
 

1 

 

 
 
Številka: 
Datum: 05.02.2010 

 
 

 
USMERITVE ZA IZVAJANJE  PROGRAMA PREPREČEVANJA 
IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB ZA LETI 2010 IN 

2011 
 
 

1) EPIDEMIOLOŠKO SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 
 
 
Na področju epidemiološkega spremljanja bolnišničnih okužb predvidevamo naslednje 

aktivnosti: 

 
1) Permanentno spremljanje kolonizacije z MRSA na vseh oddelkih SB Brežice: 

 
− jemanje nadzornih brisov bolnikom z dejavniki tveganja (dejavniki tveganja so: večkratna 

hospitalizacija v zadnjih treh letih, predhodna kolonizacija za MRSA, operativni poseg ali 

hospitalizacija v intenzivni enoti v zadnjih treh letih) in vsem bolnikom, premeščenim iz 
drugih zdravstvenih ali negovalnih ustanov (bolnišnice, domovi starejših občanov, 

rehabilitacijski centri) ter vsem bolnikom v enoti intenzivne terapije ob sprejemu in 
odpustu (v prvih 48 urah po premestitvi). Ukrep naj se izvaja na vseh oddelkih, tudi na 

ginekološko porodnem in otroškem oddelku (samo tri mesece v letu); 

− jemanje nadzornih brisov bolnikom, ki so hospitalizirani več kot 4 tedne ali prejemajo 

antibiotično terapijo več kot 3 tedne (odvzem po končani antibiotični terapiji) ter bolnikom, 

ki so bili več kot 3 dni v sobi z bolniki, ki so imeli pozitivne nadzorne brise na MRSA. S tem 

bomo povečali delež  odkritih MRSA kolonizacij nad 48 ur po sprejemu; 

− opozorilo oddelkom, da se bolniki z znano MRSA kolonizacijo, uvrstijo kot zadnji na 

operativni poseg ali diagnostične postopke. 

 
2) Odkrivanje, registracija in sledenje VRE in ESBL pri suspektnih bolnikih; 

 
3) Permanentno spremljanje kolonizacij CVK in arterijskih katetrov na vseh oddelkih 

in beleženje katetrskih seps; 
 

4) Občasno spremljanje okužb sečil, povzročenih z urinskim katetrom na internem 
oddelku (3 mesece); 
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5) Permanentno spremljanje bolnišničnih pljučnic na Oddelku za anesteziologijo, 
reanimatologijo in intenzivno zdravljenje (centralna intenzivna terapija); 
 

6) Preprečevanje in spremljanje okužb kirurške rane na kirurškem oddelku (poostrena 
higiena rok, izobraževanje in usposabljanje osebja, nenapovedan bris rok vsem 
uslužbencem oddelka); 
 

7) izdelava protokolov za sledenje VRE in ESBL kolonizacij, okužb, povzročenih z 
urinskim katetrom in bolnišničnih pljučnic. 
 

 
2) IZVAJANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA LEGIONELOZ 

 
 
Pri izvajanju programa preprečevanja legioneloz načrtujemo naslednje aktivnosti: 

 

1) Izvajanje ukrepov, določenih v dokumentu Preprečevanje legioneloz v SB Brežice in 
mesečno preverjanje rezultatov; 
 

2) Dopolnitev dokumenta Preprečevanje legioneloz v SB Brežice z natančnimi navodili 
za olajšanje dela in preprečitev nepotrebnih časovnih zamikov pri izvajanju ukrepov 
v naslednjih delih: 
• določitev mesecev, ko se bo izvajalo merjenje temperatur hladne vode, ki vstopa v 

objekt (2 x letno),  redno vzorčenje na legionelo (2 x letno),  čiščenje oziroma 

menjava mrežic na izlivkah in glavah tušev (4 x letno) ter odgovornih oseb; 

• opredelitev do toplotnega šoka;  

• oštevilčenje vseh izlivk zaradi boljše evidence in omogočanja nadzora;  

• sestava novega seznama izlivk s tveganjem.  

 
3) Celovit prehod na sekundarno dezinfekcijo s ClO2. 

 

 

3) SPREMLJANJE INCIDENTOV PRI ZDRAVSTVENIH DELAVCIH IN 
SODELAVCIH 

 
 
Na področju spremljanja incidentov pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih načrtujemo naslednje 

aktivnosti: 

• edukacija o ravnanju z uporabljenimi ostrimi predmeti; 
• registracija incidentov, prva pomoč, serološko testiranje poškodovanca in bolnika na 

hepatitis B,C in HIV; 
• mesečni pregled evidenc poškodb z ostrimi predmeti, rezultatov testiranja, 

svetovanje in izobraževanje poškodovanih. 
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4. NADZOR NAD RAVNANJEM Z ODPADKI 
 

Na področju nadzora nad ravnanjem z odpadki načrtujemo naslednje aktivnosti:  

• nadzor nad izvajanjem doktrine za ravnanje z odpadki; 
• sodelovanje pri projektu prenove prostorov internega čistilnega servisa in 

transporta ter zbiralnice odpadkov. 
 

 

 

5. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN ZDRAVSTVENO 
VZGOJNO DELOVANJE 

 
 
Na področju izobraževanja, usposabljanja, svetovanja in zdravstveno vzgojnega delovanja 

načrtujemo naslednje aktivnosti: 

 
 
zaporedna 

številka 
tema ciljna skupina izvajalec predviden 

termin 
1. Nevarnost 

bolnišničnih okužb, 
njihovo 
preprečevanje in 
obvladovanje 

vsi uslužbenci Mojca Savnik Iskra, 

dr.med. 

Marec 2010 

2. MRSA, VRE in 
ESBL – proti 
antibiotikom 
odporni 
povzročitelji 

vsi uslužbenci Mojca Savnik Iskra, 

dr.med. 
Maj 2010 

3. Ravnanje z odpadki vsi uslužbenci Anica Mižigoj, VMS April 2010 

4. Čiščenje 
transportnih 
pripomočkov 

uslužbenci 

čistilnega 

servisa in 

transporta, 

strokovne vodje 

in nadzorne 

medicinske 

sestre 

Tinkara Pacek, DMS Junij 2010 

5. Delovna oblačila in 
osebna higiena 

vsi uslužbenci Mojca Savnik Iskra, 

dr.med. 

Anica Mižigoj, VMS 

September 2010 
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Tinkara Pacek, DMS 
6. Higiena rok, 

uporaba osebne 
varovalne opreme 
ter seznanitev z 
bolnišničnimi 
okužbami in 
delovanjem KOBO   

uvajalni 

seminar za 

nove 

uslužbence 

Mojca Savnik Iskra, 

dr.med. 

Anica Mižigoj, VMS 

Tinkara Pacek, DMS 

mesečno 

7. Preprečevanje 
okužbe kirurške 
rane 

uslužbenci 

kirurškega, 

ginekološko 

porodnega in 

oddelka za 

anesteziologijo, 

reanimatologijo 

in intenzivno 

zdravljenje 

Boris Mahnič, 

dr.med. 

Oktober 2010 

8.  Postopek prijave 
nalezljivih bolezni 

zdravniki in 

strokovne vodje 

Mojca Savnik Iskra, 

dr.med. 

November 2010 

 
 
 
 
6. IZVAJANJE NADZORA NAD PRECEPLJENOSTJO PROTI HEPATITISU B, 
IZVAJANJE CEPLJENJA PROTI SEZONSKI GRIPI 
 

 

 
 
 
Pripravili: 
Mojca Savnik Iskra, dr.med., spec. internist, predsednica KOBO in ZOBO; 

Anica Mižigoj, VMS, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe, SOBO.  

 

 

Usmeritve za izvajanje Programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb za leti 2010 

in 2011 je sprejela Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb na svoji 3. redni seji dne 

12.02.2010. 


