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  MRSA مقاوم المیثیسیلین 
   

، مجموعة باکتریا مقاومة النواع    المقاومة للمیثیسیلین صفراء، مختصر المکورات العنقودیة ال   MRSA 
هذا النوع من الباکتریا دون ان یصبح حامال ل. یمکن لالنسان ان یصبح بنسلینمن المضادات الحیویة/  ةکثیر 

لنوع من  اهذ كا  بامتالکضالباکتریا اما فی االنف او البلعوم او فی الجلد. التصبح مری ا النوع منیتواجد هذ، اضمری
تنشر عدوی غیر مرغوب بها الی المستشفیات او المراکز الصحیة. كلکن،الباکتریا  

 
ا ؟ذلماذا تقلقنا ه  

فی المستشفی و تسبب التهابات  النوع من الباکتریا فی المستشفی، قد تنتشر ا ذالجة حامل هعفی حالة م
المستشفی یسبب صعوبة فی معالجة انواع  فی. انتشار هذا النوع من الباکتریاكلدی المرضی/ المراجعین هنا

و الجروح. . علی سبیل المثال التهابات الجلدبنسلینکثیرة من االلتهابات بالمضادات الحیویة/  
المرضی فی المستشفی علی انواع خطیرة من االلتهابات تکون من الصعوبة معالجتهم یحصل وقد تسبب بان 

ا النوع من الباکتریا فی المستشفیات و ذضرورة خاصة لتفادی نشر ه كلهذە االسباب هنا الحیویة.بالمضادات 
 المراکز الصحیة.

یحملون هذا النوع من الباکتریا؟کانوا ا ذفیما ا کشفمن هم المشمولین باجراء الفحص ل  
مالجلد،االنف والبلعو عن طریق فحص صفراءالمکورات العنقودیة ال ـیتم اکتشاف ال   

الجلد،االنف  عن طریق فحص لعنقودیة الصفراء االمکورات مشمولین باجراء فحص  ەاالشخاص المذکورین ادنا
   م.والبلعو

فی الفترة االخیرة  همولم یکن لدی  MSRA ـ جمیع الذین تبین لدیهم سابقا بانهم یحملون   
 ثالث فحوصات متابعة ایجابیة.او خالل االثناعشر شهرا االخیرة 

MSRA المکورات العنقودیة الصفراء . تبین بان لدیهم  
MSRA المکورات العنقودیة الصفراء  . ساکن نفس البیت التی یسکنها حامل  

هناكاالثناعسر شهر االخیرة زار بلدان خارج الشمال االوروبی واو خالل    
 . رقد بالمستشفی او حصل علی عالج فی عیادة ما

 . عمل کموظف صحی
 . زار احدی بیوت رعایة االطفال،مخیم لالجئین او کان فی طریق الهجرة

MSRA ءاالقرب من خالل اجرا تەینصح باجراءمسح للعدوی لعائل ،لدی شخص ما  افشحالة اکتفی    
من الجسم لالشخاص الذین یحملون هذا الباکتریا.   MSRA لعالج کمحاولة البعاداباالمکان اعطاء الفحوصات.   

 
؟المکورات العنقودیة الصفراء من هم المشمولین بالعالج من   

 ینمن الموظف ـ کل ساکنی البیت فی حالة قیام احد افرادها بالعمل فی تقدیم الخدمات الصحیة، او یاتیهم زیارة 
الذین یقدمون خدمات صحیة فی البیت،او کان لدیە موعد او رقد بالمستشفی. عاملین بمجال الصحةال  

.ـ العالج موصی بە ایظا  للعوائل الذین لدیهم شخص یعانی من نقص المناعة  

طبیب االمراض یب اخصائی مثل طبیب االطفال، بان یکون باستشارة طـ فی حالةمعالجة االطفال و الحوامل یجب 
.االلتهاباتالنسائیة او طبیب اخصائی   

ـ العالج غیر ضروری للناس السالمین، الذین الیترددون بکثرة الی المراکز الصحیة . لکن کل الذین یرغبون بالعالج 
 بامکانهم الحصول علی عرض العالج.

 
 العمل، المدرسة وحدائق االطفال

العمل    MSRA بامکان حاملی 

االجرائات الالزمة بالتعاون مع صاحب العمل والطبیب فی حال حمل العامل/الموظف هذا النوع من یجب تقییم ـ 
 الباکتریا.

االطفال.  ائقبامکانهم الذهاب بشکل طبیعی للمدرسة و حد المکورات العنقودیة الصفراء ـ االطفال الحاملین علی 
من الباکتریا غیر موصی بە. اعالم المدرسة او حدیقة االطفال بان الطفل حامل هذا النوع  
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الجــالع ةــریقـط  
ایام ١٠الی  ٧من  باستمرارالعالج یعطی   

 غسل و تعقیم الجسم:
مرات یومیا. ٣ـ  ٢فی بدایة فتحتی االنف من  موپیروسینالتضع مرهم النف الحاوی علی مادة .   

. ضع الصابون علی کامل ة الهیبیسکروبد. غسل کامل الجسم بشکل یومی من ضمنها غسل شعر الراس بما
جدید علی کامل الجسم،تجفف الجسم بمنشفة نظیفة.من طف بالماء. تضع الصابون اشالجسم باالول    

علی االقل فی الیوم فی البلعوم تغرغر فتحة الفم و البلعوم مرتین  MRSA اف الش. فی حالة اکت  
بسائل  ممکنا اویتم غلیە اوغسلە كکان ذل. فرشاة غسل االسنان تبدل یومیا اذا الکورسودیل سائل غسل الفمب

انظر الی ملحق علبة الکوروسودیل. اذا کنت تسخدام اسنان اصطناعیة یجب تعقیمهم بسائل الکوروسودیل.
 الکورسودیل

 
 التغیرات فی الحیاة الیومیة اثناء فترة العالج

. المنسوجات تغسل باعلی درجة ،المناشف، قطعة قماش التنظیف و کل المالبس یومیا. تبدیل بیاضات الفراش،
 ٦٠غسالة. یفضل استخدام المالبس التی تتحمل درجة حرارة العلی کتوبة مممکنة وفقا للتعلیمات الحرارة 

ممکنا. كمئویة،اذا کان ذل  
لمرطب للجلد الذی الیؤثر علی مفعول مادة ا یمکنک استخدام الکریم یعانی من الجفاف ك. اذا کان جلد

الختیار المنتجات. كدتعمساالصیدلیة  بامکانسکروب. بیالهی  
مادة من  ٪٧٠بـ  ،معدات الماکیاج خالل کل الفترة. یجب تعقیمهم. التستخدم االقراط ، الساعة الیدویة، الحلقات

 السبرتو قبل استعمالهم. الماکیاج یمکن رمیهم.
من مادة السبرتو  ٪ ٧٠ب  لشعر/الجلد یجب تعقیمهمالمالمسة ل. المشط ، العوینات واالشیاء االخری   

خدام العویناتتعلی مستخدمی العدسات اس  
 . تنظیف عام بالمنزل. تهویة جیدة للمنزل بشکل یومی. 

من الباکتریا لدی الطبیب الدائم. یجب بیان السالمة ثالث مرات متتالیة  فحص المتابعة بعد اتخاذ ا جرائات التخلص
العالج کان ناجحا.من العدوی بعد العالج لکی تتاکد بان   

. مجانا وتعطی ،ادویة العالج التی تقرر من الطبیب تکتب علی الراجیت االزرق  

 
یجب ان تمر بثالث فحوصات بعد العالج تثبت بانك قد تخلص   MRSA عندما تثبت بانك تحمل باکتریا    

 منهم کی تکون بدون عدوی.
 

MRSA علیك اعالم الطبیب، طبیب االسنان والمستشفی ان کنت تحمل 
کورة ادناە بانك حاملذالجهات الم اعالم لحد حصولك علی تصریح بانك سالم من العدوی علیك دائما  

المکورات العنقودیة الصفراء  MRSA باکتریا 

مراجعة لدی الطبیب او الطبیب الخافر.ـ عندما یکون لدیك   

للمستشفی. ـ عندما یتم احالتك  

فی المستشفی. كـ عندماتحضر مواعیدك المقررة ل  

 ـ عندماتتطلب الحالة  ادخالك المسشفی.

الزمة لکی ال تنتشر لفی نفس الوقت تاخذ االحتیاطات ا المستشفی باعطاء العالج المناسب الیك، عندها تقوم

 العدوی فی المستشفی.

  

 فی المنزل

غسل غسل االیادی بشکل اعتیادی و جید. بمعنی ان علیك  بعلیک القیام   MRSA  للوقایة من انتشار الـ 

. کذلك قبل تجهیز الطعام. وتعیش بشکل طبیعی بین عائلتك ،المرافق الصحیةاالیادی بشکل تام بعد انتهائك من   

.   MRSA لیس هناك ای سبب لکی تقلق او تخاف علی نفسك او افراد العائلة اذا کنت حامال 

.MRSA اوال و قبل کل شئ یجب حمایة المرضی الذین یحصلون علی العالج من عدوی 

 


