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Πληροφορίες για τους ασθενείς MRSA, 31 Δεκεμβρίου 2004 
Πληροφορίες και οδηγίες για τους ασθενείς. Φυλλάδιο για την πρόληψη μεταδοτικής 
ασθένειας χορηγούμενο από την Υπηρεσία Πρόληψης και Ελέγχου Μεταδοτικών 
Νοσημάτων της Σουηδίας.
Τι είναι το MRSA; 
Κατά τη μικροβιολογική εξέταση δείγματος που ελήφθη από εσάς εντοπίστηκε MRSA 
(Staphylococcus aureus με αντοχή στη μεθικιλίνη). 
Το MRSA είναι πιο ανθεκτικό στα περισσότερα κοινά αντιβιοτικά, όπως η πενικιλίνη και τα 
λοιπά αντιβιοτικά τύπου πενικιλίνης, από ό,τι ο συνήθης τύπος του Staphylococcus aureus. 
Κατά τα λοιπά, δεν διαφέρει από τον κοινό Staphylococcus aureus, επίσης γνωστό ως κίτρινο 
σταφυλόκοκκο. Αυτά τα βακτηρίδια υπάρχουν σε πολλούς ανθρώπους, στη μύτη (περ. 30%) 
ή στο δέρμα (περ. 10%). Κανονικά, δεν γίνονται αντιληπτά αλλά, ορισμένες φορές, 
προκαλούν μολύνσεις, συνήθως όταν το δέρμα έχει ήδη τραυματιστεί. Η ανάπτυξη του 
κίτρινου σταφυλόκοκκου ευνοείται ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν εκδορές, όπως στην περίπτωση 
τραυμάτων ή εκζέματος, ή όπου υπάρχει "ξένο αντικείμενο", όπως ουρητικός καθετήρας.  
Στα άτομα που έχουν MRSA μπορεί να δοθεί μία ειδική κάρτα αγωγής/ενημέρωσης, η οποία 
διευκολύνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μόλυνση κατά την επικοινωνία με τις 
ιατρικές υπηρεσίες. 
Πώς μεταδίδεται το MRSA; 
Το MRSA μεταδίδεται σε νοσοκομεία αλλά και σε άλλους χώρους φροντίδας/ περίθαλψης, 
όπως σε οίκους ευγηρίας. Η μόλυνση μπορεί να μεταδοθεί μέσω των χεριών και των 
ενδυμάτων του προσωπικού, ή από άτομο σε άτομο όταν κάποιο από αυτά είναι φορέας του 
MRSA. Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγαλύτερος εάν υπάρχουν διάφοροι "παράγοντες 
κινδύνου", όπως τραύματα, εκζέματα ή καθετήρας.  
Ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης σε νηπιαγωγεία και σχολεία είναι μικρός με την 
προϋπόθεση ό,τι δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου.  
Το MRSA είναι μια συνήθης μόλυνση σε πολλές χώρες, ιδιαιτέρως στα νοσοκομεία. Εμείς 
θέλουμε να προλάβουμε την εξάπλωσή του στη χώρα μας, ιδιαιτέρως στις ιατρικές υπηρεσίες 
και σε άλλους χώρους φροντίδας/ περίθαλψης, όπως οι οίκοι ευγηρίας. Τα άτομα που έχουν 
έρθει σε επαφή με τις ιατρικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες ή σε περιοχές όπου το MRSA είναι 
περισσότερο διαδεδομένο, είτε ως ασθενείς είτε ως προσωπικό, πρέπει να το δηλώνουν όταν 
απευθύνονται στις Σουηδικές υπηρεσίες υγείας (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα υγείας). 
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται ορθές πρακτικές βασικής υγιεινής για την πρόληψη της 
μετάδοσης του MRSA.  
Πώς αντιμετωπίζεται το MRSA; 
Τα άτομα-φορείς του MRSA συνήθως δεν χρειάζονται θεραπεία με αντιβιοτικά. Ωστόσο, αν 
το MRSA προκαλέσει μόλυνση, μπορεί να κριθεί απαραίτητη η θεραπεία με ειδικά 
αντιβιοτικά.  
Μπορεί να απαλλαχθεί κανείς από το MRSA; 
Είναι δυνατό να είναι κανείς φορέας του MRSA για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία μέθοδος που να μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα την 
πλήρη εξάλειψη του MRSA. Υπάρχει κίνδυνος επανεμφάνισης του MRSA σε περίπτωση 
νέου τραύματος, νέου καθετήρα ή θεραπείας με αντιβιοτικά. Επομένως, όταν απευθύνεστε 
στις ιατρικές υπηρεσίες, είναι σημαντικό να δηλώνετε πάντα ότι έχετε, ή είχατε, MRSA, έτσι 
ώστε να λαμβάνονται νέες καλλιέργειες. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος της μετάδοσής του σε 
άλλα άτομα και είναι δυνατή η χορήγηση του σωστού είδους αντιβιοτικών εάν κριθεί  
αναγκαία η θεραπεία. Εάν σας έχει δοθεί κάρτα αγωγής/ενημέρωσης, μπορείτε να την 
επιδείξετε. 
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Μπορώ να δεχθώ επισκέπτες; 
Δεν υπάρχει τίποτα που να σας εμποδίζει να δέχεστε επισκέπτες ή να επισκέπτεστε άλλους 
ανθρώπους στα σπίτια τους ή σε άλλους χώρους. 
Για να αποφύγετε τη μόλυνση των άλλων, κάνετε τα ακόλουθα: 
* Τηρείτε σχολαστική υγιεινή των χεριών. Να χρησιμοποιείτε υγρό σαπούνι και τη δική σας 
πετσέτα. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να πλένετε προσεκτικά τα χέρια σας εάν έχετε αγγίξει 
μολυσμένα τραύματα ή καθετήρα. 
* Οι συγγενείς οι οποίοι βοηθούν στη φροντίδα των φορέων του MRSA πρέπει να πλένουν 
προσεκτικά τα χέρια τους. 
* Εάν έχετε καθετήρα ή τραύμα το οποίο έχει μολυνθεί από MRSA, το τραύμα πρέπει να 
καλύπτεται καλά με επίδεσμο και ο επίδεσμος να είναι ξηρός πριν φύγετε από το σπίτι σας. 
Τοποθετήστε τους χρησιμοποιημένους επιδέσμους ή τα άλλα υλικά σε μία πλαστική 
σακούλα. Δέστε τη σακούλα και πετάξτε τη μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. 
* Όταν κάνετε ντους/μπάνιο στο σπίτι, να χρησιμοποιείτε υγρό σαπούνι και τη δική σας 
πετσέτα. Να καθαρίζετε το μπάνιο με συνηθισμένο απορρυπαντικό αφού τελειώσετε το 
μπάνιο σας. 
* Εάν έχετε έκζεμα το οποίο προκαλεί ανοίγματα στο δέρμα, ή τραύματα, δεν πρέπει να 
κολυμπήσετε σε πισίνα, να πάτε σε δημόσια σάουνα ή να χρησιμοποιήσετε σολάριουμ. 
* Να πλένετε τις πετσέτες και τα σεντόνια σας σε θερμοκρασία 60 βαθμών τουλάχιστον. Τα 
ρούχα πρέπει να πλένονται στη θερμοκρασία που συνιστάται για κάθε ύφασμα.  
* Τα παιδιά με τραύματα ή έκζεμα δεν πρέπει να επιστρέψουν στο νηπιαγωγείο πριν 
επουλωθεί το δέρμα τους. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να πάνε στο σχολείο όταν το 
τραύμα τους είναι ξηρό και καλά καλυμμένο με επίδεσμο. 
 
Οδηγίες 
* Εάν εργάζεστε σε ιατρικές υπηρεσίες/υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων/υπηρεσίες οικιακής 
βοήθειας, ισχύουν ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι θα σας δοθούν από τον ιατρό που έχει αναλάβει 
τη θεραπεία σας.  
* Έχετε την υποχρέωση να δηλώσετε ότι έχετε μολυνθεί από MRSA όταν ζητήσετε ιατρική 
φροντίδα, όταν δεχθείτε ιατρική φροντίδα/νοσηλεία στο σπίτι σας ή σε άλλη κατοικία καθώς και 
όταν δεχθείτε οδοντιατρική φροντίδα. 
* Πληροφορίες σχετικά με τη μόλυνση από MRSA πρέπει να παρέχετε και σε άλλες περιπτώσεις, 
όπως όταν κάνετε πεντικιούρ, τατουάζ ή όταν τρυπάτε τα αυτιά σας. 
* Συζητήστε με τον ιατρό που έχει αναλάβει τη θεραπεία σας εάν υπάρχουν άλλα άτομα γύρω 
σας που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να μολυνθούν και, συνεπώς, πρέπει να ενημερωθούν.  
* Έχετε την υποχρέωση να παρέχετε δείγματα για εξέταση σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού 
σας. 
* Έχετε την υποχρέωση να διατηρήσετε τακτική επαφή με τον ιατρό που έχει αναλάβει τη 
θεραπεία σας. 
Η ασθένεια από την οποία μολυνθήκατε αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με 
το Σουηδικό Νόμο περί Μεταδοτικών Νοσημάτων (Smittskyddslagen). Συνεπώς, έχετε την 
υποχρέωση να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δόθηκαν από τον ιατρό σας. Εάν το 
ζητήσετε, ο σύμβουλος της υπηρεσίας ελέγχου μεταδοτικών νοσημάτων (Smittskyddsläkaren) 
πρέπει να επανεξετάσει τις οδηγίες αυτές. 
 


