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1. Νοσηλεία του ασθενούς σε µονόκλινο δωµάτιο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
δυνατό, ο ασθενής µπορεί να νοσηλευθεί σε δωµάτιο µε άλλον ασθενή ο οποίος έχει
εργαστηριακά επιβεβαιωµένη λοίµωξη από το ίδιο στέλεχος.
2. Το νοσηλευτικό προσωπικό που αναλαµβάνει την νοσηλεία του ασθενή, προτείνεται
να ασχολείται αποκλειστικά µε τον συγκεκριµένο ασθενή.
3. Το µικροβιολογικό εργαστήριο θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα την Επιτροπή
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων για κάθε νέα εµφάνιση µικροβιακού πολυανθεκτικού
στελέχους.
4. Θα πρέπει να γίνει πλήρης µικροβιολογική διερεύνηση (screening) των ασθενών που
νοσηλεύονται µέχρι τώρα στο ίδιο δωµάτιο µε τον ασθενή από τον οποίον
αποµονώθηκε το ανθεκτικό στέλεχος, εφόσον παρουσιάζουν κλινικά σηµεία λοίµωξης.
Από ασυµπτωµατικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στο ίδιο δωµάτιο µε τον ασθενή
στον οποίο εντοπίστηκε το στέλεχος, θα πρέπει να λαµβάνονται καλλιέργειες ούρων
και άλλων βιολογικών υγρών (πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις κ.α.) κατά την κρίση του
θεράποντος ιατρού.
5. Οι µετακινήσεις του ασθενή στο χώρο του νοσοκοµείου πρέπει να περιορίζονται στις
απολύτως απαραίτητες.
6. Κατά την είσοδο στο δωµάτιο του ασθενή, το προσωπικό θα πρέπει να φορά καθαρά
µη αποστειρωµένα γάντια τα οποία θα αφαιρεί και θα απορρίπτει σε κάδο
απορριµµάτων πριν την αποχώρηση του από το δωµάτιο. Πάντοτε θα πρέπει να
γίνεται χρήση αλκοολικού διαλύµατος στα χέρια πριν τη χρήση και µετά την αφαίρεση
των γαντιών όπως και πριν και µετά από κάθε επαφή µε τον ασθενή σε περίπτωση
που δεν χρησιµοποιηθούν γάντια.
7. Κατά την είσοδο στο δωµάτιο του ασθενή, το προσωπικό φορά ολόσωµη µη
αποστειρωµένη φόρµα εάν προβλέπεται ότι θα υπάρξει σηµαντική επαφή του
ρουχισµού του προσωπικού µε τον ασθενή ή επιφάνειες του περιβάλλοντος ή
αντικείµενα του δωµατίου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φορά πλαστική φόρµα
µιας χρήσης. Η φόρµα αφαιρείται κατά την έξοδο από το δωµάτιο και τοποθετείται στο
κάδο µολυσµατικών απορριµµάτων.
8. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο ασθενή (στηθοσκόπια,
περιχειρίδες κ.λ.π.), θα πρέπει να προορίζεται για τη νοσηλεία µόνο του ασθενή
αυτού (δεν πρέπει να βγαίνει από το θάλαµο νοσηλείας ή να χρησιµοποιείται σε
άλλους ασθενείς) µέχρι να απολυµανθεί.
9. Ο χρησιµοποιηµένος ιµατισµός συλλέγεται προσεκτικά και τοποθετείται σε
αυτοδιαλυόµενο διαφανή σάκο και στη συνέχεια σε πλαστική κίτρινη σακούλα µε την
ένδειξη «Μολυσµατικός Ιµατισµός».
10. Σε περίπτωση που ασθενής από τον οποίο αποµονώθηκε το συγκεκριµένο στέλεχος
λάβει εξιτήριο και χρειασθεί να επανεισαχθεί στο νοσοκοµείο, θα πρέπει να γίνεται
άµεσα πλήρης µικροβιακός έλεγχος και µέχρι τη λήψη του αποτελέσµατος να
θεωρείται και να αντιµετωπίζεται ως φορέας του εν λόγω στελέχους.
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11. Στους θαλάµους αποµόνωσης ασθενών που πάσχουν από µεταδοτική λοίµωξη,
απαιτείται καθαρισµός και απολύµανση µε απορρυπαντική ή απολυµαντική ουσία, µε
ξεχωριστό εξοπλισµό καθαρισµού για κάθε θάλαµο.
12. Στους χώρους φροντίδας ασθενών µε υψηλή ευαισθησία σε λοιµώξεις (π.χ.
ουδετεροπενικοί, ανοσοκατασταλµένοι) καθώς και σε άλλους χώρους υψηλού
κινδύνου όπως χειρουργικές σουίτες, δωµάτια τοκετού, Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, µονάδες τραυµάτων και
εγκαυµάτων καθώς και µονάδες αιµοδιάλυσης, απαιτείται καθαρισµός και
απολύµανση µε απορρυπαντική ή απολυµαντική ουσία, µε ξεχωριστό εξοπλισµό
καθαρισµού για κάθε θάλαµο.
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