
 
 

 حول الرعاية ومقدمي للمرضى معلومات

MRSA 
 للميثيسيلين( المقاومة الذهبية )العنقوديات

 

 المستشفى... من خروجك لدى
(Information for Patients and Carers about MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus) 

When you are discharged from hospital... - Arabic) 
 
 

 ؟MRSA االختصار إليه يشير الذي ما
 عليهرا ُيطلر  الشراععة )الجرراثي(( البكتيريا من نوع وهي للميثيسيلين"، المقاومة الذهبية "العنقوديات لعبارة اختصار هو MRSA مصطلح

 البكتيريا لهذه ويمكن ا.جميعه ليس ولكن الحيوية المضادات لبعض مقاومة أنها غيرها عن MRSA بكتيريا يمّيز وما الذهبية. العنقوديات
 اإلطال . على أذى أي ُتسبب أن دون )االستعمار( األنف فيو الجلد على توجد أن
 

 ؟MRSA بعدوى أُصبتُ  كيف
 تكرون ربمرا أو الخرارجي، المجتمرع فري البكتيريرا هذه وجود يشيع حيث المستشفى؛ إلى دخولك قبل MRSA بعدوى أُصبت   قد تكون ربما
 مستشفى.ال في بها أُصبت   قد
 

 إعالمه؟ علي   ينبغي الذي من
 مصراب   بأنرك بزيارترك يقومرون الرذين العراملين أو المجتمرع أو المقاطعرة تمرريض طراق( وأفراد بك الخاص العا( الممارس إعال( لك ينبغي
 أيا(. عدة أحياًنا كذل يستغر  قد لكن للمنزل، رجوعك عند بك الخاص العا( الممارس إعال( تتولى المستشفى بأن علًما ؛MRSA بعدوى

 

 وأصدقائي؟ عائلتي إيذاء MRSA لعدوى يمكن هل
 والرّضع. واألطفال الحوامل السيدات ذلك في بما األصّحاء؛ األشخاص MRSA عدوى تؤذي ال
 

 السركري. ومررض الكلروي الفشرل مثرل األجرل، طويلرة صرحية مشراكل مرن يعانون الذين األشخاص على تؤثر أن MRSA لعدوى ويمكن
 تتعلر  معينرة مخراوف لرديك كران إذا المجتمرع أو المقاطعرة تمرريض طراق( أفرراد أحرد أو برك الخراص العرا( الممرارس من االستفسار ىُيرج

 .MRSA عدوى بشأن وأصدقاعك بعاعلتك
 

 للمنزل؟ رجوعي عند MRSA لعدوى عالج تناول إلى سأحتاج هل
 عالجرك لمواصرلة تحترا  فقرد للعردوى(، أعرراض أي ظهرور دون بهرا مصراًبا )كنرت لديك MRSA بكتيريا من مستعمرات وجود ثُبت إذا
 العرال . دورة اسرتكمال للغايرة المهر( فمرن المنرزل، إلرى رجوعرك لردى حيويرة مضادات بعض تناول لك ُوصف وإذا للمنزل. رجوعك عند

 للمنزل. رجوعك قبل المستشفى جناح في العاملين من المعلومات من المزيد على الحصول ويمكنك
 

 باألشعة؟ الفحص عن ماذا
 الضررورة تسرتوجب لر( مرا MRSA بكتيريرا مسرتوى علرى للوقروف للمنرزل رجوعرك عنرد باألشرعة للفحرص روتينيرة بصورة ُنخضعك لن

 عدوى. أية وجود عد( من للتأكد مسحة نأخذ وربما الجروح. أحد احمرار مثل ذلك، الطبية
 

 للمنزل؟ رجوعي عند خاصة احتياطات أي اتخاذ علي   يتعين هل
 ،انتشار من ذلك يحول إذ العدوى؛ لمكافحة بالنسبة أهمية األكثر الوحيد اإلجراء هو المنزل أفراد جميع أليدي الجيدة فالنظافة ال 

 المختلفة. العدوى أنواع من العديد وكذا MRSA عدوى

 واحردة لمررة لالسرتعمال صرالحة اتوقفراز مآزر المجتمع أو المقاطعة تمريض طاق( فسيرتدي ضمادات، أو جروح لديك كان إذا 
 المجتمع. في بالعدوى لإلصابة عرضة آخرين لمرضى زيارته( لكثرة نظًرا وذلك فقط؛

 كالمعتاد. بالمنزل مالبسك غسل على احرص 



 صحتك. في بتحسن تشعر كنت إذا عا( مكان ألي الذهاب أو اجتماعية مناسبة أية حضور بإمكانك يزال ال 
 

 مجدًدا؟ المستشفى تُ دخل إذا يحدث الذي ما
 لرك ُنخصرص الحراالت، بعرض وفري .MRSA بعردوى إصرابتك بساب  مجدًدا، المستشفى دخولك حال في العاملين، إعال( للغاية المه( من

 لديك. MRSA بكتيريا مستوى لمعرفة باألشعة ونفحصك منفردة غرفة
 

 ؟MRSA حول المعلومات من المزيد على الحصول يمكنني أين من
 (Health Protection Scotland) أسكتلندا في الصحية قايةالو هيعة

www.hps.scot.nhs.uk  
 

 (Health Protection Agency) الصحية الوقاية وكالة
www.hpa.org.uk 

 
 (NHS Inform) الوطنية الصحية دماتالخ لهيعة التابعة االستعالمات خدمة

www.nhsinform.co.uk 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنيرة الصرحية الخردمات لهيعرة التابعرة Greater Glasgow and Clyde مؤسسرة
Clyde) 

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 

 كبيرررة وبنسرر  أخرررى بلغررات النشرررات تترروافر كمررا المحلرري، العرردوى مكافحررة بفريرر  االتصررال خررالل مررن المشررورة علررى الحصررول يمكنررك
 التالي: الموقع من مطبوعة

tioncontrolwww.nhsggc.org.uk/infec 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنيرة الصرحية الخردمات لهيعرة التابعرة Greater Glasgow and Clyde مؤسسرة
Clyde) 
 األول: العدوى مكافحة إدارة فري 

5252 522 1212 
 

 3 اإلصدار
 5123 نوفمبر السريان: تاري 
 5122 نوفمبر المراجعة: تاري 

MIS 239968 
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