Kim jesteśmy?

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

VRE i 3+4 MRGN - Co to jest?

Cel
Naszym cele jest zwalczanie
rozprzestrzeniania się wielolekoopornych czynników chorobotwórczych.

• Westküstenkliniken gGmbH
(Heide und Brunsbüttel)
• Kreis Dithmarschen
• St. Georg gGmbH
• St. Johannis gGmbH
• Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
• Pflegeservice Albersdorf
• Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller &
Tiessen
• Seniorenresidenz Dethlefsen
• Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
• Haus Uthaven GmbH
• Pflegezentrum Marsch und Geest
• DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-DetlefsHaus“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöﬀte“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
• DRK KV-Dithmarschen
• Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
• Pflegeheim Kohlsaat
• Reha-Haus-Buchholz GmbH
• Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
• DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH

MRE-sieć w Dithmarschen

Współuczestnicy akcji

Pieczęć instytucji

Informacje dla
członków rodzin mieszkańców /
podopiecznych
dotkniętych zakażeniem wielolekoodpornym
czynnikiem chorobotwórczym
w stacjonarnych zakładach opieki i pod opieką
ambulatoryjną

www.dithmarschen.sh-mre.de
MRE-Netzwerk Dithmarschen
Esmarchstr. 50, 25746 Heide
Tel. 0481 785 49 00
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MRE-sieć w Dithmarschen
Z ARAZKI O DPORNE N A W IELE L EKÓW

VRE i 3+4 MRGN - Co to jest?

Jak należy się zachować?

Co gdzie zrobić?

Wiele bakterii, które początkowo nie były szcze-

Nie jest konieczne izolowanie chorego, może on

W przypadku niektórych czynności

gólnie niebezpieczne dla ludzkiego organizmu,

uczestniczyć w normalnym życiu towarzyskim.

(np. odsysania, higieny jamy ustnej) założyć maskę

wytworzyło w ostatnich latach odporność na

ochronną na nos i usta.

antybiotyki i stało się przez to problemem medycznym. Całkowite zabicie tych bakterii w organizmie ludzkim nie jest obecnie możliwe.

Dezynfekować określone powierzchnie.
• Najważniejsza jest higiena rąk.

Należy jednak zminimalizować rozprzestrzenia-

Bo przenoszenie z arazków odbywa się

W razie potrzeby opatrzeć rany środkiem anty-

nie się ich, konsekwentnie przestrzegając norm

przede wszystkim bezpośredni lub pośredni

septycznym.

higieny.

kontakt ze skórą rąk.

W Niemczech w leczeniu zakażeń bakteriami
Gram-ujemnymi (te mają specyficzną budowę
wewnętrzną) stosuje się 4 różne grupy antybiotyków.

• Należy co najmniej raz dziennie wycierać
deski sedesowe, umywalki, armatury,
uchwyty itp. środkiem dezynfekującym.
• Osoba zarażona powinna mieć własne

Tkaniny do prania i odpady usunąć natychmiast po przeprowadzeniu czynności
pielęgnacyjnych.
Transport

VRE (enterokoki oporne na wankomycynę) to

artykuły higieny osobistej (np. mydło, środki

W razie przeniesienia do szpitala, innego ośrodka

bakterie odporne na jedną z 4 grup antybiotyków.

do pielęgnacji zębów, ręczniki).

opieki lub do gabinetu lekarskiego (również w celu

(Wankomycyna należy do grupy antybiotyków
glikopeptydowych).

• Tkaniny należy prać w co najmniej 60° C.
• Sztućce i naczynia należy myć w zmywarce w

MRGN (wielolekooporne pałeczki Gram-ujemne)
to bakterie niewrażliwe (odporne) na kilka grup
antybiotyków.
3MRGN są odporne na 3 z 4 istniejących grup
antybiotyków.
4MRGN są odporne na 4 z 4 grup antybiotyków.
To znaczy na wszystkie.

co najmniej 65° C.
• W razie zasiedlenia jelita zaleca się, aby
chory korzystał z osobnej toalety.

przeprowadzenia badania rentgenowskiego) koniecznie poinformować o zasiedleniu lub infekcji.

