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ن املقاومـــــــــة الذهبيـــــــــة العنقوديـــــــــة ـــــــــي مـــــــــا  للميثيـــــــــسيل

)MRSA(؟  
ن املقاومـــة الذهبيـــة العنقوديـــة يـــا عـــدوى  ـــي للميثيـــسيل  العنقوديـــة بكت

ن، املقاومــــــة الذهبيــــــة ــــــي للميثيـــــــسيل يــــــا أنـــــــواع مــــــن و  )اثيمالجـــــــر ( البكت

نتــشرة
ُ
ــ امل ــسم ال

ُ
 الذهبيــة العنقوديــة يجعــل ومــا الذهبيــة، العنقوديــة ت

ن املقاومة ها عن مختلفة للميثيسيل يـا أنواع من غ ـا هـو البكت  مقاوم

 العنقوديــة تعــيش أن ويمكــن .جميعهــا ولــيس الحيويــة املــضادات لــبعض

ن املقاومـــة الذهبيــة  )ماريةاســـتع عـــدوى ( ؤالانــف الجلـــد فـــوق  للميثيــسيل

ى أذى أي تسبب أن دون    .ٕالاطالق ع

 الذهبيــــــــة العنقوديــــــــة بعــــــــدوى  ٕالاصــــــــابة تحــــــــدث كيــــــــف

ن؟ املقاومة   للميثيسيل
ــــــــصاب قــــــــد
ُ
ن املقاومــــــــة الذهبيــــــــة لعنقوديــــــــةا بعــــــــدوى  ت  قبــــــــل للميثيــــــــسيل

ى قدومك  أو فيـه، نعـيش الـذي املجتمع داخل ُمنتشرة ف املستشفى، إ

صاب قد
ُ
  .املستشفى داخل ا ت

  املستشفى؟ ي وجودي أثناء يحدث ذيال ما

  .منفصلة غرفة ي تكون  ٔالاحيان بعض ي •

ًر  الـــــــــــصحية الرعايـــــــــــة ـــــــــــي العـــــــــــاملون  يرتـــــــــــدي • ـــــــــــ  وقفـــــــــــازات ام

ــــــــستعمل بالســــــــتيكية
ُ
 الرعايــــــــة تقــــــــديمهم عنــــــــد واحــــــــدة مــــــــرة ت

  .لك الصحية

يا لهذه عالًجا لك نصرف قد •   .البكت

ـــــاء بمجـــــرد •  ذنأخـــــ أو فحوصـــــات نجـــــري  قـــــد عالجـــــك، مـــــن الان

  .إضافية عينات

ي الذي من ه أن ينب ؟ أخ   بحال
ــي ــ أن ينب  املجتمــع ــي التمــريض طــاقم أفــراد مــن اوأًيــ العــام املمــارس تخ

ن أو املنطقــــــــــة أو  بعــــــــــدوى  بإصــــــــــابتك بزيارتــــــــــك يقومــــــــــون  الــــــــــذين العــــــــــامل

ن املقاومة الذهبية لعنقوديةا ى عودتك وعند .للميثيسيل ل، إ ـ ى امل  تتـو

 ٔالامــــر يــــستغرق  قــــد ولكــــن املخــــتص طبيبــــك إخبــــار مــــسؤولية املستــــشفى

  .ٔالاحيان بعض ي أيام عدة

ـــى ضـــرورة هنـــاك وليـــست  ـــي ترغـــب لـــم إذا العائلـــة، أو ٔالاصـــدقاء إخبـــار إ

  .ذلك

 الذهبيــــــة العنقوديــــــة عــــــدوى  تــــــؤثر أن املمكــــــن مــــــن هــــــل

ن املقاومة ى للميثيسيل   وأصدقائي؟ عائل ع
ن املقاومـــــــة ةالذهبيـــــــ لعنقوديـــــــةا عـــــــدوى  تــــــسبب ال  ضـــــــرر  أي للميثيـــــــسيل

  .والرضع ؤالاطفال الحوامل النساء ذلك ويشمل ٔالاصحاء، لألشخاص

ــــــــى التـــــــــأث للعــــــــدوى  ويمكــــــــن  بعـــــــــض مــــــــن يعـــــــــانون  الــــــــذين ٔالاشـــــــــخاص ع

 .الــــسكري  وداء الكلــــوي  الفــــشل مثــــل ٔالاجــــل، طويلــــة الــــصحية الاعــــتالالت

ــى  املنطقــة ــي التمــريض طــاقم أفــراد أحــد أو العــام املمــارس استــشارة ُير

ــــــى العــــــدوى  تلــــــك تــــــأث بــــــشأن قلــــــق أي ســــــاورك إذا املجتمــــــع أو  أفــــــراد ع

  .أصدقائك أو عائلتك

ى سأحتاج هل ى عودتي عند العالج تناول  إ ل؟ إ   امل
ن املقاومــــة الذهبيــــة لعنقوديــــةا بعــــدوى  ُمــــصاًبا كنــــت إذا  أي( للميثيــــسيل

ــــى تحتــــاج قــــد ،)ٕالاصــــابة أعــــراض ظهــــور  دون  بالعــــدوى  مــــصاًبا كنــــت إذا  إ

ـــــى عودتـــــك عنـــــد العـــــالج تنـــــاول  ـــــي الاســـــتمرار ل  إ ـــــ ـــــي .امل  وصـــــف حالـــــة و

ــى عودتــك عنــد حيويــة مــضادات ل، إ ــ  الجرعــة تنــاول  الــضروري  فمــن امل

ــــى الحــــصول  ويمكنــــك .بالكامــــل ن مــــن املعلومــــات مــــن املزيــــد ع  ــــي العــــامل

ى عودتك قبل املر جناح ل  إ   .امل

  ؟الفحص عن ماذا
ـــــ فحـــــص أي بـــــإجراء نقـــــوم لـــــن  بعـــــدوى  إصـــــابتك عـــــدم مـــــن للتأكـــــد روتي

ن املقاومـة الذهبيـة لعنقوديـةا ـى عودتـك عنـد للميثيـسيل ل، إ ــ  إذا إال امل

ي ط سبٌب  هناك كان  نأخـذ وقـد .الجـرح لـون  احمـرار مثـل ؛ذلـك يستد

  .عدمه من بالعدوى  إصابتك لتحديد عينة

ــي خاصــة احتياطــات ثمــة هــل  العــودة عنــد اتخاذهــا ينب

ل؟ ىإ   امل

ـــ ٔالاســـرة أفـــراد لجميـــع لليـــدين الجيـــدة فالنظافـــة ال، •  مـــن تعت

 انتـــــــشار مـــــــن هـــــــذا ويقلـــــــل العـــــــدوى، مكافحـــــــة إجـــــــراءات أهـــــــم

ن املقاومــة الذهبيــة لعنقوديــةا عــدوى  هــا للميثيــسيل  مــن وغ

  .املختلفة العدوى  أنواع

 أفـراد فـسيحرص ضـمادات، تـضع أو بجـروح ُمصاًبا كنت إذا •

ـــــــى املجتمـــــــع أو املنطقـــــــة ـــــــي التمـــــــريض طـــــــاقم  مـــــــآرز  ارتـــــــداء ع

ــــستخدم وقفــــازات
ُ
ــــى ذلــــك ــــي الــــسبب ويرجــــع واحــــدة، ملــــرة ت  إ

م ـــــــ زيـــــــار  ـــــــي املـــــــرض بـــــــنفس لإلصـــــــابة عرضـــــــة آخـــــــرين ملر

  .املجتمع

ى احرص • ل  ي مالبسك وغسل نقع ع   .معتادة بصورة امل

 زيـــــــــارة أو اجتماعيـــــــــة مناســـــــــبة أي حـــــــــضور  بإمكانـــــــــك يـــــــــزال ال •

  .كاٍف  بتحسٍن  تشعر كنت إذا العامة، ٔالاماكن

ي عند يحدث الذي ما ى دخو   أخرى؟ مرة املستشفى إ
ـــــ أن الــــضروري  فمـــــن أخــــرى، مـــــرة بــــدخولك املستـــــشفى ســــمحت إذا  تخ

ن  املقاومـــة الذهبيـــة لعنقوديـــةا بعـــدوى  اُمـــصابً  كنـــت إذا بحالتـــك العـــامل

ن ــــي .قبــــل مــــن للميثيــــسيل  منفــــصلة غرفــــة ــــي نــــضعك ٔالاحيــــان، بعــــض و

  .بالعدوى  إصابتك عدم من للتحقق حصكف ونعيد
  


