл (КОЕ/мл) за пациент 
без постоянен катетър е с диагностична стойност за ИУТ. Бактериална 
концентрация >102 КОЕ/мл предполага инфекция, ако пробата е взета 
асептично чрез аспириране със спринцовка от горната част на дренажната 
тръба при пациент с постоянен катетър.  

 Докато при некатетеризирани пациенти ИУТ обикновено се 

причиняват само от един микроорганизъм, при катетеризирани пациенти 

инфекциите могат да са полимикробни. Наличието на различни видове  

мироорганизми не означава непременно контаминация.  

 Урината трябва да се изследва незабавно, тъй като дори и при 
добра техника пробата урина може да съдържа малък брой 
контаминиращи агенти. Те могат да се размножат на стайна температура 
(особено при горещ климат) и да дадат фалшиво високи стойности на 
изброените колонии. В случай, че се очаква забавяне, пробата трябва да се 
транспортира в термос с лед и да се постави в хладилник при 
пристигането. Като алтернатива, към урината трябва да се прибави борна 
киселина (1% W/V или 1 g/10 мл урина). Пробите, съдържащи борна 
киселина, не се нуждаят от съхранение в хладилник.  



 При недостатъчна или липсваща осигуреност с микробиологична 
диагностика, клиничната симптоматика (например повишена температура, 
супра-пубична болезнена чуствителност, често уриниране и дизурия) може 
да е полезна за диагнозата, предимно при некатетеризирани пациенти. 
Наличието на пиурия, установена при микроскопско изследване или с тест
-лента (левкоцитна естераза), предполага  с голяма вероятност ИУТ. Когато 
разполагаме с тест-ленти, положителната реакция за нитрити в 
комбинация с положителна реакция за левкоцитна естераза е обикновено 
с диагностична стойност. При катетеризирани пациенти, положителната 
урокултура или химичен тест не са достатъчни за диагностициране на 
инфекция. При такива пациенти, повишената температура и левкоцитоза 
или левкопения се явяват допълнителни диагностични критерии.   

Мерки за превенция на инфекциите 6-9  

 Вижте също Таблица 18.1. 

Подход за прилагане на бъндели/пакети от медицински грижи  

 Пакетът/бънделът от медицински грижи представлява набор от 
интервенционни мерки, основани на доказателствената медицина, чието 
приложение като едно цяло при всички пациенти с уретрални катетри 
довежда до съществено и устойчиво редуциране на КАИУТ. Структурата на 
интервенционния пакет медицински грижи за КАИУТ е разработена от 
Института за усъвършенстване на медицинското обслужване на САЩ и 
Министерство на здравеопазването на Великобритания.  

Обучение на персонала  

 Медицинският персонал, който извършва уретрална 
катетеризация, трябва да преминава обучение за правилните процедури 
при поставяне и поддържане на уретралните катетри, основаващо се на 
писмените протоколи на болницата. 

Размери на катетрите  

 Има катетри с различни размери. Трябва да се използва катетърът 
с най-малък диаметър, който позволява свободен отток на урината. 
Катетрите с по-голям диаметър е по-вероятно да упражнят излишен натиск 
върху уретралната лигавица, който да доведе до травмиране и исхемична 
некроза. При урологичните и някои други групи пациенти e възможно да 
се изискват катетри с по-голям размер; такива трябва да се използват само 
въз основа на препоръката на специалист.  

Катетри с антимикробно покритие  

 Няколко проучвания подкрепят приложението на уретрални 
катетри с антимикробно покритие (латекс със съдържащо сребро 
покритие), като допълнение към превенцията на КАИУТ. Тези катетри 
редуцират значително честотата на безсимптомната бактериурия, но само 
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при престой до 1 седмица. Няма доказателства, че те намаляват 
симптоматичните инфекции и затова не трябва да се използват рутинно. 
Тяхната употреба, обаче, трябва да се има предвид при избрани високо-
рискови катетеризирани пациенти.  

Поставяне на катетъра  

 При уретралната катетеризация трябва винаги да се използват 
стерилни или подложени на високо-степенна дезинфекция пособия и 
асептична техника. За да се сведе до минимум травмирането на уретрата и 
дискомфорта за пациента, трябва да се използва стерилен лубрикант или 
обезболяващ гел.  

Почистване на меатуса 

 Почистването на меатуса (отвора на уретрата) трябва да се 
извършва редовно, за да се осигури освобождаване от инкрустации. 
Почистването с вода и сапун е достатъчно;  приложението на 
антимикробни кремове или дезинфектанти е увреждащо за уретралния 
меатус и трябва да се избягва.  

Дренажна торба  

 С оглед да се предпази уретрата от травмиране, дренажните 
тръби за урината трябва добре да се фиксират с колан към бедрото на 
пациента и да се разположат по запазващ комфорта начин. Торбата на 
дренажната система трябва задължително да се постави под нивото на 
пикочния мехур, за да се улесни доброто оттичане. Когато се използва 
поставка за закачане е задължително дренажната торба и изпускателния 
кран да не влизат в контакт с пода.  При раздвижване на пациента, 
дренажната тръба трябва временно да се клампира, за да се предотврати 
обратния поток на урината. Не разчленявайте излишно уринаторната 
торба, за да не нарушите затворената дренажна система.  

Изпразване на дренажната торба  

 Дренажната торба трябва да се изпразва редовно през 
изпускателния кран в долния край на торбата (т.е. когато е 3/4 пълна или 
по-често, ако се пълни бързо). В случай, че торбата няма кран, тя трябва да 
се сменя когато е 3/4  пълна, като се прилага асептична техника. 

 Извънредно внимателни грижи трябва да се полагат при 
изпразване на торбата, за да се предотврати кръстосана инфекция между 
пациентите. Задължителна е хигиената на ръцете чрез измиване или 
дезинфекция с препарат на алкохолна основа и поставяне на нестерилни/
чисти еднократни ръкавици когато се изпразва торбата. Напоени с алкохол 
тампони се използват за деконтаминация на изходното отвърстие на 
изпускателния кран (отвътре и отвън). След изпразване на торбата, 
ръкавиците трябва да се изхвърлят, а ръцете да се измият.  



 Когато изпразвате дренажната торба използвайте отделен 
контейнер за урината на всеки пациент и избягвайте контакта между 
изпускателния кран и контейнера. Контейнерът за урина се изплаква и се 
подлага на топлинна дезинфекция след всяка употреба (за предпочитане в 
миялно-дезинфекционна машина), изсушава се и се съхранява обърнат 
надолу на чисто място преди следващата употреба.  

Промивки на пикочния мехур  

 Промивки на пикочния мехур и вливане на антисептици или 
антимикробни агенти не предотвратяват КАИУТ и затова не трябва да се 
използват с такава цел. Приложението на тези агенти може да увреди 
лигавицата на пикочния мехур или катетъра и да способства за развитието 
на резистентни бактерии, които се повлияват трудно от лечението.  

Вземане на проба  

 Пробите урина за микробиологично изследване трябва да се 
вземат от обозначеното за това място, извод за вземане на проби или 
ръкав, като се спазва асептична техника. Изводът за вземане на проба 
трябва да се дезинфектира чрез забърсване с тампон, напоен със 70% 
изопропилов алкохол. След това пробата се аспирира със стерилна игла и 
спринцовка и се прехвърля в стерилен универсален контейнер. Никога не 
вземайте проба от дренажната торба. При бесимптомни пациенти 
рутинното микробиологично изследване няма клинично значение.  

Приложение на антимикробни агенти  

 Рутинното приложение на системни антибиотици при поставяне/
отстраняване на катетъра не се препоръчва. Антибиотична профилактика 
като единична доза, дадена при смяна на катетъра, може да се прилага 
при избрани пациенти, които са с клинично проявена инфекция или с по-
висок риск от развитие на ИУТ.  Рутинна антибиотична профилактика при 
поставен катетър, с цел да се предотврати КАИУТ, категорично не трябва 
да се прилага, тъй като води до развитие на резистентни бактерии. По 
същата причина, антибиотичната терапия на КАИУТ, при наличие на 
оставен за продължителен период уретрален катетър, може да е 
неуспешна, защото бактериалните причинители са включени в биофилма, 
образуван по повърхността на катетъра и по този начин са защитени от 
въздействието на антибиотиците.  

Катетри тип кондом  

 Има случаи, при които могат да се използват катетри тип кондом 
за краткатраен дренаж при пациенти, които са в състояние да сътрудничат. 
С честата смяна, напр. ежедневно, могат да се избегнат усложненията, 
като се прибавят и хигиенни грижи в областта на пениса. Този вид катетри 
трябва да се отстраняват още при първите признаци на възпаление на 
пениса или кожни лезии. Употребата на катетри тип кондом за 24-часови 
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периоди трябва също да се избягва и да се прилагат други методи, като 
памперси или абсорбиращи пелени за възрастни, които се поставят за 
през нощта.   

Методични указания  

Catheter Care: RCN Guidance for nurses. Royal College of Nursing (RCN).  
http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/157410/003237.pdf  
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Превенция на катетър-асоциирани инфекции на уринарния тракт  



Таблица 18.1. Превенция на бактериалната колонизация/инфекция на 

пикочния мехур при пациенти с постоянни уретрални катетри  

 

 

Обобщение на превантивните мерки 

Входни врати на бактериите Превантивни мерки  

1. Външен уретрален меатус и уретра  

Внасяне на  бактерии 
в пикочния мехур при поставяне 
на катетъра 

• Поставяйте катетъра при пълен пикочен мехур заради ефекта на 
отмиване. 

• Преди катетеризацията третирайте уретралния меатус с антисептик (напр. 
повидон йод или 0.2% воден разтвор на хлорхексидин). 

• Въведете в уретрата стерилен лубрикант гел за еднократна употреба 
(напр. 1–2%) лигнокаин/лидокаин и изчакайте  3 минути преди да 
поставите катетъра.  

• Използвайте стерилен катетър.  

• Прилагайте бездопирна техника при поставянето.  

Асцендираща колонизация 
/инфекция на уретрата по 
външната повърхност на 
катетъра  

• Поддържайте периуретралната област чиста и суха.  

• Фиксирайте добре катетъра, за да предотвратите движението му вътре в 
уретрата; промивките на пикочния мехур и приложението на кремове са 
безполезни. 

• След фекална инконтиненция, почистете мястото и сменете катетъра.  

2. Свързване между катетъра и дренажната тръба  

  • Не разчленявайте катетъра от тръбата освен, ако е абсолютно 
наложително.  

• Винаги използвайте асептична техника при промивка.  

• При вземане на проба урина дезинфектирайте външната повърхност на 
катетъра проксимално от мястото на свързване с дренажната тръба, като 
използвате напоен с алкохол тампон и оставете да изсъхне напълно. След 
това аспирирайте урина със стерилна игла и спринцовка.  

3. Свързване между дренажната тръба и уринаторната торба  

Разединяване  • Дренажната тръба трябва да бъде трайно, фабрично съединена с 
входното отвърстие на уринаторната торба.  

Рефлукс от торбата в катетъра  • Анти-рефлукс камера или възвратен клапан при входното отвърстие на 
торбата.  

• Торбата се държи винаги под нивото на пикочния мехур. При 
необходимост от повдигане на уринаторната торба над нивото на мехура 
за кратко, дренажната тръба се клампира временно. 

• Изпразвайте торбата на всеки 8 часа или по-рано, ако е пълна.  

• Не обръщайте торбата с горния край надолу когато я изпразвате.  

4. Изпускателен кран в долния край на уринаторната торба  

Изпразване на торбата 
 

• Уринаторната торба никога не трябва да допира пода.  

• Винаги измивайте или дезинфектирайте ръцете си (напр. със 70% алкохол) 
преди и след отваряне на крана. 

• Използвайте отделен дезинфектиран съд при събиране на урината от 
всяка торба.  

• Рутинното вливане на дезинфектант в торбата след всяко изпразване е 
безполезно.  

 


