Kısa bilgileraile için hijyen talimatları
/kuralları

(ve numunenin sonuçlarını bekleyen)
Sevgili Veliler ve ziyaretçiler,
Çocuğunuzda MRE tespit edildi veya henüz testin
sonuçları belli değildir.
Enfeksiyon kontrol nedeniyle, lütfen aşağıdaki hijyen
kurallarına koşulsuz uymanızı rica ediyoruz:

1.

Hasta odasında kalmak
Hasta odasından girerken ve çıkarken ellerinizi
dezenfekte ediniz.
Hasta odasında veya hastayla temasta tek
kullanımlık koruyucu önlük giyiniz.

veya
Hasta odasını terk ettiğinizde klinik çıkışına kadar
veya aile / veli odasına girinceye kadar tek
kullanımlık koruyucu önlük giyiniz (bu şekilde
odada önlük giymenize gerek kalmıyor)
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Hijyen kuralları MRE tespit edilmesi üzerine

3. Ortak alanlarda kalmak
Hasta odasında koruyucu önlük giyinmezseniz,
hastanın odası ve veli odası dışında muhakkak
tek kullanımlık koruyucu önlük giyinmesi zorunludur
Hastanın odasıni ve aile odasını terk ederken ve
ortak kullanma alanlarına girmeden önce mutlaka ellerimizi dezenfekte etmek zorunludur
Lebensraumdaki (oturma odasındaki) mutfağı
ve mutfak aletlerini (mesela buzdolabı) kullanmak yasaktır
Mutlaka ana binanın kafeteryasından ve bistrodan kaçınılması rica olunur
Özel durumlarda bireysel düzenlemeler yapabiliriz.
Tüm çocukların, velilerin ve palyatif bakım
ekibinin iyiliği icin gösterdiğiniz anlayışınız için
teşekkür ederiz. Lütfen herhangi bir sorunuz
varsa çalışanlara çekinmeden sorabilirsiniz.

Mikropların
bulaşmasını
durduralım

Palyatif ekibiniz

2. Aile / veli odasında kalmak
Odaya en kısa sürede varacak şekilde kısa
yoldan gidiniz
(tek kullanımlık koruyucu önlük giyinebilirsiniz)

Odayı terk etmeden önce ellerinizi hijyen
kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte ediniz
(tek kullanımlık koruyucu önlük giyinebilirsiniz)

ların
Mikrop
asını
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Çocuklara ve ailelere
bilgiler

Mikropların bulaşmasını durduralım!
Çocuklara ve ailelere bilgiler
Hoşgeldiniz,
Vestische Kinder-und Jugendklinkin palyatif
merkezine (KPZ) hoşgeldiniz. Hastalarımızın
bağışıklık sistemi zayıf olduğu için belirli hijyen
kurallarına uymalıyız.
Biz de diğer tüm sağlık tesislerinde olduğu gibi,
mikropların özelikle MRE bulaşmasını engellemeliyiz. Ancak o zaman hastalarımızı mikroplardan (hastane enfeksiyonu) koruyabiliriz.

2. Hijyen önlemleri (bariyer bakım)
a.

Sürüntünün sonucu gelinceye kadar veya MRE
kanıtlanınca hastamız hijyen tedbirleri altında (bariyer
bakım) tedavi edilecektir

3. „PALLINI - denetlemesi“
Palyatif bakım ünitesinde hastalarımızın enfeksiyon güvenliğini denetlemek veya takip etmek için,
enfeksiyon denetleme „PALLINI - denetlemesi“
uygulanıyor:

a.

Mikrobiyolojik bulguların (sonuçların) anonim
dokümantasyon ve değerlendirilmesi

b.

Kalite kontrolü - hastane enfeksiyonların
sıklığını izleme

Pediatrik palyatif bakımın amacı çocuğa ve
ailesine mümkün olan en iyi yasam kalitesini
verebilmektir.
MRE mikroplarının bulaşmasını önlemek için
belli önlemler almak gerekmektedir.
MRE mikrobu (çoğu ilaca dirençli patojenler)
nedir?
Antibiyotikler bazı mikroplara ( bakterilere) karşı
etkisizdir. Hatta yaklaşık hiç bir ilaç etkili değildir.
Bu nedenle, KPZ içinde uygulanması gereken
aşağıdaki önlemler hakkında sizi bilgilendirmek
istiyoruz:

1. Screenig (tarama, test)- tüm hastalara
uygulanması gereklidirr

a. Boğazdan,

burun deliklerinden ve anal
kısımdan MRE için sürüntü (numune,örnek)
yapılması (test icin sürüntü alınması)

b. Sonuçlar

mevcut oluncaya kadar hasta ve
ailesi “bulaşıcı” olarak kabul edililir

Lütfen personelin hijyen tedbirlerini ve
talimatlarını uygulayınız

Hasta odasından bahçeye

b.

Hemşirelerimiz aileye ve ziyaretçilere bu hijyen tedbirlerini anlatıp gösterecektir. Lütfen uygulanması
önemle rica olunur. (bkz. kısa bilgiler-aile için hijyen
talimatlar, kuralları).
Tüm
hastalarımızın
pedagoji-terapötik
grup
programlarına (mesela beraber müzik yapmak) ve
sosyal hayata katılabilmeleri için, MRE tespit edilen
hastalar belirli hijyen kuralları altında hasta odasından
çıkabilirler. Böylece hiçbir hastamız kendisini dışlanmış
veya damgalanmış gibi hissetmeyecektir. Çocuk palyatif bakım ünitesinde enfeksiyon önleme palyatif
bakımın göre uyarlanımıştır.

Bu izlemin amacı palyatif bakım ünitesinde enfeksiyon
bulaşma riskini azaltmaktır.
Sorularınızı cevaplamak için palyatif bakım ekibine
başvurabilirisiniz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
Bir daha belirtmek gerekir ki bu enfeksiyonlar ellerden
aktarılır. Hasta odasına girerken ve çıkarken daima
ellerinizi dezenfekte ediniz.

