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Bakteriell gastroenterit, vårdhygienisk riktlinje
Nödvändig medicinsk behandling får inte försenas på grund av misstänkt eller
konstaterad bakteriell gastroenterit.
Bakgrund

Salmonella, Campylobakter, Shigella och Yersinia är de mest frekvent
förekommande tarmpatogenerna vid bakteriell gastroenterit.

Smittväg

Kontaktsmitta. Direkt eller indirekt. Fekal – oral smitta.

Diarré.
Riskfaktorer
försmittspridning
Enkelrum med egen toalett så länge patienten har diarré. Isolerade patienter
Isolering
serveras sina måltider på rummet.
Mobilisering

Får vistas på vårdenheten förutsatt att patienten inte har diarré. Skall inte plocka
mat från buffé, utan serveras i matsal/vårdrum av personal.

Personal

Basala Hygienrutiner skall alltid tillämpas i alla vårdsituationer av all personal.
Handtvätt med flytande tvål och vatten ska utföras även om händerna är synligt
rena.

Patient

Patientens handhygien är viktig: handtvätt och handdesinfektion efter
toalettbesök och före måltider. Informera patienten om smittvägarna.

Besökare

Ska tillämpa noggrann handhygien med handtvätt och handdesinfektion före
och efter besök.

Tvätt

Tvätt som är kraftigt förorenad med kroppsvätskor läggs i gul tvättsäck med
upplösbar innersäck.

Avfall

Slängs i plastpåse som knyts ihop på rummet och kastas som konventionella
sopor. Avfall som är kraftigt förorenat med kroppsvätskor och risk för läckage
läggs i behållare för smittförande avfall.

Disk

Samma hantering som övrig disk med efterföljande handhygien.

Undersökning på Informera berörd enhet.
Patienten ska ha rena kläder, torra och rena förband/blöjor, ev. drän och
annan enhet
urinpåse bytes. Renbäddad säng med desinfekterade tagytor.
Städning

Daglig desinfektion med alkoholbaserad ytdesinfektion innehållande tensid av
tagytor i patientrum och på toalett. Spill/stänk av kroppsvätskor torkas upp
direkt, avsluta med ytdesinfektion innehållande tensid.
Övrig städning med rekommenderat rengöringsmedel.

Övrigt

Informera städ- och service personal samt konsulter.

Slutstädning

Se vår hemsida pdf fil ”städning”
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