MAATREGELS - BEZOEKER

CONTROLE - KWEEK

Gelieve u bij een eerste bezoek eerst aan te melden bij
de verpleegpost. De MRSA-bacterie vormt geen risico
voor gezonde personen. Om overdracht naar andere
patiënten te voorkomen vragen wij u om een blauwe
overschort, een mondmasker en handschoenen te
dragen. De maatregelen worden ook steeds aangeduid op een isolatiekaart aan de kamerdeur.
Wij vragen u vooral om bij het verlaten van de kamer
de handen te ontsmetten met handalcohol. Er wordt
ook gevraagd geen andere patiënten in het ziekenhuis te bezoeken, na het bezoek aan deze patiënt.
Gelieve het bezoek te beperken tot maximaal 3 personen.

Regelmatig wordt bij u nagegaan of de bacterie nog
aanwezig is. Deze kweken worden in het laboratorium
gecontroleerd op de aanwezigheid van MRSA. Dit gebeurt
totdat het zeker is dat u de bacterie niet meer meedraagt.
Op dat moment worden de isolatiemaatregelen gestopt.

Wij vragen u begrip voor deze maatregelen.
Deze zijn gebaseerd op de Belgische richtlijnen
en worden in alle ziekenhuizen toegepast. Voor
meer informatie kan u steeds terecht bij de
verantwoordelijke arts en verpleegkundige.
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INLEIDING

WAT IS MRSA?

MAATREGELS - PATIËNT

Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Zij
komen bijvoorbeeld voor op de huid, in de neus, mond
en darmen. In onze contacten met andere mensen of
voorwerpen nemen we bacteriën op en geven andere
weer af. Dit gebeurt vele malen per dag.
De meeste bacteriën zijn niet ziekmakend. Ze helpen
ons zelfs, bijvoorbeeld bij de vertering van voedsel. Er
zijn maar enkele soorten bacteriën die wel mensen ziek
kunnen maken. Gelukkig beschermt een goede afweer u
tegen infecties en tegen deze bacteriën. In het ziekenhuis
bevinden veel mensen zich dicht bij elkaar, waardoor de
kans op verspreiding van bacteriën wordt vergroot.
Daarnaast hebben de patiënten in het ziekenhuis vaak
een verminderde weerstand en kunnen ze sneller een
infectie oplopen met ziekmakende bacteriën.

De Staphylocuccus aureus is een bacterie die veel
voorkomt bij gezonde mensen, zonder dat zij daar
last van hebben. Wanneer deze bacterie ongevoelig
is aan bepaalde antibiotica is dit een MRSA-bacterie
of Meticiline Resistente Staphylococcus aureus.
Mensen kunnen MRSA bij zich dragen zonder ziek te zijn.
De bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus van
deze ‘dragers’, maar kunnen ook in de keel, darmen en
urine of wonde voorkomen. De bacterie die bij
u werd aangetroffen vormt geen risico voor gezonde
personen, maar wel voor andere patiënten die een
verminderde weerstand hebben tegen infecties.

Om de overdracht van deze bacteriën naar andere
patiënten te verhinderen,
passen de ziekenhuismedewerkers
een
aantal
maatregelen
toe
(= verpleging in een afzonderlijke kamer, handschoenen,
schorten en mondmaskers).
U blijft op uw kamer en de deur van de kamer blijft dicht.
Verplaatsing naar een andere dienst (voor onderzoek,
therapie, …) gebeurt wanneer dit noodzakelijk is
voor uw behandeling. Een aantal onderzoeken
kunnen bij u op de kamer gebeuren.

