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Smittskydd Skåne 
 

(MRSA) کھ بھرگریکارە بھرامبھر بھکتریاکوژ  بھکتریای ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس   

 ، زانیاریی بۆ نھخۆش 
 پھڕەی پاراستن لھ نھخۆشی پھتا، ھی دوکتۆری پاراستن لھ نھخۆشی پھتا.

 
 ئایا MRSA چییھ؟

 MRSAکھ بھرگریکارە بھرامبھر بھکتریاکوژ.   "بھکتریای خڕی ھێشوویی ئالتونی" بھواتا بھکتریای ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس 
ھ ئھگینا ل بھکتریای ستافیلۆکۆک بھرگریی بھھێزی (بھرگرییکارە) دژی ھھندێکی دیاریکراو لھ بھکتریاکوژ ھھیھ. بھواتای ئھوەیھ کھ

ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس بھکتریایھکھ  ھھستیار بھ بھکتریاکوژ.  ،ڕووی دیکھوە خۆیان جیاناکھنھوە لھگھڵ ستافیلۆکۆکوسی ئاسایی
ئھم جۆرە  ھھڵگرییکھ لھ باری ئاساییدا لھسھر پێست و لینجھپھردەکان ھھیھ، بھبێ ئھوەی ناڕەحھتی دروستکات.. ئاساییھ کھ 

کھ ئھکرێت  چڵککردنئھوەی نھخۆش بیت. ستافیلۆکۆکوس ئۆرەیوس ئھتوانێت جاروبار ببێتھ ھۆکاری  بھکتریایھ بیت بھبێ
، ئاگرە(مێکوتھی بھراز).پێداویستی بھ چارەکاریی ھھبێت، لھوانھ چڵککردنی خراپ، دومھڵ  

 
 ئایا MRSA مھترسی ھھیھ؟

MRSA رەکارییان زەحمھتتر بێت. مھترسیھکھ ئھوەیھ کھ لھوانھیھ ابێتھ ھۆکاری فرەزۆرتر لھ چڵککردن، بھ�م لھوانھیھ ئھوانھ چان
کاتێکی درێژخایھنتری بوێت بۆ چاکبوونھوە و کھ ئھو دژەبھکتریایھی کھ مرۆڤ ئھبێت بھکاری بھێنێت، کاریگھریی الوەکی زیاترە. 

دا زۆر لھ نھخۆشھکان بھتایھبھت ھھروەھا مھترسی ئھوەش ھھیھ کھ بھکتریای بھرگریکار لھناو بھشی چاودێریدا ب�وبێتھوە، کھ تێی
ئھگرێتھوە،  ی دەرەوەی و�تو کھ زۆر بھکتریاکوژی لێ بھکارئھھێنرێت.. ئھمھ بھتایھبھتیی نھخۆشخانھکان نپھتا وەرگرتنی شیاوی

تێیدا لێرە ئاسایی ترە. MRSAکھ    
 

ئھکات؟ پھتا تووشچۆن   MRSA ئایا 
ھر مرۆڤ گزیاتر ئھبێت  پھتا ب�وبوونھوەبێت، بھدەگمھن ئھوانی تر تووش ئھکات. مھترسی  MRSAکھسێک کھ تھنھا ھھڵگریی 

بۆ ب�وبوونھوەی ھۆکارەکانی مھترسیی . ئھم دۆخھ بھ ی ھھبێتبرینی پێستی ھھبێت، بھزەحمھت ساڕێژبوو یان برینی تھڕ و بیرۆ
ھ نھخۆشی پێستی درێژخایھن لھگھڵ دەمی دەردان و سۆندە کھ ، ھھندێکی دیاریکراو لدامھترسی ەکانیھۆکارناوئھبرێت. لھناوپھتا 

. لھناو یان لھسھر ئھم ھۆکاری مھترسییانھ زۆر بھکتریا ھھن. ھھلگرێکی ھھژمارئھکرێت ئھبنناو پێست و لینجھپھردەکانا تێپھڕبھ
MRSA  خێزانھکھی، لھ باخچھی مندا�ن، لھ ، ئھتوانێت کھسانی تری ناو تێدایھ پھتای�وکردنھوەی بھۆکارەکانی مھترسی کھ

 پھیوەندییدا لھگھڵ ئاژەڵ، لھ پھیوەندیی جھستھیی لھ وەرزش و سپۆرتا، ھھروەھا شوێنی مھشقکردن و جیم  خھڵکی تر تووش کات.
MRSA  ڕایھخیلھ ڕێگھی دەستھکانھوە خھڵکی تر تووش ئھکات و ئھتوانێت بھ شتھکانی دەوروبھرەوە بچھسپێت، لھوانھ دەسک و 

   ، ئھکرێت لھ نھخۆشخانھش، چاودێری پیران و ژینگھکانی تری چاودێریش ڕووبدات.پھتاکھب�وبوونھوەی  مھشقکردن.
 

ڕزگاری بێت؟   MRSA ئایا ئھکرێت مرۆڤ لھ 
پاش ماوەیھک چی تر لھ تاقیکردنھوەدا نھبینرێت. کاتھکھ جیاوازی ھھیھ، لھ چھند مانگێکھوە تا ساڵ و لھوانھیھ  MRSAئاساییھ کھ 

ھھڵسھنگاندن ئھکھن کھ  پھتاپێکھوە لھگھڵ دوکتۆری پاراستن لھ  MRSA –پێکردنی زەحمھت بێت. دوکتۆری بھرپرس لھ  پێشبیینی
کھ پێویست ناکات. ئھم ھھڵسھنگاندنھ ئھکرێت کاتێک بکرێت کھ  MRSAکھی کۆنتڕۆڵ و ڕێساگھلی ھھڵوێستگرتن چیتر بۆ 

MRSA ھوە کھ الیھنی کھم لھ سێ دەرفھتی یھک لھ دوا یھک لھ ماوەی الی کھم یھک ساڵداکھ چی تر لھ تاقیکردنھوەدا نھدۆزرێت 
.وەرگیرابێت  

 
واباشھ تۆ بیر لھچی بکھیتھوە ئایا  

ھ سابونی شل بشۆرە.ب. دەستھکانت پھتاگرنگترین ڕێگاچارە، پاکژییھکی باشی دەستھکانھ بۆ خۆالدان لھ     ● 
یت،  MRSAتھنھا ھھڵگری  ،ری ئاسایی لھگھڵ کھسانی ترا ھاودەمی بکھیت، لھو ماوەیھدا کھ تۆتۆ ئھتوانیت وەک با    ●

.پھتاکھتێدا نھبێت بۆ ب�وکردنھوەی  مھترسیدارتھۆکاری  گھرتۆ  
تووش کھیت، ، مھترسیی ئھوە زیاتر ئھبێت کھ تۆ کھسانی تر پھتابۆ ب�وکردنھوەی ئایا تۆ ھۆکاری مھترسییدارت تێدایھ     ●

 یلھباتبھکاربھێنھ.  ی خۆتبھتایھبھت گرنگھ. خاولی دەستی تایبھت و کھرەسھی توالێت ،ی باشئھوکاتھ پاکژی ڕاگرتن
، دوش بکھ. سھری برین بھ برینپێچێک داپۆشھ و گھر برینپێچھکھ تھڕایی لێھاتھ دەرێ، حھمامکردن لھ بانیۆ یان حھوزی مھلھ

بیگۆڕە.  گھر تۆ سۆندەت پێوەیھ، واباشترە لھژێر جلھکانتھوە ھھڵیانگریت. دەستھکانت بشۆرە پاش ئھوەی دەستت بھر برین 
  یان سۆندە کھوت.

چڵککردنی بھردەوام بوودا، بھزەحمھت ساڕێژبوو یان برینی تھڕ یان بیرۆ، واباشھ بھشداریی لھ سپۆرت و وەرزشدا لھ     ●
  یان بھکارھێنانی شوێنی مھشقکردن یان جیمی ھاوبھش. نھکھیت کھ زۆر پھیوەندیی جھستھیی تێدایھ
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ڕاگرتنی دەستھکان لھ پھیوەندیی لھگھڵ ئاژەڵدا ،  ، ئھوا پاکژی ھھیھ پھتا گھر تۆ ھۆکاری مھترسیدارت بۆ ب�وکردنھوەی  ●
بن.  MRSAگرنگھ، لھبھرئھوەی کھ ئاژەڵیش ئھتوانن ھھڵگری    

 
 

تایھبھت گھلیئامۆژگاریی و پێشنیاز  
کارمھندان یان خوێندکارانی ناو چاودێری و بھتھنگھوەھاتن، نابێت بھشداری لھکاری چاودێریدا بکھن گھر ھۆکاری     ●

مھترسیداریان بۆ ب�وکردنھوەی پھتا ھھبێت. لھ یھکینھکانی چاودێریدا کھ نھخۆشی بھتایھبھت ھھستیاریان ھھیھ، داوای ئھوەش 
ا نیشاندرێت، پێش ئھوەی کھ کارمھندان لھ کاری چاودێریدا بھشداری بکھن.وەدھنھتوانرێت لھ تاقیکردن MRSAئھکرێت کھ   

منداڵ ئھتوانن بھگشتی لھ باخچھی مندا�ن بن و بھشداریی لھ ھھموو چاالکیھکاندا بکھن. بھ�م بھ پێچھوانھوە، بۆیان نییھ     ●
برینی بھزەحمھت ساڕێژبوو، یان برینی تھڕ، یان ، یھلھبھردەوام بوونداکھ لھکاتی چڵککردنی پێست  چھی مندا�ن بنخلھ با

 بیرۆ.
دوکتۆری پاراستن لھ پھتا،  لھکاری پیشھییدا لھگھڵ ئاژەڵ، ئھوە گرنگھ کھ ئاژەڵھکان تووش نھکرێن. ئامۆژگاری لھالیھن   ●

  پێکھوە لھگھڵ دوکتۆری ئاژەڵ ئھدرێت.
 

پھتا لھسھری بڕۆییتڕێساگھلی ھھڵوێستگرتن کھ تۆ ئھبێت بھپێی یاسای پاراستن لھ   
کھ دوکتۆرەکھت پێیوایھ پێویستن. تۆ ئھبێت بۆ سھردانی دووبارە بێیتھوە و ئھو تاقیکردنھوانھ بھجێبھێڵیت     ● 
بۆ ئھوەی کارمھندان  پێھھڵگرتنی پھتاکھ بھشداریی بکھیت. ئھمھ مانای ئھوەیھ، کھ زانیاریی بدەیت تۆ ئھبێت لھ شوێن   ●

 بتوانن ھھڵسھنگاننی ئھوە بکھن کھ کھی، لھ کوێ و چۆن تۆ لھوانھیھ پھتات گرتبێت و ئایا تۆ کھسانی ترت تووش کردووە. 
کھت بکھیت، کاتێک چاودێری نھخۆشی، چاودێری ددان، چاودیری دەرمانیی بۆ پێ  MRSAتۆ ئھبێت باسی پھتای   ●

ی پێئھکرێت کھ تۆ چاودێری کھسی یان پھرستیاریی لھ شوێنێکی ژیانکردن یان لھ ماڵھوە ئھمھ ئھو کاتھش کار. وەرئھگریت
یارمھتیی لھ کڕین، خاوێنکردنھوە، دابھشکردنی دەرمان یان چوون بۆ پیاسھ وەرئھگریت، ئھوا لھ  ، تھنھاوەرئھگریت. گھر تۆ

  کھت بکھیت. MRSA -زۆرینھی دۆخھکاندا پێویست ناکات باس لھ پھتای
 کردنی گوێ و شتی لھو بابھتھ،ێگھر تۆ ھۆکاری مھترسیدارت ھھیھ بۆ ب�وکردنھوەی پھتا، ئھبێت لھکاتی کونت    ●

، ئھبێت باس بۆ پێست یان لینجھپھردەکان مھساژ، چاودێری پێکان کھ دەرمانی نھبێت و چارەکاری لھم بابھتھ تاتوکردنی لھش،
ھۆکارەکانی مھترسیدار تاوەکو  ،چاوەڕێی ئھو چارەکاریانھ بکھیتتۆ ئھشتوانیت جارێ کھت بکھیت.  MRSA -لھ پھتای
 نامێنن.

 
بھپێی یاسای پاراستن لھ پھتا. لھبھرئھمھ تۆ ئھرکباریت لھسھر ڕێساگھلی ھھڵوێستگرتن  گشتییھ، ینھخۆشییھکی مھترسیدار 

MRSA پھتا چاو بھ ڕێساگھلی ھھڵوێسگرتندا  بڕۆییت کھ دوکتۆرەکھت ئھتداتێ. تۆ ئھتوانیت داوابکھیت کھ دوکتۆری پاراستن لھ
 بخشێنێتھوە.
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