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1. NAMEN 

Navodilo za ravnanje ob incidentu je namenjeno vsem sodelavcem v multidisciplinarnem timu zaposlenim v 

Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, ki sodelujejo pri obravnavi, oskrbi in zdravstveni negi 

stanovalca ter pri tem lahko pridejo v stik s krvjo, drugimi telesnimi tekočinami in izločki. Omenjen stik 

predstavlja možnost prenosa okužbe. 

Opisuje postopek izvajanja prve pomoči po poškodbi oz. incidentu in način obravnave poškodovanca. 
Nadalje je v teh navodilih natančno opisana opredelitev tveganja za nastanek okužbe, odgovorni za 
posamezni postopek in časovna opredelitev postopkov. V posebnem poglavju je opisano ukrepanje glede na 

cepilni status poškodovanega in serološke izvide poškodovanega in izvora (stanovalca). 

2. OPIS POTEKA 

Uvod 

Ob incidentu, ko je oseba pri svojem delu nenamerno prišla v stik s krvjo, drugimi telesnimi tekočinami in 
izločki, moramo izvesti vse ukrepe, da preprečimo okužbo osebe in prenos okužbe z zdravstvenega osebja na 
stanovalca z virusom hepatitisa B (HBV), hepatitisa C(HCV) in HIV. 

Ob vsakem incidentu analiziramo vzroke, načrtujemo in izvedemo preventivne ukrepe ter preverimo njihovo 

izvajanje. Namen je preprečiti nadaljnje incidente. 

Definicije 

Incident 

Incident je poškodba z ostrim predmetom ali politje oziroma obrizganje poškodovane kože, sluznice ali 

izpostavljenost večje površine kože krvi in drugim telesnim tekočinam, tkivom ali izločkom. 

Kužnine  

Potencialno kužne tekočine so: kri, potencialno kužni izločki pa semenski in vaginalni izločki. 

Izločki (izločki iz nosu, slina, izmeček (sputum), pot, solze, seč in izbruhanina) in iztrebki niso kužni, četudi 
vsebujejo manjšo količino krvi. 

Izvor (ali vir) krvi, telesnih tekočin ali izločkov je v večini primerov stanovalec, lahko pa je tudi zdravstveni 

delavec ali druga oseba. 

Verjetnost prenosa okužbe  

Verjetnost prenosa okužbe na osebje je odvisna od: 

- prisotnosti viremije oz. nivoja virusnega bremena v krvi pacienta, ki je potencialni vir okužbe, torej 
od stadija bolezni (akutna, kronična okužba, terminalni stadij bolezni), 

- dovzetnosti poškodovanega ZD (prisotnosti zaščitnih protiteles po okužbi ali po cepljenju), 

- količine inokulirane krvi (> 1ml, votla igla), 
- globine vboda (krvavitev ob poškodbi), 
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- mesta vboda (bolj prekrvljeni del telesa, npr. prsti rok). 

Tveganje za okužbo je lahko visoko, zmerno, majhno ali zanemarljivo: 

Visoko: 

- globoka poškodba 

- neposredni stik s koncentriranim virusom 

Zmerno: 

- vbod / vrez z vidno krvavim ostrim predmetom 

- izpostavljenost odprte rane / sluznice oči krvi ali izpostavljenost krvavi telesni tekočini 

Majhno: 

- povrhnja poškodba (ne krvavi) 
- izpostavljenost sluznice (razen oči) ali zaprte rane krvi ali krvavi telesni tekočini 
- kontaminacija večje površine kože s krvjo 

- ugriz 

Zanemarljivo: 

- kontaminacija manjše površine nepoškodovane kože s krvjo 

- poškodba z ostrim predmetom, ki ni krvav. 

Tveganje za okužbo zdravstvenega delavca s HBV je 55-krat večje kot za okužbo s HIV in 38-kratvečje kot 
za okužbo s HCV in znaša za HBV okužbo 0,5% do 37%, za HCV od 2,7% do 10% in za HIV od 0,2% do 

0,5% na izpostavljenost okuženi krvi. 
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Ukrepanje ob incidentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prvo pomoč poskrbi poškodovani sam  
Po potrebi mu pomaga sodelavec 

 

INCIDENT 

PRVA POMOČ 

OBVEŠČANJE IN EVIDENTIRANJE 

OPREDELITEV TVEGANJA ZA OKUŽBO 

Poškodovani: 
- iztisne kri 
- izpira pod tekočo vodo 
vsaj 
10 min 
- razkuži in oskrbi rano 

Poškodovani izpolni obrazec 
Prijava poškodbe z 
možnostjo 
prenosa 1. del 

Poškodovani obvesti 
odgovorno 
osebo delovnega področja 

(zdravnik, diplomirana 

medicinska sestra ..) 

ZANEMERLJIVO Majhno, srednje, veliko 

Poškodovani odda Prijavo POBO 

STOP 

NEVARNOST OKUŽBE S HIV 

NE 

Obveščanje POBO 

DA 

Pri IZVORU Pri POŠKODOVANEM 

Pregled dokumentacije za 
opredelitev okužbe s HBV/ HCV 

Glede na tveganje odvzem krvi (10 
ml) za serologijo 
- HbsAg 
- anti HBc 
- anti HCV 
- anti HIV 1 in 2 

(Seznanitev pacienta, izjava 

POBO izpolni drugi del Prijave. 
Prijavo evidentira in shrani. 

Preverjanje cepilnega statusa proti HBV 

Odvzem krvi za serol. (10 ml) v 
24 urah: 
- anti HBs 
- anti HCV 
- anti HIV 1 in 2, del serum 

OCENA TVEGANJA okužbe 

PEP v 72 urah po poškodbi 

Analiza vzroka incidenta, predlog ukrepov 

Po potrebi laboratorijsko 
sledenje 
poškodovanega 

Analiza dogodka V 2 urah 
napotitev k 
INFEKTOLOGU 
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1. Če s krvjo ali drugimi potencialno kužnimi tekočinami ali izločki polijemo ali obrizgamo 

intaktno kožo: 

- spiramo pod tekočo vodo najmanj 10 minut. 

2. Če s krvjo ali drugimi potencialno kužnimi tekočinami ali izločki polijemo ali obrizgamo poškodovano 
kožo, ali ob vbodu ali vrezu z uporabljenim ostrim predmetom: 

- ob vbodu ali vrezu mesto poškodbe najprej iztisnemo, da kri teče, 
- spiramo pod tekočo vodo najmanj 10 minut, 
- razkužimo z alkoholnim razkužilom za kožo, ki naj učinkuje najmanj 2 do 3 minute (dokler se ne 

posuši), 
- oskrbimo rano, 

- poškodovano mesto pokrijemo z vodotesnim obližem, 
- pri delu si nadenemo zaščitne rokavice. 

3. Ob obrizganju sluznice oči ali druge sluznice: 

- obrizgano sluznico spiramo z vodo ali fiziološko raztopino najmanj 10 minut. 
- sluznica oči: če poškodovani nosi očesne leče, jih odstranimo in spiramo s fiziološko raztopino in/ali 

predpisano razkužilno tekočino za leče 10 min. 

 

Ukrepanje glede na cepilni status poškodovanega in serološke izvide poškodovanega in 
izvora (stanovalca) 

I. Izvor (stanovalec) serološko negativen (HBsAg, antiHBc, anti HCV in HIV 1, 2 negativen) 

Pri poškodovanem preverimo cepilni status proti HBV in določimo anti-HBs. 

Če poškodovani ni bil cepljen, je nepopolno cepljen ali ni podatka in je seronegativen (anti-HBs< 10 IE/l), 

cepimo po shemi: 0, 1, 6 (do 12). 1 do 2 meseca po zadnjem odmerku preverimo nivo protiteles. V kolikor je 

nivo anti-HBs< 10 IE/l, ponovimo cepljenje s tremi odmerki in ponovno določimo nivo anti-HBs 1 do 2 

meseca po zadnjem odmerku. Če je nivo anti-HBs ponovno < 10IE/l (neodzivnik), osebo napotimo k 

infektologu glede nadaljnjih preiskav in mnenja glede ustreznosti delovnega mesta. 
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UKREPANJE OB INCIDENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvzem krvi poškodovanemu (10 ml) 

Določitev anti HBs (čimprej, najkasneje v 48 urah) 

antiHBs ≥10 IE/l antiHBs < 10 IE/l 

Popolno cepljen Nepopolno cepljen 

imunoglobulini in 
cepljenje niso 

potrebi 

cepljenje z 
manjkajočimi odmerki 

Znani odzivnik Necepljen, 
nepopolno 

Ni znano, ali 
je odzivnik 

Neodzivnik 

cepljenje z 
enim 
odmerkom 

imunoglobulini 
(Hepatect) i.v. v 72 

imunoglobulini 
(Hepatect) i.v. v 72 

Istočasno cepljenje 
po shemi 0, 1, 2, 12 

imunoglobulini 
(Hepatect) i.v. 
po 1 mesecu 

Določitev anti HBs 1-
2 
meseca po zadnjem 

Sodelovanje z laboratorijem in infektologom v  Splošni bolnišnici Jesenice 
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Izvor (stanovalec) anti HCV pozitiven 

Poškodovancu odvzamemo kri za določitev anti HCV in aminotransferaz. Nato se povežemo z laboratorijem 

in infektologom v Splošni bolnišnici Jesenice: 

- ob incidentu za anti HCV in aminotransferaze (del krvi zamrznemo), 

- po 6 tednih: aminotransferaze, 

- po 3 mesecih: anti HCV in aminotransferaze, 

- po 6 - 9 mesecih: anti HCV in aminotransferaze. 

Poškodovanca poučimo o znakih okužbe in spremljamo klinični statusa do 9 mesecev po incidentu ob HCV 

pozitivnem izvoru. 

Ob sumljivih kliničnih znakih ali v primeru pozitivnega izvida poškodovanega napotimo kinfektologu. 

Ob dogodku z visokim in zmernim tveganjem za okužbo s HCV se posvetujemo z infektologom(Klinika za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, tel. 01/ 522-37- 10). Po potrebi pri izvoru opredelimo 

aktivnost bolezni z določitvijo virusnega bremena s kvantitativno analizo HCVRNA (odvzem krvi) – 

informacije Inštitut za mikrobiologijo (tel. 01/ 543 74 00) ali mikrobiološki laboratorij ZZV Kranj (04/ 20 17 

173, 04/ 20 17 123). Če je virusno breme pri izvoru visoko, spremljamo HCV RNA pri poškodovanem 
mesečno, in sicer 9 mesecev. Ob pozitivnem izvidu poškodovano osebo napotimo k infektologu. 

Izvor (stanovalec) HIV 1, 2 pozitiven 

Ukrepamo takoj, pokličemo infektologa na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja vLjubljani, ob 
delavnikih od 7.30 do 15.30 na tel. 01/ 522 42 20, sicer pa na tel.: 01/ 522 21 20(Sprejemna ambulanta 

Klinike za infekcijske bolezni). 

Izvor NEZNAN 

Pri poškodovanem ukrepamo enako kot pri HBV in HCV pozitivnem izvoru, glej poglavje II in III. 

Preprečevanje ponovnih incidentov 

Ob vsakem incidentu za incidente se preuči vzrok incidenta in če je potrebno, predlaga ukrepe, da prepreči 
ponovitev incidenta. O ukrepih obvesti POBO. 

Ob vsakem incidentu POBO v Domu upokojencev dr Franceta Bergelja Jesenice preuči vzrok incidenta in če 
je potrebno, predlaga ukrepe, da prepreči ponovitev incidenta. 

 

 

OPOMBE: 

Obrazec Prijava poškodbe z možnostjo prenosa okužbe dobi glavna medicinska sestra. 

Pri noseči ali doječi ZD izvajamo vse ukrepe enako kot pri ostalih ZD. 
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OBRAZCI 

- Prijava poškodbe z možnostjo prenosa okužbe 

- Izjava o incidentu 
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