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1.

NAVODILO O IZVAJANJU PROGRAMA PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH
OKUŽB

Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS št. 36/04, 80/04,), Zakona o nalezljivih boleznih
(Ur.l. RS št. 69/95) ter v skladu z določbami Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa za
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (Ur.l. RS št. 74/99) izdajam v skladu z 57. do 63. členom
Statuta Zavoda naslednje

Navodilo o izvajanju programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb

1. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo
enakovredno za oba spola.
2. člen
Ta program določa minimalne strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izvajanje
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, kot ga določa Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje
programa za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v poglavju III – druge pravne in fizične osebe,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

3. člen
Za izvajanje programa mora zavod izpolnjevati naslednje minimalne strokovne, organizacijske in tehnične
pogoje:
1. Opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za higieno rok in zaščitnimi sredstvi
Vsi umivalniki v zavodu imajo hladno in toplo tekočo vodo. Umivalniki namenjeni osebju so opremljeni z
enoročno komolčno pipo, dozatorji s komolčnim odpiranjem za milo in razkužilo. Za brisanje rok se
uporabljajo papirnate brisače za enkratno uporabo.
2. Zaščita delavcev
2.1 Izjava o varnosti z ocenami tveganja
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Dom upokojencev Domžale,( v nadaljevanju DUD) za zaščito delavcev upošteva določila dokumenta Izjava o
varnosti z ocenami tveganja. Za realizacijo določil Izjave o varnosti z ocenami tveganja je zadolžena poslovna
sekretarka zavoda. Dokumentacija o realizaciji predvidenih ukrepov se hrani v tajništvu zavoda.
2.2 Zaščitna delovna oblačila
Vsi delavci pri delu uporabljajo zaščitna delovna oblačila in delovno obutev, po potrebi pa tudi dodatna
zaščitna sredstva (Glej: Doktrina zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev).
2.3. Cepljenje
Zdravstveni delavci so cepljeni proti hepatitisu B in seznanjeni s potrebnimi ukrepi ob poškodbi z možnostjo
okužbe. Delavec, ki cepljenje zavrne, svojo odločitev potrdi s podpisom izjave (Doktrina zaščite zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev). Izvedena cepljenja se evidentira na obrazcu Spisek oseb za cepljenje
(DZS, Obr.U – 355). Izpolnjen obrazec se 1x letno skupaj s Poročilom o opravljenem cepljenju, pošlje na
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana.
Zaželeno je, da se delavci cepijo tudi proti gripi in meningitisu.
2.4. Usposabljanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev
Usposabljanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev se izvaja po vsakoletnem Planu izobraževanj in
usposabljanj, ki ga na predlog strokovnega sveta, sprejme svet zavoda.
Določila Programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb so delavcem 1x letno predstavljena v
okviru internega izobraževanja.
3. Oskrba s sterilnim materialom in instrumenti
V domu se uporablja industrijsko sterilizirane sete z obvezilnim materialom za enkratno in seti, ki jih
pripravljamo v zavodu. Sterilizirajo se v parnem sterilizatorju, prav tako inštrumenti.
4. Izvajanje zdravstveno negovalnih in oskrbnih postopkov
Vsi zdravstveno negovalni in oskrbni postopki se izvajajo z uporabo čistih tehnik izvedbe, v skladu s strokovno
doktrino in standardi zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih in z uporabo zaščitnih delovnih sredstev
(Glej: Doktrina zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev).
5. Izvajanje medicinsko tehničnih posegov
Medicinsko tehnični posegi se izvajajo v skladu s strokovnimi smernicami in standardi zdravstvene nege v
socialnovarstvenih zavodih, z uporabo predpisanih tehnik izvedbe (tehnika nedotikanja, aseptičnih tehnik)
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ter s predpisanimi zaščitnimi sredstvi (Glej: Doktrina zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev).
6. Laboratorijske storitve
Laboratorijske storitve izvaja Zdravstveni dom Domžale v svojih prostorih po standardih splošnih ambulant.
Odvzeme materiala za laboratorijske preiskave in transport materiala opravljajo delavci Doma skladno s
strokovnimi standardi odvzemov in transporta.
7. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb
Za epidemiološko spremljanje pojava nalezljivih bolezni je pristojna Estera Bartulac, dipl.m.s., ki vodi tudi
evidenco in vsebuje naslednje podatke: ime in priimek stanovalca, vrsta nalezljive bolezni - diagnoza, datum
nastanka nalezljive bolezni, datum prijave na NIJZ.
Dodatno dom vodi evidenco MRSA koloniziranih stanovalcev, le ta se ravno tako vodi pri vodji službe
zdravstvene nege in oskrbe.
8. Prostori za izolacijo
Dom ne razpolaga s stalnim prostorom za izolacijo. V primeru nalezljive bolezni se izvaja kontaktno ali
kohortno izolacijo.
Če narava bolezni zahteva popolno osamitev, se v okviru zmožnosti doma v sobo za izolacijo preuredi ena od
enoposteljnih sob, praviloma pa se takega stanovalca hospitalizira.
9. Prezračevanje
Za prezračevanje bivalnih prostorov stanovalcev (sobe in skupni prostori) se uporablja naravno
prezračevanje. (Glej: Doktrina ravnanja s stanovalcem z nalezljivo boleznijo ali pri sumu na nalezljivo bolezen).
Sanitarni prostori ob sobah stanovalcev se prezračujejo preko prezračevalnega sistema. Pregled
prezračevalnega sistema se opravi 1x letno. O izvedenem pregledu se vodi evidenca. Dokumentacijo hrani
vzdrževalec doma, ki je tudi odgovoren za pregled. Morebitne vidne pomanjkljivosti so delavci službe ZNO ali
zunanji sodelavci dolžni takoj javiti vzdrževalcu doma.
Skupni prostori so klimatizirani. Pregled klimatskih naprav se opravi 1x letno. Opravi ga zunanji izvajalec.
Evidenco o pregledu klimatskih naprav vodi vzdrževalec doma.
10. Preskrba s pitno vodo
Dom se oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja s katerim upravlja podjetje Prodnik d.o.o..
11. Nadzor sistema za toplo vodo
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Za preprečevanje razvoja Legionell v sistemu za toplo vodo, se izvaja »toplotni šok« na tri tedne. Vodo se
segreje na 65-70 stopinj C in spusti skozi vse tuše v skupnih kopalnicah Doma. Voda naj teče 5 - 10 minut.
Kontrolira se temperatura vode v kotlu in na izpustu. Vodi se evidenca izvedbe »toplotnega šoka«.
Dokumentacijo hrani vzdrževalec doma.
12. Preskrba z živili
Zavod na področju preskrbe z živili uporablja verificiran HACCP sistem za nabavo, proizvodnjo in distribucijo
hrane.
Dokumentacijo o izvajanju predpisanih postopkov hrani vodja kuhinje. Dokumentacijo o opravljenih revizijah
in verifikacijah HACCP sistema hrani odgovorna oseba za izvajanje HACCP sistema.
13. Prostorska ureditev čistih in nečistih poti
Čiste in nečiste delovne cone so prostorsko ločene.
Čiste cone so: prostori splošne ambulante, prostor za pripravo zdravil in shranjevanje sterilnega materiala,
prostori za shranjevanje čistega perila.
Nečiste cone so: prostori za shranjevanje umazanega perila, prostori za umivanje rok, zbirna mesta za
odpadke.
Za transport čistih in umazanih stvari se uporablja dvigalo in stopnišče. Načrt gibanja je časovno opredeljen
in na vidnih mestih pri dvigalu.
Prevoz je načrtovan v času, ko ni prevoza čistega materiala.
14. Preskrba s perilom
Dom izvaja pranje posteljnega in osebnega perila stanovalcev v lastnih prostorih. Upoštevana so načela čistih
in nečistih poti in zagotovljen ustrezen higienski režim v prostorih pralnice (Glej: Doktrina ravnanja z odpadki
in Doktrina čiščenja in dezinfekcije).
15. Čiščenje prostorov in opreme
Dom izvaja čiščenje notranjih in zunanjih površin s svojimi zaposlenimi. Čiščenje se izvaja v skladu z Doktrino
čiščenja in dezinfekcije.
Čiščenje pripomočkov za zdravstveno nego in medicinsko tehničnih pripomočkov izvajajo delavci Doma v
skladu z Doktrino čiščenja in dezinfekcije.
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16. Ravnanje z odpadki
Dom pri izvajanju svoje dejavnosti proizvaja troje vrst odpadkov:
1. Odpadke, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi;
2. Ostri predmeti;
3. Odpadke, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja.
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov se izvaja v skladu z Načrtom gospodarjenja z odpadki.
Za odstranjevanje odpadkov pod točkama 1. in 2. ima Dom sklenjene pogodbe s pooblaščenimi zunanjimi
izvajalci. Odpadke pod točko 3. in splošne komunalne odpadke pa odstranjuje podjetje Prodnik d.o.o.,
odpadni papir odvaža Dinos, kuhinjske odpadke ter odpadna olja Biotera d.o.o. (Glej: Doktrina ravnanja z
odpadki).
17. Ravnanje s hišnimi živalmi
V prostorih Doma so lahko nastanjene hišne živali. Vse v Domu nastanjene živali morajo u
Živali se hrani praviloma z industrijsko pripravljeno hrano za prehrano živali in primerno higiensko oskrbuje.

4. člen
Estera Bartulac je s sklepom, ki ga je izdala direktorica dne: 16.09.2013 pooblaščena za izvajanje programa
obvladovanja bolnišničnih okužb in ravnanja z odpadki.
Estera Bartulac je odgovorna za spremljanje in svetovanje glede postopkov za preprečevanje in obvladovanje
bolnišničnih okužb.
5. člen
Notranji nadzor nad izvajanjem programa opravlja strokovni svet zavoda, ki obravnava letno poročilo
odgovorne medicinske sestre o izvajanju programa.

6. člen
Program začne veljati z dnem izdaje tega navodila, uporabljati pa se začne osmi dan po objavi na oglasni deski
zavoda.

mag. Nataša Zalokar
Direktorica
Domžale, 29.09.2016
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2.
2.1.

DOKTRINE
DOKTRINA ČIŠČENJA IN DEZINFEKCIJE

2.1.1. Bivalni prostori stanovalcev (sobe, predprostori in WC-ji)
DNEVNO*
Vlažno brisanje talna negovalnem in stanovanjskem
Pobiranje smeti in transport do kontejnerja
Čiščenje in dezinfekcija sanitarnih prostorov: WC školjk, umivalnikov, pip, ogledal,
polic
Čiščenje in dezinfekcija kljuk ,čiščenje vrat in prstnih odtisov

Izvajalec
čistilka
čistilka
čistilka

čistilka,
bolniška
strežnica
Čiščenje namiznih svetil, telefonov, miz in stolov
čistilka
Brisanje prostih površin na dosegu roke
čistilka
Brisanje okenskih polic
čistilka
Čiščenje postelj, zunanjost ogrodje
bolničar, bol.
strežnica
Čiščenje in razkuževanje dvigala in vozičkov
čistilka, bol.
Strežnica,
bolničar
Čiščenje servirnih mizic-ogrodje, nočnih omaric- zunanjost, stene oljnate
bolničar, bol.
strežnica
Čiščenje servirnih mizic- površina 3x, nočnih omaric- notranjost
bolničar
Brisanje prahu na dosegu roke( nočne omarice, servirne mizice, postelje, trapezi, bol.
police in vsa oprema na dosegu roke) ter čiščenje vseh steklenih površin
Strežnica,
bolničar
TEDENSKO
Temeljito čiščenje miz, stolov, vhodnih vrat v prostore
čistilka
Čiščenje in dezinfekcija postelj
bolničarka,
bol. strežnica
Čiščenje sobnih balkonov
čistilka
MESEČNO
Temeljito čiščenje vseh vrat, zunanjosti omar, servirnih mizic
čistilka
Generalno čiščenje notranjih površin omar in nočnih omaric
bolničar, bol.
strežnica
Čiščenje radiatorjev
čistilka
10
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Odstranjevanje pajčevine, prahu nad omarami
čistilka
Čiščenje stropnih luči
čistilka
Temeljito čiščenje in dezinfekcija sanitarnih prostorov, sifonov
čistilka
Čiščenje notranjosti garderobnih omar
osebje DUD
* Velja za stanovalce razvrščene v kategorijo oskrbe III. In IV. Za stanovalce razvrščene v kategorije oskrbe I.
In II. se čiščenje izvaja v skladu z določili Podrobnejših standardov oskrbe.

2.1.2. Oddelčne čajne kuhinje in skupni prostori ter centralna jedilnica

DNEVNO
Vlažno čiščenje tal skupnih prostorov na oddelku
Čiščenje stolov
Brisanje prahu
Čiščenje miz-ogrodje
Čiščenje opreme v čajni kuhinji
Čiščenje teras
Čiščenje in dezinfekcija skupnih kopalnic: WC školjk, umivalnikov, kopalnih kadi,
ogledal, polic
Čiščenje površin miz 3x
Merjenje temperature hladilnika
MESEČNO
Temeljito čiščenje miz, stolov
Temeljito čiščenje teras
Temeljito čiščenje opreme v čajnih kuhinjah

Izvajalec
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
bolničarka
bolničarka
čistilka
čistilka
čistilka

2.1.3. Prostori splošne ambulante, fizioterapije in delovne terapije

DNEVNO

Izvajalec
Vlažno brisanje tal
čistilka
Čiščenje in dezinfekcija sanitarnih prostorov: WC školjk, umivalnikov, pip, ogledal, čistilka
polic
Čiščenje in dezinfekcija kljuk in čiščenje vrat in prstnih odtisov
čistilka
Čiščenje namiznih svetil, telefonov, miz in stolov
čistilka
Brisanje prostih površin na dosegu roke
čistilka
Brisanje okenskih polic, odstranjevanje pajčevine
čistilka
Pobiranje smeti
čistilka
11
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Odstranjevanje infektivnih odpadkov
MESEČNO
Temeljito čiščenje vseh vrat, zunanjosti omar
Čiščenje in dezinfekcija notranjosti omar
Čiščenje radiatorjev
Čiščenje stropnih luči
Temeljito čiščenje in dezinfekcija sanitarnih prostorov

ambul.
med. sestre
čistilka
ambul.
med. sestre
čistilka
čistilka
čistilka

2.1.4. Prostori pralnice

DNEVNO
Vlažno čiščenje tal in dezinfekcija v skladišču za umazano perilo
Vlažno čiščenje tal in dezinfekcija v prostoru pralnice
Čiščenje in dezinfekcija kljuk in vrat in transportnih vozičkov za umazano perilo
Čiščenje in dezinfekcija vrat pralnih in sušilnih strojev
Čiščenje in dezinfekcija posod za čiste tekstilije
Čiščenje in dezinfekcija delovnih površin
TEDENSKO
Čiščenje in dezinfekcija transportnih vozičkov za čisto perilo
Čiščenje odlagalnih površin
Čiščenje in dezinfekcija sten

Izvajalec
pralnica
pralnica
pralnica
pralnica
pralnica
pralnica
pralnica
pralnica
pralnica

2.1.5. Medicinsko tehnični pripomočki in aparature

DNEVNO
Čiščenje in dezinfekcija negovalnih vozičkov
Čiščenje in dezinfekcija previjalnih vozičkov

12
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Čiščenje in dezinfekcija kopalnih kadi in kopalnih vozičkov

Bolničarka, bol.
strežnica
med. sestra. in ZT
bolničar in ZT

Čiščenje in dezinfekcija aspiratorja
Čiščenje in razkuževanje pribora za ustno nego
TEDENSKO
Čiščenje in dezinfekcija vozička in aparata za EKG, RR merilcev, INR merilca, KS SMS, TZN, DMS,
merilca*, tase, infuzijska stojala, aspirator, volmatic bučke, termometer,..
(čiščenje omenjenih pripomočkov se izvede tudi ob vsaki uporabi)
Čiščenje in dezinfekcija invalidskih vozičkov in ostalih invalidskih pripomočkov

bolničar,
bol.
strežnica
Čiščenje in dezinfekcija pripomočkov za izvajanje fizioterapije
fzt
Čiščenje in dezinfekcija hladilnika za shranjevanje zdravil
ZT
*Čiščenje omenjenih aparatur se izvede tudi ob vsakokratni uporabi, ki je izven tedenskega plana.
2.1.6. Čiščenje centralne kuhinje
Čiščenje centralne kuhinje je opredeljeno v verificiranem HACCP načrtu zavoda. Izvajajo ga delavci kuhinje.
OPOMBA: Hranjenje obrazcev od čajnih kuhinj v centralni kuhinji. (čiščenje je vodeno preko Haccp sistema)
Evidenco izvajanja čiščenja hrani vodja kuhinje.

2.1.7. Obdobna čiščenja
-

3x letno čiščenje steklenih površin – ČISTILKE;
2x letno čiščenje žaluzij –ČISTILKE
1x letno globinsko čiščenje in dezinfekcija posteljnih vzmetnic – zunanji pogodbeni izvajalec
2x letno generalno čiščenje skupnih prostorov : skladišča, izplakovalnica, shramba
2x letno generalno čiščenje kletnih in podstrešnih prostorov in frizerski salon

Čiščenje sobe za umrle: 2 x letno
Čiščenje zaklonišča: 1 x letno
Generalno čiščenje vseh prostorov in pohištva: 1 x letno; generalno čiščenje se izvaja postopoma,
enakomerno razporejeno čez celo leto, tako da le-to ne moti opravljanje dejavnosti doma in stanovalcev
doma.
Strojno globinsko čiščenje vseh tekstilnih talnih oblog, oblazinjenega pohištva in notranjosti avtomobilov: 2
x letno.
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Odstranjevanje starih premazov in nanos novih premazov za vse talne obloge razen na tekstilne talne obloge:
enkrat letno.
2.1.8. Seznam čistil in dezinfekcijskih sredstev

Ime izdelka
SPINGLES
EKOVAL
UNIVERZALNO ČISTILO
AJAX KRISTAL
MAG
INTO FORTE
OBELI LIX
PERIKIM – C, L, F, T
CALGONIT, MEHČALEC
TEKOČE MILO
MELISEPTOL
SKINMAN SOFT
INCIDUR

Vrsta
Čistilo

Mesta uporabe
Vse gladke površine (lesene, kovinska, plastika)

Čistilo
Čistilo
Čistilo
Čistilo
Čistilo

Steklene površine
Čiščenje zamaščenih površin
Čiščenje sanitarne opreme
Pranje posteljnega perila
Pranje osebnega perila

Čistilo
Čistilo

Odstranjevanje madežev s perila
Umivanje rok
Vse plastične, lesene, keramične in ostale gladke
površine
Roke
Delovne
površine,
medicinsko
tehnični
pripomočki

Razkužilo
Razkužilo
Razkužilo

Čistila in razkužila shranjujemo v posebnih prostorih z omejenim dostopom.
Čistila in razkužila uporabljamo v skladu z navodili proizvajalca (namen, doziranje, upoštevanje zaščitnih
ukrepov, itd..).
V prostorih za shranjevanje čistil morajo biti na vidnem mestu nameščeni varnostni listi vseh čistil in razkužil,
ki se jih uporablja v zavodu.
2.1.9. Postopki čiščenja in dezinfekcije
Za čiščenje uporabljamo mlačno vodo, čistila, namenske krpe za različne površine, vozičke za transport
čistilnih sredstev in posodo za zbiranje odpadnega materiala.
Pri čiščenju uporabljamo sistem »Filmop s pred pripravljenimi krpami v pralnici« Čistilne krpe so pralne.
Perejo in sušijo se ločeno od ostalega perila. Shranjujejo se v pralnici.
Pri čiščenju uporabljamo barvno lestvico ločevanja krp in sicer:
14
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-

krpe modre barve – vsi leseni deli;

-

krpe rumene barve – vsi kovinski deli opreme, za čiščenje košev za smeti, pepelnikov, podnožij miz
in stolov; umivalnike, pipe, stenska keramika, nerjaveče površine v WC prostorih in kopalnicah, za
odstranjevanje mastnih madežev;

-

krpe rdeče barve – WC školjke, pisoarji, odstranjevanje vodnega kamna;

-

filmop modre krpe – čiščenje talnih oblog PVC, linolej;

-

filmop rdeče krpe - čiščenje keramičnih ploščic

-

krpa za steklo – čiščenje steklenih površin (okna, vrata, ogledala)

Površine onesnažene z izločki ali krvjo najprej razkužimo (čim prej polijemo ali potresemo z razkužilom za
površine), površino pokrijemo s staničevino, po zahtevanem času (glej navodila proizvajalca razkužila) z
orokavičeno roko odstranimo staničevino. Površino očistimo s čistilom.
Za razkuževanje predmetov in inštrumentov praviloma uporabljamo tovorniško pripravljena razkužila. Če
razkužila pripravljamo sami, jih pripravljamo v mrzli vodi ter natančno in dosledno upoštevamo navodila
proizvajalca glede doziranja in časa razkuževanja. Pri pripravi uporabljamo zaščitna sredstva – rokavice,
masko, očala,… Za razkuževanje inštrumentov/ostalih pripomočkov uporabljamo namenske posode s
pokrovi.
Za razkuževanje perila uporabljamo razkuževanje s toploto (pranje na 95°C), pri pranju na nižjih temperaturah
pa dodajamo kemična razkužila.
Za razkuževanje rok uporabljamo tovarniško pripravljena razkužila.
2.2.

DOKTRINA RAVNANJA S STANOVALCEM Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO ALI PRI SUMU NA NALEZLJIVO
BOLEZEN

Vsak delavec Doma starejših občanov, ki posumi na možnost obstoja nalezljive bolezni o tem nemudoma
obvesti oddelčno medicinsko sestro ali vodjo zdravstvene nege in oskrbe.
Oddelčna medicinska sestra ali vodja zdravstvene nege in oskrbe o tem nemudoma obvesti zdravnika, ki v
zavodu izvaja program splošne ambulante.
Zdravnik, ki posumi na možnost obstoja nalezljive bolezni oziroma jo diagnosticira, o tem obvesti ambulantno
medicinsko sestro in vodjo zdravstvene nege in oskrbe.
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Zdravnik je dolžan:
1. Prijaviti pristojnemu zavodu NIJZ diagnosticirano nalezljivo bolezen ali sum nanjo (Obrazec DZS 8,163
– Prijava obolenja – smrti za nalezljivo boleznijo);
2. Voditi zdravljenje;
3. Sodelovati pri izvajanju Programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Vodja zdravstvene nege in oskrbe je dolžna:
1. Organizirati izvajanje splošnih ukrepov za preprečitev prenosa nalezljive bolezni,
o
o

Razkuževanje rok pred in po vsakem stiku s stanovalcem
Uporaba zaščitnih delovnih sredstev (rokavice, maske, kape, zaščitna oblačila)

Glede na delo, ki ga osebje opravlja, je potrebno zaščitna sredstva uporabljati:
ROKAVICE
rokovanje s telesnimi izločki
rokovanje z okuženimi telesnimi izločki
rokovanje s hrano in napitki ter hranjenje
čiščenje sanitarij
pobiranje odpadkov

o






PREDPASNIK




DELOVNA
OBLEKA






Čiščenje in dezinfekcija prostorov in pripomočkov
-

o




MASKE

razkuževanje kljuk najmanj dvakrat dnevno
enkrat dnevno razkuževanje opreme na dosegu roke: postelje, posteljne ograjice, nočne
omarice dvakrat dnevno razkuževanje ročajev in drugih prijemal na hodnikih
razkuževanje servirnih mizic po vsakem obroku enkrat dnevno mokro čiščenje sob;
enkrat dnevno mokro čiščenje kopalnic;
enkrat dnevno razkuževanje sanitarij;
dvakrat dnevno čiščenje hodnikov;
enkrat tedensko razkuževanje hodnikov in sob.

Zračenje prostorov

Zračenje prostorov se izvaja 3 krat dnevno po obrokih in dodatno po opravljenih medicinsko tehničnih
posegih (preveze ran, aspiracija, itd..)
PRALNICA je dolžna organizirati službo za povečan obseg dela. Dolžna se je organizirati za dnevno pranje
delovne obleke.
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KUHINJA se organizira v smislu prilagojene dietne prehrane in sledi potrebam oddelkov.
Služba ČIŠČENJA izvaja postopke čiščenja in razkuževanja po navodilih oddelčnih medicinskih sester.
Organizira okrepitev delo popoldan in čez vikende.
NA RECEPCIJI opravljajo dolžnosti zaposleni.

2. Organizirati izvajanje posebnih ukrepov za preprečitev prenosa nalezljive bolezni.
o

Kontaktna in kohortna izolacija stanovalcev
-

o

okužen/koloniziran stanovalec mora biti najmanj 1 m oddaljen od postelje, aparatur in ostale
opreme, ki pripadajo drugemu stanovalcu ali pa za izolacijo uporabimo predelno steno;
izvajanje kohortne izolacije v primeru pojava nalezljive bolezni pri večjem številu stanovalcev;
dosledno razkuževanja in umivanje rok,
dosledna uporaba rokavic in ostalih predpisanih zaščitnih sredstev.

Osamitev
-

-

na vratih sobe je oznaka »GARFILD«
obiskovalci se morajo pred obiskom stanovalca oglasiti pri sestri na oddelku;
pred sobo v zunanji omari morajo biti nameščene rokavice, maske in razkužila;
pred vstopom v sobo si je nujno nadeti rokavice, zaščitno obleko in masko;
po končanem delu si snamemo rokavice in jih odvržemo v koš v sobi, slečemo plašč in ga
narobe obrnjenega obesimo na stojalo, razkužimo si roke. Če uporabljamo predpasnik za
enkratno uporabo ga zavržemo v koš;
vsi predmeti ( pripomočki za nego, stojalo za infuzije, termometri…) ostanejo v izolacijski
sobi; če jih potrebujemo na oddelku, jih dekontaminiramo z razkužilom;
umazano perilo in inkontinentne pripomočke se odvrže v ločene vreče za perilo in smeti, ki
se jih označi;
vrata sobe morajo biti zaprta;
higienska oskrba in postopki zdravstvene nege in oskrbe se opravljajo na koncu delovnega
procesa;
stanovalec ne sme zapuščati sobe dokler nima negativnih izvidov, razen v nujnih primerih,
pri transportu stanovalca upoštevamo ukrepe, ki zmanjšajo možnost prenosa okužbe in
kontaminacije opreme – uporabljamo zaščitna sredstva, obvestimo osebje kamor stanovalca
peljemo).

Po odhodu stanovalca oziroma prenehanju razlogov za osamitev, se temeljito razkužijo in očistijo tla in ostale
površine, opravi se generalno čiščenje in razkuževanje postelje in ostale opreme.
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Oznaka
na vratih sobe stanovalca koloniziranega z večkrat odpornimi mikroorganizmi »GARFILD«.

DOKTRINA RAVNANJA S STANOVALCI KOLONIZIRANIMI Z MRSA
Zdravniško mnenje ob sprejemu mora vsebovati natančne podatke o MRSA.

18

1.

Stanovalec, koloniziran z MRSA, ne sme biti nameščen v skupnih sobah z imunokomprimitiranimi
stanovalci, s stanovalci z odprtimi ranami ali s stanovalci z vstavljenimi urinskimi ali žilnimi katetri.

2.

Pri stanovalcih koloniziranimi z MRSA izvajamo najmanj kontaktno izolacijo – stanovalec mora biti
od sostanovalca in njegove opreme oddaljen najmanj 1 m. Po potrebi uporabimo tudi predelno
steno.

3.

Vrata sobe naj bodo zaprta.

4.

Stanovalca koloniziranega z MRSA oskrbimo zadnjega na oddelku.
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5.

Negovalno osebje z ekcemi in psoriazo ne sme negovati oseb z koloniziranih z MRSA.

6.

Pri delu s stanovalcem koloniziranem z MRSA, vedno uporabljamo zaščitne lateks rokavice brez
smukca. Po uporabi jih odvržemo v namenski zbiralnik znotraj kontaminiranega področja.

7.

Pri izvajanju medicinsko tehničnih posegov pri katerih lahko pridemo v stik s kontaminiranim
predelom oziroma telesnimi izločki in tekočinami z MRSA koloniziranega stanovalca, uporabljamo
še zaščitni predpasnik/haljo za enkratno uporabo. Po uporabi ga/jo zavržemo v koš za smeti, ki je
nameščen znotraj kontaminiranega področja.
Pred pričetkom dela in po končanem delu si razkužimo roke. Razkužilo je nameščeno na postelji in
ob izhodu iz sobe z MRSA koloniziranega stanovalca.

8.

9.

Obiskovalci in svojci naj se pred obiskom oglasijo pri zdravstvenem osebju, ki jim bo pojasnilo ukrepe
in načine ravnanja.

10. Gibanje stanovalca izven sobe omejimo na nujne opravke.
11. V primeru transporta stanovalca izven doma opozorimo osebje na prihod in uporabljamo
predpisana zaščitna sredstva.
2.3.

DOKTRINA STERILIZACIJE

2.3.1. Sterilizacija sanitetnega materiala
V domu uporabljajo sterilizirane sete z obvezilnim materialom za enkratno uporabo. Shranjeni so v skladišču
sanitetnega materiala. Izdaja se jih enkrat tedensko za tekoče potrebe na zdravstveno negovalnem oddelku.
2.3.1. Sterilizacija inštrumentov
Sterilizacijo inštrumentov izvaja Dom upokojencev Domžale
Priprava inštrumentov
Dezinfekcija in mehansko čiščenje
Inštrumente se po uporabi namoči v posebne posode, napolnjene s tekočino za razkuževanje. Vsak
inštrument mora biti razprt in popolnoma prekrit s tekočino. Po preteku pol ure je potrebno inštrumente
mehansko očistiti in jih osušiti.

V prostoru za sterilizacijo se vodi evidenca materiala za sterilizacijo.
19
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Priprava setov
Inštrumente se zapakira v rokav za sterilizacijo, rokav se zavari s strojčkom za rezanje in varjenje.
Proces sterilizacije obsega :
- pripravo materiala (dekontaminacija, čiščenje, vzdrževanje )
- pakiranje
- izvedbo sterilizacije
- evidenco in kontrole
- skladiščenje
- transport
2.3.2. PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANE STERILIZACIJE
Delijo se na čisto , nečisto področje in sterilni del.
NEČISTO PODROČJE
-

dekontaminacija in čiščenje instrumentov
sortiranje

ČISTO PODROČJE
-

priprava materiala ( obvezilni material)
kontrola in pakiranje instrumentov

STERILNO PODROČJE
-

skladiščenje sterilnega materiala
izdaja sterilnega materiala

1. PRIPRAVA MATERIALA OBSEGA
1.1 dekontaminacijo
1.2 čiščenje
1.3 vzdrževanje
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2.3.3. DEKONTAMINACIJA
Dekontaminacija in čiščenje materiala se izvaja v nečistem delu sterilizacije. To je postopek uničenja
patogenih mikroorganizmov na uporabljenem materialu pred čiščenjem. Dekontaminiramo uporabljene
kirurške instrumente in pripomočke. Namen dekontaminacije je zmanjšati nevarnost okužbe osebja, ki čisti
instrumente ali jih pripravlja za sterilizacijo. V domu izvajamo dekontaminacijo kemično.
Potrebujemo razkužilno sredstvo, zaprto posodo s sitom. ( SEKUSEPT PLUS 15 ML NA 1 L. VODE )
Osebna varovalna oprema : gumijaste rokavice pri rokovanju s kontaminiranim materialom, predpasnik in po
potrebi zaščito za obraz.
Izvedba :
S kemičnimi razkužili
-

instrumenti morajo biti odprti oziroma razstavljeni
instrumente vlagamo v posodo z razkužilom
instrumenti morajo biti potopljeni v razkužilo v pokriti posodi
upošteva se čas delovanja ( glej list razkužil )
čas začetka delovanja in čas delovanja zapišemo
po pretečenem času razkuževanja speremo pod tekočo vodo
raztopino razkužila zamenjamo enkrat v turnusu, če je vidna umazanija pa prej

2.3.4. ČIŠČENJE
Namen čiščenja : odstranjevanje organske in neorganske nečistoče z instrumentov, da umazanija ne zaščiti
bakterij pred sterilizacijskim agensom
Čiščenje je odstranjevanje nečistoč s kombinacijo toplote, mehanike, kemije in časa
Ročno čiščenje
Je postopek čiščenja instrumentov in pripomočkov z uporabo tople vode,
detergenta in mehanskega učinka.
Potrebujemo :
-

blagi detergent
krtačko ( ne sme biti groba )
primerno namensko korito v nečistem delu
osebno zaščitno sredstvo ( gumijaste rokavice, predpasnik.. )

Izvedba :
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-

instrumente umivamo pod gladino vode, da ne pride do tvorbe aerosolov
pri čiščenju smo posebno pozorni na spoje, nazobčane površine, kjer lahko umazanija povzroči madeže
in okvare po sterilizaciji
krtačke oziroma gobice je potrebno menjati 1x na dan
po čiščenju instrumente izpiramo pod tekočo vodo vsaj 2 minuti
sušenje instrumentov

2.3.5. VZDRŽEVANJE IN KONTROLA INSTRUMENTOV
1.3.1
1.3.2

Vzdrževanje – redna nega sklepov s specialnimi sredstvi za nego, predvsem na bazi parafina.
Kontrolna funkcija – izvedemo pred pakiranjem. Kontroliramo čistost, madeže, korozijo,
izrabljenost, poškodbe. Tiste instrumente, ki kažejo znake korozije ne dajemo v sterilizacijo .

Ohranjanje sterilnosti po končanem postopku sterilizacije
ZAHTEVE ZA OVOJNI MATERIAL
-

omogočati mora prehod sterilizacijskega agensa do materiala, ki ga steriliziramo
ščiti material pred dostopom mikroorganizmov iz okolja in zraka
imeti mora ustrezno organsko trdnost
prilagajati se mora materialu

VRSTE ZAVOJNEGA MATERIALA
Papir folija
Lastnosti .: sestavljena je iz polietilenske prozorne folije in sterilizacijskega papirja, folija omogoči prehod
pari. Na robovih je zavarjena. Omogoča tudi pregled nad zavitim materialom.
V domu uporabljamo rokave za sterilizacijo z in brez preklopa.
Izvedba : rokav polnimo le do 2/3, med materialom in šivom mora biti najmanj 3 cm. prostora. Var mora biti
širok vsaj 8 mm. Varilni aparat naj dosega temperaturo med 150 do 200 stopinj C.

2.3.6.
-
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NAČINI POLNJENJA KOMORE ZA STERILIZACIJO

material, ki je zavit v papir folijo mora biti naložen v košaro, ki jo damo v sterilizator
košara ne sme biti prenapolnjena
v košari mora biti toliko prostora, da je med zavitki še prostor za roko – cca 2 cm
sete in instrumente položimo v košaro vodoravno, da se teža porazdeli na večjo površino in se zmanjša
možnost poškodbe
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2.3.7. PARNA STERILIZACIJA
Za uspešno sterilizacijo je pomemben čas, ko je material v stiku s sterilizacijskim agensom – paro.
Čas delovanja obsega :
- čas ogrevanja
- čas izenačevanja ( od dosega delovne temperature v notranjosti komore do dosega delovne
temperature v notranjosti materiala )
- čas uničevanja ( čas, ki je potreben za uničenje določenega števila bakterijskih spor )
- varnostni dodatek ( glede na različno kontaminacijo )
- čas ohlajevanja
Za uspešno sterilizacijo je pomemben čas učinkovanja ( čas uničevanja + varnostni dodatek )

PARNA STERILIZACIJA- AVTOKLAV

Pomembno – kvaliteta pare, količina vlage in zraka v njej, kemične nečistoče. Para mora imeti kontakt z vsemi
površinami in lumni, ki jih steriliziramo.

Čas učinkovanja : pri 134 * C – 5 minut
pri 121 * C - 20 minut
Sterilizacija pri 121 * C manj poškoduje material kot pri 134 * C.
2.3.8. EVIDENCA IN KONTROLE

EVIDENCA
- za vsak sterilizator, ne glede na način sterilizacije, je potrebno voditi protokol, ki osega :
- datum
- številko šarže
- vrsto materiala, ki se sterilizira
- vrsta programa
- kontrole
- kdo je izvajal sterilizacijo
- podatki o servisih
23
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-

datum sterilizacije
šarža sterilizacije
vrsta in program
kontrole

KONTROLE
Validacija je preverjanje delovanja sterilizatorja, ki se izvaja ob postavitvi sterilizatorja, po večjih popravilih
in na določenih časovnih obdobjih, odvisno od velikosti in števila šarž.
Fizikalne kontrole :
- kontrole pritiska na manometru in temperature na termometru
- na dve leti kontrole merilnih instrumentov ( manometrov in termometrov )
Kemične kontrole
-

testni trakovi, ki povedo, da je bil artikel v postopku sterilizacije
kemoindikatorji – so pomožno sredstvo za ugotavljanje napak pri sterilizaciji. Ne pomenijo dokaza o
uspešnosti sterilizacije. Če pokažejo napako, smatramo, da sterilizacija ni uspešna
za parno sterilizacijo uporabljamo 3m Comly Thermalog TM

Pogostost kontrole :
-

kontroliramo vsako šaržo s Thermalog om zavarjenim v papir foliji
laboratorijske spore – uporabljamo 1x mesečno

2.3.9. SKLADIŠČENJE
Skladiščimo in uporabimo lahko samo ohlajen material. Po avtoklaviranju materiala ne smemo odlagati na
hladno podlago, ker lahko pride do tvorbe kondenza. Kadar je embalaža vlažna, je set ne sterilen in ni
uporaben za aseptične posege.
SKLADIŠČE
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Prostor mora biti hladen , suh, material hranimo zaklenjen v omarah.
Delo mora biti organizirano tako, da z materialom čim manj rokujemo, tako v sterilnem skladišču kot na
oddelku
Urejanje polic s sterilnim materialom je standardizirano
Police dnevno čistimo
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-

Sete vlagamo sistematično, da imamo pregled nad sterilnostjo materialov
Pri izdaji in uporabi upoštevamo datum sterilizacije

2.3.10. ČAS STERILNOSTI
Priporočeni čas uporabe steriliziranih materialov
. sterilizacijski papir dvojni
6 mesecev
- flis papir dvojni
6 mesecev
- papir folija enojna
6 mesecev
- papir folija dvojna
1 leto
Sveže sterilizirane materiale skladiščimo na zadnji del police. Čas sterilnosti za industrijsko pripravljen
material velja za pakete v dodatni embalaži.

2.4.

DOKTRINA RAVNANJA Z ODPADKI

2.4.1. Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in
odstranitvi
Obvezilni material
Obvezilni material se na oddelkih odvrže v koše za smeti nameščene/pritrjene na previjalnih vozičkih.
Uporablja se koše z nožnim odpiranjem z zaščitnim pokrovom, v njih so nameščene vrečke za smeti. Po
opravljeni prevezi se vrečka z odstranjenim obvezilnim materialom odvrže med ostale splošne komunalne
odpadke.
V primerih, ko odstranjeni obvezilni material vsebuje več kot 100 ml krvi ali gnoja se ga odvrže v posebno
vrečko za odlaganje infektivnih odpadkov, ki se jih nato odloži v posode za zbiranje infektivnega materiala,
ki so nameščene v ambulanta . Ko je zbiralna posoda polna, se jo odloži v rumeno transportno posodo (50 l
kontejner) za infektivne odpadke; te so nameščene v posebnem prostoru za infektivne odpadke v pritličju
doma in so pod ključem. Infektivne odpadke odvaža in dezinficira zunanji pogodbeni izvajalec Biotera d.o.o..
Na transportne posode se namesti identifikacijska nalepka s podatki o vrsti, količini, mestu nastanka in
datumu oddaje odpadkov. Pri odvozu se izpolni obrazec. Evidenčni list o ravnanju z odpadki (DZS- Obr.8,180).
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Aspirat
Zavod ne uporablja sistema za enkratno uporabo. Posoda s poaspiriranim materialom se napolni do 100 ml
in izprazni v sanitarnih prostorih v sobi stanovalca. Posoda in WC školjka se po izpraznjenju razkuži z
razkužilom in mehanično očisti.
Aspiracijske cevke, rokavice in morebiten ostali material se odloži v koš, ki je nameščen ob aspiratorju. Poln
koš se z zaščitno vrečko vred odvrže v koše za zbiranje splošnih komunalnih odpadkov.
Organski odpadki
Organske odpadke se pri pobiranju posode po obrokih sortira v plastične posode s pokrovom. Tako sortirane
odpadke se odpelje v centralno kuhinjo.
Organske odpadke v skladu s Pravilnikom o ravnanju z organskimi odpadki (UL št.37/04) odstranjuje podjetje
Biotera d.o.o.. Na transportne posode se namesti identifikacijska nalepka s podatki o vrsti, količini, mestu
nastanka in datumu oddaje odpadkov. Pri odvozu se izpolni obrazec – Evidenčni list o ravnanju z odpadki
(DZS- Obr.8,180).

2.4.2. Ostri predmeti
Vse ostre predmete, kot so:
o igle (tudi igle z infuzijskih sistemov),
o kanile,
o rezilo skalpela,
o lancete,
o ostre in koničaste odpadke,
o zlomljeno steklo,
o vse kar bi lahko povzročilo vrez ali vbod
se odvrže v zbiralnike za ostre predmete, ki so nameščeni na oddelku zdravstvene nege in oskrbe v (sestrski
sobi, v ambulanti, v prostoru za delitev zdravil in na previjalnih vozičkih).
Polne zbiralnike se nepredušno zapre in odloži v rumene 50 l transportne kontejnerje, ki so nameščeni v kleti
(upoštevaj načrt ob dvigalu za prevoz nečistega perila in odpadkov).
Polne transportne posode z zbiralniki za ostre predmete odvaža pooblaščeni zunanji izvajalec Biotera d.o.o..
Na transportne posode se namesti identifikacijska nalepka s podatki o vrsti, količini, mestu nastanka in
datumu oddaje odpadkov. Pri odvozu se izpolni obrazec- Evidenčni list o ravnanju z odpadki (DZS - Obr.
8,180).
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2.4.3. Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja

Umazano perilo
Zelo umazano perilo (umazano od urina in blata) se shrani v zelenih PVC vrečah, ki so nameščene na
negovalnih vozičkih .
Umazano perilo (posteljno perilo, osebno perilo stanovalcev, krpice, brisače) se odloži v zelene pralne vreče,
ki so nameščene na negovalnih vozičkih.
Slinčke se odvrže v zelene vreče.
Osebno perilo stanovalcev negovalnega oddelka se odda v rdeče pralne vreče, ki so nameščene na negovalnih
vozičkih.
Osebno perilo stanovalcev stanovanjskega dela se zbira v označenih pralnih vrečah in se 1x na teden odpelje
v pralnico. To izvede gospodinja.
Čisto perilo stanovalcev stanovanjskega dela se ob četrtkih ali 1x na teden vozi nazaj na oddelek.
Polne vreče z umazanim perilom se shranijo v izplakovalnici. Vreče se trikrat dnevno z vozičkom za transport
umazanega perila odpelje v pralnico.(upoštevaj načrt ob dvigalu za prevoz nečistega perila in odpadkov)
Voziček za odvoz umazanega perila je nameščen v kleti.
Voziček se po uporabi razkuži in očisti. Dezinfekcijo in čiščenje izvede delavec, ki je izvedel transport
umazanega perila, preden vrne voziček na oddelek zdravstvene nege in oskrbe.
Inkontinenčni pripomočki
Pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev se uporablja negovalne vozičke na katerih so nameščene PVC vreče
za enkratno uporabo namenjene odlaganju inkontinenčnih pripomočkov in označene z klasifikacijsko številko.
Polne vreče z inkontinenčnmii pripomočki strežnica z vozičkom odpelje v smetnjak. (upoštevaj načrt ob
dvigalu za prevoz nečistega perila in odpadkov)
Vreče se trikrat dnevno, z vozičkom namenjenim za odvoz smeti, transportira v zaprti smetnjak nameščen za
Domom. Smetnjak odvaža in prazni pooblaščeni zbiralec odpadkov( Prodnik d.o.o.).
Voziček se po uporabi razkuži in očisti. Dezinfekcijo in čiščenje izvede delavec, ki je izvedel transport do
kontejnerja, preden vrne voziček na oddelek zdravstvene nege in oskrbe.
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Splošni komunalni odpadki
Odpadke se odlaga v koše z zaščitnimi vrečkami. Le ti so nameščeni na vseh mestih nastanka odpadkov (sobe
stanovalcev, sanitarni prostori, kopalnice, skupni prostori, hodniki, delovni prostori osebja). Manjše koše se
prazni v večje koše z zaščitnimi vrečami, ki so nameščeni na vozičkih za čiščenje.

Vreče se s transportnim vozičkom namenjenim odvozu odpadkov trikrat dnevno odpelje v kontejner
nameščen za Domom. Praznjenje košev za smeti in transport smeti do smetnjaka izvajajo strežnice (upoštevaj
načrt ob dvigalu za prevoz nečistega perila in odpadkov).
Voziček se po uporabi razkuži in očisti. Dezinfekcijo in čiščenje izvede delavec, ki je izvedel transport do
kontejnerja, preden vrne voziček na oddelek zdravstvene nege in oskrbe, v skladu z doktrino čiščenja in
dezinfekcije.
Kontejner odvaža in prazni Komunalno podjetje Prodnik d.o.o..

.

Zdravila
Zdravila, ki jim je potekel rok uporabe se shrani v plastičnih posodah Kemofarmacije, ki so nameščene v
ambulanti.
Zdravila, ki jim je potekel rok uporabe odvaža pooblaščeni izvajalec lekarna Flerin , ki poskrbi za uničenje po
predpisanih postopkih.
Na transportne posode se namesti identifikacijska nalepka s podatki o vrsti, količini, mestu nastanka in
datumu oddaje odpadkov. Pri odvozu se izpolni obrazec- Evidenčni list o ravnanju z odpadki (DZS - Obr.
8,180).
2.5.

DOKTRINA ZAŠČITE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV

2.5.1. Higiensko umivanje rok
Zdravstveno negovalno osebje mora imeti zdravo in negovano kožo rok. Pri delu ne sme imeti na rokah
nakita, nohti naj bojo kratko pristriženi in nelakirani ali dnevno lakirani.
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V zavodu se izvaja higiensko umivanje rok in sicer:
▪ Ob prihodu na delovno mesto
▪ Pred in po neposrednem stiku z stanovalcem
▪ Pri prehodu z nečistih na čiste tehnike dela
▪ Kadar imamo na rokah vidno umazanijo
▪ Po rokovanju s telesnimi izločki
▪ Pred rokovanjem s hrano, zdravili, čistim perilom
▪ Po uporabi sanitarij
▪ Ob odhodu z delovnega mesta
Postopek umivanja
Umivalnika se ne dotikamo z rokami in obleko. Enoročno komolčno pipo odpremo s komolcem in naravnamo
primerno temperaturo. Roke zmočimo z vodo in nanje s komolcem iztisnemo tekoče milo.
Roke si namilimo 5 - krat zapovrstjo po naslednjem vrstnem redu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dlan proti dlani
Desna dlan proti hrbtu leve roke
Leva dlan proti hrbtu desne roke
S sklenjenimi rokami z dlanjo proti dlani namilimo medprstne prostore
Hrbtne strani prstov ene roke proti nasprotni dlani druge roke in obratno
Krožno drgnemo najprej palec ene roke v dlani druge roke in obratno
Krožno drgnemo konice prstov z nohti v dlani najprej ene roke, nato druge roke
Krožno umijemo tudi zapestje

Roke dobro splaknemo od prstov proti zapestju navzdol in jih osušimo s papirnato brisačo. S komolcem
zapremo pipo. Na čiste in suhe roke nanesemo razkužilo. Med daljšimi odmori in po končanem delu roke
negujemo s kremo za roke.
Higiensko umivanje rok se izvaja najmanj 30 sekund.

2.5.2.

Higiensko razkuževanje rok

V zavodu se izvaja higiensko razkuževanje rok in sicer:
▪
▪
▪
29

Pred začetkom dela in pred odmorom
Po stiku s telesnimi izločki stanovalca
Po stiku z okuženimi površinami ali predmeti
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▪ Pred in po stiku s stanovalcem
▪ Po stiku s potencialno kužnim stanovalcem
▪ Pred delom z imunokomprimitiranimi stanovalci
▪ Pred delitvijo hrane
▪ Po kihanju, kašljanju, brisanju nosu
▪ Po končanem delu
Postopek higienskega razkuževanja rok
Na roke s komolcem iztisnemo alkoholno razkužilo in ga vtiramo v kožo rok dokler se ne posuši. Razkuževanje
rok izvajamo po naslednjem postopku:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dlan proti dlani
Desna dlan proti hrbtu leve roke
Leva dlan proti hrbtu desne roke
S sklenjenimi rokami z dlanjo proti dlani natremo medprstne prostore
Hrbtne strani prstov ene roke proti nasprotni dlani druge roke in obratno
Krožno drgnemo najprej palec ene roke v dlani druge roke in obratno
Krožno drgnemo konice prstov z nohti v dlani najprej ene roke, nato druge roke
Krožno natremo tudi zapestje

Razkužilo vedno uporabljamo na suhih rokah. Če so bile roke vidno kontaminirane s telesnimi izločki, jih
najprej razkužimo s higienskimi robčki, nato jih higiensko umijemo ter ponovno razkužimo.
Razkuževanje rok traja od 30 s do 1 minute, kadar smo izpostavljeni večjim tveganjem pa 3 minute.
2.5.3. Uporaba zaščitnih delovnih sredstev
Pred uporabo zaščitnih delovnih sredstev delavec uredi sebe v skladu z strokovnimi doktrinami in
smernicami.
V zavodu se za delo s stanovalci uporablja delovno obleko, delovno obutev in dodatna zaščitna sredstva.
Delovna obleka mora biti zračna, pralna pri visokih temperaturah, udobna in iz naravnih materialov. Delovna
obutev mora biti iz naravnih materialov, udobna in varna.
Delovna in privatna oblačila morajo biti ločena, preko delovne obleke ni dovoljeno nošenje privatnih oblačil.
Delovno obleko in dodatna zaščitna sredstva se uporablja v skladu s strokovnimi doktrinami in smernicami.
Vsi delavci morajo pri svojem delu uporabljati zaščitna delovna sredstva.
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2.5.4. Cepljenje
Vsi zdravstveni delavci morajo biti cepljeni proti hepatitisu B. Potrebna so tri zaporedna cepljenja: prvo
cepljenje, drugo cepljenje čez en mesec in tretje cepljenje čez šest mesecev. Cepljenje se zabeleži v knjižico
o cepljenju. Vsakoletno se podatki o opravljenih cepljenjih dostavijo Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana.
Če delavec cepljenje zavrne, svojo odločitev potrdi s podpisom izjave.
Zaželeno je, da se delavci cepijo tudi proti gripi in meningitisu.

2.5.5. Ravnanje ob poškodbi z možnostjo okužbe
Ob poškodbi z možnostjo okužbe z virusom Hepatitis B, Hepatitis C, HIV se izvedejo naslednji ukrepi:
Prva pomoč
-

Kontaminacija intaktne kože
- Speremo pod tekočo vodo
- Razkužimo z alkoholnim razkužilom, ki naj učinkuje 1-2 minuti

-

Kontaminacija poškodovane kože
- Razkužimo z alkoholnim razkužilom, ki naj učinkuje najmanj 2-3 minute

-

Kontaminacija sluznice
- Spiramo z vodo ali fiziološko raztopino

-

Poškodba z ostrim predmetom
- Iztisnemo kri oziroma pustimo, da kri teče
- Razkužimo z alkoholnim razkužilom, ki naj učinkuje 2-3 minute
- Rano sterilno oskrbimo

Obveščanje o incidentu ali neželenem dogodku
Delavec, ki je bil izpostavljen kontaminaciji s telesnimi izločki stanovalca, pri kateri obstaja možnost okužbe,
mora takoj po izvedenih postopkih prve pomoči o dogodku obvestiti vodjo ZNO, nato pa se javiti osebnemu
ali dežurnemu zdravniku, ki izvede nadaljnje postopke v skladu s programom imunoprofilakse in
kemoprofilakse ter izpolni Vprašalnik o parenteralni poškodbi. Kopijo vprašalnika delavec dostavi v tajništvo
Zavoda, ki mu izda obrazec Prijava poškodbe pri delu (DZS – Obr. 8,33), ki ga delavec dostavi osebnemu
zdravniku. Če se ve ali predvideva, da bo delavec zaradi poškodbe z dela odsoten več kot tri dni, se o tem
obvesti Inšpektorat za delo, na obrazcu Prijava nezgode pri delu.
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2.5.6. Izobraževanje delavcev
Usposabljanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev se izvede 2x letno z zunanjim izvajalcem in 1x letno se
predstavi program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

3.
3.1.

NAVODILA O UPORABI ZAŠČITNIH SREDSTEV
NAVODILO O UPORABI ZAŠČITNIH DELOVNIH SREDSTEV

Vsi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovno obleko in obutev ter dodatna zaščitna delovna
sredstva. Vrste zaščitnih delovnih sredstev, ki se jih uporablja pri posameznih opravilih, so razvidne iz spodnje
tabele.
Delovna in privatna oblačila morajo biti ločena, preko delovne obleke ni dovoljeno nošenje privatnih oblačil.

OPRAVILO
Osnovna
higienska
oskrba stanovalcev
Rokovanje s telesnimi
izločki
Rokovanje z
okuženimi telesnimi
izločki
Rokovanje s hrano in
napitki
Rokovanje s čistim
perilom
Rokovanje z
umazanim perilomin
odvoz
Oskrba stom
Aspiracija
Previjanje ran
Odvzem materiala za
lab. preiskave
Katetrizacija žene
32

Delovna
obleka

Lateks
rokavice

x

x

x

x

x

x

Sterilne
rokavice

x

Zaščitna
halja/
predpasnik

Maska

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

Pokrivalo

x
x
x*

x
x
x

x

x

x
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Vstavitev
venskega
kanala
x
x
I. V. aplikacija zdravil
x
x
X* - če ne uporabljamo peana ali pincete

3.2.

NAVODILO ZA UMIVANJE ROK

Zdravstveno negovalno osebje mora imeti zdravo in negovano kožo rok. Pri delu ne sme imeti na rokah nakita,
nohti naj bojo kratko pristriženi in nelakirani ali dnevno lakirani.
Roke umivamo po postopku higienskega umivanja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Roke zmočimo pod tekočo vodo
Namilimo jih do komolca
Splaknemo
Miljenje ponovimo
Ponovno splaknemo
Obrišemo s papirnatimi brisačami
Namažemo jih z zaščitno kremo
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3.3.

34

NAVODILO ZA RAZKUŽEVANJE ROK

▪

Sredstvo za razkuževanje vedno nanašamo na suhe roke.

▪

Če so bile roke vidno kontaminirane s telesnimi izločki, jih najprej razkužimo s higienskimi robčki,
nato jih higiensko umijemo ter ponovno razkužimo.
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▪

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Razkuževanje rok traja od 30 s do 1 minute, kadar smo izpostavljeni večjim tveganjem pa 3
minute.

Nanesemo razkužilo
Drgnemo dlan ob dlan
Drgnemo desno dlan ob hrbtno stran leve roke in obratno
Drgnemo med prstne prostore dlan ob dlan
Drgnemo hrbtne strani prstov ob nasprotno dlan
Krožno drgnemo palca
Konice prstov drgnemo krožno ob nasprotno dlan
Sredstvo naj deluje najmanj 30 sekund
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3.4.

NAVODILA ZA RAVNANJE OB POŠKODBI Z MOŽNOSTJO OKUŽBE
o

Hepatitis B, Hepatitis C, HIV

1. PRVA POMOČ
1.1. Kontaminacija intaktne kože
o Speremo pod tekočo vodo
o Razkužimo z alkoholnim razkužilom, ki naj učinkuje 1-2 minuti
1.2. Kontaminacija poškodovane kože
o Razkužimo z alkoholnim razkužilom, ki naj učinkuje najmanj 2-3 minute
1.3. Kontaminacija sluznice
o Spiramo z vodo ali fiziološko raztopino
1.4. Poškodba z ostrim predmetom
o Iztisnemo kri oziroma pustimo, da kri teče
o Razkužimo z alkoholnim razkužilom, ki naj učinkuje 2-3 minute
o Rano sterilno oskrbimo

2. OBVEŠČANJE O INCIDENTU
Delavec, ki je bil izpostavljen kontaminaciji s telesnimi izločki stanovalca, pri kateri obstaja možnost okužbe,
mora takoj po izvedenih postopkih prve pomoči o dogodku seznaniti vodjo ZNO, nato pa se javiti osebnemu
ali dežurnemu zdravniku, ki izvede nadaljnje postopke v skladu s programom imunoprofilakse in
kemoprofilakse ter izpolni Vprašalnik o parenteralni poškodbi. Kopijo vprašalnika delavec dostavi v tajništvo
zavoda. Izda se mu obrazec Prijava poškodbe pri delu (DZS – Obr. 8,33), ki ga delavec dostavi osebnemu
zdravniku.

3.5.

NAVODILO O RAZVRŠČANJU,PREVOZU IN PRANJU PERILA

NAMEN:
-varno delo
-zagotoviti bolniku neoporečno perilo
-zmanjšati možnost prenosa okužb
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CILJ: Preprečiti prenos okužbe na bolnika ali osebje s kontaminiranim perilom.
Načini ukrepanja:
1. Zbiranje in shranjevanje umazanega perila;
2. Prevoz umazanega perila;
3. Ločitev umazanega in čistega dela pralnice;
4. Sortiranje, pranje, sušenje in likanje perila;
5. prevoz in shranjevanje čistega perila;
6. Mikrobiološke kontrole pranje perila;

3.5.1. Zbiranje in shranjevanje umazanega perila v ustanovi
Postopki s perilom
Za postopke s perilom upoštevamo standarde zdravstvene nege. Perilo sortiramo in zbiramo na mestu
uporabe/nastanka v različne vreče po dogovorjeni shemi glede na vrsto in način pranja perila. Mokro perilo
vložimo v dodatno vrečo. Perila ne tlačimo ali premetavamo po vrečah. Vreča naj bo napolnjena le do dveh
tretjin.
Odložimo jo na voziček v nečistem prostoru, ki mora biti prezračevalen, suh in ne prevroč (sobna
temperatura).

Osebna varovalna oprema
Pri ravnanju z mokrim ali z izločki kontaminiranim perilom uporablja osebje rokavice, glede na kužnost perila
tudi zaščitno obleko in masko.
Vedno upoštevamo pravila higiene rok.
3.5.2. Prevoz umazanega perila
Odvoz perila
Odvoz umazanega perila z oddelka mora biti organiziran najmanj 2 krat dnevno, po potrebi pogosteje.
Transportna pot vozičkov mora biti označena (načrt gibanja je časovno opredeljen in na vidnih mestih ob
dvigalih). Prevoz je načrtovan v času, ko ni prevoza čistega perila.
Osebna varovalna oprema
Če je v shrambi nečistega perila potrebno vreče prelagati ,uporabimo rokavice in predpasnik.
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Higiensko vzdrževanje vozičkov
Vozičke za prevoz umazanega perila at dnevno in po potrebi očistimo in razkužimo; kdo to izvaja in kje določi.

3.5.3. Ločitev umazanega in čistega dela v pralnici
Čisti in umazani del pralnice
Čisti in umazani del pralnice morata biti popolnoma ločena in jasno označena.

Osebje
Osebje za čisti in nečisti del pralnice je ločeno. Glede na delovni načrt in urnik dela, se mora delavec ob
prehodu iz nečistega v čisti del higiensko urediti in zamenjati delovno obleko, ki naj se barvno loči.
V čistem delu pralnice osebje dnevno zamenja delovno obleko ter skrbi za dobro osebno higieno in higieno
rok.
Osebna varovalna oprema
Pri delu v nečistem delu delavci uporabljajo nepropustni predpasnik, zaprto obutev z debelejšimi gumijastimi
podplati in gospodinjske rokavice. Potreben je nadzor nad izvajanjem postopkov in uporabo osebne
varovalne opreme. Upoštevati morajo pravila higiene rok.
Higiensko vzdrževanje
Dnevno čistimo površine strojev, zgornje površine in tla v obeh delih pralnice.
3.5.4. Sortiranje, pranje, sušenje in likanje perila
Sortiranje perila
Pred polnjenjem pralnega stroja perilo sortiramo in s tem zmanjšamo možnost poškodbe strojev in perila
zaradi različnih predmetov med perilom. O najdenih predmetih ,predvsem ostrih, je potrebno opozarjati
odgovorne osebe. Izogibamo se tudi re-kontaminaciji perila , ki nastane kadar sortiramo že oprano perilo.
Osebje, ki to izvaja, mora uporabljati osebno varovalno opremo.
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Pranje perila
Mikrobicidno delovanje procesa pranja dosežemo s kombinacijo fizikalnih in kemičnih učinkov:
-Namakanje in spiranje z vodo (zmanjša koncentracijo mikroorganizmov na perilu),
-mila in detergenti (glede na zahtevnost pranja in vrsto perila omogočijo kemično odstranjevanje umazanije
s perila in imajo tudi nekaj mikrobicidnih lastnosti),
-vroča voda (deluje mikrobicidno, zahteva se temperatura vsaj 71C za najmanj 25 min).
-visoke temperature med sušenjem in likanjem (deluje mikrobicidno).
Potrebno je natančno upoštevanje navodil proizvajalcev in doziranje detergentov.
3.5.5. Prevoz in shranjevanje čistega perila
Notranji prevoz
Perilo mora biti med prevozom na eno enoto z zdravstveno dejavnostjo zaščiteno. Upoštevamo pravila čistih
in nečistih poti. Na enoti (npr. ambulanta, bolniški, negovalni oddelek) lahko perilo preložimo v zanj
namenjene omare ali pa ostane na vozičku.
Shranjevanje čistega perila
Čisto perilo shranjujemo na zračnih policah v za to namenjenem suhem, zračnem in čistem prostoru na sobni
temperaturi.

3.5.6. Mikrobiološke kontrole
Pogostost nadzora
Proces pranja v pralnem stroju nadzorujemo z nosilci mikroorganizmov ob stroja, enkrat letno in po večjih
popravilih.

Nadzor vode
Voda, ki jo uporabljamo za pranje mora ustrezati pogojem pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode
(Ur.l. RS 46/97) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah le-tega (Ur.l. RS 7/2000).
Za nadzor odpadne vode mora imeti izvajalec pranja sklenjeno pogodbo z laboratorijem, pooblaščenim s
strani Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora za izvajanje nadzora.
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Izpiralna voda mora ustrezati zahtevam:
- Uredbe o emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvenih in
veterinarskih dejavnosti (Ur.l. RS 10/99),
- Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l. RS
35/96),
- Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njihovo
izvajanje (Ur.l. RS 35/96) ter Pravilniku o spremembah in dopolnitvah le-tega (Ur.l. RS 29/2000).

3.5.7. Minimalne tehnične zahteve za posamezne načine ukrepanja
Zahteve so naslednje:
-

-

delovne obleke osebja – upoštevati sprejeta pravila za delovne obleke,
osebna varovalna oprema,
pripomočki za higieno rok ,
pripomočki za čiščenje prostorov in opreme
vreče za zbiranje in prevoz perila,
zaprti ali zaščiteni vozički za prevoz umazanega in čistega perila,
prostori:
- za shranjevanje umazanega perila na enosti,
- za zbiranje umazanega perila pred transportom v zunanjo pralnico,
- za vozičke za transport perila –čiste in nečiste,
- za prelaganje perila pri transportu v zunanjo pralnico,
- za sprejem perila iz zunanje pralnice,
Prostori morajo biti primerno veliki, svetli, zračni, stene in tla morajo biti iz materialov, ki
omogočajo lahko čiščenje:
ustrezno prezračevanje vseh prostorov pralnice (zrak usmerjati iz čistega v nečisti del pralnice),
ustrezni pralni, sušilni in likalni stroji,
perilo, ki prenese visoke temperature

3.5.8. Ustrezno ravnanje s perilom, ki je kontaminirano- z MRSA, ESBL ter drugimi okužbami
Perilo se zbira na oddelku, kjer je oskrbovanec z okužbo, ki se da se v pvc vrečo rumene barve, ki je namenjena
samo za okuženo perilo ,jo zavežejo in dajo v platneno vrečo, ki je ravno tako zavezana. Gre v pralnico in
pranje s poudarkom na previdno rokovanje za zaposlene v transportu in pralnici.
Za pranje perila oskrbovancev zadoščajo običajna sredstva, temperature in postopki pranja.
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Pri delu z vsakim perilom morajo biti delavci zaščiteni z osebno varovalno opremo: zaščitno obleko, zaščitno
obutev in obvezno uporabljati rokavice.
Delavci v pralnici si morajo redno umivati in razkuževati roke.
Prostor, kjer sortirajo umazano perilo, morajo dnevno razkuževati.
Poti za čisto in umazano perilo strogo ločeni.

VIR: Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom
oz. zdravstveno oskrbo (Ljubljana,2009).
3.6.

NAVODILO O RAVNANJU Z ODPADKI

Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi
3.6.1. Obvezilni material
Obvezilni material se na oddelkih odvrže v koše za odpadke pritrjene na previjalnih vozičkih. Koši so zaščiteni
s pokrovom, v njih pa nameščene vrečke za smeti. Po opravljeni prevezi se vrečka z odstranjenim obvezilnim
materialom odvrže med ostale komunalne odpadke.
V primerih, ko odstranjeni obvezilni material vsebuje več kot 100 ml krvi ali gnoja se ga odvrže v posebne
vreče za zbiranje infektivnih odpadkov, ki se jih nato odloži v rumene posode za zbiranje infektivnega
materiala, ki je nameščena v predprostoru ambulante Doma. Ko je posoda polna, se jo odloži v rumeno
posodo (50 l kontejner) za infektivne odpadke; te so nameščene v skladiščnem prostoru v pritličju doma.
3.6.2. Aspirat
Posoda s poaspiriranim materialom se napolni do 100 ml in izprazni v sanitarnih prostorih v sobi stanovalca.
Posoda se po izpraznitvi razkuži z raztopino Incides in mehanično očisti.
3.6.3. Organski odpadki
Organske odpadke se pri pobiranju posode po obrokih sortira v plastične posode s pokrovom. Tako sortirane
odpadke se odpelje v centralno kuhinjo.
3.6.4. Ostri predmeti
Vse ostre predmete, kot so:
o Igle (tudi igle z infuzijskih sistemov)
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o
o
o
o
o
o

kanile
rezilo skalpela
lancete
ostre in koničaste odpadke
zlomljeno steklo
vse kar bi lahko povzročilo vrez ali vbod

se odvrže v rumene zbiralnike (2l), ki so nameščeni na oddelkih ustrezno označeni v sestrski sobi, v ambulanti,
v prostoru za delitev zdravil in na previjalnih vozičkih.
Polne zbiralnike se nepredušno zapre in odloži v rumene 50 l kontejnerje, te pa se hranijo v zaprtem in
zaklenjenem prostoru za infektivne odpadke, ki se nahaja v pritličju. Prazni rumeni 50 litrski kontejnerji se
nahajajo tem istem prostoru.

3.6.5. Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja

3.6.6. Umazano perilo
Zelo umazano perilo ( umazano od urina in blata ) se da v zelene PVC vreče, ki so nameščene na negovalnih
vozičkih.
Umazano perilo ( posteljno perilo, osebno perilo stanovalcev) se da v zelene pralne vreče, ki so nameščene
na negovalnih vozičkih.
Slinčke se odvrže v zelene pralne vreče.
Vse vreče za perilo do transporta počakajo v oddelčnih izplakovalnicah. Vreče se nato trikrat dnevno z
vozičkom za umazano perilo odpelje v zbiralnico za umazano perilo v nečisti del pralnice.

Voziček se po uporabi razkuži z razkužilnimi robčki za enkratno uporabo ali namenskim razkužilom.
3.6.7. Inkontinentni pripomočki
Pri zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev se uporablja negovalne vozičke na katerih so nameščene PVC vreče
za enkratno uporabo. Vreče so namenjene odlaganju inkontinentnih pripomočkov. Polne vreče se do
transporta pusti v oddelčnih izplakovalnicah.
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PVC vreče se trikrat dnevno, z aluminijastim vozičkom namenjenim za odvoz smeti, transportira v smetnjak
nameščen za Domom. Smetnjak odvaža in prazni Komunalno podjetje Prodnik d.o.o..

Voziček se po uporabi razkuži z razkužilnimi robčki za enkratno uporabo ali namenskim razkužilom.

3.6.8. Odpadki
Odpadke se odvrže v koše z malimi PVC vrečkami. Koše se prazni v velike modre oz. črne vreče, ki so
nameščene na vozičkih za čiščenje.
3.6.9. Zdravila
Odpadna zdravila se oddajajo v lekarno Flerin, Domžale.

3.7.

NAVODILO ZA RAVNANJE S STANOVALCEM Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO
1. Okužen ali koloniziran stanovalec mora biti od postelje, aparatur in ostale opreme sostanovalca
oddaljen najmanj 1 m.
2. Stanovalca vedno uredimo zadnjega na oddelku.
3. Pri delu uporabljamo predpisana zaščitna delovna sredstva.
4. Uporabljena zaščitna delovna sredstva odlagamo v sobi stanovalca v za to namenjene koše.
5. Dosledno upoštevamo navodila za razkuževanje in umivanje rok.
6. Pripomočki za nego in oskrbo okuženega stanovalca morajo biti ločeni od ostalih pripomočkov.
7. Pri delu uporabljamo materiale in pripomočke za enkratno uporabo.
8. Pripomočke, ki jih bomo uporabili pri drugih stanovalcih ustrezno razkužimo in očistimo.

3.7.1. Bolezni in stanja pri katerih je potrebno uvesti ukrepe za preprečevanje prenosa okužb
1. Okužbah in kolonizacijah prebavil, dihal, kože ali rane s slabo občutljivimi bakterijami
2. Okužbah ali kolonizaciji z MRSA
3. Črevesnih okužbah z mikroorganizmi, ki preživijo dalj časa v okolici (Clostridium difficile, E.coli, šigela,
hepatitis A, rotavirus)
4. Zelo kužnih kožnih okužbah – kožna davica, herpes simpleks, herpes zoster, absces, dekubitus,
ušivost, garje.
5. Virusni in hemoragični konjuktivitis
6. Virusne hemoragične vročice
7. Okužbah z na Vankomicin rezistentni enterococcus
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3.8.

NAVODILA ZA OBVLADOVANJE MRSA

Bakterija Staphylococcus aureus je patogena bakterija. Pogosto naseljuje človeka in običajno ne povzroča
težav. Približno 30 do 40 % zdravih ljudi začasno ali stalno nosi S. Aureus kot del normalne bakterijske flore.
Koloniziran bolnik obdrži MRSA v povprečju 40 mesecev. Bakterija najpogosteje naseljuje nosno žrelno
sluznico ter vlažne in poraščene predele kože: pazduha, dimlje, perianalni predel. Staphylococcus aureus je
pogost povzročitelj okužb ran, pljuč, kože in mehkih tkiv. V posebnih okoliščinah lahko povzroči resne okužbe,
ki ogrožajo življenje. Nosilci bakterije običajno nimajo kliničnih znakov bolezni, so pa resno ogroženi ob
poslabšanju zdravstvenega stanja, zato je pomembno, da bakterijo odstranimo.
MRSA se v več kot 95 % širi preko rok zdravstvenega osebja, redkeje preko predmetov in površin in še redkeje
po zraku. Roke predstavljajo najpogostejši način prenosa okužbe, saj se z njimi dotikamo bolnika in njegovih
izločkov, s prsti pa si lahko brskamo po nosu in tako prenašamo stafilokoke v nosno sluznico. 18 % nosilcev
MRSE v nosni sluznici izloča bakterije v zrak.
V Sloveniji predstavlja MRSA precejšen problem, saj je prevalenca 30 do 60 %. Bolniki so sprva kolonizirani,
pri 30 do 40 % koloniziranih bolnikov se kasneje razvije okužba z MRSA.
Dejavniki tveganja za kolonizacijo ali okužbo z MRSA:
-

predhodno zdravljenje v bolnišnici,
predhodno zdravljenje z antibiotiki,
predhodni kirurški posegi,
prisotnost katetrov,
stik z osebo, ki je bila ali je kolonizirana ali okužena z MRSA.

Dokazano je, da je aktivno preprečevanje širjenja MRSA z osnovnimi ukrepi učinkovito preprečuje prenašanje
okužbe z MRSA tudi v visoko endemičnem okolju.

3.8.1. Preprečevanje širjenja okužbe z MRSA
1. Nadzor
2. Redno in pravilno razkuževanje in umivanje rok ter pravilna uporaba rokavic ter osebnih zaščitnih
sredstev
3. Ustrezna namestitev bolnikov z MRSA
4. Vzdrževanje visokega standarda čistoče opreme in prostorov
5. Ustrezno ravnanje z odpadki
6. Ustrezno ravnanje s perilom
7. Ustrezno ravnanje s pripomočki
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8.
9.
10.
11.

3.8.2.

Ravnanje s hrano
Gibanje stanovalcev
Obiski
Dekolonizacija bolnikov in zdravljenje po navodilu zdravnika

Razkuževanje; umivanje rok in uporaba rokavic

Negovalno osebje z ekcemi in psoriazo ne sme negovati oseb z MRSA. Pri delu s stanovalcem koloniziranim z
MRSA, vedno uporabljamo zaščitne lateks rokavice brez smukca. Po uporabi odvržemo rokavice v koš za
smeti, ki je nameščen znotraj kontaminiranega območja.

Umivanje rok
-

Roke umivamo kadar so vidno onesnažene in mokre.
Roke umivamo po uporabi sanitarij (alkoholno razkužilo ne deluje na bakterijske spore, ciste praživali
in jajčeca parazitov).
Po prihodu v službo in pred izhodom iz nje.
Pred in po jedi.

Razkuževanje rok
Razkuževanje rok odstrani 100 do 1000 krat več bakterij kot umivanje.
Razkuževanje rokam pomeni manj škode kot umivanje, ker maščob ne odstranjujemo, ampak jih samo
razporedimo po koži.
Upoštevamo vsa načela pravilnega razkuževanja rok.
Kdaj razkužujemo roke
-
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pred delom s stanovalcem ali/in med različnimi postopki pri enem stanovalcu, po delu s stanovalcem
in ob prehodu od enega stanovalca k drugemu,
pred aseptičnimi in invazivnimi postopki,
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-

po stiku s telesnimi tekočinami, izločki ali iztrebki, okuženimi ali potencialno kužnimi predmeti,
pripomočki in površinami,
po odstranitvi rokavic.

Kako razkužujemo roke
-

Na suhe roke nanesemo približno 3 – 5 ml razkužila, ki ga vtiramo do suhega v vse površine na rokah
po priporočljivem vrstnem redu.

Uporaba rokavic
-

Nesterilne rokavice uporabljamo povsod, kjer se pričakuje onesnaženje rok s krvjo, z izločki
stanovalca ali pri stanovalcih.
Upoštevamo, da so rokavice namenjene enkratni uporabi in jih uporabljamo samo za določen poseg
pri določenem stanovalcu in določen čas (do 30 min).
Rokavice ne nudijo zaščite, če imamo na rokah nakit, umetne nohte ali, če nohti niso na kratko
pristriženi.
Z rokavicami – čistimi ali umazanimi, se ne dotikamo površin in predmetov v okolici stanovalca.
Po uporabi nepudranih rokavic roke razkužimo, razen v primerih ko so roke vlažne in vidno umazane
– takrat jih najprej umijemo, nato razkužimo.
Sterilne rokavice uporabljamo za aseptične in invazivne posege.
Rokavice niso nadomestilo za razkuževanje in umivanje rok.

Predpasnik, maska
-

Pri stanovalcih z MRSO v nosno žrelnem predelu uporabljamo masko in predpasnik oziroma zaščitno
haljo.
Prav tako uporabljamo masko in predpasnik pri rokovanju s telesnimi tekočinami in izločki.
Predpasnik uporabljamo tudi pri ZNO stanovalcev z MRSA izolirano na koži in nosno žrelnem predelu.

3.8.3. Ustrezna namestitev stanovalcev koloniziranih ali okuženih z mrsa
-

-
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Stanovalca z MRSA preselimo v enoposteljno sobo. Če to ni mogoče, izvedemo kontaktno izolacijo. V
tem primeru vedno najprej oskrbimo stanovalca, ki ni koloniziran ali okužen z MRSA, nato
koloniziranega ali okuženega stanovalca.
Pri vseh posegih in postopkih ZNO pri domnevno nekoloniziranem/okuženem stanovalcu izvajamo
vse ukrepe preprečevanja širjenje okužbe z MRSA.
Stanovalec, koloniziran z MRSA, ne sme biti nameščen v sobi skupaj z imunokomprimitiranimi
stanovalci, s stanovalci z odprtimi ranami ali s stanovalci z vstavljenimi urinskimi ali žilnimi katetri.
Pri stanovalcih koloniziranih z MRSA izvajamo najmanj kontaktno izolacijo – stanovalec mora biti od
stanovalca in njegove opreme oddaljen najmanj 1 m. Po potrebi uporabimo tudi predelno steno.
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-

Vrata sobe naj bodo zaprta.

-

Na vratih sobe mora biti nalepka Garfield.
Kontaktna izolacija je potrebna toliko časa, dokler ni treh zaporednih negativnih izvidov kužnin na
MRSA.

Čiščenje opreme in prostorov
-

-
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Pri čiščenju prostorov in opreme je potrebno zagotoviti visok standard, kar omogočajo naslednji
ukrepi:
Posamezne inštrumente in opremo uporabimo praviloma samo za enega bolnika z MRSA (merilec
krvnega tlaka, stetoskop, pribor za fizioterapijo, itd.) Ti predmeti so nameščeni znotraj 1m ob bolniku,
kjer namestimo tudi zbiralnik za odpadke. Znotraj tega območja odvržemo rokavice in razkužimo
roke.
Predmete, ki jih odnašamo iz bolnikove sobe (epruvete s krvjo, itd.) prebrišemo z alkoholnim
razkužilom.
Jedilni pladenj prebrišemo z alkoholnim razkužilom, jedilni pribor in posodo odložimo naravnost v
zbiralnik z umazano posodo in jo pošljemo v kuhinjo, kjer se čisti po normalnem postopku – pomivalni
stroj.
2 krat dnevno je potrebno čistiti vse površine v bolnikovi sobi (omarice, police, stojala, posteljne
pritikline) z razkužilom.
Takojšnje razkuževanje je potrebno v primeru onesnažitve s krvjo ali drugimi izločki stanovalca.
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-

3.8.4.
-

-

-

3.8.5.
-

Večkrat dnevno razkužimo kljuke.
Sobo v kateri biva bolnik okužen z MRSA, je potrebno čistiti kot zadnjo.
Pri čiščenju in razkuževanju prostorov in opreme sodelujejo strežnice, ki opravljena dela evidentirajo
na dokument nameščen v sobi.

Ravnanje z odpadki
Uporabljena zaščitna sredstva in druge odpadke, ki nastanejo kot posledica zdravstvene nege in
oskrbe koloniziranega ali okuženega stanovalca z MRSA odlagamo v pokrit koš za odpadke, ki je
nameščen v kontaminiranem območju .
Uporabljene inkontinenčne pripomočke odlagamo v rumene PVC vreče, ki jih zavežemo in odvržemo
v pokrit koš z odpadki. Enako ravnamo z odpadki, ki nastanejo pri toaleti ran ali z odpadki, ki so
kontaminirani s telesnimi tekočinami ali izločki stanovalca.
Odpadke vsaj 2 krat dnevno oziroma pred predajo službe osebje v procesu ZN in oskrbe odnese v
kontejner namenjen zbiranju infektivnih odpadkov.
Preden vrečo z odpadki odnesemo iz sobe, jo namestimo v dodatno, še neuporabljeno PVC rumeno
vrečo.
Pred izhodom iz sobe si obvezno razkužimo roke.
Med transportom upoštevamo načelo ne dotikanja.
Zunanjost in notranjost kontejnerja za odpadke po izpraznitvi razkužimo ter namestimo novo PVC
rumeno vrečo.
Ravnanje s perilom
Sveže perilo imamo pripravljeno v sobi ali ga prinesemo, vendar največ za eno izmeno.
Neuporabljenih kosov perila ne odnašamo iz sobe. Če neuporabljenega perila ne potrebujemo, ga
odložimo v vrečo z umazanim perilom.
Zelo umazano perilo (perilo onesnaženo s telesnimi tekočinami in izločki) se odloži v rumene PVC
vreče, to pa se odloži v pokrit koš s perilom
Ostalo umazano perilo se odloži v pokrit koš s perilom, ki je nameščen v sobi.perilo se shrani v rumene
PVC vreče in se odloži v koš z ostalim perilom.
Vso umazano perilo namestimo v rumeno vrečo
Perilo bolničar redno oziroma v vsaki izmeni odpelje v pralnico. Po potrebi to stori večkrat, če je koš
napolnjen do 2/3.
Pred izhodom iz sobe se vrečo namesti v dodatno vrečo rumene barve, ki je namenjena le za perilo
pri stanovalcu z nalezljivo boleznijo. Perilo gre direktno v pralne stroje Prav tako si pred izhodom
razkužimo roke.

3.8.6. Ravnanje s pripomočki in predmeti
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-

Po možnostih zagotovimo predmete in pripomočke za enkratno uporabo, če to ni mogoče naj bodo
pripomočki namenjeni enemu bolniku.
V sobi zagotovimo nujno količino in vrsto pripomočkov, ki so potrebni za izvajanje postopkov ZNO pri
stanovalcu.
Pripomočke, ki jih odnesemo iz sobe pred tem razkužimo.
Pripomočki (stojalo za infuzije, termometer, aparat za temperature vode
krvnega tlaka, fonendoskop) so namenjeni samo temu stanovalcu in ostajajo v sobi.
Ves odvzet bolniški material označimo z rumeno etiketo in napišemo »OKUŽBA Z MRSA«.

3.8.7. Ravnanje s hrano
-

-

Prinašamo in odnašamo jo v sobo kot običajno, vendar stanovalca oskrbimo s hrano kot zadnjega na
oddelku.
Pred prihodom v sobo si nadenemo osebna zaščitna sredstva, postrežemo stanovalca, si odstranimo
osebna zaščitna sredstva, razkužimo roke in zapustimo sobo. Uporabljeno posodo odložimo
naravnost v zbiralnik umazane posode in jo pošljemo v kuhinjo.
Posodo strojno operemo (pošljemo jo v kuhinjo z ostalo posodo) in je dodatno ne razkužujemo, razen
pladnja, ki ga prebrišemo z Rheosept robčki.
Poostrimo čiščenje transportne posode.

3.8.8. Gibanje stanovalcev
-

Gibanje okuženih/koloniziranih stanovalcev je omejeno na njihovo sobo.
Če je mogoče izvajamo preiskave in konzilarne preglede v sobi.
Na neodložljive preiskave in konzilarne preglede izven zavoda spremlja stanovalca negovalno osebje
oddelka, ki pozna stanovalca in ukrepe izolacije.
Transportna sredstva za prevoz stanovalcev po uporabi temeljito očistimo (Incides Liquid).

3.8.9. Obiski
-
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Obiskovalci naj se javijo pri oddelčni ali odgovorni MS, ki jim pojasni ukrepe in jih pouči o izolaciji in
higieni rok.
Obiske svojcev omejimo.
Obiske otrok ne priporočamo oz. le pod nadzorom.
Obiskovalci morajo upoštevati ukrepe kontaktne izolacije (ukrepi so nalepljeni na vratih v sobi).
Obiskovalci naj ne posedajo na bolniških posteljah.
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3.8.10. Dekolonizacija
Standardni postopek
-

-

-

-

Dekolonizacijo izvajamo po naročilu zdravnika.
1 krat dnevno umijemo telo in lasišče z antiseptičnim milom. Milo nanesemo na vlažno in ne na
mokro umivalno krpico. Milo nanesemo na celo telo in pustimo učinkovati 2 do 3 minute. Milo je
potrebno dobro sprati.
Na lase nanesemo milo enako kot šampon, lasje naj bodo čim manj mokri.
2 krat dnevno nanesemo mazilo mupirocin globoko v obe nosnici z vatirano palčko. Mazila mora biti
za eno vžigalično glavico.
3 krat dnevno bolnik 5 minut grgra 0,2 % raztopino klorheksidina po jedi. Če bolnik tega ne zmore,
izvedemo 3 krat dnevno ustno nego z 0,2 % raztopino klorheksidina. Če ima bolnik snemno protezo,
jo mora pred grgranjem odstraniti in očistiti z 0,2 % raztopino klorheksidina. Čez noč protezo
namočimo v enako raztopino.
Postopek dekolonizacije traja 5 dni.
Če je MRSA prisotna v urinu ali črevesju, predpiše zdravnik antibiotik in odstranimo TUK za najmanj
24 ur po uvedbi terapije.
Okuženo rano z MRSA negujemo z 0,1 % raztopino klorheksidina (Skinsept mukosa) in jo negujemo
po standardu za oskrbo rane.
Vsakodnevno menjavamo celotno posteljno in bolnikovo perilo ter upoštevamo vsa pravila čiščenja
in razkuževanja predmetov in prostorov.
Uspešnost dekolonizacije opravimo 2 dni po zaključku dekolonizacije s predhodno pozitivnih mest, ki
jih odvzamemo 3 krat s časovnim razmikom 2 dni med posameznimi odvzemi.
Če so prve kontrolne kužnine negativne odvzamemo drugi komplet nadzornih kužnin: (bris nosu,
žrela, pazduhe, dimelj, perineja, rane, sputum – če je bil predhodno pozitiven na MRSA, urin – če je
bil predhodno pozitiven na MRSA).
Če so kontrolne kužnine drugega kompleta 48 ur po odvzemu negativne odvzamemo tretji komplet,
ki je enak kot drugi.
Dekolonizacija je uspešna, če so vsi izvidi vseh treh kompletov negativni.
Dekolonizacijo po potrebi ponovimo.
Po ukinitvi izolacije očistimo in razkužimo posteljno enoto in stanovalčevo sobo ter vse predmete in
pripomočke, ki so v sobi in niso za enkratno uporabo.
Na negovalno dokumentacijo zabeležimo vse postopke izvajanja dekolonizacije.

Nadzor
-
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Vršimo ga v dogovoru z domskim zdravnikom.
Nadzor vključuje redno spremljanje izvajanja pravil preprečevanja prenosa okužbe z MRSA.
Potrebna je vidna oznaka v negovalni dokumentaciji stanovalca.
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-

Potrebno je zagotavljanje informacij vsem zaposlenim o pojavu MRSA in opozarjanje o napakah
ugotovljenih v nadzoru izvajanja izolacije in preprečevanja bolnišničnih okužb in bolezni.
Potrebno je nastaviti obrazec Okužba z MRSA in Čiščenje in razkuževanje pri boleznih in stanju pri
katerih je potrebno uvesti ukrepe po POBO.

Viri:
- Trampuž A, Pilej F. Na meticilin odporen Staphylococcus aureus (MRSA) Ali smo zamudili priložnost za
zajezitev epidemije? Med Razgl 2001; 40: Suppl 2. 19-29.
- Remec T, Jaklič I. Koloniziranost in okužba z MRSA v SB NM. Dostopno na: www.sbnm.si/Datoteke/Kakovost/kazalniki%20kakovosti/kakovost%20MRSA%2007.pdf, 17.03.2007.
- www.sigov.si/zzvravne/na/_bo/mrsa.htm, 17. 03. 2007.
- www.klinika-golnik.si/strani/MRSA.pdf, 05.07. 2011.

4.

NAVODILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA ESBL POZITIVNIH BAKTERIJ IN KARBAPENEMAZA
POZITIVNIH BAKTERIJ

ESBL pozitivne bakterije so lahko prisotne v prebavilih bolnika, ne da bi to zdravstveni
delavci (ZD) vedeli. Zato je izvajanje standardnih ukrepov pri vsem našem delu bistveno
za obvladovanje teh mikroorganizmov. Razkuževanje rok pred stikom in po stiku z bolnikom ter po stiku
z bolnikovo okolico je najpomembnejši ukrep za preprečevanje prenosa. Tveganje za prenos je večje pri
ESBL koloniziranih/okuženih bolnikih z drisko.
Beta-laktamaze razširjenega spektra (angl. extended spectrum beta-lactamase – ESBL) so encimi,
kiinaktivirajo β-laktamske antibiotike. Poleg odpornosti proti penicilinom in cefalosporinom zaradi
encimov ESBL izražajo te bakterije pogosto tudi odpornost proti aminoglikozidom in kinolonom.
Zanesljivo učinkoviti antibiotiki so karbapenemi (ertapenem, imipenem, meropenem). ESBL izločajo po
Gramu negativne bakterije, najpogosteje enterobakterije, ki jih najdemo v črevesju (Escherichia coli in
Klebsiella pneumoniae).
4.1.

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA POJAV BAKTERIJ, KI IZLOČAJO ESBl
Dolgotrajno/pogostejše zdravljenje s cefalosporini 3. generacije (cefotaksim, ceftriakson,
ceftazidim, cefiksim, ceftibuten) ali kinoloni;
Dolgotrajno bolnišnično zdravljenje, še posebno dolgotrajno zdravljenje v EIT;
Prisotnost vstavljenih katetrov (urinski, arterijski/CVK);
Umetno predihavanje;
Nedoslednost ZD pri razkuževanju rok;
Prenatrpanost bolniških sob in pomanjkanje zdravstvenega osebja.
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4.1.1. Prenos
ESBL pozitivne bakterije naseljujejo črevesje in navadno ne povzročajo znakov in simptomov okužbe.
Prenesejo se preko rok zdravstvenih delavcev in/ali bolnikov ali preko kontaminiranih
predmetov in površin. Za preprečevanje širjenja teh mikroorganizmov je bistvenega pomena
DOSLEDNA HIGIENA ROK Z RAZKUŽEVANJEM kot tudi drugi standardni ukrepi in ukrepi
kontaktne izolacije
4.1.2. Preprečevanje prenosa in širjenja ESBL pozitivnih bakterij
1. Higiena rok
2. Zgodnje odkrivanje
3. Ukrepi kontaktne izolacije
4. Razkuževanje opreme in pripomočkov, ki pridejo v stik s koloniziranim bolnikom
5. Preudarna raba antibiotikov in nadzor nad porabo
Higiena rok
•
•
•
•

4.2.

Roke razkužimo z alkoholnim razkužilom pred vsakim stikom z bolnikom in po njem.
Roke razkužimo po stiku z bolnikovo okolico, predmeti in pripomočki v njegovi okolici.
Roke razkužimo z alkoholnim razkužilom, ko snamemo rokavice (brez smukca).
Roke razkužimo z alkoholnim razkužilom, ko pridemo iz bolnikove sobe zaradi možnosti
rekontaminacije rok na kljukah

KONTAKTNA IZOLACIJA
Ravnamo se po navodilih za kontaktno izolacijo, ki veljajo za obravnavo bolnikov, koloniziranih z MRSA.
Najmanjša možnost prenosa ESBL pozitivnih bakterij je pri namestitvi bolnika v enoposteljno sobo. Če
to ni mogoče, izvedemo kohortno izolacijo. Pri namestitvi z ESBL koloniziranega bolnika v sobi z
nekoloniziranim bolnikom moramo zagotoviti najmanj 1m razmika med koloniziranim bolnikom in
njegovimi predmeti ter nekoloniziranim bolnikom. Kadar namestitev z ESBL koloniziranega bolnika v
enoposteljno sobo ni možna, presodimo (ZOBO) tveganje za prenos.
Ta presoja vključuje:
Iz katerih kužnin smo izolirali ESBL pozitivne bakterije
Možen način prenosa
ESBL pozitivnega bolnika ne smemo namestiti v sobo skupaj z imunsko oslabljenim bolnikom
(nevtropenija, kemoterapija, transplantacija, ipd.), bolnikom s prisotnimi ranami ali z bolnikom, ki je
koloniziran / okužen z bakterijami, ki izločajo karbapenemaze.
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Namestitev v enoposteljno sobo z lastnimi sanitarijami (ali uporaba določenega sobnega
stranišča) ali kohortno je potrebna pri:
Inkontinentnih bolnikih;
Bolnikih z velikimi preležaninami (če so kolonizirane z ESBL pozitivnimi bakterijami);
Bolnikih, ki potrebujejo odprto trahealno aspiracijo (če so kolonizirana dihala);
Pri bolnikih, ki slabo sodelujejo.
Ne glede na namestitev pri ESBL pozitivnih bolnikih uporabljamo pripomočke (npr. fonendoskop,
merilec tlaka), ki so namenjeni samo njim in jih ne prenašamo k ostalim bolnikom. Kjer se le da,
uporabimo pripomočke za enkratno uporabo. Po obravnavi ESBL pozitivnega bolnika v ambulanti, vse
pripomočke in površine, ki so prišle v stik z bolnikom, razkužimo.
Uporaba osebne zaščitne opreme, ravnanje s perilom, odpadki
Ravnamo se po navodilih za kontaktno izolacijo, ki velja za obravnavo bolnikov, koloniziranih z MRSA.

4.2.1. Trajanje izolacije / izvedbe zaščitnih ukrepov
V primeru osamitve ESBL pozitivne bakterije iz nadzornih ali kliničnih kužnin, izvajamo zaščitne ukrepe
do odpusta bolnika. Dekolonizacije ESBL pozitivnih bolnikov ne izvajamo.
Pri ESBL pozitivnih bolnikih je pomembna vsakodnevna higiena celotnega telesa.

Vzdrževanje okolja
Pomembno je redno in ustrezno razkuževanje vseh kontaktnih površin ter površin in predmetov, ki
pridejo v stik z bolnikom (izpostavljene površine bolniške postelje, zgornja površina ob posteljne nočne
omarice in mizice, klicna naprava, stojalo za infuzije, itd.).

4.2.2. Izvajanje preiskav zunaj bolniške sobe, premeščanje, transport in odpust bolnika

Obravnava bolnikov zaradi okužbe / kolonizacije z ESBL pozitivnimi bakterijami ne sme biti slabša v
primerjavi z nekoloniziranimi bolniki
Bolnik naj bo razporejen za preiskavo kot zadnji v delovnem dnevu
Osebje enote, kamor smo napotili bolnika, naj bo o kolonizaciji obveščeno
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Bolnika na preiskavo spremlja ZD, ki je s kolonizacijo seznanjen oz. druga poučena oseba
Ob premestitvi v drugo enoto iste bolnišnice ali v drugo bolnišnico oz. DSO osebje obvestimo o
kolonizaciji / okužbi z ESBL pozitivnimi bakterijami
Osebje, ki opravlja prevoz bolnika med ustanovami obvestimo o kolonizaciji / okužbi z ESBL
pozitivnimi bakterijami
V odpustnem pismu po zaključeni obravnavi bolnika med odpustnimi diagnozami navedemo
kolonizacijo / okužbo z ESBL pozitivnimi bakterijami (šifra U88 s pripisom ESBL)
Kolonizacija z ESBL ni ovira za premestitev bolnika v bolnišnico, negovalno ali socialnovarstveno
ustanovo ali rehabilitacijski center.
4.2.3. Izobraževanje bolnikov, obiskovalcev/svojcev bolnika

Bolnike, ki lahko sami skrbijo zase, poučimo o pomenu ustrezne higiene rok in jim svetujemo
razkuževanje rok po uporabi stranišča (če roke niso kontaminirane z organskim materialom ali mokre)
in pred zapustitvijo bolniške sobe. Izven bolniške sobe naj se ne dotikajo površin po nepotrebnem.
Svojce in druge obiskovalce poučimo o ustrezni higieni rok in jim svetujemo razkuževanje rok ob
zapustitvi bolniške sobe / bolnišnice. Svetujemo jim tudi omejeno število oseb ob enem obisku (ena do
dve osebi).
4.2.4. Odkrivanje nosilcev med zdravstvenimi delavci
Rutinskega odvzema nadzornih kužnin za odkrivanje nosilcev med ZD ne priporočamo, ker ni dokazov,
da morebitna kolonizacija ZD prispeva k prenosom ESBL enterobakterij v bolnišnicah.
Vir: Ministrstvo za zdravje - Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
Verzija 1, 2010

4.3.

NAVODILO O ČIŠČENJU IN RAZKUŽEVANJU MREŽIC (PERLATORJEV)

Namen: Redno izvajanje postopkov čiščenja in razkuževanja mrežic ali peleratorjev na izlivkah sodi med redna
vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju. To zagotavlja ustrezno kvaliteto pitne vode.
Izvajalec: Postopke izvajajo vzdrževalci.
Pogostost: menjava na 3 mesece; če so kje odstopanja po potrebi (sprememba barve vode ,vonj,
usedline…).
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Način: POSTOPEK ČIŠČENJA: Vzdrževalec odvije mrežico na pipi in mehansko očisti nesnago, ki se na njej
nabrala. Nato jo očisti s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Očiščeno mrežico spere pod toplo
tekočo vodo in jo navije nazaj na pipo. Opravljen poseg zabeleži na evidenco: Seznam vzdrževalnih posegov
na izlivkah.
POSTOPEK RAZKUŽEVANJA: Vzdrževalec odvije mrežico na pipi in mehansko očisti nesnago, ki se na njej
nabrala. Očiščeno mrežico spere pod toplo tekočo vodo in jo za par minut potopi v ustrezno razkužilo, nato
jo navije nazaj na pipo. Opravljen poseg zabeleži na evidenco: Seznam vzdrževalnih posegov na izlivkah.

Evidenca: Vzdrževalec vpiše opravljene postopke v Evidenco vzdrževalnih posegov na izlivkah.

Nadzor: Nadzor nad opravljenimi postopki izvaja odgovorna medicinska sestra za bolnišnično higieno. Tudi
opravljen nadzor se označi v Evidenco vzdrževalnih posegov na izlivkah pod opombe.

4.4.

NAVODILO O MENJAVI MREŽIC (PERLATORJEV)

Namen: Menjava mrežic oziroma peleratorjev sodi med vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju.
Izvajalec: Menjavo mrežic izvajajo vzdrževalci.
Pogostost: Nove mrežice se na izlivki zamenjano vsake 3 mesece..
Način: Delavci odvijejo mrežico na izlivki in jo zamenjajo z novo. Nove mrežice se hranijo v tehnično
vzdrževalni službi pri osebi, ki je odgovorna za vodovodno omrežje.
Evidenca: Delavci opravljene postopke menjave vpišejo v Evidenco vzdrževalnih posegov na izlivkah.
Nadzor: Nadzor nad opravljenim postopkom izvaja odgovorna dipl.m.s. za bolnišnično higieno.
4.5.

NAVODILO O IZVAJANJU ZAGOTAVLJANJA PRETOČNOSTI NA MANJ PRETOČNIH PIPAH

Namen: redno izpuščanje vode na manj pretočnih pipah, ki so kot take evidentirane pri vzdrževalcu, sodi med
vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju, kar zagotavlja ustrezno kvaliteto pitne vode in izboljšuje
pretočnost.
Izvajalec: Izpuščanje vode izvajajo delavke službe za čiščenje in zdravstveno osebje na oddelkih.
56

Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb

KARANTANSKA CESTA 5, 1230 DOMŽALE

Označitev in evidence: vse izlivke, ki jih je potrebno kontrolirano odpirati, so evidentirane pri vzdrževalcu.
Pri vsaki taki izlivki je tudi evidenčni list, na katerega se vpiše kdo je pipo odprl in kdaj. To potrdi s podpisom.
Pogostost: 3×tedensko (ob ponedeljkih oziroma naslednji delovni dan).
Način: Delavka službe za čiščenje odvije pipo in pusti, da voda teče najmanj 5 minut. Opravljen poseg zabeleži
na ustrezno evidenco, ki je nalepljena ob pipi. Evidence se na dva meseca menjajo in se hranijo pri odgovorni
dipl.m.s., kateri tudi skrbi, da se evidence pravočasno zamenjajo.
Nadzor: Nadzor nad opravljenim postopkom izvaja odgovorna medicinska sestra za bolnišnično higieno.
Opravljen nadzor se označi v Evidenco vzdrževalnih posegov na izlivkah pod opombe.
4.6.

NAVODILA O LEGIONELI

Legionela je bakterija, ki se zadržuje in razmnožuje v okolju od 25 do 42 stopinj Celzija, ter na lokacijah slepih
vodov ter nizke porabe vode, kjer se posledično topla voda zadržuje in je ustrezno gojišče za razmnoževanje
legionele.
Tveganje predstavlja temperatura vode med 20 in 50 stopinj celzija.

NAČIN PRENOSA
•

•
•
•
•
•

Inhalacija vodnega aerosola okuženega z legionelami je najbolj običajna pot prenosa. Kužni aerosol
nastaja v hladilnih stolpih, tuših, pipah, opremi za respiratorno terapijo,sobnih vlažilcih zraka itd. Širjo
se s kapljicami vode, pri vodnih aerosolih(pršenje,tuširanje).
Možna je tudi količina kolonizacija žrela ob uživanju vode, ki vsebuje legionele in aspiracijo v spodnja
dihala.
Vzrok za nastanek obolenja je odvisen od več dejavnikov in sicer:
Koncentracija bakterij, oziroma aerosola v zraku
Času zadrževanja oseb v okuženem področju
Odpornost (imunost proti okužbi ,ki z leti pada in je najnižja po 50.letu

DEJAVNIKI TVEGANJA
Dejavniki tveganja za pojav obolenja so poleg prisotnosti legionele (vir infekcije) dejavniki tveganja iz
okolja ter dejavniki tveganja pri človeku.
DEJAVNIKI TVEGANJA –OKOLJE
• Temperatura vode (od 20 C do 50 C, najugodnejša temperatura za razmnoževanje legionel je med
25 C -42 C)
• Zastajanje vode :slepi vodi, malo uporabljene pipe
• Posegi v vodovodni sistem in prekinitve z dobavo
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•
•
•
•

Prisotnost drugih mikroorganizmov, ki podpirajo razmnoževanje legionel
Možnost nastanka aerosola
Prisotnost legionel na več kot 30% izlivk
Nesterilna voda v medicinskih napravah in pripomočkah ,kjer nastaja aerosol

DEJAVNIKI TVEGANJA-ČLOVEK
• Oslabljen imunski odziv (imunokompromitirane osebe, imunosuprimirane osebe)
• Rak (hematološki malignomi, kemoterapija)
• Končna ledvična odpoved
• Sladkorna bolezen
• Srčno popuščanje
• Kronična obstruktivna pljučna bolezen
• Kajenje
• Alkoholizem
• Starost (nad 65 let)
4.6.1. Navodila preventivni pregled in ukrepi
Preventivni pregled objekta obsega pregled omenjenih dejavnikov tveganja iz okolja
1. zagotavljanje ustrezne temperature tople in hladne vode (topla voda iz pip vsaj 50
stopinj, hladna voda do 20 stopinj),
2. preprečevanje zastajanja vode: odstranjevanje odvečnih pip, delov napeljave –
slepih vodov, redno spiranje tušev in pip, ki se ne uporabljajo(tedensko spiranje po
nekaj minut),
3. nadzor in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode oz. mikrobiološko in
fizikalno kemijsko ustrezne vode v napravah, kjer se uporablja voda,
4. preprečevanje korozije, odstranjevanje kotlovca, izogibanje materialov, ki so
ugodni za bivanje in razrast legionel, ustrezna koncentracija biocidov, kjer je to
potrebno,
5. redno vzdrževanje naprav, ki tvorijo aerosol po navodilih proizvajalca,
6. čiščenje in klorni šok po posegih v vodovodni sistem.

Potrebno je zagotoviti pravilno delovanje, redno čiščenje in dobro vzdrževanje sistema.
Če je temperatura hladne vode nad 20C in tople vode pod 50C je potrebno ugotoviti vzrok in ga odstraniti.
Če vzroka ne najdemo, to predstavlja povečano tveganje.
Vsa morebitna odstopanja na podlagi beleženja temperatur so podlaga za takojšnje ukrepanje
4.6.1.1. Podrobnejša navodila za zmanjševanje tveganja nastanka legionele
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OPIS DEJAVNIKOV
Zaradi gradbenih specifičnosti objekta in nepravilno zgrajenih vodovodnih instalacij prihaja do nedoseganja
priporočenih temperatur hladne in tople sanitarne vode.
Hladna voda se po vstopu v objekt razdeli na dva dela, en del gre v klet in del objekta ter kurilnico v nadaljnjo
toplotno obdelavo, drugi del pa v interno hidrantno omrežje, od koder se cepi do uporabnikov. Ker pretok,
glede na količino vode v hidrantnem omrežju ni zadosten, prihaja v poletnih mesecih, oziroma ob daljši
izpostavljenosti visokim temperaturam, do pregrevanja hladne vode, ki. ob ugodnih pogojih, daljše obdobje
visokih temperatur, dosega tudi 30°C. Drugi dejavnik pregrevanja hladne sanitarne vode pa so vodovodne
instalacije v objektu, ki niso dovolj toplotno izolirane. Ker je temperatura, zaradi bivalnih pogojev v objektu
tudi 26°C, se voda v ceveh segreje na temperaturo okolice
Topla voda je po toplotni obdelavi speljana, po kanalih v tleh in vertikalah v stenah, po objektu, zaradi
razvejanosti objekta je pot do določenih končnih uporabnikov zelo dolga. Če k temu prištejemo še slabo
toplotno izolacijo cevi, dobimo pri končnih odjemalcih temperaturo nižjo od priporočene.
ANALIZA TVEGANJA
Z meritvami je bilo ugotovljeno, de je visoko tveganje za nastanek legionell na hladni sanitarni vodi ob daljšem
obdobju povišanih zunanjih temperatur, poletni meseci, na določenih izlivkah, ki jih je potrebno dodati na
seznam kritičnih ob poletnih mesecih. Ker so med tem na nekaterih izlivkah temperature hladne sanitarne
vode povišane tudi v preostalih dneh, je potrebno te izlivke dodati na seznam kritičnih za obdobje celega leta.
Na topli sanitarni vodi je tveganje za nastanek legionell zaradi doseganja priporočenih temperatur manjše.
Izjema so izlivke, na oddaljenih mestih, na katerih temperatura ne dosega priporočene, te naj se prav tako
dodajo na seznam kritičnih za obdobje celega leta.
Prav tako so kritična vsa mesta na katerih voda zastaja zaradi neuporabe.
UKREPI
Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti sanitarne vode se uvajajo naslednji kratkoročni ukrepi:
• Določitev kritičnih izlivk, glede na opravljene meritve
• Spiranje manj pretočnih izlivk vsaj 5 min. 3x na teden. Pri izpiranju tušev se odstrani tuš ročka.
Glede na to, da se situacija spreminja se izlivke spirajo po posvetovanju z odgovorno med.
sestro. Izpiranje na oddelku opravljajo čistilke, oziroma negovalno osebje, obvezno je beleženje
na za to namenjen obrazec.
• Kontrola temperature vode na kritičnih izlivkah. Ob kontroli se voda toči dokler ne doseže
priporočene temperature in nato še 5 min. V poletnih mesecih, ko je povišana zunanja
temperatura, se najprej spere hidrantni sistem in šele nato kritične izlivke. Kontrola se izvja 1x
mesečno, opravi jo vzdrževalna služba, rzultati se vpišejo v obrazec.
• 1x mesečno je potrebno spirati hranilnike tople vode. Spira se tako da se izpusti vodo iz
spodnjega dela hranilnika. Ukrep izvaja vzdrževalna služba, zabeleži se v obrazec.
• Na kritičnih tuših se ob pojavu oz. sumu pojava legionele, namestijo antilegionelni filtri.
Menjava se beleži na zato namenjenem obrazcu izvaja jo vzdrževalna služba.
• Menjava mrežic in tuš ročk na pipah in tuših na vsake 4 mesece. Menjavo opravi vzdrževalna
služba. Menjava in število menjanih kosov se zabeleži v zato namenjen obrazec.
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•

•

•

•

•

Kontrola temperature vode na vseh izlivkah po sistemu rotacije. Meritve se opravlja 2x letno v
poletnih in zimskih mesecih, meritve se zabeležijo v zato namenjen obrazec. Za izvajanje
meritev je zadolžena vzdrževalna služba.
Dvakrat letno se vzameta po dva vzorca tople in hladne vode na različnih kritičnih izlivkah.
Vzorce se pošlje na testiranje, odvzemanje vzorcev opravi za to usposobljena oseba. O
rezultatih se izpiše poročilo.
V primeru ugotovitve povečane prisotnosti legionell, se opravi kemična dezinfekcija celotnega
hišnega vodovodnega omrežja. Postopek izvede za to registrirana služba, po opravljenem
postopku se izda potrdilo.
V primeru, ko zunanja dnevna temperatura dosega 30°C ali več pet dni zapored, se voda spušča
na zadnjem hidrantu 5 min oz. do 20°C, vsak dan dokler zunanja temperatura ne pade pod
30°C, oziroma voda v hidrantnem omrežju ne pade pod 20°C
Vse ukrepe je potrebno beležiti in shranjevati v arhiv.

Kot dolgoročni ukrep je potrebno izvesti celostni pregled ureditve vodovodnega omrežja, pripraviti načrt
sanacije, ter gradbeno sanirati kompletno vodovodno instalacijo, po potrebi se vgradijo sistemi za
preprečevanje nastanka legionell.

4.6.2. Ukrepi ob pojavu legionele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

odstraniti morebitne dejavnike tveganja iz okolja (slepi vodi, kotlovec…),
opraviti dezinfekcijo sistema, kemijsko ali fizikalno (termična),
pospešeno izvajanje iztoka vode iz vseh pip na rizičnih področjih,
izvedba toplotnega šoka, da bo temperatura vode na pipah presegla 70 stopinj Celzija s pretokom 30
minut. V toku tedna toplotni šok še 2x ponovimo in z njimi nadaljujemo na rizičnih področjih,
vzdrževati ustrezno temperaturo,
vzorčimo 1x tedensko, nato na 14 dni (naslednja 2 meseca), naslednje 3 mesece pa mesečno,
izvajanje preventivnih ukrepov,
spremljanje temperature sanitarne vode v kotlovnicah in podpostajah tako izhodne kot povratne, ki
ne sme pasti pod 60 stopinj Celzija,
reden nadzor temperature na pipah na rizičnih področjih, tako mrzle kot tople,
izpusti najprej mrzlo in potem toplo vodo 3 minute obe, preden začnemo z rednim delovnim
procesom, še posebej na deloviščih rizičnih področij,
kjer je rizično, namestimo filtre proti legioneli (glej priloga)

Navodila in ukrepe o legioneli pripraviljeni po danih priporočilih lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega
vodovodnega omrežja.
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LEGIONELA
CFU*/ml

KRITERIJI

NEVARNOST
LEGIONELOZ**

1.Če sta pozitivna le en ali dva vzorca,
ponovno odvzamemo vzorce. Če je pri
ponovni preiskavi število pozitivnih
vzorcev enako ali večje, potem
preverimo
priporočene
ukrepe, Nizka, a se
opredelimo tveganje in določimo ukrepe lahko veča
za zmanjšanje tveganja.
>1 do <10

2.če je večina vzorcev pozitivnih, je
sistem morda koloniziran, a z nizkimi
številom
legionel.
Preverimo
priporočene ukrepe za zmanjšanje
tveganja ter se odločimo ali je potrebno
čiščenje in razkuževanje.

DODATNI UKREPI OB PRISOTNOSTI LEGIONEL

1. fizikalno termična dezinfekcija –
toplotni šok (vroča voda- temperatura iz
grelca bo višja od 60°C, iz pip in tušev bo
višja od 50°C; hladna voda – pri vhodu bo
nižja od 20°C, prav tako na pipah in tuših
ne bo presegala 20°C)
2. izpiranje pip in tušev
3.kontrola in čiščenje ter menjava mrežic
(po potrebi) na pipah in tuših
4. ponovno vzorčenje vode
5.seznanitev zaposlenih s stopnjo
prisotnosti legionel in z ukrepi, ki se
bodo dodatno izvajali.

Takoj ponovno odvzamemo vzorce in
1. fizikalno termična dezinfekcija –
preverimo
priporočene
ukrepe, 10 – 99- toplotni šok (vroča voda- temperatura iz
opredelimo tveganje in določimo ukrepe CFU/mlgrelca bo višja od 60°C, iz pip in tušev bo
za zmanjšanje tveganja, vključno s srednja
višja od 50°C; hladna voda – pri vhodu bo
čiščenjem in razkuževanjem.
nižja od 20°C, prav tako na pipah in tuših
>100
ne bo presegala 20°C)
CFU/ml2. kemično termična dezinfekcija. Klorni
visoka
šok (pooblaščeni izvajalci, ga pridejo
izvajat po predhodnem naročilu)
>10
3. izpiranje pip in tušev
4. kontrola in čiščenje ter menjava
mrežic (po potrebi) na pipah in tuših
5. ponovno vzorčenje vode
6. seznanitev zaposlenih in stanovalcev s
stopnjo prisotnosti legionel in z ukrepi,
ki se bodo dodatno izvajali.
* - CFU – colony forming units; enote, ki tvorijo kolonije.
** - ne velja za imunokompromitirane osebe in za vodo za terapevtske namene.
Če je bakterija izolirana v zelo malih koncentracijih in je le teoretično nevarna v primeru inhalacije, so pozitivni
izvidi znak kolonizacije našega omrežja. Ob nevarnosti srednji in visoki legioneloz odsvetovanje prhanja in
pitja vode iz pipe ter pitje ustekleničene vode. Ukrepi se izvajajo po navodilih Zavoda za zdravstveno varstvo,
zdravnika, epidemiologa in nadzor nad pravilnim izvajanjem ukrepov.
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4.6.3. Terminološki plan odvzemanja vzorcev
Vzorce odvzema ZZV Ljubljana in sicer 1 x letno, če je poročilo nično in če ni drugače določeno s poročilom o
odvzetih vzorcih.
Kadar pa je poročilo pozitivno ali je ocena tveganja nizka, srednja ali visoka se vzorčenje izvaja po programu
kot ga določijo z poročilom in sicer vedno se vzorči po izvedenih poostrenih ukrepih za preprečevanje širjenja
legionel.
Če je bakterija izolirana v zelo malih koncentracijah in je le teoretično nevarna v primeru inhalacije, so
pozitivni izvidi znak kolonizacije našega omrežja. Ob nevarnosti srednji in visoki legioneloz odsvetovanje
prhanja in pitja vode iz pipe ter pitje ustekleničene vode. Ukrepi se izvajajo po navodilih Zavoda za
zdravstveno varstvo, zdravnika, epidemiologa in nadzor nad pravilnim izvajanjem ukrepov.

Odvzemna mesta za odvzem vzorcev za toplo in hladno vodo so :
• Kopalnica 217
• Kopalnica 156
Merilna mesta na kritičnih iztokih za preverjanje temperature:
•
Vsi iztoki po sistemu rotacije (polovica prvič in druga polovica drugič).
Meritve se opravljajo 2x na leto po sistemu rotacije, (polovica prvič in druga polovica drugič).
Merilna mesta na kritičnih iztokih za preverjanje temperature:
• 128
• 211/212
• 132
• 213
• 135/136
• 214
• 140
• 220/221/222
• 147
• 225
• 151/152
• 227/228
• 156
• 230
• 159
• 231/232
• 201/202
• 235/237
• 206/207
• 238/241/242
• 209/210
• 246
Prav tako je potrebno izmeriti temperaturo vode v vseh treh glavnih kopalnicah ( 23, 120, 217).

5. PRILOGE
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2.
3.
4.
5.
6.
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Izpiranje vode na manj pretočnih izlivkah
Menjava antilegionelnih filtrov
Merjenje temperature vode na iztokih po sistemu rotacije
Kontrola temperature vode na kontrolnih - končnih izlivkah
Spiranje hranilnikov tople vode
Izpiranje hidrantnega omrežja
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IZPIRANJE VODE NA MANJ PRETOČNIH IZLIVKAH
3x tedensko

DATUM

PODPIS
T
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H

T

H

T

H

T

H

T

H

T
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MERJENJE TEMPERATURE VODE NA IZTOKIH
MESEC:

MERIL:

HRANILNIK VODE 1,2
izhodna povratna

HRANILNIK VODE 3
izhodna povratna

VEŽICA
t h

FRIZ. SAL. FIZIOT.
t
h t
h

POM.STROJ BELA POS

POM.STROJ ČRNA POS.

t

t

h

WC ŽENSKI

t

t

h

h

P
1.
2.
GARDER.
t
h

MRZLA VODA- vstop

SLAŠČIČ. SKLADIŠ. WC

t

AMBULANTA

SESTRSKA SOBA

WC

t

t

t

h

t

h

WC MOŠKI

VETRIKALA 1

h

VERTIKALA 2

VERTIKALA 3

h

1. KROG

VERTIKALA 4

VERTIKALA 5

VERTIKALA 6

P

1t

h

9t

h

11

t

h

13 t

h

20 t

h

26 t

h

1.

101 t

h

109 t

h

111 t

h

113 t

h

117 t

h

123 t

h

2.

201 t

h

209 t

h

211 t

h

213 t

h

214 t

h

220 t

h

P

72 t

h

76 t

h

80 t

h

85 t

h

69 t

h

63 t

h

1.

169 t

h

173 t

h

177 t

h

182 t

h

166 t

h

160 t

h

2.

231 t

h

235 t

h

239 t

h

246 t

h

230 t

h

225 t

h

vertikala 1
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GARDEROBA NEGOVALKE
PIPA
TUŠ

vertikala 2

vertikala 3

vertikala 4

P

31 t

h

35 t

h

38 t

h

43 t

h

1.

128 t

h

132 t

h

135 t

h

140 t

h

P

62 t

h

58 t

h

54 t

h

50 t

h

1.

159 t

h

155 t

h

151 t

h

147 t

h

67
h

h

h

152

151 t

vertikala 3

136

vertikala 3
135 t

240 t

VERTIKALA 3
212 t

HRANILNIK VODE 3 ( C trakt)
izhodna
povratna

156 t

159 t

vertikala 2
132 t

236

235 t

vertikala 2

h

h

h

210

VERTIKALA 2
209 t
h

vertikala 1

vertikala 1
128 t

232

231 t

VETRIKALA 1
202 t
h

HRANILNIK VODE 1,2 (B trakt)
izhodna
povratna

120 sec.

15 sec.

120 sec.

15 sec.

120 sec.

15 sec.

120 sec.

15 sec.

DATUM:

h

h

h

h

h

h

h

h

230 t

VERTIKALA 5
214 t

HLADNA VODA VSTOP

147 t

vertikala 4

vertikala 4
140 t

246 t

VERTIKALA 4
213 t

MERIL:

225 t

VERTIKALA 6
220 t

120 sec.

15 sec. 2.

15 sec. 1.
120 sec.

15 sec. P.
120 sec.

h

h

IZPIRANJE IN MERJENJE TEMPERATURE VODE NA KONČNI IZLIVKAH

1x tedensko po principu rotacije

h

h
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IZPIRANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA

DATUM
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ČAS OD
DO

ZUNANJA
TEMP

ZAČETNA
TEMP

DOSEŽENA
PODPIS
TEMP
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6. NADZOR TEMPERATUR

OSKRBA
Z VROČO VODO

NALOGA
Preverjanje temperature vode, ki izstopa iz
grelca in vode, ki se vrača v grelec. Voda na
izstopu mora imeti vsaj 60 stopinj, voda, ki
se vrača vsaj 50 stopinj.
Na kontrolnih pipah preveriti, če
temperatura v manj kot 1 minuti točenja
doseže 50 stopinj
Preverjati na ostalih pipah po principu
rotacije, če temperatura v manj kot 1 minuti
točenja doseže50 stopinj.
S HLADNO VODO
PREVERITI TEMPERATURO VODE NA
VSTOPU V OBJEKT. Temperatura mora biti
po možnosti ves čas do 20 stopinj.
Preveriti, če je na kontrolnih pipah po 2
minute točenja temperature vode do 20
stopinj
Preverjati, če je temperatura vode po
principu rotacije na izbranih pipah po 2 min.
točenja pod 20 stopinj.
Razlika med najvišjo in najnižjo izmerjeno
temperaturo po 1 minuti točenja ne sme biti
večja od 4 stopinje.
Področje/proces: Zdravstveno negovalni oddelek

POGOSTOST
mesečno

ZAPIS O PREGLEDU

mesečno

na 6 mesecev

na 6 mesecev

mesečno

na 6 mesecev

Merjenje temperature vode na izlivkah se izvaja po sistemu rotacije, tako da pridejo vse izlivke
kontrolirane enkrat letno.
6.1.

NAVODILA V PRIMERU, DA TEMPERATURA NE DOSEŽE ZAŽELENE TEMPERATURE

V primeru nedoseganja predpisanih vrednosti, je potrebno vodo točiti do predpisane temperature in nato še
dve minuti. Čas merjenja se vpiše v tabelo.

6.2.

NAVODILA ZA IZVEDBO TOPLOTNEGA ŠOKA

➢
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Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb

KARANTANSKA CESTA 5, 1230 DOMŽALE

➢
➢
➢
➢
➢

6.3.

rutinski toplotni šok se izvede 1-krat letno, po predhodnem pisnem načrtu;
toplotni šok izvede SIPV služba;
TEMPERATURA V KOTLIH IN GRELCIH (NA DNU) mora na dan toplotnega šoka doseči 70 do 80 ºC
TEMPERATURA NA VSEH PIPAH IN TUŠIH mora doseči najmanj 60 ºC 10 minut oziroma do 71 – 77
ºC 5 minut
o izvedenem toplotnem šoku je potrebno napisati pisno poročilo, ki mora vsebovati podatke o
obsegu, trajanju in doseženih temperaturah v grelcih in na pipah

PLAN IZOBRAŽEVANJ

- 1x letno zunanji izvajalec za vse zdravstvene delavce in sodelavce,
- 2x letno interno usposabljanje za vse zdravstvene delavce in sodelavce.

6.4.

ČIŠČENJE GRELCA

Čiščenje in kontrola grelca se izvaja 1x na dve leti (zunanji izvajalec). Vedno so priložena potrdila o
opravljenem čiščenju in kontroli, ki jih izstavi izvajalec.
6.5.

KLIMA NAPRAVE

Klima naprave se redno vzdržujejo in kontrolirajo 1x letno in sicer izvajajo zunanji izvajalci (priložena so
potrdila o opravljenem pregledu ali izstavljen račun, dokumentacija shranjena pri vzdrževalcu).
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