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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος συγκαταλέγονται στις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις 
και η πλειονότητα τους σχετίζεται με τη χρήση ουροκαθετήρων. Σημαντικό ποσοστό νοσοκομειακών 
λοιμώξεων μπορεί να προληφθεί με τη σταθερή εφαρμογή πολύπλευρων προγραμμάτων πρόληψης (δέσμες 
μέτρων), ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λοιμώξεις που συνδέονται με παρεμβατικές πράξεις, όπως οι 
ουρολοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρων (CAUTI, catheter-associated urinary tract 
infections). Τα συστατικά της προτεινόμενης δέσμης περιλαμβάνουν τις τεκμηριωμένες ενδείξεις 
καθετηριασμού της κύστης, τις διαδικασίες τοποθέτησης καθώς και τις διαδικασίες ορθής διαχείρισης του 
ουροκαθετήρα. Το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης των CAUTI είναι η κατά το δυνατόν αποφυγή χρήσης 
ουροκαθετήρα. Η εφαρμογή προγραμμάτων περιορισμού του καθετηριασμού πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα. Όταν ο καθετηριασμός κρίνεται απαραίτητος, ο καθετήρας θα πρέπει να αφαιρείται το 
συντομότερο δυνατόν. Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη κατέχει η άσηπτη τεχνική τοποθέτησης, η 
διατήρηση του κλειστού κυκλώματος και η αυστηρή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών κατά τη διαχείριση 
του συστήματος ουροκαθετήρα – ουροσυλλέκτη. Για την εφαρμογή της δέσμης απαιτείται η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας και η αξιολόγηση των δεδομένων επιτήρησης. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως ουρολοίμωξη σχετιζόμενη με 
ουροκαθετήρα ορίζεται η παρουσία 
συμπτωμάτων ή σημείων συμβατών με 
λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, 
χωρίς άλλη εμφανή αιτία λοίμωξης, σε 
συνδυασμό με θετική καλλιέργεια ούρων που 
έχουν ληφθεί από τον καθετήρα ή ούρων 
μέσης ούρησης από ασθενή που έφερε 

ουροκαθετήρα και αυτός έχει αφαιρεθεί τις 
προηγούμενες 48 ώρες [1].  

Σύμφωνα με τον ορισμό του ECDC μια 
λοίμωξη του ουροποιητικού θεωρείται 
σχετιζόμενη με ουροκαθετήρα αν υπήρχε 
παρουσία ουροκαθετήρα, έστω και 
διαλείπουσα, τις προηγούμενες 7 ημέρες από 
τη λοίμωξη [2]. 
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Η πυουρία δεν είναι ούτε ευαίσθητος, 
ούτε ειδικός δείκτης για τη διάγνωση της 
λοίμωξης του ουροποιητικού που σχετίζεται 
με ουροκαθετήρα. Επίσης η χροιά, η οσμή και 
η τυχόν θολερότητα των ούρων δεν 
συνιστούν σημεία λοίμωξης. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η διάρκεια του καθετηριασμού 
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 
κινδύνου για ανάπτυξη λοίμωξης. Κατά 
συνέπεια, η ελάττωση του χρόνου παραμονής 
του καθετήρα κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην 
πρόληψη. Στους παράγοντες κινδύνου 
περιλαμβάνονται επίσης το θήλυ φύλο, η 
μεγαλύτερη ηλικία και η μη διατήρηση 
κλειστού κυκλώματος. Παράγοντες κινδύνου 
για την ανάπτυξη δευτεροπαθούς 
βακτηριαιμίας είναι η ουδετεροπενία, η 
νεφρική νόσος και το άρρεν φύλο [3]. 

 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ 

Ο καθετηριασμός παρεμποδίζει την 
πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης και 
παρέχει εύκολη πρόσβαση των 
ουροπαθογόνων στην ουροδόχο κύστη 
διαμέσου δύο οδών: της εξωαυλικής και της 
ενδοαυλικής.  

Ο καθετήρας διευκολύνει την άνοδο 
των ουροπαθογόνων από την περιουρηθρική 
περιοχή προς την ουροδόχο κύστη μέσω της 
αλληλεπίδρασης καθετήρα-βλεννογόνου 
(εξωαυλική οδός). Περίπου τα 2/3 των 
παθογόνων εισέρχονται εξωαυλικά. Ο 
μηχανισμός αυτός φαίνεται ότι είναι 
συχνότερος στις γυναίκες.   

Ενδοαυλική διασπορά παθογόνων 
στην ουροδόχο κύστη συμβαίνει σε 
περίπτωση που ο ουροσυλλέκτης ή ο σωλήνας 
σύνδεσης έχουν επιμολυνθεί. Η ενδοαυλική 
οδός σχετίζεται με την παραβίαση του 
κλειστού κυκλώματος. Τα βακτήρια που 
εισέρχονται στον ουροσυλλέκτη γρήγορα 
ανευρίσκονται στην ουροδόχο κύστη.   

Σημαντικό ρόλο στην παθογένεση 
κατέχει ο σχηματισμός βιομεμβράνης. Οι 
ουροκαθετήρες σχηματίζουν βιομεμβράνες 
αμέσως μετά την εισαγωγή τους και  αυτές 
μεταναστεύουν στην ουροδόχο κύστη μέσα σε 
1–3 ημέρες. Οι μικροοργανισμοί στις 
βιομεμβράνες συχνά παρουσιάζουν αντοχή 
στα αντιμικροβιακά. Επιπλέον, οι 
βιομεμβράνες προστατεύουν τα 
ουροπαθογόνα από τα αντιμικροβιακά και 
από τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η ουροκαλλιέργεια 
μπορεί να μην αντανακλά με ακρίβεια τη 
μικροβιολογία της ουροδόχου κύστης. Όταν 
λοιπόν υπάρχει κλινική υποψία λοίμωξης, θα 
πρέπει η καλλιέργεια ούρων να αποστέλλεται 
από νεοεισερχόμενο καθετήρα, μετά από 
καθαρισμό του  ειδικού σημείου πρόσβασης 
για δειγματοληψία με αντισηπτικό και 
αναρρόφηση με αποστειρωμένη σύριγγα. Δεν 
συνιστάται ο έλεγχος με καλλιέργεια ούρων 
ως διαδικασία ρουτίνας.  Επιπλέον, πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση αντιμικροβιακών για 
την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής 
βακτηριουρίας.   

Τα Gram-αρνητικά βακτήρια της 
εντερικής χλωρίδας, με συχνότερο 
εκπρόσωπο την Escherichia coli, αποτελούν 
τα πιο συχνά παθογόνα (περίπου 30%) σε 
ασθενείς με βραχεία διάρκεια καθετηριασμού 
(< 15 ημέρες). Σπανιότερα ανευρίσκονται 
άλλα εντεροβακτηριακά, Pseudomonas 
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aeruginosa καθώς και Gram-θετικοί κόκκοι. 
Καντιντουρία αναφέρεται στο 3%–32% των 
ασθενών. 

 

Γιατί είναι σημαντική η πρόληψη των 
ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με 
ουροκαθετήρες 

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος συγκαταλέγονται στις 
συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις και η 
πλειονότητα τους σχετίζεται με τη χρήση 
ουροκαθετήρων [4, 5]. Οι ουρολοιμώξεις που 
σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρων 
(CAUTI, catheter-associated urinary tract 
infections) μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές 
επιπλοκές αυξάνοντας τη νοσηρότητα και τη 
θνητότητα και επίσης παρατείνουν το χρόνο 
νοσηλείας και πολλαπλασιάζουν το κόστος 
[6]. 

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη 
επιπολασμού νοσοκομειακών λοιμώξεων και 
χρήσης αντιμικροβιακών στα Ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία οι CAUTI καταλαμβάνουν την 
τρίτη θέση (σχετική συχνότητα 19%) μετά τις 
λοιμώξεις αναπνευστικού και τις λοιμώξεις 
χειρουργικού πεδίου [2]. Από την ίδια μελέτη 
προκύπτει ότι στη χώρα μας το ποσοστό των 
νοσηλευόμενων ασθενών που φέρουν 
ουροκαθετήρα είναι σημαντικά υψηλότερο 
από το μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης 
(30% έναντι 17,2%) [2].   

 

Γιατί είναι απαραίτητη η εφαρμογή δέσμης 
μέτρων πρόληψης 

Σημαντικό ποσοστό των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων μπορεί να 
προληφθεί με τη σταθερή εφαρμογή 

πολύπλευρων προγραμμάτων πρόληψης. 
Ιδιαίτερα για τις λοιμώξεις που συνδέονται με 
παρεμβατικές πράξεις, όπως είναι οι CAUTI, 
η εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης 
βασισμένων σε ενδείξεις, μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση [7]. Οι δέσμες μέτρων 
πρόληψης αναφέρονται σε ένα σύνολο 
τεκμηριωμένων ορθών πρακτικών οι οποίες 
όταν εφαρμόζονται σε συνδυασμό και 
αξιόπιστα οδηγούν σε βελτιστοποίηση του 
αποτελέσματος. Πολλά παραδείγματα 
επιτυχημένων παρεμβάσεων με χρήση δέσμης 
μέτρων (CAUTI-bundle) αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία [8,9].  

Οι συστάσεις που ακολουθούν 
βασίζονται στις πιο πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών 
[1,3 10-12]. Παρατίθεται παράδειγμα δέσμης 
μέτρων για την πρόληψη των ουρολοιμώξεων 
που σχετίζονται με ουροκαθετήρες (Πίνακας 
I) καθώς και παραδείγματα ορθών και 
λανθασμένων ενδείξεων τοποθέτησης 
ουροκαθετήρα (Πίνακας II).  

Η εφαρμογή της δέσμης απαιτεί 
συνεχή εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών 
υγείας αλλά και συνεχή αξιολόγηση των 
δεδομένων επιτήρησης αναφορικά με τη 
χρήση ουροκαθετήρων (ημέρες καθετήρα/100 
ασθενοημέρες) και τη συχνότητα των 
λοιμώξεων ουροποιητικού που σχετίζονται με 
ουροκαθετήρες (αριθμός ουρολοιμώξεων που 
σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρων / 
1000 ημέρες-καθετήρα ή/και αριθμός 
ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση 
ουροκαθετήρων / 10000 ασθενοημέρες). 
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ν τοποθέτησης ουροκαθετήρα 

Γραπτές οδηγίες για τις ορθές ενδείξεις τοποθέτησης και την περιεγχειρητική χρήση τους 

Εκπαίδευση όλου του προσωπικού σχετικά με τις ενδείξεις τοποθέτησης  

Τοποθέτηση μόνο με εντολή ιατρού 
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Π
ριν από οποιοδήποτε χειρισμό στο σύστημα του ουροκαθετήρα  

Α
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Τοποθέτηση του ουροσυλλέκτη πάνω

 από το επίπεδο του πατώ
ματος και κάτω

 από την κύστη  

Α
ποφυγή συστροφώ
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Ο
ρθή στερέω

ση του ουροκαθετήρα 

Κ
ένω

ση του ουροσυλλέκτη σε τακτά χρονικά διαστήματα με χρήση ξεχω
ριστού δοχείου 

Α
φαίρεση του ουροκαθετήρα το συντομότερο δυνατό  

Κ
αθημερινή επανεκτίμηση της ανάγκης παραμονής του ουροκαθετήρα στην επίσκεψ
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Φ
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Ορθές ενδείξεις και επαρκής τεκμηρίωση 
για τη χρήση και την παραμονή των 
ουροκαθετήρων: το σημαντικότερο μέτρο 
πρόληψης 

Το σημαντικότερο μέτρο για την 
πρόληψη των CAUTI είναι η κατά το 
δυνατόν αποφυγή της χρήσης 
ουροκαθετήρων, ειδικά σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου [1,3 10-12]. Η εφαρμογή 
προγραμμάτων περιορισμού του 
καθετηριασμού πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα σε όλους τους χώρους 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Οι τεκμηριωμένες ενδείξεις 
τοποθέτησης ουροκαθετήρα είναι 
συγκεκριμένες και θα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά. Παραδείγματα ορθών και 
λανθασμένων ενδείξεων παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2. Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει 
να συντάξει κατάλογο των ενδείξεων 
καθετηριασμού, να εκπαιδεύει το προσωπικό 
και να ελέγχει περιοδικά την τήρηση των 
ενδείξεων [1].  

Παραδείγματα ορθών ενδείξεων για τοποθέτηση ουροκαθετήρα 

Επίσχεση ούρων ή απόφραξη του ουροποιητικού 

Ανάγκη για ακριβή μέτρηση αποβαλλόμενων ούρων (κάθε 1-2 ώρες) σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 

Σε ασθενείς με ακράτεια ούρων και έλκη ή τραύματα ιεροκοκκυγικής περιοχής ή περινέου 

Σε ασθενείς που απαιτείται παρατεταμένη ακινητοποίηση  

(π.χ. ασταθή κατάγματα θώρακα, ΣΣ, πυέλου, πολυτραυματίες) 

Περιεγχειρητικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Επεμβάσεις ουροποιογεννητικού συστήματος 

Αναμενόμενη παρατεταμένη διάρκεια χειρουργείου (ο ουροκαθετήρας πρέπει να αφαιρείται στην ανάνηψη)  

Αναμενόμενη χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών ή διουρητικών διεγχειρητικά 

Ανάγκη διεγχειρητικής παρακολούθησης της αποβολής ούρων 

Για ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς στο τέλος της ζωής 

Περιπτώσεις στις οποίες ΔΕΝ ενδείκνυται η τοποθέτηση ουροκαθετήρα 

Σαν υποκατάστατο νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με ακράτεια ούρων 

Για λήψη δείγματος ούρων όταν ο ασθενής μπορεί να ουρήσει 

 

Πίνακας 2. Ενδείξεις – Αντενδείξεις τοποθέτησης ουροκαθετήρα 
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Η συμπλήρωση φόρμας τοποθέτησης 
βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. Η χρήση 
ουροκαθετήρων περιεγχειρητικά δεν πρέπει 
να αποτελεί διαδικασία ρουτίνας. Θα πρέπει 
να υπάρχουν γραπτές οδηγίες για την 
περιεγχειρητική χρήση ουροκαθετήρων ώστε 
αυτή να ελαχιστοποιείται και να προάγεται η 
γρήγορη αφαίρεση τους μετεγχειρητικά, κατά 
προτίμηση μέσα σε 24 ώρες.  

Αναφέρεται ότι 21%–31% των 
ασθενών που φέρουν ουροκαθετήρα δεν 
πληρούν τα αποδεκτά κριτήρια για 
καθετηριασμό [13]. Όπου είναι εφικτό θα 
πρέπει να εξετάζεται η χρήση εναλλακτικών 
τρόπων παροχέτευσης της ουροδόχου κύστης 
(διαλείπων καθετηριασμός, χρήση καθετήρα 
τύπου προφυλακτικού για τους άνδρες) και 
πάλι με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις [14].    

Εάν ο καθετηριασμός της κύστης 
κριθεί απαραίτητος, ο καθετήρας θα πρέπει 
να αφαιρείται το συντομότερο δυνατόν. Η 
μείωση της χρονικής διάρκειας του 
καθετηριασμού της ουροδόχου κύστης 
αποτελεί το κλειδί στην πρόληψη των 
ουρολοιμώξεων, δεδομένου ότι η χρονική 
διάρκεια του καθετηριασμού είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για 
ανάπτυξη βακτηριουρίας και συνακόλουθης 
λοίμωξης [1]. Οι ασθενείς που φέρουν 
ουροκαθετήρα θα πρέπει να αξιολογούνται 
καθημερινά για την ανάγκη παραμονής του. 
Πολλές φορές οι καθετήρες παραμένουν 
επειδή το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν 
είναι ενήμερο για την παρουσία τους [3, 13].  

Μια συστηματική ανασκόπηση των 
στρατηγικών διακοπής καθετηριασμού σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς έδειξε ότι η 
παρέμβαση με τη μορφή εντολής διακοπής 
(“stop order”) διευκόλυνε την άμεση 

αφαίρεση ουροκαθετήρων που δεν ήταν 
απαραίτητοι και ελάττωσε τη διάρκεια 
καθετηριασμού. Η χρήση συστημάτων 
υπενθύμισης ή  “stop order” ελάττωσε τη 
συχνότητα  των λοιμώξεων κατά 53% [15]. 

Επίσης περιγράφεται η εφαρμογή 
δέσμης μέτρων για την ελάττωση των μη 
απαραίτητων καθετηριασμών και την 
προαγωγή τεκμηριωμένης χρήσης 
ουροκαθετήρων. Η δέσμη περιελάμβανε την 
εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων εκπαίδευσης, 
τον επανασχεδιασμό του συστήματος 
ιατρικών οδηγιών, τη χρήση συστημάτων 
επιβράβευσης και επίσης την αποκλειστική 
απασχόληση νοσηλεύτριας για τους 
ουροκαθετήρες, της οποίας η συμβολή ήταν 
καθοριστική. Επιτεύχθηκε σημαντική 
ελάττωση τόσο στη συνολική χρήση 
ουροκαθετήρων, όσο και στην ακατάλληλη 
χρήση τους ενώ επίσης βελτιώθηκε η 
τεκμηρίωση για τις ενδείξεις τοποθέτησης 
[16]. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή φόρμας 
υπενθύμισης περιγράφεται επίσης ότι 
ελαττώνει τη συχνότητα των λοιμώξεων [17]. 

Στις πρόσφατες κατευθυντήριες 
οδηγίες περιλαμβάνονται τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις για την διακοπή του 
καθετηριασμού. Επιπλέον, στις συστάσεις 
συμπεριλαμβάνεται και η χρήση φορητών 
συσκευών υπερηχογραφήματος κύστεως από 
κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό 
προσωπικό, ώστε να παρακολουθείται ο 
υπολειπόμενος όγκος ούρων και να 
αποφεύγεται ο άσκοπος καθετηριασμός [5]. 

Κατά τη διαχείριση του 
ουροκαθετήρα, πρέπει να αποφεύγεται η 
έκπλυση του ουροκαθετήρα και της 
ουροδόχου κύστης με αντιμικροβιακά ή 
αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό, η συνεχής 
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κλειστή έκπλυση ως διαδικασία ρουτίνας 
εκτός εάν αναμένεται απόφραξη (π.χ. 
αιματουρία μετά από ουρολογικές 
επεμβάσεις) και η χρήση ουροκαθετήρων με 
αντιμικροβιακή επένδυση. 

Τέλος, αλλαγή ρουτίνας του 
ουροκαθετήρα και του συστήματος 

παροχέτευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα 
δεν ενδείκνυται. Στις ορθές ενδείξεις για 
αλλαγή του ουροκαθετήρα περιλαμβάνονται  
η δυσλειτουργία του (απόφραξη, διαρροές), η 
παραβίαση της άσηπτης τεχνικής ή η διακοπή 
του κλειστού κυκλώματος και η λοίμωξη.  
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Lecture Abstract 

Catheter Associated Urinary Tract Infection Prevention 
bundle   
 
O. Zarkotou1,2, E. Kousouli2  
1 Department of Microbiology, 2 Infection Control Committee, General Hospital "Tzaneio", Piraeus, 
Greece 
 
ABSTRACT  

Catheter-associated urinary tract infections (CAUTI) are among the most common healthcare-associated 
infections, and potentially lead to significant morbidity and mortality. Multifaceted infection control 
strategies implemented as bundles can prevent nosocomial infections associated with invasive devices such 
as CAUTIs. The components of the CAUTI bundle proposed herein, include appropriate indications for 
catheterization and recommendations for the procedures of catheter insertion and catheter maintenance 
and care. Avoiding unnecessary urinary catheter use is the most effective measure for their prevention. To 
minimize the risk of CAUTI, urinary catheters should be placed only when a clinical valid indication is 
documented and they should be removed as soon as possible; alternatives to catheterization should also be 
considered. Aseptic insertion technique, maintenance of closed drainage system and strict adherence to 
hand hygiene are essential for preventing CAUTI. The successful implementation of the bundle requires 
education and training for all healthcare professionals and evaluation of surveillance data.    
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