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1. Cel i przedmiot procedury:
1.1. Celem procedury jest:

a) przedstawienię zasad zapobieganiatozprzesttzeniania się zakaż"eń w ,lrarunkach szpitalnych po-
przęz izolację źrodła infekcji orzprzęTwanie d|róg ptzenoszęnietzakaż,enia.

b) wskazanie warunków organizacyjnych, środków ochrony osobistej i zachowań personelu
koniecznych do prawidłowe go przeprowa dzęnia pro ce su izolacji chore go.

1.2. Przedmiotem procedury jest zapobieganie rozptzesttzenianiu się zakaż,eńpopIzez:
a) odizolowanie źrodłainfekcji,
b) przerwanie dróg przenoszęnia zakażefi.

2. Terminologia:
2.1. Flora fizjologiczna - mikrobiota ( głównie lbaktęrie, rzadziej gtz3,by, pi,erwotniaki i wirusy), które
w sposób stały lub przejściowy kolonizują wybrane obszary ciała ludzkiego.
2.2. Viologiczny crynnik chorobotw órczy - żywe otganizmy, głównie chorobotwórcze drobnoustroje,
produkty ich przemiany materii lub rozpadu, które mogą wywołać chor,cbę.

2.3. Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przęz biologiczn,y czynnik chorobotwótczy
(bakteria, wirus, grzyb lub pierwotniak).
2.4. Choroba zaraźliwa - jest to choroba zakaźna, ktora możę przenclsić siql bezpośrednio lub pośred-
nio z osoby zakażonej na zdrową (wrażliwą na zakażenie).
2.5. Drogi szerzenia się zakażeń - to sposoby p]rzenoszenia się patogennyctr drobnoustrojów ze źrodła
zakażęnta na organizm wrażliwy; drogi te są zależLre między innyrni od sposobu ich v,lydalanta z
zakŁonego ustroju, atakżę od wrazliwości zatazl<a na warunki środowiska.
2.6. Izolacja - odosobnięnie osoby lub grupy osólr chorych na chorobę zakaźną, zakńonych lub
podejrzanych o chorobę zakaźną, zakażenie, w ce][u uniemożliwienia przeniesienia biologicznego
czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
2.7 .l<ohortacja - grupowanie pacjentów z zakażęniem wywołanym 1)rzęz ten sam patogen w jednym

lub kilku pomleszazeniach oddzielonych od prrzostałych chorych.
2.8. Łańcuch epidemiczny - źrodło zakażęnia i drogi przenoszenia się zarw:kow zę źrodła do wrót za-

każenia.
2.9. Nosiciel - osoba bez objawów choroby zakarźnej., w organizmie której bytują biologiczne czynniki

chorobotw ór cze, stanowiące potencj alne źr ó dł o za]<ażenia innych o sób.

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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2,10 NoŚnik zarazlka powietrze,, wDda, żywność, produkty biologiczne lub inne, które
PoŚredniczą W Przenoszeniu zarazkólv ze źrodła zaktzeniarra osoby wrażliwe.

2,11 Ognisko ePidemiczne szpitalne - ,wystąpienie w szpitalu, co najmniej dwóch przypadków
vrryraŹnte powiązanych ze sobą zakaż,eń.

2,t2 Wrota zakaŻenia - miejsce wriknięcia drobnoustroju do organizmu; wrotami zakażenia są
najczęściej błony śluzowe naturalnycJr jam ciała i uszkodzona skóra.

2.13 ZakaŻenie - v,zniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobo_
twórczego.

2,14 ZakaŻenie egzogenne - zakaże,nie, w którym czynnik etiologiczny pochodzi ze środowiska
osoby zakńonej m<lże to być środolvisko ozywione lut nieozywioie.

2,15 ZakaŻenie endogenne - zakazenie wywołane własną florą osoby zakażonel w wyniku jej
translokacji lub zabu,rzenia składu ilosiciowego np. po antybiotykoterapii.-

2.16 ZakaŻenie szpitalne - zakażęnie, które wystąpiło w związku z udzięleniem świadczęń
zdrowotnych w przypadku, gdy choroba:
a) nie Pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania;
b) wYstąPiła Po udzieleniu Świadczelr zdrowotnych, w okresie nĄdłuższymniż najdłuższy okres jej

wylegania
2,17, Żródło zakaŻenia - człowiek , zzwierzę, roślina lub materia nieożywion a, z ktorej zarazek lu,binnY biologicznY czYnnik chorobotwol,czy drogą bezpośrednią lub pośrednią jest pńnoszony na
wrazliwy organizm.
2.18. ozdrowieniec - osoba, u której ulstąpiły objawy choroby zakńnej.
2.19. Izolatka - Ponnieszczenię przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów,
chorYch na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób, podejrr^y"i o chorob|riuuzią,* c.lu
uniemożliwienia Przenil;sienia biologicznego czynnika choróbotwórczego na inne osoby.
2.20 Pomieszczenie hLigieniczno-sanitarne - pomie szczenie wyposazone co najmniej w
miskę ustęPową, umYwalkę, dozowniLk z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikarni
jednorazowego uzycia clraz pojemnik na zużl,te ręczniki.

3. Zakres stosowaniar procedury:
3,1" Procedura adresowatna jest do wszystkich pracowników Szpital a realizującvch bezpośrednio lub
PoŚrednio Świadczenia :zdrowotne (lekarzy, pielęgniarek, połóznych, ratowników, rehabilitantów,
techników, laborantów, studentów, personelu pomocniczego).

4. Sposób postępowania:
4.1. Zasady izolacji chorych:

Dokument nie moŻe byc zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości 
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a) Przy podejmowaniu decyzji o izolacji chorych, nal<>ży brać pod uwagę czynniki ryzyka występujące
u pacjenta, które wpływają na rozptzestrzenianie się danego drobnoustroju (nie doĘcry CPE - Łolacja
zawsze),
b) W przypadku nosicielstwa VRE, GRE oraz Klebsie:lla pneumoniae ESBL (+) izolacja jest wdrażana
przede wszystkim u pacjenta z biegunką, obecnością stomii, u pacjenta pobudzonego, niezdolnego do
ptzestrzegania podstawowych zalęcęń higienicznych tj. mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
c) W przypadku MRSA pierwszeństwo izolacji dotycz:y pacjentów ztozległymi zmianami skórnymi.
d) Izolacja jest najlepszym sposobem zapobtegającym rozprzestrzen_ianiu się zaka;rcń w warunkach
szpitalnych - ogranicza transmisję infekcji na drodze placjent-pacj ent oraz pacjent-personel.
e) Zalecane sątrzy stopnie izolacji pacjentów:

I. Pierwszy stopień - obejmuje stosowanie uniwersalnych środkólv ostrozności w stosunku do
wszystkich pacjentów, ntezależntę od schorzenia i ich stanu zdrowia (żolacja standardowa).

il. Drugi stopień - obejmuje stosowanie dodatkovlych środków ostrozności w przypadku podejrze-
wanego lub potwierdzonego zakażęnia lub kolclnizacji drobnoustrojami istotnymi z klinicznego i
epidemiologicznego punktu widzenia. Zalęcenia izolacyjne zale,Żnę są w tych przypadkach
przede wszystkim od dróg ptzęnoszenia się drobnoustrojów ora:l podatności innych pacjentow
nazakażenia (izolacja uwzględniająca drogi przenoszenia zatrażeń: izolacja kontaktowa,
powietrzno-kropelkowa, powietrzno-pyłowa ).

ilI. Trzeci stopień - obejmuje ścisły rężtm sanitamy stosowany wobec pacjentów z ciężkimi
zńurzentałrti odporności (izolacja ochronna) lub zakażętiem rriezwykle groźnymi patogenami
(izolacja ścisła rygorystyczna).

4.2. Rodzaje żolacji:
4.2.1.) Izo|acja standardowa ,,S,,: obejmuje rutynowe środki ostrozności zalęcane do stosowania
wobec wszystkich hospitalizowanych pacjentów, nięzależnje od ich choroby, w tym także wobec
pacjentów z zakażęniem krwiopochodnym (WZW typu B, C; HIV, itp.). ZałoZeniem nadrzędnym w
tym przypadku j est przyjęcie zasady: każdy pacj ent j est potencj alnym źródłem zakażęnia.
Wymagania:

Tabela nr 1

Dezynfekcja rąk
po kontakcię z krwią., płynami ustrojowymi, wydalinami, skazonymi
przedmiotami, natychrrLiast po zdjęciu rt;kawiczek, przed i po kontakcie z
pacj entem (zgodnie z p_rocedurą,,Higiena rąk")

Rękawice
w kontakcie z krwią, płynami ustrojorłrymi, wydzielinami, wydalinami,
skażonymi przedmtotarni, w kontakcie z błonami śluzowymi, uszkodzoną
skórą (zgodnie z proceclurą,,Higiena rąk")

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgrcdy Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Maski, okulary ochronne,
przesłony natwarz

do ochrorry błon śluzowych, oczu, nosa i
rozpryśni(icie lub rozpylenie płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin
do ochrony skóry i odzieży ptzed zanieczyszczeniem

Przedmioty kontaktuLj ące
się z chorym

zanieczy s:zczone krwią, płynami ustroj owymi,m
wymagają dezynfekcji

według opracowanych (przyjętych) zasad,.u@
fekcj i porł,ierzchni szpitalnych

Ostre przedmioĘ

unikać nal<ładania osłonek na igły,,0.3ń
strzykawe]k ręką, zginania, łamania lub manipulowania zużytymi igłami;
zużyte ost,re przedmioty umieszczać w odpornych na przekłucie pojem-
nikach

Bielizna pościelowa
bieliznę zarnieczy szczoną krwią, pły"
dzielinami traktować, jako skażoną, umieścić w podwójnym worku,

stosować masl<i na twarz, worki samorozpręzuj@
metodą usta- usta

4'2'2' Izolacja kontakto'wa,rCrrZ zaPobiega,szerzeniu się epidemiologicznie waznych drobnoustrojów,łatwo rozPrzesttzeniającYch się w siodorvisku. Dopt,srczone łączenń pacjentó w z tą samą infekcją,czYlitzw, kohortowanie. Izolacji podlegają zakateiialub kolonizacla nieĘiecznymi lub opornymina anĘbioĘki:
a) gronkowcami (w tym MRSA),
b) paciorkowcami (np. Streptoc'occu:!:Łogenes, Streptococcus pneumoniae),c) enterokokami (E .fclecalis VRE, GRE, E. faecium VRE, GRbd) Pałeczkami Gram - ujemnymi Enterobalteriales (wytwarzające ESBL; KpC, NDM lub innekarbaPenemMY,WtSrmE. coli, K.pnłzumoniae, Serraiia*orirrrurs, E. cloacae, proteus,

Citrobacter),
e)

0
g)
h)
i)

Pałeczkami Gram - ujemnYmi niefermentującymi (Pseuc}omonas aeruginosa, A.baumannii,Burkholderia cepacia, Bordetella pertussi s),
patogenne E. coli
Salmonellą, Shigella., Clostridioides alfficile,
rotawirus,
adenowirus

Dokument nie mo::e być zmieniany lub powielany bez zgody pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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j) norowirus,
k) RSV (respiratory syncytial virus) - dodatkowo izolacja kropelkową
l) Metapneumowirus (MPV) - dodatkowo izolacja kropelkowa.
m) wirus zapaleniawątroby typu A,
n) błonica (skóma postać),
o) czytaczność, zaktzenia gronkowcami u małych dzięci i niemowlą. - dodatkowo izolacja

powietrzna.
p) zakażenta wirusem Herpes simplex (w przypadku neuroinfekcji pa.cjent nie wymagaizolacjl,-),

Varicella zoster - dodatkowo izolacja powietrzna (postaó zlokalizowana u pacjentów z obniżona
odpornością, tozsiana; postaó zlokalizowana u pacjentów z prawidlłową odpornością - izolacja
standardowa),

q) zgorzel gazowa (C l o s tr i dium p erfr in gens'),
r) liszajec,
s) świerzb,

0 wszawica,
u) pacjenci zakńeni lub nosiciele WZW B, WZW C], HIV, izolacja nLie jest konieczna.
v) zakńeniakrwi * tzolacjawskazana u pacjentów:z krwawieniem, tliegunką, otwartymi ranami lub

zdrenowanymi, drgawkamt,nieprzytomnych, niewspółpracujących, z upośledzeniem umysłowym.

Tabela nr 2 Izolacia w zakażeniach kontaktow
pomieszczenie o osobna sala z węzłem sanitarnym, jeżelijest,costępna,

o kohortacjaztym samym zatrażęnięm lub kolonizacjątym samym
drobnoustrojem,

o w przypadku braku dostępności osobnej sali: unikać umieszczania pacjenta z
pacjentami, u których występują czynniki ryz:yka ciężkiego zakażęnialub
zwiększonej transmisji drobnoustrojów (pacj enci z obniżoną odpornością,
otwartymi ranami, o długim czasie poby-tu w szpitalu), odległość między
pacjentami } 1m, zasłony między łożkarnt,

o w wyiątkowych sltuaciach,wskazana konsultacia zzkzs.
Drzwi do sali mogą być otwarte,

oznakowane.

o

a

Personel
medyczny

. obowiązany do przestrzegalnia wszystkich zeLsad izolacji,

. pracownicy z chorobami skóry nie mogą sprawować opieki nad pacjentem z
MRSA.

Higieniczne mycie
i dezynfekciarąk

o przed i po kontakcie z pacjentem oraz jego otoczeniem, zgodnie z Procedurą
P-PE-5l20I2l2015: ""Hisiena rak" (5 Momentów Hisienv Rak).

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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i po zdjęciu rękawiczek.
o dostępne przy.wejściu na salę,

jściem z sali

u wrzucić do worka na odpady medyczne zakńnę.

niej ałowe j edn,crazow e przy kontakcie r rukuzo.ry@
miej scem, opatrunkiem, wydzielinami, wydalinami,

. w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo skażenia materiałem

o po użyciu wrzuLcić do worka na
Fartuchy foliowe . ptzy czynnościach wykonywanych bezpośrednio p.ry 

"ho.y.ąwrzucić do worka na
o niejest konieczna,
o wyjątek: odsysanie dróg oddechowych u pacjentów z zakażenięm układu

zwykle nie są konieczne,
zale c anę są pr z y zabie gach wykonywanych u p acj entów zakażony cw

obchód lekarski do pacjentów izolowanychnależy wchodzić * 
"rt"t,rt.j 

k"r.j."ś.l"
liczbaosób wclrodz,ącychdo sali ograniczona do minimum,
po badaniu pacjenta i przed opuszczeniem sali chorego należy bezwzględnie
umyó i zdezynfekować ręce oraz słuchawki lekarskie.

a

o

o

ograniczenie orlwiedzin (1 osoba)

zakońc4enia skutecznego leczenia.

o

a

a

a

a

wszyscy odwierlzający muszą się zgłosić do pielęgniarki dyżurnej,
pielęgni arka m usi poinformować odwi e dzaj ący ch o zasadachpo śtępowania,
myją i dezynfekują ręce) stosują odzieżochronną,
w przypadku śvzierzbu, zalecanejest wstrzymanie odwiedzin do czasu

jest poinfonnowany o celu i zasadachizolaĄi,
po każdym wyjściu ztoalety musi umyó izdezynfekować ręce,
dba o hisiene osobista

o

o

a

' do mYciaciałai włosów pacjenta stosować -yffi
Sprzęt i materiał
medyczny i
niemedyczny

v,ryłącznie niezbędny (w miarę możliwo ści 
.1 "a"o*rolły;wydzielony do stosowania w izolatce/separatce, np. mankiety do mierzenia

Dokument nie moŻe byĆ zmieniany lub powielany bezzgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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o zasłony mtedzy łózkami oddaó do prania (minimum lx w tygodniu, po
wypisie pacjenta i zawszę w razię potrzeby (rrp. zabrudzenie),

o żele. kremy. środki czystości przęznaczone dla indvwidualnęgo pacienta.
Dokumentacja
medyczna

a

o

przechowywac poza salą chorych,
wypełniać zdezynfekowanymi rękami.

Materiał do badań
diagnostycznych

o

a
transportować do laboratorium w zamykanynn pojemniku,
powierzchnia zewnęttzna musi byó czysta.

Bielizna
pościelowa

a traktować, jako skażoną i postępować zgodnie z InstrukcjąI-DZB-Il20I5:
,, Po stępow anię z bielizną brudną/ o dzieżą t o1l o czą" oraz Procedur ą P -DZB -

7 l 20 I 5 : ..Zasadv po stępowan ia z bięIizna szpitalna" .

Odpady medyczne o traktowaó, jako skazone i postępować zgodnie z ProcedurąDTlP/8:
".Gosoodarka odoadami w USK".

Naczynia i sztućce o powinny byó myte i dezynfekowane w maszwie myiąco-dezynfekuiącei.
Transpor1 chorego . ograniczyć do minimum,

o jeśli to mozliwe, zabezpieczyć miejsce zakazenta,
o wózek transpotlowy zdezynfekować bezpośrednio po użyciu.

Personel
sprzątający

j e st zobow iązany do prze strze gania zasad tza,Iacji,
sprzątać izolatkę w ostatniei koleiności.

a

o

Sprzęt do
sprzątania

. mopy i ściereczki do uzytku jednorazowego ,ń/ sali chorego zakażonego,
o zalecane ściereczki jednorazowe,
o uż>Ąę mopy należy włożyó do worka, przekuzac do prania,
. wózek sprzątaiący zdezynfekować, a następnie umyó.

Mycie i
dezynfekcja

. wznaezony sprzęt do mycia i dezynfekcji przedmiotów, powietzchnt w sali
chorego,

. dezynfekcja przynĄmniej 2x dzięnnie,
o stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o sprektrum działanta dostosowanym

do rodzaju czynnikaetiologicznego (bakterie, wirusy, grzyby, spory, Tbc).
Postępowanie po
zakończeniu
tzolacji

o łożko wraz z materacenr oddać do stacji Łóż,ek,
o postępowanie z brudną bielizną zgodnie z Inr;trukcją I-DZB-I|20I5:

,, P o stęp ow anię z bieltzną brudną/ o dzieżą r 01) o czą" i P ro cedurą P -D ZB -
7 l 20 I 5 :,,Zasady po stępowa nta z bielizną szplitalną",

o postępowanię z odpadami zgodnie z ProcedurąDTlPl8:,, Gospodarka
odpadami w USK",

o dezynfekcja (przecieranie) wszystkich zmywalnych powierzchni,
o wietrzenie pomieszczenia.

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Standard
Akredytacyjny CMJ:
KZ 2; I<Z 2.2

Izolacja pacjenta
Strona l z24

WYDANIE nr 7

Data obowięywania:

L9 o*ą *{ło,ł

czas trwania
izolacji

o zakażenia lub kolonizacja opomymi na antybiotyki grońo-.u.rri 6łRsł1paciorkowcami, enterokokami, pałeczkami Gram ujómnymi - po .r"yrkurrirr 3
ujemnych posiewów zwcześniej dodatnich materiałów pobranych od
pacjenta,

l, zgorzel gazowa - ptzęz czas trwania choroby,

' oSPa wrctrzna/PołPasiec - do czasu przyschnię cia zmian, nie krócej niz 5 dni
od pojawienia się wysypki, czas izolacji powinien być wydłużorry ło 

"onajmniej 7 dni u osób z niedoborami odporności,
o liszajec, Świerzb, wszawica - ptzez24 godziny od, zakończenia cyklu leczenia,o patogenne E. coli,.salmonella, shigiella - przez czas trwania choroby

(w przypadku nosiciel stwa salmonella, pacjent nie wymag a izolacjlj,o Clostridioides dfficile /CDII- do czasu ustąpienia objawów (biegunki), nie
krócej niż 48 godz. od uzyskania uformowanego stolca; należy rJzwuzyó
utrzymanie izolacji do końca hospitalizacji w oddziałach o w}sokiej
zapadalności na CDI,

o zakazenia streptococcus pyogenes (w przypadku zmianskórnych) - przez 24
godz. od zastosowania antybiotyku skutecźn"go wobec strepioro,r"i,
pyogeneS,

o rotawirusy - przęz czas trwania choroby (biegunki),
o adenowirusy - zakażenia układu oddechowego: do końca hospitalizacji,

zakazenia układu pokarmowego: przęz czas trwania objawówo norowirusy - przez okres do 48 godz. od ustąpienia objawów, u niemowląt
izolacjęv,rydłużyć o 5 dni,

o Rsv (respiratory syncytial virus) * przez okres trwania objawów.
\\/irus zap. wątroby typu A:
o u dzieci ponizej 3 roku Ęciaizolacje, należy prowadzić przez cały czas

hospitalizacji,
o u dzieci pomiędzy 3-14 rokiem życia - 2 tygodnie od pojawienia się objawów,
a d pojawienia się obiawów.

Postępowanie ze
zwłokami

stosować zalęcane środki ostrozności po śmierci pacjenta,
w_przypadku, kiedy istnieje ryzyko zakażeniaod zwłok, do etykiety
identyfi kacyj nej, należy przymo cować nalepkę,,Niebezpieczeństwo
zakażenia",
poinformować osoby mające kontakt ze zwłokarni o możliwym ryzyku

9

Dokument nie moŻe byĆ zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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WYDANIE nr 7

Data obowiązywaria:

t§ JĄ
/L ,r

aDe.o/

Uwaga!
W przypadku braku pomleszczeń spełniających wymagania określonę w Tabeli nr 2, pozycji:

,,Pomieszczenie", rolę pomieszczenia do izolacji lub kohortacji r;horych mogą spełniać
.vq1znaczone okresowo sale chorych na oddziale, posiadające prawidłowo wyposazone

stanowisko do higieny rąk i kubły na odpady medyczne. Pacjenci izolowani muszą mieć
lw1vznaazoną oddzielną toaletę na oddziale.

W pomieszczenill izolacji nie mozna gromadzić sprzętu, materiałów opatrunkowych itp.,
ponieważ wszystko, co znajduje się w izolatce jest traktowane jako skazone.

Po zakończeniu izolacji chorego izolatka vnryaz z jej wyposaz,eniem poddawana jest

gruntownej dekontaminacji a niewykorzystane pakiety zawie:rające drobny sprzęt
j ednorazowy, materiały opatruŃowe itp. podlegaj ą utylizacj i.

Zalecenia izolacji kontaktowej u pacjenta ze szczepem wytwarzającym KPC lub inne
karbapenemazy - Zalącznik nr 2 do Procedury: ,,Izolacja pacjenta".

Postępowanie w przypadku izolacji kontaktowej u pacjentów w Klinice Transplantacji
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej: Instrukcja I-PE-7 (jalro załącznikdo
Procedury:,,Izolacja pacjenta").

4.2.3.Izolacja powietrzno - kropelkowa ,,D,, ! izolacja powietrzno - kropelkowa zapobiega
transmisji drobnoustrojow przęz cząstecz)<l większe ńZ 5 pm, powstające w czasie mówienia,
kaszlu lub kichania oraz podczas zabiegow wykonywanych w obrębie dróg oddechowych
zakazonego pacjenta (bronchoskopia, odsysanie drzewa oskrzelowego, intubacja, fizykotera-
pia). Cząstkt te, z powodu dużych rozmiarów nie pozostają długo zawieszone w powietrzu;
mogą być przeniesione na odległośc 1 m. Izolacji podlegają pacjenci z:,rozpoznaniemz

a) błonica gardła,
b) meningokokowe zapalenle opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitiditis),
c) krztusiec (koklusz),
d) paciorkowcowe zapalenie gardła (Streptococcus pyogenes'),
e) zakażęntapneumokokowe,

0 grypa,
g) świnka,
h') rożyczka,
i) odra,

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości 
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WYDANIE nr 7

Data obowiązywania:

,,l!. i} ,: Ł 82.3

j) ospa wietrzna,
k) półpasiec,
l) adenowirusowe zatrlalenie płuc,
m) zakażenie norowiru,sem.
n) RSV (respiratory syncytial virus),
o) Metapneumowirus (MPV),
p) Myc,oplu.sma pneunloniue.
q) koronawirus SARS-CoV-2.

4.2.4- lzolacja Powietrzno - pyłowa ,,A,,: zapobiega transmisji drobnoustrojów przez jądra
kondensacji lub skażorrc cząsteczki kurzu mniejsze niź 5 pm. i)robnoustroje są przenoszone
na Znaczne odległoŚci przez prądy powietrza i mogą utrzymywać się w powietrzu przez
dłuższy czas. Izolacji p o dle g aj ą pacj enc i z r o zp oznani em :

a) gruźlica płuc,
b) odra,
c) ospa wietrzna,
d) półpasiec z rozsianymi zmianami"
e) koronawirus SARS-CoV-2.

Tabela

11

nr 3 Izolacja w zakażeniach szerzących sie dropa oddechow
pomieszczenie o w przypadku drogi powietrzno - pyłowej izolatka z systemem w-entylacji

umLożliwiającym utrzymanie ujemnego ciśnienia - przy braku dostępności.
wskazane w miarę mozliwości ptzekazanie pacjenta na od,d,ział
spe cj ali styc zny l o ddział choro b zakaźny ch,
o osobna salaz węzłem sanitarnym,
o w PrzYPadku braku dostępności izolatki/osobnej sali: unikać umieszczania
pacjenta z pacjentami u których występują czynniki ryzykacięzkiego zakażenia
lub zwiększonej transmisji drobnoustrojów (pacjenci z obnizonąodpornością, o
długim czasie pobytu w szpitalu)
o kohortacj a ztym samym zakażęnięm lub kolonizacja tym samym
drobnoustrojem (nie kohortować pacjentów zakażonychdrobnouŚtrojami o roznej
lekowrażliwości, np. pacjent z gruźIicą t gruźlicąwielolekooporną)
o w izolacji powietrzno-kropelkowej odległośc między pacjentami ) 1m, zasłony
między łóżkami,
o w \Ąyjątkowych sytuacjach np. w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem SARS -CoV-2 wskazana konsultac j a z ZKZSZ,

Drzwi do sali o ;zamknięte,
Dokument nie moze byĆ zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds, Jakości
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Standard
Akredytacyjny CMJ:
KZ2iI{L2.2

Izolacja pacjenta
Strona 7 zż4

\ryYDANIE nr 7

Data obowiązywania:

,rI9.c3 łoaa
. oznakowane,

Personel
medycZny

. opiekę nad chorym powinien sprawować personel uodporniony na zakażenle, z
powodu, którego wprowadzono izolację (np. odlra, ospa wietrzna),

o obowiązany do przestrzegania wszystkich zasacl izolacji,
. \łl,znaczony stały personel do opieki nad chorym (o ile to możliwe).

Higieniczne mycie
i dezynfekc.ia rąk

. pr:zed i po kontakcie z pacjentęm oraz jego otor;zeniem, zgodnie z Procedurą P-
PFl-5l20l2l2015:,,Higiena rąk" (5 Momentów Higieny Rąk),

o pr:zed i po zdjęciu rękawiczek.
Srodki ochrony
indywidualnej

o dostępne przed wejściem na sa,lę,
. uslrrwane przed wyjściem z sallt (z wyjątkiem miaseczki. która zdejmowana jest

poza salą tzolacji pacj enta)
Rękawiczki o na\eży zakładac przy kontakcię zwdzieliną z <1rog oddechowych lub

sklażonymi przedmiotami,
o w przyp adku zakażeni a/p o dej r zenia zakażeni a lio ronawirusem S ARS - C o V - 2

zdkładane przed wejściem na slalę,
. po uzyciu wrzualc do worka nir odpady medycz,ne zakaźne.

Farluchy
jednorazowe

o nalęży zakładac przy kontakcie z pacjentem |u|,jego otoczeniem, aby uniknąć
skiezenia odzieży.

o w przyp adku zakażeni a/p o dej r zęnia zakażeni a lioronawirusem s ARs - c ov - 2
za:lożyc fartuch jednorazowy wzmocniony przed wejściem na salę,

. po uzyciu wrzucić do worka nil odpady medycz,ne zakaźne,
ochrona oczu o w przypadku wirusa RSV oraz koronawirusa SARS-CoV-2 zakładac okulary

oclrronne (transmisja wirusa oclbywa się przez spojówki oka) przed wejściem na
salę,

. w pozostałych przypadkach ochrona oczu nie Iest potrzebna.
Maski ws;kazane jest stosowanie masr;k twarzowych przy każdym kontakcie z

pacjentem; maski zakładane przed wejściem na salę,
w przypadku gorączki krwotocznej zaleca się nnaski z filtrem HEPA (FFP3)
z"przestrzeganiem czasu ich użytkowania zgodnie z zaleceniem producenta,
w przypadku podejrzenlalzakażenia SARS-Co'V-2 zaleca się maski z filtrem
typu FFP2 / FFP3,
p eLcj enc i z gr uźlicą prątk uj ąc ą or az zakażeni em/po dej rzeni em zakażenia
ko ro n awirusem S ARS - C oV -2 opuszczaj ąc po nrie szc zente tzo\ acj i powinn i
nclsić maski chirurgiczne,
personel opiekujący się choryrni prątkującymi powinien nosić maski FFP3
4ry4llyzeganiem czasu ich użytkowania zgodnie z zalecęniem producenta.

Dokument nie moze byc zmieniany Iub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Data obowiązywania:

Ll.rr, apcDN

Odwiedzający

ielęgniarka musi poinformować odwiedzai

ograniczenieodLwiedzin(1osoba)dowyjątko!\Tch'r;m
zvńaszcza w pr:zypadku pacjentów z gruźltcąi zakaż-any"ń słRs-cov-z
wszyscy odwiecizający muszą uzyskać indywidualną zgodę od
ordYnatora/kierownika oddziału; ptzed,wejściem do-saii chorego muszą zgłosic
się do pielęgnia:,ki dyzurnej,
myją i dezynfekują ręce, stosują zalecanaw danym przypadku odzieżochronną,

Izolowany pacjent o jest poinformowany o celu i zasadachizolacji,
uszczenia sali pacjent ma założonąmaskę chirurgiczną.

Sprzęt i materiał
medyczny i
niemedyczny

w miarę możliwościużywac sprzęt jednorazow ao t..upi-ń piłęg*.1
oddechowej,
dedykowany sprzęt np. : stetoskop, ciśnieniomierz,
jeśli uż5,ryvany jest sprzęt wielokrotnego stosowania po uzyciu przeprowadzić
dezynfekcj ę wstępną i przekazac do centralnej sterylizacj i,
centralna sterylizacja powinna być poinfofinowana o ryzykuzakńenia
związanego Ze Spr Zętem,
zasłony miedzy Łózkami oddaó do prania (minimum lx w tygodniu, po wypisie
pacjęrfta i zawszl:, w razie potrzeby (np. zabrudzenie).
przechowywac poza salą chorych,a

a
Materiał do badan o transportowaó dcl laboratorium w zamykanym pojemniku.

Bielizna
pościelowa

traktować, jako skażoną i postępowac zgodni. , k rffi
,,Postępowaniezbieliznąbrudną/ odzieżątoboczą" i lrocedurą P-DZB-Il20I5:

ia z bieli
Odpady medyczne traktować, jako skażone i postęp owac zgodni" , P-".d,oą o7P/g,

,,Gospodarka odpadami w USK''.
Naczynia i sztućce S Przęt j e dnor&zo w€ 8o uży cia w przyp adku rukuz"^@

koronawirusem SARS -CoY -2,

. ograniczyc do minimum,
rtu pacjent powinien miec założoną maskę chirursi

Personel
sprzątający

j e st zobowi ązany do prze strze gania zasad, izolacj i,
:iprzątać izolatkę w ostatniej kolejności,
personel sprzątający stosuje zalecane, zgodne ztypem izolacji środki ochrony
osobistei.

a

a

a

Dokument nie mcrŻe byc zmieniany lub pl91ryi6|ąpy bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Standard
Akredytacyjny CMJ:
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Izolacja pacjenta
Strona I z24

WYDANIE nr 7

Data obowiązywania:

B.aą.ałC,v

Sprzęt do
sprzątania

3 mopy i ściereczki do użytku jednorazowego w sali chorego zakażonego,
o zalęcane ściereczki jednorazowe,
o uilyte mopy, należy ńożyć do worka na sali chorego,
o wózek sprzątający zdezynfekowaó, a następnie umyć.

Mycie i
dezynfekcja

. wyznaczony sprzęt do mycia -i dezynfekcji przedmiotów, powierzchni w sali
c}rorego,

o dezynfekcjaprzynajmniej 2x dzięnnie,
o stosowanie preparatów dezyn[ekcyjnych o spe-ktrum działanla dostosowanym

do rodzaiu czvnnika etiolosiczneso (bakterie. ,wirusy. grzyby. spory. Tbc).
Postępowanie po
zakonczeniu
izolacji

o łożko wTaz z materacem oddać do Stacji Łoże\;,
o postępowanie z brudną bielizrrą zgodnie z Instrukcją I-DZB-I|20I5:

,,l?ostępowanie z bielizną brudną/ odzieżąrobc>cz{'i Procedurą P-DZB-7l20I5:
,,',ZasadypostępowaniazbięIiznąszpltalną",

o postępowanie z odpadami zgcldnie z Procedurą DT/P/8: ,, Gospodarka
odpadami w IJSK",

. dęzynfekcja ptzez zmywanie (przecieranie) wsizystkich zmyrvalnych
powierzchni,

o dezynfekcj a metod ą zamgławiania (w uzgodnieniu z zkzs)..

czas trwania
izolacji

o b]:onica gardła - przęz cały okres antybiotykote;rapii, do chwili uzyskania2
ujemnych posiewów w odstęllie, co najmniej 24 godz.,

. grypa - przez czas trwania ch<rroby,
o ospa wietrzna/połpasiec - do czasu przyschnię<:ta zmian, nie krócej niz 5 dni od

prljawienia się wysypki, azas izolacjt powinierL byó wydłużony do co najmniej
7 dni u osób z niedoborami o<lpomości,

o krztusiec - przez 5 dni od rozpoczęcia właściwej antybiotykoterapii,
. odra - pTzęz czas trwania choroby,
o śrviŃa -przęz 5 dni od początku obrzęku śliniaŃi,
o różyczka - do 7 dni od pojawienia się wysypki,
. a<lenowirusowe zap. płlc - dc, końca hospitaliz:acji,
o zakażęnie norowirusem - przez okres nie krótsizy niz do 48 godz. od ustąpienia

olrjawów, u niemowląt izolac_ię v,lydłużyć o 5 <lni,

o zakażenie Rsv (respiratory s,yncytial virus) - pIzez okres trwania objawów
c zzlkażęnia streptococcus pyo+1enes (paciorkowcowe zapalenie gardła) - przez

2,I godz. od zastosowania ant,ybiotyku skutecznego wobec S.pyogenes,
. fufycoplasma pneumoniae - iz:,olacla wskazana w przypadku wystąpienia

olriawów.
Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Akredytacyjny CMJ:
IśZ2;I<JL2.2 Izollacja pacjenta

Strona I z24
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Data obowiązywania:

§.Oq. a,oŁDN

meningokowezapalenieoponmózgowo.rdzeniowy"n@
czas tozpoczęciil efektywnej terapii; pacjenci u których stwierdzono
nosicielstw o N e,i s s er i a m e nin gi ti dirzs nie wymagaj ą i zolacji,
gruźlicapłuc:
a) do ustąpieniil, zakaźnosci, czyli do czasu odprątkowania potwierdzonego

uzyskaniem ujemnych wyników w 3 kolejnychrozmaza& plwociny
wykonanych w odstępię 8-24 godz. (nie wcześniej niz po 2 tyg. terapii),

b) w przypadktr wykluczenia gruźlicy
zakażerię koronawirusem sARs -coy-} - czas izolacji do ustąpienia objawów
i uzyskania ujennnych wyników badań w kierunku SARS-CoV-2

Postępowanie ze
zwłokami

stosować zalecalte środki ostrozności po śmierci pacjenta,
w przypadku, kiedy istnieje ryzyko zakażęnię od zwłok, do etykiety
identyfi kacyj nej, należy przymo cować nalepkę,,Niebezpieczeństwo
zakażenia",
poinformować osoby mające kontakt ze zwłokami o możliwym ryzyku
zakażenia, aby n@ąc właściwe środki ostrożności.

Uwaga!

W PrzYPadku braku w szpitalu pomieszczeń spełniających powyższe wymagania konieczne
jest rozważenie przekazania chorego do ośrodka specjalisty<; znego:
o \try' PrzYPadku Podejrzenia gruŹlicy układu oddechowego - Dolnośląskie Centrum Chorób

Płuc, filia w Obornikach Śląskich

' w PrzYPadku zakażenia/podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS_CoV_2:
woj ewódzki szpita]l specj alistyczny im. J" Gromkowskiego

JęŻęli Pacjent wYmagający izolacji powietrznej ze względ,ow klinicznych pozostaje w szpitalu
należy ptzestrze gać poniższych zasad :

a) rolę Pomieszczenia do izolacji lub kohortacji chorych mogą spełniać :y .7znaczonę
okresowo sale chorYch na oddziale, posiadające prawidłowo wypostźone stanowisko
do higienY rąk i kubłY na oclpady medyczne; pacjenci izolowani musza mieć
Wznaczoną oddzielną toaletę na oddziale,

Dokument nie morze byĆ zmieniany lub powielany bezzgody Pełnomocnika Dyrektora ds, Jakości
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Standard
Akredytacyjny CMJ:
I{L2;I{L2.2

Izolacja pacjenta
Strona I z24

WYDANIE nr 7

Data obowiązywania:

j,9 Uu, L0 Jcł
b) chory opuszczajE: pomieszczenię izolacji bezwzględnie ma założoną maskę

chirurgiczną,

c) personel wchodzący na salę powinien nosić dopasowane maski filtĄące cząsteczki o
średnicy 1 pm w co najmniej 95oń,

w pomieszczeniu iz,olacji nię mozna gromadzic sprzętu, materiatów opatrunkowych itp.,
poniewaz wszystko, co znajduje się w izolatce jest traktowane jako skazone

po zakończeniu iz,olacji chorego tzolńka wraz z jej wyposazeniem poddawana jest
gruntownej dekontaminacji a niewykorzystane pakiety zawierające drobny sprzęt
j ednorazowy, materiały opatrunkowe itp., podle gaj ą utylizacj i.

Szczegółowy sposób postępowania w prrypadku zakażenialpodejrzenia zakażenia
koronawirusem SAFi,S-CoV-2 określają zalecenia Zespołu Kontroli Zakażeń
Szpitalnych dot.postępowania w prrypadku podejrzenia koronawirusem SARS-CoV-2.

4.2.5. Izolacja ścisła: Izolacja żródła zakńenia.. Cel: zapobieganie szerzenta się zakażeń
wywoływanych przez drobnoustroje o wysokim 5f6lpniu zakaźności i zjadliwości, przenoszonych
zatówno drogą oddechowq5 jak i pTzęz bezpośredni kontakt, np. gorączka Ląssa, wirus Ebolą, błonica,
dżuma.

Wymagania:
a) pokój jednoosobowy zpełnym wyposażeniem, z pomieszczęnię,m higieniczno-sanitamym,
b) śluza umywalkowo-fartuchowa,
c) minimalne wyposa;żenie sali,
d) wskazane niższe, ul porównaniu z otoczeniem, ciśnienie powietrza w sali izolacji.

Uwaga!

W przypadku braku pomieszczeń spełniających powyzsze wynragania konieczne jest

przekazariea chorego do ośrodka specjalistyczneg() (oddział zakńny lub Klinika Chorób
Zakńnych; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa).

W przypadku, gdy pacjerrt ze względow klinicznych pozostaje w szpitalu, należy przestrzegać
poniższych zasad:

d)

e)

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zg,cdy Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Standard
Akredytacyjny CMJ:
IśZ2;I<'L2.2 Izolacja pacienta

Sltrona l z24

WYDANIE nr 7

Data obowiryywańa:

__]9.Ub, uTon
a) oddzielnypersonel,

b) odzieŻ ochronrLa: maski z filtrem HEPA (FFP3), gogle, czepki, rękawiczki, fartuchy
ochronne wzmocnione PłYnoodporne / kombinezony stosowan e przezwszystkie osoby
wchodzące do izolatki,

c) PrzedmiotY zanieczyszczone wydzielinami i wydalinamLi chorego fiednorazowy,
drobnY sPrzęt medyczny, opatruŃi, pampersy, itp.) odpowiednio zabezpieczone
(PodwójnY czerwonY worek) i oznakowane, jako materiał wysoce zakńny,
transportowany do utylizacji,

d) bielizna PoŚcielowa traktowana, jako skażona; przed ptzekazaniem do pralni
zaPakowarta w PodwójnY worek (wewnętrzny, rozpuszcza.lny w procesie prania!) i
oznaczona, jako materiał wysocę zakaźny,

e) zakazodwiedziłr,

D w Pomieszczeniu izolacji nie rnożna gromadzic sprzętu, materiałów opatrunkowych
itP,, PoniewaŻ wszYstko, co znaj,luje się w izolatce jest traktrrwane jako skażone,

g) Po zakończeniu izolacji chorego izolatka wraz zjej wyposażeniem poddawana jest
gruntownej dekontaminacji, łącznie dezynfekcją met. zamgławiania, a
niewYkorzYstane Pakiety zawierające drobny sprzęt jednorazowy, materiały
opatrunkowe itp. po dle g aj ą utylizacji.

4,2,6,Izolacja ochronna: stosowana u pacjentów z obniżonąodponnością w celu ich ochron y przed,zakńęniem drobnoustr<ljami Pochodząwmi od personelu, innycń chorych i ze środowiska szpitalnego.Izolacji podlegają:
a) pacjenci przygotowywani do ptzeszczepu,
b) pacjenci po przeszczepie,
c) oparzeni,
d) odmrożeni.

o iz:,olatka Z Systemem wentyl acj i rup"* niui ą"y r@
ciśrrienia lub osobna sala zwęzłem sanitarnym,

filtrów zamontowanych w
Dokument nie moŹe byĆ zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dy,rektora ds. Jakości
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Standard
Akredytacyjny CMJ:
I{L2;KZ2.2

Izolacja pacjernta
Strona I z24

WYDANIE nr 7

Data obowipywania:

,ł3-c"ł,LcZ+,l
wentylacyjnych (typu HEPA),
o po_mieszczęnte wraz z wyposa:leniem musi byó umyte t zdezynfekowane przed
wprclwadzeniem paci enta.

Drzwi do sali o zamknięte,
o oznakowane.

Personel
medyczny

ob,owiązany do przesttzegania wszystkich zasad izolacjt,
o g_raniczon a liczba o sób maj ący kontakt z p acj entem,
personel z zakużeniem nie moile zajmowac się pacjentem,
zaleca się wyznaczenie osobnego personelu.

a

a

o

o

Higieniczne
mycie i
dezynfekcja rąk

. prł.y kuZdym wejściu do izolatki,

. prized i po kontakcie z pacjente:m oraz jego otoczeniem,
o zgrrdnie z ProcedurąP-PE-5l20I2l20I5,,Higiena rąk" (5 Momentów Higieny
Rąk)

odzież ochronna . obowiązuje wszystkich wchodzących do izolatk.i,
o zal<ładarla i zdeimowana w śluzie.

Rękawiczki o w ,przypadku pacjentów po prz;eszczepie szpiku lub konieczności zmiany
opatruŃu u pacjentów zrozległymi oparzeniami - wskazanę zakładantę
i ałovtrrch rękawiczek.

Fartuchy
jednorazowe
sterylne

. w s}tuacjach koniecznych, odpowiednio do starru chorego iryzykazagtożenta,
np.: ;pacjenci po przeszczepie szpiku, konieczność: zmtany opatrunku u chorych z
rozlel głymi oparzeniami.

Fartuchy foliowe o stor s owaó w przyp adk u nat ażęnia na zachlapanie materiałem b i o l o g ic zny m.
ochrona oczu o nię iest konieczna.
Maski . w s}tuacjach koniecznych, od1lowiednio do statru chorego t ryzyka zagrożenia,

nD. tr,acienci po orzęszczepię szpiku.
Sprzęt medyczny . myć i dezynfekowac przedkł:dym uzyciem.

. Ę,dzielony tylko do stosowania w izolatcę przęz okęs izolacji np. maŃiety
do rrLierzenia ciśnienia, termometr, stetoskop.

Sprzęt
higieniczny

o baseny, kaczki - po kazdym uz;yciu, należy zdezynfekować w myjni-
dezynfektorze.

Bielizna
pościelowa i
osobista

. zrrięniac co najmniej 1x dzierrnie, usuwać nablieżąco i postępowac zgodnie z
Proc edurą P -DZB -1 l 20 I 5 :,,Zasaldy po stępowani al z btelizną szpitalną".

Odpady o usuwaó nie rzadziej niz 2x dziennie,
o wskazane usuwanie na bieząccl,
. zg,cdnie z ProcedurąDTlPl8:,,, Gospodarka odpadami w USK"

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Standard
Akredytacyjny CMJ:
KiL 2; K'Z 2.2

Izolacja pacjenta
Sltrona I z24

WYDANIE nr 7

Data obowiązywania

3-oq - ao aor"

w sytuacjach koniecznych stosować środki ochrony dostosowane do stanu
orego i ryzyka zi,gpzgn gkalecane głównie maski).

owszystkieczynn<rścizwiązanezesprzątani".o.o'po@
o wszystkie powierzchnie myó środkiem dezyrrfekcyjnym o właściwościach

nie rzadzięi ńz2x dziennie.
. o czasie izolacji <lecyduje lekarz.

4,3, OsobY odwiedzajiące l rodzice / opiekunowie: dla unil,rrięcia problemów etycznych i
PsYchologi cznYch naleŻ5l Pacjenta i rodzinę precyzyjnie informow uć ,o prry"iylrach podję tych dziŃań iichznaczeniu.

a) WszYstkie osobY krlntaktujące się z chorym (personel konsultujacy, odwiedz ający,opiekunowie)
zgłaszają się do oso,by odpowiedzialnej zaizolację.

b) Chorego odwiedza 
.i ak naj mniej sza liczba o sób (naj bl iższa ro dzina, opiekunowie).

:) odwiedzaj ący z ńjawami infekcji nie mogą odwiódzaó chorych.
d) OsobY odwiedzające dostosowują się dó zaleceń wymaganych w danym typie izolacji. oobowiązującYchzasadach informuje odwiedzającego oróbu *yinząą"uzgodę na odwiedziny.

4.4.Izolacja pacjentów w SOR:
a) Pacjenta Z roz9ozneniem lub podejrzeniem choroby zakaźneji z SoR, należy przekazaó do

O ddziału C horó b 7, ak:aźny ch, p o wcz e śni ej szym p o informo wani u l ekar za Izby v r zy i ęZ,b) Do momentu Przekazania Pacjenta, naleiy wdrozye izolację odpowiednią dla drogi przenoszenia
drobnoustroj ów zgod.nie z Procedur ą,.,Izoiacj apacj enta''.c) Pomieszczenie, W lltórym przebywał puÓ3"rrt, na|eży po jego opuszczeni u pTzęz pacjentazdezynfekowaó (dotyczy wszystkich powńrzchni).

d) Rodzaj zastosowanej izolacji, tależy vrpisać do dokumentacji pacjenta.

4.5. Prioryte§ izolacji:l

W PrzYPadku ograniczonYch możliwośici izolacji w salach jednclosobowych, pacjenci podlegająizolacjiw zależności od virykrytego BcA w następującej kolejności:
1) Clostridioides difficite toksynotw,orcze -pacjenci z objawowymzakużeniem;

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgody pelnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Standard
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Izolacja pacjenta
Strona 1 z ż4

WYDANIE nr 7

Data obowiązywaria:

/3. ób. ,1.c)ro n
2') Pałeczki Enterobącterales - wytwarzające karbapenema;zy - pacjenci z objawowym

zakażeniem lub kolonizacj ą;

3) Staphylococcus aureus o zmniejszonej wrażliwości lub oporności na glikopeptydy lub
linezolid; - pacjenci z objawowymzakńęnienn lub kolonizacją;

4) Enterococcus spp. - z nab7łą opornością na co najmniej jeden z glikopeptydów - tylko
pacjenci z biegunką oraz nosiciele w oddziałach, w których są hospitalizowani pacjenci z
czynnikami ryzyka inwazyjnych zakażeń i:nterokoko\^rych (w szczególności intensywna
terapia, hematologia, onkolog ta, dtalizy);

5) Enterococcus spp. opome linezolid - pacjenci z objawowymzaktzęniem lub kolonizacją;

6i) Staphylococcus aureus oporny na metycyliinę (MRSA) - tylko pacjenci z objawowym
zakażęniem. w którym zachodzi ryzyko rozprysku skazonego rnateriału biologicznego;

7) Pseudomonas spp. - wytwarzające karbapenemazy - pacjenci z objawowym zakażęniem lub
kolonizacją;

8) Acinetobącter spp. - wlźwarzające karbapenęmazy - pacjenci z objawowym zakażęniem lub
kolonizacją;

9) Pałeczki Gram-ujemne wykazujące nabytą oporność na kolistynę - pacjenci z objawowym
zakażentem lub kolonizacj ą;

10)Pałeczki K. pneumoniae ESBL (+) - tylko pac.jenci z biegunką;

i 1)Pałeczki E.coli ESBL (+) - tylko pacjenci z biegunką;

4.6. Zespół objawów klinicznych wskazujących na koniecznośić zastosowania empirycznej
izolacji do czasu ustalenia rozpoznania.

20

Wskazania do izolacii
Powietrzno-pylowei powietrzno-kropelkowei kontaktowei

o Wysypka plamkowo -

grudkowa z nieżlĄem nosa
i gorączką.

o wysypka pęcherzykowa
(podejrzenie ospy
wietrznej).

o zapalenie opon
mózgowo -

rdzeniowych.

o wysypka plamisita lub
wybroczynowai.
gorączką.

o ostra biegunka o etiologii
zakńnej, pacj ent niekontro luj ący
oddawanie stolca.

. Biegunka u chorego po lub w
trakcie antybiotykoterapii.

o ostra bieeunka o etioloeii zakń-

Dokument nie może byó zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Standard
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WYDANIE nr 7

Data obowiązywania:

13. ub gD ń
Kaszel, gorączka, naciek
w gómym płacie płuca
(Mycobacterium
tuberculosis).

Kaszel, gotączka, naciek
płucny o dowolnej
lokalizacji u chorego
zakażonego HIV (lub z
grupy ryzyka).

Nirpadowy silny kaszel
w okresach
zaohorowań na
kriztusiec.

Zapalenie oskrzeli,
zal<ażęnię górnych dró g
oddechowych w
okresie epidemicznego
wy,stępowania grypy.

nej, pacjent w pieluchach lub z
nietrzymaniem stolca

Zakużenie dró g oddechowych,
zwłaszc za zap alenie o skrze l ikó w i
krup u niemowląt i małych dzieci
(<2r.ż.)-RSV.

Zakużenie lub kolonizacj a
wieloopornymi drobnoustroj ami.

Zakażenie skóry, ran lub dróg
moczowych u chorego ostatnio
hospitalizowanego lub
przebywĄącego w Domu Opieki.

Martwicze zapalenie powi ęzi,
szybko postępuj ąc e zakażenię
skóry i tkanek miękkich.

Ropień lub drenaż rany, których
nie mozna zamknąc opatruŃiem

Wysypka pęcherzykowa

Izolacja emPilYczna jest wdtużana wob,ec pacjenta, u którego na p6d3fąy7ię obrazuklinicznego, bez
Potwierdzenia mikrobiologicznego, należy podójrzewać obecność Źakażęnia,które wymaga ffianiaPacjenta izolacji kontalltowej lub odde:cńo*.j. Izolacja jest prolła dzona do czasu wykluczeniazakuŻenia, które bYło Podejrzewane na. podsiawie obecności zespołu objawow lub odchyleń wbadaniach dodatkowYch, lub do czasu gdy, zastosowany antybiotyk pc,woduje'ustąpienie zakaźnosci.

SzczegółowY Wkaz rodzlaju i czasu zalecanej izolacji w wybrany ch z:,akńęnrach i stanach klinicznychzawarty jestw Zalączniłlu nr 7.

Uwaga!
Przeniesienie Pacjenta z zaleconą izolacją na inny oddział ozĄacza utrrymanie tej żolacji izobowiązuje lekarza Przekazującego pacjenta d; przekazania oddziałowi prryjmującemupisemnej informacji o Ę,m fakcie.

Dokument nie mclŻe byĆ zmieniany lub plowielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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lE, cy LCŁDnl

5. Odpowiedzialność i uprawnienia:

Lp Rodzaj crynn,ości rwiązany ch z r eallzacją
procedury

Odpowiedzialność

1. ZIe cenie izo lacj i na obowi ązuj ącym FormularztL
Zalącznik nr 1 do Procedury :,,Izolacj a pacj enta"
i powiadomienie Zk|ZS o wdrozeniu izolacji na adres
e-mail zkzs@usk.wroc. pl

L ekar z l piel ę gni arkalp oŁo żna z o ddziału

Zlęcęnie izolacji na obowiązuj ącym Formularzrt
Załącznik nr 1 do Procedury :,,Izolacj a pacj enta"
drogą e-mail do Kierownika Kliniki (sekretariat) oraz
Pielęgniarki Oddziałowej .

ZKZS

2. Poinformowanie podległego personelu o zastos<rwaniu
izolacji.

O rdynator/Iekar z dy żurny l P te 1 ę gni arka
Oddziałowa/ Pielęgniarka
Koord.,rnuiąca

3. P o info rmowani e Z\:ZS o p o dej rz en tu r o zp o znunia
zakażenia wymagai lące go izolaci i.

Lękar z /p i e l ę gni ark al p oŁo żna

4. Wydzielenie personelu do opieki nad chorym. Ordynator /Pielę gniark a O ddziałowa l
lekaru dyżurny

5. Wdrożenie izo|acjl :zgodnie z procedurą. Kierovrnik Kliniki/ Pielęgniarka
oddzieLłowa

6. Kontrola wdrożonej izolacjt w oddziale:
. w zakazęnia,chszetzących się drogą

oddechową,
. izolacji ochronnej,
. izolacji kontaktowej,
. w ognisku epidemiologtcznym oraz

wyrywkowo w pozostałych przypadkach

ZKZS

7. Zakończenie izolacji:
o wypis pacjenta,

Zgon,
. przeniesienie do innego Szpitala,
. otrzymanie :} ujemnych wyników wykorranych

w odstępstwie iednego tygodnia.

Lękarz

Dokument nie może byc zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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PROCEDURA

P_PE _312012
{,lHxW§R§yTEcffiI
suPITAl, HLINICZNT
lłr, iłt* i{iŁłlitur- ftrJtelitp

l!f*. 1r'nselA\liIU

Standard
Akredytacyjny CMJ:
KZ2;I{Z2.2 Izolacja pacienta

Strona I z24

WYDANIE nr 7

Data obowiązywania:

lrŚ. ,rry, ?D'ł.O,ł

6. DokumenĘ zrvią)zane z procedurą:
6.1. Akty Prawne:
1) ustawa o zapobieganiu oraz zwalczariu zakuzeńi chorób zakńnychu ludzi z dnia5 grudnia 2008r.
(Dl,U,Nr 234 Poz.l570 zPoźn.zm.7-Dz.IJ. z3 sierpnia 20l2r. poi.SOzl zpoźniejszymi zmianami.
2) Ustawy o Państwowe.j Inspekcji Sanitzrrnej (Dz.U. poz.892.).

6.2. Literatura:

1, CiuruŚ M,, ,,Proc'edurY higieny u, placówkach ochrony zdrowia", Instytut ochrony Zdtowia,Warszawa 2013, urydanie II poprawione i uzupełnione.

2, Fleischer M,, Kondrat K., ,,Izolivcja," ZeszY| III, Załącznik nr 1, Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Epidemiologicznych, Vy'rocław 2005.

3, Heczko P,B., WÓjkowska-Mach J., ,,Zakażenia szpitalne", Wydawnictwo lekarskie pZWL,
Warszawa 2009.

4, DePtuła A,, Fleisclrer M., Hryniewicz W., Kusza K,, Misiewska-Kaczur A., ozorowski T.,Trejnowska E., ,,Strategia zapobiegimia lekooporności w oddz iŃachintensywnej terapii,,.
Narodowy Progranr ochrony Antybiotyków na lata 20 1 I -20I 5.

5, HrYniewicz W., ,,Zalecenia dotyczące postępowanta w przypadku zachorowań sporadycznych iognisk ePidemicznYch wYwoł*y+l przęz Giam ujemne pńeczki z rodziny Enterobacteriaceae,,,
Narodowy Program ochrony Antybiotyków, Warsź awa20l2.

6, ZioŁko A,, ,,Procedura PostęPowania w szpitalu w 
_przypadku wystąpienia zgorzeli gazowej,,,Zakład ProfilaktYki Zaku;zeń i Zakilżeń Szpitalnych, Ńuiodo*y trrrtyt,rt Leków, StowarzyszenieHigieny Lecznictwa, Biuletyn 2007 .

7, Rekomendacje^lt9Yarzrszenia Epidemiologii Szpitalnej ,,Zalecenia izolacji chorych w trakciehospitaliza cji" 20I",7 .

8, ,,WYtYczne zaPobiegania transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnejz-iadliwoŚci lub rrPomoŚci (BCl\) w 
- 
podmiotacń wykonujących działalność Iecłntczą,udzielĄącYch stacj<rnarnych i całod,rbowycń świadczeń zdrlwotnytń,,. W..r.; a z dnia30.08.2019zaakcePtowana na PiŚmie PrZeZ wszystkie stowarzyszenia, wcho dzące w skład porozumienia z2018 r, OPracował zesPÓł eksPertów z n/w sześciu stowarzyszeń (w kolejności roku zaŁożenia),koordynow any przez dr Pawła Grzesiowskiego.

Dokument nie moŻe byĆ zmieniany lub powielany bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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PROCEDURA

P_PB _312012
[INlT{ER§YTECHI
§trPlTńL KLINlcuNT
hr. lłuł llll,ullłtr.§łłmhit6o

lłE l{E$ctil,\f lU

Standard
Akredytacyjny CMJ:
I{L2;I§L2.2

Izolacja pacjenta
Strorra I z24

WYDANIE nr 7

Data obowiązywaria:

/9"c,b, aL,Ła^

6.3. DokumenĘ:
1 ) Pro c e dur a P -D ZB -7 l 20 I 5 :,,Zas ady p o stęp owan ia z biellzną szpitaln{' .

2) Instrukcj aI-DZB-Il20l5:,,Postępowanię zbteltzną brudną l odzieżąroboczą".
3) Procedur a P -PE- 5 l 20 12 l 20I 5 :,,Higiena rąk".
4) Procedura DT/P/8: ,,Gospodarka odpadami w USK".
6) ProceduraP-DZB-E-Il2016:,,Dekontaminacja pow-ierzchni szpitalnych w USK".

7. Kontrola przebiegu procedury:
7.1. Zespoł Kontroli Zakażeń Szpitalnych, narzędz',ie kontrolne - ,Protokół kontroli wdrozenia i
przestrzeganią ząsąd izolclcji (Załącznik nr 6).

8. Załączniki:
8.1. Załącznik nr I - Zalecenia izolacji.
8.2. Zńącznlk nr 2 - Zalecenia izolacji pacjenta ze szczepem wytwarzajqcym KPC lub inne
karbapenemazy.
8.3. Załącznik nr 3 - Schemat postępowania w przypadku zgorzeli gazowej.
8.4. Załącznik nr 4 - Postępowanie z osobami skoloni:zowanymi lub zakażonymi Staphylococcus aureus
MRSA.
8.5. Załącznik nr 5 - Plan postępowania w oddziale v, przypadku pacjentów zakazonych Clostridioides
dfficile.
8.6. Załącznik nr 6 - Protokół kontroli wdrożenia i przłzstrzegania zasad izolacji.
8.7. Załącznik nr 7 - Rodzaj i czas zalecanej izolacji w wybranych zaka,żeniach i stąnach klinicznych.
8.8. Zńącznik nr 8 - Algorytm postępowania w prĄlpldku pacjenta z podejrzeniem zgorzeli gazowej w
Bloku Operacyjnym.
8.9. Załącznik nr 9 - Postępowanie dotyczqce kontroli zakażeń wywołanych przez wielolekooporne
szczepy Acinetobacter bautnannii.
8.10. Załącznik nr I0 - Postepowanie z pacjentem, z podejrzeniem i/lub rozpoznaniem gruźlicy.
8.11. Załącznik nr II * Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzajqce karbapenemazy (CPE) -
informacj e dl a pacj enta.
8.12. Załącznik rrr 12 - Karta potwierdzajqca zapoznanie pracownikóul z treściq dokumentu.

Dokument nie może być zmieniany lub powielany bez zgrrdy Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości
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Załączniknr 1 do procedury:

,,Izolacja pacjenta".

Zespoł Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ZALECENIA IZOLACJI
W ZWIĄZKU ZROZPOZNANIEM / PODEJRZENIEM

ZAKAZENIA SZPITALNEGO / PATOGENU ALARMOWEGO*

Data stwierdzenia Rodzaj patogenu alLarmowego
lzakażenie szpitalne

Rodzaj materiału badanego

klinika loddzial

Imię i nazwisko pacjenta

PEsEL

Zalecenia do realizacji*
zgodnie z Procedurą
P-PE-3l2012z
,,Izolacja pacjenta"

Izolacja kontaktowa

Izo|acja powietrzno - kropelkowa

Izolacja powietrzno - pyłowa

Irury rodzaj izolacli

powiadomienie
o konieczności wdrożenia
izolacii

1. Kierownik Kliniki (sekretariat)
2. Pielęgniarka Oddzi ńowa

Uwagi a Po wypisaniu pacjenta - gruntowne sprzątanie sali.
Łóżko przekazać do dekontaminacji w Stacji Łożeko

a

Zakończenie izolacj i z go dnie
z orocedura

Data

* właściwe podkreślić

Data

Podpis, pieczątka osoby wydaj ącej zalecenia



Zalączniknr 2 do procedury:
,rlzolacja pacjenta''

CPE ang. CarbaPenemase Producin,g Enterobacteriaceae; pałer:zki jelitowe wytwarzające
karbapenemazy: klasy A (KPC, GES) klasy B, czyli MBL (NDM, VlM) lub klasy D (oXA)

Defi nicja przypad ku CPE :

ZakaŻenie objawowe: olrecnoŚć objawów zakażenia i stwierdzenie szczepu CpE z materiału istotnego
klinicznie. Zgodnie z aktulalną wiedzą medyczną, za materiały istotne kliniicznie uznaje się:

' krew
, płyny z jam ciała: mćizgowo-rdzeniowy, otrzewnowy, stawowy, opłucnowy
' materiał ze ŚwieŻo zakazonej rany (z wyłączeniem materiału m,in. z odleżyn, owrzodzeń, oparzeń

pobieranego jako powierzchowny wynlaz)
, aspirat tchawiczy lub materiał broncho,skopowy od chorego z zapaleniem płucl mocz

' materiał ŚródoPerac'YjnY od pacjenta z zakażeniem w obrębie operowane go narządu/obszaru.

Nosicielstwo/kolonizacja: stwierdzenie szczepu CPE w materiałach bicrlogicznych od pacjenta bez
objawów klinicznych zakażenia lub w badartiach przesiewowych.

Uwaga:

przvpadek cpE jest stlluierdzany niezalelznie od diagnozy klinicznej (nosicielstwo, objawowe
zakażenie) i
zasady postępowania z izolowanym pacjentem zgodne z procedurą ,,lzolacja pacjenta''

przyjęcie pacjenta z grupy ryzyka o nieznarlym statusie w zakresie cpE

Badania przesiewowe przy przyjęciu:

. przyjęcie z innego szpitala

. przyjęcie zDPS/ZOL

JeŻeli mozliwe izolacia kontaktowa w osobnej sali z węzłem sanitarnym do czasu uzyskania wyniku.
JeŻeli izolacja nie bYła mozliwa a uzyskano wynik badania w kierunku CpE dodatni _ badania
przesiewowe pacjentów z tej samej sali i korzystających z tej samej toalety:
' Po 48 -72 godz. i Pourtórzenie badań raz w tygodniu w trakcie bieżącej hospitalizacji (zalecane 3

kolejne badania).

POSTĘPOWANI]0 W PRZYPADKU ]KOLONIZACJI/ZAI{3ZIINIA PACJENTA
PAŁEC ZKĄ JrELITowĄ - E]\{TE ROBACT§RIACE WYTWARZAJĄCĄ

KARIiAPIINtrMAZY CPB



Załącznik nr 2 do procedury:
,łzolacja pacjenta"

!. Przyjęcie pacjenta z potwierdzonym w wywiadzie nosicielstwem sizczepu CPE

Badania przesiewowe i izolacia kontaktowa:

. Nalezy wykonać dwa kolejne badania w odstępie 48 godz. Uzvskanie wvniku uiemnego pozwala

zakończvć izolacie. Badania przesiewowe należy obowiązkowo powtórzyć w trakcie

antybiotykoterapii: po .3-5 dniach leczenia i co tydzieri aż do zakończenia terapii.

. Wvnik badania dodatni: utrzvmanie izolaciido końca hospitalizaCii.

l!. Stwierdzenie szczepu CPE w badaniach wykonanych w trakcie hospitalizacji

lzolacia kontaktowa pacjenta do końca hospitalizacji

Badania przesiewowe: u w:;zystkich pacjentów w oddziale hospitalizowanych >48 godz.

Kontvnuacia badań przesiewowvch:

l co tydzień przez okres 1 miesiąca - zakończenie badań, jeżeli przez miesiąc nie będzie nowe8o
przypadku

! co tydzień przez okres 2 miesięcy w przypadku pacjientów wysokiego ryzyka kolonizacji (olT) -
zakończenie badań, jeżeli przez zalecany okres nadzoru (2 miesiące) nie będzie nowego
przypadku.

Postępowanie w sytuacji wystąpienia przypadku CPE

1. Dezynfekcja bieżąca i końcowa sali, na której przebyv,la/przebywał chory z CPE.

2. Kontrola wewnętrzna w zakresie przestrzeganier procedur (dek,ontaminacja powierzchni

dotykowych i sprzętów, m.in. basenów i kaczek, higiena rąk, stosrowanie Środków ochrony

osobistej, postępowaniie z odpadami, postępowanie ;l bielizną).

3. Założenie karty rejesltracji czynnika alarmowego - zarówno w przypadku bezobjawowego

nosicie|stwa jak i zakażenia.

4. Założenie karty zakażenia szpitalnego (zakażenie objalwowe).

5. Zgłoszenie przypadku CPE do PSSE.

6. W przypadku stwierdz,enia nabycia nosicielstwa lub ;zakażenia u co najmniej dwóch pacjentów w

danym oddziale w odstępie do 1 miesiąca, z który,ch co najmniej jelden został rozpoznany w

badaniu wykonanym w trakcie hospitalizacji (> 48 8,odz. od przyjęcia) nalezy zgłosić podejrzenie

ogniska epidemicznego do PSSE. ognisko epidemiczne jest rozpoznawane niezaleznie od obrazu

klinicznego (objawowe za każenia, kolonizacja).

7, W sytuacji wystąpienia ogniska epidemicznego należy postępować zgodnie z procedurą

dotyczącą ogniska epidemicznego; zalecane jest wydzielenie odrębnego personelu opiekującego

się chorymi.

8. kontrolne badanią pąlientów z cpE w czasie bieżacei hospitalizacii nalt:żv rozważvć nie wcześniei

niż po miesiacu od stwierdzenia cpE.



Załącznik nr 2 do procedury;
;Jzolacja pacjenta"

9, lnformacja o stwierdzeniu CPE jest umieszczana w karcie informacyjnej w rubryce ,,Rozpoznania,,.
],0, Rozmowa z Pacjentem i/lub rodziną, p,isemna informacja, szkolenie przy wypisie.

Kryteria rozpoznania ustąpienia nosicielsl|wa szczepu CPE

1) nie stwierdzono szczepu w co najmniej trzech posiewach wykonan,ych w odstępie > 48 godz, od
poprzedniego

lub

2) nie stwierdzono szczepu w co najrrlniej dwóch badaniach wymazu z odbytu lub w jednym
badaniu genetyczny,m .

Pacjent, u którYch stwierdzono ustąpienie nosicielstwa nie musi być poddany izolacji. przy
PonownYm PrzYjęciu dlo szPitala wykonywane są jednak badania przesiewowe, które należy
kontYnuowaĆ nie rzadzir=j niŻ raz w tygodniu, jeżeli pacjent jest leczony alntybiotykami.

uwaeioeólne:

Do badań PrzesiewowYch naleŻY PobraĆ wymaz z odbytu; o prawidłowym pobraniu materiału
świadczy ślad kału na wymazówce.

WszYstkie PrzYPadki CPE (zarówno zakażenie jak i kolonizacja) podlegają monitorowaniu i rejestracji.
ZakaŻenie objawowe naleŻy zgłosiĆ do PSiSE (druk ZLK -1). ponadto ol<resowo (co miesiąc) należy
PrzesłaĆ do PSSE zbiorczą informację/raport o sytuacji epidemiolo1gicznej szpitala w zakresie
WYstęPoWania CPE u Pacjentów. Miesięcznego raportu nie przesyła się, jeśli stwierdzany jest
pojedynczy izolat CPE.

KaŻdY PrzYPadek Pierwszej izolacji CPE od pacjenta jest niezależnie zgłaszany do właściwej
Powiatowej Stacji Sanitarno-EPidemiologicznej przez laboratorium wykonujące badania dla szpitala.
Do wYPełnienia laboratorYjnego formularz,a zgłoszeniowego potrzebne s;ą takie informacje jak: data
PrzYjęcia Pacjenta do szpitala, okreŚ|enie przypadku (zakażenie objawowe, nosicielstwo) a w sytuacji
pobrania materiału < 48 godz. od przyjęcia - szpitale, w których pacjent był hospitalizowany w ciągu
ostatnich 6. miesięcy.

W sYtuacji kiedY Pacjenll z CPE jest przenclszony do innego ośrodka nalezy bezwzględnie przekazać
informację o nosicielstwie/ zakaŻeniu CPE, do placówki ochrony zdrowia, do której pacjent został
skierowany.

Załqczniki:

Załqcznik nr 11 PAŁECZK|JELlToWE ENTEROBACTERIACEAE WvTWARZAJI\cE KARBApENEMAZ' (cpE)
- informacje dla pacjenta.



Załącznik nr 2 do procedury:
,,Izolacja pacjenta"

Podstawa prowna:

Ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zw;alczaniu zakazeń i chorób zakaźnych u ludzi

(Dz. U.2OI3,poz.947).

Rozporządzenie Ministra Zclrowia z dnia 23 grudnia 2O1,1L r. w sprawie listv czynników alarmowych,

rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji

epidemiologicznej szpitala (Dz. U. Nr 294, poz,1741).

Rozporządzenie Ministra Zdlrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników

badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. 2OI9, poz.2465).

opracowała: dr Małgorzata Fleischer na podstawie rekomendacji Narcldowego Programu Ochrony Antybiotyków; Wrocław,

18.09.2019r



Załąazllkrrr 3 do procędury.
.Izolącja pacjenta'.

SCHEMAT POS,TĘPOWANIA W PRZYPADKU
ZGORZELI GAZOWEJ

Sposób postępowania
Rodzaj żolacji Wdrożyó izolację kontaktową, personel informuj e

pacjenta o zasadach izolacji (pkt 4.3. Tabelan, i do
Procedury:,,Izolacj a pacj enta'').

Sala o sobn a z węzłem sanitarnym, odpowiednio
oznaczona. na sali tylko niezbędny sprzęt (pkt 4.3.
Tabela nr 1 do Procedury: ,,Izolacjapacjenia'').

Higiena rąk Mycie rąk wodą z mydłem przeprowadzac:
o , przed i po każdym kontakcie z pacjentem, jego
płynami ustrojowymi i wydalinami, sprzęt"- *J"go
otoczeniu,
. po opuszczeniu sali na której ptzebywapacjent,
. po zdjęciu rękawiczek,
c przesttzegaó zasadtechniki higieny rąk zgodnie z
Procedurą P -PE-5 /2012/ 20 I 5 :,,Higiena rąk';

Środki ochrony osobistej Rękawice niesterylne jednorazowego uży.tku,
fartuchy jednorazowegcl użytku , używaĆ w kazdym
przypadku bezpośrednie go kontaktu z pacj entem,
j ego płynami ustroj owyrni, wydzielinami,
wydalinami.
Podczas wykonywania czynności porządkowych
używ ać rękawic ochronnych.
Zmieniac rękawice:
. po kuZdymkontakcie z matqiałęm zakńnym,
c przed wyjściem zizolatki.
Maski ochronne stosowat! w przypadku duzego
namżęnia na materiał biologiczny (np. podczas
zabiegów).

Środki ochrony osobistej przed,opuszczeniem sali, w
której pr zeby w a pacj ent r,r.yrzłrciC do o dpowiedni ego
worka na odpady medyczne zakńne Q[odnie z -
Procedurą,,Gospodarka odpadami w UŚK'';.

Sprzęt medyczny -
dezynfekcja

o 7awsze, gdy jest to możliwe, stosować sprzęt
jednorazowego uzytku.

o $y' przypadku stosowania sprzętu wielorazowego
uzytku (np. stetoskop, apeLrat do mierzenia ciśnienia
krwi), dedykować izolowanemu pacj entowi.

o Bezpośrednio po kontakcie z pacjentem,
zanieczy szczeniu materiałem biologicznym i po
wypisie pacjenta, sprzęt zdezynfekowaó preparatem
dezynfekc yj nym z go dn ie,,z Wykazem Prep arató w

pomieszczenie



Załącznik nr 3 do procedury:

Dezynfekcyjnych w USK.

o Baseny, kaczki bezpośrednio po każdym użyciu
zdezynfekować.

6. Narzędzia chirurgiczne -
derynfekcja

o Bezpośrednio po uzyciu, narzędzianależy
zdezynfekować preparatem o spektrum dzińania: B
/w tvm Tbc/. Ę V następnie przekazać do Centralnej
Sterylizatclrni.

o w przypaclku, gdy narzędzjanię są dezynfekowane
bezpośrednio po użyciq należy zastosować
preparaty rl pełnym spektrum działarla: B /w t}im
Tbc/. F" V S z uwagi na mcrżliwość wykształcenia
form przet.rwalnikowch, następnie przekazac do
Centralnej Sterylizatomi.

o Do dezynl'ekcji,należy stosowaó preparaty zgodnie
zWykazetn Preparatów Dezynfekcyjnych w USK.

7. Bielizna szpitalna Bieliznę,nłiielorazowego użytku, bezpośrednio po
użyciu,należy zapakowac clo podwójnego worka, z
opisem "bielizna skazona" i przekazać do pralni
(zgo dnie z Procedurą dot. plo stępowa nta z bteltzną
szpitalną).

W przypa<lku braku możliwości natychmiastowego
przekazania do pralni, zale<:a się stosowanie bielizny
j ednorazo,wego użltku.

Bieliznę jednorazowgo użytku zalecasię szczególnie
w przypadiku, gdy występuje wysięk zrany.

Bieliznę j ednorazowego uzl,tku bezpośrednio po
uzyciu, należy umieścić w odpowiednim worku,
jako odparly medyczn€, wof€k opisać (zgodnie z
Procedurą,,Gospodarka odpadami w USK" ).

Bielizna nie moze być segregowana i liczona w
magazynie brudnej biel izny.

8. Łóżko pacjenta Łożko po wyllisie pacjenta, nalleży poddać
dekontaminacji i przekazac do Stacji Łóżęk, materac
(powinien mi<łó szczelne, nie przesiąkające pokrycie)
zdezynf ekowttć w komorze dezynfekcyj nej .

9. Odpady medycznre o wszystkie odpady traktować jako odpady medyczne
(przeznac:r,one do spalenia).

o umieszcz,ać w odpowiednich, szczeInie zamknięĘch
workach, :z opisem (zgodnie z Procedurą

,,Gospodarka odpadami w USK").

. Odpady usuwać co najmniej 2 x dobę.

10. Derynfekcj a powierzchni o wszystkie powierzchnie na sali chorych, podlegają
myciu i dezynfekcji zgodniLe z procedurami



Załącznlknr 3 do procedury:

obowiązującymi w Szpitalu m.in. Procedurą
,,Dekontaminacj a powierzchni szpitalnych w USK''
zZŃącznikiem nr 1 - Plan higieny, ,,Zasady t
schemat sprzątania na Bloku Operacyjnym''.

Powierzchnie mające bezpośredni kontakt z
pacjentem (stoliki przyłożkowe, szafki, inne
powierzchnie dotykow e), należy dezynfekowaó
preparatem sporobój czym.

Powi erzchnie duże (podło gi) niezanie czy szczonę
materiałem biologiczn ym, należy umyó,

Powierzchn ie zanieczy szczone materiałem
biologicznym, należy zawsze bezpośrednio po
zanie c zy szcz eniu zde zy nf ekować prep aratem
sporobójczym.

Procedury higieniczne (mycie i dezynfekcja
powierzchni) wykonywać co najmniej 3 x na dobę.

Do dezynfekcji, nalezy stosować preparaty zgodnie
zWykazem Preparatów Dezynfekcyjnych w USK.
Po wypisie pacjenta salę, należy gruntownie
spr zątnąć, następni e zale c a s i ę przeprowadz eni e
dezynfekcj i metodą zamgławiaria.

11.

12.

Transport pacjenta 'Iransport pacjenta ograniczyc do minimum. W
przypadku gdy w trakcie transportu dojdzie do
l<ontaminacj i środowiska, należy przepr ow adzić
dezynfekcj ę skażonych powierzchni.

Odwiedzający u Odwiedzający powinni być poinformowani o
zasadach izolacji pacjenta, postępowania z
pacjentem i w jego otoczeniu.

o Odwiedzający nie mogą korzystać ztego samego
węzła sanitarnego, z którego korzysta pacjent.

r, Przed wejściem na salę chorych osoby odwiedzające
powinny zgłosić się do pielęgniarki dyżurnej * i.iu
poinstruowania o obowiązuj ących zasadach-

13. Pacjent na Bloku
Operacyjnym

,, Al gory.tm po stępowan ia w przyp adku pacj enta z
p,odejrzeniem zgorzeli gazowej w Bloku Operacyjnym''
- Załącznlknr 8 do Procedury: ,,Izolacjapacjenta''.-



POSTĘPIOWANIE

Załącznlk nr 4 do procedury:

,,Izolacja pacjenta".

,ACJENTAMI SKOLONIZO\ryANYMI LUB
I Staphylococcus aureus MRSA

Pobyt pacjenta w oddziale a Wdro ż enie izolacji kontaktow ej i pr zestr ze gani e
zasad, zgodnie z Procedur ą,,Izolacja pacj enta".

Higiena pacjenta o .Do mycia ciała pacjenta stosowaó mydło płyrne z
dodatkiem preparatu dezynfekcyjnego - środki do
higieny ciała pacj ent a zgodnie z W ykazem
preparatów dezynfekcyjnych dostępnych w USK.

Odwiedziny o Ograniczenie odwiedzin (1 osoba).

WĘty na innych
oddziałach

_Powinny być ograniazone do minimum.
-Diagnozow antę lb adanie powinno być wykonane,
.iako ostatnie w danym dniu.

a

a

Prrygotowanie do
planowego zabiegu

operacyjnego

'.Zalecana jest eradykacja nosicięlstwa, jeżeli zabteg z
:zakre su kardi o chirurgii, orlope di|' r ozw aży ó w
neurochirurgii i chirur gii naczyniowej (dotyczy
:zarówno pacjentów z MRSA jak i MSSA).

lchorzy powinni być operowani, jako ostatni w
,1anym dniu.

Wszystkie uszkodzenia skóry muszą naQzas operacji
być przykryte nieprzepuszczalnym opatruŃiem;
przed nałozeniem jałowego opatrunku, należy
:zdezynfekować skórę preparatem o szerokim
;zakresie działania.

Przeniesienie do innego
oddziału

,Powinno się unikaó przeniesienia do innego oddziału.
.Ieżeli przeniesienie jest konieczne pacjent powinien
być:

wykąpany z użyciem środka antyseptyc znęgo,
przebrany w czystą koszulą,
położony do czystego łożka.

Przeniesienie do innego
szpitala

)L ękar z pr ow adzącv p o wi ni en p o info rmow ac lekar za
:z przyjmląącego Szpitala o występowaniu
_no s i c i e l stw a, zakńenia lub ko l on izacji p acj enta
,przęz MRSA.

o

Wypis pacjenta J\{a karcie informacyjnej pacjenta, należy umieścić
_informację o stwierdzeniu kolonizacji lub zakażenia.

a
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Załącznik nr 6 do procedury:

,,Izolacja pacjenta".

PROTOKÓr XONTROLI WDROZENIA I PRZESTRZEGANIA ZASAD IZOLACJI

Oddział/Klinika. ........Nr sali...

* C - izolacja kontaktowa; D - izolacja powietrzno- kropelkowa; A- izolacja powietrzno- pyłowa;
O - izolacja ochronna

Kryteria oceny Punktacja Uwagi

Za\econy r odzai izolaci i * 
:

1 Odzięż ochlonna jest dostępna, stosowana
adekwatnie do zagr ożenia

2. Pomieszczenie pacj enta spelłnia kryteria
izolacjt
losobna salaz węzłem sanitarnym

! sala ze śluzą
! kohortacjapacjentów
! wydzielone miejsce na sali wielolrsobowej

aJ. Pomieszczenie j est oznakowane

4. Pacj ent/odwrcdzający poinformowa:ri są o
obowiązuj ących zasadach izolacj i

5. Karta deko ntaminacj i p o wi er zchni l spr zętlt
prowadzona

6. Segregacja odpadów medycznych w miejscu
wl.twarzania

7. Po stępowanię z biel.izną szpitalną

Suma punktów
Możliwa liczba punktów (5 )

Wskaźnik %

Data Podpi s, pieczątka o soby kontroluj ącej



Załącznik nr 7 do procedury ,, I:olacja pacjenta".

RODZAJ I CZAS IZOLACJI W WYBRANYCH ZAKAŻENIAC[I I STANACH KLINICZNYCH

lłg, Guiclelinefor Isolallon Precautions in Hospldl. CDC r] Do ch\rill uzyskania dŃóch ujennvch posiewó$ $ odstgpie co na]nniei 24 godzin

ZAKAZENIE STAN KLINICZNY
IzoLACJA

,YP

ĄdenowlruSy, za]śażęn|au nlemowląt l małych dzlęcl

ĄIDS, zespół nabytego niedoboru odporności

Ąktinomykoza

Ąmebioza

Ąngina Vincenta (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej)

Ąspergiloza

3ńezioza

Biegunką podejrzenie ostrej choroby wirusowej (patrz gastroenteritis)

Blastomykoza, północnoamerykanską skóma lub płucna

Błonica:

- skóma

- gardła

Botulizm

Bruceloza (gorączka falistą maltarrską śródziemnomorska)

1h lamydia trachomatis :

- zapalenie spojówek

- zakńęnię nuządów płciowych

- zakżenie układu oddechowego

Jholera (pńrz zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit)

]horoba Creutzfeldt-Jakoba

]horoba kawasaki

3horoba kociego pazura (łagodna limforetikulocyoza)

3horoba rąk, stóp i ust (patrz zakużęnia enterowirusowe)

Jhoroba Rittera (gronkowcowy zespół toksycmej nekrolizy naskórka)

Jhoroba z Lyme

Jhoroby wirusowe:

- układu oddechowego fiezeli nie opisane w innym miejscu)

- dorośli

- niemowlęta i małe dzieci (patz zakżenia układu oddechowego, ostre)
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- C. bofulinum

- C. dfficile

- C. petfringens:

- zatrucię pokalmowe

- zgorzel gazowa

' lostridium dfficile, zapalenie.|elita cienkiego i okrężnicy,
', zakażenie niemowląt, noworodków, osób o obniżonej odpomości

ie (wirusor,ve zakazenie jelitowe) Cysticerkoza

zakuZęntę gronkowcami - niemowlęta i małę dzieci

btzuszny (Salmonella typhi) (parrzzapalenie żołądka ijelit) Dur plamisty,

Spp. (patrz wielolekoopome o Znaczeniu epidemiologicznym)

coli, zapalenie żołądka i jelit Glistnica

Gór Skalistych

kleszczowa kolorado

krwotocma Ebola

Lassa

krwotocma Marburg

od ugryzienia szczura (zakżenie Streptobacillus moniltformis, Spirillum

r) Zxtosowanie dodatkowych waBków iżolacji koDiecżne jest w prz}?adku kontaku z kŃią, plynami ustlojowymi i tkfukmi, skażonymi

prżedmiotmi pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym akażeni§m,

a)Powiadomić Stację Smitamo-Epidemiologiczną, uzyskać informację dotyczące postępowania w przypadku podejrzewanej choroby.
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o
reumatyc]ma

riketsjozc,wa, kleszczowa (gorączka plamista Gór Skalistych,

duru endemicmego)

ica;

- pozapłucna, przetoki (wliczając gruźlicę węzłów chłonnych)

- pozapłucna, zapalerrie opon mózgowo-rdzeniowych

- płucna potwierdzona lub podejrzenie, gmźlica krtzuri

- dodatnia skóma próba tuberkulinowa bez objawów aktualnej choroby płuc

S

S

A F5

S
Dc|DI

wywołanaLprzez dermatofity (dermatofitozą dermatomykoza) | S

skóry i przydatków (dermatofitoza, dermatomykoza) | s
inluen:ae. zapalenienagłośni I O I UOnnl

zespół pfucny I S

pylon l s
(p atr z zŃużenia enterowi rus am i )

s i mp le x (ludzki wirus Herpes) :

zapalenie mózgu I s
noworodkowę?(ekspozycjanoworodkćrw) l a I O'

- z zajęciem skór1 i błon śluzowlch. roz:iiane lub pierwotne. ciezłie I c l Ol

- zzalęclem skóry i błon śluzowych, nawracające (opryszczka skórna wargowa. 
I S

narządów płciowych)
:oster (varice lla-:oster)

- postac zlokalizowana u pacjentóił z oblriżoną odpomoscia. rozsiana | ł. C I Dl8

- postac zlokalizowana u pacjentów z prawidłową odpomością l a*

S

'Przeru,ać izolacię ied),nie po uzyskaniu popra§v stanu klinicznego pac|enta i uiemn]ich \r!nikó\r trzech kolęinYch rozmazó\r plwocin\
w_vkonanych w różnych dniach lub w przlpadku wl,kluc2jenia gruźlic]- Patrż również CDC: ,,Guidelines _/br Preyenling lhe Trunsmission of
Tube rcul osi s ]n Hea lh-Care Faci I i l i es ",

u W opracorvaniu CDC dot,vczącynr profilakt],ki szpitalneso zapalenia pluc zalecane .jest stoso\lanie nadzoru, szczepień. stosowania lękó\r
przeciwrłirusowl,ch oraz wt,korż],stanie izolatek z ujen]n\m ciśnienien po§ietrza. jęśli jest to nożli§,e. !v stosunku do pacientów z

podejrżeni€m lub pot\rierdzeniem grypy. Trudności organizac!,ine i ogrmiczenia lr rcalizacji zaleceń nogą §],stąpić podczas epidenii \ł,

prz],padku hospitalizacji wielu pacjentó§ z podejrzeniem grt,py. Jeśli izolatki Dic są dostępne, unikac przl.'nalnrnie'J unieszczania ich na sali z

choryni z grupy ryzyka, Patrz cDc: ., Gilidelines .for Prev|nlin8 of Nosocomial Pneuhońia " i uwzględnij dodatkorve środki kontroli,

7 Dzieci urodzone drogą naturalną lub Przez cięaie cesarski€, rr przvpadku czvnnego zakażenia u nratki i stanu po pęknięciu blon plodo*,},ch

trNaiącego diużej niż 4-6 godzin,
l Osoby wrażliwe na zakażenie ospą §ietrzną są narażono na zakażenie Ió§nież § przr,padku ekspozlcj i na żmianJ,skórne w przebiegu

pólpaśca; nie po§inn], l,iec x,chodzić na salę chor!'ch ieśli opiekę nad chor],m mogą sprav,orrac inne_ odporne na zakażenie osob1, z personelu

nredycznego.



wlruSem

Jaglicą ostra

Kandydoza, wszystkie formy, łącmie z kand,ydozą błon śluzowych i skóry

Kiła:

- kiła wrodzoną pierwotna, wtóma

- klła póżna (trzeciorzędowa) i dodatn ie odczyny serologiczle

bez objawów

Koksy dioidomykoza

- zmiat"ry drĘące

- Zapalenie płuc

Krup (patrz: zakazenia układu oddechowego u niemowląt i dzieci)

Kryptokokoza

Kryptosporydioza (patrz: zapalenie jelit)

Krztusiec (koklusz)

Lamblioza (Giardioza) (palrz zapalenie żołądka i jelit)

Legioneloza (choroba 1egionistów)

Leptospiroza

LimfocYowe zapalenie opon mózgowych i splotów naczyniowych

Listerioza

Liszajec

Malaria

Martwiczę zapalenie jelit

Melioidoza, wszystkie postacie

Meningokokowe zŃużęnię, w tym sepsa

zakuźny

Mononukleoza zakaźna

Mukormykoza

pneumoniae, zapalenie płuc

inne zapalenie przyusmic (świnka)

przetol<i lub inny obraz klinicmy

wszystkie postacie

wietrzna (varicella; Fll w przypadku ekspozycji nazŃużenie1

S

S

S

F9

S

S

S

S

c I U (24h)

S

S

S

D I U 124h)

SI.l.I
Dl ol
Dlpo
,I
AIDI

ĄC l F]l
Prowadzić izolac]9 przcz 5 dn] po Ndrozenlu odpo*icdniego leczenla

|" Przez 9 dni od pojawienia się obrżęku,
ll Pżestrzegac dzialań plofilaktycznych do czasu przvschnięcia zmian, Średni czas inkubacji dla ospy §iętrznei wynosi t0-16 dni. do 21 dni,

Po ekspozl'cii, § prz]padku wskazań. zastosowac inmrunoglobuliny varicęlla- żostcr (VZIG) i ieśli to nrożliwe, w_vpisaó pacjentów

wrażliwych na zakażęnle. Iżo]acja h,rażliw).,ch pacjentów powinna rożpocząć się l0 dnia i tr\łać do 21 dnia od ostatniei ekspozYcij (do 28 dni

leśli podano immunoglobulin},). osob], rrrażlirte na żakaż€nie nie porvinn], wchodzic do sal chorvch poddawanl,ch iżolacji ieśli opiekę nad

chor],n nrogą spraNować osobv z pcrsonelu odpornę na zakażenle.

S

S



Owrzodzenie odleżynowe, zŃużenie:
- większe

- mniejsze lub ograniczone

Owsica (enteriobiolzą choroba owsikowa)

Papuzica (choroba,papuzia, omitoza)

Paragrypą zakżenia układu oddechowego u niemowląt i małych dzieci

Parvowirus B19

Pleurodynia tpalrz .LŃażęnia enterowirusami }

Poantybiotykowe zapalenie jelita grubęgo (patrz Clostridium dfficile)

Polio (choroba Heinego Medina)

Półpasiec (Varicella-Zoster Virus)\

- zlokalizowany, u pacjentów o obniżonej odpomości rozsiany

- zlokalizowany u pacjentów z prawidłorvą odpomością

Ri c ke u s ia akar i (pęcherzowa riketsj oza)

Rotarł,irusy (patrz Z:,apalęnia żołądka i jelit)

Różyczka

Różyczka wrodzona

RSY (.Respiratory Syncytial Vilas.) u niemowląt i małych dzieci

Rumień nagły (Roseola infantum)

Rumień zakźny (Parvowirus Bl9)

Rzeżączka

Rzeżączkowe zapalenie gałki ocmęj u noworodków (ostre rzeżączkowe zapalenie

u noworodków)

(patrz zapalenia żołądka i j elit)

(bilharcjoza) S

(p atr z zap a|enia żołądk a i j e l it)

- zakżenia gronkowcowe (S. aureus):

- skóra, rany, oparzenia

- większe

- mniejsze lub ograniczone

C

S

S

S

c
D

FB

pl4

DI

D

C

C

S

S

S

S

S

DI

p|2

S

A,C

S8

S8

DI8

DI

'' W przypadku choroby przewlekłej u pacjenta z obniżoną odponością, izolację nal6ży prowadzić przez caly okres hospiblizacji. W
przypadku pacjentów z przejściową aplazją szpiku lub z przelomem hemolitycmym izolację należy prowadzić przez 7 dni.

|' Do ? dlia od polawienia stę wys}pki,
la Dzieci powyzej 3mca życia poddawać izolacji w każdym przypadku hospitalizacji do chwili uzyskeia ujemnego wyniku hodowli z jmy

nosowo-gedłowej i moczu w kierunku wirusów.

DI

S



- wieIolekoopome (patrz wielolekoopome drobnoustroje1

- zapalenie płuc

- zespół nekrolizy naskórka

- zespół szoku toksycmego

Streptococcus (grupa B), zaka:żenia u noworodków

Streptococcus (grupa A):

- skóra, rany, oparzenia

- większe

- mniejsze lub ograniczone

- zapalenie endometrium (gorączka połolgowa)

- zapalenie gardła u niemowląt i małych dzieci

- zapalenie płuc u niemowląt i małych dzlieci

- płonica (szkarlatyna) u niemowląt i malych dzieci

(gnrpa nie-A, nie-B) nie opisalre w innym miejscu

- wielolekoopome (patrz wielolekoopome drobnoustroje)

Strongyloidoza (węgorczyca)

Świerzb

Tasiemczyca

Tęgoryjec dwunastnicy (anĘlostomiaza, choroba tęgoryjcowa)

ęŻęc

oksoplazmoza

- zmiany drenujące

- postaĆ płucna

Vibrio parahaemoĘticus (patrz zapalenie żołądka i jelit)

Wąglik:

- postaĆ skóma

- postaĆ płucna

Wielolekoopome drobnoustrojel6: zakżenie lub kolonizacja
- układ pokarmowy

- układ oddechowy

- pneumokokow ę zakużęnia

S

s

S

S

U (24h)

U Q4h)

U Q4h)

U Q4h)

c I U {24h)

S

S

S

S

S

c

S

S

D

D

D

S

S

S

S

CN

CN

c

c

S

l5 W przypadku dzieci poniżei 6 roku życia, u pacientów u l,1ór],ch stosu|e się pielucL!,. którzv nię kontrolulą odćlawania moczu i stolca, przez

okres trwania choroby na]eżv stosować izolac.ję kontaktoulą,
|6 Wy,brane w oparciu o rekomendacje ośrodkó$ nriędz}narodo\ł,]-ch. kaiowych lub regionalnych.

S

S



Wirusowe ząalenie mózgu przenoszone przez stawonogi

Wirusowe zapalenie wątroby :

typ A

- pieluchy, nietrzymanie moczu i stolca

- typ B. łttygen HBs dodatni

- typ C i innę riie-A, nie-B

-typE
Włosogłówczyca

Włośnica

Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej (angina Vincenta)

Wrzód miękki (chankroid)

Wszawica

wścieklizna

dróg moczowych (w tym odmiedniczkorve zapalenie nerek) z załoźonym

ia układu oddechowego, ostre (nie opisane w innym miejscu):

lub kolonizacja opomymi bakterizLrni (patrz wielolekoopome

błony ślt-tzowej żołądka i jelit (patrz zapalenie żołądkowo-jehto\Ą e

- aseptycme (niebakteryjne lub wirusowe; zakużęnia entęrowirusowe)

- bakteryjne, Gram ujemne pałeczkijelitowe, u noworodków

- grzybicze

- Haemophilus inJluen:ae, potwierdzone lub podejrzenie

- hi s te r ia monocyto ge ne s
- Neisseria meningitidis (meningokoki) potwierdzone lub podejrzenie

- pneumokoki

S

c
S

S

S

S

S

S

S

c
S

U (24h)

U (24h)

U (ż4h)

17 W przypadku dzieci poniżej 3 roku życia iżolację prowadzić przez caly okes hospitalizacji; w przypadku dzieci 3-14 roku życia przez dwa
tygodnie od pojawienia się objawówl w innych grupach przeż tydzień od pojawienia się objawów.

lub bez S

Sclńa

ran:

- cięzkie

- lżejsze, ograniczone S

D]

- dorośli

- niemowlęta i małe dzieci
S

DI

błon1 śltlzowej macic1 | s



gruźlicat8
inna etiologia bakleryj na

Zapalenie oskrzelików (patrz zŃużeniaukładu oddechowego niemowląt i małych

)

ie płuc:

adenowirusowe
bakleryjne nie opisane w innym miejscu

Burkholderią cepctciaupacjentów z mukovliscydoząłączniezkolonizacją dróg

,ś. I DI

Chlamydia pneumoniae

grzybicze

Hae mop h i lus influe n:ae'.

dorośli

dzięci

Legionella

meningokoki

wielolekoopome (patrz wielolekoopome drobnoustroje

Mycoplasma (pierwotrre atypowe zapalenie płuc)

pneumokoki

PneumocyStis cąrinii
P seudomonąs cepacia (patrz Bur kh olde r ia,cepacia)

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes (grupa,Ą) - dorośli

niemowlęta i małe dzieci

wirusowę - dorośli

Si9
S

S

S
D

S

D

U (24h)

U (24h)

DID
S

§20

S
D u (ż4h)

- niemowlęta i małe dzieci |palrzzŃużeniaukładu oddechowego, ostre) Zapalenie

ostre bakteryjne
chlamydiowe

gonokokowe

S

S

S

ll Przeprorvadzić badania § kierunku istniciąccj akty\tnci gruźlic] pIucnej. W prz\ padku potNierdzenia. koniecznc,iest zastoso\tanlę

dodatkowvch środkórv ostroźności (patrż gruźlica).
l9 Unikac unrieszczania na teJ samei sali zpacientami CF, którzy nic są zakażeDi lub skolonizorvani przęzS. cePacia, osob),u CF odwiedzaiące lub

opiekuiące się paclentami nie zatażonę l nie sko]oniżo\lane przęz B. cePacia przeb),waiąc § odleglości okolo l m od skolonizo\ranego lub

zakażonego pacjenta Inogą stosoNać maski.
:'' Unikać unrreszczania na sali z pacjentem o obniżonej odporności,

S

S



ostre wimsowe (ostre

Zapalenie tkanki łącznej, z niekontrolowanyrn drenażem

Zapalenie zołądka i jelit o etiologii Norwalk (patrz zapalenie żołądkowo-jelitowe

wirusowe)

Ząa|enie Zołądkowo-jelitovlę Ye rs in ia e nlerocolitica (patrz zapalenie żołądkowo-

Zap alenie żołądkowo-j elitowe :

- Crlmpylobacter spp.

- cholera

- Clostridium dfficile
- C ryptosporidium spec ies

- Escherichia coli:

- enterokrwotocme 0157 :H7

- inne gatunki
- Giardia lamblia

- Rotawirusy
- Salmonella spp. (łącmie z S. typhi)

- ShigeIIa spp

- Vibrio parahaemolyticus

- wimsowe (nie wymienione w innym miejscu)

. yersinićt ente/ocolitica

Zatrucia pokarmowe:
,botulizm

- Clostridium perfringens lllb welchii
- gronkowce

Zespół Guillain-Bane

Reya

Zespół szoku toksycznego (zŃuZenie gronkowcami)

(zgor zel gazow ą gangrena)

ica weneryczna pachwin

Ziaminiak pachwinowy (donowanoza, ziamirliak weneryczny)

Zy gomykoza (flkomykozą mukormykoza)

DI
DI

C
C

DI

S21

S"
c
S22

Sn
))S*

SŻ2

^225

^225

^2żS

S22

SŻ2

^)25

S

S

S

s

S

S

S

S

S

S

'l W przlpadku dzieci poniżej 6 roku życia u ldórych stosuje się pie|uchy, kóre nie kontrolują oddawmia moca i stolca, przez okres tmeia
choroby należy zsto§ować iżolacje kontakową.

?2 W przlpadku dzieci poniżęj 6 roku życia, u pacjentów u kórych stosuje się pieluchy, kórzy nie kontrolują oddawmia
moca i stolca, przęz okres hmia choroby nal6ży stosować iżolację kontakową,



Stosolvane skróty:

Typ izolacji:

S - stmdardowa;

C - kontaklowa;

D - powietrmo-kropelkowa (kropelkowa);

A - powietrmo-pltowa (powietrma); w ka:idym przypadku stosowania izolacji A, C lub D obowiąuje
tŃże przestrzeganie zasad izolacji S.

Czas izolacji:

CN - przez cały okres antybiotykoterapii i do uzyskarria ujemnych posiewów;

D| przez czas trwania choroby (w przypadku rany, do czasu przyschnięcia);

U - przez określony (podany w nawiasie) czas od rozpoczęcia efektyłvnej terapii;

F patrz przypisy.

Według: Gamer J.S, Hospital lnfection Control Practices Advisory Comittee Guidelinefor isolation
precautions in hospilals.



Zńącmiknr 8 do procedury:

,rlzolacja pacjenta'

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PACJENTA
Z PODEJRZENIEM ZGORZELIGAZOWEJ W BLOKU OPERACYJ|I-YM

Wyznaczenie sali operacyjnej: .iezeli zabieg planowy, to wykonywany w ostatniej

koleiności

l
Przygotowanie sali operacyjnej: pozostawić tylko sprzęt, który będzie wykorzystany

podczas zabiegu, pozostały sprzęt usunąć z sali

I
Przydzielenie odzieży ochronnej jeldnorazowej dla personelu (pobrać od pań salowych)

t
Do zabiegu stosować bieliznę rrperacyjną jednorazowego użytku oraz obłożenia

operacvine chłonne, ied norazowego użytku

l
Po zabiegu operacyjnym przelC wyjściem z sali operacyjnej bieliznę operacyjną

(fartuchy, czepki, maski) zdjąći r"lmieścić w workach na odpady zgodnie z procedurą

dot. postępowania z odpadami medycznymi

l
Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi po zabiegu operacyjnym: dezynfekcja

zRodnie z Wvkazem Preparatów Dezvnfekcvinvch: spektrum działania B,V, F, TBC, S

l

Postępowanie po zabiegu operacyjnym: gruntowne sprzątanie sali operacyjnej isali
budzeń zgodnie z obowiązującą procedurą (łącznie z dezynfekcią met. zamgławiania)

Więcej informacji: Procedura,,lzolacja Pacjenta" P-PE-3/2O12, Załącznik nr 3 - Schemat
postępowania w przypadku zgorzeli gazowej

Postępowanie ze zużytym sprzętem jednorazowego użytku i odpadami: umieścić w
pojemnikach na ostry zużyty sprzęt lub w podwójnych workach opisanych zgodnie z

procedurą dot. postępowania z odpadami medycznymi

Do dezynfekcji powierzchni stosować preparaty dezynfekcyjne zgodnie z Wykazem
Preparatów Dezynfekcyjnych w USK: spektrum działania B,V, F, TBC, S

I



Załączniknr 9 do procedury:
,Jzolacja pacjenta".

PO STĘPO\łIANIE DO TYC;ZĄCE KONTROLI Z ArtAŻEN WYWOŁANYCH
PRZEZ WIEL OLEKO OPORN ll SZCZEPY A C I N E T O BA C T E R BA I] MANNI I

poj edynczy p acj ent zakażony lskolonżowany wielo opo rnym A. b a uman n ii :

1. Izolacja z Ptzestrzeganiem zasad zalecanych w izolacji kontaktowej ze szczególnym
uwzględnieniem takich elementów jak:

dedYkowanie sPrzętu (np.: aparat do pomiaru ciśnienia krwi, stetoskopy) pacjentom
zakuŻonYm lub skolonizowanym rvielolekoopomym szazepem; tam gdzió to możliwe
stosowaó sPrzęt jednorazowy; spIzęt wielorazowego użytku poddaZ dekontaminacji
bezpośrednio po użyciu,

stosowanie ptzęz personel środków ochrony osobistej,

ptzestrzeganie zasłld higieny rąk zgodnie z procedurą ,,Higiena rąk'' (5 Momentów
higieny rąk),

' rozważenie umiesz<:zęniapacjenta rł, osobnym pomieszczeniu,

' wYdzielenie dla zakażonego pacjenta w maksymalnym możliwym zakresie sprzętu
i środków pielęgnacyjnych,

sYstemY zamknięte do odsysania wrdzieliny oskrzelowej u pacjentów z zakużęniem lub
kolonizacj ą dróg oddechowych,

wzmożona kontrola zasad przemieszczaniasię personelu i sprzętu.
Pielęgnacja Pacjenta Zę szczegolnym uwzględnieniem miejsc często skolonizowanych,
takich jak: krocze,pachwiny, pachy, dół łokciowy, linia włosów.
Dekontaminacja Środowiska zgodlnie z procedurą ,,Dekontaminacja powierzchni
szPitalnYch w USK (ze szczególnlrm uwzględnienian powierzchni aotyfowych: np.
PoręcZY, klamek, telefonów), dokumentowanie dekontaminacji w Karcie dlkontaminacji
powierzchni/sprzętu.

Dekontaminacja sali po wypisie paLcjenta/pacjentów zakażonych lub skolonizowanych
wielolekooPornYm A.baumannii; zgodnie 

-z 
procedurą ,,Dekontaminacja powierzchni

szpitalnych w usk", łącznie z dezynfekcją metodą zamgŁawiania

Zgromadzone, a niewykorzystane pakiety zawierając€, flp. rękawiczki jednorazowe, igły
itp. powinny być wyrzucone , nawet jeżeli nie zostały otwarte
ŁÓŻka, Poduszki, kołdry, pokrowce i materace muszą być poddane dekontaminacji.
Ptzekazanie informacji o ryzyku przeniesienia wielolekoopomego A.baumannii wkażdym przypadku ylrzekazania pacjenta do innego oddziału lub szpitila.

l

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Więcej niŻ j ed en P acj ent zakażony lskolonizowany szczep ami Ac in et o b a cte r o p odobnej
lekowrażliwości:

b skolonizowanych wielolekoopornym A.baumannii



Załącznlk nr 9 do procedury:

,łzolacju pacjenta".

z zachow aniem zasad zalecany ch w izo lacj i kontaktow ej ze szczególnym uwzględnieniem
elementów takich jak:

. dedykowanie sprzętu (np.: aparat do pomianr ciśnienia tętniczego krwi, stetoskopy)
pacjentom zakażonym lub skolonizowanym wielolekoopornym szczepem1' tam gdzie
to możliwe stosować sprzęt jednorazowy; sprzęt wielorazowego uży,tku poddać
dekontaminacj i bezpośrednio po użyciu,

l stosowanie przezpersonel środków ochrony osobistej,

. przestrzeganie zasad higieny rąk zgodnie z procedurą ,,Higiena rąk" (5 Momentów
higieny rąk),

. rozważenie wydzielenia personelu opiekującego się kohortowanymi pacjentami,

. wzmożona kontrola zasadprzemieszczania się personelu i sprzętu.

2. Pielęgnacja pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc często skolonizowanych,
takich jak: ktocze, pachwiny, pachy, dół łokciowy,, linia włosów.

3. Dekontaminacja środowiska zgodnie z procedurą ,, Dekontaminacja powierzchni
szpitalnych w USK" ze szczególnym uwzględnierLiem powierzchni dotykowych: np.
poręczy, klamek, telefonów; dokumentowanie del,1ontaminacji w Karcie dekontaminacji
powierzchni/sprzętu. Zalęcane wydzielenie sprzętu do sprzątania obszaru kohortacji
zakażony ch lub sko lonizowanych pacj entów.

4. Dekontaminacja sali po wypisie pacjeŃa/pacjentów zakażonych lub skolonizowanych
wielolekoopomym A.baumannii; zgodnie z procedurą ,, Dekontaminacja powierzchni
szpitalnych w (JSK", łącznie z dezynfekcja metodą zarngławiania

5. Zgromadzone a niewykorzystane pakiety zawierające np. rękawiczki jednorazowe, igŁy
itp. powinny być wyrzucone, nawet, jeżeli nie zostały otwarte

6. Łóżka, poduszki, kołdry, pokrowce i materace również muszą być poddane
dekontaminacji.

7. Przekazanie informacji o ryzyku przeniesienia ,wieloopornego A.baumannii w kńdym
przypadku przekazania pacjenta do innego oddziału lub szpitala.

Nalery pamiętać, że A.baumannii niezrvykle łatwo kolonizuje powierzchnie, w Ęm
sprzęt, fartuchyo ręce personelu. Na rrieprawidłowo dekontaminowanych
powierzchniach suchych może przetrwać do kilkunastu §godni.

Opracowała: dr n.med. Małgorzata Fleischer

Za|ęcęnia oparto na rekomendacjach: Association of Medic,al Microbiologists (AMM), British Society for
Antimicrobial Chemotherapy (BSAC), Health Protection Agency (HPA), Hospital Infection Society (HIS),
Infęction Conhol Nurses Association (ICNA) i Deparlment of Flealth (DH) (286).



Zńącznik nr 10 do procedury:

,Jzolacja pacjeruta".

POSTĘP,OWANIE Z P,ACJENTEM, Z PODEJRZENIEM I/LUB
ROZPOZNANIIEM GRUŹLICY PŁUC

Pacjenci z podejrzeniem illub z ror7,poznaną czynną gtuźlicą (prątki kwasooporne w
rozmazie plwociny) muszą być izolowani z zachowaniem środków ostrożności
wymaganych przy zakażęniach przenoszonych drogą powietrzno - pyłową.
Jężeli to możliwe, zaleca się odesłanie pacjenta do wyznaczonego ośrodka leczenia chorych
prątkujących (filia DCCHP w Obornikach Sląskich).

Personel o personelwyznilczony do opieki nad pacjentem.
o zalęca się nos;zenie masek zawszę, gdy nieuniknione jest narażenie

na kontakt z wydzielinami z drog oddechowych (maseczka z
filtrem HEPA - zńożona przed wejściem na salę chorych ).

o Fartuchy octrronne, rękawice: stosować zgodnie z procedurą
,,Izolac1a pacjenta".

Pacjenci o Należy poinfclrmować pacjenta o celowości i przewidywanym
czasie trwania izolacji.

o pacjent może opuszczac salę jedynie w celu wykonania badań lub
w innych qrjątkowych sytuacjach, wyłącznie w maseczce
chirurgicznej.

o odwiedziny mogą odbywać się tylko za zgodą personelu
medycznego, a odwiedzĄący muszą miec założoną maseczkę z
fi ltrem HEPA ;zakupioną przez odwiedzaj ącego.

. chorych należy poinformować o konieczności użyrvania
chusteczek jednorazowego użytku lub ligniny przy kaszlu i
kichaniu.

o w trakcie barlania lekarskiego pacjent powinien miec założoną
maseczkę chirrrrgiczną.

Sala chorych . Funkcję izolatki pełnią wznaazone sale zgodnie z procedurą

,,Izolacja pacjenta"; drzwi sal izolacyjnych są zamknięte.
o Do dekontaminacji powierzckni stosować preparaty o działartiu

prątkobójczym zgodnie z Wykazem preparatów dezynfekcyjnych
dostępnych w USK (dezynfekcja powierzchni tylko przez
przecieranie, unikać dezynfekcji przez spryskiwanie).

o po wypisie pacjenta sale zdezynfekowaó metodą zamgławianta.
o Bielizna pościelowa pacjenta musi być traktowana jako ,,bielizna

Skazona".
o Naczynia kuchLenne od pacjenta muszą byó poddane dezynfekcji

termicznei lub są sto sowane naczy nia j ednorazowe.
Sprzęt o Do dezynfekcji sprzętu należy używac preparatów zgodnle z

Wykazem prepiaratów dezynfekcyjnych dostępnych w USK.

Uwaga!

Należy pamiętać aby chorych
z gruźlicą lekowrażIiwą - pacjenci

z rozpoznaną gruźIicą lekooporną izolować od chorych
z gruźlicą powinni być izolowani w salach jednoosobowych.



Załączniknr l1 do procedury:

,Jzolacja pacjenta"

PAŁECZK! JELITOWE ENTEROBACTIERIACEAE WYTWARZAJĄCE KARBAPENEMAZY (CPE)

(CPE - an8. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

W szczEcÓLNoścl KLEElslEILA PNEUMoNlAE NDM, KPc, oxA-48

IN FOFIMACJA DLA PACJENTA

opracowana przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

i zatWierdzona przez Ministerstwo Zdrowia

Co to iest CPE?

Pałeczki jelitowe są to bakterie, które bytują w przewodzie pokarmowym każdego człowieka.
karbapenemy są to antybiotyki, które stosowane są w leczeniu ciężkich zakazeń. szczepy cpE
oznaczają gruPę Pałeczek jelitowych, które nabyły oporność na większość antybiotyków, w tym na
karbapenemy. Rozprzestrzenianie się sz:czepów CPE wynika m.in. z nadmiernego stosowania
antYbiotYków, zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w leczeniu prowadzonym przez lekarza
rodzinnego.

czv obecność szczepu cpE naraża pacientat na zakażenie?

W zdecYdowanej więks;zoŚci przypadkóv/ szczepy CPE bytują w przewodzie pokarmowym nie
stanowiąc zagroŻenia i nie powodując po,wstania objawów zakazenia - jest to tzw, nosicielstwo w
Przewodzie PokarmowYm. W niektórych sy,tuacjach szczep CPE może spowodować zakazenie, np. 

'dypacjent poddany jest chemioterapii przec,iwnowotworowej, gdy ma założony cewnik do pęcherza
moczowego lub gdy leczony jest w oddziale intensywnej terapii.

Jak dochodzi do nabvcia szczepu cpE?

Bakteria moze łatwo rozprzestrzeniaĆ się vu Środowisku szpitalnym lub w domach opieki, najczęściej
poprzez bezpośredni kontakt z innym chory,m, który jest nosicielem szczepu cpE.

kogo należv informować o wvkrytvm wcześniei nosicielstwie szczepu cpE?

W PrzYPadku PrzYjęcia do szPitala lub poulstania objawów zakazenia, nalezy poinformować lekarza
leczącego o fakcie wczeŚniejszego stwierdzenia szczepu CpE. Na karcie informacyjnej wypisywanego
pacjenta powinna być dol<onana adnotacja o stwierdzeniu bakteriicpE.

Nie naleŻY leczYĆ nosicielstwa szczepu C,PE w przewodzie pokarmowym. Konieczność leczenia
wYstęPuje, gdY Powstają objawy zakażenia wywołane przez tę bakterię, do których nalezą m.in.
zakaŻenie dróg moczowYch, zakaŻenie rany chirurgicznej. Szczepy CpE nie powodują biegunki i innych
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.



Załącznik nr 11 do procedury:

,Jzolacja pacjenta"

Jakie działania sa podeimowane w szpitalu wobec pacielttów bedacvch nosicielami lub zakażonvch

szczepem CPE?

W każdym szpitalu pacjent ze szczepem CPE musi być prrddany izolacji na osobnej sali lub z innymi
pacjentami, u których stwierdzana jest ta sama baktr:ria. Pacjent ze szczepem CPE może być

odwiedzany przez członków rodziny i znajomych, pod warunkiem przestrzegania zasad mycia i/lub

dezynfekcji rąk przed kontaktem z odwiedzanym i bezw;lględnie przed wylściem z sali. Po wyjściu z

sali izolacyjnej osoby odwiedzające powinny opuścić clddział; nie można wchodzić na inne sale

chorych.

czv należv podeimować dodatkowe środki ostrożnościrłr warunkach domowvch?

W warunkach domowych należy przestrzegać prowadzenia częstego mycia rąk, lstotną rolę odgrywa

należyta higiena osobista, przestrzeganie zasady rozdziału ręczników domownikÓw oraz częste mycie

toalety.

Nie są za|ecane inne środki ostrożności, jak również ograniczanie kontaktu z domownikami.

Nie jest konieczne ograniczanie przebywania w miejscach publicznych oraz w miejscu pracy.

czv można pozbvć sie bakteriicpE?

Nosicielstwo w przewodzie pokarmowym może utrzymywać się przez miesiące. Większość pacjentów

pozbywa się nosicielstwa w okresie do 6 miesięcy. Pozbycie się bakterii CPE powinno zostać

potwierdzone w co najmniej dwóch badaniach wyrnazu z: odbytu ijednym badaniu genetycznym lub

trzech posiewach wykonanych w odstępie co najmniej 48 godz. Pobrianie materiału musi być

wykonane przez personel medyczny lub laboratoryjnly.

czv fakt kolonizacii pacienta szczepem cpE może slkutkować ograniczeniami w dostepie do
placówek ochronv zdrowia?

Absolutnie nie, niedopuszczalne jest, aby szpital, dom opieki odmawiał lub opóźniał wykonanie

świadczeń zdrowotnych lub opiekuńczych ze względu na obecność szczepu CPE. Każdy szpital

powinien dysponować salą izolacyjną umozliwiającą bezplieczny pobyt pacjenta skolonizowanego lub

zakażonego szczepem CPE.

Co należv zrobić w svtuaciach przeprowadzania badań w, placówkach ochronv zdrowia?

W czasie wizyty w placówkach ochrony zdrowia w celu przeprowadzenia badania (np. badania krwi,

USG, tomografia, itp.) należy skrupulatnie przestrzegać higieny rąk (mycie i/lub dezynfekcja).

W przypadku pobierania krwi nie jest konieczne podejmowanie innych działań niż zwrócenie uwagi,

czy personel medyczny przestrzega zasad higieny rąk.

W przypadku wykonywania badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa, należy poprosić

o wykonanie dezynfekcji powierzchni aparatu po przepro,wadzeniu badania



Załącznlknr l1 do procedury:

,,Izolacja pacjenta"

Jak sprawdzić ustapienie nosicieIstwa szczepu cpE?

Badania na ustąPienie rlosicielstwa szczeFlu CPE można przeprowadzić nie wcześniej niż 1 miesiąc po
ostatnim badaniu, w którYm WYkryto sizczep CPE. Lista laboratoriów znajduje się na stronach
internetoWych:

o WSSE w Warszawie: www.wsse.witw.pl
o PSSE w m.st. Welrszawie: www.pssewarszawa.pis.gov.pl
o Narodowego Programu ochrony A,ntybiotyków: www. antybiotyki.edu.pl.



Załączniknr 72 do procedury:

- Izolucja pucjenta"

Potwierdzenie zapoznarria się pracowni]ków z procedurą/standardem/instrukcją.
(odpowied zialny kiero,wnik komórki organizacyj nej )

Oświadczam, że zapoznałam/'em się procedul,ą/standardem/instrukcją......

. .. . . . . ....i zobow iązuj ę się do j ej/go berwzględnego przestrzegania.

LP Data Nazrvisko i imie stanowisko Podois


