FAKTY DOTYCZĄCE MRSA CC 398 – CZYLI GRONKOWCA
ZŁOCISTEGO OPORNEGO NA METACYLINĘ
20% osób zakażonych w latach 2013-14 nie miało
żadnych kontaktów ze świniami ani z pracownikami
chlewni.
MRSA CC 398 został również wykryty w odbytnicy.
Jeśli ktoś jest nosicielem, może nagle bardzo
poważnie zachorować. Nie zdarza się to często, ale
dotyka nawet zdrowych i silnych ludzi.
Co należy robić, by nie zarazić innych?
Leczenie infekcji będzie daremne tak długo, jak
dana osoba będzie pracować przy świniach. Dlatego
pracownikom chlewni nie wolno uprawiać seksu i
wchodzić w bliski kontakt z osobami niezarażonymi.
Powinni oni udać się do lekarza, który pobierze
wymaz. A potem widywać się wyłącznie z ludźmi,
którzy także są zarażeni.
Jednakże istnieje ryzyko, że i tak zostanie się
zarażonym przez inny, bardziej agresywny MRSA.
Leczenie jest wciaż możliwe, jednak może
prowadzić do potrzeby hospitalizacji oraz być
zródłem nieprzyjemnych skutków ubocznych. W
przyszłości problem będzie wzrastał ponieważ
antybiotyki są stosowane w hodowli świń. Dla
własnego bezpieczeństwa pozbądź się MRSA
i znajdź sobie inną pracę, gdzie nie zagraża
zarażenie odpornymi na leki bakteriami.

First 8 months

Wrzesień 2014
Minister Zdrowia Nick Hækkerup, zakazał
organizowania wycieczek szkolnych do chlewni
zakażonych gronkowcem złocistym opornym na
metycylinę. Zakaz ten spowodowany jest mającym
miejsce w latach 2013 i 2014 zatrważającym
wzrostem liczby osób zarażonych gronkowcem
złocistym opornym na metycylinę. Bakteria ta
jest znacznie bardziej zaraźliwa, niż sądzono
dotychczas. Istnieje ryzyko, że uczniowie
zwiedzający hodowlę świń, mogliby przywlec
te bakterie z farmy do domów opieki, co byłoby
śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi starszych.
Duński Instytut Chorób Zakaźnych (SSI) potwierdza,
że MRSA może być roznoszony drogą płciową.
Według Duńskiego Ministerstwa Rolnictwa i
Weterynarii osoba zatrudniona przy hodowli trzody
chlewnej najprawdopodobniej jest nosicielem MRSA
CC 398 Może zarazić partnera, odbywając z nim
stosunek płciowy. Może zarazić dzieci, dotykając
ich. MRSA-398 może się szerzyć drogą kropelkową,
to jest przez kichanie, kaszel i wydmuchiwanie
nosa.
Bakterie mogą przez wiele miesięcy przetrwać
w meblach, dywanach oraz na klamkach drzwi.
Nawet jeśli się zmienia ubranie i bierze prysznic
po powrocie z chlewni do domu, istnieje ryzyko
zarażenia rodziny.
MRSA CC398 został wykryty w pochwach kobiet.
Istnieje wielkie ryzyko, że podczas naturalnego
porodu może zostać zakażone dziecko. Dziecko
może się również zakazić poprzez kontakt ze skórą
matki podczas karmienia piersią, zmiany pieluszek
oraz gdy matka nosi je i całuje.
MRSA rozprzestrzenia się poprzez dotyk, tj.
podczas stosunku płciowego, uścisku dłoni,
przytulania i pocałunków. Dlatego rodzina,
przyjaciele i zwierzęta domowe osób zatrudnionych
w chlewniach są narażone na ryzyko infekcji. I mogą
zarażać innych.

Informacja ta pochodzi ze strony Duńskiego Ministerstwa
Rolnictwa i Weterynarii, i zgodna jest z danymi Duńskiego
Instytutu Chorób Zakaźnych oraz Uniwersytetu Południowej
Jutlandii. Opublikowane przez blog www.sickpigs.dk, Knud
Haugmark

UWAŻAJ. NIE ROZPRZESTRZENIAJ MRSA.
POZBĄDŹ SIĘ GRONKOWCA ZŁOCISTEGO OPORNEGO NA
METACYLINĘ I ZNAJDŹ SOBIE BEZPIECZNIEJSZE ZAJĘCIE.
MRSA MUSI SIĘ NATYCHMIAST PRZESTAĆ
ROZPRZESTRZENIAĆ!

