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VIGILàNCIA 
Butlletí informatiu

 de la infecció relacionada amb 
l’assistència sanitària 

    Comissió d’Infecció hospitalària, profilaxi i política d’antibiòtics

INFORMACIÓ I 
METODOLOGIA

A partir del mes de 
juny de 2016, a les 
unitats d’hospita-
lització de l’HUSE, 
s’implantà el Progra-
ma de vigilància de 
bacterièmia associa-
da a catèter (BAC). 

La incidència i la 
prevalença són dues 
mesures de freqüèn-
cia de la bacterièmia 
associada a catèter, 
és a dir, mesuren la 
freqüència (el nom-
bre de casos) amb 
què una BAC apareix en un grup de població. La incidència comptabilitza el nom-
bre de casos nous que apareixen en un període de temps determinat prèviament. 

Pel sistema d’organització de l’Hospital, com és sabut, en una mateixa unitat 
d’hospitalització poden ingressar pacients amb patologies específiques de dife-
rents especialitats mèdiques; per aquest motiu, s’ha efectuat el càlcul de la inci-
dència per servei i per unitat d’hospitalització. Per al càlcul de la incidència per 
serveis, s’han utilitzat les estades hospitalàries disponibles en el sistema d’infor-
mació de l’activitat assistencial de l’Hospital des del mes de juny de 2016 fins al 
mes de desembre de 2017. En canvi, per al càlcul d’incidència per unitats d’hospi-
talització només s’ha disposat de les estades fins al mes d’agost de 2017, la qual 
cosa suposa un període de seguiment més curt: només 14 mesos.

RESULTATS

S’identifica un cas de bacterièmia associada a catèter quan el pacient presen-
ta els tres criteris esmentats anteriorment. Per això, s’han avaluat de manera 
prospectiva tots els hemocultius positius a l’Àrea d’Hospitalització d’Adults des 
del mes de juny de 2016 fins ara. També s’ha analitzat el tipus de catèter que 
portava el pacient (perifèric, central, central d’inserció perifèrica, tunelitzats o 
implantable).

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA

La vigilància epidemiològica, 
entesa com un procés continu i 
sistemàtic d’anàlisi, interpreta-
ció i disseminació de dades de 
les malalties infeccioses per a la 
presa de decisions oportunes, és 
la base dels programes de con-
trol de les infeccions. 

A Espanya, els programes de vi-
gilància més estesos són l’Estudi 
de Prevalença de les Infeccions 
Nosocomials (EPINE) i l’Estudi 
Nacional de Vigilància de la In-
fecció Nosocomial en Serveis de 
Medicina Intensiva (ENVIN-HE-
LICS). L’Hospital Universitari 
Son Espases participa en els dos 
programes esmentats. 

BACTERIÈMIA ASSOCIADA A 
CATÈTER

Per bacterièmia associada a ca-
tèter (BAC), s’entén:

Bacterièmia (infecció del flux 
sanguini per un patogen confir-
mada pel laboratori en un o en 
dos hemocultius) primària (sense 
cap altre focus clínic evident) en 
un pacient que, en els dos dies 
previs a l’aparició de la infecció, 
ha dut un catèter intravenós.

En el cas que el patogen sigui un 
comensal (diphtheroides [Cory-
nebacterium spp. no C. diph-
theriae], Bacillus spp. [no B. an-
thracis], Propionibacterium spp., 
coagulase-negative staphylococ-
ci [s’inclou S.epidermidis], strep-
tococci grup viridans, Aerococ-
cus spp. i Micrococcus spp.) es 
requereix:

1.La presència de febre >38º, 
calfreds o hipotensió.

2.Que no estigui relacionada 
amb cap infecció a un altre lloc.

3.Que s’identifiqui en dos hemo-
cultius.

Bacterièmia 
associada a catèter
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Per presentar aquests resultats, en aquesta primera anàlisi, s’han descartat els 
pacients amb catèters tunelitzats o implantables; és a dir, només s’han tengut en 
compte els pacients amb catèters perifèrics, centrals o centrals d’inserció peri-
fèrica.

La nostra referència estàndard és el programa de Vigilància de la bacterièmia 
nosocomial relacionada amb l’ús de catèters vasculars venosos (VINCat). Entre 
les diferències entre el VINCat i el programa de vigilància de l’HUSE, cal assen-
yalar que el VINCat té un sistema de recollida diferent, inclou les unitats de crítics 
i la definició d’infecció és clínica, mentre que la de l’HUSE és de vigilància. La 
similitud entre els dos programes radica en l’exclusió dels catèters per a diàlisi 
i quimioteràpia. Per tot això, la incidència de la bacterièmia associada a catèter 
en el VINCat només s’ha de prendre com a referència, però no ens serveix per 
establir un estàndard.

A la taula següent, s’observen les incidències en els hospitals del nostre nivell.

Com era previsible, la 
BAC és més freqüent 
en els serveis en què 
ingressen pacients 
que requereixen la 
inserció d’un catèter 
venós central per al 
seu tractament i/o 
per a l’administració 
de nutrició parente-

ral: Servei d’Hematologia i He-
moteràpia (HEM) i Servei de Ci-
rurgia General i Digestiva (CGD). 
Altres serveis amb una incidència 
alta de BAC són els següents: el 
Servei de Neurocirurgia (NRC), el 
Servei de Cirurgia Toràcica (CTO) 
i el Servei de Cardiologia (CAR).

Aquest programa de vigilància 
està adreçat als processos rela-
cionats amb la prevenció i amb 
indicadors d’infeccions asso-
ciades a l’assistència sanitària. 
S’identifiquen els serveis i les 
unitats d’hospitalització en els 

quals es pretén intensificar les 
mesures de prevenció com la 
formació en cures i atencions 
en la inserció i el manteni-
ment del catèter, l’observació 
de la higiene de mans, etc.

El programa de vigilància tam-
bé ofereix un control evolutiu 
de les mesures adoptades.

Co
nc

lu
sio

ns

BAC global 
(per 1.000 dies d'estada)

BAC CENTRAL 
(per 1.000 dies d'estada)

Nivell hospital Unitat Proveïdora % %

1

HU  Bellvitge 0.22 0.11

HU Germans Trias 
i Pujol

0.22 0.16

Hospital Clínic 0.32 0.22

H Santa Creu i Sant 
Pau

0.31 0.20

HU Vall d'Hebron 0.36 0.22



Vigilància en el 
Servei de Medicina Intensiva

Col•laboració: Asun Colomar Ferrà

La bacterièmia associada a un catèter venós cen-
tral era una de les infeccions relacionades amb els 
dispositius més freqüents de les unitats de cures in-
tensives de l’Estat espanyol, amb taxes superiors a 
les d’altres països europeus que aporten dades al 
programa de vigilància  ENVIN-HELICS (Estudi Na-
cional de Vigilància d’Infecció Nosocomial a les UCI 
espanyoles). 

Seguint el model de prevenció liderat per Pronovost 
a l’estat de Michigan, es va dur a terme, en col·labo-
ració amb el Ministeri de Sanitat i Consum, un estudi 
pilot en 17 unitats de cures intensives de tres co-
munitats autònomes amb l’objecte de comprovar la 
viabilitat del programa en el nostre medi. Els resul-
tats (1) mostraren una reducció de la densitat d’in-
cidència (DI) de la bacterièmia relacionada amb ca-
tèter (BRC) al voltant del 50%. Posteriorment, amb 
la participació del Ministeri de Sanitat i Consum i de 
l’Organització Mundial de la Salut, es desenvolupà el projecte definitiu, el qual s’implantà, entre el mes de gener de 2009 i el 
mes de juliol de 2010, a setze de les desset autonomies de l’Estat.

L’objectiu principal del projecte fou reduir la den-
sitat d’incidència de la bacterièmia relacionada 
amb catèter a <4 episodis per 1.000 dies de catè-
ter venós central. Els objectius secundaris eren els 
següents: 1) documentar tots els episodis de bacte-
rièmia, s’inclogueren també les secundàries d’altres 
orígens, establir-ne l’etiologia i mostrar les caracte-
rístiques dels pacients que les desenvolupaven. 2) 
Crear grups de treball amb capacitat de lideratge 
que poguessin seguir programes de prevenció d’al-
tres infeccions nosocomials. 3) Reforçar la cultura 
de la seguretat en l’atenció al pacient crític.

El programa està basat en dues branques: 1) STOP 
BRC, amb mesures específiques i estandarditzades 
relacionades amb la inserció i cura dels catèters ve-
nosos centrals i 2) PLA DE SEGURETAT INTEGRAL 
amb mesures adreçades a promoure la cultura de 
seguretat en el treball diari.

Durant els primers 24 mesos des de la instauració del projecte (any 2012), les taxes de bacterièmies relacionades amb ca-
tèter a tot Espanya descendiren fins a 2,8 episodis x 1.000 dies de catèter venós central, la qual cosa suposà una reducció 
respecte a la taxa inicial del 42% i que es traduí en un estalvi de 13.104 estades a UCI i 26.208.000 euros, segons les dades 
aportades pel Ministeri de Sanitat i Consum i la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries (SEMICYUC). 
Aquestes taxes s’han mantingut en el temps i, actualment, fins a 212 unitats de cures intensives de l’Estat espanyol, inclosa 
la nostra Unitat de Cures Intensives, estan adherides a la base de dades ENVIN i als Projectes Zero sota el lema Tolerància 
Zero davant la infecció nosocomial.  

Les taxes de bacterièmies primàries per catèter (BC) + 
les bacterièmies d’origen desconegut (BOD) a l’UCI de 
l’Hospital Universitari Son Espases en el tall anual de 
l’estudi ENVIN-UCI (abril-juny) es mantenen inferiors a 
les taxes reportades a tot l’estat espanyol.

Tases de Bacterièmia primària (BC+BOD)
ENVIN-ICI 2000-2016
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Des d’aquí volem recomanar a tots els professionals la realitza-
ció del curs en línia de la higiene de mans disponible a la plata-
forma Moodle del Servei de salut.

https://formacio.ssib.es/login/index.php

També hi podeu accedir des de la intranet hospitalària a la secció 
d’Investigació i Docència /Docència/Formació online ssib.

El “Programa de Vigilància de Bacterièmia associada a catèter en 
hospitalització convencional” el podeu trobar en el Cercador de 
Documents de la intranet hospitalària. 

Accés directe al vídeo “Prevenció 
d’infeccions associades a cateterismes 
intravasculars” editat per la Comissió 
d’Infecció hospitalària, profilaxi i 
política antibiòtica de l’Hospital. 
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OBSERVACIÓ 
DE LA HIGIENE DE MANS
A l’HUSE, enguany, el Servei de Medicina Preventiva ha iniciat activitats d’observació del compliment de la 
higiene de mans per part dels professionals sanitaris. El paper de les mans dels professionals en la transmissió 
de microorganismes és ben coneguda. La higiene de mans, tal com la reconeix l’evidència científica, és la pedra 
angular per evitar la disseminació de microorganismes durant l’atenció sanitària i, en conseqüència, per prevenir 
infeccions associades a l’assistència sanitària.

Per aconseguir una millora en la higiene de mans, eficaç i sostinguda, l’OMS proposa una estratègia que deno-
mina “multimodal” en la qual, entre altres aspectes com la formació, planteja la importància de l’observació del 
compliment i la retroalimentació dels resultats.

El principal propòsit de l’observació és conèixer el grau de compliment i que aquests resultats ens ajudin a identi-
ficar aspectes de millora i a decidir actuacions apropiades per a la promoció, formació i capacitació en la higiene 
de mans.

Des del mes de gener, s’ha dut a terme l’observació dels professionals de les unitats d’Hospitalització UH2P, 
UH3M i UH1O. Els resultats i les propostes de millora s’estan presentant actualment.


