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 چیست؟  (MRSA) ستافیلوکوک اورئوس (طالیی) مقاوم بھ متی سیلین
MRSA    ستافیلوکوک اورئوس نامیده میشود  یدا میشود و  پیک نوع باکتری است کھ بھ صورت کلی در بدن

 تیک کھ عموما استفاده میشود مقاوم شده است.آنتی بیو کھ بھ یک نوع خاص 
 

 زه شدن یکلون
MRSA زه رسانی روی پوست یا نواحی مانند بینی زندگی کند. بھ این عمل کلونی ب میتواند بدون ھیچ آسی

 حامل شناختھ میشوید. ، بھ عنوان کلونیزه شده اید  MRSA با اگر مشخص شود کھ شما میگویند.شدن 
 

 عفونت 
وارد  سطح پوست  ریبھ زمانند کاتر  رندهیگ  یدستگاه جا یک شکاف یا  از طریق MRSAبرخی اوقات 

 کند.میشود و عفونت ایجاد می
باشد. ھرچند،  خیسدمای باال، محل پوست ورم کرده و دردناک، زخم  نشانھ ھای عفونت میتواند شامل

، نگران نباشید زیرا آنتی بیوتیک ھایی ھستند کھ دکترھا بھ  شدید   MRSA دچار عفونت درصورتی کھ 
 . عنوان درمان برای شما تجویز میکنند 

 

 گرفتم؟  MRSAچگونھ 
  یا اینکھ   را پیش از آمدن بھ بیمارستان گرفتھ باشد زیرا در جامعھ بسیار شایع است   MRSAشما ممکن است  

 در بیمارستان گرفتھ باشد. آن
 ، در بیمارستان، درمان با آنتی بیوتیک، جراحی و مکرر فاکتورھای خاصی مانند بستری طوالنی مدت 

خم یا شکاف روی پوست میتواند برخی بیماران را در معرض خطر زدر بدن یا داشتن  دستگاه جای گیرنده
 قرار دھد. MRSAبیشتری برای 

 

MRSA ال پیدا میکند؟ قچطور انت 
MRSA دست منتقل میشود. رعایت بھداشت دست ھا بھ  ساساسا از فردی بھ فرد دیگر از طریق تما

 است. MRSAن راه ھا برای جلوگیری از انتقال ی خوبی از موثرتر
 

 باشد چھ چیزی رخ میدھد؟  MRSAدرصورتی کھ در بیمارستان تشخیص برای شما 
را کاھش دھند. این  باالیی عمل میکنند تا احتمال خطر طکارکنان بخش در زمان مراقبت از شما با احتیا 

 : احتیاط ھا شامل موارد زیر میشود 
د و از شما خواستھ میشو تا وارد ھیچ ناحیھ  ومراقبت میش   یک نفرهاز شما در اتاق  موارد،    ب در اغل •

 .اشتراکی بیماران نشوید 
بھ شما درمان ھایی ارائھ میشود کھ شامل تمیز کننده انتی بیوتیک پوستی    زه شدنیکلون احتمااال برای   •

است. درصورتی کھ عفونت داشتھ باشید، ممکن است برای درمان آنتی   پماد آنتی بیوتیک بینی و 



بیوتیک دریافت کنید. پرستار شما، درمان را انجام خواھد داد یا راھنمایی خواھید شد کھ چگونھ  
 ف کنید.خودتان آن را مصر

 . کارکنان ھنگام مراقبت از شما پیشبند و دستکش ھای زرد خواھند پوشید  •
 .کارکنان تمیز کردن اتاق شما را بھ دوبار در روز افزایش میدھند  •
تمیز   وسایل شخصی خود را در اتاق خود نگاه دارید تا مقدار از شما خواستھ خواھد شد تا کمترین  •

 ن تر شود.اکردن آس
 

برای آزمایش نمونھ گیری میشود. زمانی کھ دو نمونھ منفی   ود دو روز پس از اینکھ درمان شما کامل ش
 شود، پیش گیری احتیاطی کاھش میابد.

 

 از بین میرود؟  MRSAآیا 
این امر نباید شما را از این کھ  شود، ھرچند،  کلونیزه MRSAدر برخی موارد ممکن است بدن شما برای 

 گیری ھای بیشتر در جامعھ معموال نیاز نیست. در زمان مناسب بھ منزل بازگردید منع کند. نمونھ 
 

 رانھ انجام دھم؟یآیا دوستان و خانواده ام در خطر ھستند؟ آیا میبایست در منزل اقدامات پیشگ
MRSA    خطری برای افراد سالم از جملھ خانم ھای باردار، بچھ ھا و کودکان ندارد، ھرچند مالقات بچھ ھا

 مالقات کنندگان:  ما پیشنھاھاد میکنیم با بیمار را در بیمارستان توصیھ نمیکنیم.
 .تمیز کنند اتاق دست ھای خود را با صابون و آب  یا ژل الکلی  ازقبل از ورود و خروج  •
 .ا ننشینند روی تخت شم •

 
 . و دستکش نیست بھ پوشیدن پیشبند    یدرصورتی کھ مالقات کنند مراقبت شخصی شما را انجام نمیدھند نیاز 

در زمان مرخصی شدن از بیمارستان مراقبت ھای احتیاطی خاصی وجود ندارد کھ میبایست انجام دھید، 
شما ھمچنین بھ پزشک  ھرچند، ما توصیھ میکنیم تمام افراد خانھ بھداشت دست ھا را بھ خوبی راعایت کنند.  

 د.داری MRSAعمومی خود یا کارکنان جامعھ کھ شما را مالقات میکنند اعالم کنید 
 

 درصورتی کھ دوباره در بیمارستان بستری شود چھ رخ میدھد؟ 
 ارزیابی میکنیم.  MRSAما تمام بیماران بستری شده در بیمارستان را برای  

داشتید. ما ممکن است از شما  MRSAدرصورتی کھ بستری شوید، میبایست حتما بھ کارکنان بگوئید کھ 
 و برای آزمایش نمونھ گیری کنیم. مراقبت کنیم   یک نفرهدر اتاق 

 
 

 با پرستاری کھ از شما مراقبت میکند صحبت کنید  شما یا مراقبتان میتوانیدجھت کسب اطالعات بیشتر 
 
 

 V1.0ورژن  MRSAدر مورد  و مراقبان  مارانیب یمراقبت برا یبرگھ اطالعات


