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Indonesiska MRSA 

MRSA – sejenis bakteri multi-resisten 
 
Bakteri telah ditemukan dalam kultur dari tubuh Anda yang resisten terhadap beberapa antibiotik 
yang dikenal sebagai "MRSA". 
 

Apa itu MRSA? 
MRSA berarti Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus atau Staphylococcus Aureus yang resisten 
terhadap Metisilin. Staphylococcus aureus (S. aureus) adalah bakteri yang umumnya ditemukan 
pada kulit dan selaput lendir pada kebanyakan orang. Dari populasi dewasa pada satu waktu, 80% 
adalah karier S.aureus dan sekitar 20% adalah karier independen bakteri ini di hidung. Karier 
bakteri ini umumnya tidak sakit, namun terkadang bakteri ini menyebabkan infeksi luka, abses, 
atau infeksi parah. Namun demikian, bakteri ini khususnya "berkembang pesat" saat kulit 
seseorang terluka atau saat ada benda asing, seperti kateter urin. 
 
Perbedaan antara S.aureus biasa dengan MRSA adalah bahwa MRSA resisten terhadap jenis 
antibiotik biasa yang membuat infeksi MRSA apa pun lebih sulit untuk diobati. Jika Anda karier 
MRSA tanpa sakit, Anda tidak perlu diobati. 
 

Bagaimana MRSA ditularkan? 
Seseorang yang merupakan karier MRSA jarang menginfeksi orang lain. Jika Anda memiliki luka 
terbuka, eksem atau infeksi kulit, hal ini meningkatkan risiko menginfeksi orang lain. Dalam hal 
ini, Anda mungkin memiliki faktor risiko. Jika Anda memiliki kateter atau stoma, hal tersebut juga 
dianggap sebagai faktor risiko. Bakteri seringkali berkembang dalam situasi ini. 
 
Baik Staphlococci umum dan MRSA dapat menyebar dalam situasi pelayanan kesehatan, 
khususnya dalam hal hidup dibantu (assisted living) atau situasi medis lainnya. Penyebaran infeksi 
juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 
 
MRSA sangat umum dalam pelayanan kesehatan di banyak negara lainnya. Dengan demikian, 
risiko infeksi dari penyebar asing bahkan lebih besar. 
 

Apa pendapat Anda mengenai seseorang yang merupakan karier MRSA? 
Anda harus selalu berhati-hati dengan kebersihan tangan Anda. 
 
Ingat untuk menggunakan handuk dan perlengkapan mandi Anda sendiri. 
 
Jika Anda memiliki luka terbuka atau eksem, Anda harus selalu mencegah kontak fisik dalam 
lingkungan publik. 
 
Jika Anda memiliki faktor risiko (luka terbuka, eksem, infeksi kulit, kateter urin, stoma), ingat 
untuk: 

 Mandi dengan shower dibandingkan berendam 

 Menutup luka terbuka dengan perban atau pembalut jika diperlukan 

 Simpan kateter di dalam baju Anda, jika ada 

 Selalu cuci tangan Anda setelah menyentuh kateter atau luka terbuka 
 

Jika Anda memerhatikan hal-hal tersebut, Anda biasanya dapat bersosialisasi dengan orang lain. 
 



 

 

 
Pedoman Perilaku terkait Undang-Undang Penyakit Menular Swedia 
(smittskyddslagen) 
MRSA tunduk terhadap pelaporan wajib sesuai dengan Undang-Undang Penyakit Menular 
Swedia dan Anda wajib mematuhi rekomendasi serta peraturan teknis yang dokter resepkan 
melalui pertemuan atau pengujian. 
 
Anda harus berpartisipasi dalam pelacakan penyebaran infeksi dan melaporkan infeksi MRSA 
Anda saat mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan gigi, atau pedikur medis. 
 
Anda tidak disarankan untuk menunggu hingga mendapatkan tindik/piercing, tato, pijat, dsb untuk 
menemukan jika Anda memiliki faktor risiko. 
 

Apakah Anda dapat melenyapkan MRSA? 
Ya. Jika ada setidaknya tiga kultur negatif dan Anda tidak memiliki faktor risiko lainnya, dokter 
dapat menghentikan prosedur pemeriksaan lebih lanjut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
berbeda dari kasus ke kasus. 
 

Anak-anak di sekolah atau prasekolah 
Anak-anak dapat pergi ke prasekolah dan berpartisipasi dalam semua aktivitas asalkan tidak 
memiliki faktor risiko. Jika ada faktor risiko, anak Anda umumnya harus diam di rumah. Anda 
tidak bertanggung jawab untuk memberitahu staf prasekolah. 
 
Untuk anak di sekolah, tidak ada pembatasan di luar arahan yang ditetapkan secara individu. 
Pelaporan ke sistem pelayanan kesehatan sekolah ditetapkan dalam konsultasi dengan dokter 
anak. Staf sekolah lainnya diberitahu jika diperlukan.  
 
Orangtua/wali bertanggung jawab untuk memastikan aturan ini diikuti. 
 
 
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut setelah membaca informasi ini, harap hubungi perawat 
yang bertugas atas MRSA di Klinik Infeksi dan Kulit (Infektions- och hudkliniken), telepon 0455-73 
10 67. 
 
 
 


