
ش  جب أن أفعل ح أغادر المس ماذا 
ل؟و  أذهب للم

 بكتيريال حامالً  كونك فإن بالمنزل تكون حينما و عام بشكلٍ 
 (MRSA)للميثيسيلين المقاومة الذهبية العنقودية المكورات

 األحوال أغلب في و بالمستشفى مقارنة كبيرة مشاكل يخلق ال
 اليومية حياتك على يؤثر لن البكتيريا لهذه حامالً  كونك فإن

 على لعائلةا أفراد لباقي البكتيريا انتقال احتمالية فإن كذلك و
 سببي ال فإنه حدث إن و حتى و ضعيفة تبقى البعيد المدى

 ً  قيوا قناع إلرتداء حاجة فال بالتالي و  مرضيةً  أعراضا
 أو ياالبكتير لهذه الحاملين لألشخاص سواء خاصة مالبس او

 ننصح افإنن ذلك من وبالرغم لهم المخالطين العائلة أفراد باقي
.متكررال اليدين غسيل مع الشخصية النظافة على بالمحافظة

 تالمكورا بكتيريا  النتقال جداً  ضعيفة إحتمالية هناك
 من (MRSA) للميثيسيلين المقاومة الذهبية العنقودية
 ىعل األصحاء العائلة أفراد لباقي لها الحاملين األشخاص

.البعيد المدى

  المهم المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدينمن 
.بانتظام

Händewaschen sind unabdingbar

ل :التفاص

  اغالفر أثناء المعتادة اليومية األنشطة فإن عامة كقاعدةٍ 
 الحاملين لألشخاص  العمل في حتى أو المنزل في أو

ثيسيلينللمي المقاومة الذهبية العنقودية المكورات لبكتيريا
(MRSA) لةمشك التمثل األعراض عليهم تظهر لم الذين و 

ً  تشمل األنشطة هذه .كبيرة  ذهابال و الرياضة ممارسة أيضا
 حالمساب في السباحة وحتى األطفال روضة أو للمدرسة

.الجسدي اإلتصال كذلك و العامة

:يبقى االحتياط مطلوباً في هذه الحاالت
...اتصال قريب مع شخص

لديه جرح مفتوح...

لديه ورم خبيث...

يعاني من ضعف الجهاز المناعي...

قام بتركيب قسطرة مستقرة في جسده...

:إذا كان لديك أسئلة أخرى برجاء مراجعة موقعنا اإللكتروني
www.infectio‐saar.de

:أو االتصال بنا على الرقم التالي 
+49 (0)6841/162‐3900
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ةالعنقودية الذهبية المقاوم

دية العنقوالمكورات -نشرة
الذهبية المقاومة 

  (MRSA)للميثيسيلين
لألشخاص المصابين 

  وعائالتهم

  (MRSA) ين للميثيسيل



؟ ش عد الخروج من المس ماذا 

كتيريا سيتم توفير العالج المناسب في حال تم تأكيد وجود ب
  (MRSA)المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين

إلعتبار يجب األخذ في ا. بالمسحات الموجبة على سبيل المثال
ج و أنه في جميع األحوال يجب مناقشة الخطوات الالحقة للعال

وة على عال. طرق التخلص من هذه البكتيريا مع طبيب العائلة
ن ذلك في حال الذهاب للمستشفى مرة أخرى فإنه من المهم أ

دوى تخبر الطاقم الطبي هناك أنك مصاب او كنت مصاباً بع
المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين 

(MRSA))حتى و لو تم التأكد سابقا من القضاء عليها.(

 (MRSA)المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين
ت نوع من المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضاداهي 

.الحيوية

 (MRSA)للميثيسيلين المقاومة الذهبية العنقودية المكورات
ً  ضارة غير  جدتو إذا ولكن الجلد على متعايشة تواجدت طالما

 ً  فإنها )مثالً  جرح نتيجة( الجلد تحت الموجودة لألنسجة طريقا
.عالجها يصعب عدوى تسبب أن الممكن من

ا المكورات العنقو  كت تقل  ف ت ة ك ة الذهب د
ل  س ؟ (MRSA)المقاومة للميث

 الوسيلة األكثر شيوعاً النتقال العدوى من شخص مصاب آلخر
يات بالنسبة للمرضى بالمستشف. سليم تكون عن طريق األيدي

و فإن احتمالية حدوث العدوى و انتشار المرض تبقى كبيرة 
ذلك بسبب بعض األمراض األخرى أو العمليات الطبية التي 

.  تحدث خلالً في الجلد مما يسهل من انتقال العدوى
 

ودية و لذلك فإن األشخاص المصابين بعدوى المكورات العنق
يتم معاملتهم بطرق (MRSA)الذهبية المقاومة للميثيسيلين 

ينبغي عزل  مختلفة في المستشفى عن المنزل ففي المستشفى
هؤالء المصابين و ربما سيطلب منهم عدم مغادرة غرفهم و 

عوا كذلك فإن الطاقم الطبي و كذلك الزائرين يجب أن يتب
غير  على النقيض فإن العزل. إجراءات صحية و قائية خاصة
.مهم في حال البقاء في المنزل

 الذهبية العنقودية المكورات بعدوى المصابين عزل يتم
 في منفصلة غرف في (MRSA)للميثيسيلين المقاومة

.المستشفى

. تبقى هذه االجراءات من العزل غير مطلوبة في المنزل

 طريق عن تكون الشائعة و المهمة المرض انتقال طرق
ً  األيدي  يبالتال و الطبية الرعاية على القائمين أيدي خصوصا

.بعناية األيدي تطهير على المحافظة جدا المهم من

ة  ة الذهب حقائق عن المكورات العنقود
ل  س  (MRSA)المقاومة للميث

MRSA ية هي االختصار المعروف للمكورات العنقودية الذهب
.المقاومة للميثيسيلين و هي بكتيريا مرضية

 
األنواع األخرى من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية 

للمضادات الحيوية هي جزء من النبيت الجرثومي الحساسة 
الطبيعي الموجود على الجلد واألغشية المخاطية في العديد من 

 األشخاص الحاملين لهذه البكتيريا ال يتأثرون بها. األشخاص
إال في حال حدوث العدوى و ظهور أعراض االصابة 

 في حال دخول البكتيريا للجسم على سبيل المثال. بالمرض
نتيجة جرح أو قطع في الجلد تحدث العدوى و مع ذلك تبقى 
.هذه الحاالت من الممكن عالجها بالمضادات الحيوية المناسبة

 
ثيسيلينو بالمثل فإن المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمي

(MRSA)  ه تعيش أيضاً على الجلد و وجودها ال ينتج عن
مرضاً ، و مع ذلك فإن العدوى الناتجة عن هذا النوع من 
ة المكورات العنقودية الذهبية و المقاومة للمضادات الحيوي

ا المقاومة يكون من الصعب التعامل معها عالجياً نظراً لطبيعته
 للطرق العالجية ، و رغم ذلك تبقى خطورة حدوث العدوى

.بهذه البكتيريا محدودة لألشخاص األصحاء

 ةالذهبي العنقودية المكورات لبكتيريا حامال شخصا أن لو
 ألي أو للمستشفى ذهب (MRSA)للميثيسيلين المقاومة

 خصالش يبلغ أن فعليه  العائلة لطبيب حتى أو طبية وحدة
.للبكتيريا حامالً  كان او حامالً  بأنه المعالج .

.


