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Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Poniższe wytyczne są zbiorem praktycznych rad dla osób z mukowiscydozą, w jaki sposób ograniczyć
zagrożenie zarażenia się groźnymi bakteriami i chronić swoje zdrowie podczas imprez na świeżym
powietrzu oraz wydarzeń w pomieszczeniach zamkniętych.
Decyzja o udziale we wszystkich imprezach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Walki z
Mukowiscydozą jest podejmowana na własną odpowiedzialność.

Osoby z mukowiscydozą znacznie częściej są narażone na ryzyko zakażania się lub kolonizacji
groźnymi, lekoopornymi, trudnymi do leczenia szczepami bakterii, które prowadzą do szybszego
postępu choroby. Zakażeniom układu oddechowego sprzyja obecność gęstego, lepkiego śluzu
zalegającego w oskrzelach chorych na mukowiscydozę, który jest znakomitą pożywką dla bakterii,
grzybów i innych patogenów. Jedną z groźnych bakterii dla chorych na mukowiscydozę jest
Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej). Zakażenie tym patogenem dotyczy około 60%
populacji chorych, w tym ponad 80% chorych dorosłych. W wyniku przewlekłego zakażenia
bakteryjnego dochodzi do nawracających zaostrzeń choroby i postępującego uszkodzenia płuc. Inną
bakterią, na którą należy zwrócić uwagę jest Burkholderia cepacia, zakażenie tą bakterią może mieć
wpływ na znacznie gorsze rokowania przebiegu choroby i dyskwalifikację w przypadku konieczności
przeszczepu płuc.
Pamiętaj!
Bakterie, które są groźne dla osób z mukowiscydozą nie mają wpływu na osoby zdrowe. Osoby zdrowe
nie zarażą się od osoby chorej na mukowiscydozę bakteriami, którymi skolonizowana jest osoba z
mukowiscydozą. Z kolei pomiędzy chorymi może dojść do groźnego zakażenia krzyżowego, co w
efekcie znacznie może przyspieszyć postęp choroby.

Stosując profilaktykę zakażeń płuc dążymy do tego, aby jak najdłużej uniknąć kolonizacji i zakażenia.
Podstawową zasadą zapobiegania zakażeniom układu oddechowego w mukowiscydozie jest
założenie, że każda osoba chora na mukowiscydozę może być potencjalnie źródłem zakażenia dla
innych chorych na mukowiscydozę.
Pamiętaj!
Aby ograniczyć ryzyko zakażeń krzyżowych unikaj bliskiego kontaktu z innymi chorym na
mukowiscydozę. W ostatnich latach wśród chorych na mukowiscydozę jest coraz więcej osób po
przeszczepie płuc. Ze względu na ryzyko odrzucenia narządu biorą oni na stałe leki immunosupresyjne,
które mogą obniżyć odporność organizmu. Te osoby są również narażone na ryzyko zakażeń
krzyżowych i powinny stosować się do poniższych zasad.

Wydarzenia na świeżym powietrzu:
Ryzyko zakażenia krzyżowego podczas przebywania na świeżym powietrzu jest niewielkie, dlatego
chorzy na mukowiscydozę mogą uczestniczyć w imprezach zbiorowych na świeżym powietrzu, pod
warunkiem stosowania się do poniższych zaleceń:
• unikaj kontaktów z innymi chorymi,
• nie podróżuj wspólnie z innymi chorymi na miejsce wydarzenia,
• nie podawaj ręki, nie całuj się, nie przytulaj się z innymi chorymi,
• zakładaj maseczkę wchodząc do pomieszczeń zamkniętych, np. do toalety, do biura zawodów,
• nie korzystaj z suszarek do rąk,
• staraj się zachować możliwie duży odstęp od innych osób, zwłaszcza kaszlących - optymalna odległość to
przynajmniej 2-4 metry; nigdy nie wiesz, czy ten ktoś obok nie jest zakażony groźną bakterią, tak naprawdę nie
wiesz kto z osób stojących obok Ciebie może być chory na mukowiscydozę,
• jeżeli musisz odkaszleć odsuń się na bezpieczną odległość 2-4 metrów od innych, kasłaj w przedramię, nigdy
w dłoń, zawsze po ataku kaszlu zdezynfekuj ręce,
• często myj i dezynfekuj dłonie - używaj płynów przeciwbakteryjnych i jednorazowych ręczników,
• używaj chusteczek jednorazowych i wyrzucać je zaraz po ich użyciu, a następnie zdezynfekuj ręce,
• nie dziel się z innymi jedzeniem i piciem,
• jeżeli jesteś przeziębiony, masz zaostrzenie choroby rozważ bardzo dokładnie czy w ogóle powinieneś
uczestniczyć w wydarzeniu. Bądź odpowiedzialny za zdrowie swoje, ale też za zdrowie innych chorych.

Imprezy w pomieszczeniach zamkniętych:
Ponieważ bliski kontakt pomiędzy osobami z mukowiscydozą jest dużo bardziej prawdopodobny
w zamkniętych pomieszczeniach, co znacznie podwyższa ryzyko zakażenia krzyżowego, zaleca się
aby tylko jedna osoba z

mukowiscydozą brała udział w wydarzeniach

w zamkniętych

pomieszczeniach organizowanych przez PTWM. Na niektórych wydarzeniach osoba chora na
mukowiscydozę może być zaproszona jako gość specjalny czy mówca. W takich sytuacjach inne
osoby z mukowiscydoza nie będą mogły brać udziału w spotkaniu.
Pamiętaj!
Bądź odpowiedzialny! Jeżeli jesteś zarażony Burkholderia cepacia lub Mycobacterium tuberculosis nie
powinieneś brać udziału w żadnych wydarzeniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Walki
z Mukowiscydozą - zamkniętych czy na świeżym powietrzu - gdzie mogą być obecni inni chorzy. Jeśli
masz wątpliwości jakimi bakteriami jesteś zakażony – porozmawiaj ze swoim lekarzem.
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