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 Funktion Name Datum Unterschrift 
Erstellt  HFK Andrea Wagner 11.10.2011 e.h. 
Geprüft QB Magda Diab -Elschahawi 12.10.2011 e.h. 
Freigegeben Stv. IL Magda Diab-Elschahawi 12.10.2011 e.h. 

 

ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
 
Dieses Informationsblatt in polnischer Sprache richtet sich an Patienten/innen die mit dem 
multiresistenten Erreger MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) besiedelt sind. 
 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
 

• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 
(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 

 
 
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

 
 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Institutsleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
MRSA  Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 
QB  Qualitätsbeauftragte/r 
Stv  Stellvertretende/r  
 
 
 

http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene
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4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  

 
Informacja dla pacjentόw 

 
MRSA 

 
(Methicilin-resistenter Staphylococcus aureus) 

 
 

Co to jest Staphylococcus aureus i gdzie go można napotkać > 
 
Staphylokokken są to bakterie, ktόre bardzo często można spotkać u ludzi.  Najważniejszym  
przedstawicielem Staphylokokken z punktu widzenia medycznego jest Staphylococcus aureus. 
Bakteria ta może się osiedlać na skόrze i śluzόwce człowieka. Najczęściej spotyka się ją w okolicy 
przedsionka nosa oraz w okolicy dużych fałdόw skόry. Około jedna trzecia ludności jest „zamieszkała“ 
przez Staphylococcus aureus. Obecność Staphylococcus aureus  przeważnie nie powoduje żadnych 
schorzeń, zarodki żyją normalnie w zgodzie z człowiekiem na ktόrym sie osadziły. 
 
 
Kiedy Staphylococcus aureus   powoduje objawy choroby 
 
W przypadku zaistnienia niekorzytnych okoliczności Staphylococcus aureus może wystąpić jako 
przyczyna choroby. Co to znaczy zaistnienie niekorzytnych okoliczności  Z jednej strony należy pod tym 
pojęciem rozumieć okoliczności typu lokalnego (np. zranienia, rany pooperacyjne, kateter), z drugiej 
strony zły stan ogόlny (wywołany np. przez bardzo podeszły wiek, ciężkie choroby, wyględnie osłabienie 
systemu imulogicznego przez lekarstwa). Jakie konkretne okoliczności muszą zaistnieć, aby 
Staphylococcus aureus wywołał infekcję, nie da się w pojedynczym przypadku z całą pewnością 
przewidzieć. Należy stwierdzić, iż w przypadku na ogόł zdrowych osόb obecność Staphylococcus aureus 
w większości przypadkόw nie powoduje żadnych problemόw. 
 
 
Jakie choroby może wywołać Staphylococcus aureus 
 
W zależności od rodzaju i rozmiaru niekorzytnych okoliczności Staphylococcus aureus może wywołać 
wiele rόżnych objawόw chorobowych.  Paleta chorόb rozciąga się od lokalnych zapaleń ropnych  
spowodowanych  drobnymi skaleczeniami po choroby zagrażające życiu jak zapalenie płuc czy 
posocznica (dawniej określana jako yakażenie krwi). Zasadniczo można stwierdzić, iż z tym cięższą 
chorobą należy się liczyć im gorszy jest ogόlny stan pacjenta. Rodzaj infekcji uzależniony jest od 
istniejących niekorzytnych okoliczności. I tak np. u pacjentόw z ranami pooperacyjnymi należy się liczyć 
z podwyzszonym prawdopodobieństwem infekcji rany, natomiast u pacjentόw podłączonych do apparatu 
do sztucznego oddechania naturalnie należy się liczyć raczej z możliwością zapalenia płuc. Częste są 
infekcje z zapaleniem ropnym z szybko pojawiającymi sie, jasno rozpoznawalnymi symptomami. Stany 
chroniczne jak przewlekłe stany osłabienia, stale powracające stany gorączkowe względnie 
permanentne stany zapalne w rejonach szyi są w przypadku Staphylococcus aureus rzadkie.  
 
 
Na czym polega rόżnica między normalnym Staphylococcus aureus a MRSA 
 
MRSA jest szczegόlnym rodzajem Staphylococcus aureus. Mniej więcej co siόdmy do co dziesiąty 
przypadek Staphylococcus aureus, ktόry spotyka się w Austrii, jest MRSA. Rόżnica polega wyłącznie w 
odporności na antybiotyki, ktόra to w przypadku MRSA jest bardzo wyraźna. W skrόcie MRSA 
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(Methicilin-odporny Staphylococcus aureus) występuje Methicilin jako przedstawiciel całego rzędu 
antybiotykόw, ktόre w stosunku do MRSA – w przeciwieństwie do normalnego Staphylococcus aureus – 
są bezskuteczne.  
Dlaczego MRSA stanowi w szpitalu problem 
 
W przypadku konieczności leczenia antybiotykami infekcji wywołanej przez MRSA,  terapia jest znacznie 
bardziej skomplikowana, aniżeli kiedy mamy do czynienia z normalnym Staphylococcus aureus. 
Pacjenci szpitalni są w wyniku ich chorόb bardziej podatni na infekcję MRSA aniżeli zdrowi ludzie. Z tego 
powodu należy bezwarunkowo chronić pacjentόw w szpitalu przed kontaktem z MRSA.  
 
 
W jaki sposόb może nastąpic przeniesienie MRSA z jednego pacjenta na drugiego  
 
Przeniesienie MRSA następuje prawie we wsyystkich wypadkach przez zetknięcie się (np. ze 
skażonymy rękami lub powierzchniami). Z rozprzestrzenianiem sie zarazkόw przez powietrze należy się 
liczyć tylko wόwczas, gdy MRSA występuje w drogach oddechowych osoby silnie kaszlącej wzglednie 
na skόrze osoby chorującej na silne łuszczenie się skόry. 
 
 
Nasza prośba do Państwa 
 
U Państwa stwierdzono obecność MRSA. Dodatkowo do terapii, jaka została w przypadku Państwa 
zastosowana, ważna jest rόwnież, ochrona pozostałych pacjentόw przed zetknięciem się z MRSA. 
Prosimy o dokładne podporządkowanie się odpowiednim wskazaniom wydanym przez kierownictwo 
Państwa oddziału. Jeśli Państwo odczuwacie potrzebę uzyskania dodatkowych informacji odnośnie 
MRSA oraz nieodzownych postępowań prosimy bezzwłocznie zwrόcić się do personelu lekarskiego 
względnie pielęgniarskiego z zapytaniami. 
 
 
Z poważaniem 
Oddział kliniczny hygieny szpitalnej AKH 
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5  ÄNDERUNGEN  

 
Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 

11.10.2011 03 Nummernbezeichnung auf RLf geändert 
Nummerierung auf 012 geändert 
AL entfernt – IL eingefügt 
Titel an Inhaltsverzeichnis angepasst 
Dr. aus Fußzeile entfernt 

 
 

 
 
 
 

 


