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Polska MRSA 

MRSA – oporny na leczenie szczep bakterii 
 
W próbce pobranej od Pana/Pani wykryto bakterie MRSA oporne na pewien rodzaj 
antybiotykoterapii. 
 

Co to jest MRSA? 
MRSA to szczep gronkowca złocistego oporny na metacylinę. Gronkowiec złocisty 
(Staphylococcus aureus) to rodzaj bakterii często występujących na skórze i błonach śluzowych u 
wielu ludzi. W przypadku osób dorosłych 80% jest tylko tymczasowymi nosicielami, natomiast 
pozostałe 20% jest stałymi nosicielami tego szczepu zasiedlającego błony śluzowe w nosie. 
Zwykle u nosicieli szczep ten nie wywołuje stanu chorobowego, jednak może czasami 
powodować infekcje ran, wrzody lub inne poważniejsze infekcje. Bakterie te szczególnie „dobrze 
czują się” na skórze, która została uszkodzona lub tam, gdzie wprowadzono ciało obce, np. 
cewnik do pęcherza moczowego. 
 
Różnica pomiędzy standardowym gronkowcem złocistym a MRSA polega na tym, że MRSA jest 
oporny na działanie niektórych antybiotyków, co powoduje, że infekcje wywołane przez ten 
szczep trudniej się leczy. Jeśli jest Pan nosicielem/Pani nosicielką tego szczepu, ale nie ma 
Pan/Pani objawów chorobowych, nie wymaga Pan/Pani leczenia. 
 

Jak można zarazić się MRSA? 
Osoba, która jest nosicielem MRSA, rzadko stanowi źródło zakażenia. Chyba że nosiciel ma na 
skórze rany, infekcje lub wypryski – wówczas ryzyko zarażenia innych jest wyższe. Mówi się 
wtedy, że zachodzą czynniki ryzyka. Czynnikami ryzyka są również cewniki i stomia. W tych 
miejscach zbiera się często bardzo wiele bakterii. 
 
Do zakażenia zwykłym szczepem gronkowca, jak i MRSA, może dojść podczas pobytu w 
szpitalu, domach opieki lub innych instytucjach opieki społeczno-medycznej. Przypadki 
zakażenia mają miejsce również w społeczeństwie. 
 
MRSA występuje bardzo często w placówkach medycznych w innych krajach. Dlatego ryzyko 
zakażenia tym szczepem bakterii w placówkach opieki medycznej za granicą jest większe. 
 

O czym należy pamiętać, będąc nosicielem MRSA? 
Należy szczególnie dbać o higienę rąk. 
 
Zawsze należy używać oddzielnego ręcznika i oddzielnych przyborów toaletowych. 
 
Jeśli nosiciel ma na skórze rany lub wypryski, powinien unikać aktywności fizycznej w 
publicznych placówkach sportowych. 
 
Jeśli u nosiciela występują czynniki ryzyka (rany, wypryski, cewnik pęcherzowy, stomia), powinien 
pamiętać, aby: 

 brać prysznic zamiast kąpieli w wannie czy basenie; 

 zakryć wszelkie rany opatrunkiem, który należy zmieniać zaraz po przesiąknięciu 
wydzielin; 

 mając cewnik, nosić go pod odzieżą; 

 zawsze umyć ręce po dotknięciu cewnika lub rany. 



 

 

 
Pod warunkiem zastosowania się do powyższych zaleceń nie ma przeciwwskazań wobec 
standardowych kontaktów z innymi ludźmi. 
 

Wytyczne dotyczące zachowania zgodnie z przepisami sanitarnymi 
Zgodnie z przepisami sanitarnymi nosicielstwo MRSA należy zgłosić i postępować zgodnie z 
zaleceniami lekarza, a także zgłaszać się na badania kontrolne zalecone przez lekarza. 
 
Nosiciel jest zobowiązany do współpracy w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania zakażenia 
poprzez poinformowanie lekarza, stomatologa oraz innego rodzaju personelu medycznego o 
swoim nosicielstwie. 
 
Zaleca się wstrzymanie się z takimi zabiegami jak piercing, tatuaże, masaże itp. do czasu 
wyeliminowania czynników ryzyka. 
 

Czy można pozbyć się MRSA? 
Tak. Jeśli w ciągu roku przynajmniej trzy badania będą ujemne, a u nosiciela nie będą 
występować żadne czynniki ryzyka, wówczas lekarz może zdecydować o rezygnacji z badań 
kontrolnych i ograniczeń dotyczących zachowania. Czas całkowitego wyleczenia zależy od 
uwarunkowań indywidualnych. 
 

Dzieci w szkole lub przedszkolu 
Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola i brać udział we wszystkich zajęciach pod warunkiem, że 
nie występują u nich czynniki ryzyka. Przez cały czas występowania czynników ryzyka dziecko 
powinno przebywać w domu. Nie ma obowiązku zgłaszania nosicielstwa personelowi 
przedszkola. 
 
W przypadku dzieci uczęszczających do szkoły nie ma żadnych ograniczeń poza indywidualnie 
dobranymi wytycznymi dotyczącymi zachowania. W porozumieniu z lekarzem prowadzącym 
dziecko należy zdecydować, czy zachodzi konieczność powiadomienia szkolnego personelu 
medycznego o nosicielstwie i jeśli tak, komu należy przekazać taką informację. Nie ma obowiązku 
informowania o nosicielstwie pozostałego personelu szkoły.  
 
Za przestrzeganie zasad dotyczących zachowania dziecka odpowiedzialność ponosi jego opiekun 
ustawowy. 
 
 
W razie dodatkowych pytań dotyczących zawartych tutaj informacji należy zwrócić się do swojej 
pielęgniarki prowadzącej odpowiedzialnej za zakażenia MRSA na oddziale zakaźnym, tel. 0455-73 
10 67. 
 
 
 
 


