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Informace pro pacienta s MRSA 
a pro jeho rodinné příslušníky 

Vážená paní, vážený pane,  

při mikrobiologickém vyšetření byla na některých místech Vašeho těla zjištěna bakterie, která je označována jako 
meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus, zkráceně MRSA. Dovolte, abychom Vás informovali o tom, co to pro 
Vás znamená.  

Co je MRSA? 

Každý člověk je trvale osídlen různými druhy baktérií. Baktérie se vyskytují zejména v dutině ústní, v tlustém 
střevě, ale také na kůži, na nosní sliznici a podobně. Tyto baktérie za normálních okolností nevyvolávají žádné 
potíže ani onemocnění, člověk je na jejich přítomnost adaptován. Při porušení sliznice nebo při výrazném útlumu 
imunity mohou však i tyto běžné baktérie způsobit nepříjemné komplikace – říkáme, že tyto baktérie jsou 
podmíněně patogenní.  

Mezi takovéto podmíněně patogenní baktérie patří i stafylokoky, které se u zdravých osob mohou vyskytovat 
zejména na nosní sliznici a na kůži. U oslabených jedinců mohou tyto baktérie vyvolat hnisavá ložiska v kůži anebo 
i v různých hlubokých orgánech a tkáních. Mohou způsobit i sepsi (otravu krve).   

Některé kmeny stafylokoků jsou rezistentní k antibiotiku, které se nejčastěji k léčbě stafylokokových infekcí užívá - 
k oxacilinu. Tyto kmeny se nazývají MRSA (meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus) podle rezistence 
k meticilinu, což je antibiotikum podobné oxacilinu.  

MRSA způsobuje zpravidla podobné infekce jako Staphylococcus aureus, ale obtížněji se léčí, protože bývá 
rezistentní k většině běžných antibiotik.  

Upozorňujeme ještě, že samotný nález MRSA není nutně projevem onemocnění. Může se jednat o pouhé 
nosičství, t.j. osídlení sliznic nebo kůže touto rezistentní formou stafylokoka. V takovém případě stafylokok svým 
nositelům žádné potíže nedělá a neohrozí ani zdravé osoby v okolí. Může však způsobit onemocnění u jedinců s 
porušenou kůží, například když mají kožní ekzém nebo nějaké povrchní poranění. Taková místa se snadno stávají 
vstupní branou infekce.  

Z tohoto důvodu se v nemocnicích provádějí opatření, která mají zabránit rozšíření MRSA na další nemocné.  

Jak se zjistí, že mám MRSA?  

Přítomnost MRSA se prokáže jen mikrobiologickým vyšetřením vzorků - obvykle výtěrem z nosu, z ran, případně 
z kůže (na hrázi), vyšetřením moče. Pokud MRSA nepůsobí infekci, jen je na těle pacienta přítomen, mluvíme o 
nosičství.  

Jak ovlivní MRSA můj pobyt v nemocnici?  

Během Vaší hospitalizace Vás musíme umístit na izolačním pokoji. Zdravotnický personál bude po vstupu do 
Vašeho pokoje dodržovat přísnější hygienická opatření (bude si například brát zvláštní plášť, používat ústenku a 
rukavice, dezinfikovat si ruce před odchodem z pokoje apod.).  

Jestliže po dohodě s ošetřujícím lékařem budete moci vycházet ven ze svého pokoje, prosíme Vás, abyste 
dodržoval(a) naše pokyny: před odchodem z pokoje si umýt a vydezinfikovat ruce, na chodbě se ničeho nedotýkat, 
používat jen vyčleněného WC a koupelny, nestýkat se s pacienty z jiných pokojů. Budete-li mít známky infekce 
dýchacích cest (rýma, kašel apod.), musíte po opuštění svého pokoje používat ústenku.  

Je Vám věnována stejně kvalitní léčebná i rehabilitační péče, jako kdybyste neměl MRSA. Pokud máte infekci 
způsobenou MRSA, budete propuštěn po dokončení léčby. Samotné nosičství MRSA není důvodem k prodloužení 
hospitalizace.  

Jak se léčí MRSA?  

Pouhá přítomnost (nosičství) MRSA nemusí být důvodem k léčbě. Někdy je třeba nosičství vyléčit. K tomu se 
obvykle používají lokální antibiotické přípravky (masti), dezinfekční přípravky a antibakteriální mýdla a šampony. 
Pokud dojde ke vzniku celkové infekce, musí se léčit účinnými antibiotiky injekčně.  

Smím mít návštěvy?  

Návštěvy za Vámi mohou přijít, ale je třeba, aby se ohlásily personálu. Pokud Vás budou ošetřovat, popřípadě mýt, 
oblečou si plášť a vezmou si rukavice a ústenku. Před odchodem z Vašeho pokoje si vždy musí vydezinfikovat 
ruce, aby nepřenesli MRSA na jiné lidi.  
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Co bude po propuštění?  

Doma budete dodržovat běžná hygienická opatření, především mytí rukou. K mytí používejte tekutá mýdla s 
dezinfekční přísadou (tzv. dezinfekční mýdla), která jsou běžně dostupná v lékárnách případně i drogeriích. Celé 
tělo se potom doporučuje omýt jednou denně, vlasy dvakrát týdně.  

Pokud by došlo k podráždění kůže v důsledku dezinfekčního prostředku, tento dále nepoužívejte a kontaktujte 
svého ošetřujícího lékaře.  

Doporučuje se častěji měnit své oblečení – spodní prádlo a prádlo těsně přiléhající k tělu jednou denně, noční 
prádlo dvakrát týdně. Upřednostňovat materiály, které lze prát na vyšší teplotu (60° C) a lze je žehlit.  

Při domácím ošetřování ležícího pacienta se doporučuje měnit povlečení tak často, jak je to možné, minimálně 2x 
týdně.  

Pokud by Vás doma ošetřoval zdravotnický personál, bude nosit plášť, rukavice a ústenku, aby MRSA nepřenesl 
na další pacienty. Pokud v rodině není oslabený člověk nebo člověk s kožními defekty, není třeba se obávat 
infekce.  

 

Při návštěvě lékaře a při dalším přijetí do nemocnice, oznamte, že jste/jste byl nosič MRSA nebo že jste byl léčen 
pro MRSA infekci. Ve Vaší zdravotnické dokumentaci bude údaj o MRSA uveden.  

 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 


