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INFORMATION OM MRSA-BAKTERIEN OCH VÅRD VID ORTON
Bästa patient
Förekomsten av bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) kräver effektiva
förebyggande åtgärder på alla sjukhus samt rehabiliterings- och vårdenheter i Finland. I syfte
att förebygga spridningen av denna bakterie är det viktigt för oss att känna till om du har
MRSA innan du kommer till Orton. Förekomsten av MRSA-bakterien kontrolleras med
sållningsprov i form av bakterieodlingsprov bl.a. från näsans slemhinna.
Om du tidigare konstaterats ha MRSA, ber vi att du anmäler detta i förväg till Ortons
hygienskötare. Om du inte vet om du har MRSA-bakterien, ber vi dig gå på sållningsprov för
MRSA 1–2 veckor innan du kommer till Orton endast i följande fall:
1. Du har vårdats längre än ett dygn på sjukhus under det föregående året. Du kan själv
fråga sjukhusets hygienskötare eller avdelningen om du har utsatts för MRSAbakterien.
2. Du har arbetat på en arbetsplats där MRSA förekommit
3. MRSA förekommer eller har förekommit i din närmaste krets
4. Du har vårdats av läkare/tandläkare eller på sjukhus/någon annan enhet utomlands
under det föregående året eller vistats i flera månader utanför de nordiska länderna
Om Du har frågor (t.ex. om du ska genomgå MRSA-sållning eller inte), ber vi att du kontaktar
hygienskötare Sirpa Harle tfn (09) 4748 6466.
Om sållningsprovet inte kan tas på hälsovårdscentralen eller inom företags-hälsovården, kan
du låta ta provet på någon privat läkarstation. Ta denna anvisning med dig när du går på
provtagning. Om provet är positivt för MRSA, ska du genast kontakta Ortons hygienskötare
eller avdelningen som mottar dig. Sållningsprov för MRSA kan också tas vid Ortons
laboratorium mot avgift.
Vi hoppas att du förstår betydelsen av detta arbete för att förebygga sjukhus-infektioner. Vi
beklagar det extra besvär som provtagningen medför för dig. MRSA är det inget hinder för
vård vid Orton.
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