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 وكال�د
 

ف ما �ي المكورات المع��ة    (VRE) المقاومة للفانكوما�سني
VRE  ي

ي توجد عادة �ف �ا اليت . ) حشاءأأمعاء (�ي البكت�ي ي المسالك البول�ة سبب قد �و الب�ش
ا التهابات �ف

�
المكورات المع��ة أح�ان

ي بعض األح�ان تصبح 
. �ف ف والجروح ومجرى الدم. عادة ما نعالج هذە االلتهابات بمضادات حي��ة تد� فانكوما�سني

ف لم �عد �عمل ضدهم. نحن �سالمكورات المع��ة مقاومة لهذا ال �ي هذە مضاد الحيوي ، و�عبارة أخرى فإن فانكوما�سني
ف أو ب  VREالمكورات المع��ة المقاومة للفانكوم�سني
 

 ؟VREإذا كان لدي  ما  ك�ف أعرف 
از أو أخذ مسحة للمستق�م نرسلها إ� المخت�ب لالختبار. قد تحمل أجزاء أخرى  VREيتضمن اختبار  عادًة تقد�م عينة من ال�ب

�ا ، ي بعض األح�ان نأخذ عينات م من الجسم هذە البكت�ي
ي ن مكان آخر. إن إجراء هذە االختبار لذلك �ف

ف �ف ات س�ساعد العاملني
  أم ال.  VREالرعا�ة الصح�ة ع� تحد�د ما إذا كنت بحاجة إ� عالج 

 

ي المستش�ف  VREث إذا وجدت أنك تحمل دماذا �ح 
 ؟أثناء وجودك �ف

 
  أّن إذا تم ا�تشاف VRE  ي أنك�ستعمر ي أ ه، (وهذا �عيف

ي جسمك أو �ف
�ا �ف ك ول�ن دون أي أعراض ائمعلد�ك البكت�ي

 إ� أي عالج.  تكن بحاجة للعدوى) فلن 
 ا ب  ، فسنعالجك بالمضادات الحي��ة.  VRE عدوىإذا كنت مصاب�
 ) .قد ننقلك إ� غرفة واحدة أثناء ظهور األعراض ، مثل اإلسهالVRE  نفسه ال �سبب اإلسهال ، ومع ذلك ، فإن

 أعراض مثل هذە قد تؤدي إ� انتشار العدوى �سهولة أ��� لآلخ��ن.)
 را  لصحيةا لرعايةا ملوعا دييرت فسو ف  عايتكر صفراء وقفازات لدى بالستيكية زاتقفاو م�ئ

 

  ؟ VRE   هل سأتمكن من التخلص من 
ي نها�ة المط VRE  تزول قد 

ي القناة و اف. ومع ذلك ، من تلقاء نفسها �ف
ألنه من الطب��ي أن تحمل المكورات المع��ة �ف

. ناقالهضم�ة ، فقد تظل 
ً

 . سبب لك أي مشا�ل إذا كنت بصحة ج�دةول�س من شأنها أن ��
 

ي خطر؟ هل أ 
ي �ف

ي وعائلئت
ل؟ نا بحاجةهل أصدقائئ ف ي الم�ف

 إ� اتخاذ أي احت�اطات �ف
VRE  ي

فة الج�دة مهمة و�جب عل�ك ذلك النساء الحوامل واألطفال والرضع. النظا ال ��ف األشخاص األصحاء ، بما �ف
ل و�مكنك  ف ي الم�ف

ل. ال توجد احت�اطات خاصة عند غسل مال�سك أو أش�اء أخرى �ف ف ي ذلك عندما تذهب إ� الم�ف
االستمرار �ف

  اجتماع�ة أو أما�ن عامة كالمعتاد فعال�اتالذهاب إ� أي 
 

ي  قبو�ي ماذا س�حدث إذا تم  
  المستش�ف مرة أخرى؟ �ف

ف عما إذا كنت قد أص ي  VREبت بمرض ذا تم إدخالك إ� المستش�ف ، فمن المهم أن تخ�ب الموظفني
ي الما�ف

 . �ف
 
ي بكلل

ي تعتئف
م��د من المعلومات ، ير�ب التحدث إ� الممرضة الئت  


