Başka ne bilmek istiyorum?

Biz kimiz?

MRSA - peki ya şimdi?

Amaç (Hedef)
Amacımız, çok dirençli virüslerin

İşbirliği yapanlar
• Westküstenkliniken gGmbH
Batı kıyısı klinikleri LTD
(Heide ve Brunsbüttel)
• Dithmarschen ilçesi
• Sicher Daheim GmbH
sosyal bir bakım kuruluşu
• DRK - Kreis Dithmarschen
• Albersdorf bakım hizmeti
• St. Georg gGmbH
• St. Johannis gGmbH

MR E - Dithmarschen ağı

yayılmasına karşı mücadele etmektir.

Müessesenin / kuruluşun mührü

Etkilenen ve yakınları
için bilgi

www.dithmarschen.sh-mre.de
Esmarchstr. 50, 25746 Heide
Tel. 0481 785 49 00
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MRE-Dithmarschen ağı
Ç OK A YAIKILI V IRÜSLER

MRSA - Nedir?

MRSA - asıl davranmalıyım?

M - Methicillin
R - Resistenter
S - Staphylococcus
A - Aureus

MRSA - Nerede ne yapmalıyım?

Hastane
Burada bulaşmayı engellemek için özel kurallara uyulmalıdır. Lütfen hasta bakıcılara (bakım
personeline) danışın.
Yaşlılar ve bakım evleri
Burada çok daha az koruyucu tedbir gere-

MRSA, bir veya birden fazla antibiyotiğe karşı
dirençli (dayanıklı) olan bir bakteri türüdür.
Hastalanma sonucu vücut direnci düşüklüğünde
(bağışıklık sistemi bozukluğunda) bu bakteriler
iyileşmeyi zorlaştırmaktadırlar. Bu durumda
özel önemler gerekli ve geçerli olmaktadır!
Bu mikrop ve virüsler özellikle elle bulaşmaktadır.
Burada amaç ve hedef bulaşmayı engellemektir.

• İlk etapta el dezenfeksiyonu
• Hijyen ürünlerinizi (örn. havlu, banyo lifi, diş fırçası, tarak vs. ) günlük
değiştirin.
• Giysi ile yastık kılıfları ve nevresimlerinizi 60 derecede yıkayın
• Çatal bıçak ve tabaklar bulaşık makinesinde 60 derecede yıkanmalıdır.

kmektedir. Tecrit önlemlerine çok nadiren
ihtiyaç duyulmaktadır. Burada da yine hasta
bakıcılar size gerekli izahatta bulunurlar.
Ev ortamı
MRSA taşıyıcıları – titiz ve derinlemesine vücut
bakımı;
Çevrenizdekilerle görüşmeniz
sınırlandırılmamıştır.
Sağlık hizmetleri, ambulans ve acil kurtarma

Bunun için sizin ve yakınlarınızın yardım ve

hizmetlerinin çalışanları yanı sıra doktorlar da

desteğine ihtiyaç duymaktayız.

bu enfeksiyonun başka hastalara bulaşmasını
önlemek için gerekli hijyen tedbirlerini
almaktadırlar.
Daha fazla bilgi için:
www.dithmarschen.sh-mre.de
www.sh-mre.de (sayfalarına bakınız)

Endişeniz varsa veya enfeksiyon bulaşmışsa,
ev doktorunuza danışın.

