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Data obowiqry*ania:

/tA, 9A. 2018

1. Cel i przedmiot instrukcji:
1.1. celem instrukcji jest uszczeg6rowienie postQpowania w przypadku izolacji

Kliniki rransplantacji Szpiku. onkologii i Aemaiologii DzieciEcej
1.2. Przedmiotem instrukcji jest zapobieganie rczpiesrrzenianiu sig zakaLen

pacjenta.

2. Terminologia:
2'l' lzolacia - odosobnienie zakuhnie chorego lub podejrzanego o chorobg zakaLnq w celuuniemo2liwienia przeniesienia zakuhenia.

kontaktowej dla

poprzez izolacjg

2.2. Izolacja kon taktowa - zapob ie ga rozprzestrzenieni u
bezpo6redniego (dotyk) i poSredniego (powierzchnie lub

sig zakalen przenoszonych drogq kontaktu
przedmioty zanieczyszczone wl,dzielinam i.

przeznaczonych dla jednego pacjenta, skladajqcy, siE z sali
Sluzy umywalkowo-fartuchowej zlokalizowanej '*iqd;y

og6lnq drog4 komunikacyjn4 z bezpoSrednim *y.jS.i., nu

wydal i nam i zakailone go pacj enta).
2.3. lzolatka - zesp6l pomieszczeri
pacjenta, wgzla sanitarnego oraz
pomieszczeniem pobytu pacjenta a
zewnqtrz.
2'4' separatka - zesp6l pomieszczen przeznaczonych dla jednego pacjenta lub dw6ch pacjent6w,skladajqcy sig z identycznychpomieszcief jak izolaika,leanak bez wyjscia na zewnqtrz.
l.].[rlr-:tacja- - grupowanie,lqczenie chorych z tym slmym patogenem.
2'6' zrfidlo zakaaenia - jest nim organiim tuaxi lub'zwierz{c y, a tak2e srodowisko wodne,roslinne i glebowe, z kt6rych biologiczny czynnik chorobotw6 rczy zistalprzeniesiony na innq osobE.2'7 ' KPC - szczepy Klebsiella pneumoniae irodukuj4ce karbapenemazy 1-crn - ang. carbapenemaseProducing Enterobacteriaceae).

3. Spos6b postQpowania:
3.1. Zalecenia izolacji kontaktowej - og6lne.

Pomieszczenie: o sala l-osobowa zwqzlemsanitarnym i Sluzq(izolatka),

' w przypadku braku mo2liwosci izolacji w izolatce, pacjenta nalezy
umieSc ii w wyznaczonej sali I -osobowej z w gzlem runitJ*yr,o kohortacj a z tW samym zaka2eniem lub kolonizacj4 tym samym
drobnoustrojem,
o w czasie, kiedy w oddziare nie ma pacjent6w izolowanych, w izoratce
przebywajqpacjencinie wymagaj4cy izoiacji , '
o w lvyjqtkowych sytuacjach wskazana konsultacja z ZKZSZ.
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lo o8' co'13

zamkniEte,
oznakowane.

Drzwi do Sali:

o obowi4pany do ptzesttzegania wszystkich zasad izolacji,

. pracownicy z chorobami sk6ry nie mog4 sprawowa6 opieki nad

pacjentem z MRSA.

Personel
medyczny:

. przed wejSciem na salE.

o przed i po kontakc ie z pacjentem oraz jego otoczeniem, zgo.dnie z

procedur4 p -pE-5 /ZOt2tiOt i :,,Higiena rqk" (5 Moment6w Higieny Rqk).

. przed i po zdjEciu rEkawiczek.

Higieniczne
mycie i
dezynfekcja rqk:

. niejalowe jednorazowe przy kontakcie z zakaZonym lub

skolonizowanym miej scem, opatrunkiem. wydzielinami, wydalinami'

o po uZyciu wrzuci6 do worka na odpady medyczne zakalne'

Rgkawiczki:

o w przypadku, gdy istnieje prawdopodobiefstwa skaZenia materialem

zakulnym,
o po uZyciu wrzuci6 do worka na odpady medyczne infekcyjne'

Fartuchy
jednorazowe
(chirurgiczne):

przy czynnosciach wykonywanych bezpo5rednio przy chorym'

po uzyciu wrzucii do worka na odpady medyczne infekcyjne'

o niejest konieczna,
o wyjqtek odsysanie dr6g oddechowych u pacjent6w z zaktZeniem ukladu

oddechowego.

Ochrona oczu:

o zwykle nie s4konieczne,
c zale cane sq przy zabie gachwykonywanych u pacj e nt6w. zakuhonych/

skolonizowuny"n fr,fnSA, np. odsysanie dr6g oddechowych'

o do pacjent6w izolowanych, naleZy wchodzi6 w ostatniej kolejnoSci,

. lic)baos6b wchodzqcych do sali ograniczona do minimum,
Obch6d lekarski:

Dokument nie moze byo zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds. Jakosci
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o po badaniu pacjenta iprzedopuszczeniem sali pacjenta, narezy
bezwzglEdnie umyi i zdezynfekowai rEce.

Opiekun/rodzic: o kuzdy opiekun/rodzic izorowanego dziecka musi zglosil sig do lekarza
prowadz4cego o wyraZenie zgody na obecno66 na Salf,t lekarz/pielggniarka informuje opiekuna/ro dzica o obowiqzuiqcych
zasadach izolacji,
o kahdy opiekun/rodzic zobowiqzany jest do przestrzegania
obowiqzuj4cych zasad izolacj i.

Izolowany
pacjent:

jest poinformowany o celu i zasadach izolacji,
po kazdym wyjSciu ztoalety musi umy6 izdezynfekowa6 rgce,
powinien dbai o higieng osobist4.

o

a

a

' do mycia ciala i wtos6w pacjenta stosowai mydro prynne z dodatkiem
preparatu dezynfekcyjnego.

Sprzgt i material
medyczny i
niemedyczny:

o wylqcznie niezbgdny (w miarE mozliwo5ci jednorazowy),

' wydzielony do stosowania w izoratce/wyznaczonej osoLnej sali np.:
mankiety do mierzenia ciSnienia, stetoskop,
o 2ele, kremy, Srodki czysto5ci przeznaczone dla pacjenta.

przechowywac poza salq chorych,
wypeiniad zdezynfekowanymi rEkami.

Material do
badari
diagnostycznych:

transportowai do laboratorium w zamykanym pojemniku,
powierzchnia zewngtrzna musi byi czysta.

Bielizna
po5cielowa: ' traktowai, jako skazonq i postEpowai zgodnie z Instrukci4 |-DZB-

112015: ,,PostEpowanie z bielizn4 brudn4/ odri"zqrobo.rq io.az procedurq
P -DZB -7 I 20 I 5 :,,Zas ady po stqpowan ia z bieliznqizp ital nq,,.

o traktowai, jako skaZone i postqpowa6 zgodnie z procedur4 DT/p/g:
,, WlaSciwa gospodarka odpadami,,.

Naczynia i o powinny by6 myte i dezynfekowane w maszynie my.iqco_

Dokument nie moze byc zmieniany rub powierany bez zgody pelnomocnika ds. Jakosci

ffi



INSTRUKCJA
I_PE-7

jako zalqcznik do

Procedury: P-PE-312012

,,Izolacja pacjenta".

$NIlVEB$YT[CKI
sr"p$*L Kil!$leuNY
tx, }*x* ll llu*it r.r' B*darli<**

lrf wls*l"r1t:l{:

Standard
Akredytacyjny CMJ:
KZ 2; l<Z 2.2 Postgpowanie w PrzYPadku

izolacji kontaktowej w Klinice
Transplantacji Szpiku, Onkologii i

Hematologii DzieciPcej.

Strona 5 z L0

WYDANIE nr 2

Data obowiqzywania:

lo. oa '7a.(/6

a

a

o

ograniczy| do minimum,
je6li to moZliwe zabezpieczy6 miejsce zakuhenia,

w6zek transportow y zdezynfekowai bezpo$rednio po uZyc iu'

Transport
chorego:

j est zobowi qzany do przestrze gania zasad

sprzqtac izolatkg w ostatniej kolejnoSci'

. mopy i Sciereczki do uzytku jednorazowego w sali izolowanego

pacjenta,
o zalecane Sciereczki jednorazowe,

. uirytemopy, nalely wloiryl do worka na sali pacjenta, przekazal do

prania,
o w6zek sprzqtaj4cy zdezynfekowal, anastqpnie umy6'

Sprzgt do
sprz4tania:

. wyznaczony sprzgt do mycia i dezynfekcji przedmiot6w, powierzchni w

sali chorego,
. dezynfekcjaprzez zmywanie przynajmniej 2 x dziennie,

o stosowanie preparat6w dezynfekcyjnych o spektrum dzialania

dostosowanym do rodzaju czynnika etiologicznego (bakterie, wirusy,

grzyby, spory, Tbc).

Mycie i
dezynfekcja:

. t6zko wrazz materacem odda6 do Stacji l-62ek.

o postEpow anie zbrudnq bieliznq zgodnie z lnstrukcjq !-DZB-I12015

,,pistEpowanie z bielizn4 brudny' odzieaqrobocz{' oraz ProcedurQ P-

DZB -7 I 20 1 5 :,,Zasady po stQ powan ia z bieliznq szp italn4 
". postQpow anie zodpadami zgodnie z Procedurq DT/P/S: ,,WlaSciwa

gospodarka z odpadami".
. dezynfek c1a przezzmrvanie (przecieranie) wszystkich zmylvalnych

powierzchni.

Postgpowanie po

zakoficzeniu
izolacji:

o zakalenia lub kolonizacjaopornymi na antybiotyki gronkowcami

(MRSA), paciorkowcami, Lnterokokami' paleczkami Gram ujemnymi-po

uzyskaniu 3 ujemnych posiew6w pobranych od pacjenta.

o zgorzel gazowa - przez czas ttwania choroby,

. ospa wietrzna /p6lpasiec: do czasu przyschniqcia zmian,

Czas trwania
izolacji:

Dokument nie moze bye zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds. Jakosci
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nie kr6cej niz 5 dni gd p.oJ.uy,-"ria sig wysypki, czas izolacji powinien byi
wydlu2ony do co najmniej 7 dni u os6b z niedoborami odpornosci,
' liszajec, $wierzb, wszawica - przez24 godziny od zakificzenia
pierwszego cyklu leczenia,

' patogenne E. coli, Salmonella, Shigiella - przezczas trwania choroby
(w przypadku nosicielstwa Salmonella, pacjent nie wymag aizoracji),o clostridium difficile lcD/ - do czasu ust4pienia objaw6w (biegunki),
nie kr6cej niz 48 godz. od uzyskania uformowanego stolca, naleiy
rozwuLyd utrzymanie izolacji do kofica hospitalizacji w oddzialach o
wysokiej zapadalno6ci na CD,
o zakaihenia Streptococcus pyogenes (w przypadku zmian sk6rnych) _
przez 24 godz. od zastosowania antybiotyku-skot""rr"go wobec
Streptococcus pyogenes,
o rotawirusy - przez czas trwania choroby (biegunki),
o adenowiru sy - zakuzenia ukladu oddechowego: do ko6ca hospitalizacji.
zakuhenia ukladu pokarmowe go: przezczas trwania objaw6w,
o norowirusy -pruez 48.godz. od ust4pienia objaw6w, u niemowl4t
izolacjE wydtu2yd o 5 dni,
o RSV (respiratory syncytial virus) - przez okres trwania objaw6w,
o wirus zapaleniawqtroby typu A:

a) u dzieci ponizej 3.roku zycia izoracje, nalezy prowadzii przez caly
czas hospitalizacji,

b) u dzieci pomiEdzy 3-14 rokiem Lycia2 tygodnie od pojawienia sig
objaw6w,

c) powyzej l4 roku zyciaprzeztydzienod pojawienia siE objaw6w.

Postgpowanie ze
zwlokami:

o stosowai zalecane Srodki ostro2no(ci po (mierci pacjenta,

' w przypadku, kiedy istnieje ryzyko zakuzeniaod zwlok, do etykiety
identyfikac yjnej, nale?v przymocowa6 nalepkg,,Niebezpieczefstwo
zakazenia",
o poinformowa6 osoby maiqce kontakt ze zwlokami o mo2liwym ryzyku
zakrzenia, aby mogli zabezpieczyd siE stosuiqc wlasciwe srodki
ostroznoSci.

3.2. Zalecenia izolacji kontaktowej u pacjen ta ze szczepem wytwarzajqcym KpC lub inne
karbapenemazy.

Dokument nie mo2e byc zmieniany lub powielany bez zgody pelnomocnika ds. Jakosci
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Izolacja pacjenta: @ontaktow4.Umie6cicpacjentawizolatce/osobnejsali
zwgzlem sanitarnym.
o W przypadku wigkszej liczby pacjent6w zakaZonych, nosicieli szczepu

KPC lub inne karbapenemazy, mozna zastosowa6 kohortacjE'

Pomieszczenie: . Sala l-osobowa zwEzlem sanitarnym i SluzQ (izolatka). odpow'iednio

oznaczona, na sali tylko niezbEdny sprzEt.

o W przypadku braku mo2liwoSci izolacji w izolatce, pacjenta nalezl'

umieSci6 w wyznaczonej sali l-osobowej zwEzlem sanitarnym'

o W czasie kiedy w oddziale nie ma pacjent6w izolowanych. w izolatce

przebywajq pacjenci nie wymagajqcy izolacj i'

Srodki ochrony
osobistej:

. Przed wejSciem na salE zaloLyt odzreZ ochronn4: fartuchy
jednorazowego u2ytku, rqkawiczki jednorazowego u2ltku'
o REkawice jednorazowego uzytku stosowad podczas wykonywania

wszystkich procedur pielEgnacyjnych" di agnostycznych. leczniczych.

o PrzedwyjSciem z sali zdjq(, rEkawiczki. fartuch i wyrzuci6 do odpad6w

medycznych/infekcyjnych zgodnie z Procedur4 dotycz4c4 postEpowania z

odpadami medyczn5nni.

Higiena rqk: . BezwzglQdnie przestrzega( zasad dezynfekcji r4k przy zastosowaniu

preparatualkoholowego po zdjqciu po zdjqciu odzieZy ochronnej'

o Pozatym, procedurg higieny r4k przeprowadza(':

a) przid i po kaZdym kontakcie z pacjentem, jego plynami ustrojowymi

i wydalinami, sprzEtem w jego otoczeniu,

b) po opuszczeniu Sali, na ktorej przebywa pacjent.

c) przed i po zdjgciu rEkawiczek.
tl) przed ipo stosowaniu rEkawic sterylnych i wykonl"waniu czynnoSci

aseptycznych,
e) przestrzegat, zasadtechniki higieny rqk zgodnie z Procedur4

P-PE-5/20 I 212015:,,Higiena r4k" (5 Moment6w Higieny Rqk)'

Sprzgt medyczny: . Wydzieli6 osobny sprzgt medyczny np.: stetoskop, mankiet do pomiaru

c i 6nilnia, termometr or az rliezwNo czna dekontaminacj a sprzQtu, kt6ry

bEdzie stosowany u innych pacjent6w (dezynfekcja preparatem

dezynfekc yj nym z godn ie z W yY,azem Preparat6w Dezynfekc yj nych w

usK).

Transport o Kontrolowa6 opuszczanie sali przez pacjenta na wykonywane badania

Dokument nie moze byc zmieniany lub powielany bez zgody Pelnomocnika ds. Jakosci 7
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pacjenta: diagnostyczne.

Personel: o wydzieli6 osobny personel pielggniarski do pielEgnacji pacjenta.

l,6iko pacjenta: o_ Lgilko po wypisie pacjenta, nale?y poddad dekontamin acji i przekazal
do Stacji tr-62ek.

Odpady medyczne: o wszystkie odpady traktowa6, jako odpady medycznelinfekcyjne.
o umieszczai w odpowiednich, szczelnie zamkniEtych workach, z opisem
(zgodnie z ProcedurQ dotyczqcq postgpowania z odpadami medycznymi).
o Odpady usuwai co najmniej 2 x dobg.

Bielizna szpitalna: o BieliznQ wielorazowego u2ytku, bezposrednio po uZyciu , nale2y
zapakowat do worka zgodnie z Procedurq dotyczqc4 postgpowania
bieliznq szpitaln4.

Z

Dezynfekcja
powierzchni:

o wszystkie powierzchnie na sali chorych, podregajq myciu i dezynfekcji
zgodnie z procedurami obowiqzujqcymi w Szpitalu.
o Powierzchnie mai4ce bezposredni kontakt z pacjentem (stoliki
przylolkowe, szafki, inne powierzchnie dotykowe), nalezy dezynfekow.ai.
o Po dezynfekcji, nale2y stosowad preparaty zgodnie zWykazem
Preparat6w Dezynfekcyjnych w USK.
o Po wypisie pacjenta salq, nalezy gruntownie sprz4tnqi" nastEpnie zaleca
siE przeprowadzenie dezynfekcji metodq zamgrawiania (zgodnie z
Procedur4 dotycz4c4 dezynfekcj i przy u2yciu suchej m glyj.

0piekun/rodzic: o Kuhdy opiekun/rodzic izolowanego dziecka musi zglosic sig do lekarza
prowadzqcego o wyra2enie zgody na obecnosi w izolatce lwyinaczonej
sali.
o LekarzlpielEgniarka informuje opiekuna/ro dzica o obowi4zuiqcych
zasadach izolacji.
o Ku2dy opiekun/rodzic zobowiryany jest do przestrzegania
obowi4Tujqcych zasad izolacji.

Czas trwania
izolacji:

o w przypadku stwierdzenia Kpc pny przyiEciu do Szpitala - izolacja
kontaktowa do uzyskania ujemnych wynik6w (dwa w odstqpie 4g godz.)
lub do korica hospitalizacji.
o w przypadku stwierdzenia Kpc w trakcie pobytu w Szpitalu (> 4g godz.
od przyjEcia) - izolacja kontaktowa do korica hospitalizacji.
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Szczeg6lowe
zalecenia
dotycz4ce
postgpowania w
prrypadku
zachorowafi
sporadycznych i
ognisk
epidemicznych
wywolanych przez
Gram ujemne
paleczki z rodziny
Enterobacteriacae:

Po wprowadzeniu izolacji chorego zakaaonego lub skolonizowanego, naleZy:.

a) przeprowadzi6 wyrviad epidemio togiczny dotycz4cy pacj enta

zakailone gols ko lo n izow ane go,

b) przeprow adzi(, badani a prze siewowe ( wymazy okoloodbytni cze ) u

pacjent6w przeby'waj4cych w tym samym oddziale co pacjent

,aiazony t iUoloniro*any' lub bEdqc ych pod op iek4 te go same go persone lu'

cl przepiowadzi6 badania przesiewowe u os6b z kontaktu (w odstqpach

tygodniowych w czasie biezqcej hospitalizacji),
d)* poypudku niestwierdzenia u innych pacjent6w w badaniu

prr.ri"*o*ym szczepow wytwarzaj4cych KPC lub inne karbapenemazl"

2abcanejesi kontynuowanie badan przesiewowych u pacjent6w z oddziatu

1u pac.ieniow *ytoki.go ryzyka-tazw tygodniu przez okres 2 miesiqcy' u

lpoiostalych pacjentow - co tydzieri przez miesi4c), . , . . ,

Ly * p.rypudtu poa.i.renia ogniska epidemicznego niezwlocznie zglosic do

ppls Raport wstqpny o podejrzeniurozpoznaniu ogniska epidemicznego i

postqpowa6 zgodnie z Procedur4 dotycz4c4 ogniska epidemicznego

obowi4zujEc4 w USK.

4. Dokumenty rwiqzane z instrukcj4:
4.1. Akty Prawne:
l) Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakuzeh i chor6b zakuhnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008r'

(Dz. U. Nr 234 poz.tslo zp62n.zm.1-Dz.rJ. z 3 sierpnia 2012r.po2.892).

i; u.tu*u z drua 13 lipca'z0lzr. o zmianie ustawy t zapobieganiu oraz zwalczaniu zakuzefi i chor6b

zakuhnychu ludzi oraz ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.u. poz'892')'

4.2.Literaturaz
1) CiuruS M., ,,Procedury higieny w plac6wkach ochrony zdrowia", Instytut Ochrony Zdrowia'

Warszawa 2013, wydanie II poprawione i uzupelnione'

2) Fleischer M., Kondrat K., ,,izolacia," Zeszf lll, Zalqcznik nr 1, Polskie Stowarzyszenie PielEgniarek

Epidemiologicznych, Wroclaw 2005 -

3) Heczko P.8., W6jkowska-Mach J., ,,Zakaaenia szpitalne", Wydawnictwo lekarskie PZWL'

Warszawa 2009.
4) Deptula A., Fleischer M., Hryniewicz W., Kusza K., Misiewska-Kaczur A', Ozorowski T''

Trejnowska E., ,,Strateg ia zapobiegania lekoopornoSci w oddzialach intensywnej terapii"' Narodowy

Program Ochrony Antybiotyk6w na lata 201 I -20 1 5'
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5) Hryniewicz w" ,,zalecenia dotyczqce postEpowan ia w przypadku zachorowaf sporadycznych iognisk epidemicznych wywolanych po"i Grah ujemne paleczk i z rodziny Enterobacteriaceae,,,Narodowy Program Ochrony Antybiotyk6w, Warszaia 2012.
6) zi6lko A', ,,Procedura postgpowania w s?italu * prrypudku wyst4pien ia zgorzeli gazowej',, zakladProfilaktyki Zakuzert i zakahefi szpitalnych, Nu.odo*y inrtyut iek6w, "s,o*urryrrenie 

HigienyLecznictwa, Biuletyn 2007.
7) Rekomendacje Stowarzyszenia Epidemiologii szpitalnej ,,zalecenia izolacji chorych w trakciehospitalizacjir 2017.
4.3. Dokumenty:
1 ) Procedura P -PE-3 / 20 I 2 :,,Izolacja pacj enta,,.
2) Procedura P -DZB-,7 /201 5 :,,zasady postgpowan ia z bieliznqszpitaln4',.
3) Instrukcjal-DZB-l/2015: ,,postgpowanie z bieliznqbrudnqT odziez4rob ocz{,.4) Procedu ra P -PE- 5 / 20 I 2 I 20 I 5 :,,Higiena r4k,'.
5) Procedura DT/P/8: ,,Wa5ciwa gospodarka odpadami,,.
6) Instrukcj a t-P E - 6 / 3 Z0 

_t 
2_:,,\ ezyndtcS a przy izy ciu s uchej m gly,,.

7) ProceduraP-DZB-E-r/20r6:,,Dekontaminacja powi 
"ok siiitatnyctr w USK,,.8) Instrukcja r-E-3/2014: ,,Postqpowanie w przypadku pacjent6w skolonizowanych, zakuz,onychStaphylococcus aureus MRSA,,.

5. Zalqczniki: nie dotyczy.
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