
De unde pot obține mai multe 
informații despre MRSA? 
 

 

Health Protection Scotland 

www.hps.scot.nhs.uk 

 

Agenția pentru Protecția Sănătății 

www.hpa.org.uk 

 

NHS Inform 

www.nhsinform.co.uk 

 

NHS Greater Glasgow and Clyde 

www.nhsggc.org.uk/your-
health/public-health/infection-
prevention-and-control/ 

Puteți obține mai multe sfaturi contactând 
echipa locală responsabilă de controlul 
infecției. Broșurile sunt disponibile în alte 
limbi și în versiunea cu litere mari pe 
următorul site web: 

 

www.nhsggc.org.uk/your-
health/public-health/infection-
prevention-and-control/ 

 
NHS Greater Glasgow and Clyde 

 
Echipa de Conducere Superioară privind 
Controlul Infecției 

 
0141 211 2526 
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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). 

Cum am contractat MRSA? 
Este posibil să fi contractat MRSA înainte de a 
veni la spital, întrucât acest lucru este obișnuit 
în cadrul comunității. Sau, este posibil să îl fi 
contractat în spital. 

Ce se întâmplă atunci când mă 
aflu la spital? 

 În anumite cazuri, veți sta într-o 
rezervă individuală. 

 Furnizorii de servicii de îngrijire 
medicală vor purta un șorț și mănuși de 
plastic de unică folosință în momentul 
îngrijirii dvs.. 

 Este posibil să vă supunem unui 
tratament pentru MRSA. 

 De îndată ce tratamentul se încheie, 
este posibil să mai efectuăm o serie de 
teste sau recoltări cu bețișoare de vată. 

Pe cine pot informa? 
Ar trebui să vă informați medicul generalist și 
orice infirmieră din județ sau comunitate sau 
personalul care să vizitează cu privire la faptul 
că aveți MRSA. Atunci când mergeți acasă, 
spitalul vă va informa medicul generalist, însă 
uneori, acest lucru durează câteva zile. 

Nu trebuie să vă informați prietenii sau familia, 
dacă nu doriți. 

Poate să-mi afecteze MRSA 
familia și prietenii? 
MRSA nu afectează persoanele sănătoase, 
inclusiv femeile însărcinate, copiii și noi-
născuții. 

MRSA poate afecta persoanele care suferă de 
anumite probleme de sănătate pe termen lung, 
de ex., insuficiență renală, diabet. Întrebați 
medicul dvs. generalist, infirmiera din județ 
sau comunitate, dacă aveți preocupări 
specifice MRSA în legătură cu familia sau 
prietenii dvs. 

Voi avea nevoie de tratament 
pentru MRSA atunci când merg 
acasă? 
Dacă sunteți colonizat cu MRSA (aveți MRSA 
fără niciun semn de infecție), este posibil să fie 
nevoie să continuați cu tratamentul dvs. atunci 
când mergeți acasă. Dacă, atunci când 
mergeți acasă, vi s-au prescris antibiotice, 
este important să încheiați tratamentul. Puteți 
obține alte informații de la personalul de gardă 
înainte de a merge acasă. 

Dar testele de depistare? 
Atunci când mergeți acasă, nu vă vom testa în 
fiecare zi privind MRSA, cu excepția cazului în 
care există un motiv medical pentru a proceda 
astfel, de ex., o rană care se înroșește. Este 
posibil să efectuăm o recoltare cu un bețișor 
de vată dacă se prezintă vreo infecție. 

Trebuie să iau măsuri speciale de 
precauție atunci când merg 
acasă? 

 Nu. O bună igienă a mâinilor pentru toți 
membrii familiei este singura și cea mai 
importantă măsură de controlare a 
infecției. Acest lucru previne 
răspândirea MRSA și o mulțime de 
tipuri diferite de infecții. 

 Dacă aveți răni sau pansamente, 
infirmiera din județ sau comunitate va 
purta șorțuri și mănuși de unică 
folosință. Motivul este vizitarea adesea 
a altor pacienți vulnerabili din 
comunitate. 

 Spălați și călcați rufele dvs. acasă, ca 
de obicei. 

 Puteți participa la orice eveniment 
social sau să stați într-un loc public 
dacă vă simțiți destul de bine. 

Ce se va întâmpla dacă mă 
internez din nou în spital? 
Dacă vă internăm din nou în spital, este 
important să informați personalul dacă ați mai 
avut MRSA în trecut. În anumite cazuri, vă 
vom repartiza într-o rezervă individuală și vă 
vom testa din nou în legătură cu MRSA. 
 


