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)،  MRSAالمكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین (
 معلومات المریض 

 لماذا حصلت على ھذه المعلومات؟ 
أظھرت الفحوص أن لدیك بكتیریا مقاومة للمضادات الحیویة واسمھا المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة 

نشرة المعلومات ھذه على ما یعني ذلك وما الذي ینبغي االنتباه  ). یمكنك االطالع في MRSAللمیثیسیلین (
 إلیھ لكیال تنقل العدوى إلى اآلخرین.

 )؟ MRSAما ھي المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین (
المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین وھي نوع من المكورات العنقودیة التي  MRSAیعني 

 مقاومة لنوع معین من البكتیریا.  أصبحت 

یمكن أن توجد المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین على البشرة أو في الغشاء المخاطي دون أن  
یكون المرء مریًضا، ویسمى ذلك بأنھ حامل للعدوى. تماًما مثل المكورات العنقودیة العادیة فیمكن أحیانًا  

 ة المقاومة للمیثیسیلین أن تسبب التھابات، على سبیل المثال التھاب الجرح. للمكورات العنقودیة الذھبی

المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین ال تسبب المزید من االلتھابات أو التھاب أكثر خطورة من 
 مضادات الحیویة. المكورات العنقودیة العادیة، ولكن عند عالج التھاب ما، یجب استعمال أنواع معیّنة من ال

 كیف تنتشر المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین؟ 
یمكن أن تنتشر المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین بین الناس خاصة عن طریق التواصل  

، مثل الجلدي، على سبیل المثال عن طریق الیدین. كما یمكن أن تلتصق البكتیریا على أشیاء في المحیط
 أدوات الریاضة، وتنتشر من ھناك إلى اآلخرین.  

الشخص الذي یكون حامالً فقط للمكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین نادًرا ما ینقل العدوى 
لآلخرین. في بعض الحاالت تزداد كمیة البكتیریا ویزداد حینذاك أیًضا خطر نقل العدوى. یسمى ذلك بعوامل  

 لعدوى. الخطر لنقل ا

 قد تكون عوامل الخطر لنقل العدوى مثالً: 
 االلتھاب الجلدي، مثل الجرح الملتھب، أو الُخراج أو القوباء (الحصف) •
 القرح المفتوح  •
 اإلكزیما الصعبة أو الناّزة/اإلكزیما في قنوات األذن •
 بعض أمراض الجلد المزمنة •
 الِقثطار أو فغر القولون.  •

 المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین؟ ھل یمكن التخلص من 
غالبًا ما تتالشى المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین من تلقاء نفسھا. قد یستغرق ذلك أوقاتًا 

مختلفة، من بضعة أشھر إلى بضعة سنوات. یجب فحص العیّنات بشكل متكرر للتأكد من عدم وجود 
الطبیب المسؤول عن المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین ھو الذي یحدد متى یجب  البكتیریا. 

إجراء الفحوص ومتى تكون القواعد السلوكیة أدناه لم تعد ضروریة. غالبًا ما یمكن التوقف عن إجراء 
ن في فحصین متتابعین  الفحوص عندما ال یتم العثور على المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلی

 خالل ثالثة أشھر على األقل. 

 ما الذي یجب أن أضعھ في اعتباري حتى ال أنقل العدوى لآلخرین؟ 
أھم ما یمكنك فعلھ ھو أن تكون حریًصا على نظافة الیدین. إذا لم یكن لدیك أي عوامل خطر یمكنك أن تعیش  

 كالمعتاد ویكون خطر انتشار العدوى ضئیالً. 

الذھاب إلى دار الحضانة والمدرسة والمشاركة في جمیع النشاطات. وال یحتاج أولیاء األمور   یمكن لألطفال
إلى إشعار دار الحضانة والمدرسة بأن الطفل حامل للمكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین. قد  

 یة أدناه.  یحتاج أطفال دار الحضانة أحیانًا إلى البقاء في المنزل، انظر القواعد السلوك
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إذا كنت تعمل مع الحیوانات فیمكن أن تحصل على نصائح خاصة. في تلك الحال یمكن لطبیبك التشاور مع 
 طبیب مكافحة انتشار األمراض المعدیة.

 القواعد السلوكیة:  
شار تُعتبر المكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین مرًضا خطیًرا للعامة وفقًا لقانون مكافحة انت

األمراض المعدیة. لذلك یجب علیك الخضوع لقواعد معینة یعطیھا الطبیب إلیك، ما یسمى بالقواعد 
 السلوكیة.

 إذا كان لدیك عوامل خطر لنقل العدوى فیجب علیك اتباع قواعد النظافة الخاصة أدناه.  •
ي الریاضة التي  إذا كان لدیك التھاب جلدي أو قرح مفتوح أو إكزیما ناّزة فیجب علیك أال تشارك ف •

 فیھا الكثیر من التواصل الجسدي وأال تستعمل أماكن الریاضة المشتركة أو قاعات الریاضة.  
یجب على أطفال دار الحضانة البقاء في المنزل إذا كان لدیھم قرح ملتھب أو قوباء (الحصف) أو  •

 إكزیما صعبة أو ناّزة.  
إذا كان لدیك التھاب جلدي أو قرح مفتوح أو إكزیما ناّزة فیجب علیك أن تقول أنك حامل  •

م أو التدلیك أو العنایة بالقدمین للمكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین عند الثقب أو الوش
 غیر الطبیة والعالج المشابھ للجلد أو للغشاء المخاطي. 

یجب علیك أن تقول أنك حامل للمكورات العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین عند حصولك على  •
تحصل على  الرعایة الطبیة ورعایة األسنان والعنایة الطبیة بالقدمین. ینطبق األمر أیًضا إذا كنت 

رعایة طبیة أو عنایة في مسكن خاص أو في بیتك. إذا كنت تحصل فقط على المساعدة للتسوق 
والتنظیف وتوزیع األدویة أو الخروج في نزھات فال تحتاج إلى أن تقول أنك حامل للمكورات  

 العنقودیة الذھبیة المقاومة للمیثیسیلین.
یة، فیجب علیك أال تشارك في أعمال الرعایة إذا  إذا كنت تعمل أو تدرس في مجال الرعایة والعنا •

 قیّم طبیبك أن لدیك عوامل خطر لنقل العدوى. 
 یجب علیك مواصلة التواصل مع طبیبك وإجراء الفحوص الضروریة. •

إذا حصلت على قاعدة سلوكیة تعتقد أنھا خاطئة فیمكنك التواصل مع طبیب مكافحة انتشار األمراض 
 المعدیة في منطقتك. 

 نیات النظافة الخاصة لمن لدیھ عوامل خطرروتی
 إذا كان لدیك عوامل خطر فیزداد خطر نقل العدوى لآلخرین. یجب علیك االنتباه إلى ما یلي: 

 كن حریًصا على نظافة الیدین. استعمل منشفة وأدوات النظافة الخاصة بك.  •
 ال تستحم في حوض سویة مع اآلخرین.  •
 الضمادة إذا كان السائل یسیل عبرھا. ضع ضمادة على القرح وقم بتغییر  •
 إذا كان لدیك قِثطار ینبغي علیك حملھ تحت المالبس.   •
 اغسل یدیك بعد لمس القرح أو الضمادة أو الِقثطار. •

 تتبع المخالطین  
طبقًا لقانون مكافحة انتشار األمراض المعدیة أنت ملزم بالمساھمة في تتبع المخالطین. یعني ذلك إعطاء 

لمقدمي الرعایة لكي یمكن لھم تقییم متى وأین وكیف یمكن أن تكون العدوى انتقلت إلیك، وإن المعلومات 
 كان من الممكن أن تكون نقلت العدوى لآلخرین.

 ما تقولھ ھو محاط بسریة المعلومات (سري) ولن یعرف األشخاص الذین تتحدث عنھم من أنت. 

 معلومات حول نشرة مكافحة انتشار األمراض المعدیة 
تم إعداد النشرة من قبل الجمعیة السویدیة ألطباء مكافحة انتشار األمراض المعدیة وھي نشرة ساریة في 

 كافة أنحاء السوید.
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