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Безбедност и здравје на здравствените работници
при професионална изложеност на ЕБОЛА

ВОВЕД
Еболата, исто така позната како ебола вирусната болест (ЕБВ) е ретка, тешка, најчесто
фатална болест, предизвикана од одредени видови на ебола вируси кои се наоѓаат во
некои афрички земји.
Според извештајот на Светската здравствена организација, заклучно со 20.08.2014
година, во епидемијата на ебола (ЕВБ) која ја зафати Гвинеја, Либерија, Нигерија
и Сиера Леоне се регистрирани 3052 заболени и 1546 смртни случаи, со стапка на
смртност од 52%. Бројот на заболени и починати постојано расте и повеќе од 40% од
сите случаи се забележани во последните 21 ден. Се претпоставува дека епидемијата
се уште го нема постигнато својот врв. Ова е до сега најголема епидемија на ебола
од нејзиното првично појавување во 1976 година во близината на реката Ебола во
Демократска Република Конго.
На 26.08.2014 година епидемија на ебола, која е независна од онаа во Западна Африка
е прогласена и во Демократска Република Конго (седма по ред од 1976 до денес) со
досега регистрирани 24 заболени и суспектни и 13 смртни случаи.
Болеста ја карактеризира треска со температура најчесто поголема од 38,6oС, силна
главоболка, болки во мускулите, повраќање, пролив, болки во стомакот и појава на
необјасниви модринки и крвавење. Знаците се јавуваат во било кој период меѓу 2-21
ден од експозицијата, но најчесто меѓу 8-10 ден. Пациентите кои се инфицирани, но се
уште не покажуваат знаци на болест, не се контагиозни и не може да ја шират болеста
пред појавата на клиничките знаци на заболувањето. Излекуваните пациенти не може
понатаму да ја шират болеста, освен преку семената течност на излекуваните пациенти
и тоа уште 7 недели до 3 месеци по оздравувањето.
Еболата е една од највирулентните болести во светот. Потеклото на вирусот е се уште
непознато, а се смета дека резервоар се еден вид на лилјаци. На луѓето се пренесува
преку живите и/или мртвите диви животни, а во хуманата популација се шири преку
пренос од човек на човек. Болеста се пренесува со директен контакт (преку повредена
кожа или мукозните мембрани како што е мукозата на устата, носниците, очите или
гениталиите), со крвта, секретите и другите хумани течности (урина, фецес, плунка,
повратени стомачни маси, сперма) на заболените и починати пациенти или заразени
животни. Болеста може да се пренесе и преку контакт со контаминирани предмети
(користени ракавици, маски, очила, извалкана облека, постелнина, пешкири, друг
медицински и немедицински отпд, како и користени игли и други медицински и/или
хируршки инструменти и материјали).
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Ефикасноста на превентивните мерки лежи не само во сознанијата за начинот на
ширење, туку и на карактеристиките на вирусот и неговото опстојување во надворешната
средина. Вирусот на ебола може да преживее во влажна или сува средина неколку
денови, а може да биде инактивиран со ултра-виолетово зрачење, гама-зрачење
и температура од 60oС во тек на 60 минути. Вирусот е чувствителен на натриум
хипохлорит и на вообичаените дезинфициенси. Ниската температура и замрзнувањето
не го инактивира вирусот на ебола.
Еболата не се пренесува преку воздух, вода или храна (освен во Африка каде животните
потенцијално заразени од ебола може да се користат во исхраната). Со оглед на
строгите и контролирани прописи во Република Македонија за увоз на живи животни
и производи од животинско месо, особено од афектираните земји, болеста е речиси
целосно исклучено дека може да се внесе во нашата земја на ваков начин. Единствен
можно кај нас е појава на таканаречени импортирани случи на ебола т.е. преку влез на
инфицирани и/или заболени пациенти.
Не постои специфична терапија и/или вакцина против оваа болест. Оттука, терапијата
се сведува на базични интервенции за надоместување на изгубената течност, крв и
електролити, одржување на оксигенскиот статус и крвниот притисок и третман на
придружните инфекции. Препознавањето на раните знаци на болеста и контролата на
ширењето на инфекцијата се есенцијални за превенција на ширењето и справување со
последиците на епидемијата. Здравствените работници имаат големо значење, особено
во препознавањето на првите знаци на заболувањето.
За време на епидемија, најголем ризик за инфекција со вирусот е регистриран меѓу
здравствените работници, членовите на фамилиите и сите останати кои имаат близок
контакт со заболените или починати пациенти.
Најновите податоци укажуваат дека бројот на заболени и починати здравствени
работници во оваа епидемија на ЕВБ е исклучително голем. Заклучно со 25.08.2014
година се соопштува за 240 заболени здравствени работници од кои 120 се починати,
што изнесува помалку од 10% од вкупно починатите конфирмирани случаи на
ебола. Причините за ова се објаснуваат со недостаток на здравствени работници во
засегнатите региони, обезбедување на итна медицинска нега на сериозно болните
пациенти во животно загрозувачка ситуација без придржување кон мерките за
контрола на инфекцијата и недостаток на соодветни лични заштитни сретства и/или
нивна несоодветна употреба.
За одбележување е дека од ден во ден и покрај тоа што расте бројот на новорегистрирани
болни и смртни случаи, бројот на засегнати здравствени работници се намалува, што е
секако резултат на зајакнување во спроведувањето на превентивните и заштитни мерки
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во контрола на инфекцијата и спроведување на мерките за безбедност при работа на
здравствените работници. Оваа појава на исклучително висока стапка на заболување и
смртност од ЕВБ кај здравствените работници внесува загриженост и меѓу населението,
но и меѓу самите здравствени работници, со што се намалуваат шансите за ангажирање
на што поголем број на здравствени работници и волонтери во справувањето со оваа
епидемија.
Европскиот центар за контрола на болестите проценува дека ризикот за имппортирање
на болеста во Европскиот региен е многу мал, но сепак упатува на потребата
здравствените работници соодветно да бидат информирани за мерките за превенција,
со оглед дека за нив, ризикот на работно место се проценува како висок.
Еболата е опустошувачка болест и за семејствата, но и заедницата, а инфекцијата може
и треба да се контролира преку примена на соодветни превентивни мерки.

Ризик за безбедноста и здравјето на вработените
Лекувањето на пациентите со ебола МОРА да се врши во болнички услови и оттука
најголем е професионалниот ризик за здравствените работници и останатиот
немедицински персонал кои се вклучени во процесот на транспорт, сместување,
дијагноза, лекување и медицинско згрижување на заболените лица во хоспиталните
здравствени установи.
Бројот на здравствени и други работници за кои е неопходно да се утврдат мерките
за безбедност и заштита на нивното здравје се зголемува и тоа од доктори, доктори
специјалисти од различни специјалности потенцијално вклучени во здравствената
заштита на пациентите, доктори во судска медицина, медицински сестри, болничари,
вработени во лабораториите, транспортери на биолошкиот материјал на пациентите,
перачки, хигиеничарки, садомијачки, возачи, работници на одржување, погребални
работници и сл.
За нив постои зголемен професионален ризик на работно место, но само доколку
секојдневните работни активности поврзани со лекување и грижа за пациентите
заболени од ебола ги обавуваат без при тоа да ги носат препорачани лични заштитни
сретства , истите ги употребуваат на несоодветен начин или не ги следат препорачаните
мерки за контрола на инфекцијата.
Покрај можноста за инфекција, здравствените и другите немедицински работници
се изложени и на други професионални ризици како што е психолошкиот стрес,
стигматизацијата, продолженото работно време, во одредени случаи и дехидратацијата,
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особено во летниот период, ергономското оптеретување поради работа во нефизиолошка
положба на телото и/или потреба за придвижување на пациентите и др.,
Професионален ризик постои и за сите работници вклучени во сите манипулации
поврзани со телата на починатите пациенти ( од пост-мортем утврдување на причини
на смрт, па се до погребување).
Секоја засегната земја со епидемија на ебола е обврзана да врши медицински скрининг
за постоење на зголемена температура и/или други знаци специфични за ебола и тоа
за секое лице кое ја напушта земјата (излезен скрининг), но сепак е можно некој патник
да пројави симптоми на ебола во текот на патувањето. Поради тоа професионален
ризик постои и за патниците кои при меѓународните копнени, поморски или авионски
патувања се наоѓаат во близина на така заболен патник, а тоа се: членовите на екипажот
во тоа транспортното сретство и работниците на местата на влез во земјата која е
попатна или крајна дестинација (полицајци, цариници, транспортни работници и друг
помошен персонал). Со цел за заштита од импортирани случаи на ебола, за заштита на
кабинскиот персонал во превозните сретства и за заштита на работниците на влезните
точки во земјата, постојат посебно утврдени процедури за постапување.

Превенција на Ебола вирусната
болест на работно место
Во сите погоре наброени ситуации и при секоја од работните постапки, инфекцијата
со ебола МОЖЕ да биде спречена, доколку се применуваат соодветните општи и
специфични мерки за контрола на ширење на инфекцијата. Токму поради тоа:
•

сите здравствени работници и друг немедицински персонал на сите нивоа на
здравствената заштита - избраните доктори, амбулантско-консултативните
специјалистички служби, болниците, клиниките, лабораториите и другите
дијагностички служби, кои доаѓаат во контакт со заболени лица и на било каков
начин се грижат за нив или за просторот во кој тие се наоѓаат МОРА да бидат
информирани за природата на болеста, начинот на пренесување на болеста и
општите мерки за спречување на ширењето на инфекцијата;

•

сите работници кои се директно вклучени во било какви работни операции
поврзани со пациенти заболени од ебола и нивни биолошки примероци или
доаѓаат во контакт со контаминирани површини и материјал од нивна крв,
повратени маси, секрети и екскрети, МОРА да бидат соодветно информирани за
видот и начинот на користење на лични заштитни сретства, за начинот на работа
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со опасни биолошки штетности (биохазард), за начинот на одржување на хигиена
на раците и СТРИКТНО ДА СЕ ПРИДРЖУВААТ кон препораките од ова упатство,
препораките на WHO, ILO, CDC и ECDC.
•

со оглед дека и други болести можат да имаат слична клиничка слика како и
еболата, ПОТРЕБНО е да се зајакнат сите општи мерки за контрола на ширењето
на инфекцијата во болнички установи, како што се мерките за превенција на
повредите со игла и други остри предмети, зголемена безбедност при флеботомија
и интубација, обезбедување на доволни количини и правилна употреба на
препорачаните лични заштитни сретства, многу внимателно одржување на
хигиената на просторот, деконтаминација на работните и други контактни
површини и безбедно управување со медицинскиот отпад.

Обврски на работодавачите, права на
работниците и заеднички одговорности
Работодавачите, работниците и нивните организации треба да соработуваат со
Министерството за здравство и другите одговорни институции, пред се Државниот
зтравствен и санитарен инспекторат и Институтот за јавно здравје на Република
Македонија во обезбедување на највисок можен степен на безбедност и здравје на
работа и во превенцијата на појавата и контролата на ширењето на инфекцијата при
евентуална појава на случај со ебола во нашата земја.
Работодавачите имаат ОБВРСКА и ОДГОВОРНОСТ да ги обезбедат сите превентивни
и заштитни мерки за безбедност и здравје на работа на здравствените и други
нездравствени работници вклучени во дијагнозата, лекувањето и грижата за пациентите
заболени од ебола, а кои имаат за цел минимизирање на ризикот на работно место.
Работодавачите се ОДГОВОРНИ за обезбедување на соодветни информации, сеопфатни
инстукции и неопходен тренинг, за обезбедување највисоко можно ниво на безбедност
и здравје на своите вработени.
Работодавачите се ОБВРЗАНИ да обезбедат доволна количина на соодветни лични
заштитни сретства и други сретства и материјали (сретства за хигиена, дезинфициенси,
потрошен медицински материјал) неопходни за контрола на ширењето на инфекцијата.
Здравствените и другите засегнати работници се ОДГОВОРНИ за почитување и примена
на препорачаните мерки за безбедност и здравје на работа и за намалување на ризикот
и контрола на ширење на инфекцијата.
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Здравствените и другите засегнати работници се ОБВРЗАНИ за носење и правилна
употреба на личните заштитни сретства.
Здравствените и другите засегнати работници се ОБВРЗАНИ да учествуваат во
тренингот и обуката која за таа цел ја организира работодавачот.
Здравствените работници имаат право да побараат стриктно спроведување на
препорачаните мерки за безбедност и здравје на работа или да одбијат да работат
доколку мерките не се преземени, а тие имаат разумно и аргументирано оправдување
дека тоа претставува непосредна и сериозна закана за нивното здравје и живот.
Соработката меѓу работодавачите и лицата за безбедност на работа, како и
претставниците за безбедност и здравје на работа е есенцијална во спроведување
на превентивните и заштитни мерки за контрола на ширењето на инфекцијата и
сочувување на здравјето и работната способност на здравствените работници.

Законски основи за безбедност и здравје на
изложените работници во Република Македонија
Безбедноста и здравјето на работниците во Република Македонија се регулира
со Законот за безбедност и здравје на работа (Сл. Весник на РМ бр. 53/13) со што
се утврдуваат општите мерки, права и обврски во унапредувањето на здравјето на
професионално експонираните работници.
Безбедноста и здравјето на работниците што доаѓаат во контакт со биолошки агенси
во Република Македонија се регулирани со Правилникот за минималните барања за
безбедност и здравје при работа на вработените од ризици поврзани со изложеност
на биолошки агенси (Сл. Весник на РМ бр. 170/10). Согласно чл. 5 од овој Правилник,
се врши проценка на ризикот по безбедноста или здравјето на вработените и се
одредуваат мерките што требада се преземат, а со цел за заштита на здравјето и
работната способност на професионално експонираните работници.
Проценката на ризикот вообичаено ја вршат правни субјекти за безбедност на работа,
овластени од Министерот за труд и социјална политика (чл. 9 од Законот за безбедност
и здравје на работа, Сл. Весник на РМ бр. 53/13). Во ментов во Република Македонија не
постои ниту еден правен субјект што ги исполнува условите за вршење на проценка на
ризик на работно место од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси.
Од друга страна, речиси дека нема здравствена установа која има назначено лице
за безбедност на работа, што исто така претставува законска обврска согласно чл. 17
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од Законот за безбедност и здравје на работа. Ова лице е одговорно за утврдување
на мерките и постапките за безбедност и здравје на вработените во здравствените
установи, иако тоа не го ослободува работодавачот од неговата одговорност.
Оттука, се наметнува потреба да се дефинираат превентивните мерки кои се неопходни
да се преземат при изложеност на здравствените работници на биолошки агенси, но
посебно актуелно во овој момент е да се дефинираат превентивните активности и
специфичните мерките за контрола на инфекцијата во случај на појава на ебола вирус
заболување во Република Македонија.
Ова упатство претставува краток водич за управување со мерките за сочувување на
здравјето и безбедноста на здравствените и други работници кои потенцијално може
да дојдат во контакт со заразени болни и со заразен биолошки и друг материјал од
ебола. Водичот ги компилира најновите препорачани мерки за контрола на ширењето
на инфекцијата што ги даваат Европскиот центар за контрола на болестите (ECDC),
Центарот за контрола на болестите во САД (CDC), Светската здравствена организација
(WHO) Меѓународната организација на трудот (ILO) и националното законодавство со
кое се реулира оваа материја.
Согласно чл. 4 од Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при
работа на вработените од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси ( во
понатамошниот текст - Правилник) е направена класификација на биолошките агенси и
соодветното ниво на ризик од инфекција. Оваа класификација е направена врз основа
на можноста биолошките агенси да предизвикаат болест и можноста таа се прошири
меѓу населението. Вирусот на ебола според меѓународните класификации и според
овој Правилник е класифициран во биолошки агенс од група 4. Според дефиницијата
тоа е агенс што предизвикува сериозно човечко заболување и претставува сериозна
опасност за вработените, може да има висок ризик да се прошири меѓу населението и
вообичаено нема достапна ефикасна заштита или терапија.
Со оглед дека работа со пациенти заболени од ебола вирусна болест и контакт со
материјали и површини контаминирани со нивна крв, секрети и екскрети претставува
зголемен ризик за професионално експонираните работници, согласно чл. 8 од
споменатиот Правилник, а со цел да го минимизира ризикот на работно место и истиот
до намали на најмало можно ниво, работодавачот е должен да ги преземе подолу
набројаните мерки:
•

намалување на бројот на работници кои би биле вклучени во работните постапки
(медицински и немедицински) каде постои можност за изложеност на ебола
вирусот,
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•

прилагодување на работни процеси и постапки согласно мерките за техничка
контрола, а со цел да се избегне или минимизира ослободувањето на биолошките
агенси во работната средина,

•

обезбедување на мерки за колективна заштита и/или доколку изложеноста не
може да се избегне на друг начин, преземање на мерки за лична заштита,

•

обезбедување на хигиенски мерки кои имаат за цел спречување или намалување
на неочекуваниот пренос или ослободување на вирусот на ебола во работната
средина,

•

соодветна употреба на знакот за биолошка опасност и други знаци за
предупредување секаде каде има потреба да се означи дека има опасност од
контакт со вирусот на ебола,

•

обезбедување на средства за безбедно собирање, складирање и отстранување
на специфично контаминираниот отпад, вклучувајќи и употреба на безбедни и
препознатливи контејнери, и тоа по нивен соодветен третман.

Членовите 11 и 12 од Правилникот обврзуваат за спроведување на тренинг и обука
на вработените – потенцијално експонирани вработени (здравствен и друг помошен
персонал) за мерките за заштита кон кои е неопходно тие да се придржуваат.
Истовремено, постои обврска работодавачот да изготви и изработи специфични
пишувани упатства за мерките за заштита и личните заштитни сретства.
Според овој Правилник во просториите во кои има лица болни од болести предизвикани
од биолошки агенси од групата 4 (каде што спаѓа и вирусот на ебола) и во лабораториите
каде во дијагностички цели се работи со нивниот биолошки материјал (член 17 и 18),
треба да се преземат и други дополнителни мерки за спречување на влијанието, како
што се:
•

сите работни простории каде ќе престојуваат заболените од болести предизвикани
од биолошки агенси од група 4 и/или ќе се работи со биолошки материјал од
вакви пациенти, треба да бидат изолирани од останатиот простор во здравствената
установа,

•

пристапот кон тие работни простории и/или работни активности треба да се
ограничи само за вработените кои за тоа ќе бидат задолжени и тоа преку соодветна
преодна просторија,

•

работната просторија треба да има можност да биде соодветно затворена
(запечатена) поради можноста за соодветна дезинфекција,

•

мора да има јасно утврдени процедури за дезинфекција на просторот, медицинскиот
и друг материјал, површините кои потенцијално може да бидат контаминирани,
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личните заштитни сретства кои не се за еднократна употреба, како и процедури
за одржување на хигиената на санитарните простории, чаршавите, болничката
облека (пиџамите), садовите за јадење и процедури за безбедно скалдирање/
крајна диспозиција на медицинскиот и друг отпаден материјал и сл.,
•

треба да се филтрира и влезниот и излезниот воздух со соодветни НЕРА филтри

•

на работното место треба да се одржува притисок помал од атмосферскиот
(негативен воздушен притисок),

•

треба да има можност за визуелна комуникација со изолираната просторија/
процес преку прозорец за набљудување или на друг начин,

•

подовите, работните и други контактни површини и/или површини што можат да
бидат контаминирани од пациентите и/или нивниот биолошки материјал треба да
бидат од водоотпорни и материјали резистентни на киселини, бази, растворувачи
и сретства за дезинфекција.

Со оглед дека сите овие мерки и активности, како и самиот Правилник се генерички
и се однесуваат на сите можни биолошки агенси и професионално изложени групи на
работници, мерките и активности што се специфични за здравствениот и друг помошен
персонал вклучен во дијагнозата, лекувањето и транспортот на конфирмираните и
суспектни случаи со ебола, треба дополнително да се прецизираат и да се усогласат
со препораките и стандардите на меѓународните организации кои се занимаваат со
контрола на инфекцијата од стручен и научен аспект.
Со оглед дека во Република Македонија нема овластени правни субјекти што тоа би
го направиле, а поаѓајќи од потребата мерките за контрола на инфекцијата соодветно
да се дефинираат и за тоа да бидат информирани работодавачите и работниците,
неопходно е тие да бидат објавени и јавно достапни до сите заинтересирани и тоа во
форма на пишувано упатсво. Оттука, ова упатство има за цел да ги дефинира мерките за
превенција и контрола на ширењето на инфекцијата предизвикана од ебола вирусната
болест (ЕВБ).

Основни информации за превенција и контрола
на инфекцијата и заштита на здравствените
работници од ебола
Со цел за превенција на појавата и понатамошна контрола на ширењето на инфекцијата
со ебола, како и со цел за заштита на здравјето на професионално изложените
работници неопходно е преземање на:
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•
•

стандардни (општи мерки) за превенција и контрола на ширење на инфекцијата и
специфични мерки за превенција контрола на ширење на инфекцијата при
директно згрижување на пациенти (конфирмирани или суспектни случаи) заболени
од ебола.

Стандардни (општи) мерки за превенција
и контрола на инфекцијата
Клучно за превенција и контрола на ширењето на инфекцијата во здравствените
установи и за безбедноста на здравствените работници е преземањето на стандардните
превентивни мерки за спречување на појавата и контролана ширење на инфекциите
кои се пренесуваат со директен контак или по воздушен пат (капкови инфекции). Тие
мерки се дефинирани во 10 основни чекори/постаки и тоа:
1.

Хигиена на рацете

Рацете се мијат со вода и со сапун, особено доколку се тие видливо контаминирани со
крв, секрети и екскрети од заболените павиенти. При работа на терен или доколку нема
пристап кон проточна вода, рацете може да се бришат со сретство за дезинфекција на
база на алкохол.
Рацете со вода и сапун се мијат најмалку во траење од 40-60 секунди или со сретство за
дезинфекција во траење од 20-30 секунди. Техниката за миење на рацете е прикажана
во анекс 1 и анекс 1-А (прилог).
Рацете се мијат во сите подолу индицирани ситуации, независно од тоа дали се носат
заштитни ракавици:
•
•
•
•
•
•
•

пред секој контакт/допир со пациентот,
после секој допир/контакт со пациентот,
пред секоја асептична постапка,
после евентуална контаминација на рацете со крв, секрети и/или екскрети од
пациентот,
после контакт/допир со објектите и површините кои се наоѓаат во близина на
пациентот,
пред ставање на заштитните ракавици и по нивно вадење,
по симнување на заштитните ракавици.

Во табела 1 (прилог) е даден Водич за интерно производство за средство за дезинфекција.
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2. Употреба на ракавици
Ракавици се носат:
•
•
•
•
3.

Заштита на лицето (очите, носот и устата)
•
•
•

4.

•
•

се носи за заштита на непокриените делови на телото и на заштитната
облеката (заштитен мантил/заштитно одело), особено за време на активности
за кои се очекува прскање на крв, секрети и екскрети од пациентите,
Дополнителниот заштитен мантил/наметка се менува најбрзо што е можно,
особено ако е видливо контаминиран со крв, секрети и екскрети од пациентите,
веднаш по симнувањето на дополнителниот заштититен манти/наметка
задолжително е миење на рацете.

Превенција на повредите со игла и други остри предмети
•
•
•

6.

треба да се носи хируршка маска за заштита на устата и носот од прскање нсо
крв, секрети, екскрети, ткивни течности, повратени или фекални маси, урина,
за заштита на очите се носат заштитни очила; диоптриските очила не може да
ја заменат употребата на заштитни очила,
при постапки во кои се очекување прскање ан крв, секрети и екскрети се носи
штитник за целото лице; доколку се носи ваков штитник носењето на маската
и понатаму е задолжително, но тоа не важи за заштитните очила.

Дополнителен заштитен мантил/наметка
•

5.

кога се допира пациентот и се доаѓа во контакт со неговата крв, секрети,
екскрети, мукозни мембрани, неинтактна кожа,
ракавиците се менуваат после секој пациент, но и меѓу две процедури кај ист
пациент, доколку дошло до контакт со потенцијално заразен материјал,
ракавиците се менуваат после употреба и пред допирање на не-контаминирани
(чисти) предмети,
рацете се мијат веднаш по симнувањето на ракавиците.

внимателно ракување со игли, склапели и други остри предмети,
евиденција на повредите со игла и/или остри предмети,
спроведување на утврдените колективни и индивидуални мерки, општи и
специфични мерки за превенција.

Респираторна хигиена и спречување на ширење на Флигеовите капкички
•
•

носот и устата треба да бидат покриени при кивање или кашлање со заштитна
маска,
рацете треба да се мијат по секое симнување на маската,
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•
•

•

•

7.

во текот на работата маската и останатите лични заштитни сретства не треба
да се допираат и да се корегира нивната положба,
растојанието меѓу пациентите кои имаат фебрилни респираторни симптоми
и/или пациентите и здравтвените работници треба да биде минимум 1 метар
и тоа во ординациите, во чекалните или болницките соби,
на видно место во здравствените установи треба да бидат поставени
инструкции за пациентите со респираторни симптоми за соодветно
практикување на респираторната хигиена,
треба да има доволно достапни сретства за хигиена на рацете во заедничките
простории, дијагностичките амбуланти и болничките соби каде се движат
пациенти со фебрилни респираторни симптоми,

Одржување на хигиената на просториите и сите контактни површини со сретства
за чистење и дезинфекција,

Вирусот на ебола е чувствителен на 3% оцетна кисллина, 1% глутаралдехид, производи
на база на алкохол и раствор од 1:10 до 1:100 од 5,25% натриум хипохлорит, во
траење од најмалку 10 минути. Концентрацијата зависи од видот на материјалот од кој
се изработени предметите што се дезинфицираат и од тоа дали се тие подложни на
корозија. (подови, тоалети, работни површини)
8.

Управување со болничката постелнина и болничка облека (вклучувајќи ја
заштитната облека на персоналот) на начин на кој ќе се спречи контаминација на
кожата и мукозните мембрани на изложените работници,

9.

Преземање на мерки за безбедно управување со биолошкиот отпад,

10. Безбедно управување со опремата и предметите за општа употреба кои доаѓаат
во контакт со пациентите пред се преку нивно соодветно миење и дезинфекција.

Специфични мерки за превенција и контрола на
инфекцијата при контакт со пациенти заболени од ебола
1.

Специфични мерки за превенција и контрола на инфекцијата при контакт со
асимптоматски, можни и веројатни случаи на ебола

Првиот чекор за справување со ширење на инфекцијата со ебола, но и за безбедност и
заштита на здравјето на професионално експонираните работници се оние мерки што
треба да се преземат уште при постапките за клиничка проценка на асимптоматските
случаи за ебола (идентификација и откривање на нови веројатни и можни случаи) и
утврдување на нивните можни контакти.
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Со оглед дека овие постапки во основа не се поврзани со зголемен ризик за здравјето
и безбедноста на професионално експонираните работници, треба да се внимава на
општите мерки за заштита и превенција на заразните болести и да се има предвид дека:
•

при земање на епидемиолошка анкета или анамнеза, меѓу здравствениот работник
и потенцијалниот асимптоматски пациент, можен и/или веројатен случај на ебола,
како и нивните контакти, треба да се одржува растојание од најмалку 1 метар,

•

во случај да се одржува оваа дистанца во сите фази на работните постапки, тогаш
не е потребно носење на специфични лични заштитни сретства, особено доколку
нема контакт со потенцијално контаминирани работни површини од можни и/или
веројатни случаи на ебола,

•

потребно е стрикно одржување на хигиената на рацете со вода и сапун,

•

при работа на терен треба да се располага со сретство за триење на рацете на база
на алкохол и со тоа да се одржува хигиената на рацете,

•

треба да се избегнува ракување и секаков директен контакт со пациентите.

2.

Специфични мерки за превенција и контрола на инфекцијата при контакт со
конфирмирани случаи на ебола

Конфирмираните пациентите со ебола имаат потреба од интензивно медицинско
згрижување во болнички услови, поради што е неопходно преземање на сите
превентивни мерки со кои ќе се овозможи безбедност на вработените, а тоа е пред
се изолација на заболените и/или сомнителните случаи во посебни соби. Светската
здравствена организација не препорачува обврска за користење на болничка соба каде
атмосферскиот притисок е поголем од внатрешниот, иако тоа е предвидено со нашиот
Правилник.
Специфичните мерки за превенција на појавата и контрола на ширењето на инфекцијата
кај пациентите со ебола се:
•

згрижување на пациентите во посебно изолирани соби или посебно соодветно
опремен ограничен простор,

•

назначување на посебен персонал (медицински и немедицински работници) кои ќе
работат само во овој простор и само са пациенти заболени од ебола,

•

строга контрола на употребата на соодветни лични заштитни сретства и
одржување на хигиената на рацете пред и по влегување во собата за изолација
или ограничениот простор за згрижување на пациенти заболени од ебола. Рацете
се мијат со протечна вода и со сапун во траење од 40-60 секунди или со сретство
за триење на рацете на база на алкохол во траење од 20-30 секунди.
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•

Рацете задолжително треба да се мијат:
—— пред влегување во болничката соба за изолација на пациенти со ебола и
ставањето на заштитните ракавици,
—— пред секоја чиста/асептичка процедура која треба да се преземе над пациентот,
кога повторно по миењето на рацете се ставаат нови заштитни ракавици,
—— после секој контакт и изложеност на крв и ткивни течности од пациентот,
повратени маси или фецес, при што се симнуваат контаминираните заштитни
ракавици, се мијат рацете и се стават нови заштитни ракавици,
—— при евентуално механичко оштетување на заштитните ракавици при што се
симнуваат оштетените заштитни ракавици, се мијат рацете и се стават нови
заштитни ракавици,
—— после допирање/контакт со потенцијално контаминирани површини или
предмети за општа употреба на пациентите, по што се симнуваат ракавиците,
се мијат рацете и повторно се стават нови заштитни ракавици,
—— после секој завршен пациент се вадат заштитните ракавици, се мијат рацете,
се стават нови заштитни ракавици и се пристапува кон нов пациент,
—— рацете исто така се мијат и по целосно симнување на личните заштитни
сретства, на начин прикажан во анексите 1 и 1-А (прилог).

•

строга контрола на безбедноста при изведување на ризичните процедури како што
се интубација, флеботомија и секоја друга процедура што се изведува со остар
предмет,

•

строга контрола на соодветно одржување на хигиената/дезинфекција на средината
(работни површини, подови, санитарни јазли, прибор за јадење, болничка облека и
постелнина, медицински и немедицински отпад),

•

строга контрола над соодветно земање, пакување и транспортирање на биолошки
контаминиран материјал за лабораториска дијагноза,

•

строга контрола над спроведувањето на мерките за манипулирање со телата на
починатите пациенти и пост-мортем постапките.

Минимум лични заштитни сретства што треба без исклучок да се носат и треба да се
утврдени со протоколите за добра клиничка пракса при работа со заразни болни и
заразен материјал е дека секој кој влегува во собата за изолација на пациенти со ебола
(конфирмиран, можен или суспектен случај) мора да носи најмалку:
•
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•

дополнителни сретства за лична заштита се потребни само во специфични
ситуации, како што е присуство на крв, повратени маси, фецес и/или други
течности во собата и во близина на пациентот,

•

задолжително е носење на FFP2 или N95 sсертифициран респиратор и тоа при
изведување на секоја постапка каде постои можност за провокација на кашлање и
ризик за генерација на аеросоли (апликација на аеросолизирани и/или небулизирани
лекарства, бронхоскопија, сукција на дишните патишта, ендотрахеална интубација.
Здравствените работници што имаат видливи аномалии на лицето или носат
брада и мустаќи не можат да користат специфична респираторна заштита, поради
фактот дека е оневозможен контактот на респираторот со кожата на лицето, со што
комплетно се компромитира ефикасноста на респиторната заштита.

Личните заштитни сретства треба да се стават во посебно предвиден простор за
облекување лоциран пред болничката соба и тоа според редослед на постапката
дефинирана во анекс 2 (прилог).
Посебни напомени:
—— заштитните ракавици според големината мора да одговараат на корисникот,
—— техниката за ставање и вадење на заштитните ракавици е прикажана во анекс 3,
—— по потреба (во исклучително ризични интервенции со можност за видлива
контаминација со крв или ткивни течности); треба да се носат по два пара заштитни
ракавици; на дофат треба да има резервни ракавици за да може да се сменат,
доколку тие што ги носи здравствениот работник се видливо контаминирани,
—— ракавиците задолжително се менуваат по завршување на работа со претходниот
и отпочнување на постапка со наредниот пациент, дури и кога се тие сместени во
иста соба,
—— задолжително е миење на рацете по симнувањето на заштитните ракавици и
ставање на нови,
—— гумена заштитна престилка врз дополнителниот заштитен мантил, наметка треба
да се носи доколку се очекува прскање или во средината веќе постои видливо
присуство на крв, ткивни течности, повратени маси и слично,
—— задолжително е носење на заштитна маска, очила или штитник за лицето за
заштита од прскање со крв, ткивни течности, повратени маси и слично,
—— носењето на непропусни затворени заштитни чевли/чизми треба да обезбедат
заштита од контаминација на нозете со крв, крвни течности, повратени маси или
контакт со површини кои се контаминирани од нив,
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—— доколку нема наменски заштитни непропусни чевли/чизми може да се носат
заштитни над-чевли (каљачи) кои треба да се симнат додека се уште се носат
ракавиците и при тоа да се пази да не се контаминираат рацете,
—— при обавување на напорни задачи околу грижата на пациентите, особено ако се
очекува видлива контаминација на средината со крв и ткивни течности (пациенти
со пролив, повраќање, крварење) ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се носат два пара
ракавици, гумена непропусна престилка и гумени непропусни чевли/чизми,
—— да се избегнуваат аеросол-генерирачки постапки, а доколку се тие индицирани,
тогаш задолжително да се носат соодветно сертифицирани респиратори: N95 (USNIOSH) или FFP2 (EU),
—— приказ на работник со комплетни лични заштитни средства е даден во слика 1,
—— личните заштитни сретства треба да се симнат во болничката соба или во посебна
просторија за соблекување (соблекувална) пред да се влезе во чистиот простор,
—— начинот и редоследот на симнување на личните заштитни сретства е прикажан во
анекс 2-А (прилог),
—— личните заштитни сретства за еднократна употреба се ставаат во посебна вреќа за
автоклавирање, по што трајно се депонираат како биолошки отпад,
—— дезинфекцијата на личните заштитни сретства кои не се за еднократна употреба
(очила, штитници за лице) треба да се врши по нивно механичко миење доколку се
тие видливо контаминирани и тоа со вода и детергент, по што треба да се потопат
во 0,5% хлорен раствор во траење од минимум 30 минути (најдобро е цела ноќ).
По оваа постапка тие треба да се измијат со чиста вода (заради отстранување на
остатоците од хипохлоритот кој може да има иритативно дејство),
—— неопходно е многу внимателно чистење и дезинфекција на опремата/инструментите
кои се користат за пациентите, а не се за еднократна употреба (ре-употребувачка
опрема), како на пр. стетоскопот. Ако стетоскопот се користи за повеќе пациенти,
треба после секој пациент внимателно да се измие со вода и сапун делот кој го
држи докторот, како и делот кој доаѓа во контакт со пациентот (мембраната и
нејзиниот држач), а потоа да се избрише со алкохол,
—— доколку постојат површини видливо контаминарини со крв, ткивни течности или
повратени маси, тие најнапред се покриваат со хартија, се полеваат со сретство
за дезинфекција и се остават во наредните 15 минути, по што се пристапува кон
чистење и повторна дезинфекција,
—— сите контаминирани цврсти предмети и течности кои треба крајно да се отстранат,
како и се што се користи за бришење на видливо контаминираните површини треба
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да се третира како биолошки отпад и да се управува со него според однапред
утврдените правила за отстранување на биолошки отпад (автоклавирање и/или
стерилизација пред крајна диспозиција или повторно користење),
—— комплетната медицинска документација не треба да се внесува во собата за
изолација на пациенти со ебола.
Превенција на повредите со остар предмет
•

да се редуцира до најмала можна мерка употребата на игли и други остри предмети,

•

да се редуцира на најмала можна мерка флеботомијата и земање на крв за
лабораториски анализи,

•

доколку употребата на игли, ланцети и други остри предмети не може да се избегне,
тогаш следните мерки на претпазливост треба да се преземат:
—— НИКОГАШ не ја враќајте употребената игла во заштитниот пластечен
поклопец/штитник,
—— НИКОГАШ не ја вадете иглата од шприцот со рака, не ја кршете, виткајте или
на било каков начин не манипулирајте со иглата и шприцот додека ви се ви
рака,
—— оставете ја иглата во специјален контејнер за употребени игли (од жолта тврда
пластика); проверете дали контејнерот има капак; контејнерот полнете го само
3/4 од неговиот волумен,
—— обезбедете контејнерот за употребени игли и други остри предмети да биде
поставен во близина на работниот простор каде ја изведувате постапката, со
цел да се намали дистанцата и потребата за движење до контејнерот,
—— доколку сепак контејнерот е оддалечен од вас и местото на интервенција, не
движете се со шприцот и иглата и/или друг постар предмет во раката, со цел
да се спречи можноста за повредување, туку привремено оставете ги овие
предмети во специјален наменски сад поставен на дофат на вашите раце,
—— неопходно е стриктно придржување кон постапката за собирање и крајна
диспозиција на биолошки контаминираниот отпад.
—— работниците што работат на одржување на хигиена и крајна диспозиција на
биолошки контаминираниот отпад терба да носат гумени заштитни ракавици,
водоотпорна заштитна наметка, затворени и водоотпорни чевли и заштита на
лицето (маска и наочари или штитник за лицето).
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Заштита на средината, крајна диспозиција на
контаминираниот материјал и заштита на вработените
Покрај посебното внимание околу постапките за одржување на хигиената на рацете
и личните заштитни сретства, неопходно е многу внимателно и пред се безбедно
спроведување не само на медицинските процедури, туку и на останатите активности
поврзани со терапија и грижата на пациенти со ебола: исхрана, користење на
санитарни јазли, перење на пиџамите, чаршавите, пешкирите, одржување на хигиената
на просторот, евентуално вршење на аутопсија и закопување на починатите.
Сите предмети со кои пациентите со ебола доаѓаат во контакт, како и површините кои се
контаминирани со нивна крв, секрети, екскрети, повратени маси, фецес и урина, треба
најнапред да се измијат со вода и детергент, за да не се намали дезинфициентната
способност на дезинфициенсот. Површините треба да се мијат со вода и детергент и
НИКАКО да не се користи бришење со сува крпа, затоа што така се создава прашина
во која може да има живи вируси. Чистењето секогаш треба да се одвива во правец
„од чисто кон нечисто“, со цел да се избегне дополнителна контаминација на условно
чистите површини. НИКОГАШ не треба да се користат дезинфициенси во форма на
спреј, затоа што тоа е потенцијално опасна постапка, чиј бенефит се уште не е докажан.
Дезинфекцијата се врши со 0,5% хлорен дезинфициенс.
Болничката постелнина, пешкирите, заштитните мантили и одела на персоналот
треба да се става во пластични контејнери со капак, кои може да се затворат и да се
дезинфицираат пред да бидат извадени од собата за изолација со цел за понатамошен
транспорт до пералната. По празнењето во пералната, тие треба да се измијат со вода
и прашок, а потоа повторно да се дезинфицираат. Постелнината и другиот текстил
најпрво треба да се испере со млака вода и детергент, а потоа да се потопи во 0,05%
раствор на хлор во траење од 30 минути. По ова треба да се примени стандардната
постапка за перење.
Работниците кои работат на нега на пациентите и хигиена на просторот при чистење
на контаминираниот простор со крв, ткивни течности, повратени маси, фецес и урина,
треба да носат: N95 или FFP2 респиратори, лични заштитни сретства за заштита на
лицето, водоотпорна престилка врз заштитната наметка, непропустливи и затворени
чевли. Чевлите треба да се извадат веднаш по завршување на постапката за чистење и
да се автоклавираат за крајна диспозиција како биолошки отпад или да стерилизираат
за понатамошна ре-употреба.
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Заштита на лабораториските работници
Сите лабораториски и други здравствени работници кои земаат, собираат, пренесуваат
или работат со биолошки материјал од пациент со ебола, мора да ги следат стандардните
мерки за превенција и заштита од крвно-преносливи болести, вклучувајќи и носење на
лични заштитни сретства.
Просториите каде се работи со биолошки материјал од ебола, како и самата пратка
мора задолжително да бидат одбележани со меѓународниот знак за биолошки хазард
слика 5.
Здравствените работници што земаат биолошки материјал треба да носат заштитни
ракавици, врз нив водонепропусни ракавици, маска која ќе ги покрие комплетно устата
и носот и заштитни очила или штитник за целото лице.
Лабораторите кои примаат биолошки материјал за лабораториска анализа од
пациентите заболени од ебола, мора да бидат информирани за потенцијалниот
ризик. Минималните барања за работа со примерокот се во согласност со мерките за
биобезбедност од второ ниво (биобезбедносно ниво 2)*. Тие треба да се придржуваат
кон препорачаните мерки за заштита согласно ова ниво на ризик, а тоа е следење на
препораките за добра лабораториска практика и носење на лични заштитни сретства.
Здравствените работници вклучени во лабораториската обработка на примерокот
треба исто така да носат два пара на стандардни заштитни ракавици, заштитна маска
која ќе ги покрие комплетно устата и носот и заштитни очила или штитник за целото
лице, како и водонепропусна престилка над лабораториското заштитно одело/мантил
и дополнителната наметка.
Активностите што се поврзани со можно генерирање на аеросолна контимација
(пипетирање, центрифугирање, аспирација, подготовка на размаска и слично) треба
да се обавуваат во класа II на биобезбедносен кабинет, што заштитува од прскање на
биолошкиот материјал и обезбедува сигурност од контаминација на кожата и мукозните
мембрани на експонираните работници.
Сепарирањето на примероците (крв, серум) треба да се врши само доколку примерокот
се наоѓа во затворени епрувети за центрифугирање.

* Безбедносно ниво за работа од 4 степен (биобезбедносен кбинет од класа 4) е потребно само доколку
се работи со култура на вирус на ебола.
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Крвните размаски треба да се прават само од инактивирана крв, а сушењето на
размаската треба да се врши во биобезбедносен кабинет од класа 2 и со задолжително
носење на препорачаните лични заштитни сретства. Крваната размасака по сушењето
треба да се фиксира со апсолутен метанол во траење од 5 минути, а потоа се третира
со формалин во траење од 15 минути.
Клиничките примероци од пациенти заболени или под сомнение за ебола треба да се
носат одделно од постанатите лабораториски примероци. Доколку не можат веднаш да
се транспортираат, примероците може да се замрзнат на -700С.

Пакување и транспорт на биолошки материјал
За транспортот во рамките на болницата и/или болничките оддели примерокот треба
да биде ставен во цврст, водонепропустен и со капак затворен секундарен контејнер.
За транспорт по сувоземен и/или воздушен пат треба да се исполнат условите за вршење
на превоз на опасни материи, нивно пакување и означување, обука на лицата вклучени
во транспортот на опасни материи, нивните должности, обврската за нивна обука,
неопходните документи како и посебните мерки за безбедност при превоз на опасните
материи кои се дефинирани во Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај (Сл. Весник на РМ бр. 92/2007). Според овој закон заразните
материи се ставени во класа 6.2., а за условите под кои тие може да се транспортираат
покрај овој Закон важат и одредбите од Европската спогодба за меѓународен транспорт
на опaсни материи (ADR). Во конкретниот случај важат критериумите за транспорт на
биолошки супстанци што ги афектираат луѓето - UN2814, Категорија 6.2.
Примероците за транспорт треба да бидат спакувани во согласност со базичниот
принцип за триплирано пакување (примарен контејнер завиткан во апсорбирачка
материја, водонепропусен секундарен контејнер кој е обезбеден од истурање и
надворешно пакување, на начин како што е тоа прикажано на слика 2 и 3.
Минималната потребна количина на примерок е 4 ml, а како конзерванс се користи
EDTA. Примерокот се транспортира на температура од 40С.
Содржината на примарниот контејнер не смее да биде поголема од 500 ml или
500gr, а целиот пакет не смее да биде потежок од 4 kgr. Пратката мора од надвор
(на надворешниот контејнер) да има ознака „биолошка супстанца категорија Б“ и
идентификационен број UN 3373 (слика 4).
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анекс 1

Како да ги миете рацете?
КОГА РАЦЕТЕ СЕ ВИДЛИВО НЕЧИСТИ, ИЗМИЈТЕ ГИ!
ВО СПРОТИВНО, МОЖЕТЕ ДА ГИ ИСТРИЕТЕ СО ДЕЗИНФИЦИЕНС ЗА РАЦЕ.

Времетраење на целата постапка: 40-60 секунди

0

Навлажнете ги рацете со вода;

3

Поставете ја десната дланка врз
надворешната страна на левата
шака и тријте со испреплетени
прсти, и обратно;

6

Со ротациски движења истријте
го левиот палец со десната рака
и обратно;

9

Добро избришете ги рацете со крпа
за една употреба;

1

Нанесете доволно сапун за да ја
покриете целата површина на
рацете;

2

Истријте ги дланките една од друга;

4

Истријте ги дланките со
испреплетени прсти;

5

Истријте ги внатрешните страни на
прстите една од друга;

7

8

Со споени прсти на десната рака со
ротациски движења налево и
надесно истријте ја левата дланка
и обратно;

Исплакнете ги рацете со вода;

10

11

Со истата крпа затворете ја
славината;

Вашите раце се чисти.

Извор: Министерство за здравство на Република Македонија
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анекс 1-a

Како да ги триете рацете со
дезинфициенс за раце?
ТРИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ СО ДЕЗИНФИЦИЕНС ЗА РАЦЕ ЗА ПОГОЛЕМА ХИГИЕНА!
КОГА РАЦЕТЕ СЕ ВИДЛИВО НЕЧИСТИ, ИЗМИЈТЕ ГИ.

Времетраење на целата постапка: 20-30 секунди

1a

1b

2

Истријте ги дланките една од друга;

Нанесете од средството за дезинфекција во полузатворена дланка така
што целосно ќе ја покриете површината на дланката и прстите;

3

Поставете ја десната дланка врз
надворешната страна на левата
шака и тријте со испреплетени
прсти, и обратно;

6

Со ротациски движења истријте го
левиот палец со десната рака и
обратно;

4

5

Истријте ги дланките со
испреплетени прсти;

Истријте ги внатрешните страни на
прстите една од друга;

8

7

Со споени прсти на десната рака со
ротациски движења налево и
надесно истријте ја левата дланка
и обратно;

Откако ќе се исушат, рацете
се чисти.

Извор: Министерство за здравство на Република Македонија
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анекс 2

Чекори за ставање на личните средства (ЛЗС)
1. Личните заштитни средства (ЛЗС) мора во
целост и на соодветен начин да се користат
при секој контакт со суспектен, веројатен или
конфирмиран случај на ебола.
2. За правилна употреба на ЛЗС вработените треба
да бидат соодветно обучени и надгледувани
3. ЛЗС се ставаат во посебна просторија пред влез
кај пациентот, облекувална, а се вадат во собата
на пациентот или во посебна просторија веднаш
до собата на пациентот (соблекувална)
4. Треба да има посебни конејнери за оставање на
личните заштитни средства
5. Сите потребни лични заштитни сретства треба да
се наоѓаат во собата за облекување

Редослед на ставање/облекување на ЛЗС
1. Стави ги заштитните
гумени и водоотпорни
чизми

или заштитни
каљачи, доколку
носиш затворени
и водоотпорни
чевли

2. Стави ја заштитната
наметка врз работната
облека (заштитен
мантил/одело)

3. Заштити го
лицето:
3-а. Стави
медицинска маска
или респиратор

3-б. Стави
заштитни очила

или
штитник за
лицето

Извор: Modified from Clinical Management of Patients with Viral Haemorrhagic Fever: A
pocket Guide for the Front-line Health Worker. World Health Organization, 2014
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анекс 2

4. Ако имаш повреди/
абразии на скалпот или
е можно прскање на
телесни течности стави
заштитна капа

6. Стави заштитни ракавици

5. Измиј ги рацете

7. Стави заштитна
престилка
доколку се
очекува прскање
со крв или
телесна течност

- избегнувај допирање и дополнително местење (прилагодување) на ЛЗС
- смени ги ракавиците ако се скинат или оштетат
- смени ги ракавиците меѓу два пациенти
- измиј ги рацете пред ставање на нови ракавици

* стави два пара ракавици доколку пациентот има крвавење или има повратени маси и/или други
телесни течности

Извор: Modified from Clinical Management of Patients with Viral Haemorrhagic Fever: A
pocket Guide for the Front-line Health Worker. World Health Organization, 2014
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анекс 2-А

Чекори за симнување на личните заштитни средства (лзс)
Симнувањето на ЛЗС се врши во посебна соба за пресоблекување (соблекувална)
лоцирана на излез од болничка соба
1. Симни ја заштитната престилка и
фрли ја во наменски контејнер во
соблекувалната. Ако престилката не е
за еднократна употреба, стави ја во
контејнер со средство за дезинфекција

4. Извади ги заштитните чизми без да
ги допираш и стави ги во контејнер со
дезифициенс

7. Извади го штитникот за лице и/или
наочарите со движење кон напред и стави
го во соодветен контејнер

2. Собуј ги заштитните каљачи или
заштитните чизми, без да ги допираш
и стави ги во соодветен контејнер*

5. Измијте ги рацете

8. Извади ја маската и стави
ја во контејнер за фрлање

3. Извади ја заштитната наметка
заедно со ракавиците и стави ги
контејнер за фрлање* доколку се
за еднократна употреба

6. Извади ја заштитната капа со
движење кон назад и стави ја во
контејнер за фрлање

9. Измиј ги рацете

*личните заштитни средства што не се за еднократна употреба се ставаат во контејнер со дезинфициентно
средство, а оние за ендократна употреба во контејнер за фрлање.
Извор: Modified from Clinical Management of Patients with Viral Haemorrhagic Fever: A pocket Guide for
the Front-line Health Worker. World Health Organization, 2014
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анекс 3

техника за ставање и вадење на заштитните ракавици
Рацете треба да се мијат пред секое ставање и по секое симнување на ракавиците
1. КАКО СЕ СТАВААТ РАКАВИЦИ

2. КАКО СЕ ВАДАТ РАКАВИЦИТЕ

Извор: Glove Use Information Leaflet. World Health Organization, Geneva, 2009. Available from:
http:www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en
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табела 1
ВОДИЧ ЗА ИНТЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА
БАЗА НА АЛКОХОЛ ЗА ТРИЕЊЕ НА РАЦЕТЕ

Количини за 10 l
препарат

Финална
концентрација

• Ethanol 96%
• Hydrogen
peroxide 3%
• Glycerol 98%
• Стерилна
дестилирана
ладна вода

8333 ml

80% (v/v)

417 ml
145 ml

1,45% (v/v)
0,135 (v/v)

• Isopropyl alcohol
99,8%
• Hydrogen
peroxide 3%
• Glycerol 98%
• Стерилна
дестилирана
ладна вода

7515 ml

75% (v/v)

417 ml
145 ml

1,45% (v/v)
0,125% (v/v)

Реагенс
Формулација 1

Формулација 2

Напомена: Треба да се води грижа за физичко хемиските својства за реагенсите и нивната
реактивност и да се следат правилата за добра лабораториска практика (GLP)
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Слика 1 ПРИКАЗ ЗА ЗДРАВСТВЕН РАБОТНИК СО ЛИЧНИ ЗАШТНИТНИ
СРЕДСТВА СООДВЕТНИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕБОЛА
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Слика 2 Постапка за пакување на биолошка супстанца категорија Б (Un3373)

Водоотпорен примарен
пластичен сад *
Инфективен материјал
* доколку во пратката се праќаат повеќе
пратки спакувани во примарен пластичен сад
(вакутајнер) секој треба да биде посебно
завиткан и/или посебно сепариран за да
не се допираат меѓу себе во секундарното
водоотпорно пакување.

Апсорбирачка материја
за пакување
ПРЕСЕК НА ЗАТВОРЕНИОТ ПАКЕТ

Водоотпорнo
секундарно пакување
Затворач
Водоотпорнo
секундарно
пакување што
се затвора

Листа на единици(пратки)
што се испраќаат

Назив на материјалот
и UN број

Инфективен
материјал

Цврсто
надворешно
пакување

Цврсто
надворешно пакување
Ознака за биолошка
инфективна супстанца

Сигурносен
затворач кој треба
да оневозможи
истекување

UN сертификациски
знак за пакување

Апсорбирачки
материјал
за пакување

Идентификација на
испраќачот и
примателот

Слика 3 ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ КАКО ПРИМАРЕН/СЕКУНДАРЕН
КОНТЕЈНЕР И АПСОРБИРАЧКА МАТЕРИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ
Што може да се користи
како примарен контејнер
Пластичен контејнер
со капак

Што може да се користи како
апсорбирачка материја за
пакување

Што може да се користи
како секундарен контејнер

Целулозна вата

Пластична кеса
со запечатување
Памучни топчиња

Чаша или пластична
тегла со капак

Супер абсорбирачки
пакетчиња

Пластичен
контејнер

Конзерва со капак
на навртување
Пластична или
стаклена епрувета
со капак
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Хартија за раце

Слика 4 UN Знак за транспорт на биолошка
супстанца категорија Б (UN3373)

2 mm минимум
дебелина на линија

50,8 mm минимум

6 mm минимум
висина на текст

Слика 5 Меѓународен знак за биолошка опасност
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