
Informacija za bolnike in svojce

Na meticilin odporni Staphylococcus aureus

(MRSA)

Kaj je MRSA ?

Staphylococcus aureus je bakterija, ki je normalno prisotna na koži (predvsem v kožnih gubah) in 

sluznicah (nos, žrelo) zdravega človeka. V izjemnih primerih ta bakterija prodre v notranjost telesa 

in tam povzroči okužbo (bolezen).

MRSA (Meticilin Rezistentni Staphylococcus aureus) je bakterija, ki je razvila odpornost 

(rezistenco) proti  večini znanih antibiotikov. Med njimi je tudi antibiotik meticilin, ki se je pred tem 

uspešno uporabljal za zdravljenje okužb, ki jih povzroča Staphylococcus aureus. Zaradi te 

odpornosti je zdravljenje okužb z MRSA zelo težavno in dolgotrajno.

Kakšna je razlika med okužbo in kolonizacijo ?

O kolonizaciji govorimo takrat, ko je bakterija naseljena na koži ali sluznicah posameznika in ne 

povzroča bolezni. 

Kadar človek zaradi prisotnosti te bakterije dobi znake bolezni kot so: povišana telesna 

temperatura,  gnojni izcedek iz rane ali pljučnico, pa govorimo o okužbi, ki jo je potrebno zdraviti.

Kako lahko dobim MRSA ?

MRSA se prenaša predvsem v bolnišnicah preko rok in predmetov.

Stiku z MRSA so bolj izpostavljeni bolniki, ki:

¨ dalj časa ležijo v bolnišnici ali so bili v zadnjem času večkrat v bolnišnici,

¨ ležijo na intenzivnih oddelkih,

¨ so bili operirani,

¨ imajo odprte rane,

¨ imajo vstavljene različne katetre, kot je na primer urinski kateter,

¨ in bolniki, ki so v zadnejm času prejemali različne antibiotike.



Zakaj je potrebna osamitev (izolacija) bolnikov z MRSA ?

Bolnik, pri katerem s testi ugotovimo prisotnost MRSA na koži ali kje drugje v telesu, je v času 

bivanja v bolnišnici nameščen v enoposteljno sobo ali skupaj z drugimi bolniki, ki imajo MRSA. 

Osamitev je potrebna predvsem zato, da bi preprečili prenos MRSA na druge bolnike. 

Poleg osamitve izvajamo še druge ukrepe za preprečevanje prenosa MRSA:  

¨ Zdravstveni delavci ob vsakem stiku z bolnikom uporabljajo zaščitne rokavice, včasih pa 

tudi predpasnike in maske.

¨ Zdravstveni delavci si po vsakem stiku z bolnikom razkužujejo roke.

¨ Bolnik z MRSA sme zapustiti bolniško sobo le za nujne preiskave v spremstvu zdravstvenih 

delavcev.

¨ Na vratih bolniške sobe visi obvestilo o kontaktni izolaciji, ki opozarja zdravstvene delavce 

in obiskovalce o potrebnih ukrepih za preprečevanje prenosa MRSA.

Kaj lahko naredim sam/a, da preprečim širjenje MRSA v bolnišnici?

Bolnik okužen ali koloniziran z MRSA lahko sodeluje pri preprečevanju prenosa te bakterije na 

druge:

¨ z upoštevanjem navodil, ki jih dobi od zdravstvenih delavcev,

¨ z  rednim umivanjem rok in izvajanjem osebne higiene. 

Ali me svojci lahko obiščejo tudi, če sem v izolaciji ?

MRSA za zdrave ljudi ni nevaren. Prijatelji in svojci lahko prihajajo na obisk v bolnišnico, vendar 

morajo upoštevati navodila zdravstvenih delavcev.

¨ Svetujemo, da vas obiščeta največ dve osebi istočasno.

¨ Obiskovalci naj se pred prvim obiskom javijo zdravstvenemu osebju, kjer bodo dobili 

potrebna navodila o higeni rok in uporabi drugih zaščitnih sredstev v primeru, če želijo sodelovati 

pri vaši oskrbi (na primer pomoč pri umivanju ).

¨ Obiske odsvetujemo le v primeru, ko so obiskovalci tudi sami bolni ali se ne počutijo dobro.

Kaj se bo dogajalo z menoj po odpustu iz bolnišnice ?

Po odpustu domov, razen dobre osebne higiene, rednega umivanja rok in vzdrževanja čistoče 

vašega bivalnega okolja, niso potrebni nobeni dodatni ukrepi. Zdravstveni delavci vam bodo ob 

odpustu, glede na vaše stanje, dali dodatna navodila, če bo to potrebno.

Ponoven sprejem v bolnišnico

V primeru ponovnega sprejema v bolnišnico vas prosimo, da zdravstvene delavce opozorite na to,

da ste v preteklosti imeli MRSA. V bolnišnici vas bodo namestili v izolacijo in vam ponovno vzeli 

potrebne brise za dokazovanje prisotnosti te bakterije. 



Ali je mogoče MRSA popolnoma uničiti ?

V primeru, da ste z MRSA kolonizirani, obstaja možnost, da bo s časom MRSA sam izginil iz vaše 

kože in sluznic. Včasih se zdravniki odločijo tudi za dekolonizacijo. To pomeni, da zdravnik predpiše 

poseben način umivanja z razkužilnim milom in mazilo za v nos. 


