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  سیلین )طالیی( مقاوم به متیوِرئوس های اکوکواستافیل 
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 

بھ وم مقا )طالیی( وسئوک اورکوستافیلری اباکت

 ت؟چیسن سیلی متی

ی باکترع یک نو SAر ختصاایا بھ س ئوک اورستافیلوکوا

ده ر از ھسھ نفر ن پوست بدروی بینی یا بر در ست کھ ا

نند کھ ناقل دانمیدم مرری از بسیاد. شو سالم یافت مید فر

 ستند.ھ SAی باکتر

 

بینی یا بر سطح پوست شما در ا ھ یین باکتراکھ  اگر

گر اما اسانند. رسیبی بھ شما نمیل آمعمور وطبھ ، باشند

SA  گوناگونی  ھای عفونتند امیتود، پوست شما شووارد

ت، قااونماید. برخی د یجااخم و زجملھ عفونت پوست از 

SA ا یا ھششن، خوی در شدیدی اھعفونتمکن است م

 نماید. د یجاای بدن اھسایر بافت

 

 بھ متیسیلینوم مقا، الییطیا س ئوک آرستافیلوکوا

از بر برخی ابردر ست کھ ا SAای گونھ)مرسا( 

ده ستفاا SAعفونت ن ماای درایی کھ برھنتیبیوتیکآ

در مانی تنھا زین مشکل اند. ا هشدوم میشوند مقا

 SAی از جدید انواعن کنواما ، امیشد دیدها ھ نستاربیما

(MRSA اجتماعی) ھای عفونت یک پنجمود حد SA  در

 ند.دھتشکیل میرا  جامعھ

 د؟ستنهنی رانگب جوم MRSA های یرباکترا چ

ھستند در معرض خطر بیشتری  MRSAافرادی کھ ناقل 

باعث  MRSA گراما ا جدی نیستند. ھای برای عفونت

در  توملیل مقادبھ ن آن ماد، درشو در این افرادعفونت 

د. د بواھتر خوارشو، دمعمولیی اھنتیبیوتیکآبر ابر

مقایسھ با در  MRSAاجتماعی  یاھخوشبختانھ گونھ

 ھا بیوتیکنتیی از آبیشتراع نوا بھستانی ربیمای اھگونھ

دھند، ھرچند درمان ھر دوی آنھا  پاسخ مثبت نشان می

 ممکن است دشوار باشد.

 د؟میکنندا پیوع شی نھوچگ MRSA های یرباکت

ندگی زند بر سطح پوست امیتو SAی نجا کھ باکتراز آ

د بھ فرد یک فراز  MRSAیت اسرراه ترین اول متد، کند

، مخصوصاً اگر فرد ستامستقیم س ریق تمااز طیگر د

باکتری ھمچنین ممکن  دچار عفونت پوستی یا زخم باشد.

است از طریق بھ اشتراک گذاشتن حولھ، وسایل خواب یا 

 منتشر شود.  SAلوده بھ عفونت سایر وسایل فرد آ

شستن ، باشند  MRSAناقل ل دارد حتمااکسانی کھ ای بر

روی بر د موجوی ھا باکتریر ند شمااستھا میتودمرتب 

 د.دھش ھکارا ا آنھعفونت توسط د یجال احتماا وپوست 

 

ن نید با پوشاندامیتو، ستیدده ھلوآ MRSAگر شما بھ ا

ک از مشترده ستفاام عدو ستھا دشستن مرتب ، خمھاز

یا س، لبا، تیغم، لیف حما، شخصی مانند حولھازم لو

س تمادر خم زخم یا باند زبا ن دارد مکاامھایی کھ ریونیفو

 کنید.ی ین باکتریھا پیشگیرایت اسر، از باشندده بو

 

این پرونده ، ستھادشستن ره بادر ی بیشتر ھگاای آبر

  HealthLinkBC File #85رسانی را ببینید:  آگاھی

ھا کمک  ھا: بھ جلوگیری از شیوع آلودگی شستن دست

 .کنید

ود جو MRSAی یھارگی بھ باکتودلل آحتماد اتا چھ ح

 دارد؟

ی ستافیلوکوکھاا ٪۱۷امروزه تا   MRSA یایھباکتر

یافت دم مراز  ٪۵ود حد، و در نددھتشکیل میس را ئوآر

بھ گی دلوآ ھیچ عالئمی حاکی ازاد فراین ا بیشتر. شوند می

 ند.دھنمیوز برد خواز ویروس 

 

، ستاشدیدتر  MRSAگی بھ  دلوآکھ ، ستانھاربیمادر 

از تا د گرفتھ میشور ی خاصی بھ کاطحتیای ااھتدبیر

 د.  شوی یرجلوگ MRSAش گستر

 دهم؟ب MRSAبھ  ابتالیش ماید آزیا بایآ

ند ارند MRSA گی بھدلوآمایش آزبھ زی نیا افراد سالم

 ست.ک اندر اا بسیاآنھگی دلوآخطر ا یرز

 ت؟سدازه اناتا چھ  MRSAبھ ن گی مودلل آحتماا

ر بسیا  MRSAگی شما بھ دلول آحتما، اگر سالم باشیدا

 MRSAل حتماانگامی ھ حتماالًا ست. پزشک شماک اندا

بسھ آ مانندمعمولی  SAگی دلوآکھ د د کراھسی خوربررا 

و والنی ط تمدبھ اگر شتھ باشید. دامل چرکی دیا  پوستی

، در باشیدده کرف نتی بیوتیک مصرط آیا مفر رمکر

قبت اگر تحت مرامچنین . ھمعرض خطر بیشتری ھستید

ه در یژوبھ ، یدا دهحی بواشدید پزشکی یا جر

شتھ د داجوو MRSAاردی از ومستانھایی کھ قبال ربیما
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 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

 

یقی رتزدان معتاد دارد. جوی وخطر بیشترل حتما، استا

در ستند نیز ت ھمدی درازاریھکسانی کھ مبتال بھ بیماو 

 ستند.ھ بیشتریخطر ض معر

 د؟میکشدت طول چھ م MRSAبھ ت نوعف

روی بر ، بینیرا در ین باکتریھا است اسالم ممکن اد فرا

ا یا ھفتھای ھبر، نمیشوندب خمھایی کھ خودر زپوست یا 

را  MRSAی سالھا حمل کنند. کسانی کھ باکتریھا حتی

، فع کنندد دخون بدآن را از نند ای میتوھگا ،حمل میکنند

ای بره یژوبھ دد، برگرره بادوکھ عفونت ن دارد مکااما ا

 میکنند. ف نتیبیوتیک مصرآکسانی کھ 

 ود؟میشن مادرنھ وچگ MRSAبھ ت نوعف

حمل د بینی یا بر پوست خورا در  MRSAی گر باکترا

نید بھ امیتوو ید ارندن مادربھ زی نیا، لی سالمیدومیکنید 

ناحیھ ی از ر چند خطرھید. دھمھ د اداخودی عای فعالیتھا

ما مھم ، ایا جامعھ نیستران مکااده، ھشما متوجھ خانو

ن و آب ا صابومرتب بر وطبھ ن را ستھایتادست کھ ا

ند است میتوه دضد عفونی کنندل محلوده از ستفاابشویید. 

مختلف ح سطو در موارد تماس با MRSAش گستراز 

ر، محل کاع الاطنیست کھ بھ زی کند. نیای پیشگیر

برسانید کھ ن مدتاو آفت رمحل دک سھ یا مھد کورمد

 ستید. ھ MRSAحامل 

 

گر ایا م گرس آب با کمپران میتورا گی خفیف پوستی دلوآ

د. کرن ماک درچردن کررج با خا، باشدده بسھ کرآپوست 

نتی بیوتیک تجویز آبرایتان پزشک شما ز، نیارت صودر 

 د. د کراھخو

 م؟کنری گیوجل MRSAگی بھ ودلم از آنوانھ میتوچگ

ارد. ندد جوو MRSAبر ابردر ت ظحفاای کسنی بروا

از ست کھ قبل این انید بکنید اکھ میتوری ن کامھمتری

ازم لودن برر یا بھ کان کشیدر سیگان، شامیدردن، آخو

لمس کردن صورت، بینی  ،شخصیی قبتھاامرو شت ابھد

ن را ستھایتا، دلتافتن بھ تواز رنیز پس و  ھا و چشم

ثانیھ  ۲۰ست کم ن، دصابوم و گرده از آب ستفاابشویید. با 

بشویید )برای کمک بھ کودکان در خوبی بھ ن را ستھایتاد

ھا بھ مدت کافی آھنگ الفبا را برای آنھا  شستن دست

گر اخشک کنید. ی با حولھ کاغذھایتان را  دست. بخوانید(

ضدعفونی ل محلو، از نباشدس سترن در دصابوآب و 

جدی و ر وطبھ ن ستھایتادگر اکنید. ده ستفااست ه دکنند

ای ست بره ددعفونی کنندضل محلو، کثیف نباشندر شکاآ

 ست. اکافی  ھادن آنتمیز کر

 

روی ا بر ھھماحتی ا یا روزھنند اباکتریھا میتواز برخی 

باقی بمانند.  هستگیرآب، و دشیر ،  دهمانند نر سطوحی

 ل معموی اھ هشویندده از ستفاابا  سطوح ایننظافت مرتب 

باکتریھا کمک کند. ش ش گسترھند بھ کااخانگی نیز میتو

ریق از ط اجتماعی ممکن است MRSA  یایھباکتر

در شی کھ ازم ورزیا لوس حولھ یا لباک از مشترده ستفاا

. بھتر است کھ یابندش نیز گستر ھستند،با پوست س تما

و شی س ورزلبان از مکااتا حد  ھای ورزشی بازیکنان تیم

ده ستفاا مخصوص خودی اھبندزوند یا بامچ ب، نوبندزا

 .نمایند

ستانھا چھ ربیمادر  MRSAرش گستری از پیشگیرای ب

 ود؟میشم نجاا اتیدامقا

 راتمقراز باید  ،میکنیدن یدن دستاربیمااز گر ا

ی پیشگیر MRSAش گستراز کنید تا وی پیرن ستاربیما

ده از ستفااستھا یا دشامل شستن رات ین مقرد. اشو

ن ستاربیماوج از خرم ورود و نگاھست ه دضدعفونی کنند

 د. میشور بیماق تاوج از اخرم نگاھمچنین و ھ

 

ار قرد دارد و جوو MRSAگی شما بھ دلول آحتمااگر ا

ست کھ امھم ر بسیا، پذیرفتھ شویدن ستاربیمادر ست کھ ا

ید. ع دھالن اطستاربیماش پذیرن کناربھ کاع را موضو

مد تا آد اھبھ عمل خوالزم را ی طحتیای ااھتدبیر کارکنان

گی دلوآبر ابر ن درستاربیمان کنارکاو یگر ران دبیمااز 

.کنندمحافظت  MRSAبھ 
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