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Patientinformation och förhållningsregler 
MRSA, översättning till nordkurdiska (kurmanji)  
 
MRSA, agahdariyên ji bona nexweşan 31 Çileyê Pêşî 2004  
 
Agahdariyên ji bona nexweşan û dîrektîfên gelemperî. Kurte-zanîna Dixtorê Nexweşiyên 
Jêkvegir. 
 
MRSA çi ye? 
Di azmûneke bakteriyan da, ko hate çêkirin li ser parçeya ji we hatibû stendin, me MRSA dît, ko 
jê ra dibêjin Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus. 
MRSA ji Staphylococcus aureusa asayî bêtir nerm e li hemberî antîbîotîkên ko em pirr caran bi 
kar tînin wekî penîsîlîn û antîbîotîkên mîna penîsîlînê. Ev ji aureus staphylococcusiya asayî ne 
cuda ne wekî din ji rê dibêjin staphylococcusi zer. Gelekî ji me, di poz da (bi nêzî ji sedî 30) an jî 
li ser çerm (bi nêzî ji sedî 10) xwedî vê staphylococcusiya zer in. Bi asayî em nizanin ko me ev 
bakterî girtine, lê belê carinan ev dibin sedemên kulên bi jan. Lê Staphylococcusiya zer mezin 
nabe gava li ser çerm kul an jî bîrov lê were an jî tiştekî biyanî li ser be wekî qester.  
Mirovên MRSAyê li ser xwe digerînin gava têkiliyê bi navenda tenduristiyê bikin, dikarin kaxiza 
tedawî/agahiyê ya taybetî bistînin ko tê da agahiyên di derbarê vê jêkvegirê hene. 
 
MRSA çawa belav dibe? 
MRSA li nexweşxaneyan têye raguheztin, feqet carinan ciyên din ên tenduristiyê weke malên pîr 
lê têne mêzekirinê jî der dikeve. Bi dest û cil û bergên kesên ko li wir dixebitin ev derbasî 
mirovan dibe an jî têye raguheztinê bi karmendê ko têkilî daniye bi kesekî MRSA li ser xwe 
digerîne. Metirsî û îxtîmala ko hûn bi vê virûsê bikevin pir dibe heke li derekî we, ‘hêmanên 
metirsiyê’ hebin mînanî kul, bîrov an jî qesterek.  
Metirsiya raguheztinê li zarostanê an jî li dibistanê gelekî kêm dimîne hetanî ko ‘hêmanên 
metirsiyê’ tune bin.  
Bi taybetî li hawirdora nexweşxaneyan, MRSA li pir welatan têye dîtinê. Em dixwazin nehêlînin 
ko ev li welatê me belav be, bi taybetî li ciyên tenduristiyê û ciyên din ên tenduristiyê mînanî 
navendên pîr lê têne mêzekirinê. Heke we li welatekî din, an jî li hêremeke ko MRSA li derketiye 
weke kesekî nexweş an jî weke kesekî li wan deran xebitîne têkilî bi ciyekî tenduristiyê daniye, 
divê hûn gava têkilî bi sîstema tenduristiya Swêdê datînin, qala wan tiştan bikin. 
Pir girîng e ko hûn pirr temîz û pak bin ji bo ko rê li ber belavbûna MRSAyê bêye girtinê.  
 
MRSA çawa têye tedawî kirinê? 
Ji kesên ko MRSAyê li ser xwe digerînin ra ne hewce ye antîbîotîkan bigirin ji bo ko sax bin. Lê 
belê gava MRSA bibe sedema jêkvegirê, vê gavê hin antîbîotîk belko pêdivî bibe.  
 
Hûn dikarin ji MRSAyê xelas bin? 
Dibe ko hûn ji mêj va an jî nêz va MRSAyê li xwe ser digerînin. Mixabin tu awayek tune ye ko ji 
we ra bêje hûn êdî nexweş nînin. Her tim metirsî û îxtimalek heye ko hûn cardin bi MRSAyê 
bigirin heke kulek li we bê, an an jî hûn antîbîotîkan bi kar bînin ji bo tedawiya xwe. Ji ber vê 
yekê gelekî girîng e ko gava hûn peywendî bi navendên tenduristiyê dikin divê hûn ji wan ra 
bêjin ko we berê bi MRSA girtibû an jî hêjî ew li ser we ye, vêca parçeyeke nû bo nimûne ji we 
têye stendinê. Ev metirsiya raguheztina bi kesekî din ra kêm dike vêca antîbîotîkên rast yên bo 
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tedawiya we pêwîst in hûn dikarin ji xwe ra werbigirin. Heke we berê kaxizeke agahiyê/tedawiyê 
hilgirtiye, hûn dikarin vê kaxizê nîşa bikin. 
 
Kes dikare were we bibînin? 
Tu asteng nîne ko kesek were we bibîne an jî hûn herin wan bibînin li mala wan an jî li şûnekî 
din. 
 
Bo rê li ber belavbûnê girêdin, divê hûn li pey wan tiştên jêr herin: 
• Pir pak bin. Sabûna rohn bi kar bînin û pêşgîra we bi xwe hebe. Bi taybetî gelekî girîng e ko 
hûn destên xwe baş bişon heke bi qesterek an jî kulekî ko nexweşî pêva ye we têkilî danibûye. 
• Malbat û hevalên ko alîkariya kesên ko MRSA li ser xwe digerînin dikin divê destên xwe rind 
bişon. 
• Heke kulek an jî qesterek we ya ko bi MRSAyê girtiye hebe, divê gelekî baş bêye pêçandin û 
gava hûn ji mala xwe der dikevin divê ev paç bêye zuha kirinê. Paç û tiştên din ên ko hatine bi 
kar anînê bixênîn poşêta naylonê. Li devê poşêtê girêkek lêdin û weke ko hûn çawa tiştên gemarî 
davêjin weha bavêjin. 
• Gava hûn li mal serê xwe dişon, sabûna rohn û pêşgîra xwe bi kar bînin. Piştî serşuştinê, ciyê ko 
we berav kiriye bi deterjana asayî pak bikin. 
• Heke bîrova ko li ser çermê we gir bûye hebe, an jî kulek li ser çermê we hatibe, hûn nikarin li 
hewzê avjenî bikin, nikarin herin hemamê an jî ciyekî ko çerm têye sorkirinê. 
• Pêşgîra destan û çarşevan bi kêmî di 60°C da bişon. Cil û bergên xwe di her dereceya germiyê 
ya ko li ser wan hatiye gotin de bişon.  
• Kul û û bîrova li ser çermê zarokan hetanî sax nebe, hûn nikarin bişînin zarostanê. Zarokên 
dibistanê dikarin herin dibistanê heger kul û birîna xwe bi paçekî zuha bibestînin. 
 
Dîrektîfên Bingehîn 
• Heger hûn li navendên tenduristiyê û geriatîk da dixebitin, çendîn rêbaz hene bo wan deran û 
hûn dikarin wan rêbazan bistînin ji dixtorê xwe.  
• Gava hûn lênêrîna tibî digerin, an gava lênêrîna tibî û lênêrîna li mal distînin an jî gava hûn 
herin dixtorê diranan, hûn mecbûr in ko ji karmendan ra bêjin li ser we MRSA heye. 
• Gava hûn herin kesekî ko li nexweşiyên lingan dinêre an jî kesekî ko li ser canê mirovan qul 
vedike mînanî bo guhar, divê hûn ji wan ra bêjin we jêkvegira MRSA heye. 
• Bi dixtorê xwe ra bipeyive gava li devera ko lê dijîn kesên nexweş ketî bi rîskek mezin hebin, û 
divê kîjan ji wan bêne agahdarkirin.  
• Hûn mecbûr in ko hemî nimûneyên check-upê peyda bikin ko dixtorê we ev nimûneyan di reşeta 
xwe da nivîsiye. 
• Hûn mecbûr in têkiliya xwe bi dixtorê xwe ra her bidomînin. 
 
Bi Qanûna Nexweşiyên Gehînbar, jêkvegira ko hûn dikşînin bo civat weke metirsî û xederî têye 
ditîn. Ji ber vê yekê hûn mecbûr in ko li pey ferman û gotinên dixtorên xwe herin. Bi daxwaza 
we, Dixtorê Nexweşiya Jêkvegir ya li Devera we li ser van dîrektîfan cardin jî difikire. 
 
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 
 
www.nll.se/smittskydd
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