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 اطالعات برای بیماران و مراقبان درباره

MRSA 
 (استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین)

(Information for Patients and Carers about MRSA 

(Meticillin Resistant Staphylococcus aureus) - Farsi( 
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MRSA ست؟چی 

MRSA  مخفف استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی

شایع به نام ( میکروب)این نوعی باکتری  .سیلین است

آن  MRSAنقطه تمایز  .باشد استافیلوکوکوس اورئوس می

ها مقاوم است اما نه  بیوتیک است که نسبت به برخی از آنتی

توانید کامالً بدون اینکه آسیبی به  می MRSA. همه آنها

وارد کند، روی پوست یا در بینی انسان زندگی کند فرد 

 (.کولونیزاسیون)

 

 مبتال شدم؟ MRSAچگونه به 

 MRSAممکن است قبل از اینکه به بیمارستان بیایید، به 

مبتال شده باشید، زیرا این باکتری در جامعه بسیار شایع 

 .یا ممکن است در بیمارستان به آن مبتال شده باشید. است

 افتد؟ ارستان هستم، چه اتفاقی میوقتی در بیم

  در برخی موارد، شما در یک اتاق مجزا قرار داده

 .شوید می

 های بهداشتی هنگام مراقبت از  مددکاران مراقبت

شما از یک روپوش و دستکش پالستیکی یکبار 

 .مصرف استفاده خواهند کرد

  ممکن است ما درمانMRSA را به شما ارائه دهیم. 

 شما، ممکن است چندین معاینه  پس از تکمیل درمان

 .و سواب دیگر انجام دهیم
 

 به چه کسی باید بگویم؟

شما باید به پزشک عمومی خود و هر یک از پرستاران 

کنند،  منطقه یا جامعه، یا کارکنانی که شما را ویزیت می

روید،  وقتی به خانه می. مبتال هستید MRSAبگویید که به 

بیمارستان به پزشک عمومی شما اطالع خواهد داد اما 

 .گاهی اوقات چند روز طول خواهد کشید

در صورت عدم تمایل، نیازی نیست به دوستان یا خانواده 

 .خود اطالع دهید
 

تواند به خانواده و دوستان من  می MRSA  آیا

 آسیب برساند؟

MRSA نان باردار، کودکان و به افراد سالم اعم از ز

 .رساند نوزادان آسیبی نمی

MRSA های  تواند افرادی را مبتال کند که بیماری می

مدت و خاص دارند، برای مثال نارسایی کلیه و  طوالنی

اگر نگران هستید که خانواده و دوستان شما به  .دیابت

MRSA  مبتال شوند، لطفاً با پزشک عمومی، پرستار

 .ت کنیدمنطقه یا جامعه صحب

 

 MRSAروم، به درمان  آیا وقتی به خانه می

 نیاز دارم؟

بدون )در بدن شما کلونیزه شده است  MRSAاگر 

، (در بدن شما است MRSAهیچگونه عالئم عفونت، 

روید نیاز باشد که درمان خود  ممکن است وقتی به خانه می

روید برای شما  اگر، وقتی به خانه می. را ادامه دهید

یک تجویز شده باشد، باید دوره مصرف را کامل بیوت آنتی

توانید اطالعات بیشتری را از  قبل از رفتن به خانه می .کنید

 .کارکنان بخش دریافت کنید

 

 شود؟ غربالگری چه می

روید ما شما را به طور منظم از نظر ابتال  وقتی به خانه می

کنیم مگر اینکه یک دلیل پزشکی  بررسی نمی MRSAبه 

کار وجود داشته باشد، برای مثال یک زخم قرمز  برای این

کنیم تا تشخیص دهیم که  ما از یک سواب استفاده می .شود

 .عفونت وجود دارد یا خیر

روم، اقدامات احتیاطی  آیا باید وقتی به خانه می

 خاصی را انجام دهم؟

 تنها و مهمترین اقدام برای کنترل عفونت آن . خیر

های  ه بهداشت دستاست که تمام اعضای خانواد

این امر از شیوع  .خود را به درستی رعایت کنند

MRSA ها  و بسیاری از انواع مختلف عفونت

 .کند جلوگیری می

  اگر زخم یا پانسمان دارید، پرستار منطقه یا جامعه

از روپوش و دستکش یکبارمصرف استفاده خواهد 

پذیر  زیرا آنها معموالً در جامعه بیماران آسیب. کرد

 .کنند گر را نیز ویزیت میدی

 های خود را در خانه بشویید  طبق روال عادی، لباس

 .و خشک کنید

 توانید در هر یک از  اگر حالتان خوب باشد، می

های عمومی حاضر  رویدادهای اجتماعی یا مکان

 .شوید

 

اگر دوباره در بیمارستان پذیرش شوم، چه اتفاقی 

 خواهد افتاد؟

تان پذیرش شوید، باید به کارکنان اگر شما دوباره در بیمارس

در  .مبتال بوده اید MRSAاطالع دهید که در گذشته به 

برخی موارد، ما شما را در یک اتاق مجزا قرار خواهیم داد 

شما را معاینه خواهیم  MRSAو دوباره از نظر ابتال به 

 .کرد

 


