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Rumänska MRSA 

MRSA – un tip de bacterii multirezistente 
 
La analiza probelor unei culturi de la tine s-au găsit bacterii rezistente la anumite preparate 
antibiotice, aşa numitele bacterii MRSA. 
 

Ce sunt MRSA? 
MRSA înseamnă Staphylococcus aureus rezistente la meticilină. Staphylococcus aureus (S. aureus) 

sunt bacterii care în mod normal există pe piele şi mucoase la o mare parte a populației. Din 

populația adultă 80 % sunt purtători temporari de S. aureus şi aproximativ 20 % sunt purtărori 

permanenți ai acestor bacterii în nas. Este obişnuit ca o persoană să fie purtătoare de astfel de 

bacterii fără să fie bolnavă, dar uneori pot provoca infecții, abcese sau alte infecții mai grave. 
Bacteriei „îi place” în mod deosebit când pielea are plăgi sau există material exterior, cum ar fi 
cateterul urinar. 
 

Diferența dintre S. aureus obişnuite şi MRSA este aceea că MRSA sunt rezistente la anumite 

tipuri de antibiotice, ceea ce înseamnă că o eventuală infecție cu MRSA se tratează mai greu. 
Dacă eşti purtător de MRSA dar nu eşti bolnav, nu trebuie să te tratezi. 
 

Cum se infectează cu MRSA? 
O persoană purtătoare de MRSA infectează rareori pe altcineva. Dacă o persoană are plăgi, 

eczeme sau alte infecții de piele, creşte riscul de a infecta alte persoane. În aceste cazuri se spune 
că o persoană are factori de risc. Printre factorii de risc se consideră şi dacă o persoană are cateter 
sau stomă. În zonele acestea se adună deseori multe bacterii. 
 

Atât stafilococii obişnuiți cât şi MRSA se pot răspândi cu ocazia îngrijirilor medicale în spitale, în 

locuințe special amenajate sau în alte instituții de îngrijire medicală. Răspândirea infecției are loc 

şi în societatea din afara instituțiilor medicale. 
 

MRSA este foarte frecventă în instituțiile de îngrijire medicală din alte țări. De aceea, riscul de 

infectare este mai mare în contactele cu instituțiile de îngrijire medicală din alte țări. 
 

De ce trebuie să ții seama dacă eşti purtător de MRSA? 
Trebuie să fii totdeauna atent la igiena mâinilor. 
 
Fii atent să foloseşti totdeauma prosop şi articole igienice proprii. 
 

Dacă ai vreo plagă sau eczemă trebuie să eviți activități fizice în medii de antrenament public. 
 

Dacă ai factori de risc (plagă, eczemă, infecții de piele, cateter urinar, stomă) trebuie:  

 Să faci duş în loc de baie în cadă sau bazin 

 Să acoperi eventualele plăgi cu bandaj şi să schimbi bandajul câd lichidul trece prin el 

 Dacă ai cateter trebuie să-l porți sub îmbrăcăminte 

 Să-ți speli totdeauna mâinile după ce ai fost în contact cu cateter sau cu vreo plagă. 
 

Dacă ții cont de cele de mai sus, poți avea anturaje obişnuite cu alte persoane. 
 



 

 

Norme de conduităconform legii protecției împotriva infecțiilor 
[smittskyddslagen] 
MRSA este supusă notificării obligatorii conform legii protecției împotriva infecțiilor şi eşti 

obligat să respecți recomandările şi normele de conduită prescrise de medicul tău şi să vii la vizite 
medicale pentru analizele la care te programează medicul. 
 

Trebuie să cooperezi la depistarea sursei de infecție şi să-ți declari infecția MRSA când primeşti 
îngrijire medicală, stomatologică sau îngrijirea picioarelor. 
 

Este de dorit să se aştepte cu intervenții precum piercing, tatuare, masaj sau altele asemănătoare 
până când nu mai există factori de risc. 
 

Se poate scăpa de MRSA? 
Da. Dacă în cursul unui an ai cel puțin trei culturi negative şi nu mai ai nici un factor de risc, 
medicul poate sista continuarea controalelor şi a normelor de conduită. Cât timp durează aceasta 
depinde de la persoană la persoană. 
 

Copii şcolari şi preşcolari 
Copii pot merge la unități de învățământ preşcolar şi participa la toate activitățile atâta vreme cât 
nu au factori de risc. Când apar factori de risc copilul trebuie în general să rămână acasă. Nu 

există nici o datorie de nitificare a personalului instituției de învățământ preşcolar.   
 

Pentru copiii şcolaru nu există nici o restricție în afara normelor de conduită existente. După 

consultarea cu medicul de tratament se decide cine va informa eventual asistența medicală a şcolii. 

Nu este nevoie să fie informat şi restul personalului de la şcoală. 
 
Tutorele copilului are răspunderea ca normele de conduită să fie respectate. 
 
 

Dacă ai întrebări suplimentare după ce ai citit aceste informații de poți adresa susirii medicare care 

răspunde de MRSA de la clinica de infecții şi boli de piele [Infektions- och hudkliniken], telefon: 
0455-73 10 67. 
 
 
 
 


