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Baggrund:
Indenfor de seneste år er en række multiresistente bakterier dukket op hos familiedyr, herunder ESBLproducerende E.coli og MRSP. Det betyder, at der vil være potentiel risiko for spredning af infektioner til
andre mennesker (familie mv.) og til dyr. I værste fald spredes alvorlig zoonotisk resistens. Som dyrlæger
har vi et ansvar for at søge at forhindre udvikling af resistens, ligesom vi har et ansvar for at forhindre
spredning af infektioner.
Anbefaling:
At implementere en hygiejnestrategi er den vigtigste forhindring i spredning af nosocomiale infektioner.
Praksis bør derfor have en hygiejnepolitik, som bør implementeres og fastholdes. Større praksis kan med
fordel udpege en hygiejneansvarlig (dyrlæge eller veterinærsygeplejerske).

Det anbefales at lave en strategi for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Håndvask og hånddesinfektion.
Anvendelse af handsker.
Klinikbeklædning og personlig hygiejne.
Forhold omkring kirurgi, herunder forberedelse af operationspatienter, kirurg, instrumenter, sårhåndtering postoperativt osv.
Rengøring af alle lokaler, alt udstyr og inventar i øvrigt.
Vask af kliniktøj, tæpper mv.
Intern træning af personale, så de får en forståelse for nødvendigheden af hygiejne og kendskab til forskrifter.
Uddannelse af dyreejere, herunder instruktion i forbindelse med sygdomsforløb mv.
Registrering af postoperative sårinfektioner, samt procedure for håndtering af disse infektioner.

Se nyttige links og eksempler på hygiejneprocedurer på de næste sider
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Ny ttige link s:
FECAVA Key Recommendations for Hygiene and Infection Control in Veterinary Practice

(godt og overskueligt skema)

Poster over håndhygiejne

(fin poster omkring håndvask og desinfektion af hænder)

Statens Serum Institut: infektionshygiejniske
retningslinier

Statens Serum Institut: Information om MRSA

Lige nu (aug. 2019) er der nedsat en ad hoc gruppe under Faggruppe Familiedyr. Gruppen arbejder på at udgive en dansk udgave af en veterinær hygiejnevejledning/-håndbog.
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på Hygiejneprocedurer (Familiedyrlægerne):

Klik på figur for at se dokument

på Hygiejneprocedurer (Dyrlægehuset Kolding):

Klik på figur for at se dokument
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