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 ، معلومات برای مریض(MRSA) استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 

 )اطالعاتی( محافظت در برابر عفونت، توسط داکتران محافظت در برابر عفونتورق 

MRSA چیست؟ 

MRSA .به معنی "استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین" میباشد MRSA  )به این معنی است که )باکتری های

استافیلوکوک ها معمولی حساس در  با. در غیر آن آنها باشنداستافیلوکوک در برابر برخی انتی بیوتیک ها مقاوم می

ند باکتری های ا )استافیلوکوکوس اورئوس( Staphylococcus aureusبرابر انتی بیوتیک ها کدام تفاوتی ندارند. 

 معموالَ شخص میتواند. موجب کدام ناراحتی گردند مخاطی موجود میباشند بدون آن که ءمعموالَ در جلد و غشاکه 

عفونت سبب ایجاد میتواند  )استافیلوکوکوس اورئوس( بعضاَ  این نوع باکتری ها باشد بدون آنکه مریض باشد. حامل

 (. svinkoppor/impetigo)زرد زخم د. به طور مثال عفونت زخم ها، دمل ها و را نمایتداوی  ایجاب شود که های

 دارد؟ را به همراهخطراتی  MRSAآیا 

 MRSA  ممکن باعت عفونت های بیشتر نمی گردد اما تداوی آن میتواند دشوار باشد. این خطر وجود دارد که

استفاده میکند دارای  هاکه شخص از آن های انتی بیوتیک آن را در بر بگیرد و همچنان بیشتریصحتیاب شدن زمان 

توانند در داخل شفاخانه ها و بعوارض جانبی بیشتر باشد. همچنان این خطر نیز وجود دارد که باکتری ها مقاوم 

بوده و در باکتری ها این  شرپذیجایی که تعدادی زیادی از مریض ها به طور خاص آمادۀ  .کلینیک ها انتشار یابند

ارتباط  شفاخانه ها در خارج از کشور بهاین موضوع به طور خاص آنجا از انتی بیوتیک به مقدار زیاد استفاده میشود. 

 در مقایسه با اینجا بیشتر معمول میباشد.  MRSAکه در آنجا  میگیرد

MRSA  ؟سرایت میکندچگونه 

خطر سرایت زمانی افزایش می یابد که میباشد به ندرت دیگران را آلوده میسازد.   MRSAحامل صرفاَ  که یشخص

 را حاالتاین . باشد دشواری التیام می یابد یا زخم های مرطوب و ِاکزیمابه شخص دارای عفونت جلدی، زخم های که 

استوما)مجرای کاذب(و کاتتر ها که برخی امراض مزمن جلدی، همچنان  می نامند. عفونت سرایتبرای  عوامل خطر

باکتری های دارای  عوامل خطرد نیز به عنوان عوامل خطر شمرده میشوند.ناز میان جلد و غشاء مخاطی عبور میکن

داخل میتواند در  ،میباشد عفونت که دارای عوامل خطر برای سرایت MRSAحامل شخص . یک ی میباشندزیاد

اتاق  از طریقتماس بدنی در ورزش یا سپورت و همچنان از طریق تماس با حیوانات، از طریق  کودکستان، ،خانواده

از طریق دست ها به دیگران سرایت نموده و  MRSAآلوده سازد.  دیگران را های تمرینات ورزشی در ورزشگاه ها

تمرینات ورزشی. و فرش های  هاگیر بیفتند. به طور مثال دستگیربه روی اشیا همچنان میتواند در محیط اطراف 

بزرگساالن و در دیگر محالت مراقبتی صورت  مراقبت از، محالت عفونت همچنان میتواند در شفاخانه هاسرایت 

 بگیرد. 

 رهایی یافت؟ MRSAآیا میتوان از 

سال چند ز چند ماه تا میتواند اکرد.زمان)برای این کار( فتیادر آزمایش ها بعد از یک مدت را نمیتوان  MRSAمعموآلَ 

محافظت از  در مشارکت با داکتر MRSAداکتر مسئول و پیشگویی نمودن آن میتواند مشکل باشد. را در بر بگیرد 

. این ارزیابی میتواند زمانی تصمیم میگیرند MRSAبا رفتار قواعد در مورد پایان یافتن بررسی ها و  امراض عفونتی

 .سدگرفته شده، حد اقل سه بار در جریان یک سال، به مشاهده نر های در آزمایش MRSAصورت بگیرد که 
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 داشته باشیددر نظر آنچه را باید 

 است برای اجتناب از سرایت. دست ها را با صابون مایع بشویید.  یمهم ترین اقدامخوب  نظافت 

  صرفاَ حامل که تا زمانیMRSA و هنوز عوامل خطر برای سرایت عفونت را دریافت نکرده اید،  هستید

  .معاشرت داشته باشید ان طبق معمولمیتوانید با دیگر

  خطر آلوده ساختن دیگران توسط شما افزایش  باشیدخطر برای سرایت عفونت شما دارای عوامل زمانی که

ت. دست ها را با دقت بشویید.از حفظ الحصه خوب از اهمیت زیاد برخوردار اسدر آن صورت می یابد. 

دست پاک شخصی و سامان و لوازم شخصی تشناب استفاده نمایید. به عوض حمام کردن در داخل تپ حمام 

 تراوش کندرا با بنداژ بپوشانید و اگر از بنداژ مایعات بیرون  مو یا در داخل حوض شنا، شاور بگیرید. زخ

ده میکنید باید آن را در زیر لباس ها داشته باشید. بعد از آن که با زخم اگر از کاتتر استفا بنداژ را تبدیل کنید.

 و یا کاتتر در تماس بوده اید دستان تان را بشویید. 

 تراوش مایعات از آنها های که زخم ، در صورت داشتن عفونت جلدی، زخم های که به مشکل التیام می یابد

ورزش و سپورت های که در آنها تماس زیاد فزیکی وجود دارد، سهم آن ِاکزیما باید در و یا هم میکند 

 یرید. همچنان نباید از سالون های مشترک ورزشی یا ورزشگاه استفاده نمایید. نگ

  در هنگام تماس با نظافت خوب  در آن صورتاگر دارای عوامل خطر برای سرایت عفونت میباشید

 . مبدل شوند MRSAحامل به یرا حیوانات نیز میتوانند . زاز اهمیت زیاد برخوردار میباشد حیوانات

 ویژهها و توصیه های راهنمایی 

  برای سرایت عفونت هرگاه کارمندان و دانش آموزان در بخش خدمات صحی و مراقبتی دارای عوامل خطر

حساسیت دارای واحد ها مراقبتی که مریضانی  آن همچنان در.نباید در کار های مراقبتی سهم بگیرند باشند

وارد شدن  قبل ازبخش خدمات مراقبتی که از کارمندان  های ویژه وجود دارند تقاضا میگردد تا در آزمایش

 به مشاهده برسد.  MRSAنباید  آنها به کار اخذ میگردد

  در هنگام عفونت اطفال اطفال در ُکل میتوانند در کودکستان باشند و به همه فعالیت ها سهم بگیرند. در مقابل

 دی، زخم های که به مشکل الیتام می یابند و یا زخم های تراوش کننده یا ِاکزیما نباید در کودکستان باشند. جل

 در مشاغل حرفه ای با حیوانات مهم است تا )عفونت( به حیوانات سرایت نکند. راهنمایی توسط داکتر 

 داده میشود.  وترنر هاعفونتی همراه با  امراضکنترول کننده 

 رفتاری که شما باید نظر به قانون آنها را پیروی نماییدمقرراتی 

 الزم میداند تحویل بدهید. تان شما باید برای مراجعه مجدد آمده و آزمایش های را که داکتر 

  شما باید برای رد یابی سرایت همکاری نمایید. به این معنی که به کارمندان بخش خدمات صحی در این مورد

بتوانند قضاوت نمایند که چه زمانی، در کجا و چگونه شما ممکن آلوده شده باشید و معلومات بدهید تا آنها 

 همچنان اگر دیگران را نیز آلوده ساخته باشید. 

 تان  شما که خدمات صحی، خدمات صحی دندان و خدمات مراقبتی پا را دریافت میکنید باید در مورد آلودگی

خدمات مراقبتی را در یک اقامتگاه هم در منزل و یا  به طور شخصی یاهمچنان اگر  بگویید. MRSA به

کردن، تمیز کردن،  اری. اگر شما صرفاَ برای خریدمدار اعتبار میباشدنیز این موضوع بدست می آورید 

دوا یا هم برای قدم زدن کمک بدست می آورید در اکثر حاالت نیاز ندارید در مورد آلوده بودن تان  دریافت 

 . یدچیزی بگوی MRSAبه 

  باید در مواقع  هستیداگر شما دارای عوامل خطر برای سرایت عفونتpiercing  یا سوراخ نمودن بدن برای

تداوی جلد یا نخاء مخاطی موارد مشابه استفاده از جواهرات، خالکوبی، مساژ، مراقبت های غیر طبی پا و یا 

برای این چنین  زمان ناپدید شدن عوامل خطرهمچنان میتوانید تا .بگویید MRSA به در مورد آلوده بودن تان

 . منتظر بمانید شیوه های تداوی



3 (3) 

 ۲۰۱۴۔۰۵۔٠٠

 

MRSA, patientinformation 2014-05-09 – översättning till Dari 
 

 

MRSA  یک مریضی خطرناک برای اجتماع است. به همین دلیل شما نظر به قانون محافظت از امراض عفونتی

مکلف هستید تا از آن مقررات رفتاری که داکتر شما برای تان میدهد، پیروی کنید. شما میتوانید از داکتر کنترول کنندۀ 

 بخواهید تا مقررات رفتاری را مورد غور مجدد قرار بدهد. در والیت تان امراض عفونتی 

 

 


