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VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA 
PORAST VEČKRATNO ODPORNIH 

MIKROORGANIZMOV IN UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH 

OKUŽB

Mag. Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž.

Majda Hrastnik, dipl m. s.

Vsebina

 Covid - 19 danes
 Porast večkratno odpornih bakterij
 Kako lahko še vplivamo na zmanjšanje 

bolnišničnih okužb?
 Primeri iz prakse
 Razprava

Covid – 19 

 slovenski zdravstveni sistem postavljen pred preizkušnjo, na katero 
nikakor ni bilo pripravljeno

 bolnišnice, ki smo sprejemale paciente, okužene z virusom covid-19, 
smo se morale čez noč prestrukturirati v »covid oddelke«

 bolnišnice so se soočale z ogromno zahtevo po povečanju bolnišničnih 
zmogljivosti za akutno dihalno stisko kot akutno dihalno odpovedjo s 
potrebo po umetnem predihavanju pljuč

 zahtevala po povečanju kadrovskih virov 

 zmanjševanje elektivnih zdravstvenih programov, ki smo jih bili v 
bolnišnicah prisiljeni ukinjati oziroma omejevati

Covid – 19 

 intenzivno sodelovanje in komuniciranje z MZ 

 strokovni sestanki v najhujšem valu tudi dnevni

 usklajevali so se kapacitete in viri za covidne paciente 
na državni ravni in se skladno z zmožnostmi 
posameznih covid bolnišnic sproti premeščali, uvajali 
in ukinjali

 število okuženih je nenehno naraščalo

 nezaupanje javnosti v cepivo

 visoko medijsko informiranostjo javnosti

VPLIVI EPIDEMIJE
 med zaposlenimi je vladal strah  pred okužbami kot pred 

neznanim virusom

 pomanjkanjem osebne varovalne opreme

 zmeda pri zaposlenih zaradi nenehnih novih navodil in ukrepov v 
zvezi z obvladovanjem epidemije

 veliko odsotnost negovalnega kadra, zlasti v prvih dveh valih 
epidemije, ko je bila država praktično zaprta, zaradi varstva 
otrok

 vzpostavile so se triaže tako na vhodu bolnišnice kot v 
Urgentnem centru

 ob zmanjšani dostopnosti do zdravstvenih storitev urgence bolj 
obremenjene

VPLIVI EPIDEMIJE

 velike delovne obremenitve,  občutki neustrezne 
podpore

 prerazporeditve kadra, spreminjanja urnika dela
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VPLIV EPIDEMIJE
 spremenjena dostopnost do izbranih osebnih zdravnikov

 strah, da bi se v ambulanti okužili z virusom

 ukinjene so bile referenčne ambulante

 kontrola pacientov s kronično boleznijo se je zmanjšala

 osebje iz Centrov za krepitev zdravja je bilo prestavljeno na 
točke za testiranje za okužbo s koronavirusom

 težko je bilo priti do specialističnih pregledov

 operacije so bile prestavljene ali celo odpovedane

 DSO in Centri za usposabljanje, delo in varstvo so se zaprli za 
zunanje obiskovalce

 umirajoči, ki so bili brez svojih bližnjih v zadnjih trenutkih 
življenja

VPLIV EPIDEMIJE

 prepuščanje odločitve pacientom o tem, ali zdravnika 
potrebujejo ali ne, bo imelo in že ima za posledico 
poslabšanje zdravstvenega stanja pri posameznih 
pacientih

 potrebno bo pregledati zaostanke

 posebno skrb nameniti ureditvi čakalnih seznamov in 
takoj pristopiti k organizaciji dela, ki bo realizacijo 
vrnila na raven iz leta 2019

 zagotovila odpravo zaostankov, ocenjenih kot 
posebej tveganih za javno zdravje

NEIZVEDENA ZDRAVSTVENA 
NEGA

 MS razvijejo neuradne hierarhije 

nalog, da si olajšajo pomembne 

odločitve glede oskrbe pacientov

 odložena ZN, delno zaključena 

 prikazujejo manko izvedene ZN s 

kliničnega, čustvenega ali 

administrativnega vidika zaradi več 

možnih razlogov

Posledice - pacient

zmanjša 
kakovost 

zdravstvene 
oskrbe

vpliva na zdravje 
pacientov

povzroči nevarne 
dogodke, zaplete 

negativne 
rezultate, kot sta 
nezadovoljstvo 

pacientov

ponovni sprejem 

Posledice - MS
 zavedanje, da pacienti 

potrebujejo ZN, pa je 
ne morejo izvesti ali jo 
izvedejo nepopolno

 lahko pride do 
notranjega konflikta in 
etičnih dilem, kar 
spodbuja izgorevanje 
ter nezadovoljstvo pri 
delu

Kadrovske značilnosti kot vzroki za 
neizvedeno zdravstveno nego

ŠTEVILČNOST KADRA IN RAZMERJE 
PACIENTOV NA MEDICINSKO 
SESTRO
En pacient več na MS pomeni za 3 % 
višjo verjetnost, da bo zdravstvena nega 
neizvedena zaradi pomanjkanja časa
(Cho et al., 2016)

Če MS skrbi za 11,5 ali več pacientov, se 
neizvedena zdravstvena nega poveča za 
26 % v primerjavi skrbi za šest ali manj 
pacientov (Griffiths et al., 2018)

Bahun, M., & Skela-Savič, B. (2021) / Obzornik 
zdravstvene nege, 55(1), pp. 42–51
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Kadrovske značilnosti kot vzroki za 
neizvedeno zdravstveno nego

NIVO IZOBRAZBE V ZDRAVSTVENI NEGI IN DELOVNE 
IZKUŠNJE
 MS v primerjavi s TZN poročajo o pomembno več neizvedene 

zdravstvene nege v Italiji (Palese et al. (2015) 
 MS, ki imajo več poklicnih izkušenj, so poročale o manj 

neizvedene zdravstvene nege (Ausserhofer et al., 2014)
 zaposleni z manj kot šestmesečnimi izkušnjami zaznajo manj 

neizvedene zdravstvene nege v primerjavi s tistimi, ki so imeli 
deset ali več let delovnih izkušenj (Chapman et al. (2017) 

SOCIODEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MEDICINSKIH 
SESTER

Bahun, M., & Skela-Savič, B. (2021) / Obzornik zdravstvene nege, 55(1), pp. 42–51

NEIZVEDENA ZDRAVSTVENA NEGA: 
PRESEČNA ŠTUDIJA

Najpogosteje se ne izvede:

 dokumentiranje vseh zahtevanih podatkov

 čustvena podpora pacientu in/ali svojcem

 poučevanje pacienta v povezavi z boleznijo, 
preiskavami in diagnostičnimi rezultati

 oskrba ran in nega poškodovane kože

NEIZVEDENA ZDRAVSTVENA NEGA: PRESEČNA ŠTUDIJA izr. prof. dr. Bojana Filej , doc. dr. Boris Miha Kaučič, doc. dr. Tamara Štemberger 
Kolnik,, viš. pred. Andreja Ljubič, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju, Ministrstvo za zdravje (2022)

Značilnosti delovnega okolja kot vzroki 
za neizvedeno zdravstveno nego

vrsta oddelka

kakovost zdravstvene nege 

delovno okolje 

na oddelkih z dobro oceno okolja MS ocenile 63,3 
% nižjo verjetnost, da bodo izpustile aktivnosti 
zdravstvene nege (Park et al 2018)

Timsko delo in komunikacija
 MS kot razlog za 

neizvedeno zdravstveno 
nego navajajo napetost 
v komunikaciji s člani 
zdravstvenega tima 
(Mandal et al. 2019) 

 boljša kot je ocena 
odnosa med MS in 
zdravniki, manj je 
verjetnosti za 
neizvedeno ZN

IZOBRAŽEVANJE

 zapiranje izobraževalnih ustanov

 študij na daljavo

 prilagajanje učnih metod

 zapiranje kliničnih okolij za učenje (študentje / dijaki 
v kliničnih okoljih pridobijo bistvene klinične 
spretnosti in druge kompetence, pomembne za 
njihovo izobrazbo)

 oblike izobraževanj na daljavo bi morale postati del 
učiteljevih znanj in spretnosti na univerzah in na 
ostalih izobraževalnih ustanovah

Izobraževanje

 predavanja na daljavo

 izdelava video posnetkov

 praktično izobraževanje na posameznem oddelku
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Epidemiološka situacija covida-19 v 
Sloveniji

 Podatke v Sloveniji
dnevno zbira in analizira
NIJZ

 4. 3. 2020 do 2. 3. 2023 
je bilo v Sloveniji 
potrjenih 1.329.386 
primerov okužbe

 novega vala ni 
pričakovati

 posvetovalna skupina 
(27.1.2022) preneha 
delovati 24.2.2023

Epidemiološka situacija 
covida-19 v Sloveniji

Epidemiološka situacija covida-19 v 
Sloveniji

15. 11. 2021 13. 2. 2023

Splošna priporočila v trenutni 
epidemiološki situaciji- MZ

 uporaba maske tipa IIR ali tipa FFP2/N95 v zaprtih 
javnih prostorih, zdravstvu in v domovih starejših 
občanov

 higiena rok ter kašljanja in kihanja

 vzdrževanje medsebojne razdalje

 izogibanje dotikanju obraza (oči, nosu in ust)

 učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov

 obravnava pacientov z okužbo s SARS-CoV-2 mora 
biti v skladu s principi kapljične izolacij

Spremembe v SBC

 Covid del življenja
 ukinjena epidemiološka 

triaža
 sproščanje obiskov
 bris na covid pred 

sprejemom ni potreben
 ni rutinskega testiranja 

pacientov in zaposlenih
 nižji nivo OVO

Kako v naprej 

 24.2. 2023 
predstavljene 
smernice
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Obvladovanje prenosa okužb
 učinkovito prezračevanja prostorov

 vpeljava higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja 
povzročiteljev nalezljivih bolezni (higiena rok, maska, razdalja)

 razvoj digitalnega iskanja stikov okuženih oseb z nalezljivo 
boleznijo

 stalno izvajanje organizacijskih in higienskih ukrepov za 
preprečevanje prenosa in širjenja nalezljivih bolezni na vseh 
ravneh vzgoje in izobraževanja

 redna izobraževanja in usposabljanja vodstev šol in vrtcev, 
izvajanje aktivnosti, da se V – I ustanove ne zapirajo

Minimalni ukrepi, ki naj ostanejo v zdr. 
ustanovah ob ugodnih epidemioloških 
okoliščinah

Pravila testiranja na SARS-CoV-2 za ambulantno obravnavane in 
hospitalizirane paciente v bolnišnicah:

 ambulantna dejavnost - presejanje s HAGT samo za posege v 
splošni anesteziji in bronhoskopijo, če je od potrjene okužbe s 
SARS-CoV-2 minilo več kot 60 dni

 ob sprejemu v bolnišnico brez simptomnih pacientov in 
spremljevalcev ne testiramo (KOBO lahko odloči drugače)

 med hospitalizacijo ne izvajamo rednih presejalnih testiranj 
na SARS-CoV-2, izjeme določi KOBO

 v primeru izbruha dveh ali več potrjenih hospitalnih primerov 
na oddelku, število in način testiranj določi KOBO posamezne 
bolnišnice

Minimalni ukrepi, ki naj ostanejo v 
ugodnih epidemioloških okoliščinah

 testiranje na covid-19 ob premestitvah med 
bolnišničnimi oddelki se izvaja le, če so
predvideni posegi, ko nastaja aerosol iz respiratornih 
izločkov, če gre za simptomatsko osebo ali ob 
sprejemu na oddelke, kjer se zdravijo pretežno 
imunsko oslabljeni pacienti

Cepljenje
Strokovnjaki 2. poživitveni
odmerek priporočajo:
 osebam s povečanim 

tveganjem za težji potek 
bolezni (posebej ranljivi 
kronični pacienti)

 oskrbovancem domov za 
starejše 

 stari 60 let in več, še posebej 
starim 80 let in več.

 osebam, ki so prejele osnovno 
cepljenje, se za podaljšanje 
zaščite priporoča 1. poživitveni
odmerek

POVEZAVE DO STROKOVNIH 
https://nijz.si/nalezljive-
bolezni/koronavirus/posvetovalna-skupina-za-
spremljanjegibanja-virus

Cepljenje ZD
 1. 5. 2022 je bilo zavedenih v 

SLO 41.057 zdravstvenih 
delavcev, med njimi 79,3 % 
žensk in 20,7 % moških

 v začetku maja 2022 v državah, 
ki so poročale povprečna 
precepljenost ZD z vsaj enim 
odmerkom 93 %, polno 
cepljenih je bilo 90 % in s 
poživitvenim/dodatnim 
odmerkom cepljenih 54,8 % 
(ECDC, 2022)

Testiranje splošna populacija

 samotestiranje – plačljiv test

 najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa, ki je pozitiven se 
je potrebno udeležiti testiranja s testom HAG pri 
izvajalcu testiranj

 v času čakanja na izvid testa se mora testirana oseba 
umakniti v samoizolacijo in upoštevati navodila NIJZ

 v primeru znakov in simptomov okužbe s SARS-SoV-2 je 
potrebno ostati doma
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Epidemiološko spremljanje, odzivanje in 
modeliranje SARS-CoV-2

 Celovita podpora digitalizaciji spremljanja nalezljivih bolezni

 Celovita podpora vzpostavitvi spremljanja povzročiteljev nalezljivih bolezni v 
odpadnih vodah

 Celovita podpora delovanju NIJZ v kriznih razmerah na področju nalezljivih 
bolezni 

 Celovita podpora področju higiene pri pripravljenosti in odzivanju v kriznih 
razmerah

 Vzpostavitev epidemiološkega modeliranja na NIJZ

 Vzdrževanje in nadgrajevanje podatkovnih tokov za namene spremljanja, 
statistike in modeliranja

 Razvoj novih pristopov epidemiološkega modeliranja
Strokovna mnenja za steber Epidemiološko spremljanje, odzivanje in modeliranje
SARS-CoV-2 so objavljena na naslednji povezavi:
https://nijz.si/nalezljive-bolezni/koronavirus/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-
gibanja-virusa-sars-cov-2

Za v naprej - NIJZ

 ocena potreb pacientov s postkovidnim sindromom 
glede zdravstvene obravnave

 priprava sistemskih ukrepov za vzpostavitev 
obravnave postkovidnega sindroma in drugih post-
akutnih infekcijskih sindromov (pregled literature, 
klinične smernice, klinične poti, vzpostavitev 
financiranja, vzpostavitev zdravstvenih timov) 

 posodobitev sistema bolniških odsotnosti in 
invalidnosti in smernice za delodajalce (Medicina 
dela, prometa in športa)

Za v naprej - NIJZ

 priprava sistemskih ukrepov za krepitev mreže služb 
duševnega zdravja v vseh sektorjih v povezavi s 
preprečevanjem posledic epidemije nalezljive bolezni, še 
posebej pri otrocih in mladostnikih, pri katerih je bilo v 
času epidemije covida-19 zaznano največje poslabšanje
duševnega zdravja

 prilagoditev sistemov pripravljenosti in odzivanja na 
dogodke za potrebe ustreznega in pravočasnega 
obvladovanja neposrednih (npr. post-akutni infekcijski 
sindrom) in posrednih (npr. duševne stiske) posledic 
kriznega dogodka

Priporočila - maska

 priporočajo, da vsi 
zaposleni, pacienti in 
obiskovalci v času 
zimske sezone 
nosijo zaščitne 
maske v 
zdravstvenih 
ustanovah in DSO

PORAST VEČKRATNO 
ODPORNIH BAKTERIJ

PROTIMIKROBNA ODPORNOST (AMR)

 AMR je sposobnost mikroorganizmov, 
da se borijo proti zdravilom, ki so 
namenjena za njihovo uničevanje

 mikroorganizmi se razmnožujejo naprej
 posledica AMR je nesposobnost 

zdravljenja okužbe, povečanje stroškov 
zdravljenja in smrt
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PROTIMIKROBNA ODPORNOST (AMR)

 AMR je ena največjih groženj zdravstva
 lahko se pojavi pri različnih 

mikroorganizmih, vključno z glivami, 
paraziti, virusi in bakterijami

 razvoj novih protimikrobnih zdravil ne 
dohaja razvoja novih protimikrobnih 
zdravil

 vsakršna raba antibiotikov lahko vodi v 
razvoj AMR

ŠIRJENJE AMR

SKUPNE ANTIBIOTIKOV PO 
MEHANIZMU DELOVANJA

ZAVIRALCI SINTEZE CELIČNE STENE
 Betalaktamski antibiotiki
penicilini
cefalosporini
karbapenemi
monobaktami
 bacitracin
 glikopeptidi

SKUPINE ANTIBIOTIKOV PO 
MEHANIZMU DELOVANJA

ZAVIRALCI PROTEINSKE SINTEZE
 Aminoglikozidi
 Tetraciklini
 Kloramfenikol
 Makrolidi
 Linkozamidi
 Fucidinska kislina

SKUPINE ANTIBIOTIKOV PO 
MEHANIZMU DELOVANJA

ZAVIRALCI SINTEZE IN DELOVANJA 
NUKLEINSKIH KISLIN
 Sulfonamidi
 Trimetoprim
 Kinoloni

SKUPINE ANTIBIOTIKOV PO 
MEHANIZMU DELOVANJA

ZAVIRALCI DELOVANJA CELIČNE 
MEMBRANE
 polimiksini
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AMR

 lahko je eden od neželenih učinkov 
antibiotičnega zdravljenja

 pojav AMR tekom zdravljenja:
- MUTACIJE ali izražanje mehanizmov 

odpornosti, ki se niso izrazili dokler 
bakterija ni bila izpostavljena antibiotiku

AMR

 odporna bakterija je bile ŽE PRISOTNA 
ob stiku z antibiotikom, ki je uničil 
občutljive bakterije, se namnožila in 
lahko povzroči okužbo

AMR

 NARAVNA je specifična za določeno vrsto ali rod, se 
ne prenaša

- nepropustnost membrane

- kromosomsko kodirani geni za odpornost proti 
določenim antibiotikom

AMR

 PRIDOBLJENA – samo pri nekaterih 
sevih znotraj vrste ali rodu, glavni 
sprožilni dejavnik velika poraba 
antibiotikov

- različne mutacije osnovnih genov
- prenos mobilnih genov – plazmidi, 

transpozoni
VIR so bakterije, s katerimi
si delijo ekološko nišo

AMR

 opazimo jo šele, ko začnemo testirati nov 
antibiotik

 z uporabo antibiotika selekcioniramo odporne 
vrste, ki zapolnijo nišo

 hitrost širjenja rezistenčnega fenotipa je odvisna 
od številnih dejavnikov: stopnja izražene 
odpornosti, sposobnosti bakterije, da tolerira 
izražanje rezistenčnega mehanizma, mesto 
primarne kolonizacije, povezava z drugimi geni
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AMR

 Širjenje uspešnih klonov
- bolnišnična higiena
- vrtci, DSO-ji, ustanove za podaljšano nego

 Ne-humane niše – živali v živilski industriji

- Campylobacter, odpornost proti ciprofloksacinu 
pri E. coli

- Enterococcus

RAZVOJ AMR – GENETSKI 
VIDIK

 Mutacija celičnih genov
 Pridobivanje eksogenih rezistenčnih 

genov
 Mutacija pridobljenih genov

AMR – BIOKEMIČNI VIDIK

 Modifikacija antibiotika – hidroliza, 
redoks procesi

 Modifikacija tarče – sprememba 
peptidoglikanske strukture, sprememba 
beljakovinske strukture, sprememba 
DNK sinteze  

 Omejen dostop do tarče
 Črpalke 

VEČKRATNO ODPORNI 
MIKROORGAMIZMI (VOM)

Splošna opredelitev
 MDR – izolat je odporen proti trem ali 

več antibiotičnim razredom
 XDR – izolat je občutljiv za dva ali manj 

antibiotičnih razredov
 PDR – izolat je odporen proti vsem 

testiranim antibiotičnim razredom

Staphylococcus aureus
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MRSA

 Prvi sev se je pojavil v Angliji l. 1961 in 
se po širjenju po Evropi, razširil po 
celem svetu

 1982 – Japonska = New York/Japan 
klon

 1985 – Nova Zelandija = Brazilski klon

MRSA

 HA-MRSA – se pogosteje pojavlja v 
bolnišničnem okolju (selektivni pritisk 
antibiotikov in antiseptikov)

 CA-MRSA – patogen v domačem okolju, 
okužbe se pojavlja pri osebah, ki nimajo 
dejavnikov tveganja za OPZ

MRSA

 LA-MRSA – pri rejnih živalih, pojavlja se 
zadnjih nekaj let, nosilci so prašiči, 
govedo, farmski delavci, redko povzroči 
bolezen

MRSA IN ODPORNOST PROTI 
GLIKOPEPTIDOM

 VISA (1996 Japonska)
- mehanizem odpornosti je zadebeljena 
celična stena, zato je otežen prehod 
glikopeptidnih antibiotikov
 VRSA (2013 Portugalska MRSA+VRSA)
- mehanizem odpornosti 
VanA gen enterokokov

PROTI VANKOMICINU ODPORNI 
ENTEROKOKI VRE

 Pridobljena odpornost proti vankomicinu
 Širjenje v 90. letih prejšnjega stoletja
 Severna Amerika – pojav VRE povezan 

z veliko uporabo vankomicina pri ljudeh
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ENTEROBAKTERIJE

 V 80. letih prejšnjega stoletja je bila 
uporaba 3. g. cefalosporinov, zato so se 
pojavile BL razširjenega spektra

 Najpogosteje pri EC in KP
 Zaradi povečanja okužb z 

enterobakterijami, ki izločajo encim 
ESBL je bila tudi večja poraba še 
učinkovitih antibiotiko – predvsem 
karbapenemov

ODPORNOST PROTI 
KARBAPENEMOM

 Narašča
- Nefermentativni po G- bacili: Ps. 

aeruginosa in Ac. baumannii
- Enterobakterije, predvsem KP
 Ponekod pojav izolatov, ki so odporni 

proti skoraj vsem ali celo vsem klinično 
uporabnih antibiotikov

ODPORNOST PROTI 
KARBAPENEMOM

 Vrste
- KPC
- IMP
- VIM
- NDM-1
- OXA-48

KP R NA 3. gen CEFALOSPORINOV

KP-CRE

CRAb
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Ent. faecium VRE 

AMR

NARAŠČAJOČA AMR V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19

 v času epidemije covid-19 so 
zdravstvene ustanove sprejele vrsto 
ukrepov

- uporaba mask
- higiena rok
- socialna distanca
- izogibanje gneči

NARAŠČAJOČA AMR V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19

- aktivno iskanje okuženih in osamitev za 
osebe, ki so bile z njimi v stiku

- prilagoditev zdravstvenih namestitev
- „lockdown“ strategija

KORISTI

 zmanjšanje nekaterih drugih okužb
- zmanjšana incidenca respiratornih 

obolenj (sezonska gripa), invazivne 
pnevmokokne okužbe, TBC

AMPAK?
- Naraščanje AMR

67

68

69

70

71

72



13

POVIŠANA INCIDENCA AMR

 Italija - incidenca CRE  narastla iz 6,7 % 
v letu 2019 na 50 % v marcu 2020

 najbolj pogosto izoliran Acinetobacter
baumannii

(Tiri, Sensi, Marsiliani et al, 2020)

AMR V EU (EARS-net)

 Med letoma 2020 in 2021 je AMR 
sovpadala s pandemijo covid-19

 Najbolj pogosti izolati so bili E. coli 
(39,4%), St. aureus (22,1 %), Kl. 
pneumoniae (11,9 %), E. faecalis (8,8 
%), E. faecium (6,2 %), Ps. aeruginosa 
(6,1 %), Acinetobacter spp. (3,0 %) in 
S. pneumoniae (2,5 %)

 Opazen je izrazit porast Acinetobacter
spp. (+121 %)

 Največji porast števila primerov in % 
AMR so poročale države, ki so imele že 
sicer visok delež AMR – stanje v EU se 
je poslabšalo

 Problem: preživetje v okolju dalj časa, 
izredno težko se ga znebimo, ko je 
enkrat tukaj

 Delež R sevov proti karbapenemom pri 
KP narašča, deleži med državami so 
različni (med 0-73 %)

 VRE narašča, pomen še ni popolnoma 
dorečen

 Poročan % AMR variira glede na 
geografski položaj – smer S J in Z V

 V splošnem nižji % AMR poročajo 
države iz severa EU, višje pa države, ki 
so na jugu in vzhodu

RAZLOGI?

 Zahtevna nega pacientov
 Prolongiran stik s pacienti
 pomanjkanje delovnih izkušenj ZD v 

intenzivnih enotah
 Potreba po povečani rabi protimikrobnih 

zdravil (> 70% pacientov s covid-19 je 
prejemalo antibiotike, Kitajska)
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 V povprečju je več kot polovica 
pacientov prejemala iv antibiotično 
terapijo

KAKO NAPREJ?

 ODGOVORNA RABA ANTIBIOTIKOV
- Izkustveno zdravljenje skladno z lokalnimi 

smernicami
- Čim hitrejša mikrobiološka diagnostika

- Usmerjeno zdravljenje
- Peroralno antibiotično zdravljenje

- Kratko trajanje antibiotičnega zdravljenja skladno 
s smernicami

- PREPREČEVANJE OKUŽB!

OKUŽBE POVEZANE Z 
ZDRAVSTVENO OSKRBO

Okužbe povezane z 
zdravstveno oskrbo (OPZ)

OPZ nastanejo zaradi izpostavljenosti postopkom 
diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege ali 
rehabilitacije
 bolnišnične okužbe

 okužbe v negovalnih ustanovah

 okužbe v ustanovah za dolgotrajno oskrbo

 okužbe pri pacientih, ki potrebujejo stalno 
ambulantno oskrbo (dializa, kemoterapija)

 okužbe v povezavi s stalno medicinsko oskrbo na 
domu

Bolnišnične okužbe (BO)

 BO je okužba, ki jo pridobimo v bolnišnici 

POGOJ:

 ob sprejemu v bolnišnico okužba ni bila prisotna oz. 
ni bila v inkubacijski dobi

 lahko se pojavijo po odpustu iz bolnišnice (okužba 
vsadkov še leto dni po operaciji)

 pojavijo se lahko tudi pri zdravstvenih delavcih 
(hepatitis, gripa, ebola, covid) 

 veljajo za enega večjih javno zdravstvenih problemov 
v svetu, Evropi in tudi v Sloveniji

Rezervoar bakterij v 
zdravstvenem okolju

 človek: koža, črevo, rana, dihala, urin… 
 površine/pripomočki 
 lijaki, pipe, odtoki!!!! 
 klimatske naprave
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Način prenosa 
mikroorganizmov
 s stikom (kontaktno) 

 s kapljicami 

 aerogeno

 preko kontaminirane vode, hrane, zdravil, organov, krvi……

 preko vektorjev (komarji, netopirji…) 

https://sitn.hms.harvard.edu/flash/special-edition-on-infectious-disease/2014/an-introduction-to-infectious-disease/

Breme okužb, povezanih z 
zdravstvom

 daljše zdravljenje

 daljša hospitalizacija (okužbe dihal 10 dni, kirurška 
rana 7 dni, žilni katetri 20 dni)

 večja obolevnost in smrtnost

 večji stroški zdravljenja

 daljša odsotnost iz dela pri aktivnem prebivalstvu

 večje nezadovoljstvo bolnikov

Ključno preprečevanje BO
 higiena rok!!!

 ustrezno čiščenje, razkuževanje, sterilizacija

 ukrepi izolacije okuženih in koloniziranih bolnikov

 uporaba osebne varovalne opreme

 pravilno izvedeni postopki zdravljenja in rehabilitacije

 smotrna uporaba antibiotikov

 usmerjene mikrobiološke preiskave za odkrivanje 
koloniziranih bolnikov

 izobraževanje zaposlenih

 cepljenje osebja

 epidemiološko spremljanje BO

Bolnišnične okužbe - delitev
Glede na mesto okužbe:

 Kirurške okužbe

 Okužbe sečil

 Okužbe dihal

 Okužbe prebavil

 Okužbe žilnih katetrov

 Septikemija

 Okužbe rodil

10 – 20 % BO povzročijo 
VOM!!! 

Bolnišnične okužbe sečil

 najpogostejše OPZ (do 40 % vseh OPZ; SLO 19,4 %)

 80 % posledica uporabe URINSKEGA KATETRA (UK)

 med hospitalizacijo 12-16 % bolnikov vsaj prehodno 
UK 

 UK ↑ tveganje za bakteriurijo (=prisotnost bakterij v 
urinu) 2 dni po vstavitvi se poveča za 5-10 %

 Tveganje za nastanek okužbe sečil znaša od 4 do 
7,5 % dnevno /KD (kateterski dan)

 po 10 dneh kateterizacije 40 do 75 % pacientov 
pridobi okužbo sečnih poti

Preprečevanje okužb sečil- kaj 
lahko storimo

 upoštevanje smernic za rabo UK

 upoštevanje načela asepse pri vstavljanju UK 
(sterilne rokavice, komprese, zloženci, antiseptična 
tekočina za periuretralno čiščenje, lumbrikant pakiran 
za enkratno uporabo)

 pravilna izbira materiala UK (PVC za 1x izpraznitev 
mehurja, čisti lateks kateter lahko uporabljamo le 
kratek čas (3-4 dni), teflon 1-2 meseca, silikonski 
katetri pri dolgotrajnejši kateterizaciji (2-3 mesece), 
hidrogel (3-4 mesece)
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Velikost katetra
 čim tanjši, ki še omogoča dobro drenažo urina (3 CH=1

mm)

 za kateterizacijo otroka (odvisno od starosti) izbiramo
katetre debeline 6 do 12 Ch

 če je urin čist, bister, izberemo kateter 12-14 Ch

 če je urin moten, gnojen ali krvav (brez krvnih strdkov,
sluzi ipd.) izberemo kateter velikosti do največ Ch 20

 24 Ch je rezerviran izključno za drenažo po operativnih
posegih na prostati ali mehurju oziroma masivno
hematurijo.

Kriteriji za izbor urinskih vrečk

 konektor, ki se prilega vsakemu urinskemu katetru

 odvzemno mesto za urin, ki omogoča sterilen odvzem urina

 široka drenažna cev z namenskim stiščkomm za klemanje urinske vrečke

 protipregibna spirala omogoča neovirano odtekanje urina iz drenažne cevi preko
pretočnega prekata v urinsko vrečko

 hidrofobni filter na pretočnem prekatu in urinski vrečki skrbi za optimalno in varno
izravnavo zraka

 ima merilno skalo, kljuko in dodatna vrvico za fiksacijo urinske vrečke

 ovalna oblika UV pri izpraznjevanju zmanjšajo moteče turbulenca tekočine in s tem
omogoča hitrejše odtekanje

 zaradi vgrajene nepovratne valvule je onemogočena retrogradna okužba

 zaobljena oblika vrečke preprečuje zastajanje urina

 enostaven enoročni ventil

Kaj še lahko storimo?
Skrb za prost pretok seča:
 UK in zbiralna cev ne smeta 

biti prepognjena
 urinska vrečka pod nivojem 

mehurja 
 redno praznjenje vrečke (do 

2/3 ali na 8 ur (izmensko))
 vsak pacient svoj zbiralni vrč 

(paziti, da ni škropljenja 
okolice)

Bolnišnična pljučnica

 pljučnica, ki se pojavi 48 ur po sprejemu v bolnišnico 
ali kasneje (ob sprejemu ni bila v inkubaciji)

 zboli 0,5 do 1 % sprejetih pacientov (SLO 1,3 %)

 pljučnica ob umetnem predihavanju (pojavi se 48-72 
ur po intubaciji)

 pri umeten predihavanju je pojavnost 20-krat večja

 med OPZ ima največjo smrtnost (33 do 50 %)

Preprečevanje bolnišnične 
pljučnice – kaj lahko storimo?
 preprečevanje aspiracij (dvignjeno bolnikovo vzglavje 

za 30-45°)

 premišljena uporaba uspaval, pomirjeval

 hranjenje v polsedečem položaju

 čim krajši čas intubacije in umetnega predihavanja

 pri intubiranih bolnikih: tesnjenje mešička, sprotna 
aspiracija izločka (zaprt sistem)

 za preprečevanje kolonizacije zgornjih dihal ustna 
nega z antiseptičnimi sredstvi

 ustrezno vzdrževanje vodovodnega omrežja za 
preprečevanje legionele

 namenska uporaba vode za vlaženje 
kisika (Kendall 77 dni, Covident Respi
flo 84 dni pri več pac, Aqua pack za 1 
pac. 28 dni)

 sistem za dovajanje kisika menjamo 
na 24 ur

 pri izvajanju odprte aspiracije dihalnih 
poti upoštevamo načelo asepse –
uporaba sterilnih rokavic, 
sterilnih aspiracijskih cevk (ne 
nameščamo vnaprej)

 uporaba OVO

 spiranje vezne cevi s sterilno 
vodo (dnevna menjava)  in z 
razkužilom (Perform granulat) 

 razkuževanje aspiratorja po končanem 
postopku
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Okužbe kirurške rane

 okužbe na mestu kirurškega posega, ki nastanejo v 30 
dneh po posegu oz. v prvem letu, če je prisoten vsadek

 predstavljajo približno 15 % vseh  BO oz. 38 % vseh okužb 
med kirurškimi pacienti

 podaljšajo hospitalizacijo za 7-10 dni

 2-11 krat večje tveganje smrtnega izida

 večina smrti pri pacientih z zapletom je posledica okužbe

Preprečevanje okužb kirurške 
rane – kaj lahko storimo?

 antibiotična kirurška profilaksa (največ eno uro pred 
začetkom posega) 

 ustrezna priprava operativnega področja

 ustrezna izvedba op. posega

 skrb za splošno stanje pacienta

 ustrezno postoperativno rokovanje

Okužbe, povezane z žilnimi 
katetri

 pogostost narašča zaradi vse bolj razširjenega intenzivnega 
načina zdravljenja 

 predstavljajo 10-20 % vseh BO

 najpogostejše okužbe osrednjih venskih (5/1000 KD) ali 
arterijskih (1,7/1000 KD) katetrov, redkeje kratkih perifernih 
(0,2-0,5/1000 KD)

 upoštevanje indikacije za vstavitev osrednjih žilnih katetrov, 
asepsa pri vstavljanju katetra (subklavijski pristop)

Preprečevanje okužbe, povezane 
z znotrajžilnimi katetri

 katetrov ne menjavamo rutinsko z namenom 
preprečevanja okužb

 katetre, impregnirane z antiseptikom, uporabljamo le 
izjemoma

 prebrizgavanje

 sterilno ravnanje pri prevezu, pri priključevanju, 
razkuževanje brezigelnih konektov

Dejvniki, ki vplivajo na razvoj 
okužbe znotrajžilnih katetrov

 število katetrskih svetlin (več svetlin, več možnosti okužbe)

 pogostost dekonektiranja

 mesto vstavitve (najmanj pri vstavitvi v veno subklavijo) 

 nega katetra 

 čas vstavljenosti katetra (urgentno vstavljen)

 kožna flora pacienta, imunost

 material, iz katerega je kateter izdelan

Na kaj smo še pozorni?

 obliž s klorheksidinsko blazinico menjamo na 7 dni
 če obliž odstopi, je vidno umazan, krvav, ga menjamo

pp.
 vstopno mesto katetra opazujemo na 8 ur in

dokumentiramo
 lumne katetra, ki niso v uporabi jih prebrizgujemo na 8

ur
 v primeru, da je lumen zamašen ali je v njem kri ali

zdravilo, ki se v lumno zadržuje dlje časa, nikoli ne
potiskamo v pacienta

 ne pozabimo na menjavo brezigelnih konektov na 7 dni!
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KAKO LAHKO ŠE VPLIVAMO 
NA ZMANJŠANJE 
BOLNIŠNIČNIH OKUŽB?

Higiena rok

 Higiena rok je temeljni ukrep za zagotovitev varnosti 
pacientov in zaposlenih, kar se je pokazalo tudi v 
času pandemije covida-19

 doslednost izvajanja higiene rok pomembna za vse 
deležnike v zdravstvu

 delovanje je treba razširiti, vključno z opazovanjem 
doslednosti izvajanja higiene rok

Kdaj ???

Kako?

Poraba razkužila

• MS razkuži roke rok 15/h,

• IN  141 / dan

• povprečna uporaba R 9,1 - 21 ml/pac/BOD, v IN  66 ml/pac/BOD

• V univerzitetni bolnišnicah v  v Ženevi  se je poraba razkužil (R) za roke med letoma 2019 in 
2020 več kot podvojila (odtujevanje razkužil)

• Skladnost ni boljša

• 39/40 (97,50 %) poročalo o uporabi R več kot 25-krat na dan, 24/40 (60,00 %) pa jih je 
poročalo o uporabi R več kot 50-krat na dan.

• 24 /40 (60,00 %) udeležencev je poročalo o težavah s kožo - 19/24 (79,16 %) navedlo R 
kot razlog za svoje težave s kožo, 10/40 (25 %) pa jih je zaradi stanja kože v preteklosti 
zamenjalo R.

Higiena rok

Higiena rok ZD in sodelavcev v EIT med letom 
2016 in 2021 (MZ)

Higiena rok ZD in sodelavcev na bol. oddelkih  
med letom 2016 in 2021 (MZ)
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Vzroki za nedoslednost izvajanja 
higiene rok –poročajo ZD

 premalo zaposlenih
 preveč dela in premalo časa
 umivanje in razkuževanje rok povzroča draženje in 

suho kožo
 potrebe pacienta imajo prednost pred higieno rok
 higiena rok moti pri delu z pacientom
 pomanjkanje znanja, smernic,  protokolov
 slab zgled sodelavcev in nadrejenih
 nezaupanje v pomembnost higiene rok 
 nestrinjanje s priporočili

Kaj še lahko storimo?
 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)

Vzdrževanje dozatorjev

Uporaba OVO

Sama oprema ne zagotavlja 
varnosti, če jo nepravilno 
uporabljamo!

ovo

 Rokavice

 Zaščita za obraz:
 maska (kirurška, respirator (FPP2, FFP3), kirurška maska z vizirjem),

 zaščitna očala (za večkratno uporabo, za enkratno uporabo)

 vizir (za večkratno uporabo, za enkratno uporabo)

 Zaščita za delovno obleko (predpasnik,halja, kombinezon)

 Kapa

 Zaščita za obutev
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?????

 dvojno rokavičenje

 zalepljene rokavice – rokavice niso druga koža!!!!

 rokavic ne razkužujemo!

Maska v praksi???

Vzdrževanje površin, 
pripomočkov in opreme 

Namen vzdrževanja pripomočkov:

 zmanjšanje patogenih in oportunističnih mikrobov na 
površinah in predmetih do te stopnje, da niso več 
škodljivi zdravju in ne morejo povzročiti okužbe (Delovna 
skupina pri Ministrstvu za zdravje RS, 2009). 

 zdravstveni delavci morajo poskrbeti za ustrezno 
higiensko pripravljene medicinske pripomočke in 
pripomočke za zdravstveno nego

Zakaj je pomembno vzdrževanje površin, 
pripomočkov in opreme ?

Escherichia
coli

Staphylococcus 
aureus

Pseudomonas 
aeruginosa

Enterokoki

Klebsiella 
pneumoniaeAcinetobacter 

baumanii

Clostridium 
difficile

RSV Rotavirus

Norovirus

Hepatitis  A, B, CAdenovirus

Virus noric

Virus ošpic

Virus ošpic

Virus rdečk

Mumps

HIV

Candida albicans

Aspergillus

Praživali
Gliste

Trakulje

Pršice

Uši

BSE

CJB

Preživetje po Gramu + bakterij

 Na suhih površinah lahko 
preživijo tudi več 
mesecev  

 Ni razlik med občutljivimi 
in večkratno odpornimi 
bakterijami 

 Za razliko od mnogih 
drugih bakterij S. aureus
preživi dlje v okoljih z 
nizko vlago

dr. Tadeja Matos Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologij

Preživetje po Gramu - bakterij

• Večina po Gramu 
negativnih bakterij lahko 
na neživih površinah 
preživi po več mesecev 

• V okolju preživijo dlje  od 
po Gramu pozitivnih 
bakterij 

• Vlažno okolje je za 
preživetje ugodnejše

doc. dr. Tadeja Matos Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo
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Preživetje gliv na neživih površina

Dejavniki, ki 
podaljšujejo preživetje 
v okolju:  
 nižja temperatura
 visoka vlažnost

Preživetje virusov na neživih površina

Vzdrževanje pripomočkov

 izbira postopka je odvisna od stopnje tveganja pri 
uporabi pripomočka ter stopnje ogroženosti pacienta 

 pri izbiri postopka je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca pripomočka in posebnosti materialov

 predmete in pripomočke, ki jih uporabljamo pri delu, 
vedno prijemamo s čistimi rokami

Razvrstitev pripomočkov 

 Dr. Earle H. Spaulding  - 1957 razvrstitev temelji na 
tveganju za prenos okužbe in odločitvi za vrsto 
razkuževanja ali sterilizacijo

 nekritični - pred uporabo morajo biti čisti, po uporabi 
jih je potrebno očistiti in razkužiti

 polkritični - visoka stopnja razkuževanja

 kritični - sterilni

Postopki reprocesiranja

 čiščenje 
 razkuževanje
 sterilizacija

 izbira postopka je odvisna od pripomočka in tveganja 
za okužbo

 izbrani postopek mora ustrezati :
 stopnji tveganja
 biti mora kompatibilen z materialom, iz katerega je 

pripomoček
 čim manj tvegan za izvajalca

Čiščenje

 zmanjšamo število prisotnih patogenih in 
oportunističnih MO na površini 

 je postopek odstranjevanja organskih in drugih 
nečistoč, ki se izvaja s pomočjo mehanske 
komponente, temperature in kemičnih sredstev –
detergentov in encimskih preparatov 
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Postopki čiščenja

 Ročno čiščenje - namakanje predmeta v razkužilni 
raztopini (dekontaminacija), spiranje pod tekočo vodo in 
sušenje

 od manj kontaminiranega dela k bolj kontaminiranemu

 Strojno čiščenje v pralnih in pomivalnih strojih ter 
termodezinfektorjih. V termodezinfektorju se pripomočki 
operejo in dezinficirajo s toploto, lahko v kombinaciji s 
kemičnimi sredstvi

Dekontaminacija

 ob onesnaženju 
pacientove okolice z 
izločki in telesnimi 
tekočinami, le-to 
zdravstveni delavec 
takoj razkuži  s 
postopkom 
dekontaminacije (z 
npr. Perform 
granulat)

Metode za oceno čistosti

 Vizualna kontrola
 Brisi na snažnost
 Fluorescentni 

markerji
 ATP brisi
Validacija postopkov 
čiščenja

Razkuževanje

 s toploto ali s kemičnimi sredstvi

 zmanjšamo število mikroorganizmov za 99 % in 
uničimo predvsem vegetativne oblike povzročiteljev 
bolezni

 manj pogosto vplivamo tudi na uničenje bakterijskih 
spor

 širok spekter kemičnih razkužil, ki imajo različno 
protimikrobno učinkovitost

Odmerjanje razkužil

 primerna koncentracija 
razkužila, upoštevati predpisan 
kontaktni čas

 upoštevati  navodila 
proizvajalca, ki  v obliki 
različnih tabel prikazujejo 
ustrezno količino koncentrata 
(v ml), ki je potrebna za  
pripravo ustreznega odstotka 
delovne raztopine

 lonček za odmerjanje ali 
dozirna pumpica

Neposredna okolica pacienta –
delokrog MS

 bolniška postelja držalo trapeza, 
trapez, posteljne ograjice, klicne 
naprave

 zgornjo površino ob-posteljne 
mizice

 površine naprav, ki so v rabi
 zgornje površine nočne omarice
 držalo za infuzijske tekočine nad 

ravnijo bolniške postelje
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Kaj še lahko?
Širša okolica pacienta:

 površine vozičkov

 police negovalnega  vozička / vozička za perilo in 
obroč koša za perilo ob zamenjavi vreče

 delovne površine v rabi

 aparature v bolniški sobi

Kaj še lahko – razmejitev del?

Problemi
 krpe za čiščenje 

(predolgo omočene, 
stojijo, dodatno 
omakanje, premalo krp)

 doziranje razkužil – „na 
oko″, rutina

 vzdrževanje embalaže 
za čistila razkužila

 slabo čiščenje pred 
razkuževanjem

Dodatno
 AEROSOLIZACIJA

 UVC

Priprava prostora pred aerosolizacijo /UVC
 soba in pripomočki za nego očiščeni

 predali / omare odprti

 okna zaprta

 po končanem postopku zračenje najmanj 30 min oz. po 
navodilih proizvajalca

 požarni alarmi – prekriti in po izvedbi postopka odkriti

Sterilizacija

 je postopek, s katerim uničimo vse mikroorganizme in 
tudi spore, s fizikalno ali kemično metodo (z vodno 
paro pod pritiskom, suho toploto, z vodikovim 
peroksidom (plazma sterilizacija), etilen oksidom 
(plinska sterilizacija) ali z gama žarki)

 pred sterilizacijo morajo biti predmeti čisti, osušeni in 
primerno zaviti

 izbira metode za sterilizacijo je odvisna od vrste 
materiala

Sterilizacija

NEČISTI ČISTI STERILNI
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Rokovanje, prevoz in pranje 
uporabljenega perila

 upoštevamo standarde ZN

 perilo ločujemo in zbiramo na mestu nastanka 
v dogovorjene vreče

 mokro perilo vložimo v dodatno, vodotesno 
vrečo

 ne tlačimo! ne premetavamo! ne na tleh!

 vrečo napolnimo do 2/3, zavezana, označena

 perilo čaka v nečistem prostoru

 vrata prostora naj bodo zaprta

Preprečevanje poškodb
 uporaba varnih pripomočkov
 varno odlaganje uporabljenih inštrumentov in pripomočkov

 uporaba zabojnikov za ostre predmete (polnjenje, 
zapiranje)

Cepljenje

NAMEN cepljenja:

 zaščita posameznika

 vzpostavitev kolektivne imunosti v populaciji (varuje 
pred okužbo tudi tiste, ki še niso bili cepljeni ali 
zaradi kontraindikacij ne morejo biti)

 najpomembnejše za preprečevanje širjenja bolezni je 
doseči 95 % precepljenost populacije

Cepljenje zdravstvenih 
delavcev

 zaščita delavca pred okužbo na delovnem mestu 

 posredna zaščita pacientov pred prenosom okužbe iz 
zdr. delavca na pacienta

 cepljenje ureja Zakon o nalezljivih boleznih (obvezno 
cepljenje proti hepatitisu B)

 stroške obveznega cepljenja, zaščito z zdravili, 
določanje ravni protiteles PLAČA DELODAJALEC 

Ukrepi pri okuženih in 
koloniziranih pacientih

 standardni  ukrepi za preprečevanje prenosa BO -
skupek ukrepov- pri vseh, vedno

 izolacija vezana na način prenosa MO 

(kontaktna, kapljična, aerogena…)

 zaščitna izolacija

Vsak pacient je potencialni vir okužbe !

Izvajanje ukrepov 
kontaktne izolacije

STANDARDNI UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE OPZ

+
UKREPI KONTAKTNE 
IZOLACIJE
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za preprečevanja prenosa s stikom oz. kontaktom, ki 
onemogoča:
 neposredno prenašanje z rokami

ali 
 posredno preko obleke, kontaminiranimi pripomočki, 

površinami in drugimi predmeti
 cilj preprečiti  okužb vseh udeležencev v procesu 

obravnave pacienta (medicinsko osebje, drugo osebje 
pacienti obiskovalci)

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/kakovost_in_varnost/nacionalna_komisija_za_obvladovanje_bolnisnicnih_okuzb/strokovnjaki/

Aktivno iskanje nosilcev VOM

Čas odvzema NK

 znotraj 48 ur
 pred pričetkom zdravljenja z antibiotikom
 vsaj 1 teden po zaključenem zdravljenju z 

antibiotikom

Označevanje kritične 
značilnosti

Nameščanje pacientov z VOM

 enoposteljna soba ali kohortna izolacija v bolnišnici
 pacienti s CR, VRE imajo prednost pri nameščanju 

v enoposteljno sobo
 v  DSO strokovna priporočila podobna kot za 

bolnišnice
 SKUPAJ NE NAMEŠČAMO PACIENTOV Z ESBL+ in 

CR, MRSA in VRE
 ne na hodniku!

Izjema ali praksa?
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Označba
 na vratih sobe oznaka za izolacijo

 vrata bolniške sobe naj bodo zaprta

Razdalja med posteljami

1,5
m

1,5
m

Pripomočki v izolacijskih sobah

 samo za 1 pacienta

 izjemoma se lahko uporablja 
stetoskop, saturator, manometer pri 
več pacientih (v kohortni izolaciji)

 po vsaki uporabi ustrezno 
reprocesiramo

 s pravilnim načinom čiščenja, 
razkuževanja in sterilizacije poskrbimo, 
da bo uporaba pripomočka varna za 
paciente in zdravstvene delavce

Ukrepi osebje - veljajo za vse 
zaposlene!

vsi postopki se izvajajo na koncu procesa (najprej obravnavamo 
nekolonizirane/neinficirane paciente) – če stopnja nujnosti to dopušča

v sobo naj vstopa le zdravstveno osebje, ki je odgovorno za 
zdravstveno oskrbo pacienta

najpomembnejši ukrep je  higiena rok- ob vsakem stiku s pacientom 
in/ali njegovo okolico uporabimo ZAŠČITNE ROKAVICE, odstranimo  jih 
v bolniški sobi in si roke razkužimo (nanesemo vsaj 3 ml razkužila)

pri tesnem kontaktu z pacientom z VOM in pri pacientih s CR, VRE 
uporabljamo PLAŠČ /PREDPASNIK Z ROKAVI

za manjše intervencije PREDPASNIK

zaščitno MASKO uporabimo pri stiku z pacientom

spremstvo osebja, če pacient zapušča sobo (npr. za obisk sanitarij 
oziroma kopalnice)

odvzem brisov osebja v izjemnih primerih (epidemije)

UKREPI  PACIENT

 uporabo skupnih sanitarij omejimo, v kolikor pacient 
nima ustreznih higienskih navad ali je inkontinenten

 pacienta poučimo o razkuževanju rok in razkuževanju 
osebnih predmetov (telefon, glavnik ipd.) ter površin, ki 
jih uporablja, pri čemer mora imeti na razpolago 
razkužilo za roke in razkužilo za površine (npr. razkužilni 
robčki)

 če pacient ni sposoben upoštevati in izvajati naštetih 
ukrepov, mora vzdrževanje osebnih predmetov in površin 
izvajati zdravstveno osebje in skrbeti za higieno rok 
pacienta 

 posedanje po posteljah ni dovoljeno

Kako ravnati?
KOLONIZIRANE KOPAMO 
KOT ZADNJE, TEMELJITO 
RAZKUŽEVANJE KADI IN 

PRIPOMOČKOV PO 
POSTOPKU (npr. prelitje kadi z 

Performom, Izosan G...)
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Obiskovalci

 obiskovalci naj se pred vstopom v sobo javijo 
medicinski sestri, ki jim pojasni ukrepe in jih pouči o 
higieni rok

 obiskovalci so dolžni upoštevati navodila 
zdravstvenega osebja

 v kolikor obiskovalci sodelujejo pri postopkih nege 
uporabljajo OVO ( zaščitno masko, predpasnik, 
rokavice)

 omejeni obiski, otrokom in mladini do 15. leta starosti 
obiske odsvetujemo

Transport in premeščanje

 čim več preiskav in terapevtskih posegov se opravi v sobi 

 na preiskave na drugih lokacijah pacienta naročamo na 
koncu, na napotnico medicinska sestra, ki ureja napotitev 
na preiskavo zabeleži, da gre za pacienta-nosilca 
(„koloniziran˝ - zraven številke oddelka)

 transport pacienta načrtujemo osebje, ki pacienta 
transportira mora biti obveščeno o osnovnih ukrepih 
izolacije

 pri samem transportu uporaba rokavic ni potrebna

 pacienta čim manj premeščamo med oddelki

Dokumentacija

 negovalna 
dokumentacija, 
temperaturni list  vsaj 
1.5 m od bolniške 
postelje oz. izven 
sobe tako, da 
varujemo osebne 
podatke pacienta

Odpadki

 navodila 
 uporabljen material, ki je 

prišli v stik s pacientovimi 
izločki in tekočinami (več 
kot 100 ml) odvržemo med 
infektivne odpade (v vrečke 
rumene barve)

 ostre predmete v 
kontejnerje, ki je v sobi

Zaloge materiala, perilo

 vozičkov (prevezovalni, za 
perilo, preiskovalni, za 
dokumentacijo, čistilni…) 
ne vozimo v izolacijsko 
sobo

 zaloge materiala v 
bolniški sobi naj bodo 
minimalne – za eno 
izmeno oziroma največ za 
24 ur

 koš za perilo v sobi

Po odpustu - ZN

 pospravimo in razkužimo vse 
pripomočke za nego 

 razsteljemo bolniško posteljo 
– odstraniti zaščito za posteljo

 neporabljen material za 
večkratno uporabo temeljito 
očistimo in razkužimo

 ostale pripomočke za 
enkratno uporabo zavržemo
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Po odpustu pacienta - čistilka

 temeljito razkuži in očisti (površine in tla), opravi 
generalno čiščenje in razkuževanje vseh prostih 
zgornjih in talnih površin in „generalno”  očisti 
posteljno enoto

Informiranje pacienta / 
svojcev

 zdravnik je odgovoren za dajanje informacij pacientu, 
svojcem ter jim pojasni pomen izolacijskih ukrepov

 MS izvaja nadzor nad obiskovalci in jim poda 
informacije (higiena rok, uporaba osebnih zaščitnih 
sredstev v primeru sodelovanja pri negi pacienta

Obveščanje

 oddelke, kjer se izvajajo dodatne preiskave in posegi 
(diagnostike)

 čistilke /servis – o namestitvi pacienta z večkratno 
odporno bakterijo (zaradi čiščenja)

 oddelek, bolnišnico ali drugo ustanovo, DSO- je, 
kamor premeščamo pacienta – pisno obveščanje 
odpustnici s šifro diagnoze in Obvestilo ZN ob 
premestitvi in odpustu pacienta

Izvajanje ukrepov v 
ambulantni dejavnosti

 paciente naročimo kot zadnje

 pacient - higiena rok (preverimo upoštevanje navodil)

 pri tesnem stiku s pacientom uporabljamo OVO

 postelja/ležalnik  pokrit  s prevleko za enkratno uporabo

 po odhodu pacienta očistimo in razkužimo 
posteljo/ležalnik, delovne površine in zamenjamo 
prevleko za enkratno uporabo

 čistilka po zaključenem dnevnem programu temeljito 
očisti in razkuži prostor in opremo 

 za temeljito dnevno čiščenje medicinskih aparatur 
poskrbi medicinska sestra

PRIMERI IZ PRAKSE

Kako namestiti paciente

- na oddelku je samo ena enoposteljna 
soba

- na sprejem čakata dva pacienta – eden 
koloniziran z VRE, drug z EC-ESBL+

- kdo ima prednost pri nameščanju v 
izolacijsko sobo

- Ali lahko namestimo pacienta z EC-
ESBL+ zraven MRSA pozitivnega 
pacienta?
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PRIMERI IZ PRAKSE

PACIENT Z 
MRSA IN 

Clostridioides
difficille

PACIENT Z 
VRE

??

 PACIENT Z EC-ESBL+ IN Clostridioides
difficille DRISKO

 IZBOR OVO?

KDAJ DODATNO RAZKUŽITI 
SOBO?

Vzdrževanje opreme

Odpisana oprema

Označevanje
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Zaloge materiala

Čiščenje

Ali nosilce ESBL, CR, VRE 
dekoloniziramo?

Da – uspeh???

 Selektivna oralna dekontaminacija

 Dekontaminacija črevesja

 Odstranitev odpornih G- bakterij iz črevesja z 
uporabo oralnih antibiotikov, ki se ne resorbirajo in 
ne delujejo na anaerobno mikrofloro 
(kolistin+tobramicin+amfeterocin B)

 uporabo sistemskih antibiotikov, ki delujejo na 
anaerobno mikrofloro (2 in 3. generacija 
cefalosporinov)

Dekolonizacija MSSA, MRSA

 pri koloniziranih, da ne pride do okužbe
 pri pacientih, ki sodelujejo in nimajo 

kontraindindikacij
 z uporabo antobiotikov, antiseptiki
 veliko de jih izvede na domu – nadzor, 

ni povratnih informacij

S čim dekolonizirate paciente?
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Enoposteljne sobe s 
sanitarijami

 Nadstandardne sobe
 Koliko na oddelku /enoti

Čiščenje odtokov?

Trajanje izolacije
 MRSA 3. leta ali 3 x neg NK

 ESBL+ 2. leti ali 3 x neg NK

 CR po priporočilih ESCMID – ko so vsaj trije izvidi 
nadzornih kužnin negativni v razmiku tedna ali dveh 
pri pacientu, ki ni nekaj tednov prejemal antibiotika  
(v povprečju 144 dni (razpon 41 – 349 dni)

 VRE

NON MEDICAL MASK-
ali je primerna za uporabo v zdravstvu

DA
 zaščitni respirator tipa FFP 

(podtipi 2 in 3) je izdelan 
skladno z Uredbo o osebni 
varovalni opremi in ni 
medicinski pripomoček, zato je 
lahko na embalaži napis »non 
medical«

Ali je zaščitni respirator z ventilom 
primeren za operaterja

NE
 ŠČITI ZD - NE ŠČITI 

PACIENTA!
 ZA RDEČO CONO

Zakaj v bolnišnici tako rigorozni 
ukrepi, če pa paciente brez 

posebnih navodil odpustimo?
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Zaključek

 Ukrepi za preprečevanje BO imajo svoj +/-.
 Izolacijski ukrepi so le eden izmed ukrepov

preprečevanja prenosa okužb v
zdravstvenih ustanovah, pravo vrednost
pridobijo takrat, ko jih dosledno izvajajo vsi,
ki se vključujejo v zdravstveno oskrbo
pacienta

Hvala za pozornost!
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