
11. Fejezet  
 

Izol{ciós 

Óvintézkedések 
 

Gayle Gilmore 

Kulcsfontosságú pontok  

 Az egészségügyi ell{t{ssal összefüggő fertőzéseket okozó 

kórokozók képesek terjedni a fertőzött vagy koloniz{lt betegekről 

m{s betegekre vagy a személyzetre. Megfelelően alkalmazott 

izol{l{ssal / óvintézkedésekkel csökkenteni lehet a fertőzés 

{tvitelének veszélyét. 

 Az izol{l{snak / óvintézkedéseknek az a célja, hogy lecsökkentse 

a fertőző {gensek terjedését egy olyan alacsony szintre a betegek 

és a személyzet között, amelynél m{r nem jön létre fertőzés vagy 

koloniz{ció. 

 Az izol{ciós óvintézkedések több részből {llnak: kézhigiéne, 

védőeszközök, egy{gyas kórtermek különböző szintű 

mesterséges levegőell{t{ssal, valamint a betegek és a dolgozók 

mozg{s{nak korl{toz{s{ra vonatkozó előír{sok. 

 Az izol{l{st / óvintézkedéseket a beteg tünetei alapj{n kell 

alkalmazni, {ltan{ban nem érdemes megv{rni a laboratóriumi 

eredményeket.  
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Bevezetés 

Az újabb kórokozók folyamatos megjelenésével egyre fontosabbá válik a 

fertőzött betegek megfelelő kezelése/menedzselése az egészségügyi 

intézményekben.  

A potenciálisan fertőző betegek intézményi kezelésének/menedzselésének 

alapelvei:  

1. Mi a célja az izolálásnak / óvintézkedéseknek (IÓ) 

2. A fertőzés lehetséges terjedési módjának ismerete 

3. Hogyan lehet csökkenteni az átvitel kockázatát betegek között és 

betegek és egészségügyi dolgozó (ED) között 

Amikor a kórházak elkezdték a potenciálisan fertőző betegek elkülönítését, 

különböző IÓ-t javasoltak a különböző esetekre. 1900 előtt a fertőző 

betegeket külön osztályokon ápolták a fertőzéseiknek megfelelően. 1900 

után a hangsúlyt a fertőző betegeket kezelő ED-k védőeszköz alkalmazására 

fektették.   

Által{nos óvintézkedések 

1985-ben megalkották az Általános Óvintézkedések (ÁÓ) elvét, elsődlegesen 

a szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) terjedése miatt. Ennek az volt 

a célja, hogy megakadályozza a vérrel és testváladékokkal terjedő fertőzések 

átvitelét betegek és az ED-k  között. Az említett óvintézkedéseknek nagy 

hatása volt, mivel ezek irányultak először az ED-k védelmére. Ez volt az első 

alkalom, hogy az óvintézkedések minden személyre irányultak függetlenül a 

feltételezett fertőzöttségi állapotuktól. 

Testv{ladék Izol{ció 

A testváladék izoláció (TI) ötlete 1987-ben látott napvilágot, mely azonos az 

ÁÓ-val.  Minden betegből származó váladékot csak kesztyűben szabad 

érinteni. Viszont nem beszél más védőfelszerelésről vagy olyan gyakorlatról, 

ami megelőzi az éles eszközök okozta sérüléseket. A fő probléma a TI-val a 

védőkesztyűk túlzott alkalmazása, valamint hogy nem hangsúlyozza a 

kesztyűk cseréjét a betegellátás során a szükséges esetekben. Emellett 

kevesebb a kézmosás a kesztyűhasználat miatt érzett biztonságnak 

köszönhetően, valamint nőtt a kesztyűhasználat következtében kialakuló 

latex dermatitis. 

A fertőzés terjedése 

A fertőzés terjedési módjai:  

 

 

Nemzetközi Infekciókontroll Szövetség (IFIC) Infekciókontroll alapelvei 



Kontakt terjedés 

Direkt kontaktus jön létre, amikor egy kórokozó közvetlenül átkerül egyik 

személyről a másikra. Az átvitel történhet vérrel, testváladékkal, 

exkrétumokkal, vagy szekrétumokkal: 

1. Az ED, látogató, vagy családtag által végzett ápolási folyamat alkalmával. 

2. A betegek között az interaktív foglalkozások során vagy a közös 

tartózkodási helyeken. 
 

Indirekt kontaktus során a kórokozó egy általa kontaminált átvivő közeggel, 

tárggyal vagy személlyel kerül át, pl.: kontaminált eszközök, étel, víz vagy egyéb 

anyag, amikor: 

1. Az ellátást nyújtó kézmosása nem megfelelő. 

2. Két beteg ellátása között nem megfelelő a használt eszköz tisztítása, 

fertőtlenítése vagy sterilizálása. 

3.  A vér útján terjedő kórokozók átvitele éles eszközök, illetve tűszúrásos 

balesetek, transzfúzió vagy injekció révén. 

Terjedés cseppfertőzéssel 

A fertőző cseppek, melyek pl.: tüsszentéssel vagy köhögéssel távoznak, túl 

nehezek ahhoz, hogy a levegőben tartósan szóródjanak, és a forrástól csak 2 

méteres körzeten belül tudnak terjedni. A terjedés lehet direkt vagy indirekt. 

1. Direkt úton létrejött cseppfertőzés. A cseppek elérik a nyálkahártyát vagy 

belégzésre kerülnek. 

2. Indirekt úton létrejött cseppfertőzés. A cseppek először felületekre vagy 

kezekre, majd innen a nyálkahártyára vagy az ételre kerülnek. Sokszor a 

cseppfertőzés indirekt útvonala hatékonyabb, mint a direkt útvonal. Ilyen 

módon terjedő fertőzések a nátha, az influenza és a respiratory syncytial 

vírusok (RSV) által okozott fertőzések. 

Légúti terjedés 

A kisebb méretű ( ≤ 5µm), kórokozókat is hordozó cseppek képesek levegőben 

maradni és terjedni, akár 2 méternél nagyobb távolságokat is megtehetnek a 

forrástól, cseppek magvaként vagy bőrpikkelyen. Ezek a részecskék azután 

belégzésre kerülnek. Például így terjed a varicella, az övsömör, a kanyaró és a 

tüdő TBC. 
 

A fertőzés terjedésének megelőzése 

Standard óvintézkedések 

 Az alapvető higiénés előírásokat/óvintézkedéseket minden kezelt beteg 

esetében be kell tartani. Ezeket gyakran Standard Óvintézkedéseknek vagy 

Rutin Gyakorlatnak nevezik. Mivel potenciális fertőző ágensek lehetnek 
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bármely kezelt beteg vérében, testváladékában, bőrsérülésein vagy 

nyálkahártyáján, emiatt a kézhigiéne és az egyéni védőeszközök (EV) (pl.: 

kesztyű, köpeny, orr-szájmaszk és szemet / arcot védő pajzs) alkalmazása 

kötelező, ha fennáll a fent említettekkel való kontaktus esélye. Ez az elv az ÁÓ 

kiterjesztése. 
 

Az óvintézkedések magukba foglalják: 

 kézfertőtlenítés alkoholos kézfertőtlenítő szerrel vagy szappanos vizes 

kézmosással 

 egyszer használatos kesztyű viselete vérrel, szekrétum, exkrétum vagy 

testváladékkal való kontaktus során 

 Védőköpeny vagy kötény viselete a beteggel vagy a beteg ágyával való 

kontaktus során 

 A beteg ellátása során használt eszközök és a szennyes ágynemű 

körültekintő és megfelelő kezelése 

 A környezet megfelelő tisztítása, külön figyelve a fröccsenéses 

szennyeződésekre 

 Rutinszerűen nincs szükség védősapka, orr-szájmaszk vagy lábzsák 

alkalmazására 
 

A standard óvintézkedések kiegészítik mind a kontakt úton, mind a 

cseppfertőzéssel terjedő fertőzések során alkalmazandó speciális 

óvintézkedéseket.  
 

A betegágyak közötti távolság fontos tényező a mikroorganizmusok 

terjedésében.  Az egymás mellett lévő ágyaknak legalább annyira messze kell 

lenniük egymástól, hogy egy nővér a kettő között állva ne tudja megérinteni 

mindkettőt egyszerre. Növelve az ágyak közötti távolságot csökken a kórokozó 

átvitelének veszélye, mely ezáltal szoros összefüggést mutat a túlzsúfoltsággal. 
 

A jó kézhigiéne fenntartásához szükség van mosdókagylókra, mivel a kezet 

mindig meg kell mosni, ha a kéz szemmel láthatóan szennyezett. Mindazonáltal 

a kézhigiénét nem javítja, ha 6 ágyanként 1-nél több mosdókagyló kerül 

felszerelésre. Az alkoholos kézfertőtlenítőszer adagolóknak viszont könnyedén 

elérhető távolságon belül kell lenniük. 
 

Egy külön öltöző helység hasznos lehet. 
 

További terjedés alapú óvintézkedések 

A terjedés alapú óvintézkedések alkalmazása megakadályozza a magas 

fertőzőképességű és / vagy epidemiológiai szempontból jelentős kórokozók 

terjedését.   
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Ide tartozó óvintézkedések:  

1.  Kontakt izoláció/óvintézkedések . Előírja az egyéni védőeszközök  

használatát, ha az ellátást nyújtó nagy valószínűséggel kapcsolatba 

kerülhet olyan környezettel, mely olyan kórokozókkal kontaminált, mint 

pl.:  Vancomycin-rezisztens Enterococcus (VRE), Methicillin-rezisztens 

Staphylococcus aureus (MRSA) vagy Clostridium difficile. A beteget 

egyágyas kórterembe kell helyezni (vagy olyan szobába, ahol azonos 

kórokozóval fertőzött beteg van). A szobába belépéskor tiszta kesztyűt kell 

viselni, és ha előre láthatóan közvetlen kapcsolatba fog kerülni a beteggel, 

a beteg környezetében lévő felületekkel vagy eszközökkel, tárgyakkal, 

akkor védőköpenyt vagy kötényt szükséges viselni. 

2. Cseppfertőzés izoláció/óvintézkedések . A beteget egyágyas kórterembe 

kell elhelyezni (vagy olyan szobába, ahol azonos kórokozóval fertőzött 

beteg van). Arcot védő felszerelést kell viselni, amikor 1-2 méteren belül 

tartózkodik a betegtől. A betegnek szállítás közben orr-szájmaszkot kell 

viselnie. 

3. Légúti izoláció/óvintézkedések. A beteg egyágyas komfortos kórterembe 

történő elhelyezése már jelentősen csökkenti a fertőzés terjedésének 

veszélyét.  Emellett viszont szükség lenne egy olyan izolációs kórteremre, 

mely negatív nyomású mesterséges levegővel ellátott, ahol az elszívott 

levegő kivezetése direkt a külső környezetbe kerül, vagy HEPA szűrön 

keresztül recirkulál, 6-12-szeres óránkénti légcserével.   

4. Védő izoláció. Pozitív nyomású mesterséges levegővel ellátott kórteremre 

van szükség, mely esetében a beáramló levegő HEPA szűrőn megy 

keresztül és ≥12-szeres az óránkénti légcsere. Védő izolálásra csak az 

allogén  csontvelő transzplantáción átesett betegeknek van szükségük, 

ennek kialakításához megfelelő műszaki kialakításra és előírások 

betartására van szükség, hogy biztosan megakadályozza a környezeti 

gombaspóra expozíciót. 
 

Nagyon nehéz működtetni a negatív vagy pozitív légnyomással rendelkező egy 

ágyas kórtermeket. A zsilippel rendelkező kórtermek esetén a szoba és a 

folyosó közötti levegőmozgás minimalizált. Ezt a rendszert könnyebb 

működtetni, viszont a kiépítése költséges. 

Betegek izol{l{sa 

A legtöbb esetben a Standard Óvintézkedések betartása elegendő. Az izolációs 
óvintézkedések indikációja elsődlegesen a klinikai tünetek megjelenése kell, 
hogy legyen. Az izolációs óvintézkedések alkalmazásában, a következő 
szempontokat kell figyelembe venni: 

 Egyágyas kórterem (fürdőszobával ellátva), ha a beteg közvetlen 
környezetének nagymértékű kontaminációja valószínű (pl.: nagy sebek 
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nagymértékű váladékozással, masszív nem kontrollálható vérzés, 
hasmenés) 

 Egyágyas kórterem, melynél az ajtó csukva tartandó, ha fennáll a kontakt 
átvitel veszélye (pl.: bőrsérülés Gram-pozitív fertőzéssel) 

 Egyágyas kórterem, melyet a külső környezetbe szellőztetnek, ha fennáll a 
levegő útján terjedő fertőzés átvitel veszélye (pl.: TBC) 

 Egyágyas kórterem zsilippel ellátva, ha kiemelten nagy a levegő útján 
terjedő fertőzés átvitel veszélye (pl.: varicella) 
 

Az egyágyas kórterem használata önmagában nem megoldás a fertőzés 
megelőzésére. Emellett szükség van a megfelelő óvintézkedések alkalmazására 
is. 
 

Személyzet, eszközök és felületek 

Az IC-nek az egyik legfőbb célkitűzése a tisztaság. Emellett kiemelt 
jelentőséggel bír az IC területén a betegellátásban használt és vérrel, vagy 
testváladékkal kontaminált eszközök kezelése, vigyázva, hogy ezek ne 
érintkezzenek bőrrel, nyálkahártyával, munkaruhával vagy akár a környezettel. 
Meg kell bizonyosodni arról, hogy az újra felhasználható eszközöket 
megfelelően tisztították és csíramentesítették mielőtt egy másik betegnél 
alkalmazásra kerülnek.  
 

Kézhigiéne 

A jó kézhigiéne csökkenti a napi tevékenység során a kézre kerülő kórokozók 
számát, és különösen fontos a vérrel, testváladékkal vagy kontaminált 
eszközökkel, felületekkel való érintkezés után. 
 

Egyéni védőeszközök   

Az egyéni védőeszközök használata egy fizikai barriert hoz létre a kórokozók és 
a felszerelést viselő között. Védelmet jelent, mivel gátolja a kezek, a szemek 
vagy a ruházat kórokozókkal történő kontaminálódását, és azután azok 
továbbítását a többi beteg és dolgozó felé. 
 

Kesztyű 

Tiszta kesztyűt kell viselni vérrel, testváladékkal való érintkezés vagy 
nyálkahártya érintése során. Kesztyűt kell cserélni két páciens között, de 
azonos páciensnél elvégzett beavatkozások között is, hogy megelőzzük a 
különböző ellátandó testtájak közötti keresztfertőzést. Használat után azonnal 
távolítsuk el a kesztyűket. Az egyszer használatos kesztyűket tilos újra 
felhasználni. 
 

Ruha 

A munkaruházat kontaminálódása jelentős lehet (testváladékok fröccsenése, 
szóródása során) és csökkenthető védőköpeny vagy kötény alkalmazásával. A 
nővéri teendők során viselt védőkötény csökkenti a fertőzés terjedésének 
veszélyét. A szennyezett vagy nedves köpenyt mielőbb le kell venni. Ha szükség 
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lesz köpeny/kötény viselésére ugyanazon betegnél a későbbiekben, akkor a 
köpeny/kötény külső részének érintése nélkül vegye azt le. 
 

Orr-szájmaszk 

Orr-szájmaszk, védőszemüveg és / vagy pajzs alkalmazása védi a nyálkahártyák 
kontaminációját vér és testváladék fröccsenésétől. A légzésvédő/filteres maszk 
hasznos lehet a TBC elleni védekezésben. Fertőtlenítse az eszközöket, az 
előírásoknak megfelelően.  
 
Ágynemű 

A vérrel, testváladékkal szennyezett ágyneműt megfelelő óvintézkedések 
mellett kell gyűjteni, szállítani és kezelni biztosítva, hogy közben nem szennyezi 
a környezetet.  
 

Csal{dtagok {ltal végzett betegell{t{s esetén 

Ha családtagok is részt vesznek a betegek ellátásában, a személyzetnek 
megfelelő oktatásban kell őket részesíteniük a higiénéről és az adekvát 
óvintézkedésekről, melyekkel megelőzhetik a  fertőzés terjedését feléjük vagy 
más betegek felé. A családtagokra ugyanazok az óvintézkedések vonatkoznak, 
mint a kórházi személyzetre. 
  

Által{noss{gban 

 Az izolációs óvintézkedések (IÓ) negatív pszichológiai hatásokkal, kevesebb 
orvosi kontaktussal és egyéb nem kívánt hatásokkal járnak, így a lehető 
legkorábban fel kell függeszteni. 

 Minden beteg vérére, testváladékára potenciális fertőző forrásként kell 
tekinteni és megfelelő óvintézkedések betartása mellett kell ezeket kezelni 
a fertőzés terjedésének minimalizálása érdekében. 

 Két beteg érintése között kezet kell fertőtleníteni. 

 Potenciálisan fertőzött anyagok (vér, testváladék) érintése után alapos 
kézmosást kell végezni.  

 Amennyiben lehetséges, alkalmazzon érintés nélküli technikát, hogy 
kerülje a fertőző anyagokkal történő érintkezést.  

 Vérrel, testváladékkal vagy kontaminált eszközökkel való kontaktus során 
viseljen mindig kesztyűt. Közvetlenül a kesztyűk eltávolítása után végezzen 
kézfertőtlenítést.  (Ha szükség van a kesztyűk újbóli felhasználására, akkor 
mártsa a kesztyűs kezet hígított hipóba *1:100+. Ha szemmel láthatóan 
szennyezett, akkor először szappannal és vízzel kell lemosni. 

 A székletet, a vizeletet és a beteg testváladékait az arra kijelölt mosdókban 
kell leengedni, az ágytálakat, vizelet felfogó edényeket és egyéb 
tartályokat megfelelően el kell tisztítani és fertőtleníteni. 

 A fertőző anyagok fröccsenéseit azonnal fel kell takarítani. Egyébként 
általában nem szükséges a padlók, falak fertőtlenítése. 

Izolációs Óvintézkedések 



 Biztosítani kell, hogy a fertőző anyagokkal kontaminált, betegkezelésre 
használt eszközök, anyagok és az ágynemű megfelelő tisztítása és 
fertőtlenítése megtörténjen, mielőtt más betegnél újra használnák azokat. 

 TBC-vel fertőzött betegek esetén ki kell dolgozni egy protokollt, mely kitér 
ezen betegek elkülönítésére, a levegőcsere módjára (pl.: természetes vagy 
negatív nyomás), és az orr-szájmaszk használatára. 
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