Na podlagi Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur. l. RS št. 74/99) izdajam

PRAVILNIK O IZVAJANJU PROGRAMA PREPREČEVANJA IN
OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

I.

SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen

Ta pravilnik določa minimalne strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in
izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu
program).
Program iz prejšnjega odstavka izvajajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost.
2. člen
Program pripravi odgovorna oseba za izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb.

II.CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE
KAMNIK (v nadaljevanju CIRIUS)
Odgovornost in notranji nadzor
3. člen
Odgovorno osebo za izvajanje programa imenuje direktor CIRIUS-a.
4. člen
Notranji nadzor nad izvajanjem programa opravlja strokovni kolegij, ki obravnava letno
poročilo o izvajanju programa.
Vsaka pravna in fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, nadzoruje program in
odgovarja za njegovo izvajanje.

Odgovorna oseba za obvladovanje bolnišničnih okužb

5. člen
Odgovorna oseba pripravi program, ga spremlja, svetuje glede izvajanja, organizira ustrezno
usposabljanje zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih in v povezavi s sodelavci vrši
nadzor.
Odgovorna oseba je vodja zdravstvene nege in oskrbe z dodatnimi funkcionalnimi znanji.
Vsebina programa o preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb

6. člen
Vsebina programa za obvladovanje bolnišničnih okužb:
-

sklep o določitvi odgovorne osebe za izvajanje programa preprečevanja bolnišničnih
infekcij v CIRIUS,
program izobraževanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev CIRIUS,
epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb,
program izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkov,
program sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in ravnanja z odpadki,
doktrina ravnanja s pacienti, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami,
program zaščite zdravstvenih delavcev in sodelavcev na delovnih mestih,
program usposabljanja delavcev in drugih zaposlenih,
minimalni tehnični pogoji.
Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb

7. člen
Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb je sistematično zbiranje podatkov o
pojavljanju in porazdelitvi bolnišničnih okužb in dogodkih ter dejavnikih, ki zvišujejo ali
znižujejo tveganje, redno analizo teh podatkov in poročanje tistim, ki jih potrebujejo za
ukrepanje.
Doktrina izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkov

8. člen
CIRIUS mora imeti pisna pravila, ki določajo izvajanje vseh diagnostičnih, terapevtskih,
negovalnih in ostalih postopkov z večjim tveganjem okužb in higieno rok.

Doktrina sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in ravnanja z odpadki

9. člen
CIRIUS mora imeti pisna navodila, ki določajo:
-

vrsto in način sterilizacije, pripravo inštrumentov in materiala za sterilizacijo, vrsto in
način pakiranja ter kontrolo in vodenje evidence sterilizacije,
sredstva, način in pogostost izvajanja razkuževanja,
načine in pogostost čiščenja prostorov in opreme,
razvrščanje, zbiranje in predelava odpadkov.
Doktrina ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami

10. člen
CIRIUS mora imeti pisna pravila, ki določajo:
-

vrste izolacijskih ukrepov pri bolnikih glede na poti prenosa okužb in trajanje
izolacijskih ukrepov za posamezne okužbe,
način obveščanja ob epidemiji bolnišničnih okužb ali sumu nanjo in pristojnost za
ukrepanje,
trajanje začasne odstranitve zdravstvenih delavcev in sodelavcev z delovnega mesta v
času okužbe ali po stiku z okuženo osebo.

Program zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na delovnih mestih

11. člen
CIRIUS mora imeti pisna pravila, ki določajo:
-

ukrepe ob izpostavljenosti okužbam,
vrste osebnih zaščitnih sredstev in njihovo uporabo,
navodila ob uporabi bazena.
Program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih

12. člen
Usposabljanje je sistematično izobraževanje o načinih preprečevanja in obvladovanja okužb.
Obvezno je za vse zdravstvene delavce in druge zaposlene v CIRIUSu. Prilagojeno je
doseženi stopnji strokovne izobrazbe in različnim ravnem tveganja za okužbe pri zdravstvenih

delavcih in drugih zaposlenih ali otrocih in mladostnikih. Njegovo izvajanje usklajuje
zdravstveni delavec z visoko izobrazbo.
Tehnični pogoji

13. člen
Za izvajanje programa morajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
izpolnjevati naslednje minimalne tehnične pogoje:
-

opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za higieno rok in osebnimi
zaščitnimi sredstvi,
oskrba s sterilnim materialom in inštrumenti,
prostori in aparature za sterilizacijo,
prostori in oprema za izolacijo bolnikov,
preskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
preskrba z zdravstveno ustreznimi živili,
prostorska ureditev z ločitvijo čistih in nečistih prostorov in poti,
sortiranje, prevoz in pranje perila,
čiščenje prostorov in opreme,
zbiranje, prevoz in odstranjevanje odpadkov.

Minimalni tehnični pogoji morajo biti zagotovljeni za:
-

laboratorijske storitve pooblaščenega mikrobiološkega laboratorija, kjer dela zdravnik
specialist mikrobiolog.
14. člen

Pravilnik začne veljati takoj.

Kamnik, 10.11. 2008

v. d. direktorice
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