
PREPREČEVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM IN ZDRAVSTVENO OSKRBO

INFORMACIJE ZA PACIENTE IN OBISKOVALCE
O BAKTERIJAH, KI SO ODPORNE NA ŠTEVILNE ANTIBIOTIKE

Pripravila Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb SB Nova Gorica, november 2011

Spoštovani pacienti, svojci in obiskovalci!

Pri  vas  oz.  vašem sorodniku  ali  znancu,  ki  je  bil  sprejet  na  naš  oddelek,  smo  ugotovili  prisotnost 
mikroorganizmov, ki so zelo odporni na številne antibiotike in je zdravljenje zaradi njih lahko težavneje. 
Prenašajo  se  predvsem  v  bolnišnicah  in  drugih  podobnih  ustanovah  preko  rok  in  predmetov. 
Obiskovalcem ponavadi niso nevarne, lahko pa jih z rokami nehote prenesejo na okoliške predmete ali na 
dovzetne posameznike, ki žive izven bolnišnice, kakor tudi na druge bolnike v naši bolnišnici. 

Posredujemo vam nekaj pojasnil, katere ukrepe se mora izvajati ter vas ob enem naprošamo, da se za 
več informacij obrnete na zdravnika ali medicinsko sestro.

SOBA ZA IZOLACIJO

Če je le mogoče, pacienta namestimo v enoposteljno sobo. Lahko ga namestimo tudi v sobo z drugimi 
pacienti, vendar je v tem primeru, ustrezno prostorsko ločen od drugih pacientov.
Na vratih je napis:

DRUGI UKREPI

• Zdravstveni delavci ob vsakem stiku s pacientom uporabljajo zaščitne rokavice, včasih pa tudi 
predpasnike in maske. Po vsakem stiku z bolnikom  si razkužijo roke.

• V  bolnikovi  sobi  so  nameščeni  medicinski  pripomočki  in  pripomočki  za  bolnikovo  nego.  Ti 
pripomočki ostanejo v sobi ves čas bolnikovega bivanja v njej. Vse pripomočke redno razkužujemo 
in so namenjeni samo temu bolniku. 

• Obiskovalce prosimo, da se pripomočkov in predmetov v sobi čim manj dotikajo in ne posedajo po 
bolniški postelji. Soba mora biti čista in urejena. 

• Pred bolniško sobo ali ob bolniški postelji je nameščen koš za odpadke z rumeno in modro PVC 
vrečo.  V  rumeno  vrečo  odlagamo  umazano  bolniško  perilo,  v  modro  vrečo  pa  odpadke  iz 
zdravstva, kot so povoji, zloženci, rokavice, zaščitni plašči, maske, ipd. Ostale odpadke odlagamo 
v prozorno PVC vrečo, ki je običajno ob umivalniku za umivanje rok.

• Če boste kot svojec sodelovali pri negi bolnika, si oblecite zaščitni plašč in ob stiku z bolnikovimi 
izločki tudi rokavice. Ko odložite rokavice, si roke razkužite. 

• Obiski naj bodo kratki ter omejeni le na najožje sorodstvo. Istočasno lahko obiščeta bolnika le dve 
osebi,  majhni  otroci  le  izjemoma.  Bolnika  obiščite  le,  če  ste  zdravi.  Če  ste  prehlajeni,  imate 
vročino ali se slabo počutite ostanite doma. Kožne spremembe ali rane si skrbite in pokrijte.
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HIGIENA ROK

Bakterije, ki so odporne na številne antibiotike, se večinoma prenašajo z rokami. Zato vas naprošamo, da 
si preden zapustite bolniško sobo in po uporabi stranišča roke temeljito umijete.  Roke si lahko 
tudi razkužite z razkužili, ki so nameščena ob posteljah.

UMIVANJE ROK JE OSNOVNI NAČIN PREPREČEVANJA BOLEZNI,
 KI SE PRENAŠAJO Z ROKAMI!

PRAVILNO UMIVANJE ROK Z VODO IN MILOM

Roke najprej dobro splahnite pod tekočo mlačno vodo.

Milo nanesite po celotni površini rok (dlani, hrbtišča, med prsti, palca, pod nohti obeh rok).
Milite vsaj 20 sekund.

Milo z rok dobro sperite z mlačno vodo.

S papirnato brisačo za enkratno uporabo, si roke obrišite do suhega. Pipo zaprite s papirnato 
brisačo in pazite, da se je z umitimi rokami ne dotikate več.

ROKE  SI  RAZKUŽIMO  TAKO,  DA  SI  RAZKUŽILO  NANESEMO  PO  CELOTNI  POVRŠINI  ROK  IN  NATO 
TEMELJITO VTREMO. ROK NE SPIRAMO, AMPAK POČAKAMO, DA SE RAZKUŽILO NA ROKAH POSUŠI.

KAKO RAVNAMO PO ODPUSTU DOMOV?

Po odpustu domov, razen dobre osebne higiene, rednega umivanja rok in vzdrževanja čistoče vašega 
bivalnega okolja, niso potrebni nobeni dodatni ukrepi. Zdravstveni delavci vam bodo ob odpustu, glede na 
vaše stanje, dali dodatna navodila, če bo potrebno. Ob upoštevanju navedenih ukrepov ni nevarnosti, da 
bi se odporne bakterije prenesle na druge osebe.

PONOVEN SPREJEM V BOLNIŠNICO
Ob morebitnem ponovnem sprejemu v bolnišnico, vas prosimo, da zdravstvene delavce opozorite, da ste 
vi  oz.  vaš  sorodnik  v  preteklosti  imeli  tako  bakterijo.  V  bolnišnici  take  paciente  izoliramo,  dokler  z 
mikrobiološkimi preiskavami ne dokažemo, da omenjena bakterija ni več prisotna. 

Viri:
www.mz.gov.si
www.sb-je.si
Izvajanje kontaktne izolacije pri nekaterih drugih bakterijah, ki so večkratno odporne na antibiotike, Splošna bolnišnica Nova Gorica
www.ivz.si

http://www.mz.gov.si/
http://www.sb-je.si/

