Albertslund Kommune, Sundhed, Pleje & Omsorg

Procedure
Emne: Clostridium
Formål:
‐ At forebygge spredning og smitterisiko.
‐ At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
‐ At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.
Henvender sig til: Alle ansatte i Hjemmeplejen/ rehabilitering.
Kort beskrivelse af infektionen:
Clostridium er en almindelig forekommende tarmbakterie hos mange mennesker, der normalt ikke medfører
sygdom.
Kan dog give diarre, typisk efter anvendelse af antibiotika, hos svækkede mennesker.
Bakterien er ikke farlig for raske mennesker, men kan være alvorlig hos svækkede ældre mennesker.
Bakterien clostridium har den særlige egenskab, at den kan danne sporer. Sporer er et dvalestadie, hvor
bakterien er inaktiv, men kan overleve længe i omgivelserne – op til 40 dage.
Bakteriesporer kan derfor spredes via personales og borgerens hænder efter kontakt med forurenede
omgivelser.
Sporerne kan senere aktiveres til levedygtige bakterier, der kan fremkalde sygdom.
Smittespredning:
Ved direkte eller indirekte kontakt.
Isolation:
Borgeren skal opfordres til, at blive i egen bolig så længe der er tynd aff. Borgeren kan komme udenfor.
Når der har været fast formet aff. i 48 timer kan isolationen ophæves.
Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorgen for beboeren:
Håndvask ved kontakt med borgere og deres omgivelser er meget vigtige for at forhindre smittespredning.
Hænderne og underarmene skal vaskes med vand og sæbe efterfølgende bruges hånd‐
desinfektion. Det er ikke nok med hånddesinfektion alene, da det ikke kan dræbe bakteriesporerne.
Borgeren skal evt. have hjælp til at opretholde en god håndhygiejne.
Tøj og sengelinned med synlig forurening skiftes straks.
Værnemidler:
Personalet skal anvende overtrækskittel og handsker, når borgeren skal have udført personlig pleje, hjælp til
bleskift, tandbørstning med mere.
Overtrækskittel og handsker skal også anvendes ved hjælp til spisning.
Dette indtil der har været fast formet aff. i 48 timer.
Overtrækskitlen og handskerne skal tages af og smides ud inden lejligheden forlades.

Pårørende/ gæster:
Skal informeres om håndhygiejne med vand og sæbe.
Pårørende skal bære handsker og overtrækskittel hvis de deltager i plejen, eller på anden måde har tæt
kontakt med borgeren.
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Borgerens udskillelser, vasketøj og andet affald:
Ved håndtering af borgerens udskillelser skal der bæres handsker og overtrækskittel.
Vasketøj og sengelinned skal i opløselige poser i lejligheden, og kommes direkte i vaskemaskine eller i
linnedpose.
Affald kommes i plasticpose, der lukkes i lejligheden inden det kommes i affaldscontainer.
.
Behandling:
Læge skal som regel i samråd med infektionsmedicinsk afd. tage stilling til, om der skal opstartes behandling.
Behandlingen kan til tider være livslang.
Transport:
Borgeren bør så længe der er diarré ikke forlade egen bolig.
Hvis dette ikke kan undgås skal borgeren have været i bad, have rent tøj på, inden transport.
Falck, bedemænd, terapeuter med videre skal informeres, og evt. bære værnemidler.
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