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Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Вступ 
 

Ви отримали набір для взяття проби на наявність MRSA 

(метицилін-резистентний золотистий стафілокок) та BRMO 

(особливо стійкі мікроорганізми). Цей аналіз дозволяє 

визначити, чи є ви носієм однієї з цих бактерій.  

 

У цій брошурі ви знайдете більш докладну інформацію про ці 

бактерії, фактори ризику для їх носія, заходи щодо ізоляції та 

взяття проб, результати та реєстрацію аналізу.  

 

 

MRSA та BRMO 
 

MRSA є особливо стійким мікроорганізмом, дуже схожим на 

звичайні бактерії, які живуть на поверхні шкіри (золотистий 

стафілокок). Крім MRSA, існують й інші особливо стійкі 

мікроорганізми. Для їх позначення ми використовуємо 

абревіатуру BRMO. Зазвичай ці бактерії дуже схожі на бактерії, 

які природно присутні в кишечнику кожної людини.  

Інфекції, спричинені «нормальним» золотистим стафілококом та 

кишковими бактеріями, зазвичай без труднощів лікуються 

більшістю антибіотиків. Антибіотики — це препарати, що 

знищують бактерії. Однак MRSA та BRMO стали стійкими до 

більшості антибіотиків. Як наслідок, лікування інфекцій, 

спричинених цими бактеріями, утруднюється. 
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Наслідки для пацієнта та лікарні 
 

Більшість людей, які заразилися MRSA або BRMO, не мають 

жодних симптомів. За відсутності симптомів особу, що 

заразилася, називають «носієм». Як носій ви можете 

передавати бактерії іншим людям.  

У лікарні ці бактерії можуть стати причиною серйозних проблем. 

У лікарні відбувається скупчення людей, що збільшує 

ймовірність розповсюдження.  

У зв'язку з цим кожна лікарня в Нідерландах приділяє особливу 

увагу запобіганню розповсюдженню цих бактерій. Для цього, 

серед іншого, проводиться обстеження пацієнтів із підозрою на 

MRSA або інші BMRO на присутність цих бактерій.  

 

 

Чинники ризику носія  
 

Ви можете стати носієм, якщо:  

 Ви нещодавно проходили лікування або були госпіталізовані 

до зарубіжної лікарні чи перебували у будинку для людей 

похилого віку. 

 Минулого року ви були госпіталізовані до лікарні чи будинку 

для людей похилого віку в Нідерландах, в яких набули 

поширення MRSA або BRMO. 

 Ваш партнер/сусід по дому або той, хто доглядає вас, є 

носієм MRSA або BRMO. 

 Через свою професію ви контактуєте з живими свинями, 

телятами, курчатами-бройлерами або проживаєте на фермі, 

де ці тварини утримуються. 

 Ви мешкаєте у центрі розміщення осіб, які бажають отримати 

притулок. 

 Вам ще не виповнилося 18 років, і ви були усиновлені за 

кордоном. 
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Заходи щодо ізоляції 

 
При підозрі на перенесення бактерій необхідні заходи ізоляції 

при госпіталізації, стаціонарі менше 24 годин (денне лікування, 

діаліз) та при відвідуванні відділення невідкладної допомоги 

(сувора ізоляція). Цей захід ізоляції буде скасовано, якщо за 

результатами аналізу не буде виявлено MRSA та BRMO. Під 

час відвідування поліклініки заходи ізоляції не потрібні. Заходи 

ізоляції включають таке: 

 Ви проходитимете лікування в ізольованій палаті. Вона є 

одномісною та знаходиться в боксі (відокремлена від інших).   

 Вам не дозволяється залишати палату, крім як для цілей 

огляду або проходження лікування. 

 Двері вашої палати повинні бути зачинені весь час, наскільки 

це можливо. 

 Персонал лікарні та відвідувачі, які відвідують вас у палаті, 

повинні носити медичну шапочку, маску для рота й носа, 

фартух і рукавички. 

 Якщо вам потрібно залишити палату або відділення, ви 

повинні надіти маску для рота та носа. Таку маску можна 

отримати у медсестри. 

 Ваша сім'я може взяти вашу білизну додому. Білизна має 

бути поміщена в поліетиленовий пакет у вашій палаті. 

Білизну необхідно помістити в другий поліетиленовий пакет 

у боксі ізольованої палати або в коридорі відділення.  

 

 

Аналіз на MRSA та BRMO 
 

Щоб з'ясувати, чи є ви носієм MRSA або інших BRMO, вам 

необхідно здати аналіз. В інструкції, яку ви отримаєте разом із 

цим набором, описано перебіг дій. Якщо ви не можете взяти 

пробу самостійно, зверніться до свого сімейного лікаря.  
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Результати і реєстрація 
 

Якщо аналіз покаже, що ви є носієм MRSA або BRMO, ваш лікар 

негайно проінформує вас про це. Ваш лікар пояснить вам, чи 

потрібне лікування.  

Ваш сімейний лікар також буде проінформований про це.  

 

Ми також зробимо у вашій електронній лікарняній карті позначку 

про те, що ви є носієм. Ця позначка гарантує, що під час вашого 

наступного (можливого) візиту до лікарні Альберта Швайцера 

з'явиться інформація про те, що ви є носієм MRSA або BRMO. У 

разі потреби будуть застосовані заходи щодо ізоляції. 

 

 

Носій та лікування 
 

Якщо ви є носієм MRSA, вам можуть бути призначені 

антибіотики. Ваш лікар вирішить, чи це є необхідним.  

 

Якщо ви є носієм BRMO, вам не будуть призначені антибіотики. 

На цьому етапі в них немає потреби. 

 

У людей-носіїв, людей зі зниженою резистентністю також може 

розвинутись інфекція MRSA або BRMO. Зазвичай інфекції 

лікуються за допомогою антибіотиків. 
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Висновок 
 

У вас залишилися питання після прочитання брошури? Будь 

ласка, звертайтесь до відділу профілактики інфекцій за 

телефоном (078) 654 50 00. Ми будемо раді відповісти на ваші 

запитання. 
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