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(MRSA) کە بەرگریکارە بەرامبەر بەکتریاکوژ  بەکتریای ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس   

 ، زانیاریی بۆ نەخۆش 

 پەڕەی پاراستن لە نەخۆشی پەتا، هی دوکتۆری پاراستن لە نەخۆشی پەتا.
 

 ئایا MRSA چییە؟
 ASRMکە بەرگریکارە بەرامبەر بەکتریاکوژ.   "بەکتریای خڕی هێشوویی ئالتونی" بەواتا بەکتریای ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس 

ئەگینا لە  بەکتریای ستافیلۆکۆک بەرگریی بەهێزی )بەرگرییکارە( دژی هەندێکی دیاریکراو لە بەکتریاکوژ هەیە. بەواتای ئەوەیە کە

ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس بەکتریایەکە  هەستیار بە بەکتریاکوژ.  ،وە لەگەڵ ستافیلۆکۆکوسی ئاساییڕووی دیکەوە خۆیان جیاناکەنە

ئەم جۆرە  هەڵگرییکە لە باری ئاساییدا لەسەر پێست و لینجەپەردەکان هەیە، بەبێ ئەوەی ناڕەحەتی دروستکات.. ئاساییە کە 

کە ئەکرێت  چڵککردنبەکتریایە بیت بەبێ ئەوەی نەخۆش بیت. ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس ئەتوانێت جاروبار ببێتە هۆکاری 

، ئاگرە)مێکوتەی بەراز(.پێداویستی بە چارەکاریی هەبێت، لەوانە چڵککردنی خراپ، دومەڵ  
 

 ئایا MRSA مەترسی هەیە؟
ASRM دن، بەاڵم لەوانەیە ئەوانە چارەکارییان زەحمەتتر بێت. مەترسیەکە ئەوەیە کە لەوانەیە ابێتە هۆکاری فرەزۆرتر لە چڵککرن

کاتێکی درێژخایەنتری بوێت بۆ چاکبوونەوە و کە ئەو دژەبەکتریایەی کە مرۆڤ ئەبێت بەکاری بهێنێت، کاریگەریی الوەکی زیاترە. 

چاودێریدا باڵوبێتەوە، کە تێیدا زۆر لە نەخۆشەکان بەتایەبەت هەروەها مەترسی ئەوەش هەیە کە بەکتریای بەرگریکار لەناو بەشی 

ئەگرێتەوە،  ی دەرەوەی واڵتو کە زۆر بەکتریاکوژی لێ بەکارئەهێنرێت.. ئەمە بەتایەبەتیی نەخۆشخانەکان نپەتا وەرگرتنی شیاوی

تێیدا لێرە ئاسایی ترە. ASRMکە    
 

ئەکات؟ پەتا تووشچۆن   MRSA ئایا 
ەر مرۆڤ گزیاتر ئەبێت  پەتا باڵوبوونەوەبێت، بەدەگمەن ئەوانی تر تووش ئەکات. مەترسی  ASRMکەسێک کە تەنها هەڵگریی 

بۆ باڵوبوونەوەی هۆکارەکانی مەترسیی . ئەم دۆخە بە ی هەبێتبرینی پێستی هەبێت، بەزەحمەت ساڕێژبوو یان برینی تەڕ و بیرۆ

، هەندێکی دیاریکراو لە نەخۆشی پێستی درێژخایەن لەگەڵ دەمی دەردان و سۆندە کە داترسیمە ەکانیهۆکارناوئەبرێت. لەناوپەتا 

. لەناو یان لەسەر ئەم هۆکاری مەترسییانە زۆر بەکتریا هەن. هەلگرێکی هەژمارئەکرێت ئەبنناو پێست و لینجەپەردەکانا تێپەڕبە

ASRM  ئەتوانێت کەسانی تری ناو خێزانەکەی، لە باخچەی مندااڵن، لە ، تێدایە پەتایاڵوکردنەوەی بهۆکارەکانی مەترسی کە

 پەیوەندییدا لەگەڵ ئاژەڵ، لە پەیوەندیی جەستەیی لە وەرزش و سپۆرتا، هەروەها شوێنی مەشقکردن و جیم  خەڵکی تر تووش کات.

ASRM ڕایەخیێت، لەوانە دەسک و لە ڕێگەی دەستەکانەوە خەڵکی تر تووش ئەکات و ئەتوانێت بە شتەکانی دەوروبەرەوە بچەسپ 

   ، ئەکرێت لە نەخۆشخانەش، چاودێری پیران و ژینگەکانی تری چاودێریش ڕووبدات.پەتاکەباڵوبوونەوەی  مەشقکردن.
 

ڕزگاری بێت؟   MRSA ئایا ئەکرێت مرۆڤ لە 
پاش ماوەیەک چی تر لە تاقیکردنەوەدا نەبینرێت. کاتەکە جیاوازی هەیە، لە چەند مانگێکەوە تا ساڵ و لەوانەیە  ASRMئاساییە کە 

هەڵسەنگاندن ئەکەن کە  پەتاپێکەوە لەگەڵ دوکتۆری پاراستن لە  ASRM –پێکردنی زەحمەت بێت. دوکتۆری بەرپرس لە  پێشبیینی

کە پێویست ناکات. ئەم هەڵسەنگاندنە ئەکرێت کاتێک بکرێت کە  ASRMکەی کۆنتڕۆڵ و ڕێساگەلی هەڵوێستگرتن چیتر بۆ 

ASRM ەوە کە الیەنی کەم لە سێ دەرفەتی یەک لە دوا یەک لە ماوەی الی کەم یەک ساڵداکە چی تر لە تاقیکردنەوەدا نەدۆزرێت 

.وەرگیرابێت  
 

واباشە تۆ بیر لەچی بکەیتەوە ئایا  
ە سابونی شل بشۆرە.ب. دەستەکانت پەتاگرنگترین ڕێگاچارە، پاکژییەکی باشی دەستەکانە بۆ خۆالدان لە     ● 

یت،  ASRMتەنها هەڵگری  ،ری ئاسایی لەگەڵ کەسانی ترا هاودەمی بکەیت، لەو ماوەیەدا کە تۆتۆ ئەتوانیت وەک با    ●

.پەتاکەتێدا نەبێت بۆ باڵوکردنەوەی  مەترسیدارتهۆکاری  گەرتۆ  
تووش کەیت، ، مەترسیی ئەوە زیاتر ئەبێت کە تۆ کەسانی تر پەتابۆ باڵوکردنەوەی ئایا تۆ هۆکاری مەترسییدارت تێدایە     ●

 یلەباتبەکاربهێنە.  ی خۆتبەتایەبەت گرنگە. خاولی دەستی تایبەت و کەرەسەی توالێت ،ی باشئەوکاتە پاکژی ڕاگرتن
، دوش بکە. سەری برین بە برینپێچێک داپۆشە و گەر برینپێچەکە تەڕایی لێهاتە دەرێ، حەمامکردن لە بانیۆ یان حەوزی مەلە

بیگۆڕە.  گەر تۆ سۆندەت پێوەیە، واباشترە لەژێر جلەکانتەوە هەڵیانگریت. دەستەکانت بشۆرە پاش ئەوەی دەستت بەر برین 
  یان سۆندە کەوت.

چڵککردنی بەردەوام بوودا، بەزەحمەت ساڕێژبوو یان برینی تەڕ یان بیرۆ، واباشە بەشداریی لە سپۆرت و وەرزشدا لە     ●

  یان بەکارهێنانی شوێنی مەشقکردن یان جیمی هاوبەش. نەکەیت کە زۆر پەیوەندیی جەستەیی تێدایە
ڕاگرتنی دەستەکان لە پەیوەندیی لەگەڵ ئاژەڵدا ،  ، ئەوا پاکژی هەیە پەتا گەر تۆ هۆکاری مەترسیدارت بۆ باڵوکردنەوەی  ●

بن.  ASRMگرنگە، لەبەرئەوەی کە ئاژەڵیش ئەتوانن هەڵگری    
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تایەبەت گەلیئامۆژگاریی و پێشنیاز  
کارمەندان یان خوێندکارانی ناو چاودێری و بەتەنگەوەهاتن، نابێت بەشداری لەکاری چاودێریدا بکەن گەر هۆکاری     ●

مەترسیداریان بۆ باڵوکردنەوەی پەتا هەبێت. لە یەکینەکانی چاودێریدا کە نەخۆشی بەتایەبەت هەستیاریان هەیە، داوای ئەوەش 
ا نیشاندرێت، پێش ئەوەی کە کارمەندان لە کاری چاودێریدا بەشداری بکەن.وەدەنەتوانرێت لە تاقیکردن ASRMئەکرێت کە   

منداڵ ئەتوانن بەگشتی لە باخچەی مندااڵن بن و بەشداریی لە هەموو چاالکیەکاندا بکەن. بەاڵم بە پێچەوانەوە، بۆیان نییە     ●

ی بەزەحمەت ساڕێژبوو، یان برینی تەڕ، یان ، برینیەلەبەردەوام بوونداکە لەکاتی چڵککردنی پێست  چەی مندااڵن بنخلە با
 بیرۆ.

دوکتۆری پاراستن لە پەتا،  لەکاری پیشەییدا لەگەڵ ئاژەڵ، ئەوە گرنگە کە ئاژەڵەکان تووش نەکرێن. ئامۆژگاری لەالیەن   ●

  پێکەوە لەگەڵ دوکتۆری ئاژەڵ ئەدرێت.
 

لەسەری بڕۆییت ڕێساگەلی هەڵوێستگرتن کە تۆ ئەبێت بەپێی یاسای پاراستن لە پەتا  
کە دوکتۆرەکەت پێیوایە پێویستن. تۆ ئەبێت بۆ سەردانی دووبارە بێیتەوە و ئەو تاقیکردنەوانە بەجێبهێڵیت     ● 

بۆ ئەوەی کارمەندان  پێهەڵگرتنی پەتاکە بەشداریی بکەیت. ئەمە مانای ئەوەیە، کە زانیاریی بدەیت تۆ ئەبێت لە شوێن   ●

 بتوانن هەڵسەنگاننی ئەوە بکەن کە کەی، لە کوێ و چۆن تۆ لەوانەیە پەتات گرتبێت و ئایا تۆ کەسانی ترت تووش کردووە. 
کەت بکەیت، کاتێک چاودێری نەخۆشی، چاودێری ددان، چاودیری دەرمانیی بۆ پێ  ASRMتۆ ئەبێت باسی پەتای   ●

ی پێئەکرێت کە تۆ چاودێری کەسی یان پەرستیاریی لە شوێنێکی ژیانکردن یان لە ماڵەوە ئەمە ئەو کاتەش کار. وەرئەگریت
یارمەتیی لە کڕین، خاوێنکردنەوە، دابەشکردنی دەرمان یان چوون بۆ پیاسە وەرئەگریت، ئەوا لە  ، تەنهاوەرئەگریت. گەر تۆ

  کەت بکەیت. ASRM -زۆرینەی دۆخەکاندا پێویست ناکات باس لە پەتای

 کردنی گوێ و شتی لەو بابەتە،ێگەر تۆ هۆکاری مەترسیدارت هەیە بۆ باڵوکردنەوەی پەتا، ئەبێت لەکاتی کونت    ●

، ئەبێت باس بۆ پێست یان لینجەپەردەکان مەساژ، چاودێری پێکان کە دەرمانی نەبێت و چارەکاری لەم بابەتە تاتوکردنی لەش،
هۆکارەکانی مەترسیدار تاوەکو  ،چاوەڕێی ئەو چارەکاریانە بکەیتتۆ ئەشتوانیت جارێ کەت بکەیت.  ASRM -لە پەتای

 نامێنن.
 

بەپێی یاسای پاراستن لە پەتا. لەبەرئەمە تۆ ئەرکباریت لەسەر ڕێساگەلی هەڵوێستگرتن  گشتییە، ینەخۆشییەکی مەترسیدار 

MRSA پەتا چاو بە ڕێساگەلی هەڵوێسگرتندا  بڕۆییت کە دوکتۆرەکەت ئەتداتێ. تۆ ئەتوانیت داوابکەیت کە دوکتۆری پاراستن لە

 بخشێنێتەوە.


