
ن   (MRSA) المكورات العنقود�ة الذهب�ة المقاومة للميث�س�لني
شاد    الوقا�ة من العدوى ومكافحتها تخص للمر�ض ومقد�ي الرعا�ةورقة اس�ت

 

 

ى غالسكو  ال��ب
 وكال�د

 

ن  ما �ي    ؟)MRSA(  المكورات العنقود�ة الذهب�ة المقاومة للميث�س�لني
 

MRSA ي ال
ي توجد عادة �ض �ا اليت ي أصبحت مقاومة لبعض   جسم المس� المكورات العنقود�ة الذهب�ةن�ع من البكت�ي اليت

ي �ستخدمها �شكل شائع.     المضادات الحي��ة اليت
 

 االستعمار 
 

ض �مكن أن تع�ش  ي مناطق مثل األنف.   دون أن �سبب أدى  ع� الجلد  المكورات العنقود�ة الذهب�ة المقاومة للميث�س�لني
أو �ض

ي من استعمار  أنكتأ�د تم الاالستعمار. إذا بوهذا ما �س� 
 ". ناقل، فقد �ش�ي إل�ك ع� أنك " MRSAتعايض

 
 عدوىال
 

ي بعض األح�ان ، �مكن أن 
ض  تتخلل�ض أو  شق تحت سطح الجلد من خالل  المكورات العنقود�ة الذهب�ة المقاومة للميث�س�لني

 �سبب العدوى. بح�ث قسطرة المثل  يتم إدخالهجهاز 
ي درجة الحرارة ، ومنطقة ت قد �شمل أعراض العدوى ارتفاع

ي ورم مؤلمة �ض
ت  الجلد أو ج�ح مت�ب. ومع ذلك ، إذا كن �ض

ا بعدوى   . هناك مضادات حي��ة أخرى �مكن لطبيبك وصفها لك كعالج ه، فال تقلق ألن MRSAمصاب�
 

ي من الك�ف  
  ؟MRSA  أصبحت أعاين

 
ي المجتمع ، أو ر�ما كنت قد حصقبل دخولك إ� المستش�ض ألنه أمر ش MRSAلت ع� صر�ما تكون قد ح

ي  ائع �ض
لت عل�ه �ض

 .  المستش�ض
 

ي ذلك الدخول المتكرر إ�   MRSAاإلصابة بمرض  أ��� لخطر عوامل إ� تع��ض بعض المر�ض قد تؤدي بعض ال
، بما �ض

ي �جب إدخالها  أجهزة المستش�ض أو العالج بالمضادات الحي��ة أو الجراحة أو  ي جلدك  عقطأو الجروح / ال القسطرة اليت
 �ض

 
 

 

؟     ك�ف ينت�ش
 

�ا  �شكل أسا�ي من شخص آلخر عن ط��ق االتصال بال�د. تعد النظافة الج�دة لأل�دي واحدة من   MRSA ال تنت�ش بكت�ي
 . MRSA الأ��� الطرق فعال�ة لوقف انتشار 

 
 

ي المستش�ن  MRSAماذا �حدث إذا تم �شخ�صك بمرض  
 ؟ أثناء وجودك �ن

 
 أثناء العنا�ة بك من أجل تقل�ل خطر االنتشار. هذە االحت�اطات مدرجة أدناە ؛ عززةماطات ت�اح المصلحةموظفو  تخذ سي 

 
ي غرفة واحدة و�طلب منك عدم ز�ارة أي  •

ي معظم الحاالت ، سيتم رعايتك �ض
 . للمر�ض العامة  مناطقال�ض



�ا وك��م األنفمضاد  قد يتم وصف عالج لك • ة المضاد للبكت�ي . إذا  ةحي��ال ةالمضاد لالستعمار �شمل منظف الب�ش
ا وصف المضادات الحي��ة لعالج  ا بعدوى ، فقد يتم أ�ض� . ستقوم ممرضتك ب�دارة العالج أو ذلككنت مصاب�

 ستتل�ت إرشادات حول ك�ف�ة الق�ام بذلك بنفسك. 
 داء القفازات والمآزر الصفراء عند االعتناء بك. س�قوم الموظفون بارت •
ي  •

ض �ض ة التنظ�ف داخل غرفتك إ� مرتني  اليوم. س�قوم الموظفون ب��ادة وت�ي
ي غرفتك ال كش�اءد ممكن أل أديض عد نطلب منك إبقاء •

 التنظ�ف أسهل.  حيت �كونشخص�ة �ض
 

ض من ا�تمال العالج ، سن اإلبالغ عن   لدىعندما  عززة ، سيتم وقف االحت�اطات الملالختبار.  خذ مسحات أو عيناتأبعد يومني
ض  ض سلبي عينتني  . تني

 
 
 

ول   ن  ؟MRSA هل س�ت

ا  ي بعض الحاالت ، قد تظل مستعمر�
ل عندما  من قبل �ض ض ي أن �منعك ذلك من العودة إ� الم�ض

هذە الجرثومة ، ول�ن ال ينب�ض
ي المجتمع ل�ست مطل��ة عاد

ا لك. عينات إضاف�ة �ض  ة�كون ذلك مناسب�

ي خطر؟ هل أحتاج إ� اتخاذ أ 
ي �ن

ي وعائلئت
ي هل أصدقايئ

ل؟ ي احت�اطات �ن ن  الم�ن
 

ا ع� األشخاص األصحاء ، بمن فيهم النساء الحوامل واألطفال والرضع ، ع� الرغم من أننا ال نو�ي   MRSAال تعد  خطر�
 . ي المستش�ض

 ب��ارة األطفال للمر�ض �ض
 

 نو�ي الزوار: 
 

 منها يهم بالصابون والماء / استخدم جل ال�حول قبل الدخول إ� غرفتك والخروجسل أ�دبغ •
 ع� ��رك.  عدم الجلوس •

 
 ال ُ�طلب من الزوار ارتداء القفازات والمآزر إال إذا كانوا �قومون بالعنا�ة الشخص�ة الخاصة بك. 

 
فإننا ننصح بممارسة النظافة   ال توجد احت�اطات محددة �جب اتخاذها عند خروجك من المستش�ض ، ومع ذلك ، 

ي المج  الشخص�ة الج�دة لجميع أفراد األ�ة. �جب
ا إخبار طبيبك وموظ�ض الذين يزورونك   موعة المجتمعات�ةعل�ك أ�ض�

 .MRSA بأنك مصابة بمرض
 
 

 ؟ماذا س�حدث إذا تم إدخا�ي إ� المستش�ن مرة أخرى  
 

 جميع المر�ض الذين تم إدخالهم إ� المستش�ض   وم بتقي�منق
 

ي المستش�ض  إذا تم قبولك 
ض بأنك  �ض ي غرفة  . قد نقوم بتم�� MRSAبمرض   مصاب، فمن المهم أن تخ�ب الموظفني

ضك �ض
 واحدة ونأخذ عينات أو مسحات لالختبار 

 
 
ي بك  الخاص بك مقدم الرعا�ةل أو لك  لم��د من المعلومات ، �مكنل

ي تعتئن
 التحدث إ� الممرضة الئت
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