
Моите 5 моменти за хигиена на рацете
При нега на пациент со уринарен катетер
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5 ПОСЛЕ  ДОПИРАЊЕ 
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ОКОЛИНА 
НА ПАЦИЕНТОТ

1ПРЕД 
ДОПИРАЊЕ 
НА ПАЦИЕНТ 4 ПОСЛЕ 

ДОПИРАЊЕ 
НА ПАЦИЕНТ
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• Да се провери дали постои соодветна индикација за поставување на  уринарен катетер. 
Да се користи затворен систем за дренирање  на урината и да се чува постојано затворен.
Да се  постави  катетерот на асептичен начин со примена на  стерилни ракавици.
Да се проценува пациентот најмалку еднаш дневно за да се утврди дали катетерот е сѐ уште потребен.
На пациентите со поставен  уринарен катетер не им е потребна антибиотска терапија (вклучително 
и за асимптоматска бактериурија), освен ако имаат документирана инфекција.

•
• 
•
• 

5 ДОПОЛНИТЕЛНИ КЛУЧНИ УПАТСТВА ЗА ПАЦИЕНТ СО УРИНАРЕН КАТЕТЕР

Ако не делуваме денес,
нема да има лек утре

ИЗМИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ СЕКОГАШ КОГА ТРЕБА ДА РАКУВАТЕ СО 
УРИНАРЕН КАТЕТЕР И СИСТЕМ ЗА ДРЕНИРАЊЕ

ЗОШТО?
 

За да се заштити пациентот од влез на бактерии кои можат 
да го нарушат неговото здравје, вклучувајќи ги и бактериите 
на кои е самиот носител.

 

ЗОШТО? За да се заштитите себе си и непосредната околина во која 
работите од  од штетните бактерии на пациентот. 

.

ИЗМИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ СЕКОГАШ КОГА ТРЕБА ДА РАКУВАТЕ СО 
УРИНАРЕН КАТЕТЕР И СИСТЕМ  ЗА ДРЕНИРАЊЕ

Непосредно пред било какво ракување со уринарен катетер 
или систем за дренирање кое би можело да доведе до 
контаминација на стерилната урина, како на пример:
2а. Поставување  на постојан, интермитентен или 
кондом-катетер; непосредно пред ставање на стерилни 
ракавици.
2б. Пристапување  до системот за  дренирање заради 
земање примерок од урина или празнење на ќесето со 
дренирана содржина.

Веднаш после секоја постапка со уринарен катетер или 
систем за дренирање ,која би можела да доведе до 
изложеност на урина, како на пример:
3а. Земање примерок од урина
3б. Празнење на ќесето за дренирање 
3в. Отстранување на уринарен катетер

Светската здравствена организација ги презеде сите разумни мерки на претпазливост за проверка на точноста на информациите содржани во овој документ. Меѓутоа, објавениот материјал се дистрибуира без било каква гаранција, 
изразена или имплицитна. Читателот е самиот одговорен за толкувањето и употребата на материјалот. Светската здравствена организација во ниту еден случај не е одговорна за штети настанати од употребата на материјалот. СЗО 
изразува благодарност за активното учество во подготовката на овој материјал на Програмата за зголемување на безбедноста на пациентите „VA Ann Arbor Healthcare System & University of Michigan’s Patient Safety Enhancement 
Program“ (www.catheterout.org) од државата Мичиген во САД, како и на Лабораториите за контрола на инфекции и човечки фактор при Универзитетската болница Цирих во градот Цирих во Швајцарија (www.humanlabz.org).
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