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} УК	–уретрален	катетър

} CAUTI – катетър	–асоциирани	уроинфекции

} сfu – колонии-формиращи	единици

} МО- микроорганизми



} 1. Уроинфекции-определение, критерии за 
диагноза

} 2. Разпространение/честота и значимост на 
проблема

} 3. Етиологични аспекти и патогенеза
} 4. Видове уретрални катетри
} 5. Видове катетеризации
} 6. Индикации и контраиндикации за 
катетеризация

} 7. Правила при уретрална катетеризация 
} 8. Превенция - пакетни мерки/бъндели



} Сепсис при пациенти с ЦВК (CLABSI)

} Вентилатор-асоциирана пневмония (VAP)

} Инфекции на хирургичното място

} Уроинфекции



} 1. Симптоматично проявена уроинфекция

} 2. Безсимптомна бактериурия

} 3. Други инфекции на пикочо-половите пътища/
система

(Медицински стандарт "Превенция и контрол на 
вътреболничните инфекции" )

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?pageid=
397

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?pageid=397


Трябва да отговаря на един от следните критерии:
1. Поне едно от следните без друга установена причина: 
температура (>38°C), позиви за уриниране, често 
уриниране, дизурия или супрапубичен дискомфорт и 
урокултура с>105 cfu/ml с не повече от два вида МО;

2. Две от следните: температура (>38°C), позиви за 
уриниране, често уриниране, дизурия или 
супрапубичен дискомфорт и един от следните 
признаци:

} Положителен тест на урината за левкоцитна естераза 
и/или нитрати;

} Пиурия (>10 левкоцита/ml или 3 левкоцита/зрително 
поле при 1000-кратно увеличение в нецентрофугирана 
урина);

} Доказване на МО при оцветяване по Грам на 
нецентрофугирана проба урина;



} Две урокултури с повторно изолиране на един и 
същ уропатоген с >102 cfu/ml в урина от катетър;

} При изолат от нефростома или супрапубична 
пункция всяка стойност е сигнификантна.

} Диагноза на лекаря;
} Лекарят започва съответна антимикробна терапия.



Трябва да отговаря на един от следните критерии:
1. Катетеризация на пикочния мехур в рамките на
7 дни преди залагане на урокултурата, отсъствие
на повишена температура (<38°C) или други
симптоми от страна на пикочните пътища,<105

cfu/ml урина с максимум 2 вида МО;

2. Липса на катетеризация на пикочния мехур
през последните 7 дни преди взимане на първата
и втората проба урина, <105cfu/ml урина, еднакви
микроорганизми в поне 2 урокултури, максимум 2
вида МО, отсъствие на признаци за инфекция.



трябва да отговарят на един от следните критерии:
1. Изолиран микроорганизъм от течна (без урина) 
или тъканна култура от засегнатата област;

2. Установяване на абсцес или друг признак на 
инфекция по време на директен преглед, 
операция или чрез хистопатологично изследване;

3. Два от следните признаци:температура (>38°C), 
локализирана болка или чувствителност на 
засегнатото място и едно от следните:

} Гнойна секреция от засегнатото място;
} Изолиран МО от хемокултура;
} Рентгенологично доказване на инфекция;
} Диагноза на лекаря;
} Лекарят започва съответна антимикробна терапия.



Урологични ИСМО/ВБИ –

около 30-40% от всички ИСМО 

80-90%

при УК
около10% при 
ендоскопски 
манипулации



} Около 10% (15-25%) от хоспитализираните пациенти 
са с уретрална катетеризация;

} Около 40-50 % от катетеризираните не са били 
показани за катетеризация !!!

} Преобладаващата част от катетрите се поставят в 
спешни отделения/спешен порядък:
- хирургични отделения:10-30%
- в интензивните отделения:60-90% 



} Инфекции на уринарния тракт
} Механична травма на уретрата и пикочния 
мехур

} Ограничаване на мобилностт на 
пациентите*

12

*Saint S, Ann Intern Med 2002; 137: 125-7

Рани от залежаване

Падания Продължителен престой 

Дълбоки венозни тромбози
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} 1-4% от пациентите с бактериурия развиват 
клинически значима инфекция (цистит, 
пиелонефрит, септицемия)

} CAUTI е втората най- често срещана 
причина за нозокомиален сепсис !!!

} В болниците,  където са разработени 
програми за превенция, ВБИ в 
урологичните клиники и отделения са под 
10 %. 



“Продължителността на катетеризация е 
най-важния рисков фактор за развитие на 
инфекция.” (SHEA-IDSA Compendium, October 2008)

} 74% от анкетираните болници не следят 
за продължителността на престоя на 
катетъра

} 47% от пациенто-дните с катетър не са 
основателни

} 41% от времето, лекарите не са знаели за 
това

} Saint S, Kowalski. 2008
} Jain P, Parada JP.1995



} 3.1% от пациентите с престой над 2 дни са 
диагностицирани с уроинфекция

} В 96.7% от случаите уроинфекцията е свързана 
с уринарен катетър

} 83.9% от пациенто-дните са с катетър
} Най-често изолираните МО са:

E. coli 26.2%
Candida spp. 16.9%
Enterococcus spp. 15.9%
Pseudomonas aeruginosa 14.1%



Пример: проучени  са 230 пациента за периода 
юли-септември 2005г. в клиниката по урология 

на УМБАЛ “Свети Георги” 
При 35 (15.2%) пациента са установени 39 ВБИ:

• 21 безсимптомни бактериурии
• 10 уроинфекции (4.3%)
• 7 супурации
• 1 бронхит
Среден болничен престой в клиниката за 
периода е 8 дена, а за пациентите с ВБИ - 15 
дни.
Б. Захариева, Й. Стоилова, И. Дечев , А. Банчев. Ретроспективно проучване на 
нозокомиални инфекции в урологична клиника. Нозокомиални инфекции.2006, 
бр.2, 30-34.
http://www.bulnoso.org/pdf/BulNoso_2006_2.pdf

http://www.bulnoso.org/pdf/BulNoso_2006_2.pdf


Етиологична структура на ВБИ изолати  юли-
септември  2005г. (n=35)
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Микроорганизми Изолати от всички 
материали  в %

(n=208)
E.coli 49%

Други Ентеробактерии
(Кlebsiella, Еnterobacter и др.)

24%

P.aeruginosa 9%

Enterococcus spp. 9%

Acinetobacter spp. 1.4%

други 7.6%



Едни и същи микроорганизми причиняват 
асимтоматична бактериурия и уроинфекции:

1. сем.Еnterobacteriaceae:- E. coli (50%)
2.Staphylococcus spp.: – S. aureus (вкл. MRSA)

- S. epidermidis
3.Enterococcus spp.: - Enterococcus faecalis
4. Оксидазо- позитивни Gr(-) микроорганизми:

-Pseudomonas aeruginosa
5. Fungi: - Candida spp.



} Escherichia coli, 
} Enterococcus spp., 
} Pseudomonas	spp.,- да	се	мисли	за	екзогенен	
произход

} Klebsiella spp.,
} Enterobacter spp., 
} Candida spp.
} Serratia spp.,- да	се	мисли	за	екзогенен	произход
(	преживява	от	3	дни	до	2	месеца	върху	сухи	
повърхности)



Етиология: Oбщи 
болници:

Интензивни    
отделения:

Е. coli 26% 18%
Enterococcus spp. 16% 13%
P.aeruginosa 12% 11%
Klebsiella spp. и Enterobacter
spp. 

12% 13%

Candida spp. 9% 25%



à продължителна катетаризация > 6 дни
à женски пол
à съпътствуващо неврологично заболяване
àдиабет
àкатетаризации извън операциионни зали
àактивно огнище на инфекция
àнедохранване
àазотемия ( креатинин >2.0 mg/dl)
àуретрален стенд
àмониториране на диуреза
àантимикробна терапия и др.



д-р Фредерик Фолей

} Създадени през 20-те

години на XX в. от 
д-р Фредерик Фолей

} Първоначално са 
представлявали отворена 
система (уретрална тръба, 
която се дренра в отворен 
контейнер)

} През 50-те години на XX в. 
е създадена затворената 
ситема 



Отворена система Затворена система
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} Прави катетри – за 
еднократно отвеждане на 
урина от пикочния мехур

} Прави катери със 
страничен отвор- за 
промиване (иригация) на 
пикочния мехур

} Катетър тип Tieman – при 
аденом на простатнта 
жлеза



} Самофиксиращи се катетри :
– катетър на Malecot, катетър на Pezzer

Използват се за поставяне в пикочния мехур 
чрез отворена хирургична интервенция

} Катетри тип Foley – най-често използвани, 
използват се като постоянни катетри за 
продължително отвеждане на урина; 
обичайно двуканални 



} А –прав катетър
} В – прав катетър 
със страничен 
отвор

} С - катетър тип 
Tieman

} D -катетър на 
Malecot

} E - катетър на 
Pezzer

} F - катетри тип 
Foley 



} Най-често двупътни
} Трипътни – при хематурия (за продължителна 
иригация на пикочния мехур)

} Според дължината:
-педиатрични (33 см.)
- за възрастни (40 см.)

} Размер на катетъра (диаметъра): 
използва се French(Fr)-скала! ( 1Fr= 0.33 мм.)

N.B. – Размерът на катетъра по French-скалата се 
отнася за външната циркумференция, а не за 
диаметъра на лумена 

} При възрастни лица най-често се използва 
катетри с размер 16 Fr и 18 Fr







} Поливинилхлоридни (с/без балон)
} Латексови  с тефлоново покритие
} Силиконови
} Латексови, покрити с хидрогел
} Силиконови, покрити с хидрогел
} Латексови, покрити отвън и отвътре със силиконов 
еластонер

За повече подробности виж  : 
1.	Guidelines	for	the	Prevention	of	Catheter-associated	Urinary	Tract	Infection,	2011

https://www.hpsc.ie/hpsc/A-
Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/InfectionControlandHAI/Guidelines/File,12913,
en.pdf

2.	Evidence-based	Guidelines	for	Best	Practice	in	Urological	Health	Care	Catheterisation .	
Indwelling	catheters	in	adults.	Urethral	and	Suprapubic.	2012.

http://www.uroweb.org/fileadmin/EAUN/guidelines/EAUN_Paris_Guideline_2012_LR_online
_file.pdf

https://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/InfectionControlandHAI/Guidelines/File,12913,en.pdf
http://www.uroweb.org/fileadmin/EAUN/guidelines/EAUN_Paris_Guideline_2012_LR_online_file.pdf




} Краткотрайна – до 1 месец
} Продължителна –над 1 месец

} Стремеж да се ползват катетри с по-малък размер!!!
-катетрите с по-малък размер намаляват риска от
уретрален травма и остатъчно количество урина, 
която са предиспозиция за възникване на инфекции 
на уринарния тракт. 
-по-големи размери, могат да причинят болка и 
дискомфорт, нараняване на лигавицата  от натиска,
запушване на парауретралните канали и формиране 
на абсцес.







} Пациент с остра или/ и хронична ретенция на
урина или обструкция на изхода на пикочния
мехур

} Неврологични заболявания, които причиняват
парализа или загуба на сетивност, засягащи
уринирането (ретенция)

} Необходимост от точно измерване на урината 
при критично болни пациенти

} Периоперативно прилагане при определени
хирургични процедури (урологични
операции или операция на съседни на
пикочо-половата система структури). 



} Операция с очаквана по-голяма продължителност -
катетри поставени по тази причина следва да бъдат
отстранени във залата за възстановяване след 
операцията 

} Пациентите, при които се очаква да получат по-
големи по обем инфузии или диуретици по време на
операция или при нужда от интраоперативно
мониториране на диурезата

} В допълнение за подпомагане  заздравяването на
отворени сакрални или перинеални рани при 
пациенти с инконтиненция

} Да се подобри комфорта на пациента в края на
живота им (в терминален стадий), ако е необходимо

}



} Да не се използвайте катетрите като 
заместител на сестрински грижи за пациента 
или лица с инконтиненция

} Да не се използва като средство за 
получаване на урина за урокултура или други 
диагностични изследвания

} Да не се използва за продължително време в 
следоперативен период, при отсъствие на 
съответните индикации



} Абсолютни: травматична лезия на уретрата!
} Относителни: остри възпалителни процеси 
на уретра, пикочен мехур, простатна жлеза, 
епидидим- опасност от асцендиране на 
инфекцията!



Методи на катетеризация Определение

Уретрална катетеризация Въведен през уретрата и остава на 
място за кратък или 
продължителен период от време

Супрапубична катетеризация
( за повече от 5 дни и при 
големи операции)

Въведен през корема за кратък 
или продължителен период от 
време

Интермитентна еднократна 
катетеризация

Въведен през уретрата, но 
отстранен когато пикочния мехур 
е дрениран

Self-интермитентна 
катетеризация

Кондом -катетри

Катетеризацията е от самия 
пациент

При възрастни мъже с 
инконтиненция, смяна на 24 часа



} Когато  уретрата е 
непроходима :

- при деца с вродени 
деформации на пениса и 
уретрата;

- при възрастни с 
обструкция на пикочния 
мехур,

- наличие на възпалителен 
процес 



Кондом -катетри Self-интермитентна 
катетеризация



Guidelines	for	the	Prevention	of	Catheter-associated	Urinary	Tract	
Infection,	2011
https://www.hpsc.ie/hpsc/A-
Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/InfectionControlandHAI/Guidelines/File,1291
3,en.pdf

https://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/InfectionControlandHAI/Guidelines/File,12913,en.pdf


Места и манипулации, при които могат да 
проникнат МО



} Стерилни катетри
} Стерилни ръкавици
} Анестетичен гел
} Лубрикант
} Стерилни хемостатични инструменти
} Уринаторна/дренажна торба
} Сприновка със стерилен разтвор за 
раздуване на балона към катетера

} Стерилни марли
} Антисептици 



} 1. Позиция на пациента- по гръб 
(отпуснати крака при мъжете, при жените –
крака свити в коленете)

} 2. Цялата процедура се извършва при 
спазване на асептика:
-хигиенна дезинфекция на ръце
-поставяне на стерилни ръкавици
- почистване на гениталиите и външното 
отвърстие на уретрата с антисептичен 
разтвор



- отстраняване на използваните ръкавици, 
повторна дезинфекция и поставяне на нов 
чифт ръкавици за извършване на самата 
катетеризация
- проверка на целостта на балона чрез 
раздуване с 5 мл. физиологичен разтвор
- поставяне на анестетичен лубрикант 
(ретроградно в уретрата при мъже и върху 
самия катетър при жени)



-въвеждане на катетъра с помощта на стерилни 
хемостатични инструменти 
- изтичането на урина е индикатор, че 
катетъра е в пикочния мехур
- раздуване на катетърния балон с 
физиологичен разтвор (10-30 мл.)- при 
напълно въведен катетър и след изтичане на 
урина!!!
-катетъра се изтегля до фиксиране на балона в 
шийката на пикочния мехур
- съчленяване на катетъра с дренажната 
система





Добри практики в управлението на 
дренажната система: 
• Поддържане на торбата под нивото на пикочния мехур 
• Намаляване на замърсяването на изходния отвор на 
дренажната торба, чрез използване на  стойка за катетър и 
избягване контакт с пода или до други повърхности.  
• Достъп до дренажната система на катетър, само когато 
това е абсолютно необходимо 
• Изпразване на дренажната торбата редовно (изпразване 
на всеки 8 часа или когато е напълнена 3/4), за да се 
предотврати отлив и прекомерно тегло на катетъра
• Използване на отделен чист контейнер за изпразване на 
уринаторната торба при всеки пациент и предотвратяване 
докосването на кранчето за дренаж с контейнера за 
събиране на урина. 



} Насърчаване на повишен прием на течности, 
ако не е клинично противопоказан. 

} Да се пази периуретралното място чисто и 
сухо. 

} След фекална инконтиненция, да се почисти 
перинеума колкото се може по-бързо 

} Поддържане на безпрепятствен поток на 
урината и да се гарантира, че катетъра и 
тръбата на дренажна торбичка са без 
прегъвания



àДа се избягват ненужните катетеризации - да се 
катетеризира само при доказана необходимост

àОбсъждане на алтернативи на уретралната 
катетеризация 

àПрилагане на асептични техники при 
катетеризация

àСтерилни затворени дренажни системи
à Дезинфекция на ръце преди и след катетеризация
àПо възможност максимално избягване на 
манипулирането с дренажните системи

àСепариране на катетаризираните пациенти при 
възможност

àДа се избягва рутинна подмяна на катетъра.
à Фиксиране на катетъра с оглед избягване на 
уретралната тракция.



} Количеството отделена урина
} Всякакви проблеми или дискомфорт, възникнал 
при пациент с уретрален катетър

} Причина за катетеризация
} Дата на поставяне на катетъра
} Размер на катетър, тип и дължина
} Размер на балона, партиден номер, срок на 
годност

} Използван лубрикант, партиден номер и срок на 
годност на лубриканта.

} Видът на лосиона, използвания за почистване 
} Дата, на която се сменя катетъра и причина
} Подпис





Формуляр за  отчитане 
на  катетър-свързаните уроинфекции

Симптоматични CAUTI* х1000
Дни с уринарен катетър 



Бъндел ”грижи за пациент с
урокатетър”

1. Ежедневна преценка на необходимостта 
от катетъра; 

2. Използва се само стерилна затворена 
система за отвеждане на урината, катетърът 
и дренажната тръба не се разединяват;

3. Изпразване когато торбата е пълна до ¾ от 
обема, всеки път използване на чист 
контейнер за всеки пациент;

4. Ежедневен тоалет на перинеалната област, 
без добавка на антисептици;

5. ЛПС٭ и хигиена на ръцете преди и след грижи 
за катетъра;

Пакетни мерки (bundle) при урокатетеризация

٭ Лични предпазни средства

Инконтиненцията 
не е показание  -
урокатетърът не 
трябва да замества 
памперсите!!!


