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  ؟)MRSA(ما هي المكو رة العنقودية البرتقالية المقاومة للمثيسيلين 
What Is Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)? 

 
وهي عادة غير ضارة، لكنها يمكن أحيان ا . المكو رة العنقودية البرتقالية هي بكتيريا توجد على جلد الناس وفي أنوفهم 

 .ض ا خطير اأن تسبب التهاب ا ومر
 

وللمضادات الحيوية األخرى " مثيسيلين"وقد صارت بعض أنواع المكو رة العنقودية البرتقالية مقاومة للمضاد الحيوي 
ومن الصعب معالجة االلتهابات الناجمة عن المكو رة العنقودية   . التي آانت ت ستعمل في الماضي لمعالجة االلتهابات

 .ألن معظم المضادات الحيوية ال تقتل البكتيريا ) MRSA(البرتقالية المضادة للمثيسيلين 
 

 ؟MRSAآيف ت صاب بعدوى 
 . في المجتمع وآذلك في المستشفى أو مرافق الرعاية الصحية األخرى MRSAيمكن أن تصاب بعدوى 

 
الجلد إذا     وأنواع المكو رة العنقودية البرتقالية األخرى إلى االلتهاب وذلك بدخول الجسم من MRSAويمكن أن تؤدي 

واألشخاص الذين لديهم مشاآل صحية آالسك ري أو ضعف جهاز المناعة، أو الذين انثقب  . ث قب أو إلى مجرى الدم
جلدهم نتيجة جرح أو عملية جراحية أو التهاب جلدي أآثر عرضة لإلصابة بعدوى المكو رة العنقودية البرتقالية من 

 .سواهم
 

 : إلىMRSAويمكن أن تؤدي 
 ؛)قروح المدرسة(لدية آالدمامل والقوباء التهابات ج �
 ؛)التهاب هللي(التهاب تحت الجلد  •
 .التهابات أآثر خطورة في العظام والدم والرئتين وأجزاء الجسم األخرى  •
 

 ؟MRSAآيف تعرف إذا آنت مصاب ا بالتهاب 
ل هذه العي نات إلى المختبر يأخذ الطبيب مسحة أو عي نات من الدم ل أو الجرح أو مواضع االلتهابات األخرى، ثم ترس 

 .للفحص
 

 ؟MRSAآيف تتم معالجة التهابات 
. وهناك عالجات أخرى تشمل التضميد والجراحة تبع ا لنوع االلتهاب.  بمضادات حيوية خاصةMRSAيمكن معالجة 

 .سيخبرك الطبيب عن أفضل عالج لاللتهاب الذي أصابك
 

 ؟MRSAآيف ينتشر 
 : عن طريقMRSAيمكن أن ينتشر 

o   لمس أو عصر الموضع الملتهب من الجسم، آالدم ل أو الجرح؛ 
 ؛MRSA استخدام مناشف أو ثياب أو مالءات سرير آان قد استخدمها شخص مصاب بعدوى  •
 ؛MRSAاستخدام وسائل التجميل أو النظافة الشخصية التي آان قد استخدمها شخص مصاب بعدوى   •
 .عدم غسل اليدين بانتباه  •
 

 ؟MRSAار آيف يمكنك منع انتش
 .اغسل يديك

 .MRSAإن غسل اليدين أهم شيء تفعله لمنع انتشار  
 

 :اغسل يديك
o قبل وبعد مسك أو تضميد مكان ملو ث بالبكتيريا؛ 
 بعد الذهاب إلى دورة المياه؛  •
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 بعد النفخ من األنف لتنظيفه؛ •
 قبل مسك الطعام أو األآل؛ •
 قبل مناولة األطفال المولودين حديث ا؛  •
 .لة ثياب أو مالءات سرير غير مغسولةبعد لمس أو مناو •
 

 آيف يتعي ن غسل يديك؟
 .اشطفهما جيد ا ونش فهما بعد غسلهما. اغسل يديك بكاملهما جيد ا باستخدام الصابون والمياه الجارية  

 
 عليك بتغطية الدمامل وااللتهابات الجلدية

ويجب عدم إرسال األطفال إلى .  خالل النهاريجب تغطية الدمامل وااللتهابات الجلدية بضمادة ال ينفذ عبرها الماء
نفطات صغيرة أو تقر حات مسط حة متقش رة بلون العسل  (المدرسة أو مرآز رعاية األطفال إذا آانوا مصابين بالقوباء 

 .إال  بعد يوم آامل من العالج) Streptococcus أو Staphylococcusتظهر على الجلد بسبب بكتيريا  
 

 :عمالال تشارك الغير است
o إذا آنت ستنام مع شخص آخر في سرير واحد فيجب تغطية . المناشف أو الثياب أو مالءات السرير المت سخة

 التقر حات والجروح بضمادات خالل الليل؛ 
 .وسائل التجميل أو النظافة الشخصية مثل مقصات األظافر ومالقط الشعر وشفرات الحالقة وفراشي األسنان  •
 

وال .  في الغسالةMRSAمالءات السرير واألشياء األخرى التي قد يكون عليها قيح أو اغسل المناشف والثياب و
نش ف المالبس ومالءات السرير تحت أشعة الشمس إذا أمكن ألن الشمس تقتل  . يوصى لها بأية درجة حرارة معي نة

 .يمكن غسل آل األطباق وأدوات المائدة بالطريقة العادية  . البكتيريا
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