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 المقدمة 

(، ما هي عالمات المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين) MRSAستجد في هذا الكتيب توضيحا أكثر عن بكتيريا 

طرحها. سيجيب طبيبك وقسم بعد قراءة هذا الكتيب؟ ال تتردد في هل الزالت لديك أسئلة اإلصابة وكيف يكون العالج. 

 التمريض على أسئلتك بكل سرور.

 

 MRSAمعلومات عن 

 ؟MRSAما هو 

MRSA  حروف ال هي كذلك المعروفة في لغة الشعب بكتيريا المستشفى لسهولة اإلصابة بها في المستشفيات أو دور الرعاية. تمثل

MRSA :المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين. اختصارا ل 

هي بكتيريا مقاومة للعديد من  MRSAبكتيريا ال تنتشر كثيرا عند اإلنسان. ‘ عادية‘المكورات العنقودية الذهبية هي جرثومة 

 .MRSAالمضادات الحيوية مما يصعب عالج التهابات ال 

 

 ؟MRSAكيف تنتشر عدوى ال 
 

عن طريق األيدي. لذلك يتوجب على العاملين بالمستشفى، الزوار والمرضى االلتزام  بشكل رئيسي MRSAتنتشر عدوى ال 

. يمكنك أن تسأل العاملين ما إذا قاموا بتعقيم أيديهم أم ال إذا كانت لديك شكوك. MRSAبتعليمات نظافة األيدي لتفادي انتشار ال 

 ‘.أهمية النظافة الجيدة لليدين‘يمكنك أن تطلب من طاقم التمريض كتيب 

 

 ؟في المرض MRSAبكتيريا ال لك هل تسبب 
 

تظهر عليهم أي أعراض. غالبا ما تختفي  أن يظلوا حاملي البكتيريا دون أن MRSAيمكن لألشخاص الذين صادفوا بكتيريا ال 

 البكتيريا بعد عدة أسابيع أو أشهر.

خطيرة التهابات  MRSAالبكتيريا أن يعدي أشخاصا آخرين لديهم مناعة منخفضة. يمكن لهؤالء األشخاص أن تسبب ‘ حامل‘يمكن ل

 على سبيل المثال في الرئتين، الدم أو جرح.

 

 كيف يتم متابعتك؟
 

مما إذا كنت الزلت حامال للجرثومة المعدية أو إذا كان للتأكد بانتظام ستخضع أثناء إقامتك في المستشفى لفحوصات )أخذ مسحات( 

 العالج قد أفاد أم ال.

 كما ستخضع لفحوصات جديدة إذا دخلت من جديد إلى المستشفى للتأكد مما إذا كنت الزلت حامال للجرثومة المعدية.
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 العالج
 

 MRSAقد تكون تعرضت لبكتريا ال 
 

لتشخيص البكتيريا عن طريق أخذ عينة نسيجية وتحليلها. يقوم الممرض أخذ عينة نسيجية من في المستشفى يمكن القيام بكشف طبي 

 ، األنف، المغبن، العجان، الجروح، ...(.الحنجرةاألماكن التي قد تنتشر فيها هذه الجرثومة )

 

 يمكن كذلك أخذ عينات نسيجية إذا: 

 حصلت على عالج أو أقمت في مستشفى أو دار رعاية أخرى 

  إذا تم تشخيص بكتيريا الMRSA لديك من قبل 

 إذا أقمت لمدة طويلة في المستشفى 

 .في إطار دراسة انتشار العدوى 

 

استعمال مرهم لألنف وغسل لديك فستخضع للعالج لتفادي انتشار العدوى. يكون العالج من خالل  MRSAإذا تم تشخيص بكتيريا 

 الجسم والشعر بصابون معقم.

 

 إجراءات العزلة

 .معزولةفي غرف  MRSAوذلك بعالج المرضى حاملي  MRSAنحاول في المستشفى تفادي انتشار عدوى بكتيريا 

  ولك المستشفى لتلقي العالج.عند دخ انفراديةنحاول أن نمنحك غرفة 

 .نعلق على باب غرفتك الفتة توضح إجراءات العزلة لتفادي انتشار البكتيريا 

 .يلبس عاملي المستشفى عند دخولهم غرفتك قناع الفم واألنف، سترة وقفازات 

 .إذا اضطررت مغادرة الغرفة فعليك وضع قناع الفم واألنف. ستحصل على هذا القناع من طاقم التمريض 

  ال يُسمح لك بمغادرة الغرفة إال إذا لفحص أو عالج. حينها تحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية. لتسهيل ذلك يتم تخطيط

 موعد الفحص في آخر اليوم.

  ال مياه حرارة بيمكن ألسرتك أن تأخذ مالبسك للغسيل في البيت. يجب أن توضع مالبسك مباشرة في آلة الغسيل وغسلها

إذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب أن تغسل المالبس في أعلى درجة حرارة ممكنة واستعمال برنامج تنقيع درجة.  06تقل عن 

 الغسيل.

 

 يوجد في كل غرفة مريض معقم كحولي لأليدي من أجل هذا الغرض.يطلب االلتزام أكثر بنظافة األيدي عند مغادرة الغرفة. 

 

 الزيارة 

 خطيرة ال على األشخاص السليمين وال على الحوامل. ال ينصح بزيارة األطفال الرضع و/أو MRSAيسمح بالزيارة. ليست ال 

 .األشخاص الضعفاء ويستحسن تفادي ذلك

دقة. كما نطلب ب –كما هو موضح ببطاقة العزلة المعلقة على باب الغرفة  –يتوجب على كل زائر االلتزام باإلجراءات اإلجبارية 

 يارة مرضى آخرين في المستشفى بعد زيارتك.من زوارك بأال يقوموا بز

 
 

 العودة إلى البيت
 

ال تحتاج االلتزام بنفس اإلجراءات عند عودتك إلى البيت كما كان األمر في المستشفى لكن تبقى نظافتك الشخصية مهمة. استعمل 

الستحمام مع اآلخرين. ال تحتاج التخاذ صابونا سائال عاديا لغسل يديك باستمرار وبشكل جيد. ال تتقاسم استعمال منشفتك وكيس ا

 السرير وتنظيف البيت.  أغطيةإجراءات خاصة بالنسبة لغسل المالبس، 
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االحتكاك الجسدي المباشر )القبل، المصافحة( مع أشخاص يمكن لعالقاتك االجتماعية أن تستمر كما كانت في السابق لكن تفادى 

 مرضى أو ضعفاء.

 

 في األخير
 

 كل هذه األمور قد تكون مزعجة لك لكن نتمنى أن تتفهم أهمية هذه اإلجراءات.ندرك تماما أن 

 

هل الزالت لديك استفسارات أو مالحظات بعد قراءتك لهذا الكتيب، يمكنك اللجوء إلى طبيبك المعالج. نتمنى حقا أن يكون هذا 

 ة.الكتيب قد وضح لك أمورا كثير

 

 مالحظات/ أسئلة شخصية

 سارات أو أسئلة، يمكنك تدوينها هنا حتى تكون دائما معك عندما تتحدث إلى الطبيب أو طاقم التمريض.إذا كانت لديك استف
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