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Varnir gegn ónæmum bakteríum á Íslandi
Í samfélaginu 
• Greinargerð starfsfhóps um aðgerðir til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería 

á Íslandi 2017
• https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/VEL/Greinargerd-starfshops-um-adgerdir-

til-ad-draga-ur-utbreidslu-syklalyfjaonaemra-bakteria-a-Islandi.pdf

• skýrsla starfshóps 2019 „One health“ nálgun
• https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-

skrar/ANR/Landbunadur/Lokask%c3%bdrsla%20starfsh%c3%b3ps%20um%20ger%c3%b0%20a%c3%b0ger%c3%b0
a%c3%a1%c3%a6tlana%20vegna%20s%c3%bdklalyfja%c3%b3n%c3%a6mra%20bakter%c3%ada.pdf

• Leiðbeiningar um notkun sýklalyfja í samfélaginu

Á heilbrigðisstofnunum

• Skimun

• Einangrun

• Sýklalyfjagæsla – Microguide https://viewer.microguide.global/guide/1000000266 sjá 
fyrirlestra Lovísu B. Ólafsdóttur
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Á Landspítala 

• Ónæmar bakteríur og 
skimun

• Einangrun -
viðbótarsmitgát
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Presenter Notes
Presentation Notes
Í þessum fyrirlestri ætla ég að einbeita mér að ónæmum bakteríum, skimun, einangrun og viðbótarsmitgát frá sjónarhóli sýkingavarna Þegar kemur að ónæmum bakteríum  og skimun fyrir ónæmum bakteríum eru starfsmenn oft mjög ruglaðir og tvístígandi varðandi viðbrögð



Ónæmar bakteríur 

• Skilgreining frá WHO
“ Sýklalyfjaónæmi er þegar örvera 

er orðin ónæm fyrir sýklalyfi sem 
upphaflega var áhrifaríkt til 
meðhöndlunar á  viðkomandi 
örveru”

• Stofn telst fjölónæmur ef hann er 
ónæmur fyrir þremur eða fleiri af 
þeim sýklalyfjaflokkum sem alla jafna 
virka vel á hann
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Presenter Notes
Presentation Notes
Hvað eigum við við þegar við tölum um ónæmar bakteríur… sýklalyfjaónæmi er þegar örvera er orðin ónæm fyrir sýklalyfi sem upphaflega var áhrifaríkt til að meðhöndla þessa tilteknu örveru. Örverustofn telst síðan fjölónæmur ef hann er ónæmur fyrir þremur eða fleiri af þeim sýklalyfjaflokkum sem alla jafna virka vel á hann



Ónæmar bakteríur - sýklun eða sýking? 

• Sýklun (colonisation) = Vistun og fjölgun örvera á/í líkama án þess 
að valda skaða

• Sýking (infection) = Nægilega margar örverur komast inn í 
líkamann, fjölga sér þar og valda vefjaskemmd
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Presenter Notes
Presentation Notes
Á þessum tímapunkti vil ég líka rifja upp mismuninn á  hugtökunum sýklun og sýkingu, þar sem flestir þeir sem greinast með ónæmar bakteríur hjá okkur eru sýklaðir en ekki sýktir. Sýklun er þegar örverur búa á líkama okkar og fjölga sér án þess að valda skaða en sýking er þegar nægilega margar örverur komast inn fyrir varnir líkamans, fjölga sér þar og valda vefjaskemmd.



• Boston City Hospital, skurðstofa, um 1890
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þessi mynd sýnir skurðstofu í Boston í kringum 1890. Margir viðstaddir, hlífðarbúnaður bágborinn, aðeins einn læknir í svuntu, engir hanskar og líklega meiri en minni líkur á því að sjúklingur fái skurðsárasýkingu. Engin sýklalyf sem munu hjálpa honum.



Landspítali, skurðstofa, 2015
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Presenter Notes
Presentation Notes
En hérna sjáum við skurðstofu á Landspítala árið 2015 sem contrast við myndina sem ég sýndi ykkur áðan. Hátæknibúnaður við aðstæður eins og best verður á kosið og litlar líkur á skurðsárasýkingu en ef sjúklingur fær sýkingu eru góðar líkur á að hægt sé að meðhöndla hana með sýklalyfjm – eins og staðan er núna á íslandi
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Presenter Notes
Presentation Notes
Uppgötvun sýklalyfja í upphafi 20. aldarinnar er eitt mesta afrek vísindalegrar læknisfræði Með uppgötvun Alexanders Fleming á penicillini árið 1928 og framleiðslu annarra sýklalyfja næstu áratugina kviknaði von um að hægt væri að lækna og jafnvel  útrýma mörgum af hættulegustu sjúkdómum heims. Á þessari mynd er stiklað á stóru í sögu sýklalyfja en ég vil draga athygli ykkar að því að árið 1945 fékk ma flemming nóbelsverðlaunin fyrir framlag sitt mtt sýklalyfja og í ræðu sinni við afhendingu verðlaunanna þá varaði hann við að ónæmi gæti komið fram ef óvarlega væri farið með þennan flokk lyfja.  Sýklalyf auðvelduðu framþróun læknisfræðinnar á fjölmörgum sviðum svo sem sem forvarnarlyf í tengslum við ónæmisbælandi meðferðir s.s krabbameins meðferðir og í tengslum við skurðaðgerðir 
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þessi mynd sýnir tímalínu varðandi sýklalyfjaónæmi. Fyrir ofan ártölin má sjá hvenær sýklalyfin koma á markað og fyrir neðan þegar ónæmi greinist. Bakteríum er eðlislægt að þróa með með sér ónæmi fyrir sýklalyfjum með tímanum en það er ýmislegt sem maðurinn aðhefst sem flýtir fyrir og jafnvel stuðlar að myndun ónæmis hjá þeim. Eins og sést að þá hefur sýklalyfjaónæmi greinst gegn öllum sýklalyfjum sem hafa verið framleidd og iðulega innan nokkura ára frá því að klínísk notkun á lyfinu hófst – sjáið penicillin rétt eftir 1940 og ónæmi sést um 1945; vancomycin þar líðu nokkrir áratugir en sjáið tetracyclin, methicillin, linezolid og daptomycin



Sýklalyfjaónæmi er skilgreint sem ein af mestu ógnum 
við heilbrigði mannkynsSýklalyfjaónæmi er skilgreint sem ein af 

mestu ógnum við heilbrigði mannkyns
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Presenter Notes
Presentation Notes
Sýklalyfjaónæmi er skilgreint sem ein af mestu ógnum við heilbrigði mannkyns. Aukið ónæmi fyrir sýklalyfjum veldur vandamálum við meðferð sýkinga og hefur þar af leiðandi slæmar afleiðingar fyrir heilsu manna og veldur auknum kostnaði við heilbrigðisþjónustu.



• “Antimicrobial resistance (AMR) has the potential to be 
even more deadly than cancer, to kill as many as 10 million 
people a year and, according to a recent review undertaken 
by the United Kingdom, to cost the world economy as much 
as $100 trillion annually

• Left unchecked, AMR will make chemotherapy and 
common dental and surgical procedures increasingly risky, 
as infectious complications become difficult or impossible 
to treat

• The gains in health and longer lives of the 20th century are 
at stake.”

https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/antimicrobial-resistance
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Presenter Notes
Presentation Notes
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun spáir því að árið 2050 dragi sýkingar af völdum ónæmra baktería tíu milljónir jarðarbúa til dauða árlega, það eru fleiri en deyja úr krabbameini. Ef ekkert er að gert eykst áhættan við krabbameinsmeðferðir og algengar skurðaðgerðir þar sem erfitt eða ómögulegt getur verið að meðhöndla sýkingar.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance


Án áhrifaríkra sýklalyfja geta einfaldar 
læknismeðferðir orðið lífhættulegar

• Tilkoma sýklalyfjaónæmra baktería ógnar öryggi sjúklinga 

• Sýklalyfjaónæmi leiðir oft til seinkunar á viðeigandi sýklalyfjameðferð

• Síðbúin sýklalyfjameðferð hjá sjúklingum með alvarlegar sýkingar getur 
leitt til 

• Verri útkomu 
• Lengri sjúkrahúslegu 
• Dauða 

• Dánarhlutfall sjúklinga með alvarlegar  sýkingar af völdum ónæmra 
baktería getur verið tvisvar sinnum hærra en sjúklinga sem sýkjast af 
völdum næmra baktería
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Presenter Notes
Presentation Notes
Án áhrifaríkra sýklalyfja geta einfaldar læknismeðferðir orðið lífhættulegar sem er áhyggjuefni þar sem fá ný sýklalyf eru í sjónmáli. Tilkoma sýklalyfjaónæmra baktería ógnar öryggi sjúklinga Sýklalyfjaónæmi leiðir oft til þess að viðeigandi sýklalyfjameðferð er ekki strax beitt  Síðbúin sýklalyfjameðferð hjá sjúklingum með alvarlegar sýkingar getur leitt til  Verri útkomu  Lengri sjúkrahúslegu og Dauða. Dánarhlutfall sjúklinga með alvarlegar sýkingar af völdum ónæmra baktería getur verið tvisvar sinnum hærra en sjúklinga sem sýkjast af völdum næmra baktería. 



Ónæmar bakteríur

Ónæmar bakteríur finnast í fólki, dýrum, mat og 
umhverfi

Slök sýkingavarnavinnubrögð, skortur á hreinlæti 
og ófullnægjandi meðhöndlun matar geta stuðlað 
að dreifingu ónæmra baktería

Sýklalyfjanotkun er einn af áhrifamestu 
þáttunum í vali og dreifingu 
sýklalyfjaónæmis
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ofnotkun og röng notkun sýklalyfja ýtir undir ónæmismyndun baktería og þar er sýklalyfjanotkunin einn af áhrifamestu þáttunum. Dæmi um þætti sem stuðla að sýklalyfjaónæmi eru: Sala á sýklalyfjum án lyfseðils í mörgum löndum, Meðhöndlun á veirupestum með sýklalyfjum, Ávísun á breiðvirkum sýklalyfjum sem eru líklegri til að valda aukningu á ónæmi en lyf með þrengri verkun. Notkun á sýklalyfjum í landbúnaði og fiskeldi er gríðarmikil og einn stærsti þátturinn í útbreiðslu sýklalyfjaónæmis. Þar eru sýklalyf notuð til að stuðla að hraðari vexti og fyrirbyggja sýkingar. Ónæmar bakteríur finnast í fólki, dýrum, mat og umhverfi og geta dreifst með mat eða snertingu milli einstaklinga. Slök sýkingavarnavinnubrögð, skortur á hreinlæti og ófullnægjandi meðhöndlun matar geta stuðlað að dreifingu ónæmra baktería.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Í febrúar 2017 birti alþjóðaheilbrigðismálastofnun lista yfir örverur sem ógna heilsu mannkyns mest og þarfnast tilkomu nýrra sýklalyfja. Örverunum er skipt í þrjá áhættuflokka eftir þörfinni fyrir ný sýklalyf þar sem mesta þörfin er í Critical flokknum þar sem eru taldar upp Karbapenemasa myndandi bakteríur og ESBL myndandi bakteríur. Í flokki tvö eru líka ónæmar bakteríur sem við könnumst vel við eins og Vancomycin ónæmur enterokokkus og MÓSA.According to WHO, the most critical group of all includes multidrug resistant bacteria that pose a particular threat in hospitals, nursing homes, and among patients whose care requires devices such as ventilators and blood catheters. They include Acinetobacter, Pseudomonas and various Enterobacteriaceae (including Klebsiella, E. coli, Serratia, and Proteus). They can cause severe and often deadly infections such as bloodstream infections and pneumonia. These bacteria have become resistant to a large number of antibiotics, including carbapenems and third generation cephalosporins – the best available antibiotics for treating multi-drug resistant bacteria.COMBAT-AMR is working collaboratively in Pacific Island Countries to improve laboratory capacity to detect and undertake surveillance of antimicrobial resistant priority pathogens.This will be achieved through mentoring and training to strengthen laboratory quality management, as well as refining best practice requirements for antimicrobial resistance (AMR) diagnostics. The project will also use laboratory quality systems to address the testing and performance criteria of AMR priority pathogens, collection and interpretation of AMR surveillance data, including use of WHONET, and reporting of laboratory results.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Í nóvember 2019 gaf cdc eða sóttvarnarstofnun bandaríkjanna út antibiotic resistant threats og þar koma mikið af sömu meinvöldum fram en framsetningin er aðeins önnur, þið sjáið carbapenem – það er meropenem -  ónæmar bakteríur – ásamt ESBL myndnandi bakeríum – sem þýðir ónæmi gegn t.d ceftriaxone – og svo sjáið þið c.dif colitis hérna á listanum og svo hluti líka eins og fjölóæma candida og gonokokka



• https://www.idsociety.org/public-health/patient-
stories/patient-stories/

• https://www.youtube.com/watch?v=RIsBB6TmZvA

Það eru andlit og 
sögur á bak við 

sýkingarnar
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https://www.idsociety.org/public-health/patient-stories/patient-stories/
https://www.youtube.com/watch?v=RIsBB6TmZvA


Staphylococcus aureus

• Algengasta orsök staphylokokkasýkinga

• Lifir oft á húð eða í nefi fullfrískra einstaklinga

• Margvíslegar sýkingar frá minni háttar upp í lífshættulegar
• Graftarbólur
• Húðnetjubólga
• Lungnabólga
• Heilahimnubólgu
• Hjartaþelsbólga
• Blóðsýking
• Toxic shock syndrome
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Presenter Notes
Presentation Notes
Aðeins um ónæmu bakteríurnar sem við höfum sérstakar áhyggjur af hérna á landspítalanum. Staph aureus eru Gram jákvæðar kúlulaga bakteríur. 20-30% af populationinni er sýklaður af S. Aur til lengri tíma. Staph aureus er algengur sýkingarvaldur og getur valdið allt frá minni háttar húðsýkingum upp í lífshættulegar sýkingar eins og lungnabólgu, endocarditis og blóðsýkingum. Hefðbundni staph aureus er næmur fyrir methicillini



MÓSA = Methicillin Ónæmur
Staphylococcus aureus

• MÓSA er ónæmur fyrir öllum beta-laktam lyfjum, þar með talið
beta-laktam lyfjum blönduðum beta-laktamasa hemlum og ónæmi
gegn öðrum lyfjum getur einnig verið til staðar

• Þeir sem greinast með MÓSA eru merktir í snjókorn Sögu

• Hægt að uppræta MÓSA-sýklun þegar búið er að meðhöndla
sýkinguna

• Sýnatökur skv. verkferli í ár áður en merkingu er aflétt í Sögu
• alltaf einangrun/snertismitgát á meðan merking er til staðar
• sérstakar leiðbeiningar fyrir sjúkling á langlegudeildum
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Presenter Notes
Presentation Notes
Mósa er skilgreindur sem staph aurues sem er ónæmur fyrir methicillin og þar með er þessi baktería ónæm fyrir öllum öðrum beta lactam lyfjum – penicillini, augmentin, piperacillin tazobactam og meropenem svo dæmi séu nefnd. Þess má geta að oft er þessi baktería líka búin að mynda með sér ónæmi fyrir öðrum lyfjum sem við reynum að nota gegn henni svo sem clindamycin og bactrimi. Það er meira segja farið að bera á að lyf eins og vancomycin séu að hafa minnkandi áhrif á þessa bakteríu.. Þeir sem greinast á  landspítalanum með Mósa eru merkir í snjókorn Sögu. Hægt er að uppræta MÓSA sýklun þegar búið er að meðhöndla sýkinguna en það er metið í hverju tilviki fyrir sig hvort sjúklingur fær upprætingarmeðferð Það líður amk ár frá því að þú greinist með mósa þar til að hægt er að aflétta merkingu í sögu, á þeim tíma eru sýnatökur skv verkferli og sjúklingur er alltaf settur í einangrun/snertismitgát, ef sjúklingur dvelst á langlegudeild þá reynum við að búa til sérstakar leiðbeiningar fyrir hann. 



MÓSA
• MÓSA finnst m.a. í hálsi, nefi, spöng, 

sárum og abscessum

• Það þarf að skima sjúklinga sem eru
með áhættuþætti:

• Þá sem koma með endurtekna abscessa í 
húð t.d. á bráðamóttökuna

• þá sem hafa dvalist á sjúkrastofnunum
erlendis

• þá sem hafa ferðast á fjarlægari slóðir
• Þá sem tengjast hópsýkingum
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Presenter Notes
Presentation Notes
Á þessari glæru má sjá fjölda þeirra sem hafa greinst með mósa árlega frá árinu 1986. Þið sjáið hvernig stefnir það er stöðug fjölgun á fjölda einstaklinga og í fyrra var fjöldinn 98 einstaklingar eða fjölgun um 20 manns á milli ára.MÓSA finnst m.a. í hálsi, nefi, spöng, sárum, og abscessum.  Margir stofnar eru til af MÓSA – s.s. Mismunandi næmi. Hér á landi er mest af svokölluðum samfélagsstofnum.•Við þurfum að vera vakandi þegar sjúklingar;   koma með endurtekna abscess í húð td á bráðamóttökuna   hafa dvalist á sjúkrastofnunum erlendis   hafa ferðast á fjarlægari slóðir utan Evrópu og USA •Einstaka hópsýkingar á LSH–Þörf fyrir að skima þá sem eru með áhættuþætti Verðum stöðugt að vera á tánum
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Smit utan LSH 26 32 49 38 29 34 45 69 60 66 87 63 89
Mögulegt smit LSH 1 2 7 3 1 6 12 7 5 10 5 6 10
Smit á LSH 4 0 1 0 2 15 7 4 3 2 8 9 9
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Enterokókkar

• Enterokokkar eru Gram-pósitífar
kúlulaga bakteríur 

• Hluti af eðlilegri þarmaflóru (E. faecalis
og E. Faecium)

• Helstu sýkingar sem enterókokkar
valda eru:

• þvagfærasýkingar
• skurðsárasýkingar (einkum í 

kviðarholi)
• blóðsýkingar hjá sjúklingum 

með   æðaleggi
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Presenter Notes
Presentation Notes
Enterókokkar eru gram jákvæðar bakteríur sem eru hluti af eðlilegri þarmaflóru, margar mism undirgerðir en algengast að við sjáum Enterokokkus faecalis eða enterokokkus faecium. Þeir geta valdið ýmis konar sýkingum eins og þvagfærasýkingum, skurðsárasýkingum og blóðsýkingum hjá sjúklingum með æðaleggi. Enterokokkar hafa hefðbundið haft næmi fyrir vancomycin. Enterókokkar eru hluti af eðlilegtri þarmaflóru. Þegar þeir eru ónæmir fyrir Vancomycini  kallast þeir vancomycin ónæmir enterókokkar eða VÓE.  Þeir geta valdið ýmis konar sýkingum eins og þvagfærasýkingum, skurðsárasýkingum og blóðsýkingum hjá sjúklingum með æðaleggi.Þættir sem auka líkur á að einstaklingar sýklist af VÓE eru hár aldur, undirliggjandi sjúkdómar eins og nýrnabilun, krabbamein eða ónæmisbæling.in 1986 the first vancomycin-resistant enterococcus (VRE) was found in France and a year later the first strain was isolated in the UK Enterococci are gram-positive cocci which often occur in pairs (diplococci)Two species are common commensal organisms in the intestines of humans: E. faecalis and E. faeciumEnterococci occur almost everywhere, including soil, food, water, plants, animals, birds, and insects they inhabit in humans and other animal's gastrointestinal tract and the female genital tract   Ekki hægt að uppræta Vancpmycin ónæman enterokokkus ...einu sinni VÓE, alltaf VÓE...



VÓE = 
Vankómycin ónæmir enterókokkar

• Þeir sem greinast með VÓE eru merktir í snjókorni Sögu

• Sýkingar meðhöndlaðar en ekki hægt að uppræta bakteríu úr görn
• alltaf einangrun/snertismitgát
• sérstakar leiðbeiningar fyrir sjúklinga

á langlegudeildum 

• Ekki hægt að uppræta Vankómycin ónæman enterokokkus
...einu sinni VÓE, alltaf VÓE...
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ef enterokokkur er ónæmur fyrir vancomycin þá er hann skilgreindur sem vancomycin ónæmur enterokokkus eða VÓE. Þættir sem auka líkur á að einstaklingar sýklist af VÓE eru hár aldur, undirliggjandi sjúkdómar eins og nýrnabilun, krabbamein eða ónæmisbæling. Ef sjúklingur fær sýkingu af völdum VÓE er sýkingin vissulega meðhöndluð en þar sem bakterían er partur af normal þarmaflóru allra er ómögulegt að uppræta hana úr görninni og sjúklingur verður sýklaður. Allir sem greinast með VÓE eru merktir í snjókorn Sögu og þurfa einangrun í snertismitgát á Landspítalanum. Sérstakar leiðbeiningar eru gerðar fyrir sjúklinga sem dvelja lengi á Landspítala til að gera þeim kleift að fá endurhæfingu utan veggja einangrunarhergjunum. Ég vil undirstrika aftur að Ekki hægt að uppræta Vancpmycin ónæman enterokokkus  ...einu sinni VÓE, alltaf VÓE...
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Gram neikvæðar bakteríur

• Gram neikvæðar staflaga bakteríur eru 
eðlilegur hluti af þarmaflórunni

• Helstu sýkingarstaðir:
• Þvagfæri
• Sár
• Kviðarhol
• Lungu
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Presenter Notes
Presentation Notes
Gram neikvæðar staflaga bakteríur eru hluti af eðlilegri þarmaflóru alveg eins og enterokokkar. Þær geta valdið ýmis konar sýkingum s.s þvagfærasýkingum, sárasýkingum sérstaklega í tengslum við skurðaðgerðir og djúpum kviðarholssýkingum s.s botnlangabólgu eða gallblöðrubólgu, þær geta einnig valdið lungabólgu hjá sjúklingum sem eru inni á spítölum



Breiðvirkar betalaktamasa- myndandi (BBL) 
þarmabakteríur

Breiðvirkir betalactamasar = samheiti yfir ensím sem nokkrar gerðir 
Gram neikvæðra baktería geta myndað og skiptast í ESBL, plasmíð
bundið AmpC og karbapenemasa

AmpC: 
• AmpC er ensím í flokki breiðvirkra β-laktamasa sem oftast er borið á 

litningum og finnst í nokkrum tegundum Gram neikvæðra baktería –
ónæmi gegn penicillin og cephalosporin

• AmpC ensímið getur einnig verið borið í plasmíðum og þannig flust á 
milli baktería. Ónæmi borið í plasmíðum getur breiðst út hraðar en 
ónæmi bundið í litningum

ESBL: 
• ESBL=„Extended Spectrum β-lactamase“ sem er hópur ensíma

(TEM, CTX-M osfrv) sem brjóta niður mörg beta-laktam sýklalyf 
og gera þau óvirk

• Nokkrar tegundir Gram neikvæðra baktería geta framleitt ESBL 
sem eru oftast borin á plasmíðum og finnast oftast hjá Eschericia
coli og Klebsiella pneumoniae.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þessar bakteríu hópur er stór og fjölbreyttur og hefur mismunandi sýklalyfjanæmi innan hópsins en þegar þær eru með með Ensím sem kallast β-laktamasar og geta rofið β-laktam hring β-laktam sýklalyfja og gert þau óvirk, er talað um breiðvirka Betalaktamasa. Þessi ensím geta verið þröngvirk og virkað á eitt eða fá lyf eða breiðvirk og virkað á mörg β-laktam lyf. Bakteríur, sem framleiða þessi ensím geta verið ónæmar fyrir penisillíni, sefalósporinum og karbapenemum. Ónæmismunstrið er í samræmi við virkni þess ensíms sem myndast. breiðvirk og virkað á mörg β-laktam lyf. Bakteríur, sem framleiða þessi ensím geta verið ónæmar fyrir penisillíni, sefalósporinum og karbapenemum. Ónæmismunstrið er í samræmi við virkni þess ensíms sem myndast. SPACE: Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, EnterobacterBreiðvirkir beta lactamasar = Samheiti yfir ensím sem nokkrar gerðir Gram neikvæðra baktería geta myndað og skiptast í ESBL, plasmíð bundið AmpC og karbapenemasaAmpC: er ensím í flokki breiðvirkra β-laktamasa sem oftast er borið á litningum en getur líka verið á plasmíðum og finnst í nokkrum tegundum Gram neikvæðra baktería – ónæmi gegn penicillin og cephalosporin. Algengar bakteírur sem hafa þetta enzím eru svokolluðu SPACE bakteríurnar: Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, EnterobacterESBL: eða „Extended Spectrum β-lactamase“ sem er hópur ensíma (TEM, CTX-M osfrv) sem brjóta niður mörg beta-laktam sýklalyf og gera þau óvirk  Nokkrar tegundir Gram neikvæðra baktería geta framleitt ESBL sem eru oftast borin á plasmíðum og finnast oftast hjá Eschericia coli og Klebsiella pneumoniae. Karbapenemasi er Hópur ensíma (KPC, OXA, NDM-1) sem sumar Gram neikvæðar bakteríur geta framleitt sem getur brotið niður penicillin, cefalósporín og mörg karbapenem og monobaktam lyf, og gert þau óvirk. Karbapenemasar geta því leitt til ónæmis gegn nánast öllum β-laktam lyfjum og þar að auki eru bakteríur sem mynda karbapenemasa oft ónæmar fyrir fleiri tegundum sýklalyfja, sem gerir meðhöndlun þeirra mjög flókna og jafnvel ómögulega.  



Breiðvirkar betalaktamasa (BBL) myndandi 
þarmabakteríur

• Karbapenemasi: 
• Hópur ensíma (KPC, OXA, NDM-1) sem sumar Gram neikvæðar 

bakteríur geta framleitt, sem getur brotið niður penicillin, 
cefalósporín og mörg karbapenem og monobaktam lyf, og gert 
þau óvirk.

• Karbapenemasar geta því leitt til ónæmis gegn nánast öllum 
β-laktam lyfjum og þar að auki eru bakteríur sem mynda 
karbapenemasa oft ónæmar fyrir fleiri tegundum sýklalyfja, 
sem gerir meðhöndlun þeirra mjög flókna og jafnvel 
ómögulega. 
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Næmispróf
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Presenter Notes
Presentation Notes
Hérna sjáum við dæmi um næmispróf frá landspítalanum. Þessi acinetobacter er Karbapenemasa myndandi baktería og þið sjáið að hún er ónæmar fyrir mjög mörgum sýklalyfjum og geta í sumum tilvikum verið karbapenem ónæmar bakteríru verið ónæmar fyrir öllum sýklalyfjum.  Þessi bara með næmi fyrir colistin, sem er gamalt sýklalyf sem var nánast hætt að nota vegna slæmra aukaverkanna, notkun þess hefur verið að aukast aftur sl ár vegna aukningar á þessum ónæmum bakteríum. Þetta næmispróf sýnir svo E.coli og Klebsiellu sem hafa ESBL breiðvikran betalaktamasa og þið sjáið prófilinn það er nánast R eða ónæmi fyrir öllu. Hér er dæmi um ónæmi þar sem aðeins er næmi fyrir Colistini. Colistin er gamalt sýklalyf sem var nánast hætt að nota vegna aukaverkana. Notkun þess hefur aukist undanfarin ár vegna aukningar á þessum ónæmu bakteríum.Colistin is a decades-old drug that fell out of favor in human medicine due to its kidney toxicity. It remains one of the last-resort antibiotics for multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, and Acinetobacter.[1] NDM-1 metallo-β-lactamase multidrug-resistant Enterobacteriaceae have also shown susceptibility to colistin.Colistimethate sodium, a less toxic prodrug, became available for injection in 1959. In the 1980s, polymyxin use was widely discontinued because of nephro- and neurotoxicity. As multi-drug resistant bacteria became more prevalent in the 1990s, colistin started to get a second look as an emergency solution, in spite of toxic effects.[5]



BBL =AmpC, ESBL, Karbapenemasi

• Þeir sem greinast með BBL eru merktir í snjókorn Sögu

• Sýkingar meðhöndlaðar en ekki hægt að uppræta bakteríur úr
görn

• AmpC og ESBL
• alltaf einbýli og sér salerni en ekki einangrun nema sjúklingur

sé með virka sýkingu
• sérstakar leiðbeiningar fyrir sjúklinga á langlegudeildum

• Karbapenemasi
• alltaf einangrun/snertismitgát
• sérstakar leiðbeiningar fyrir sjúklinga á langlegudeildum
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Presenter Notes
Presentation Notes
Breiðvirkir betalaktamasar skiptast í AmpC myndandi bakteríur, ESBL myndandi bakteríur og karbapenemasa myndandi bakteríur. Þar sem BBL eru hluti af normal flóru þarmanna er ekki hægt að uppræta þá úr görninni en sýkingar eru að sjálfsögðu meðhöndlaðar. Viðbrögð eru mismunandi eftir því hvort um er að ræða AmpC og ESBL annars vegar og Karbapenemasa hinsvegar. Allir sjúklingar sem greinast með BBL eru merktir í snjókorni sögu. Þeir sem eru greindir með karbapenemasa myndandi bakteríur eru alltaf í einangrun í snertismitgát en þeir sem eru með AmpC og ESBL þurfa alltaf einbýli með sér salerni en ekki einangrun nema þeir séu með sýkingu eða niðurgang.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Karbapenemasamyndandi bakteríur er sá flokkur ónæmra baktería sem hvað mest ógn stafar af. Þær geta verið mjög ónæmar og jafnvel ónæmar fyrir öllum þekktum sýklalyfjum. Hér má sjá greiningar á karbapenemasa myndandi bakteríum frá árinu 2008. Síðast liðin ár eru nokkrar greiningar á ári og árið 2019 voru amk 7 einstaklingar greindir með Karbapenemasa myndandi bakteríur. 3 greiningar það sem af er ári 2022



Tilmæli sóttvarnarlæknis
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Alveg skýr - ekki skal
mismuna sjúklingum vegna

ónæmra baktería

Heilbrigðisstarfsmenn skulu
ávallt viðhafa varúð eftir

aðstæðum en ekki takmarka
þjónustu við sjúklinginn

Mikilvægt er að sjúklingar fái
rannsóknir, þjónustu og 

meðferð sem þörf er á, án þess
að töf verði á

Óheimilt er að neita sjúklingum
um heilbrigðisþjónustu, innlögn

eða flutning milli deilda

Presenter Notes
Presentation Notes
Tíðni ónæmra baktería er með því lægsta sem gerist hér á Íslandi þá að fjöldi sjúklinga með ónæmar bakteríur sé sífellt að aukast. Það er því rétt að taka fram þegar maður er að tala um svona ónæmar bakteríur hver tilmæli sóttvarnarlæknis eru varðandi umönnun sjúklinga sem bera þessar bakteríur með sér. Tilmælin eru alveg skýr – ekki skal mismuna sjúklingum vegna ónæmra bakteríra. Heilbrigðisstarfsmen skulu ávallt viðhafa varúð eftir aðstæðum en ekki takmarka þjónstu við sjúklinginn. Mikilvægt er að þeir fái rannsóknir, þjónustu og meðferð sem þörf er á, án þess að töf verði á. Óheimilt er að neita þeim um heilbrigðisþjónstu, innlög eða flutning milli deilda



Ónæmar
bakteríur -
Skimun
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Presenter Notes
Presentation Notes
Nú ætlum við að skipta um gír og tala um skimun fyrir ónæmum bakteríum 



Tilgangur skimunar

• Að verja okkar skjólstæðinga og umhverfið gegn sýklun
með ónæmum örverum

• Að sjá til þess að sjúklingar með ónæmar bakteríur séu 
auðkenndir á einhvern hátt (merktir í snjókornið)

• öryggisatriði m.t.t meðferðar/vali á sýklalyfjum ef 
upp kemur sýking
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Presenter Notes
Presentation Notes
Skimun hefur tvíþættan tilgang: Að verja okkar skjólstæðinga og umhverfið gegn sýklun með ónæmum örverum annars vegar og hins vegar er skimun og merking þeirra sjúklinga sem hafa ónæmar bakteríur í sér nokkurs konar öryggisatriði m.t.t meðferðar/vali á sýklalyfjum ef upp kemur sýking



Ávinningur af skimun

05.10.2022 Ásdís Elfarsdóttir Jelle 38

Heftum dreifingu ónæmra baktería frá þeim sem eru greindir 
með/grunur er um að séu með þær

Flýtum réttri sýklalyfjagjöf ef sýking er af völdum ónæmra 
baktería

Víða erlendis verið að skima alla sjúklinga við komu, í sumum 
sjúkrahúsum þar sem tíðni Mósa er há fá þeir sem eru með 
MÓSA í nefi  mupirocin í nasir meðan þeir liggja inni

Náðst góður árangur með MÓSA með hertum aðgerðum – víða 
hefur tíðni staðið í stað eða lækkað

Presenter Notes
Presentation Notes
Hver er ávinningurinn af skimun eiginlega, jú við heftum útbreiðslu frá þeim sem eru greindir með eða grunur er um að séu með ónæmar bakteríur; við flýtum réttri sýklalyfjagjöf ef sýking er af völdum ónæmra baktería; Víða erlendis verið að skima sjúklinga við komu og þar sem tíðni er há, t.d. af MÓSA, eru allir sjúklingar skimaðir við komu og ef þeir eru með MÓSA í nefi fá þeir mupirocin  - Náðst góður árangur með MÓSA með hertum aðgerðum – víða hefur tíðni staðið í stað eða lækkað



Skimun fyrir ónæmum bakteríum
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Presenter Notes
Presentation Notes
Í gæðahandbók sýkingavarnadeildar er hægt að finna skimunarleiðbeiningar okkar fyrir VOE, MOSA og BBL myndandi bakterírum. 
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Þeir sem kalla inn sjúklinga og/eða taka á 
móti sjúklingum við komu, merkja já eða nei 
við spurninguna í ljósgula kassanum 
- eftir því sem við á skv. 
skimunarspurningum 
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þeir sem taka á móti sjúklingi þeir fara í gegnum skimunarspurningarnar á flæðiritinum og merkja svo við já eða nei við spurninguna hvort sjúklingur þurfi sýnatöku og eða einangrun. Ef starfsmaðurinn merkir við já þá litast einn armur snjókornsins gulur



Sjúklingar sem einu sinni hafa greinst með MÓSA, BBL eða 
VRE eru merktir gulir í snjórkorni og það þarf að bregðast 
við skv. merkingu við komu þeirra á LSH 

Aðeins sýkingavarnadeild skráir í smitgátararm snjókornsins
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ef sýnin eru neikvæð þá hreinsast sjókornið af gula litnum  - það á að gerast sjálfkrafa – en ef sýnin eru jákvæð þá fer sýkingavarnadeild inn í skráningu um smitgát fyrir sjúkling og fyllir út réttar ráðleggingar/tilmæli varðandi þennan sjúkling og viðeigandi smitgát sem starfsmenn þurfa að viðhafa



Merkingar í snjókornið

• BBL:
• Greindist með BBL-myndandi bakteríur (ESBL eða AmpC) 
04.11.2016. Ef niðurgangur eða grunur um sýkingu, einangra og 
hafa samband við smitsjúkdómalækni, annars einbýli með salerni. 
• BBL-karbapenemasi:
• Greindist með Karbapenemasa-myndandi bakteríur 04.11.2016, 
einangra og hafa samband við Sýkingavarnadeild ef kemur á LSH
• Mósa:
• Greindist með Mósa 04.11.2016, einangra og taka sýni ef kemur
á LSH.
• VRE:
• Greindist með VRE 04.11.2016, einangra, taka sýni (rektalstrok) 
og hafa samband við Sýkingavarnadeild ef kemur á LSH.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Hérna sjáið þið dæmi um merkingar sem geta komið upp í snjókorninu frá sýkingavarnadeild (lesa af glæru)



Strokpinni er vættur í dauðhreinsuðu saltvatni og strokið
nokkrum sinnum þétt yfir sýnatökustað

• Nefstrok er tekið fremst úr nefbroddi og innan úr báðum
nasavængjum. Sami pinni er notaður í báðar nasir. 

• Strokið er yfir háls við hálskirtla.

• Spöng (perineum) - strokpinni er vættur í dauðhreinsuðu
saltvatni og strokið nokkrum sinnum þétt yfir sýnatökustað
á milli kynfæra og endaþarms.

Viðbótarsýni ef við á: 
• Sár, nýleg ör, exem og aðrir húðkvillar
• Stungustaðir frá íhlutum/lækningatækjum
• Þvag ef sjúklingur er með þvaglegg
• Hráki ef sjúklingur er með uppgang

Hvar og hvernig á að taka sýnin?

Mósasýni eru tekin einu sinni:
eSwab
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Presenter Notes
Presentation Notes
Nú ætla ég aðeins að fara yfir hvernig maður tekur sýni. Sýni vegna MOSA eru tekin einu sinni. Strokpinni er vættur í dauðhreinsuðu saltvatni og strokið nokkrum sinnum þétt yfir sýnatökusta Nefstrok er tekið fremst úr nefbroddi og  innan úr báðum nasavængjum. Sami pinni er  notaður í báðar nasir.  Strokið er yfir háls við hálskirtla.  Spöng (perineum) - strokpinni er vættur í  dauðhreinsuðu saltvatni og strokið nokkrum   sinnum þétt yfir sýnatökustað á milli kynfæra   og endaþarms.Viðbótarsýni ef við á:    Sár, nýleg ör, exem og aðrir húðkvillar   Stungustaðir frá íhlutum/lækningatækjum   Þvag ef sjúklingur er með þvaglegg   Hráki ef sjúklingur er með uppgang



VÓE og BBL sýni á að taka í tvígang, við
komu og daginn eftir innlögn:

Endaþarmsstrok (saurmengað) eða hægt að taka 
saursýni

Senda þarf tvo pinna frá sjúklingi ef leitað að bæði BBL 
(breiðvirkum beta laktamösum) og VÓE

Viðbótarskimunarsýni ef við á:
• Þvag ef sjúklingur er með þvaglegg
• Sár
• Stungustaðir frá íhlutum/lækningatækjum

eSwab

Hvar og hvernig á að taka sýnin?
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Presenter Notes
Presentation Notes
VOE og BBL sýni þarf hins vegar að taka tvisvar, við komu og svo aftur daginn eftir. Endaþarmsstrok (saurmengað) eða hægt að taka saursýni Senda þarf tvo pinna frá sjúklingi ef leitað að bæði BBL (breiðvirkum beta laktamösum) og VÓEViðbótarskimunarsýni ef við á: Þvag ef sjúklingur er með þvaglegg Sár Stungustaðir frá íhlutum/lækningatækjum



Viðbótarsmitgát
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Presenter Notes
Presentation Notes
Að lokum þá ætlum við að fjalla um viðbótarsmitgát á Landspítala.



Grundvallarsmitgát

Vinnbrögð notuð fyrir ALLA sjúklinga, 
óháð því hvort þeir eru þekkt
smituppspretta eða ekki (af því að þú 
veist aldrei…)

Grundvallarsmitgát
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Presenter Notes
Presentation Notes
Grundvallarsmitgát eru þau vinnubrögð sem eru notuð fyrir alla sjúklinga óháð því hvort þeir eru þekkt smituppspretta eða ekki – því málið er að þú veist aldri hvað einstaklingurinn ber með sér.. Ég hef greint 86 ára gamla konu með alnæmi.. Markmið grundvallarsmitgátar er að hindra dreifingu á milli manna og í umhverfi.



Örverur hoppa ekki sjálfar milli einstaklinga!! Útbreiðsla 
þeirra er háð fólki og hvernig við högum okkur í 
umhverfi okkar
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Presenter Notes
Presentation Notes
Munum að örverurnar þær hoppa ekki sjálfar milli einstaklinga, þær þurfa hjálp við útbreiðslu og því er útbreiðsla þeirra háð hvernig fólk hagar sér í umhverfi sínu. 



Grundvallarsmitgát

• Handhreinsun
• Hóstavarúð

• Notkun hlífðarbúnaðs þegar það á við
• Hanskar
• Hlífðarsloppur
• Grímur, fínagnagrímur og hlífðargleraugu

• Umhverfisþrif
• Hreinsun/sótthreinsun á lækningatækjum

• Fyrirbygging stunguóhappa
• Örugg meðhöndlun sorps og líns
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Presenter Notes
Presentation Notes
Svonefnd grundvallarsmitgát er aðalleiðin okkar til að koma í veg fyrir smit – þetta eru einfaldar hreinlætis reglur sem við eigum alltaf að temja okkur að beita því við vitum jú aldrei hvað einstaklingurinn við hliðina á okkur ber með sér eða sá sem var síðast í herberginu að nota lyklaborðið , ekki satt. Með grundvallarsmitgát eigum við Handhreinsun Hóstavarúð Notkun hlífðarbúnaðs þegar það á við Umhverfisþrif Sótthreinsun á lækningartækjum Fyrirbyggingu  stunguóhappa og Örugg meðhöndlun sorps og líns



Algengasta smitleið örvera á 
sjúkrahúsum er með höndum
starfsmanna

• Handhreinsun í 
heilbrigðisþjónustu er sú
athöfn sem ein og sér
hefur mest áhrif á tíðni og 
útbreiðslu sýkinga á 
sjúkrahúsum
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Presenter Notes
Presentation Notes
Algengasta smitleið örvera á sjúkrahúsum er með höndum starfsmanna. Handhreinsun í heilbrigðisþjónustu er sú athöfn sem ein og sér hefur mest áhrif á tíðni og útbreiðslu sýkinga á sjúkrahúsum – með því að stunda góða handhreinsun þá getið þið bjargað lífi viðkvæmra sjúklinga!



Handhreinsun er 
gríðarlega mikilvæg!!!

• Snertismit er rofið með
handhreinsun og 
hreinsun/sótthreinsun á 
margnota hlutum og 
umhverfi
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ég vil endurtaka þetta og undirstrika að handhreinsun er gríðarlega mikilvæg og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi hennar við að draga úr tíðni spítala sýkinga. Ef við hugsum aðeins um alla hlutina sem við snertum, hurðahúna, tæki og tól þar með talið gemsann okkar og svo framvegis. Sýklar sem geta valdið sjúklingum okkar skaða geta fundist á öllum þessum stöðum sé þess ekki gætt að þrífa vandlega og með snertismiti getum við svo borið sýkilinn til sjúklings okkar sem getur hlotið skaða af. Því er mjög mikilvægt fyrir okkur að passa upp á að hreinsa hendur vel og oft 
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þið hafið séð þessa mynd frá WHO – um 5 moments for hand hygiene – fyrir sjúklinga kontakt, fyrir ummönun, eftir líkamsvessa útsetningu, eftir að maður hefur annast sjúkling eða verið í nærumhverfi hans



Viðbótarsmitgát =
smitgát sem byggir á smitleiðum

• Kemur sem viðbót við grundvallarsmitgát og þarf 
að ná yfir smitleiðir

• Betra að einangra of snemma en of seint

Grundvallarsmitgát
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Presenter Notes
Presentation Notes
Viðbótarsmitgát eða einangrun sjúklings, bætist svo ofan á grundvallarsmitgát þegar ástæða er til og hvernig viðbótarsmitgát er beitt fer eftir smitleiðum örverunnar sem verið er að verjast.



Við einangrum
sjúklinga

• Sem eru þekktir berar þ.e., 
áður greindir með ónæmar
bakteríur eða hafa sérstaka
áhættuþætti

• Sem eru með smitandi
sjúkdóma (greindir eða með
einkenni)

• eins og t.d. nóró, Clostridium 
difficile

• sýkingar af völdum
öndunarfæraveira
(inflúensa, RSV, hMPV, 

COVID-19) 
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Presenter Notes
Presentation Notes
Viðbótarsmitgát felur í sér ákveðnar aðgerðir og hlífðarbúnaðs ef sjúklingar eru áður greindir með ónæmar bakteríur eða hafa sérstaka áhættuþætti sem auka líkur á að þeir gætu verið með ónæmar bakteríur samanber leiðbeiningar um skimun fyrir ónæmum bakteríum.Og einnig þarf að beita viðbótarsmitgát ef sjúklingar eru með smitandi sjúkdóma eins og nóró, clostridium difficile eða öndunarfærasýkingar. Þetta er alls ekki tæmandi upptalning. 



Viðbótarsmitgát - einangrun

• Tegund einangrunar byggir
á smitleið

• Eigum að þekkja smitleiðir
örvera og einangra/vinna
samkvæmt þeim
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Presenter Notes
Presentation Notes
Viðbótarsmitgát bætist ofan á grundvallarsmitgát og krefst m.a. einangrunar og hlífðarbúnaðs og byggir á smitleiðum – og við eigum að þekkja smitleiðir örvera



Sjúklingur er einangraður skv. smitleið

• Snertismit
• Beint
• Óbeint

• Dropasmit
• Úðasmit
• Blandaðar smitleiðir

• Snerti- og dropasmit
• Snerti- og úðasmit

05.10.2022 Ásdís Elfarsdóttir Jelle 57

Presenter Notes
Presentation Notes
Smitleiðirnar eru nokkrar. Það er snertismit sem er langalgengast, dropasmit og úðasmit og þessar smitleiðir geta verið samsettar. Svo eru það sjaldgæfari smitleiðir eins og blóðborið smit og smit með mat eða vökva. Þegar sjúklingur er í einangrun eiga allir, sem fara inn til sjúklings að nota viðeigandi hlífðarbúnaði, óháð stétt og stöðu.



Snertismit - beint og óbeint

• Algengasta smitleiðin - auðveldast að rjúfa 
hana
með handhreinsun
umhverfisþrifum

• Dæmi um örverur sem smitast með 
snertismiti

• MÓSA, VRE, BBL-myndandi bakteríur og 
margar aðrar bakteríur (bæði næmar og 
ónæmar)

• Nóró (líka dropasmit ef uppköst), RSV 
(líka dropasmit ef mikil 
öndunarfæraeinkenni) og fleiri veirur
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Presenter Notes
Presentation Notes
Snertismitið getur verið bæði beint á milli einstaklingar og óbeint við snertingu við mengað umhverfi. Hendur starfsmanna gegna veigamiklu hlutverki í dreifingu örvera beint á milli sjúklinga og í umhverfi með óhreinum höndum.Þetta er algengasta smitleiðin og sú sem ætti að vera auðveldast að rjúfa með góðri handhreinsun á réttum tíma.Ónæmar bakteríur eins og MÓSA, VÓE og ESBL, AmpC og karbapenemasa myndandi bakteríur smitast með snertismiti. Einnig smitast niðurgangspestir af völdum nóróveiran og clostirdium difficile með snertismiti og margar öndunarfæraveirur smitast bæði með snerti- og dropasmiti.



Snertismitgát - Einangrun

• Einbýli með sér salerni

• Hanskar og sloppar 

• Lín í vatnsuppleysanlega poka (elika)

• Sorp í gula poka

• Halda áhöldum sér

• Handhreinsun mikilvægur þáttur

Grundvallar

Snerti
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þegar sjúklingur er í einangrun í snertismitgát þarf hann að vera á einbýli með sér salerni. Allir sem fara inn til sjúklings þurfa að klæðast sloppi og hönskum. Lín er sett í vatnsuppleysanlega poka inni hjá sjúklingi og hnn er settur í venjulegan taupoka þegar þegar hann er tekinn fram. Sorp fer í venjulegan poka inni hjá sjúklingi og er sett í gulan poka fyrir sóttmengað sorp þegar það er fjarlægt út af herbergi.



Loftborið smit: dropa- og úðasmit
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þegar dropar sem koma frá öndunarvegi, t.d. við hnerra eða hósta eru > en 5-10 míkrómetrar (einn milljónasti úr metra) er talað um dropasmit og droparnir falla hratt niður í 1-2 metra fjarlægð frá uppsprettunni. Ef droparnir eru < 5 míkrómetrar er talað um úðasmit og úðinn getur verið í loftinu um lengri tíma og borist um.




Heimild:  Medical Microbiology.  A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, 

Laboratory Diagnosis and Control. Greenwood et al.  16. Útg. Churchill Livingstone 2002









Dropasmitgát

• Stórir dropar (>5µ) sem innihalda smitefni
(frá bera eða sýktum einstaklingi) komast í 
snertingu við slímhúð augna eða efri hluta 
öndunarvegar

• Droparnir haldast ekki lengi á lofti og eru 
mestar líkur á smiti ef nálægð við hinn 
sýkta/sýklaða er innan við 1-2 metrar.

• Dreifast við hósta, hnerra og við ákveðnar 
aðgerðir s.s. sogun eða berkjuspeglun þá 
getur orðið úðasmit

• Dæmi: Inflúensa, PÓP, GAS, 
Meningokokkar, Kíghósti, Barnaveiki, 
Hettusótt, Rauðir hundar
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Presenter Notes
Presentation Notes
Loftborið smit skiptist í dropasmit og úðasmit sem verður við hósta, hnerra, tal og ákveðnar aðgerðir eins og t.d. Sogun eða berkjuspeglun. Talað er um dropasmit þegar dropar stærri en 5 míkrómetrar innihalda smitefni frá bera eða sýktum einstaklingi sem komast í snertingu við slímhúð augna eða efri hluta öndunarvegar. Droparnir haldast ekki lengi á lofti og eru mestar líkur á smiti ef nálægð við hinn sýkta/sýklaða er innan við 1-2 metrar.Dæmi: Inflúensa, Penicillin ónæmir pneumokokkar, Streptókokkar gr. A, Meningokokkar, Kíghósti, Barnaveiki, Hettusótt, Rauðir hundar   




Heimild:  Medical Microbiology.  A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, 

Laboratory Diagnosis and Control. Greenwood et al.  16. Útg. Churchill Livingstone 2002









Dropasmitgát - Einangrun

• Einbýli og sér salerni
• Hóstavarúð

• Skurðstofugríma
• Muna að dropasmit getur líka oft verið snertismit og þá 

bætist við sloppur og hanskar

Grundvallar

Dropa
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þegar sjúklingur er í einangrun í dropasmitgát þarf hann að vera á einbýli með sér salerni. Allir sem fara inn til sjúklings þurfa að setja á sig skurðstofugrímu. Lín er sett í vatnsuppleysanlega poka inni hjá sjúklingi og hann er settur í venjulegan taupoka þegar þegar hann er tekinn fram. Sorp fer í venjulegan poka inni hjá sjúklingi og er sett í gulan poka fyrir sóttmengað sorp þegar það er fjarlægt út af herbergi. klæðast sloppi og hönskum. Ef það er snertismitgát að auki sem er mjög oft, klæðist starfsmaður sloppi og hönskum áður en hann fer inn.



Úðasmitgát

• Úðasmit:
• Fínn úði myndast frá öndunarvegi við hósta, hnerra, köll, hróp, 

söng, sogun, intubation og fleira
• Úðinn er léttur og getur svifið lengi, hluti fellur niður oft langt 

frá uppsprettu en hluti svífur áfram og getur komist inn í 
loftræstikerfi og þannig milli herbergja

• Dæmi:
• Berklar
• Mislingar 
• Hlaupabóla 

• Stundum samsett smitgát, snerti- og úðasmit eins og í mislingum 
og hlaupabólu
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Presenter Notes
Presentation Notes
Talað er um úðasmit þegar dropar minni en 5 míkrómetrar innihalda smitefni frá bera eða sýktum einstaklingi sem komast í snertingu við slímhúð augna eða efri hluta öndunarvegar. Fínn úði myndast frá öndunarvegi við hósta, hnerra, köll, hróp, söng, sogun, intubation og fleira. Úðinn er léttur og getur svifið lengi, hluti fellur niður oft langt frá uppsprettu en hluti svífur áfram og getur komist inn í loftræstikerfi og þannig milli herbergjaDæmi um úðasmit eru berklar, mislingar og hlaupabóla eru úðasmit. Stundum er samsett smitgát, snerti- og úðasmit eins og í mislingum og hlaupabóluÞegar sjúklingur er í úðasmitgát er hann settur í einangrun í einbýli með neikvæðum loftþrýstingi miðað við aðliggjandi svæði til að verja aðra. Þeir sem fara inn til sjúklings þurfa að vera með fínagnagrímu sem ver þá fyrir smiti frá sjúklingi. Ef sjúklingur er í snertismitgát að auki eru notaður sloppur og hanskar annars er annar hlífðarbúnaður notaður skv. Grundvallarsmitgát.



Úðasmitgát – Einangrun

• Einangrunarherbergi með neikvæðum þrýstingi 
• (A7, E6, G2, 22E)

• Fínagnagríma (FFP2 og FFP3)
• Takmarka flutning 
• Sloppur og hanskar ef snertismitgát að auki 

(hlaupabóla, mislingar) annars er annar 
hlífðarbúnaður skv. grundvallarsmitgát

Grundvallar

Úða
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þegar sjúklingur er í úðasmitgát er hann settur í einangrun í einbýli með neikvæðum loftþrýstingi miðað við aðliggjandi svæði til að verja aðra. Þeir sem fara inn til sjúklings þurfa að vera með fínagnagrímu sem ver þá fyrir smiti frá sjúklingi. Ef sjúklingur er í snertismitgát að auki eru notaður sloppur og hanskar annars er annar hlífðarbúnaður notaður skv. Grundvallarsmitgát.



Grímur

ÚÐASMIT fínagnagríma

• Með ventil- eingöngu fyrir 
starfsfólk

• Án ventils f. starfsfólk og 
sjúkling

• Mikilvægt er að gríman sé rétt 
sett á andlit og þéttleiki 
hennar prófaður svo tilskilin 
vörn náist

DROPASMIT 
skurðstofugríma

Grímur eru notaðar til að verja vit þegar hætta er á blóð- eða 
líkamsvessamengun við umönnun sjúklinga í dropa- eða úðasmitseinangrun

og við skurðaðgerðir
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Presentation Notes
Skurðstofugríma er notuð við dropasmitgát en fínagnagríma eða veiruheld gríma er notuð ef um úðasmitgát er að ræða. Það er mikilvægt að fínagnagríma sitji þétt að andliti og ekki sé loftleki meðfram brúnum hennar. Til að prófa þéttleika er höndum haldið meðfram brúnum grímunnar. Ef fínagnagríma er með ventli er andað af krafti að sér en ef gríman er án ventils er andað af krafti frá sér. Ef loft finnst í kringum nef þarf að laga klemmu yfir nefinu en ef loftleki er með brúnum grímunnar þarf að hagræða grímu og laga teygjur. Þetta á að gera í hvert skipti sem fínagnagríma er notuð. Ef fínagnagríma er ekki þétt er starfsmaðurinn ekki varinn.Skegg og skeggbroddar geta komið í veg fyrir að gríma sitji þétt og veiti tilskilda vörn.



Tímalengd 
einangrunar

• Þegar verið er að skima sjúkling fyrir 
ónæmum bakteríum við komu á LSH 
fara skimsýni í hraðgreiningu til að 
stytta einangrunartíma eins og hægt er

• Oftast svarað samdægurs

• Þegar grunur um ónæmar bakteríur:
• Einangrun þar til niðurstöður úr 

skimsýnum liggja fyrir - ekki aflétt 
fyrr en búið að svara skimsýnum sem 
eru í gangi (MÓSA, VÓE, BBL)

• Má aflétta einangrun eftir fyrri VÓE 
og BBL sýnin ef hraðgreiningarpróf 
eru neikvæð
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Presentation Notes
Tímalend einangrunar getur verið mismunandi eftir tegund örveru. Þegar sjúklingur er í einangrun vegna gruns um ónæmar bakteríur er einangrun ekki aflétt fyrr en búið er að svara öllum skimsýnum sem eru í gangi, þ.e. MÓSA, VÓE og BBL. Skimsýni inniliggjandi sjúklinga fara í hraðgreiningarpróf á sýklafræðideildinni og er oftast svarað samdægurs. 



Tímalengd 
einangrunar

Þegar sjúklingur er greindur með MÓSA, 
VÓE eða BBL-myndandi bakteríur:

• MÓSA = alltaf einangrun
• VÓE = alltaf einangrun
• Karbapenemasa myndandi bakteríur = 

alltaf einangrun

• AmpC og ESBL myndandi bakteríur =
einangrun ef sjúklingur er með virka 
sýkingu eða niðurgang, annars einbýli 
og sér salerni (sameiginlegt salerni og 
snertifletir þrifnir eftir hverja notkun)
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Presenter Notes
Presentation Notes
Þegar sjúklingur er greindur með ónæmar bakteríur er hann merktur í snjókorn sögu og þar kemur fram hvernig skal bregðast skal við við komu eða innlögn á landspítala. Ef um er að ræða MÓSA, VÓE eða karbapenemasa myndandi bakteríur eru sjúklingar alltaf í einangrun við komu á Landspítala. Ef um AmpC eða ESBL myndandi bakteríur er að ræða þarf sjúklingurinn alltaf einbýli og sér salerni en ekki einangrun nema sjúklingur sé með virka sýkingu eða niðurgang.



Tímalengd 
einangrunar

Vegna smitandi sjúkdóma eins og inflúensu, RSV, 
hMPV, nóró, Clostridium Difficile og fleiri örvera

• Niðurgangur = Einangrun í 48 klst. eftir að
einkenni eru gengin yfir

• Öndunarfæraveirur = sjá leiðbeiningar um hverja
veiru fyrir sig á heimasíðu sýkingavarna

• Annað = sjá leiðbeiningar á heimasíðu
sýkingavarna

• Hægt að fletta upp “Örverur og 
smitsjúkdómar - tegund smitgátar sem 
viðhafa skal“ í leitarflipa gæðahandbókar til 
að fá upp örverur og tengund einangrunar í 
stafrófsröð

• http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahand
baekur/gnhskurda.nsf/0/69807F4EF137F2A
E00257DEB007E09AA
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ef einangrun er vegna smitandi sjúkdóma eins og inflúensu, RSV, hMPV, nóró, Clostridium Difficile og fleiri örvera fer tímalengd einangrunar eftir tegund örvera.Er um niðurgang er að ræða er einangrun í 48 klst. eftir að einkenni eru gengin yfir.Skoða þarf tímalengd einangrunar í leiðbeiningum fyrir hverja örverutegund ef um aðrar örverur er að ræða. 

http://heitur.landspitali.is/focal/gaedahandbaekur/gnhskurda.nsf/0/69807F4EF137F2AE00257DEB007E09AA


Að lokinni einangrun
• Umhverfi sjúklings er mengað af hans örveruflóru

• Hjúkrunarfræðingur eða sjúkraliði undirbýr stofu fyrir þrif  vandaður 
undirbúningur stuðlar að betri þrifum

• Lokaþrif eftir einangrun eru pöntuð í gegnum þjónustubeiðnir 
rekstrarsviðs

• Lokaþrif (sótthreinsiþrif) eftir MÓSA, VÓE eða Karba gösun og sýnataka 
 stofa lokuð þar til búið er að staðfesta að ekki varð dreifing í umhverfi

• Lokaþrif (sótthreinsiþrif) eftir ESBL og aðrar örverur má opna stofu 
þegar sótthreinsiefni er þornað
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Presentation Notes
Þegar aflétta má einangrun sjúklings þarf að panta lokaþrif á herbergi herbergi sjúklings, salerni og sturtu sem hann hefur notað þar sem umhverfi hans er mengað af hans örverum. Ef sjúklingur útskrifast ekki heim, fer hann í bað og hrein föt á meðan lokaþrif á herbergi eru framkvæmd. Mikilvægt er að undirbúa herbergi vel fyrir lokaþrif til að þrifin verði einfaldari og betri. Starfsfólk deildar undirbýr herbergi fyrir þrif:Rusli er fargað á viðeigandi hátt.Farið er með allt sem má sótthreinsa í skolpotti/áhaldaþvottavél beint í sótthreinsun.Gengið er frá öllu líni í vatnsuppleysanlega poka (líka sæng og koddum).Ef einangrun er vegna MÓSA, VRE eða karbapenemasamyndandi baktería:taka starfsmenn sýkingavarnadeildar umhverfissýni þegar lokaþrif eftir einangrun hafa verið framkvæmd. Herbergi á að vera lokað þar til niðurstöður staðfesta að ekki hafi orðið dreifing í umhverfi.má ekki fjarlægja hluti/áhöld sem eru sótthreinsuð á herbergi (þola ekki sótthreinsun í áhaldaþvottavél/skolpotti) úr herbergi fyrr en búið er að staðfesta að umhverfissýni séu neikvæð. 
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Presenter Notes
Presentation Notes
Ég mæli með að þið gefið ykkur tíma til þess aðeins að skoða sýkingavarnasíðuna en þar er að finna alls konar praktískan fróðleik og bara gott að skoða amk einu sinni til að sjá hvers konar upplýsingar þið getið fengið þar
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