Retningslinjer
For deltagelse i Lungeforeningens 25-års markering af lungetransplantation i Danmark

1. Deltagelse
Må gerne deltage:
Patienter uden kronisk infektion
Patienter med intermitterende pseudomonas infektion
Pseudomonas KRONISK FØLSOM stamme. Dog skal der holdes minimum 2 meters afstand til andre
lungetransplanterede eller med CF, men man behøver ikke bære maske.

Patienter med nedenstående infektioner må desværre ikke deltage:
Pseudomonas KRONISK MULTIRESISTENT stamme (resistent for 3 antibiotika)
Pseudomonas KRONISK TOTAL RESISTENT stamme (resistent for alle antibiotika)
Burkholderia cepacia complex
Achromobacter xylosoxidans
Non-tuberkuløs mykobakterier (NTM)
Inquilinus limosus
Pandorea apista
MRSA (multi-resistente stafylokokker)
Der henvises I øvrigt til
http://www.cff.dk/behandlingogforskning/cfcentrene/retningslinjerkrydsinfektion.html

Ved tvivl og spørgsmål omkring retningslinjerne,
kontakt afsnit for lungetransplantation på tlf. 35 45 21 54
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2. Hygiejne
På 25-års markeringen deltager mennesker med forskellige lungesygdomme i forskellige sværhedsgrader.
Da nogle af de deltagende har svækket immunforsvar, er det derfor vigtigt, at ALLE deltagere – patienter,
pårørende, børn, søskende, forældre, frivillige, fagpersoner og oplægsholdere - følger retningslinjerne for
god hygiejne.

Herved mindsker vi risikoen for, at deltagere på Lungeforeningens 25-års markering udsættes for unødig
smitte med virus og infektioner. Alle deltagere på 25-års markeringen bedes derfor være omhyggelige med
at have en god håndhygiejne. Dårlig håndhygiejne er den væsentligste årsag til infektioner og smitte.

Du skal vaske hænder:


Før spisning



Efter toiletbesøg



Når man kommer ind fra udendørs arealer



Efter næsepudsning



Når hænderne er synligt beskidte

Brug håndsprit:
Under 25-års markeringen opstilles håndsprit fleres steder i og uden for auditoriet. Man skal bruge
håndsprit, hver gang man opholder sig i et nyt rum samt før og efter man spiser/henter mad.

Host og nys i ærmet frem for hænderne – og vask eller sprit hænderne af efterfølgende.
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