Sojusz działania przeciwko wieloopornym bakteriom

Co to jest MRSA?
W jaki sposób mogę się zarazić MRSA?
Co dzieje się ze mną gdy mam MRSA?

Informacja dla pacjentów dot. MRSA

Co warto wiedzieć na temat opornych bakterii

Co to są gronkowce?
Gronkowce to bakterie skórne. Występują
u wielu ludzi oraz zwierząt domowych
i dzikich. Można je również znaleźć na
przedmiotach i w powietrzu. Gronkowce
występują na całym świecie. U wielu osób
występuje niegroźny gronkowiec, często
jednak również gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus). Ta odmiana bakterii występuje najczęściej w nosie oraz w
gardle, rzadziej w innych miejscach ciała.
Kultura bakterii

Czy gronkowce mogą wywołać u mnie choroby?
Gronkowce są częścią normalnej flory bakteryjnej a sama ich obecność
nie jest chorobą. Znane są jednak również z tego, że mogą wywoływać
infekcje. Ciężkie infekcje powstają wówczas, gdy system immunologiczny jest osłabiony lub gdy bakterie zostaną przeniesione do miejsc, w których nie powinny się znajdować - np. do ran czy krwioobiegu.

Które gronkowce są szczególnie niebezpieczne?
Staphylococcus aureus jest najagresywniejszym z tej rodziny zarazków.
Może wywoływać infekcje skóry oraz narządów wewnętrznych. Od czasu
wprowadzenia antybiotyków można te choroby dobrze leczyć, jednak
niektóre odmiany gronkowców stały się oporne (resistant) na wiele antybiotyków.

Co to jest MRSA?
Najważniejszym przedstawicielem tych opornych gronkowców jest
MRSA. Skrót MRSA oznacza Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus.
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Co warto wiedzieć na temat opornych bakterii

Ten wariant gronkowca złocistego jest oporny na antybiotyk jakim jest
metycylina (stąd nazwa) oraz wiele innych antybiotyków. Dlatego infekcje wywołane przez te szczepy gronkowca złocistego bardzo trudno się
leczy.

Kto jest szczególnie narażony?
Jest kilka czynników, które sprzyjają występowaniu MRSA oraz infekcjom wywołanym przez niego. Należą do nich:
• MRSA stwierdzony już w historii choroby
• długie i częste pobyty w szpitalu
• leczenie w oddziałach intensywnej opieki medycznej
• istnienie cewników/zgłębników
• częste antybiotykoterapie
• rany (po operacjach lub poparzeniach
jak również niegojące się rany)
• leczenie przez dializę
• przewlekłe schorzenia z osłabieniem
odporności (np. cukrzyca)
• stan zdrowia przewlekle chorych
wymagających pielęgnacji
• szczególne zawody (np. praca w instytucjach medycznych oraz w zakładach
hodowli i tuczu zwierząt)

W jaki sposób mogę się zarazić MRSA?

Również zwierzęta
użytkowe mogą
przenosić MRSA

W instytucjach medycznych rozprzestrzenienie się tych zarazków
następuje najczęściej bezpośrednio przez ręce lub pośrednio przez
powierzchnie. Dlatego najważniejszym środkiem zapobiegania ich
rozprzestrzenieniu jest dezynfekcja rąk. Na pozór zdrowi nosiciele, którzy
sami nie chorują mogą przenosić zarazki na inne osoby - np. na personel i
pacjentów, u których następnie dojedzie do kolonizacji (wystąpienia) a w
niekorzystnych okolicznościach nawet do infekcji (zachorowania). Jeżeli
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Co warto wiedzieć na temat opornych bakterii

pacjenci z MRSA są przenoszeni do nowego otoczenia (transport medyczny, nowy oddział w szpitalu, przeniesienie do kliniki rehabilitacji czy
domu opieki/seniora) również i tam są źródłem przenoszenia MRSA.

Jak można wykryć
zarazki?

Przy pomocy wacika pobierane
są wymazy

Zarazki można stwierdzić
przy pomocy prostego i
bezbolesnego mikrobiologicznego testu laboratoryjnego. W celu jego
przeprowadzenia
przy
pomocy wacika z otworu
nosa i w razie potrzeby
z innych miejsc na ciele
pobrany zostaje wymaz.
Podczas następnych kontroli dodatkowo przebadane zostaną miejca na ciele (np. rany), w których
wcześniej wykryto już MRSA. Badanie to może być wykonane przy podejrzeniu – jako tzw. screening lub (do)celowo.

Co oznacza dla mnie wynik badania „stwierdzono
MRSA“?
Możliwe, że MRSA został u Pani/Pana stwierdzony „przez przypadek“,
a Pani/Pan nie jest przez to chora/y. W takim przypadku doszło u Pani/
Pana zaledwie do wystąpienia zarazków (kolonizacji). Mimo to nie należy
tego zbagatelizować. W przypadku każdej kolonizacji istnieje ryzyko uzależnione dodatkowo od osobistych czynników ryzyka - wystąpienia
infekcji wywołanej przez MRSA czy przeniesienia zarazków na innych
pacjentów i spowodowania ryzyka infekcji.
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Co się dzieje w przypadku MRSA w szpitalu?

Co się stanie ze mną w przypadku stwierdzenia MRSA?
Również jeśli jest Pani/Pan jedynie nosicielem i nie ma objawów spróbujemy pomóc Pani/Panu pozbyć się zarazków, aby nie doszło do
wywołania infekcji lub przeniesienia zarazków na pozostałych pacjentów
i personel.
Pokażemy Pani/Panu w jaki sposób prawidłowo może Pani/Pan
dezynfekować ręce. Jest to konieczne po czyszczeniu nosa, wyjściu do
toalety, przed i po dotknięciu opatrunków na ranach oraz przed opuszczeniem pokoju.
Dodatkowo poddana/y zostanie Pani/Pan specjalnemu zabiegowi antyseptycznemu (sanacji) a w razie potrzeby podjęte zostaną dalsze kroki,
mające na celu zapobieganie rozprzestrzenieniu się zarazków.
W klinice może być konieczne oddzielenie Pani/Pana od pozostałych
pacjentów (izolacja), aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenieniu się
MRSA. Środek ten może zostać zlecony też już podczas screeningu.

Izolacja - co to znaczy?
Przebywając w jednym pomieszczeniu z
innymi pacjentami zostanie Pani/Pan od
nich oddzielona/y parawanem, a jeżeli jest
to możliwe przeniesiona/y do pokoju jednoosobowego. Będzie mogła Pani/mógł
Pan opuszczać to pomieszczenie jedynie po
ustaleniach z personelem. Drzwi do pokoju
będą zamknięte.
Pokój i przedmioty - również osobiste - będą codziennie dezynfekowane.
W zależności od rozmiaru działań lekarskich czy pielęgniarskich personel będzie ubrany w oddzież ochronną (np. fartuchy, rękawiczki, maski
chroniące usta i nos oraz ewentualnie czepki). To w celu zapobiegania
przeniesieniu się zarazków na innych pacjentów oraz ochrony personelu.
Mimo to, zrobimy wszystko, aby ten czas był dla Pani/Pana jak najmniej
nieprzyjemny.

Izolacja służy
zapobieganiu
przeniesieniu się
MRSA
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Co się dzieje w przypadku MRSA w szpitalu?

Co zyskuję dzięki izolacji?
Poprzez izolację oraz związane z nią działania skutecznie przerwane
zostaje dalsze rozprzestrzenianie się zarazków chorobowych. Zyskują na
tym wszyscy. Jeżeli zarazki rozprzestrzeniają się bez ograniczenia, przeprowadzana sanacja nie przyniesie u Pani/Pana oczekiwanych efektów.
Również personel leczący Panią/Pana oraz pacjenci zyskają dzięki tym
działaniom.

Czy mogę przyjmować gości?
Naturalnie, że członkowie rodziny mogą Panią/Pana odwiedzać. Jednak
również i oni w celu ochrony siebie powinni założyć wcześniej odzież
ochronną a przed i po opuszczeniu pokoju zdezynfekować ręce.

Ile trwa izolacja?

Ocena wymazów
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W szpitalu izolacja trwa do chwili
aż nie będzie już możliwe stwierdzenie u Pani/Pana zarazków.
Staramy się, aby okres ten trwał
jak najkrócej. Czasami działania
mogą zostać zakończone już po 10
dniach. Jeżli Pani/Pana stan zdrowia na to pozwala, naturalnie może
Pani/Pan też zostać wypisana/y
do domu już wcześniej. Sanacja
(uwolnienie od zarazków) będzie
wówczas kontynuowana w warunkach ambulatoryjnych.
W ramach sanacji w różne dni pobierane są wymazy np. z nosa czy z ran.
Jeżeli w trzech kolejno pobranych wymazach nie stwierdzi się już MRSA
izolacja zostanie zakończona. Dalsze kontrole zostaną przeprowadzone
ambulatoryjnie.

Co się dzieje w przypadku MRSA w szpitalu?

Jakie działania obejmuje sanacja?
Sanacja zostaje zlecona przez lekarza. W czasie jej trwania będzie Pani/
Pan przez cały czas pod opieką lekarską i pielęgniarską. Z reguły sanacja
trwa siedem dni.
W tym okresie raz dziennie będzie Pani/Pan myta/y przeciwbakteryjnym
żelem pod prysznic (również włosy). Podczas trwania kąpieli całkowicie
zmieniona zostanie pościel.
Do przedsionka nosa i nosa zewnętrznego przy pomocy wacika 3x
dziennie wprowadzona zostanie maść przeciwbakteryjna.
Po każdym myciu zębów, a więc co najmniej 2 x dziennie musi Pani/Pan
wypłukać usta roztworem antyseptycznym. Jeżeli nosi Pani/Pan protezę,
należy ją na krótko włożyć do roztworu.
Jeżeli ma Pani/Pan ranę, zostanie ona codziennie przemyta roztworem
antyseptycznym. Jeżeli jest Pani/Pan nie tylko nosicielem MRSA lecz ma
infekcję wywołaną przez MRSA musi ona zostać przeleczona przy pomocy antybiotyków.

MRSA może być
leczony dalej w
domu

Czy mogę ponownie zarazić się MRSA?
Niestety tak. Prosimy informować instytucje medyczne o wcześniejszym stwierdzeniu u Pani/Pana MRSA.
Przeprowadzone wówczas ponownie badanie pozwoli stwierdzić, czy nadal jest Pani/Pan nosicielem MRSA.
Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie ukierunkowanych środków ochronnych, przynoszących
korzyści Pani/Panu i Pani/Pana otoczeniu. Im mniej
osób jest nosicielem MRSA tym mniejsze jest dla
wszystkich ryzyko ponownego zarażenia.

Czy z MRSA mogę zostać wypisana/y do
domu?
Wypis jest możliwy w każdej chwili. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że w domu na powierzchni
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Jak należy postępować z MRSA w domu?

Pani/Pana ciała ponownie przeważy normalna flora bakteryjna, co
pozwoli przezwyciężyć MRSA. Pani/Pana członkowie rodziny a więc
również kobiety ciężarne i dzieci nie będą zagrożone jeżeli będzie Pani/
Pan przestrzegać kilku zasad (patrz poniżej).
Do chwili pozbycia się MRSA powinna Pani/powinien Pan jednak unikać
bliskiego kontaktu z osobami posiadającymi przewlekłe rany, zapalne
schorzenia skóry oraz z osobami z silnie osłabioną odpornością.
W wypisie poinformowaliśmy Pani/Pana lekarza, który będzie Panią/Pana
leczyć dalej / personel pielęgnujący o stanie leczenia. Tam otrzyma Pani/
Pan dalsze porady i pomoc w zakończeniu leczenia.

Co muszę zrobić w domu?
Na pewno również w domu powinna Pani/powinien Pan przeprowadzić
do końca sanację. Pani/Pana lekarz domowy pomoże Pani/Panu w tym.
Ważne jest, aby wszystkie działania były dalej regularnie przeprowadzane a powierzchnie i tekstylia w mieszkaniu, które mogą być skażone dezynfekowane.
Radzimy postępować następująco:

Konieczne są
dodatkowe zabiegi
higieniczne
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• zastosowanie przeciwbakteryjnej maści do
nosa 3 x dziennie:
- przy pomocy wacika wprowadzić do
każdego otworu nosa maść w ilości
odpowiadającej główce od zapałki
- następnie dezynfekcja rąk
• kąpiel oraz mycie włosów 1 x dziennie
- zamiast żelu pod prysznic / mydła
używanego zwykle używa Pani/Pan emulsji
antyseptycznej
- skórę i włosy nasmarować emulsją tworząc pianę, pozwolić
zadziałać co najmniej przez minutę a następnie spłukać dużą ilością
wody
- następnie dezynfekcja rąk

Jak należy postępować z MRSA w domu?

• pielęgnacja ust i protezy co najmniej 2 x dziennie
- po umyciu zębów dokładnie wypłukać usta antyseptycznym roztworem do płukania ust
- jeżeli posiada Pani/Pan protezę należy ją również na krótko włożyć
do roztworu
- codzienna dezynfekcja kubka do mycia zębów
(zmywarka > 60°C lub wrzątek)
- następnie dezynfekcja rąk
• dezynfekcja powierzchni
- wszystkie powierzchnie dotyku (wyłączniki światła, klamki,
drzwi szaf, telefon etc.) wytrzeć na mokro przy użyciu środka
dezynfekującego
- na początku cyklu sanacji wymienić worek w odkurzaczu oraz filtr pyłu
- następnie dezynfekcja rąk
• pranie
- codzienna zmiana pościeli, ręczników, odzieży
- pranie z użyciem środka o silnym działaniu wybielającym w temperaturze 60°C - 90°C, np. Ariel Professional, Eltra lub w temperaturze
40°C, np. Eltra 40
- następnie dezynfekcja rąk
• własne artykuły higieny
- usunąć używane przed sanacją osobiste artykuły higieny (mydła do
rąk, otwarte kremy oraz kosmetyki, dezodoranty w rolce, pasty do
zębów, golarki do nosa etc.)
- zdezynfekować powierzchnie używanych tylko przez Panią/Pana
artykułów do pielęgnacji (grzebień, szczotka do włosów, golarka
elektryczna, flakony perfum i dezodoranty w sprayu) a podczas
cyklu sanacji - jeżeli jest to możliwe - korzystać z artykułów jednorazowego użytku
- podczas sanacji nie nosić biżuterii i piercingu

Jesteśmy świadomi, że działania te są dla Pani/Pana czasochłonne i
uciążliwe. Jednak tylko w ten sposób możliwe jest pokonanie tych
zarazków. Prosimy o pomoc z Pani/Pana strony!
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Jak należy postępować z MRSA w domu?

Dla bezpieczeństwa własnego oraz rodziny powinna Pani/powinien Pan
po wycieraniu nosa dezynfekować ręce i
unikać dotykania nosa.

Czy moje zwierzęta mogą mieć
MRSA?

Zwierzęta
domowe mogą
być nosicielami
MRSA

W ostatnich latach opisano wiele przypadków występowania MRSA u zwierząt. Sprawozdania dotyczą infekcji małych zwierząt
jak psy i koty oraz koni, świń, bydła oraz innych zwierząt użytkowych. Zarazki mogą się
przenieść z tych zwierząt lub z Pani/Pana na
Pani/Pana zwierze. To może doprowadzić do
ich wystąpienia u Pani/Pana zwierzęcia lub do infekcji. Jeżeli u Pani/Pana
zwierzęcia rzeczywiście występują zarazki, proszę skontaktować się z lekarzem lub weterynarzem w celu omówienia dalszego postępowania.

Jak mogę uchronić moje zwierzę?
Niestety brak jest dotychczas badań w tym zakresie. Stosowne wydaje
się przestrzeganie poniższych zasad:
• Jeżeli jest Pani/Pan nosicielem MRSA prosimy unikać bardzo bliskiego
kontaktu ze swoim zwierzęciem.
• Przed i po dotykaniu swojego zwierzęcia prosimy dezynfekować ręce.
• Jeżeli ma Pani/Pan rany, w których występuje MRSA, powinny być
przykryte środkami opatrunkowymi.

Czy mogę opuszczać dom?
Może Pani/Pan uczestniczyć we wszystkich formach aktywności (teatr,
kino, restauracja). Jedynie w kontaktach z instytucjami medycznymi powinna Pani/powinien Pan powiadomić już podczas ustalania terminu, że
stwierdzono u Pani/Pana MRSA , aby placówki te mogły podjąć działania
mające na celu ochronę innych pacjentów.
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Z MRSA nie
trzeba siedzieć w
domu
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Osoby do kontaktu
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Czy ma Pani/Pan pytania dot. wieloopornych
bakterii, ich zwalczania lub jest dotknięta/y ich
obecnością ? Prosimy o telefon ! Wesprzemy Panią/
Pana fachową ekspertyzą. Informacja jest bezpłatna
a koszt ogranicza się jedynie do kosztów normalnego połączenia.
MRE-Hotline:
Telefon +49 (0)3834 515-222
Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Universität Greifswald
Dr. Nils-Olaf Hübner
Wissenschaftlicher Koordinator
Walther-Rathenau-Straße 49a
17489 Greifswald
Telefon 03834 515-590
hicare@uni-greifswald.de
BioCon Valley® GmbH
Robert Sington
Öffentlichkeitsarbeit
Walther-Rathenau-Straße 49a
17489 Greifswald
Telefon 03834 515-308
rs@bcv.org
www.hicare.de
HICARE-Region
Mecklenburg-Vorpommern

12

