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Nozokomiální infekce na ICU 
 

• Zákon č.258/2000 Sb. § 16 odst.2 „….Osoba 
poskytující péči je povinna evidovat každou 
nemocniční nákazu a na vyžádání poskytovat 
údaje o ní příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví ….“ 



Nozokomiální infekce (NI) na ICU 

• Infekce získaná v souvislosti s interakcí se zdravotní péčí, která nebyla přítomna ani 
nebyla v inkubační době na začátku této interakce. Její první známky se vyskytují za 
více jak 48 hod po přijetí. 

 

• Za NI se tedy považuje každé infekční onemocnění, které mohlo vzniknout z 
prostředí, instrumentaria, materiálů, ústavní stravy, kontaktu s jinými pacienty, 
personálem a návštěvami. 

 

• Za NI se považuje i nákaza, která se projeví teprve po propuštění do domácí péče, 
přeložení do jiného zdravotnického zařízení nebo rehospitalizace.  

 

• Naopak pokud byl pacient přijat s infekčním onemocněním nebo infekce propukla 
při hospitalizaci v době kratší než je minimální inkubační doba, jedná se o 
onemocnění zavlečené, nikoliv o NI. 

 

• Nebezpečí - častá rezistence na ATB a desinficiens 

 

 



Nozokomiální infekce na ICU 

• Nejčastější NI: 

• infekce močových cest 

• ranné infekce 

• pneumonie/VAP (ventilator-associated 
pneumonia) 

• infekce krevního řečiště 

• Asi třetinu případů lze odstranit preventivními 
programy. 

 



Nozokomiální infekce na ICU 

• Nozokomiální infekce postihují 5-15% 
hospitalizovaných v rozvinutých zemích. 

• V Evropě 5 mil. infikovaných/rok 

• V Evropě se pohybuje prevalence mezi 3,5 a 
14,8 procenty, průměr kolem sedmi procent. 

• Na evropských ICU mortalita 12- 80% 

• Zvyšující se náklady na léčbu 



Principy vzniku NI 

• Snížená obranyschopnost nemocného. 

• Lokální omezení imunitních protiinfekčních 
procesů- např. v DC OTI. 

• Pacienti s chronickým/ akutním onemocněním 

• Invazivita za emergentní situace 

• Mnoho personálu kolem pacienta 

• Selekční tlak ATB- multirezistetní kmeny 

 

 



Faktory předurčující ke vzniku NI 

• Předchorobí (věk, malnutrice, nikotinismus, 
alkoholismus, DM, předchozí hospitalizace) 

• Akutní onemocnění ( chirurgie, trauma, 
popáleniny) 

• Invazivní procedury ( OTI, NGS, TS, cévní 
katetry, PMK, drenáž,…)  

• Léčba ( transfuse, ATB, onkologická léčba, 
profylaxe VCHGD, poloha pacienta vleže)  



Rozdělení NI 

• Endogenní: zavlečením infekčního agens z 
kolonizovaného místa ( kůže, pochvy, orofaryngu, GIT) 
do jiného systému téhož organismu. 
A) primárně endogenní infekce: způsobeny PPM, které 
jsou normálně přítomny v pacientově mikrofloře 
B) sekundárně endog. inf.: způsobeny mikroorganismy, 
které před vznikem infekce kolonizovaly pacienta. 

 

• Exogenní infekce: mikroorganismy, které před vznikem 
infekce pacienta nekolonizovaly. Vznikají zanesením 
etiolologického agens zvnějšku.  



Potenciálně patogenní mikroorganismy 
(PPM) 

• Komunitní PPM                  Nemocniční PPM 
Streptoc. pneum.              Klebsiella spp. 
Haemophilus influenz.     Proteus spp. 
Moraxella catarrhalis        Morganella morgani 
Escherichia colli                 Enterbacter spp. 
Staphyloc. aureus              Serratia spp. 
Staphyloc epidermidis      Acinetobacter spp. 
Candida alb.                       Pseudomonas spp.   
             Stafylokoky  



REZISTENTNÍ  MIKROORGANISMY 
 

• MRSA  MRSE, vysoký výskyt v USA, rezist. k beta-laktamům,  
 

• VRE (vancomycin-resistant enterococci) 
 

• ESBL (extended spectrum beta-lactamase), zvl. u Klebsiella, E. 
colli,  rezist. k beta-laktamům vyjma penemů, IMC, kolonizace 
a infekce ran, ... 
 

• multirezistentní G- baktérie, (Pseudomonas, Acinetobacter, 
Serratia) 
1-2 přípravky zbývají, poslední bývá kolistin, 
IMC, dýchací cesty při UPV, katétry 
 

• rezistentní kandidy (C. krusei, C. glabrata) 
 



Katétrové  infekce/sepse 
CR-BSI 

• Primární  

• Sekundární: související s infekcí v jiné lokalitě 

• Rizikové faktory:  
- místo zavedení (nejmenší riziko v. subclavia) 
- délka zavedení (neexistuje doporučení pro rutinní 
výměnu v určitý den od zavedení) 
- podmínky při inzerci 
- péče o místa inzerce 
- zkušenosti se zaváděním 
- popáleniny 
- neutropenie 
- trombosa katetru 



Katétrové  infekce/sepse 
CR-BSI 

• Zdroje infekce 
- kolonizace z kůže ( i personál) 
- intraluminální ( riziko se zvyšuje po 14 dnech)  
- infekce v jiné lokalitě 
- kontaminace infuze 



Katétrové  infekce/sepse 
• Etiologie katétrové infekce: 

 
- koaguláza-negativní stafylokoky (CNS) 
- Staphylococcus aureus 
- kandidy, enterokoky, E.coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, 
Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia 

 

• Diagnóza klinická: 
 
- zarudnutí kůže v místě vpichu 
- nejasný febrilní stav 

 

• Diagnóza mikrobiologická: 
 
- pozitivní hemokultury 
- paralelní odběry z periferie i z CŽK 
- kultivace z konce katétru 
-hodnocení významu nálezů 

 
 



Katétrové  infekce/sepse 

Prevence 
- denně hodnotit nutnost i.v. vstupů 
- transparentní krytí 
- lokální ošetření chlorhexidinem  

Terapie: 
- výměna katétru ! 

 



transparentní krytí 
- lokální ošetření chlorhexidinem 



NOZOKOMIÁLNÍ  PNEUMONIE 

• mortalita nozokom. pneumonií 20-50% 

 

• HAP( Hospital – acquired pneumonia), vyvíjí se 48 h a více po 
přijetí  

 

• VAP ( Ventilator associated pneumonia), vyvíjí se za 48 – 72 h 
po intubaci 

 

• Rizikové faktory pro resistenci baktérií 
- ATB během posledních 90 dnů 
- Septický šok v době VAP 
-  Délka hospitalizace větší jak 5 dní před výskytem VAP 
- ARDS před výskytem VAP 
- Renální selhání  



NOZOKOMIÁLNÍ  PNEUMONIE 
 

• Patogeneze VAP 
a) aerogenně (kontaminace dých. okruhu) 
b) hematogenně (IE, translokace mikrobů ze střeva) 
c) mikroaspirace sekretů z orofaryngu- význam těsnící manžety na kanyle, původní flóra z DÚ, 
kolonizující mikroby z prostředí, flóra z GIT 

 

 Prevence: 
odsávání sekretů z orofaryngu, dezinfekce dutiny ústní, udržování funkce GIT (enter. výživa), 
udržování kyselého pH v žaludku, výměna okruhů(po 14 dnech), výměna HME filtrů á 3 dny, 
semirekumbenantní poloha, uzavřené odsávací systémy, kanyly s odsáváním nad manžetou, 
zvažovat nutnost sedace.  

  

• Mikrobiologická diagnostika: 
vyšetření tracheálního aspirátu, necílená laváž , bronchoskopie a cílená laváž (BAL), 
mikroskopie, cytologie, spec. barvení (BK), kvantit. kultivace 

 

• Etiologie: 
Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella, enterokoky 

 

• Terapie: 
ATB dle citlivosti, polohování, mukolytika, rehabilitace 

 



NOZOKOMIÁLNÍ  PNEUMONIE 

• ATB model 

• Pacienti, u kterých nejsou známi rizikové faktory bakteriální resistence 
- monoterapie: 
Piperacilin – tazobaktam 4x4.5g i.v. 
Cefepim 3x2g i.v. 
 

• Pacienti se známým rizikem multiresitence, by měli dostávat 2 ATB s 
aktivitou proti Pseudomonas aerug. a dalším G- baktériím a Stafylokokům 
- Piperacilin – tazobaktam 4x4.5 g i.v. 
- Cefepim 3x2g i.v. 
- Ceftazidin 3x2g i.v.  
- Imipenem 4x1g i.v. 
- Meropenem 3x2 g i.v. 

- Amikacin 1x1 g i.v., Gentamicin 1x240 mg i.v. , Vancomycin 2x1 g či Linezolid 
2x600 mg i.v.  

 





Jak snížit ATB rezistenci 

• Znalost místí bakteriální etiologie, citlivost k 
ATB 

• Deeskalace ATB, kombinace ATB, optimální 
doba léčby, rotace ATB. 

• Spolupráce s mikrobiology a epidemiology 

• Využití farmakodynamických a 
farmakokinetických účinků ATB 

• Farmakoekonomika 



Základní hygienické standardy 

• Hygiena rukou 

• Rukavice 

• Ochranné zástěry či pláště 

• Bariérový přístup 

• ATB cílená ( zvažovat zda jsou ještě 
opodstatněná) 

• Přístroje, pomůcky 

 


