Klar besked om god hygiejnepraksis
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Baggrund
Både i og udenfor sygehuset er der
mennesker, der fejler noget smitsomt.
Men det er ikke altid muligt at vide,
hvilke mennesker som kan give smitte
videre til andre.
Når du har kontakt med andre mennesker er det derfor sygdomsforebyggende at få indlært en god hygiejn
hygiejneiejnepraksis.
Denne forebygger både,
e, a
at derr sker
smitte fra patient tilil p
patient,
nt, fra
patient til personal
onale og fra
ra perso
personale
personale
til patient.
Da smitsto
tstoffer kan forekomme
orekom
i
smitstoffer
opkast
kast, afføring,
ring, urin, blod o
og andre
opkast,
kropsvæsker, bør man i forbindel
forbindelse
med tran
transport
ort af patienter,
atienter hvor der
atienter,
sker uheld med ovenstående
ovenstående,
de, få det
forurenede område rengjort
ngjort og evt.
umiddelbart
desinficeret um
umiddelbar
lbart efter uheldet.
God
d hygi
hygiejneprak
hygiejnepraksis i forbindelse med
den siddende
sidden patientbefordring er da
omhyggelig
elig håndhygiejne, udluftning
og rengøring af bilen.
God hygiejnepraksis er:
t7FELPOUBLUNFEPQLBTU BGGSJOH 
urin og blod beskytter du dig sig selv

med engangshandsker
andsker (vær opmærk
opmærk-som på, at få
å opsmøget
op øget evt. lange
lang
ærmer) og
g pl
plastikforklæde
klæde ved
optørring,
ing, opsugning,
ugning, rengøring og evt
evt.
desinfektion
sinfektion
nfektion skal du anvende engangs
engangspapir,
r, engangsklude og evt. Respon
Response
superabsorberende
rabsorberende granulat
t%VTBNMFSFOHBOHTIBOETL
OETLFS QMBTUJLt%VTBNMFSFOHBOHTIBOETLFS
engangspapir
forklæde, engangspap
apir og klude i en
plasticpose og kasse
asserer dette som
kasserer
almindeligt affald
fald (de nødvendige
hjælpemidler
er findes i hygiejnepakken)
t5JMTJE
TJETUTLBMEVTSHFGPSBUGÌ
t5JMTJETUTLBMEVTSHFGPSBUGÌ
hænder og håndled desinficeret med
hænd
håndsprit (fx Flora Free Alcohol Foam)
hå
t)ÌOEFTJOGFLUJPOVEGSFTTPNCFTLSFvet i folderen om håndhygiejne
Patienter med MRSA
I forkortelsen MRSA står M for
Methicillin, der er et antibiotikum, R
for resistent (modstandsdygtig) og SA
for Staphylococcus aureus, der betyder
gule stafylokokker. Alle mennesker
bærer hvide stafylokokker, som ikke
giver anledning til sygdom. Gule
Stafylokokker bærer mange i perioder
uden at være syge. De kan dog give
anledning til mindre alvorlige sygdomme som børnesår og bylder og især,

hos i forvejen svækkede personer,
mere alvorlige infektioner som lungebetændelse og blodforgiftning, der skal
behandles med særlig medicin.
Derfor skal flg. overholdes:
t(PEIZHJFKOFQSBLTJTCFTLZUUFS
chaufføren
t1BUJFOUFSNFE.34"LBOCFOZUUF
fællestransport
t.34"QBUJFOUFSNFEMVGUWFKTJOGFLUJPO
skal dog transporteres alene
t1BUJFOUFOTLBMLSFTEJSFLUFUJM
BGIFOUFTEJSFLUFGSBTFOHFTUVF
behandlingsrum efter personalets
anvisning
Jf. gældende lov må der ikke informeres til fx fælles sygetransport eller
taxa om at patienten har MRSA
Patienter i cytostatikabehandling
Cytostatika er betegnelsen for en
gruppe af lægemidler, der for det
meste benyttes til behandling af kræftpatienter. I daglig tale benyttes
kemoterapi for denne behandling.
Lægemidlet virker både på kræftceller
og normale celler. Der kan være
affaldsstoffer fra cytostatika i opkast,
afføring, urin, blod og sved i op til 5
dage efter, at cytostatika er givet.

Såfremt de anbefalinger, der er givet
under god hygiejnepraksis overholdes
er du som chauffør også beskyttet i
forhold til udsættelse for påvirkning
fra cytostatika.
Der gives derfor ingen særlig information om, at der skal transporteres en
patient, der er i behandling med et
cytostatika.
Patienter i behandling med radioaktivt jod.
Stofskiftesygdomme er ofte lokaliseret
til skjoldbruskirtlen på forsiden af
IBMTFO1BUJFOUFSGÌSSFHVMFSFUFMMFS
helbredt disse sygdomme gennem en
ambulant behandling med radioaktivt
jod, som sætter sig i kirtlen. I henhold
til sundhedsstyrelsens regler kan
patienter efter denne behandling under
visse betingelser
hjemsendes. I forbindelse med denne
transport udgør patienten i sig selv en
lille, men målelig strålingskilde.
Derfor skal flg. overholdes:
t5SBOTQPSUFOVEGSFTVEFMVLLFOEFBG
en mandlig chauffør
t5SBOTQPSUFOFSBMUJETPMPLSTFM
t5SBOTQPSUFONÌNBLTJNBMWBSF
time
t1BUJFOUFOTLBMWSFQMBDFSFUQÌ

bagsædet, i modsat side af
chaufføren
t)WJTTEFFMMFSCJMVOEFSUSBOTQPSUFO
forurenes af patientens opkast,
afføring, urin eller blod, foreligger der
risiko for en (midlertidig)
forurening af køretøjet.
Derfor skal flg. overholdes:
For så vidt muligt afleveres patienten
patiente
enten
TPNGPSVETBU)FSFGUFSSFUUFTPQNSLTPNGPSVETBU)FSFGUFSSFUUFTPQ
TPQNSL-TPQNSL
somhed mod forureningen.
n.
Den hjemsendende afdelin
eling kontaktes
ntaktes
afdeling
umiddelbart for bistan
and, både
åde med
bistand,
hensyn til afrensning
afrensnin
sning af bilen
ilen sam
samt
kontrolmåling.
g.
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