
 

 حول الحقائق بعض

MRSA 
 (للميثيسيلين المقاومة الذهبية العنقوديات)
(Some facts about MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus) - Arabic) 
 

 الذهبية؟ العنقوديات هي ما
ا األ األشياا  ليد  األني  في  أو الجليد علي  عياد    توجيد )جيرايي(  بكتيرييا هي  الذهبية العنقوديات  ُتسيب  أ  وياكي  )االسيتعاار  حصيحء
ا. العدو   قيد أنهيا إال الحيويية  للاضادات اللجو  دو  اعالجتها وياكننا والدااال  البيور )ايل طفيفة تلك العدو  أشكال غالبية وتعد أحيان 
ا تتسب   الرئوي .  وااللتها الجراحية العاليات ع  الناجاة الجروح عدو  )ايل اطير  بعدو  اإلحصابة ف  أحيان 

 
 الحيويية الاضيادات اي  احيدد   بنيو    الذهبيية العنقودييات بعدو  الاطير  اإلحصابة حاالت اعظ( الااض  ف  عالجنا أننا إل  اإلشار  تجدر

ا تلك العدو  أشكال عالج حصعوبة ازدادت الااضية، الااسي  األعوا( ادار وعل  بالبنسلي . الارتبطة   اي النيو  ذلك اقاواة لزياد  نظر 
 االستعاال. شائعة بالبنسلي  الارتبطة الحيوية الاضادات ذلك ف  باا الحيوية، الاضادات لبعض البكتيريا

 
 .MRSA أو للايييسيلي ، الاقاواة الذهبية العنقوديات اس( الاقاواة البكتيريا عل  وُيطلق

 

 والعدوى؟ االستعمار بين الفرق هو ما
 الارض. ف  تتسب  أ  دو  بدااله أو الجس( عل  MRSA بكتيريا توجد عنداا االستعاار يحدث

 
 بالارض. الشا  إحصابة ف  MRSA تتسب  عنداا العدو  تحدث بيناا

 

 ؟MRSA بكتيريا ُتسببها التي العدوى أنواع هي ما
 الرئيوي لتهيا واال العظيا( وعيدو  الجلد عدو  ذلك ف  باا األاراض  ا  ااتلفة بأنوا  اإلحصابة ف  تتسب  أ  MRSA لبكتيريا ياك 

 الد(. اجر  وعدو 
 

 ؟MRSA بعدوى ُيصاب الذي من
 أجسيااه(، ييدال بيأنبو  يتحصيلو  أو افتيوح جرح ا  يعانو  والذي  الشديد االعتالل ذوي أو الس ء  كبار ا  الاستشفيات، لارض  ياك 

يا ور  الاط شديد  تكو  أ  الاستشف  ف  الشا  بها ُيحصا  عدو  ألي وياك  .MRSA بعدو  اإلحصابة  احيدد  عواايل ياية بيأ  علا 
 الاضيادات تلقي  أو بالاستشيف  الطويلية اإلقااة فتر  ذلك ف  باا ،MRSA بعدو  اإلحصابة لاطر أكير عرضة الارض  بعض تجعل قد

ا الاضو  أو الحيوية  جراحية. لعالية اؤار 
 

 ؟MRSA عدوى انتشار في التحكم يمكن كيف
 الحصحية: الرعاية ف  العاالو  كل يوجهها تعلياات أي اتبا  عل  احر 

  اآلاري . الارض  اع البطاطي  أو الوسادات أو األسر  أغطية تبادل ع  االاتنا 

  ادات أي تغيير ع  االاتنا هك ل( اا جروح ضاء  ذلك. بفعل نوجء

 اي  فاطلي  ريديية،الو الاحقنية اييل جهياز أو جيرح ألي الاحيطية بالانطقية احايرار هناك كا  إذا أو أذ  أو أل( بأي شعرت إذا 
 وفححصها. الحضور التاريض طاق(

 التاريض. طاق( عل  فاعرضها الاستشف ، جناح باحصو  اااو  أي لديك كا  إذا 

  ا احر  الارحاض. استعاال بعد يديك غسل عل  دوا 
 

 المرضى؟ وأقارب الصحية الرعاية في العاملين على خطورة ثمة هل
ا  لألشاا  اشكلة MRSA عدو  تايل ال ال. ع احصطحا  ع  باالاتنا  نوحص  أننا إال األطفال  ذلك ف  باا األحصحء  زييار  عنيد الرضء

 والاعانقة. والتقبيل األيدي كإاساك زائريك، اع الاباشر االتحصال ا  بأس وال بالاستشف . الارض 
 

 اي  يعيانو  بعائلتيك أفيراد أي هنياك كيا  اإذ أو العاجل، القري  ف  بالاستشف  األحصدقا  أو األقار  أحد يزورك أ  الاقرر ا  كا  وإذا
 العدو . اكافحة ع  الاسؤول التاريض طاق( أفراد إل  التحدث فاطل  حيالها، بالقلق تشعر حصحية اشكالت



 

 ؟MRSA عدوى نعالج كيف
ا الحيوية  بالاضادات MRSA بكتيريا ع  الناجاة العدو  اعالجة ياكننا  بكتيرييا بهيا توجيد لتي ا الحياالت اعظي( في  تحتاج، ال بأنك علا 

MRSA  حيوية اضادات أي تناول إل  العدو ، ُتسب  وال األن  ف  أو الجلد عل. 
 

 .MRSA بعدوى اإلصابة من بالفزع وأشعر المستشفى إلى سأدخل
ر ف  السب  يرجع  اطير قيديرت في  اسياعدتك أجيل واي  أننيا غيير لهيا  واسيتعاالنا الحيويية للاضيادات حاجتنيا إل  MRSA بكتيريا تطوِّ

 :يل  فياا بالتفكير نوحصيك الاستشف ، ف  MRSA بعدو  لإلحصابة الضئيل التعرض

 كانيت وإ  حتي  عيدو  أيية عيالج ياكي  أنيه إال جراحي ، إجيرا  أو عاليية أية عق  بالعدو  لإلحصابة ضئيل تعرض اطر ياة 
 .MRSA عدو 

 بعيدو  الاحصيابي  الارضي ب العنايية ويتوليو  بالاستشيفيات الحصيحية الرعايية في  العاالو  يعال MRSA واي  .دوريية بحصيفة 
 .MRSA بعدو  ُيحصا  أ ألي  ا  العاالي   بالنسبة للغاية النادر

 

 ؟MRSA حول المعلومات من المزيد على الحصول يمكنني أين من
  Health Protection Scotland) أسكتلندا ف  الحصحية الوقاية هيئة

www.hps.scot.nhs.uk  
 

  Health Protection Agency) الحصحية الوقاية وكالة
www.hpa.org.uk 

 
  NHS Inform) الوطنية الحصحية الاداات لهيئة التابعة االستعالاات اداة

.co.ukwww.nhsinform 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنيية الحصيحية الايداات لهيئية التابعية Greater Glasgow and Clyde اؤسسية
Clyde  

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

 كبييير  وبنسيي  أايير  بلغييات النشييرات تتييوافر كاييا الاحليي ، العييدو  حييةاكاف بفريييق االتحصييال اييالل ايي  الاشييور  عليي  الححصييول ياكنييك
 التال : الاوقع ا  اطبوعة

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنيية الحصيحية الايداات لهيئية التابعية Greater Glasgow and Clyde اؤسسية
Clyde  
 األول: العدو  اكافحة إدار  فريق

5252 522 1212 
 

 3 اإلحصدار
 5123 نوفابر السريا : تاري 
 5122 نوفابر الاراجعة: تاري 

MIS 239966 
 
 

 3 اإلحصدار

 3103 نوفابر :السريا  تاري 

 3102 نوفابر :الاراجعة تاري 

MIS 240003 
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