
BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

MRSA-HORDOZÁS ESETÉN 
 
 
Kedves Betegünk! 
 
Az Önnél fellépő fertőzés okaként a már régről jól ismert Staphylococcus aureus baktérium 

antibiotikumokkal szemben rezisztens változatát diagnosztizáltuk. 

 
Az MRSA rövidítéssel jelölt baktérium jelentőségét, a vele kapcsolatos megkülönböztetett bánásmódot az 

indokolja, hogy ez a kórokozó az általunk ismert antibiotikumok közül kettőt kivéve valamennyivel 

szemben ellenálló.  

 
Az MRSA-fertőzött betegek figyelésének, külön kezelésének hármas célja van: 
 
A beteg a legmegfelelőbb kezelést kapja a gyors és teljes gyógyulás érdekében.  

Más beteg ne kaphassa el a fertőzést.  
A kórokozó ne váljon valamennyi ismert antibiotikummal szemben ellenállóvá.  
 
Céljaink megvalósításához elengedhetetlen az Ön segítsége, ezért az alábbiakban leírtakhoz kérjük 

együttműködését: 

 
Kórházunkban külön szobában helyezzük el a teljes gyógyulásig, illetve bent tartózkodása időtartamára. 

Otthonába távozása esetén MRSA-fertőzöttségéről háziorvosát értesítjük további megfelelő ellátása 

érdekében. 

Amennyiben újra kórházi felvétel válik szükségessé, kérjük, jelezze felvételkor korábbi MRSA-fertőzését. 
 
Otthonában a következők betartását javasoljuk:  
 
I. Kézmosáshoz használjon fertőtlenítő szappant, (pl.: Betadin folyékony szappan, Clarasept folyékony 

szappan) vagy kendőt (pl.: Bradoman törlőkendő, descorapid törlőkendő).  

II. Ágynemű szükség szerinti cseréje. Lehetőleg a család többi szennyesétől elkülönítve kezeljék, és 

fertőtlenítő mosást alkalmazzanak (95oC, Flórasept mosópor).  

III. A fürdő után a ruha cseréje és mosása lehetőség szerint a fenti módon történjen.  
IV. Az otthoni gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljon háziorvosához.  
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ORVOSÉRTESÍTŐ 

MRSA-HORDOZÁS ESETÉN 
 
 
 
Tisztelt Kolléga! 
 
Az Ön #!NEV; nevű betegénél (szül. #!SZULIDO;) 



#!KORHNEV; 
#!KORHCIM; 

Tel.: 37/341-033       Fax: 37/341-033       e-mail: korhaz@askhatvan.hu 
 

#!AKTOSZTALYNEVE; OEP KÓD: #!APOSZTKOD; 
Egységvezető főorvos: #!OSZTVEZFOORVNEV; Tel.:#!OSZTTEL; 

 
 
MRSA-hordozást/MRSA általkiváltott megbetegedést észleltünk (megfelelő rész aláhúzandó).  
 
 
A beteg hazaadásakor az MRSA baktériumot  (hordozás helye) hordozza 
 
 
(Hordozó állapotról beszélünk, ha a tünetmentes, vagy a tünetekkel rendelkező beteg valamilyen 

váladékából polirezisztens kórokozó tenyészett ki, mely betegséget nem okoz, vagy az adott klinikai 

tünetekért nem felelős.)  

 
Az Ön segítségét kérjük: 
 
hogy elősegíthessük a beteg és hozzátartozóinak megfelelő higiénés magatartását;  

a hordozás kontrollálásában, mert a hordozás idővel megszűnhet;  

lehetőleg havonta célzott szűrővizsgálattal kontrollálja betege hordozó állapotát;  

a beteg kórházba, rendelőintézetbe, más osztályra utalásakor kérjük, jelezze az adott intézménynek, hogy 

polirezisztens kórokozót hordozó személyről van szó, illetve mikor észlelte a hordozást utoljára.  
 
Segítő szíves együttműködését megköszönve:  
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