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Kính thân các bệnh nhân, 
  

bạn có xác nhận đã nhiễm MRSN (Multiresistente Gramnegative) hoặc đã tiếp xúc với một bệnh nhân 
nhiễm MRSN? Vì lý do đó mà bạn đã trả?i qua những xét nghiệm về vi sinh vật. Sau đây chúng tôi muốn 
giải thích cho bạn về những quy tắ?c ứng xử và những biện pháp đối phó quan trọng nhất đối với tác 
nhân gây bệnh này. 
  
Tác nhân gây bệnh multiresistente gramnegative là các loại vi khuẩn mà một số loại kháng sinh khi 
được dùng không có hiệ?u quả để chống lại chúng. Chúng thuờng được tìm thấy trong đuờng ruột, 
đường tiế?t niệu, đường hô hấp hoặc trên da. 
  
Trong các cơ sở y tế những biện pháp vệ sinh đặc biệ?t như sử dụng phòng đơn hoặc phòng chung với 
phòng vệ sinh cho mỗi cá nhân là rất cần thiết để tránh sự làn tràn của vi khuẩn. Các nhân viên bệnh 
viện sẽ sử dụ?ng quần áo bảo hộ khi giao tiếp trực tiếp với bạn (ví dụ?: khám sức khoẻ, chăm sóc, trị 
liệu). 
  
Biện pháp vệ sinh quan trọng nhất là khử trùng tay. Do đó bạn nên rửa sạch và khử trùng tay sau mỗ?i 
lần đi tiểu. Các nhân viên bệnh viện sẽ chỉ cho bạn cách khử trùng tay đúng nhất. Ngoài ra tất cả các 
khu vực trong phòng bạn, kể cả phòng tắm, đều phải được khử trùng mỗi ngày. 
  
Nếu bạn ở trong bệnh việ?n với xác nhận nhiễm khuẩn MRSN thì những phương pháp đặc biệt liên 
quan đến các cách trị liệu là cần thiế?t. Những phương pháp này chúng tôi sẽ giải thích riêng cho bạn. 
  
Khi ở nhà bạn nên chú ý đến những điều sau: 

- Vệ sinh tay cẩn thận, đặc biệt là sau mỗi lần đi tiểu 
- Chỉ sử dụng khăn và đồ dùng của cá nhân 
- Việc sử dụng các loại thuốc khử trùng là không cần thiết khi bạn ở nhà riêng 

  
Trước khi đi điều trị ở các phòng mạch, ở các cơ sở y tế và các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú 
khác bạn nên thông báo về việc bạn bị hoặc đã bị nhiễm MRSN. Điều này đảm bảo sự an toàn cho bạn 
cũng như những bệnh nhân khác. 
  
Những câu hỏi thêm về vấn đề này xin bạn vui lòng liên hệ với các nhân viên trạm y tế. 
  
Đội vệ sinh bệnh viện 
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Kính thân các bệnh nhân,
 
bạn có xác nhận đã nhiễm MRSN (Multiresistente Gramnegative) hoặc đã tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm MRSN? Vì lý do đó mà bạn đã trả?i qua những xét nghiệm về vi sinh vật. Sau đây chúng tôi muốn giải thích cho bạn về những quy tắ?c ứng xử và những biện pháp đối phó quan trọng nhất đối với tác nhân gây bệnh này.
 
Tác nhân gây bệnh multiresistente gramnegative là các loại vi khuẩn mà một số loại kháng sinh khi được dùng không có hiệ?u quả để chống lại chúng. Chúng thuờng được tìm thấy trong đuờng ruột, đường tiế?t niệu, đường hô hấp hoặc trên da.
 
Trong các cơ sở y tế những biện pháp vệ sinh đặc biệ?t như sử dụng phòng đơn hoặc phòng chung với phòng vệ sinh cho mỗi cá nhân là rất cần thiết để tránh sự làn tràn của vi khuẩn. Các nhân viên bệnh viện sẽ sử dụ?ng quần áo bảo hộ khi giao tiếp trực tiếp với bạn (ví dụ?: khám sức khoẻ, chăm sóc, trị liệu).
 
Biện pháp vệ sinh quan trọng nhất là khử trùng tay. Do đó bạn nên rửa sạch và khử trùng tay sau mỗ?i lần đi tiểu. Các nhân viên bệnh viện sẽ chỉ cho bạn cách khử trùng tay đúng nhất. Ngoài ra tất cả các khu vực trong phòng bạn, kể cả phòng tắm, đều phải được khử trùng mỗi ngày.
 
Nếu bạn ở trong bệnh việ?n với xác nhận nhiễm khuẩn MRSN thì những phương pháp đặc biệt liên quan đến các cách trị liệu là cần thiế?t. Những phương pháp này chúng tôi sẽ giải thích riêng cho bạn.
 
Khi ở nhà bạn nên chú ý đến những điều sau:
-         Vệ sinh tay cẩn thận, đặc biệt là sau mỗi lần đi tiểu
-         Chỉ sử dụng khăn và đồ dùng của cá nhân
-         Việc sử dụng các loại thuốc khử trùng là không cần thiết khi bạn ở nhà riêng
 
Trước khi đi điều trị ở các phòng mạch, ở các cơ sở y tế và các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú khác bạn nên thông báo về việc bạn bị hoặc đã bị nhiễm MRSN. Điều này đảm bảo sự an toàn cho bạn cũng như những bệnh nhân khác.
 
Những câu hỏi thêm về vấn đề này xin bạn vui lòng liên hệ với các nhân viên trạm y tế.
 
Đội vệ sinh bệnh viện
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