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 (MRSA) العنقوديات الذهبية المقاومة للمضاد الحيوي ميثيسيلين
 معلومات للمرضى. نشرة الحماية من األمراض الُمعِدية من أطباء الحماية من األمراض الُمعِدية.

 

 ؟(MRSA)ما هي العنقوديات الذهبية المقاومة للمضاد الحيوي ميثيسيلين 

(. وهذا يعني أنه لدى هذه MRSAالمقاومة للمضاد الحيوي ميثيسيلين ) العنقوديات الذهبية( يعني MRSAاالختصار )

عن العنقوديات العادية العنقوديات مناعة )ُمقاومة( ضد بعض أنواع المضادات الحيوية. وفيما عدا ذلك فإنها ال تختلف 

هي بكتيريا توجد عادة على الجلد واألغشية المخاطية بدون أن تسبب أي  العنقوديات الذهبيةالحّساسة للمضادات الحيوية. 

 العنقوديات الذهبيةلمثل هذه البكتيريا بدون أن يكون مريضاً. وأحياناً قد تسبب  حاملا معاناة. ومن الشائع أن يكون المرء 

 تحتاج إلى عالج؛ مثل عدوى الجروح والُخراجات والقوباء )الحصف(.  قدعدوى 

 

 ؟(MRSA)هل توجد مخاطر للعنقوديات الذهبية المقاومة للمضاد الحيوي ميثيسيلين 

ال تسبب العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين المزيد من العدوى، ولكن قد يكون عالجها أصعب. والخطر فيها هو أن 

نها قد يستغرق وقتاً أطول وأن المضادات الحيوية المستخدمة تسبب أعراضاً جانبية أكثر. وهناك خطر آخر؛ وهو الشفاء م

أن البكتيريا الُمقاِومة يمكن أن تنتشر ضمن أماكن الرعاية الصحية حيث يكون لدى الكثير من المرضى قابلية لتلقّي العدوى 

نطبق ذلك خصوصاً على المستشفيات في الخارج، حيث تكون العنقوديات وحيث تُستَخدم المضادات الحيوية كثيراً. وي

 ( أكثر شيوعاً مما هي عليه هنا.MRSAالذهبية المقاومة للميثيسيلين )

 

 ؟(MRSA)كيف تنتشر العنقوديات الذهبية المقاومة للمضاد الحيوي ميثيسيلين 

الحيوي ميثيسيلين نادراً ما ينقلها لآلخرين. ويزداد خطر إن الشخص الذي فقط يحمل العنقوديات الذهبية المقاومة للمضاد 

انتشار العدوى إذا كان المرء مصاباً بعدوى جلدية أو جروح وأكزيما صعبة الشفاء أو تخرج منها سوائل. وتسمى هذه 

ات انتشار العدوى. ويندرج ضمن عوامل الخطر أيضاً بعض األمراض الجلدية المزمنة والمفاغر عوامل خطرالحالة 

والقثطرات التي تخترق الجلد واألغشية المخاطية. وهناك الكثير من البكتيريا الموجودة في عوامل الخطر. وحامل عدوى 

( الذي لديه عوامل خطر انتشار العدوى يمكن أن ينقل العدوى إلى أفراد MRSAالعنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين )

سة الحيوانات، وعند التالمس أثناء ممارسة األلعاب الرياضية والرياضة البدنية، أسرته، وإلى دار الحضانة، وعند مالم

( إلى اآلخرين MRSAوفي مقّرات التدريب والصاالت الرياضية. وتنتقل عدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين )

كما يمكن أن  باب وبساط التدريب.عن طريق اليدين، ويمكن أن تعلق باألشياء الموجودة في محيط المصاب؛ كمقبض ال

 تنتشر العدوى في المستشفيات وفي دور رعاية المسنين، وغيرها من أماكن الرعاية.

 

 ؟(MRSA)هل يمكن التخلص من العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين 

الزمن. وتتراوح هذه الفترة من من الشائع عدم ظهور العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين في العيّنات بعد فترة من 

شهور إلى سنوات، ومن الصعب التنبؤ بها. والطبيب المسؤول عن العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين مع األخصائي 

 في الوقاية من األمراض الُمعدية هما اللذان يقيّمان ما هي القواعد الُمتّبعة حيال العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين

ومتى لن تكون هناك حاجة لمزيد من الفحوصات. ويمكن إجراء هذا التقييم بعد اختفاء العنقوديات الذهبية المقاومة 

 للميثيسيلين من العيّنات المأخوذة في ما ال يقّل عن ثالث مرات متتالية خالل فترة سنة واحدة على األقل.

 

 ما ينبغي عليك أن تفكر به

  إجراء لتجنّب العدوى. اغسْل يديك بالصابون السائل.إن النظافة الجيدة هي أهم 

 ( يمكنك أن تخالط اآلخرين كالمعتاد لطالما أنك فقط تحمل عدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلينMRSA وليست )

 لديك عوامل خطر لنشر العدوى.

 زداد. وحينئذ تكون النظافة الجيدة أمر في إذا كانت لديك عوامل خطر لنشر العدوى فإن خطر نقل العدوى إلى اآلخرين سي

غاية األهمية. احرْص جيداً على غسل يديك. واستخدم منشفة خاصة بك وأدوات مرحاض خاصة بك. وعليك أن تأخذ دوشاً 

لها. بدالً من االستحمام في حوض الحمام )البانيو( أو المسبح. قْم بتغطية الجروح بضمادات واستبدل الضماد إن نفذ السائل خال

 وإذا كانت لديك قثطرة فينبغي أن تضعها تحت المالبس. اغسْل يديك بعد مالمستها للجرح أو للقثطرة. 

  إذا كنت مصاباً بالتهاب جلدي أو بجروح وأكزيما صعبة الشفاء أو تخرج منها سوائل، فينبغي عليك أن ال تشارك في األلعاب

 مس البدني أو استخدام مقّرات التدريب المشتركة والصاالت الرياضية.الرياضية والرياضة البدنية التي تنطوي على التال

  إذا كانت لديك عوامل خطر لنشر العدوى فإنه من المهم أن تحافظ على النظافة الجيدة عند مالمسة الحيوانات، ألن الحيوانات

 (.MRSAقد تكون هي أيضاً حاملة للعنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين )
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 وتوصيات خاصة نصائح

  كادر الرعاية والطالب العاملون في الرعاية يجب أن ال يشاركوا في أعمال الرعاية إذا كانت لديهم عوامل خطر لنشر

العدوى. وفي أقسام الرعاية التي يوجد فيها مرضى حّساسون على نحو خاص، يُشترط أيضاً عدم ظهور العنقوديات الذهبية 

 في العيّنات المأخوذة من أولئك األشخاص قبل مشاركتهم في أعمال الرعاية.( MRSAالمقاومة للميثيسيلين )

  يمكن لألطفال عموماً أن يتواجدوا في دار الحضانة وأن يشاركوا في كافة النشاطات. ولكن ينبغي أن ال يتواجدوا في دار

 ل.الحضانة عند إصابتهم بعدوى جلدية أو جروح وأكزيما صعبة الشفاء أو تخرج منها سوائ

  بالنسبة للعاملين مع الحيوانات بكل مهني، من المهم عدم نشر العدوى للحيوانات. ويمكن الحصول على النصائح من

 األخصائي في الوقاية من األمراض الُمعدية ومن المسؤول البيطري في المحافظة.

 

 القواعد التي يجب اتباعها وفقاا لقانون الحماية من األمراض الُمعِدية

  أن تقوم بزيارات المراجعة وأن تقّدم العيّنات التي يرى طبيبك أنها ضرورية.يجب عليك 

  يجب عليك أن تشارك في تقّصي العدوى. وهذا يعني أن تقدم المعلومات الالزمة لكي يستطيع كادر الرعاية أن يقيّم زمان

 ومكان وكيفية إصابتك بالعدوى وما إذا كنت قد نقلت العدوى ألشخاص آخرين.

  يجب( عليك أن تبلغ عن إصابتك بعدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلينMRSA عندما تتلقى الرعاية الصحية أو )

رعاية األسنان أو رعاية طبية للقدمين. وهذا يسري أيضاً عندما تتلقى رعاية شخصية أو عناية في مسكن للرعاية أو في البيت. 

لتسوق أو تنظيف البيت أو تناول األدوية أو القيام بجوالت مشي، فال تحتاج في معظم أما إذا كنت تتلقى المساعدة فقط في ا

 (.MRSAالحاالت أن تبلغ عن إصابتك بعدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للميثيسيلين )

 للميثيسيلين  إذا كانت لديك عوامل خطر لنشر العدوى، فيجب عليك أن تبلغ عن إصابتك بعدوى العنقوديات الذهبية المقاومة

(MRSA( عند تركيب الحلّي المعلقة والنافذة في الجلد )piercing والرعاية غير الطبية للقدمين )( والوشم والتدليك )مّساج

أو أي عالج مشابه للجلد أو لألغشية المخاطية. كما يمكنك أن تتريث في هذا العالج إلى حين اختفاء عوامل خطر نشر 

 العدوى.

 

( كمرض "خطير على العامة" وفقاً لقانون الحماية من األمراض MRSAيات الذهبية المقاومة للميثيسيلين )تُصنَّف العنقود

المعدية في السويد. ولذلك فإنك ُملَزم باتباع القواعد التي يطلب منك األخصائي في الوقاية من األمراض الُمعدية أن تتبعها. 

 من األمراض الُمعدية في محافظتك بإعادة النظر في القواعد الُمتّبعة.ويمكنك أن تطلب أن يقوم األخصائي في الوقاية 

 


