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  سكتلنداأ ي الصحية الوقاية هيئة

www.hps.scot.nhs.uk  

  

  الصحية الوقاية وكالة

www.hpa.org.uk  

  

 الـــصحية الخـــدمات لهيئـــة التابعـــة الاســـتعالمات خدمـــة

  )NHS Inform( الوطنية

www.nhsinform.co.uk  

  

 لهيئــة التابعــة Greater Glasgow & Clyde مؤســسة

  الوطنية الصحية الخدمات

www.nhsggc.org.uk/your-health/public-

health/infection-prevention-and-control/ 

ــى الحــصول  يمكــنكم  فريــق مــع بالتواصــل الاستــشارات مــن املزيــد ع

ـي العـدوى  مكافحة  أخـرى  بلغـات النـشرات بعـض تـوافرت كمـا ،املح

ى واضحة مطبوعة وبإصدارات وني املوقع ع ي ٕالالك   :التا

  

www.nhsggc.org.uk/your-health/public-

health/infection-prevention-and-control/  

  

 الخـــدمات لهيئـــة التابعـــة Greater Glasgow & Clyde مؤســـسة

  الوطنية الصحية

  :العدوى  حةملكاف العليا ٕالادارة فريق
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  حول  الحقائق بعض

 الذهبيــة العنقوديــة عــدوى 

ن املقاومـــــــــــــــــــة  للميثيـــــــــــــــــــسيل

)MRSA(  
  

(Some facts about MRSA (Meticillin Resistant 

Staphylococcus aureus) – Arabic) 

  

  

  

  



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  )الجـــــــراثيم( البكت

نتــشرة
ُ
ــ امل ــسم ال

ُ
 الذهبيــة العنقوديــة يجعــل ومــا هبيــة،الذ 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  )اســـتعمارية عـــدوى ( ؤالانــف الجلـــد فـــوق  للميثيــسيل

ى أذى أي تسبب أن دون    .ٕالاطالق ع

ـــــــسمو 
ُ
يـــــــا ت  املقاومـــــــة الذهبيـــــــة العنقوديـــــــة باســـــــم املقاومـــــــة البك

ن   .MRSA أو للميثيسيل

ن الفــــــــرق  هــــــــو مــــــــا  والعــــــــدوى  الاســــــــتعمارية العــــــــدوى  بــــــــ

  العادية؟

يــا وجــود عنــد الاســتعمارية العــدوى  تحــدث  الذهبيــة العنقوديــة بكت

ن املقاومة   .مرض بأي ٕالاصابة دون  الجسم ي للميثيسيل

يـــــا تـــــسبب عنــــــدما العـــــدوى  تحـــــدث بينمـــــا  الــــــشخص إصـــــابة البكت

  .باملرض

ـــــ العـــــدوى  أنـــــواع ـــــي مـــــا ا ال يـــــا تـــــسب  العنقوديـــــة بكت

ن املقاومة الذهبية   ؟للميثيسيل

يــــــا تــــــسبب أن يمكــــــن ن املقاومــــــة الذهبيــــــة العنقوديــــــة بكت  للميثيــــــسيل

ابـات مثـل ٔالامـراض مـن مختلفة أنواًعا ابـات الجلـد ال  العظـام وال

اب اب الرئوي  والال   .الدم مجرى  وال

  

 بعــــــــــــدوى  لإلصــــــــــــابة املعرضــــــــــــون  ٔالاشــــــــــــخاص هــــــــــــم مـــــــــــن

ن املقاومة الذهبية العنقودية   ؟للميثيسيل

ن املقاومـــــة الذهبيـــــة العنقوديـــــة بعـــــدوى  لإلصـــــابة يتعـــــرض  للميثيـــــسيل

ــــــ  الــــــشديد الاعــــــتالل ذوى  أو الــــــسّن  كبــــــار مــــــن املستــــــشفيات مر

 .أجـسامهم ـي أنبـوب إدخال يتم أو مفتوح جرح من يعانون  والذين

 عـــــدوى  املستـــــشفى ـــــي الـــــشخص ـــــا ُيـــــصاب عـــــدوى  أي تكـــــون  وقـــــد

ة  أك املر بعض تجعل قد ُمحددة عوامل ثمة بأن علًما ؛خط

 ٔالاجـــــــل طويلـــــــة ٕالاقامـــــــة ذلـــــــك ـــــــي بمـــــــا بالعـــــــدوى، لإلصـــــــابة عرضـــــــة

 لعمليـــــــــة الخـــــــــضوع أو الحيويـــــــــة املـــــــــضادات تنـــــــــاول  أو باملستـــــــــشفى

  .مؤخًرا جراحية

 العنقوديــــــــة عــــــــدوى  انتــــــــشار ــــــــي الــــــــتحكم يمكــــــــن كيــــــــف

ن املقاومة الذهبية   املستشفيات؟ ي للميثيسيل

 ؛الـــصحية الرعايـــة ـــي العـــاملون  يـــصدرها تعليمـــات أي اتبـــاع يجـــب

  :ذلك ي بما

 مـع ٔالاغطية أو الوسائد أو الفراش أغطية مشاركة عدم •

  .ٓالاخرين املر

  .ذلك منك ُيطلب لم ما الجروح ضمادة تغي عدم •

 احمــــرار وجــــود أو انزعــــاج أو ألــــم بــــأي شــــعورك حالــــة ــــي •

 مــن اطلــب ،الوريديــة املحقنــة مثــل ٔالاداة أو الجــرح حــول 

  .ٔالامر من والتحقق الحضور  التمريض طاقم أفراد أحد

 فبـــادر الجنـــاح، نظافـــة بـــشأن مخـــاوف أي لـــديك كــان إذا •

ى   .التمريض هيئة إبالغ إ

ى دائًما احرص •   .املياه لدورة الذهاب بعد يديك غسل ع

ـــى خطـــورة هنـــاك هـــل ن ع  الـــصحية الرعايـــة ـــي العـــامل

؟ وأقارب   املر

ن املقاومـــة الذهبيـــة العنقوديـــة عـــدوى  تمثـــل ال  مـــشكلة للميثيـــسيل

ى ـ أننا إال ؛ٔالاطفال ذلك ي بما ٔالاصحاء ٔالاشخاص ع  بعـدم نو

ــــــ ٔالاطفــــــال زيــــــارة  الــــــتالمس مــــــن بــــــأس وال .املستــــــشفيات ــــــي للمر

  .واملعانقة والتقبيل باأليدي املصافحة مثل ارالزو  مع املباشر

 الذهبيـــــــــة العنقوديـــــــــة عـــــــــدوى  مـــــــــن العـــــــــالج يـــــــــتم كيـــــــــف

ن املقاومة   ؟للميثيسيل

يــــــا عــــــن الناتجــــــة العــــــدوى  عــــــالج يمكننــــــا  الذهبيــــــة العنقوديــــــة بكت

ن املقاومة ي .الحيوية باملضادات للميثيسيل  ال الحاالت معظم و

ــا توجــد يــا ف ــى البكت ــسبب وال ٔالانــف داخــل وأ الجلــد ع
ُ
 عــدوى، ت

ى حاجة ي تكون  لن   .الحيوية املضادات تناول  إ

ـــــــــى قـــــــــادمٌ  أنـــــــــا  بعـــــــــدوى  ٕالاصـــــــــابة وأخـــــــــ املستـــــــــشفى إ

ن املقاومة الذهبية العنقودية   .للميثيسيل

ــــــــ جميــــــــع بفحــــــــص نقــــــــوم • ن املر  للمستــــــــشفى القــــــــادم

م عدم من للتحقق   .بالعدوى  إصاب

 الخــــضوع عقــــب وى بالعــــد لإلصــــابة ضــــئيل احتمــــال ثمــــة •

ــــي، إجــــراء أي أو جراحيــــة عمليــــة ألي  يمكــــن أنــــه إال جرا

ــــــــــ عــــــــــدوى  أي عــــــــــالج  العنقوديــــــــــة عــــــــــدوى  كانــــــــــت وإن ح

ن املقاومة الذهبية   .للميثيسيل

 الالزمـة الاحتياطـات الـصحية الرعايـة ـي العـاملون  يتخذ •

 ـــــــي إقامتـــــــك أثنـــــــاء بالعـــــــدوى  ٕالاصـــــــابة خطـــــــر مـــــــن للحـــــــد

  .املستشفى

  


