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Smittskydd Skåne 

 
 ۲۰۱۴۔۰۵۔٠٩

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

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 

 داکتران محافظت در برابر عفونت (اطالعاتی) محافظت در برابر عفونت، توسطورق 

MRSA چیست؟ 

MRSA .بھ معنی "استافیلوکوک اورئوس مقاوم بھ متی سیلین" میباشد MRSA  (باکتری ھای) بھ این معنی است کھ
استافیلوکوک ھا معمولی حساس در  با. در غیر آن آنھا باشنداستافیلوکوک در برابر برخی انتی بیوتیک ھا مقاوم می

ند باکتری ھای ا (استافیلوکوکوس اورئوس) Staphylococcus aureusبرابر انتی بیوتیک ھا کدام تفاوتی ندارند. 
 معموالَ شخص میتواند. موجب کدام ناراحتی گردند مخاطی موجود میباشند بدون آن کھ ءمعموالَ در جلد و غشاکھ 

َ  این نوع باکتری ھا باشد بدون آنکھ مریض باشد. حامل فونت عسبب ایجاد میتواند  (استافیلوکوکوس اورئوس) بعضا
 ). svinkoppor/impetigo(زرد زخم د. بھ طور مثال عفونت زخم ھا، دمل ھا و را نمایتداوی  شود کھ ایجاب ھای

 دارد؟ را بھ ھمراهخطراتی  MRSAآیا 

 MRSA  ممکن باعت عفونت ھای بیشتر نمی گردد اما تداوی آن میتواند دشوار باشد. این خطر وجود دارد کھ
 استفاده میکند دارای ھاکھ شخص از آن ھای انتی بیوتیک آن را در بر بگیرد و ھمچنان بیشتریصحتیاب شدن زمان 

توانند در داخل شفاخانھ ھا و بمقاوم  عوارض جانبی بیشتر باشد. ھمچنان این خطر نیز وجود دارد کھ باکتری ھا
بوده و در باکتری ھا این  شپذیرجایی کھ تعدادی زیادی از مریض ھا بھ طور خاص آمادۀ  .کلینیک ھا انتشار یابند

تباط ار شفاخانھ ھا در خارج از کشور بھاین موضوع بھ طور خاص آنجا از انتی بیوتیک بھ مقدار زیاد استفاده میشود. 
 در مقایسھ با اینجا بیشتر معمول میباشد.  MRSAکھ در آنجا  میگیرد

MRSA  ؟سرایت میکندچگونھ 

خطر سرایت زمانی افزایش می یابد کھ میباشد بھ ندرت دیگران را آلوده میسازد.   MRSAحامل صرفاَ  کھ یشخص
 را حاالتاین . باشد اِکزیمادشواری التیام می یابد یا زخم ھای مرطوب و بھ شخص دارای عفونت جلدی، زخم ھای کھ 

برخی امراض مزمن جلدی، ھمچنان استوما(مجرای کاذب)و کاتتر ھا کھ  می نامند. عفونت سرایتبرای  عوامل خطر
باکتری ھای دارای  عوامل خطرد نیز بھ عنوان عوامل خطر شمرده میشوند.ناز میان جلد و غشاء مخاطی عبور میکن

داخل میتواند در  ،میباشد عفونت کھ دارای عوامل خطر برای سرایت MRSAحامل شخص . یک ی میباشندزیاد
اتاق  از طریقتماس بدنی در ورزش یا سپورت و ھمچنان از طریق تماس با حیوانات، از طریق  کودکستان، ،خانواده

ه و از طریق دست ھا بھ دیگران سرایت نمود MRSAآلوده سازد.  دیگران را ھای تمرینات ورزشی در ورزشگاه ھا
و فرش ھای تمرینات ورزشی.  ھاگیر بیفتند. بھ طور مثال دستگیربھ روی اشیا ھمچنان میتواند در محیط اطراف 

بزرگساالن و در دیگر محالت مراقبتی صورت  مراقبت از، محالت عفونت ھمچنان میتواند در شفاخانھ ھاسرایت 
 بگیرد. 
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 رھایی یافت؟ MRSAآیا میتوان از 

سال چند ز چند ماه تا میتواند اکرد.زمان(برای این کار) فتیادر آزمایش ھا 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 ھا و  امراض عفونتی

 .سدگرفتھ شده، حد اقل سھ بار در جریان یک سال، بھ مشاھده نر ھای در آزمایش MRSAصورت بگیرد کھ 

 

 داشتھ باشیددر نظر آنچھ را باید 

 است برای اجتناب از سرایت. دست ھا را با صابون مایع بشویید.  یمھم ترین اقدامخوب  نظافت •
و ھنوز عوامل خطر برای سرایت عفونت را دریافت نکرده اید،  ھستید MRSAصرفاَ حامل کھ تا زمانی  •

  .معاشرت داشتھ باشید ان طبق معمولمیتوانید با دیگر
خطر آلوده ساختن دیگران توسط شما افزایش  باشیدخطر برای سرایت عفونت شما دارای عوامل زمانی کھ  •

الحصھ خوب از اھمیت زیاد برخوردار است. دست ھا را با دقت بشویید.از حفظ در آن صورت می یابد. 
دست پاک شخصی و سامان و لوازم شخصی تشناب استفاده نمایید. بھ عوض حمام کردن در داخل تپ حمام 

 ندتراوش کرا با بنداژ بپوشانید و اگر از بنداژ مایعات بیرون  مو یا در داخل حوض شنا، شاور بگیرید. زخ
اگر از کاتتر استفاده میکنید باید آن را در زیر لباس ھا داشتھ باشید. بعد از آن کھ با زخم  ژ را تبدیل کنید.بندا

 و یا کاتتر در تماس بوده اید دستان تان را بشویید. 
تراوش مایعات از آنھا ھای کھ زخم ، در صورت داشتن عفونت جلدی، زخم ھای کھ بھ مشکل التیام می یابد •

ورزش و سپورت ھای کھ در آنھا تماس زیاد فزیکی وجود دارد، سھم آن اِکزیما باید در ا ھم و یمیکند 
 یرید. ھمچنان نباید از سالون ھای مشترک ورزشی یا ورزشگاه استفاده نمایید. نگ

در ھنگام تماس با نظافت خوب  در آن صورتاگر دارای عوامل خطر برای سرایت عفونت میباشید  •
 . مبدل شوند MRSAحامل بھ . زیرا حیوانات نیز میتوانند زیاد برخوردار میباشد از اھمیت حیوانات

 ویژهھا و توصیھ ھای راھنمایی 

برای سرایت عفونت ھرگاه کارمندان و دانش آموزان در بخش خدمات صحی و مراقبتی دارای عوامل خطر  •
 حساسیتدارای واحد ھا مراقبتی کھ مریضانی  آن ھمچنان در.نباید در کار ھای مراقبتی سھم بگیرند باشند

وارد شدن  قبل ازبخش خدمات مراقبتی کھ از کارمندان  ھای ویژه وجود دارند تقاضا میگردد تا در آزمایش
 بھ مشاھده برسد.  MRSAنباید  آنھا بھ کار اخذ میگردد

ونت در ھنگام عفاطفال اطفال در ُکل میتوانند در کودکستان باشند و بھ ھمھ فعالیت ھا سھم بگیرند. در مقابل  •
 جلدی، زخم ھای کھ بھ مشکل الیتام می یابند و یا زخم ھای تراوش کننده یا اِکزیما نباید در کودکستان باشند. 

 وانات سرایت نکند. راھنمایی توسط داکتردر مشاغل حرفھ ای با حیوانات مھم است تا (عفونت) بھ حی •
 داده میشود.  وترنر ھاعفونتی ھمراه با  امراضکنترول کننده 

 مقرراتی رفتاری کھ شما باید نظر بھ قانون آنھا را پیروی نمایید

 الزم میداند تحویل بدھید. تان شما باید برای مراجعھ مجدد آمده و آزمایش ھای را کھ داکتر •
د یابی سرایت ھمکاری نمایید. بھ این معنی کھ بھ کارمندان بخش خدمات صحی در این مورد شما باید برای ر •

معلومات بدھید تا آنھا بتوانند قضاوت نمایند کھ چھ زمانی، در کجا و چگونھ شما ممکن آلوده شده باشید و 
 ھمچنان اگر دیگران را نیز آلوده ساختھ باشید. 

تان  ن و خدمات مراقبتی پا را دریافت میکنید باید در مورد آلودگیشما کھ خدمات صحی، خدمات صحی دندا •
خدمات مراقبتی را در یک اقامتگاه ھم بھ طور شخصی یا در منزل و یا ھمچنان اگر  بگویید. MRSA بھ
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کردن، تمیز کردن،  اری. اگر شما صرفاَ برای خریدمدار اعتبار میباشدنیز این موضوع بدست می آورید 
دوا یا ھم برای قدم زدن کمک بدست می آورید در اکثر حاالت نیاز ندارید در مورد آلوده بودن تان  دریافت 

 . چیزی بگویید MRSAبھ 
یا سوراخ نمودن بدن برای  piercingباید در مواقع  ھستیداگر شما دارای عوامل خطر برای سرایت عفونت  •

تداوی جلد یا نخاء مخاطی موارد مشابھ طبی پا و یا  استفاده از جواھرات، خالکوبی، مساژ، مراقبت ھای غیر
برای این چنین  ھمچنان میتوانید تا زمان ناپدید شدن عوامل خطر.بگویید MRSA بھ در مورد آلوده بودن تان

 . منتظر بمانید شیوه ھای تداوی

MRSA  یک مریضی خطرناک برای اجتماع است. بھ ھمین دلیل شما نظر بھ قانون محافظت از امراض عفونتی
مکلف ھستید تا از آن مقررات رفتاری کھ داکتر شما برای تان میدھد، پیروی کنید. شما میتوانید از داکتر کنترول کنندۀ 

 بخواھید تا مقررات رفتاری را مورد غور مجدد قرار بدھد. در والیت تان امراض عفونتی 

 

 


