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1.AMAÇ 

MRSA enfeksiyonlarını önlemek için gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, olası 

salgınları önlemek. 

2. KAPSAM 

Hastanedeki tüm birimleri ve çalışanları kapsar 

3.TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur 

4.UYGULAMA 

4.1. Rutin veya başka amaçlı kültürlerde MRSA (metisiline dirençlı staphylococcus aureus) üremesi durumunda, 

Hastane Enfeksiyon Kontrolü Komitesi haberdar edilmelidir. 

4.2. Bir serviste 2 hafta içinde 2 ya da daha fazla MRSA üremesi saptanması halinde MRSA üremesi saptanan 

hastaların klinik durumları uygunsa hemen taburcu edilmelidir. 

4.3. MRSA ile enfekte ya da kolonize olan ve taburcu edilemeyen hastalar izole edilmeli ( temas izolasyonu ), 

mümkünse hasta tek kişilik odaya alınmalı, tek kişilik oda yoksa yalnız yatırılabileceği bir odaya alınmalıdır (eğer 

çok sayıda hasta varsa MRSA saptananlar aynı odada yatırılabilirler). 

4.4. Malzeme ve alet kullanımı (özel steteskop, tansiyon aleti, termometre vs. ) hastaya özel olmalı, ve hastanın 

odasında kalmalı, eğer bu malzemelerin /aletlerin dışarı çıkışı gerekiyorsa dezenfekte edilmelidir 

4.5. Hastayla veya hastanın yakın çevresiyle temas öncesinde ve sonrasında eller antiseptik bir deterjanla 

yıkanmalı ya da alkol uygulanmalı, kontamine giysilerle ve çamaşırlarla temas sırasında eldiven giyilmeli, hastayla 

veya yakın çevresi ile temas sırasında önlük giyilmelidir. Ancak bazı özel durumlar dışında maske takılmasına 

gerek yoktur (balgam aspirasyonu,göğüs fizyoterapisi,eksfoliyatif cilt hastalıkları gibi) 

4.6. Hastaya ait çöp ve çamaşırlar hastane idaresine enfekte materyal olarak bildirilmeli, hasta yatak takımları, 

yıkamaya gönderilecek kumaş materyal özel bir torbada toplanmalı, çamaşırhane (eşyaların yüksek derecede 

yıkanması konusunda) uyarılmalıdır 

4.7. Hastanın çıkartıları, çöpleri enfekte atık torbasında toplanmalı, sonra atık merkezine gönderilmelidir 

4.8. Hasta başka bir bölüme/servise gönderilecekse mutlaka izolasyon kurallarına nakil sürecinde de uyum 

gösterilmeli, serviste yatak takımları ve hasta giysileri değiştirilmeli, varsa mevcut lezyonların üstü kapatılmalı, 

hasta ile giden kişilere önlük giydirilmeli ve ilgili servis/ kurum uyarılmalıdır. 

4.9. Odanın temizliği dezenfektanlar ile her gün yapılmalı,bu odada kullanılan temizlik malzemesi başka bir yerde 

kullanılmamalıdır. Yıkama makinesi kullanılacaksa işlem sonrası aletin yüzey fırçası değiştirilmelidir. 

4.10. MRSA üremiş olan hastalardan komitenin belirleyeceği sıklıkta kontrol kültürleri alınmalıdır. Arka arkaya üç 

negatif kültür sonucu alınınca izolasyona son verilir. Enfeksiyon Kontrol Komitesi gerekli görürse tüm hastalar ve 

personelden tarama kültürleri yapılabilir. 

4.11. MRSA taşıyıcısı olduğu saptanan personelde eradikasyon için gerekli önlemler alınır. Taşıyıcılık eradike 

edilmezse ilgili personelin hasta bakımı hizmetinde çalışmasına izin verilmez 

5.İLGİLİ DÖKUMAN 

İlgili dokuman yoktur. 

 
 
 
  


