PRP contactonderzoek

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

Inleiding
Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij
een patiënt een Penicilline Resistente Pneumococ (PRP)
aangetoond.
Een PRP is een bacterie die verwant is aan bacteriën die van nature
in neusholte voorkomen. Iemand die drager is van de PRP heeft
daar meestal geen klachten van. Als drager kunt u de bacterie wel
verspreiden naar andere mensen.
Soms kan naast dragerschap een infectie met een PRP ontstaan.
Infecties met een PRP zijn moeilijker te behandelen omdat de
bacterie ongevoelig is voor penicilline. Dit is het medicijn dat
bacteriën doodt.
Om te controleren of een PRP zich heeft verspreid worden alle
patiënten onderzocht die (mogelijk) contact hebben gehad met deze
patiënt. Dit heet contactonderzoek.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis treft, net als alle andere
Nederlandse ziekenhuizen extra maatregelen om verdere
verspreiding van een PRP tegen te gaan. Daarom is het nodig om
een contactonderzoek uit te voeren.
In de folder leest u meer over PRP en over het contactonderzoek.
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Wie kunnen een PRP bij zich
dragen?
Iedereen kan drager worden van deze bacterie door contact met
een drager van een PRP of besmette omgeving.
Mensen die een PRP oplopen kunnen de bacterie lange tijd bij zich
dragen zonder er klachten van te hebben. Als drager kunt u de
bacterie wel verspreiden naar andere mensen.

De gevolgen in een ziekenhuis
In een ziekenhuis kan een PRP ernstige problemen veroorzaken. Er
zijn hier veel mensen bij elkaar, waardoor de kans op overdracht
groter is. Veel ziekenhuispatiënten hebben minder weerstand en zijn
daardoor gevoeliger voor infecties. In het ziekenhuis proberen we
deze verspreiding tegen te gaan door patiënten, die (mogelijk) een
PRP bij zich dragen, geïsoleerd te verplegen.

Contactonderzoek bij opgenomen
patiënten
Maatregelen voor kamergenoten van de patiënt met een PRP
 Bij u wordt onderzoek naar PRP gedaan met een sputum- of
keelkweek.
 Kamergenoten worden in isolatie verpleegd op de kamer waar u
al opgenomen lag.
 Kamergenoten die naar een andere afdeling zijn overgeplaatst
worden op een eenpersoonskamer in isolatie verpleegd.
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 Als bij het onderzoek van u en uw kamergenoten geen PRP
wordt aangetoond, wordt de isolatie weer opgeheven.
Isolatieregels voor kamergenoten
 U en uw kamergenoten mogen de kamer niet verlaten, behalve
voor onderzoek of behandeling.
 De deur van de kamer wordt zoveel mogelijk gesloten gehouden.
 Ziekenhuismedewerkers die op uw kamer komen dragen een
mond-neusmasker, schort en handschoenen.
 Als de medewerker meerdere patiënten op de kamer moet
verzorgen of behandelen, trekt de medewerker bij iedere patiënt
een schoon schort en handschoenen aan.
 Als u de kamer moet verlaten voor onderzoek of behandeling,
wordt u vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.
Bezoek
 Tijdens een contactonderzoek kunt u gewoon bezoek ontvangen.
 Bezoekers moeten zich eerst melden bij de balie op de
verpleegafdeling. Ze krijgen daar te horen welke voorschriften ze
moeten volgen.
 Als uw bezoekers meer mensen in het ziekenhuis willen
bezoeken, bezoeken ze eerst de andere mensen en u als laatste.
 Als het bezoek zich goed aan de voorgeschreven maatregelen
houdt, is er voor hen geen besmettingsgevaar.
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Contactonderzoek bij patiënten die
weer thuis zijn
Tijdens uw opname in het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft u op
een afdeling gelegen waar een verspreiding van een PRP is
ontdekt. Omdat een PRP zich verder kan verspreiden, willen we
iedereen die op de afdeling (mogelijk) contact heeft gehad met een
patiënt waarbij de PRP is aangetoond (nogmaals) controleren op
deze bacterie.
U heeft zojuist thuis een pakket ontvangen. In dit pakket zit een
wattenstokje. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk de kweek
afneemt en naar het ziekenhuis terugstuurt.
In de bijgeleverde brief ‘Instructie voor PRP onderzoek’ leest u hoe
u het de kweek met het wattenstokje moet afnemen en versturen.
Zolang de uitslag van uw onderzoek niet bekend is, wordt u bij
opname in het ziekenhuis in isolatie verpleegd. Bij bezoek aan de
polikliniek zijn geen isolatiemaatregelen nodig. In de brief, die bij het
pakket zit, leest u van wie u de uitslag van dit onderzoek krijgt.

Registratie in het computersysteem
Omdat bij u een contactonderzoek wordt gedaan naar PRP zetten
wij daarvan een melding in uw elektronisch patiëntdossier.
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Tot slot
We beseffen dat dit alles voor u onaangenaam kan zijn, maar hopen
dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Heeft u vragen of
problemen met het afnemen van de kweek? Bel dan gerust op
werkdagen tussen 08.30 - 16.30 uur naar de afdeling
Infectiepreventie. We beantwoorden uw vragen graag. De afdeling is
bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis,
tel. (078) 654 11 11.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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