Voorlichting MRSA BRMO
(Oekraïens)

Ви відвідуєте поліклініку лікарні Хет Ван Вeeл Бетесда (Het Van WeelBethesda) або незабаром маєте бути госпіталізовані чи готуєтеся до
операції. Нам важливо знати, що ви не являєтеся носієм резистентної
до антибіотиків бактерії.

Бактерії, резистентні до антибіотиків
У нідерландських лікарнях ми проводимо політику активного виявлення
резистентних до антибіотиків бактерій. Наприклад таких, як MRSA
(метицилін-резистентний золотистий стафілокок) і BRMO (мікроорганізми,
особливо стійкі до антибіотиків). Стандартні антибіотики вже більше не діють
на ці бактерії. Це може бути небезпечно для хворих людей. Щоб запобігти
поширенню резистентних до антибіотиків бактерій, у нідерландських лікарнях
вживаються спеціальні заходи.
Дослідження на виявлення резистентних до антибіотиків бактерій
Якщо ви звернетеся до нашої лікарні, ми візьмемо зразки на висів чотирьох
культур. Для бактерій MRSA (метицилін-резистентний стафілокок) маймо
взяти мазки для трьох культур: один з носа, один з горла і один з промежини
(шкіра між вагіною і анальним отвором). Для БРМО (мікроорганізмів,
особливо стійких до антибіотиків) буде взято зразок культури з прямої кишки
(анального отвору).
В поліклініці
Під час відвідування поліклініки вас можуть прийняти в карантинному
відділені. Медперсонал та черговий лікар зазвичай вдягає захисний одяг, як
от захисний халат, рукавички, шапку та маску на рот і ніс.
Госпіталізація або відвідування відділення першої допомоги
В разі покладення до лікарні чи відділення першої допомоги, ви маєте
перебувати на карантині.
 Догляд за вами буде здійснюватися окремо в одномісній палаті.
 Медперсонал лікарні, допущений до вашої палати, що буде фізично
здійснювати догляд за вами, має надягати фартух, рукавички, маску та
шапочку.
 Ви зможете залишати палату лише для обстеження або операції.
 Якщо буде необхідність перейти до іншого відділення для обстеження,
там також будуть вжиті спеціальні заходи для запобігання поширенню
мікроорганізмів, стійких до антибіотиків. Ви отримаєте маску для рота і
носа, яку необхідно носити весь час до повернення до своєї палати.
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Ви будете залишатися на карантині до тих пір, поки не будуть відомі всі
результати посівів. В разі негативних результатів (стійких до антибіотику
мікроорганізмів не виявлено), карантинні обмеження з вас будуть зняті. В
разі позитивного результату (виявлення резистентних до антибіотиків
мікроорганізмів), ви повинні залишатися на карантині на увесь час
госпіталізації.
Відвідування
Ви можете приймати відвідувачів. Однак вони повинні повідомити чергову
медсестру вашого відділення. Від неї вони отримають подальші інструкції.
Висновки
Ми розуміємо, що ці заходи можуть здаватися радикальними. Ці заходи
покликані захистити пацієнтів, медперсонал і відвідувачів. Сподіваємося, що
ви з розумінням поставитеся до цих заходів. Якщо у вас виникли будь-які
питання, зверніться до чергового лікаря або запитайте медсестру.
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