MRSA
2.
U bent opgenomen in het Gemini Ziekenhuis
en mogelijk drager van de MRSA-bacterie
Ben ik mogelijk drager van de MRSA bacterie?
Indien u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis
behandeld bent geweest óf omdat u beroepshalve contact hebt met
levende varkens/vleeskalveren, kan het zijn dat u mogelijk drager
bent van de MRSA bacterie.
Welke maatregelen worden er ten aanzien van mijn opname
genomen?
Totdat bekend is dat u geen drager bent van MRSA wordt u tijdens
de opname geïsoleerd verpleegd. Dit om te voorkomen dat de
MRSA bacterie zich verder kan verspreiden in het ziekenhuis.
U wordt op een eenpersoonskamer verpleegd met gesloten deur.
De medewerkers die u behandelen, verplegen en verzorgen, dragen
beschermende kleding zoals een overschort, handschoenen, muts
en neus/mondmasker. Gedurende de isolatieperiode mag u de
kamer niet verlaten.
Nadat u bij ons bent opgenomen wordt er zo snel mogelijk
bacteriologisch onderzoek gedaan om na te gaan of u daadwerkelijk
drager bent van de MRSA-bacterie. Er worden kweken afgenomen
door met wattenstokjes uitstrijkjes te maken van het neusslijmvlies,
keelholte, bilnaad (perineum), eventueel aanwezige wonden en/of
onder eventueel aanwezig gipsverband. Deze wattenstokjes worden
in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van de MRSAbacterie. Het uitwerken van de kweken duurt ongeveer 5 dagen.

Wanneer de uitslag van de kweken negatief is, en u dus géén
MRSA-drager bent, kan de isolatie verpleging opgeheven worden. Is
de uitslag van (één van) de kweken positief, dan betekent dit dat u
drager bent van de MRSA-bacterie. De isolatiemaatregelen zullen
dan gehandhaafd blijven. Behandeling tegen dragerschap wordt
overwogen.
Mag ik ondanks de isolatiemaatregelen bezoek ontvangen?
U kunt ondanks dat u in isolatie verpleegd wordt bezoek ontvangen.
Het bezoek moet wel aan een aantal maatregelen voldoen voor zij
uw kamer kunnen binnenkomen. Deze maatregelen staan
beschreven in folder 5: ‘Op bezoek bij een (mogelijke) MRSA
patiënt.’
Uw bezoek moet dezelfde beschermende kleding dragen als de
medewerkers van het ziekenhuis. bezoekers worden verzocht om
het ziekenhuis, na het bezoek, direct te verlaten.
Wat zijn mijn mogelijkheden, op mijn kamer, tijdens de
isolatiemogelijkheden?
Er kan televisie worden aangesloten, evenals telefoon.
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