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INTRODUCCIÓ: La infecció de l'accés vascular és una causa important de morbimortalitat. Les KDOQI recomanen un 
programa de vigilància d'infeccions i els centres de diàlisi apliquen mesures protocol•litzades per disminuir les taxes 
d'infecció. OBJECTIU: Analitzar els resultats d’ un programa de vigilància de les infeccions de l’ accès vascular desprès de 
3 anys de la seva instauración. MÈTODES: Estudi prospectiu de pacients en hemodiàlisi en centres de l’ àrea de 
referència de l'Hospital de Bellvitge. S'han avaluat 3 tipus d'esdeveniments: 1) bacterièmia relacionada amb accés 
vascular; 2) infecció local de l'accés i 3) inici de tractament antibiòtic endovenós per sospita d'infecció de l'accés. S'han 
estratificat els esdeveniments segons: el centre de diàlisi, el tipus d'accés i periode de temps i s'han ajustat les taxes per 
cada 100 pacients-mes. Els resultats han estat introduïts en una base de dades informatitzada del Departament de Salut 
de Catalunya(VinCat). RESULTATS: Es presenten els resultats dels 3 periodes (juny/2013-sept/2013; juny/2014-des/2014 
i juny/2015-sept/2015), durant aquests periodes el número de pacients-mes va ser: 6606 al 2013, 9331 al 2014 i 7546 al 
2015. Al 2013 es van declarar 145 esdeveniments en 77 pacients (taxa mitjana incidència=1.64/100 pacient-mes), al 2014 
van ser 95 esdeveniments en 52 pacients (taxa mitjana d’ incidència= 1,02pacients-mes) i al 2015 van ser 30 
esdeveniments en 16 pacients (taxa mitjana d’ incidència=0,40pacients-mes). S’ ha realitzat un anàlisi estratificat per tipus 
d’ accès vascular, centre de diàlisi i periode de temps amb diferències estadísticament significatives. CONCLUSIONS: En 
el nostre cas, s’ ha demostrat que la instauració d’ un programa centralitzat de vigilància d'infeccions de l'accés vascular 
és útil per disminuir la taxa d’ infeccions relacionades amb l’ accès vascular i ens ha permès posar en marxa un protocol 
comú de prevenció. 
	  


