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Ce este MRSA?
MRSA înseamnă Meticillin Resistant
Staphylococcus aureus (Stafilococ auriu
meticilino-rezistent). Este un tip de bacterii
obișnuite (germeni) numite stafilococul
auriu. Ceea ce face MRSA diferit este
rezistența la anumite antibiotice, însă nu la
toate. MRSA poate trăi în mod complet
inofensiv pe piele și în nas (colonizare).
Bacteriile rezistente se numesc Meticillin
Resistant Staphylococcus aureus
(Stafilococul auriu meticilino-rezistent) sau
MRSA.

Care este diferența dintre
colonizare și infecție?
Colonizarea are loc atunci când MRSA
este prezent pe sau în corp, fără a
declanșa boli.
Infecția apare atunci când MRSA
declanșează boli în organismul
persoanelor.

Cine contractează MRSA?
Infecția cu MRSA se poate dezvolta la
nivelul pacienților internați care sunt mai în
vârstă sau foarte bolnavi, care prezintă o
rană deschisă sau care au o sondă
introdusă în corp. Orice infecție
contractată în spital poate fi gravă. Anumiți
factori pot expune unii pacienți la un risc
mai sporit de MRSA, inclusiv o ședere mai
îndelungată în spital, administrare de
antibiotice sau supunere la o intervenție
chirurgicală recentă.

Cum putem controla răspândirea
MRSA în spital?
Urmați instrucțiunile furnizate de
personalul medical:




Ce tipuri de infecții cauzează
MRSA?
MRSA poate declanșa diverse tipuri de
boli, inclusiv infecții cutanate, infecții
osoase, pneumonie și infecții ale fluxului
sangvin.




Nu împărțiți lenjeriile de pat, pernele
sau păturile cu alți pacienți.
Nu schimbați niciun pansament
pentru răni, cu excepția cazului în
care sunteți instruit astfel.
Dacă resimțiți vreo durere sau un
disconfort sau dacă apare o roșeață
în jurul oricărei răni sau dispozitiv,
cum ar fi o perfuzie intravenoasă,
rugați infirmiera să vină și să o
verifice.
Dacă aveți nelămuriri cu privire la
starea de curățenie din secție,
raportați-le personalului infirmier.
Spălați-vă întotdeauna pe mâini
după ce ați mers la toaletă.

Există vreun risc la adresa
personalului medical și a rudelor
pacienților?
Nu. MRSA nu reprezintă nicio problemă
pentru persoanele sănătoase, inclusiv
copii. Cu toate acestea, nu recomandăm
vizitarea pacienților în spital însoțiți de noinăscuți. Nu este nicio problemă în a avea
contact direct cu vizitatorii dvs., de ex., să
vă țineți de mână, să vă sărutați și să vă
îmbrățișați.

Cum tratăm MRSA?
Putem trata infecțiile cauzate de MRSA cu
antibiotice. În majoritatea cazurilor în care
MRSA trăiește pur și simplu pe piele sau
în nas și nu declanșează infecții, nu aveți
nevoie de antibiotice.

Mă internez și mi-e teamă să nu
contractez MRSA.





Examinăm toți pacienții internați în
spital în vederea MRSA.
Există un risc minor de a contracta
o infecție după orice operațiune sau
procedură invazivă, însă infecția,
chiar și cu MRSA poate fi tratată.
În timpul șederii dvs., furnizorii de
servicii de îngrijire medicală vor
aplica măsuri de precauție pentru a
minimiza riscul de infecție.

