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8 A MRSA elleni védekezés gyakor-
lati tapasztalataival kapcsolatban 
felkerestük dr. Rákay Erzsébetet, a 
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház és 

a budapesti Bajcsy Kórház higiéni-
kus főorvosát.

– Főorvos asszony, MRSA kapcsán általá-
ban mire kell odafi gyelnie a kórházaknak?
– Általában az a probléma, hogy Ma-
gyarországon jelentős MRSA pozitivi-
tás tapasztalható. MRSA fertőzöttség 
tekintetében azok az országok állnak 
jól, amelyek képesek voltak a probléma 
legelején lépni: azonnal szűrtek, izolál-
tak, és meg tudták akadályozni, hogy az 
MRSA elterjedjen. Sajnos, erre Magyar-
országon nem volt mód, ennek eredmé-
nyeként az invazív mintákból kitenyésző 
Staphylococcus aureusok 20-30 százalé-
kában található MRSA. A nagy kockázatú 
betegek körülbelül 30 százaléka MRSA-
pozitív.

– Az Egyesült Királyságban ez az arány 
megközelíti az 50 százalékot, Hollandiá-
ban egy százalék alatti. Európai összeha-
sonlításban jól vagy rosszul állunk?
– A kérdés összetett. Az a legnagyobb 
probléma, hogy Magyarországon még 
mindig nagyon kevés mikrobiológi-
ai vizsgálat történik. Ez struccpolitika. 
Ha nem végzünk mikrobiológiai vizs-
gálatokat, nem tudunk meg semmit 
az MRSA-fertőzöttségről, és úgy tűnik, 
hogy minden rendben van. Ha nincs 
vizsgálat, nem tudjuk észlelni azokat a 
multirezisztens kórokozat sem, amelyek 
egyre jelentősebb veszélyt jelentenek. 
Ezek egyre nagyobb problémát okoznak 
a kórházaknak, mert nem fogjuk tudni 
meggyógyítani a betegeket. Akkor tu-
dunk egyáltalán előre lépni, ha tisztában 
vagyunk a multirezisztens kórokozók lé-
tezésével. Ehhez viszont mikrobiológiai 
vizsgálatokat kell végezni: szűrni kell a 
betegeket.

– Milyen hozzáállást tapasztal a higiéniai 
szempontból Ön által felügyelt Bajcsy Kór-
házban?
– A Bajcsy Kórházban február óta PCR-
technikával végezzük a nagy kockázatú 
betegek szűrését. A menedzsment célja 
ezt kiterjeszteni az elektív műtéti felvé-
telre kerülő betegekre is. Ez azt jelentené, 
hogy még a felvétel előtt elvégezzük a 
szűrésüket és szükség esetén kezelésü-
ket, hiszen a nemzetközi szakirodalom 
azt mutatja, hogy ez a lépés jelentős 

eredményt hoz az MRSA elleni védeke-
zésben. A Bajcsy Kórház menedzsmentje 
elkötelezett a multirezisztens kórokozók 
szűrése iránt. Az elmúlt fél év eredményei 
azt mutatják, hogy száz nagy kockázatú 
betegből 30 MRSA kórokozóval érkezik 
a kórházunkba, tehát közöttük az MRSA 
pozitivitása 30 százalék. Ez az arány biz-
tosan nem csak a Bajcsy Kórházra igaz, 
hanem a többi betegellátó intézményre 
is. Ha egy kórház nem – vagy csak később 

– tudja meg, hogy a beteg MRSA-pozitív, 
nehezen lehet megakadályozni a kóroko-
zó terjedését, hiszen a pozitivitás sokszor 
nem fertőzés, hanem hordozás formájá-
ban jelenik meg. Így ha a betegnek nincs 
fertőzésre utaló jele, nem biztos, hogy 
történik nála egyébként mikrobiológiai 
vizsgálat.

– Ki számít nagy kockázatú betegnek?
– Az OEK módszertani levele és az álta-
lunk alkalmazott protokoll szerint, akik 
fél éven belül sebészeti osztályon vagy 
intenzív osztályon feküdtek, illetve mű-
téten estek át, a dializált betegek, a kró-
nikus sebbel rendelkező, fekélyes, rossz 
vérkeringésű betegek. Ők sokszor úgy 
jönnek be a kórházba, hogy krónikus se-
bükből MRSA tenyészik ki. Természetesen 
az is nagy kockázatúnak számít, akinek 
anamnézisében bármikor MRSA hordo-
zás szerepelt.

– Hogyan kezelik a helyzetet a Pest Megyei 
Flór Ferenc Kórházban?
– A multirezisztens kórokozók figye-
lése a Flór Ferenc Kórházban is aktív 
surveillance keretében valósul meg. 
Minden eset kivizsgálásra kerül, igyek-
szünk felderíteni a kontaktokat, és a le-
hetőségekhez képest izolálni és figye-
lemmel kísérni a beteget. A Flór Ferenc 
Kórházban is higiénés protokollban 
határoztuk meg azokat a kockázati ka-
tegóriákat, amelyek előfordulása ese-
tén szűrni kell. A két intézmény között 
az a különbség, hogy a Flór Ferencben 
ezt nem PCR-technológiával, hanem 
hagyományos módszerrel végezzük. 
A Bajcsy Kórházban a protokoll szerint 
a szűrést már a felvételkor kötelező-
en elvégzi nagyrészt az SBO, míg ez a 
Flór Ferenc Kórházban csak a betegel-
látó osztályokon történik meg. A PCR-
technológia 6-12 órán belül biztosít 
eredményt, a hagyományos módszer 
esetében pedig egy-két napon belül 
kapunk választ.

– Hogyan érti azt, hogy a lehetőségekhez 
képest izolálják a betegeket?
– Sajnos, az említett két intézményre, 
és szinte az összes magyar kórházra 
az öt-hatágyas kórtermek jellemzőek, 
bár már egyre több helyen találkozunk 
egy-kétágyas szobákkal is. A nagyobb 
kórtermek azért okoznak problémát, 
mert ha itt fordul elő MRSA, nehézséget 
jelent a fertőzött kiemelése és izolálása. 
Ez a kórházak szerkezetéből adódik. De 
például úgy tudom, hogy a debreceni 
Kenézy Kórházban minden osztályon 
kialakítottak egy-egy izoláló kórtermet, 
ami azt hivatott segíteni, hogy mindig 
legyen hely az elkülönítésre. Ez a jövő 
iránya, mert a multirezisztens kóroko-
zók egyre nagyobb gondot jelentenek.

– Milyen összefüggés áll fenn az MRSA-
fertőzések és a kórházi fi nanszírozás között?
– A kórházak jelenlegi finanszírozási 
rendszere nem könnyíti meg az MRSA 
elleni küzdelmet. A gyógyító osztályok 
keretgazdálkodását megnehezíti, ha 
sok az MRSA-pozitív beteg, mert az el-
különítés költséges dolog. Nem csak 

MRSA elleni küzdelem 
a kórházi gyakorlatban  
ZÖLDI PÉTER

Dr. Rákay Erzsébet 
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0 a beteget kell kiemelni és külön szo-
bában elhelyezni, hanem elméletileg 
külön nővér is szükséges a kezeléshez. 
A beteg ápolásához külön köpenyre, 
maszkra, védőkesztyűre, egyszer hasz-
nálatos eszközökre van szükség. Így az 
anyaggazdálkodási keretet jelentősen 
megterhelheti az MRSA ellátása. A kór-
ház számára pedig nem csak a fertőzött 
betegek gyógyszeres kezelése költsé-
ges, hanem a dekolonizáció – a kóroko-
zóktól való megszabadítás – is, ami az 
orr- és szájnyálkahártya többszöri fer-
tőtlenítését, fertőtlenítő fürdetést, gya-
koribb ágyneműcserét jelent.

– Ezért fontos a menedzsment számára a 
kérdés?
– A felelős kórházi menedzsment számá-
ra – és egyaránt ezt tapasztalom a Bajcsy 
Kórházban és a Flór Ferenc Kórházban 
is – az etikai okok mellett gazdasági 
szempontból is fontos a kórokozók elle-
ni védekezés. Fontos, hogy minél keve-
sebb beteg kapja el az MRSA-t, mert az 
ilyen fertőzések súlyosbítják a beteg ál-
lapotát, posztoperatív sebfertőzéseket, 
nosocomialis szepsziseket okozhatnak, 
megnyújtják az ápolási időt. 

– Milyen stratégián alapul a megelőzés?
– A megelőzés során talán az oktatás-
nak és a kézhigiénének van a legna-
gyobb szerepe. Úgy az egészségügyi 
dolgozók, mint a teljes magyar lakos-
ság körében több tájékoztatásra lenne 
szükség a multirezisztens kórokozókkal 
kapcsolatban. Az egészségügyi dolgo-
zók megfelelő képzése azért fontos, 
mert a nemzetközi, hazai és kórházi 
irányelveket elsősorban a betegágy 
mellett dolgozó kollégáknak kell betar-
taniuk. Ha az osztály 20 munkatársából 
csak egy nem törődik az előírásokkal, 
a többi kolléga munkája értelmetlen-
né válik. Ha a 128 magyar kórházból 
csak egy nem törődik az MRSA-val, a 
többinek lesz nehezebb a helyzete. 
Ezt ismerte fel a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara is, amely előadás-

sorozatban oktatja a szakdolgozókat a 
higiénés kérdésekről. De a szakdolgo-
zók mellett az orvoskollégák oktatása is 
fontos lenne.

– Miért annyira fontos a kézhigiéné?
– Az egészségügyben jellemzően ké-
zen keresztül terjednek a kórokozók. 
Nem véletlen, hogy az ECDC, a CDC és 
a jelentős nemzetközi epidemiológia 
szervezetek „moss kezet” kampányokat 
indítanak, mert nagyon fontos, hogy a 
kézfertőtlenítés kiemelt szerepet kap-
jon a kórházakban. Magyarországon 
a kézfertőtlenítő szerek felhasználása 
nem mindenhol tükrözi egyértelműen 
azt, hogy a megfelelő gyakorisággal 
mosnak kezet a dolgozók. Persze, a kéz-
fertőtlenítő szerek agresszívak. Ha te-
hát nem biztosítjuk a kézmosás mellett 
a kézápolás lehetőségét, kiszárad, majd 
kirepedezik a bőr. Ezért a kézmosás és 
az ápolást együttesen kell kezelni.

– Mi az, ami még számít?
– A kézfertőtlenítés mellett szükség 
van megfelelő számú személyzetre, a 
kórtermek zsúfoltságának megszünte-
tésére, szükség esetén elkülönítés biz-
tosítására és minden területen mikrobi-
ológiai szűrések bevezetésére.

– Hogyan működik ez a gyakorlatban?
– Mind a Bajcsy Kórházban, mind a Flór 
Ferenc Kórházban aktív figyelőrend-
szer működik, szoros kapcsolatban 
a mikrobiológia laborral. Bármilyen 
probléma esetén azonnal értesítenek 
bennünket. Az epidemiológiai szak-
ápolók napi feladata a mikrobiológi-
ai eredmények elemzése, és minden 
esetben, amikor fertőzés merül fel, 
megtesszük a szükséges intézkedése-
ket: az elkülönítést, a kontaktok szű-
rését, a kórtermi zárlatot. Felügyeljük 
a szükséges védőeszközök használa-
tát, illetve a kezeléssel kapcsolatban 
infektológus közreműködésével hatá-
rozzuk meg a kezelés módját. Mindkét 
intézményre jellemző, hogy nem fel-

tétlenül azonnal tudunk elkülöníteni, 
de amint kiürül egy kétágyas elkülö-
nítő, rögtön átkerül a beteg. A Bajcsy 
Kórházban a Sebészeti Osztályon talál-
hatóak szeptikus kórtermek, ahol nagy 
valószínűséggel minél hamarabb meg 
tudják oldani az elkülönítést. Más osz-
tályokon ez nehezebben megy.

– Hogyan viszonyul a problémához az in-
tézmények menedzsmentje?
– A kórházi higiéné csak abban az eset-
ben képes aktívan és hatékonyan ezt a 
feladatot ellátni, ha a menedzsmenttől 
megfelelő támogatást kap. Ez mindkét 
intézetben érvényesül, mind dr. Papp 
László főigazgató úr a Bajcsy Kórházban, 
mind dr. Bedros J. Róbert főigazgató úr 
a Flór Ferenc Kórházban elkötelezett az 
ügy iránt. E támogatás nélkül egyébként 
nem lehetnénk sikeresek, mert fertőzés 
esetén intézkedni kell az osztályokon, 
ennek anyagi következményei vannak, 
és az előírások betartását szigorúan fi -
gyelemmel kell kísérni. A menedzsment 
támogatása nélkül a kórházi higiénikus 
nehezen tud vitatkozni az osztályveze-
tőkkel. Nekem eddig szerencsém volt. 
Mindig olyan menedzsment állt a hátam 
mögött, amely ebben a témában maxi-
málisan partner volt.

– Van-e esély arra, hogy Magyarországon 
csökkenjen az MRSA fertőzések aránya? 
– Komoly előrelépésnek számít, hogy 
május végén a miniszter aláírta az 
egészségügyi ellátórendszerek infekció-
kontrolljának minimumfeltételeit szabá-
lyozó rendelet. Ez a kórházak mellett a 
szak- és háziorvosi rendelőkre is vonat-
kozik, úgy a személyi feltételek, mint a 
szakmai feladatok és tárgyi feltételek 
tekintetében. A rendelet elősegíti, hogy 
az infekciókontrollal minél több helyen, 
a megfelelő szinten és módon foglalkoz-
zanak. A MRSA elleni küzdelem ugyanis 
nem szabad, hogy csak a kórházak egyé-
ni küzdelme legyen. Központi intézke-
désekre, mikrobiológiai fegyelemre, 
teammunkára, összefogásra van szük-
ség. Fontos, hogy ne csak pár kórház 
küzdjön a nosocomialis fertőzések ellen, 
hanem akár az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal, akár az Országos Epidemiológiai 
Központ, akár az Egészségügyi Minisz-
térium, vagy a Magyar Kórházszövetség 
irányításával központi intézkedések va-
lósuljanak meg. Csak így van esély arra, 
hogy kézben tartsuk a problémát. Jelen-
leg nagyon sokat küzdünk az MRSA-val, 
és a probléma, úgy vélem, még nem csú-
szott ki a kezeink közül. Tegyünk is azért, 
hogy ez ne történhessen meg!
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