Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Spoštovani bolniki in obiskovalci bolnišnice!
Poleg vrhunske diagnostike in zdravljenja je prijetno bivanje v bolnišnici naša največja
skrb. Vsak dan se po najboljših močeh trudimo, da je za bolnike poskrbljeno po naših in
njihovih pričakovanjih. Vendar pa lahko v času zdravljenja v bolnišnici nastopijo določene
omejitve, s katerimi vas moramo seznaniti.
Prekomerna poraba antibiotikov po svetu je povzročila pojavljanje bakterij, ki so odporne
na antibiotike, ti pa so pri bakterijskih okužbah ključni za ozdravljenje. V bolnišnici lahko
pride do širjenja teh odpornih bakterij, kar ogroža bolnike. Da ne bi nastajala dodatna
škoda, obstajajo strokovna navodila in okviri, ki jih moramo upoštevati, da bi na pravilen
način zaščitili samega bolnika - pa tudi druge bolnike, s katerimi se ta v ustanovi srečuje.
Ali so take odporne bakterije prisotne, zato ugotavljamo že ob sprejemu v bolnišnico,
občasno (glede na strokovne smernice) pa tudi kasneje. Kadar se zgodi, da je bolnik
koloniziran z odporno bakterijo, je deležen posebne obravnave. Kolonizacija pomeni, da je
bakterija pri bolniku prisotna, vendar ne povzroča okužbe. Okužba se lahko razvije, ni pa
to nujno. Zavedati pa se je potrebno, da se taka odporna bakterija lahko prenese na
drugega bolnika, ki ima prizadet imunski sistem oz. je bolj dovzeten za okužbe, in pri njem
povzroči hudo škodo.
Zato je koloniziranega bolnika potrebno omejiti pri gibanju in dosledno izvajati ukrepe
kontaktne izolacije. To pomeni, da bolnik ne more brez kontrole zapuščati sobe in ne more
uporabljati skupne kopalnice ali stranišča. Fizični kontakti z drugimi bolniki so prepovedani.
Zdravstveni delavci pri obravnavi takega bolnika praviloma nosijo predpisana zaščitna
oblačila (odvisno od tega, kje na telesu bolnika smo odporne bakterije zaznali). O
natančnih omejitvah za bolnike, kolonizirane z odpornimi bakterijami, vas bosta seznanila
zdravnik in medicinska sestra. Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi z odpornimi
bakterijami se lahko obrnete na zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb (int. 485) ali
medicinsko sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb (int 492).
Zavedamo se, da je zaradi prostorskih razmer v starem objektu zagotavljanje strokovnih
zahtev kontaktne izolacije težko in zahteva razumevanje in sodelovanje vseh vpletenih. Za
bolnika, ki se je sposoben sam gibati, so lahko te omejitve zelo moteče. Zavedati pa se je
potrebno, da - čeprav se bolnikom in obiskovalcem zahteve osebja ne zdijo vedno
smiselne ali potrebne - mora zdravstveno osebje razmišljati tudi o varnosti drugih bolnikov.
Zato je potrebno navodila strogo upoštevati; prav tako jih morajo dosledno upoštevati
obiskovalci.
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