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VSEBINA

1. Poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah

2. Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme

3. Ukrepi ob incidentu z ostrim predmetom

4. Ukrepi pri izolacijah



OKUŽBE POVEZANE Z ZDRAVSTVOM (OPZ)

- So bolezni, ki nastanejo ob obravnavi pacienta v 
zdravstvu in v času obravnave ali sprejema v 
ustanovo pacient ni imel znakov okužbe oz. ni bil v 
inkubaciji za to bolezen.

- Evropa: več kot 4 milijone / leto (37.000 smrti + 
110.000 dodatnih smrti)

- 16 mio dodatnih BOD/leto

- 7 milijard EUR dodatnih stroškov; 5.000 –
10.000€/pacienta



KOLONIZACIJA / OKUŽBA

OKUŽBA

- Je obolenje

- Mikroorganizem se v 
gostitelju razmnožuje

- Gostitelj se odzove z 
boleznijo

KOLONIZACIJA

- Prisotnost na ali v 
gostitelju

- Mikroorganizem se v 
gostitelju razmnožuje

- Ne povzročajo obolenja 
ali znakov bolezni



POVZROČITELJI

Bakterije

Virusi

Glive

Paraziti

Prioni



VERIGA OKUŽBE



VIR OKUŽBE

- Neživo okolje: odtoki, površine, žimnice, 
kontaminirane raztopine, voda, zrak

- Živo okolje:

Pacienti

Zdravstveni delavci

Obiskovalci



STANDARDNI UKREPI
UKREP KDAJ

HIGIENA ROK • 5 trenutkov

ROKAVICE • Ob stiku s krvjo in telesnimi tekočinami
• Ob stiku s sluznico
• Ob stiku s poškodovano kožo

PLAŠČ/PREDPASNIK

MASKA

ZAŠČITA ZA OČI

• Ob možni izpostavitvi s telesnimi tekočinami

• Pri postopkih, kjer se tvori aerosol

SKRB ZA OKOLJE • Čiščenje
• Razkuževanje

PERILO IN TEKSTIL • Ravnanje na način, da preprečimo prenos mikrobov na druge in okolje

OSTRI PREDMETI • Pravilno odstranjevanje
• Uporaba sterilnih igel in brizg za enkratno uporabo

OŽIVLJANJE • Uporaba ustnih nastavkov
• Uporaba ambuja

NAMESTITEV PACIENTA • Izolacija glede na način prenosa

RESPIRATORNA HIGIEN/KAŠELJ • Navodila ob kihanju/kašljanju
• Uporaba robčkov za enkratno uporabo
• Higiena rok
• Kirurška maska ob okužbi dihal



HIGIENA ROK

• temelj preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom 

• povečamo osebno varnost

• varnost pacientov 

• varnost širšega okolja



ROKE ZD 



OČISTI ROKE – OBVARUJ ŽIVLJENJEOČISTI ROKE – OBVARUJ ŽIVLJENJE



UREJENOST  ROK

• številne študije so ugotovile, da je koža pod
prstani bolj kolonizirana

• 40 % MS prenašalo na koži pod prstani po G neg.
bacile (E. cloacae, Klebsiella spp., Acinetobacter
spp.) tudi več mesecev

• poškodovana koža tveganje za trajno kolonizacijo
rok



• osnovna higienska načela 
(pri kihanju/kašljanju , po 
uporabi robca, pred jedjo in 
po jedi, po uporabi WC, ob 
prihodu/odhodu z 
delovnega mesta)

• vidno onesnažene roke 
• kontaminirane roke z 

telesnimi izločki
• mokre  roke 
• okužbe s Cl. difficile

VZDRŽEVANJE KOŽE

UMIVANJE ROK RAZKUŽEVANJE ROK



„Pa nisem se dotaknil(a) pacienta!“

Na 42% rokavic MS dokazan MRSA 
po delu v sobi z MRSA pacientom, 
ki se ga niso dotaknile.

Boyce JM. et al. ICHE 1997;18 (9):622-7



VPLIV HIGIENE ROK NA ZMANJŠANO POJAVNOST BO



HIGIENA ROK KOT KAZALNIK KAKOVOSTI 

SKLADNOST HR 2016

SLOVENIJA 2015

INT  71,9 % skladnost

ODD 74,8 % skladnost

PORABA RAZKUŽIL

EVROPA:

IE  66 ml/BOD

KRG 14 ml/BOD

INT 12 ml/BOD



VPLIV RAZLIČNIH FAKTORJEV

OSEBNO MNENJE?                                                  ODNOS?                    

ZGLED?

LOKACIJA DISPENZERJEV – zidni 46%, postelja 63%, žepni 81%



STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE HIGIENE ROK

• razpoložljiva osnovna sredstva na priročnih mestih 

• izobraževanje, učne delavnice

• preprosta in priporočena tehnika higiene rok

• jasna navodila in priporočila

• nadzor s povratnimi  informacijami

• spodbujanje pozitivnih trendov (tekmovanje, nagrade, 
priznanja) in negativnih trendov  (opozorila)

• neposredno opazovanje, izračun porabe razkužil

• preprečevanje prezaposlenosti in pomanjkanja kadra

(Pittet, 2001)



OSEBNA VAROVALNA OPREMA - OVO

• Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06) 

• Direktiva Evropske gospodarske skupnosti 89/686/EGS



ROKAVICE

1. MEDICINSKE EN455- 1:2000
AQL  do 1.5 (1,5-3,17% dovoljenih defektov v vzorcu)

EN455- A2:2011 – NATEZNOST

EN455- 3:2006 (DO 50 μg VODOTOPNIH LATREKSOVIH PROTEINOV/g ROKAVICE)

EN ISO 21171:2006 OSTANEK PUDRA (V NEPUDRANI ROKAVICI NE SME PRESEGATI 2,0 mg

EN 10993-10 –TESTIRANJEV S KOŽNIMI TESTI (PREOBČUTLJIVOST, DRAŽENJE)

EN455-4:200 ROK UPORABE

ASTM F1671-97b ALI ISO 16604:2004  ZAŠČITA PRED VIRUSI

PREGLEDNE

AQL do 1,5

KIRURŠKE

AQL do 0,65

2. ZAŠČITNE
(gospodinjske, delo s 

kemikalijami, citostatiki) 

KAT l CE oznaka – minimalna tveganja., AQL do 6,5 (15-20% dovoljenih 
defektov v vzorcu)

KAT ll

KAT lll CE oznaka+XXXX št., AQL do 1.5

EN 374-1:2003 ZAŠČITA PRED KEMIKALIJAMI IN MIKROORGANIZMI 

EN374-32003+A1:2009 dolžina 250-300mm

EN 388:2003 mehanska zaščita



UPORABA ROKAVIC

- za enkratno uporabo
- časovna omejitev – preiskovalne rokavice do ½ ure, sterilne 
kirurške do 1- 2 uri
- namenska uporaba – za določen poseg, določen čas pri enem 
pacientu

postopek

poseg



KO JE MASKA ENKRAT NOŠENA, SE SMATRA, DA JE KONTAMINIRANA!

Kirurška maska tip II R 
- za zdravstvene delavce
- na trakce za operacijske prostore

Kirurška maska tip II 
-uporaba za paciente



ZAŠČITNI RESPIRATOR

FFP3 (N98) 98% ZAŠČITA

pri pacientih z aktivno TBC 

in SARS, EVB

UPORABA



ZAŠČITA ZA OČI KAPA /POKRIVALO



ZAŠČITNI PREDPASNIK/PLAŠČ
Varuje osebje pred onesnaženjem delovne 
obleke z izločki, iztrebki, pred politjem
s krvjo, telesnimi tekočinami
- pred kontaminacijo delovne obleke z VOM

varuje pacienta v času imunske oslabelosti pred 
stikom z mikrobi, ki so na  delovni obleki osebja



INCIDENT

INCIDENT/NEZGODA V ZDRAVSTVU JE NENAMERNA POŠKODBA (VBOD, 

VREZNINA) Z OKUŽENIM OSTRIM PREDMETOM ALI 

IZPOSTAVLJENOST SLUZNIC OČI, NOSU  ALI  UST KRVI OZ. 

AEROSOLU, KI NASTANE OB RAZPRŠITVI KVI ALI 

RAZLITJE KRVI ALI TELESNE TEKOČINE NA POŠKODOVANO KOŽO OSEBJA ALI 

PO VELIKI POVRŠINI NORMALNE KOŽE OZ. SLUZNICE.



• incident pri 35 milijonov zdravstvenih delavcev na svetu
• 0,2 – 4,7 poškodbe / ZD / leto (SZO)

• v EU  več kot 1,2 milijona poškodb z onesnaženimi iglami in 
ostrimi predmeti/leto (Strauss, 2014)

• v SBC l. 2016 22 vbodov (9 DMS, 7 SMZ, 3 zdr.,1 dijak, 1 
čistilka, 1 pripravnik)

• tveganje za okužbo ZD / izpostavljenost okuženi krvi: HBV 
0,5-37%, HCV 2,7%, HIV 0,2-0,5%



TVEGANJE ZA OKUŽBO
veliko zmerno majhno zanemarljivo

-Globoka 
poškodba
-Neposreden 
stik s 
koncentrirani
m virusom

-Vbod / vrez z 
vidno krvavim 
ostrim predmetom
-Izpostavljenost 
odprte rane  / 
sluznice oči krvi, 
vidno krvavim tel. 
tekočinam ali 
drugim kužnim 
izločkom

-Povrhnja 
poškodba (ne 
krvavi)
-Izpostavljenost 
sluznice (razen 
oči) ali zaprte 
rane krvi ali 
vidno krvavi 
telesni tekočini
-Kontaminacija 
večje površine 
kože s krvjo
-ugriz

-Kontaminacija 
manjše površine 
nepoškodovane 
kože s krvjo
-Poškodba z 
ostrim 
predmetom, ki ni 
vidno krvav



UKREPI OB INCIDENTU Z OSTRIM PREDMETOM

PRVA 
POMOČ

• POŠKODOVANA KOŽA: iztiskamo, da kri teče, spiranje pod vodo 10 min, obrišemo in 
nanesemo alkoholno razkužilo 2-3 min

• NEPOŠKODOVANA KOŽA: izpiranje z vodo 10 min
• OBRIZGANJE SLUZNICE S KRVJO: spiramo z vodo ali fiziološko raztopino - kontaktne leče 

odstranimo

• OBVESTITI NADREJENEGA
• UCC – Urgentna INF amb
• UGOTAVLJANJE VIR OKUŽBE: PACIENT ZNAN- preveriti indeks pacienta (serološke 

preiskave HBV, VHC,HIV) – privolitev pacienta
• PREVERIMO CEPILNI STATUS (VHB) ZAPOSLENEGA  IN NIVO PROTITELES

• ANALIZA PRIJAVLJENIH VBODOV
• DOLOČITEV UKREPOV, DA SE INCIDENT NE PONOVI
• IZOBRAŽEVANJE, VEŽBANJE



VZROKI POŠKODB Z OSTRIMI PREDMETI

- Natikanje pokrovov na igle

- Odsotnost zabojnika za ostre predmete / 
prenapolnjen

- Odstranjevanje igel iz brizgalke z roko

- Naknadno ločevanje odpadkov

- Neuporaba varnih pripomočkov

- Slabi delovni pogoji (osvetlitev), izčrpanost

- Pomanjkanje izkušenj

- Slaba usposobljenost za delo z novim materialom



PREVENTIVA
TEHNIČNA

Upoštevanje Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z 
ostrimi pripomočki (Uradni list RS, št. 46/13)

varni pripomočki, OVO, zabojniki za ostre predmete

MEDICINSKA

varna operativna tehnika (brez podajanj inštrumentov)

zdravniški pregledi, cepljenje hepatitis B

splošni previdnostni  ukrepi (standardni ukrepi)

UKREPI PRI POLITJU Z KRVJO 

dekontaminacija

IZOBRAŽEVANJE

PRIPRAVA NA DELO IN ZBRANOST



UKREPI PRI IZOLACIJAH

- VEZANI NA NAČIN PRENOSA MIKROORGANIZMOV

� S stikom – kontaktno KONTAKTNA

� S kapljicami KAPLJIČNA

� Aerogeno AEROGENA





KONTAKTNA IZOLACIJA (driska, VOM, garje, uši,…)

• STANDARDNI UKREPI

+

• Namestitev pacienta

• Uporaba osebne varovalne opreme – predpasnik,
plašč

• Individualni pripomočki

• Razkuževanje opreme in površin

• Nadzor nad obiskovalci, informacija pacientu

• Obveščanje



KAPLJIČNA IZOLACIJA (otroci okužba dihal, mumps, rdečke, 
pertusis,…)

• STANDARDNI UKREPI

+

• Namestitev pacienta

• Uporaba osebne varovalne opreme – kirurška maska 
II R, očala / vizir

• Razkuževanje opreme in površin



AEROGENA IZOLACIJA (sum norice, ošpice, TBC,…)

• Standardni ukrepi

+

• Namestitev pacienta

• Uporaba osebne varovalne opreme – partikularna 
maska FFP3

• Prevoz pacienta z masko

• Razkuževanje opreme in pripomočkov

• Zračenje prostorov

• Ločene čakalnice



ZAŠČITNA IZOLACIJA (presaditev organov, motnja 
obrambe,…)

• Standardni ukrepi

+

• Namestitev pacienta

• Uporaba sterilnih rokavic, plaščev, predpasnikov, 
pripomočkov, kirurške maske < 1,5 m od pacienta

• Razkuževanje opreme in pripomočkov

• Prezračevanje prostorov – HEPA, nadtlak

• Sterilno perilo pp



REZULTAT IZOLACIJSKIH UKREPOV

+

• Zmanjšanje prenosa 
okužb

-

• Negativen psihološki 
vpliv na pacienta

• Manj socialnih 
kontaktov

• Manj prostora za 
zdravljenje ostalih 
pacientov

• Večji stroški


