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چيست؟   Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)  
What Is Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)? 

 
اي(  staph) . ست ودر بينی مردم يافت می شوندهايی هستند که روی پوکتری اب  Staphylococcus aureus 

شوندموجب عفونت و ناخوشی شديد می توانند ، ولی بعضی وقت ها هستندآزار بی معموال   Staph 
 

در ر آنتی بيوتيک هايی که  و ساي(methicillin)يلين س مقابل آنتی بيوتيک متيدر staphاز نژاد های برخی 
  موجب آن  کههايیعفونت درمان .  برای درمان عفونت ها استفاده می شدند مقاوم شده اندگذشته 

Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) چون اکثر مشکل هستند می باشند ،
 . باکتری ها را نمی کشند اينبيوتيک ها آنتی

 
 ؟ را می گيريدMRSAعفونت های چگونه 

 .بهداشتی بگيريدچنين در بيمارستان يا ساير محيط های مراقبت  و هماجتماع را در MRSAمی توانيد عفونت شما 
 

MRSAساير و staph عفونت ايجاد کنندراه پوست خراشيده شده وارد بدن يا جريان خون شده وازتوانند می .
زخم پوستشان خراشيده است، بخاطر يا – ضعيفند مرض قند يا دستگاه دفاعی که مشکل پزشکی دارند مانکسانی 

 . هستندstaphاز ديگران مستعد گرفتن عفونت بيشتر  –  دارند تازگی جراحی کرده اند، يا بيماری التهاب پوستبه
 

MRSAمی تواند موجب اين عفونت ها شود : 
 ؛)زخم مدرسه(نند کورک و زرد زخم اهای پوستی معفونت  •
  ؛(cellulitis) زير پوستعفونت  •
 ها و ساير قسمت های بدن، ريه  استخوان، خوندرهای شديد ترعفونت  •

 
  شده ايد؟MRSAمی فهميد که دچار به يک عفونت چگونه 

به زمايش آ جهت سپس اين نمونه ها .بر می داردرا جاهای عفونی ، کورک، زخم، يا سايرنمونه ای از ترشح دکتر 
 .يک آزمايشگاه فرستاده می شوند

 
  چگونه درمان می شوند؟MRSAهای عفونت 

MRSAدرمان ها عبارتند ساير ، بستگی به نوع عفونت. مان شوندوتيک های بخصوصی در بينتی ممکن است با آ
 .توصيه خواهد کردبه شما  را عفونتاين  راه درمان بهتريندکترتان . از پانسمان کردن و جراحی

 
MRSAچگونه سرايت می کند؟  
MRSAهای زير سرايت کند ه می تواند ار را: 
 بدن که عفونی شده است، مانند کورک يا زخم؛کردن يا فشردن جايی ازلمس  •
 MRSA عفونت  که توسط شخصی مبتال بهآلوده شدهيا مالفه های  لباس ها، از حوله هااستفاده  •

 استفاده شده باشد؛
 استفاده شده باشد؛ MRSA عفونت توسط شخصی مبتال بهاز وسايل نظافت و آرايشی که استفاده  •
 .دقت نشستن دست هابه  •

 
  جلوگيری کنيد؟MRSA توانيد از سرايت میچگونه 

 هايتان را بشوييددست 
 . استMRSAلوگيری از سرايت جدست ها مهم ترين راه شستن 

 
 ها يتان را در موارد زير بشوييددست 
 ؛و پس از پانسمان کردن محل عفونی شدهپيش  •
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 ؛از رفتن به توالتپس  •
 ؛کردن بينی تانتميزاز پس  •
  غذا؛نخورد يا آماده کردن ازپيش  •
 تازه به دنيا آمده؛از سرو کار داشتن با نوزاد پيش  •
 .لباس ها يا مالفه های نشستهاز دست زدن يا سرو کار داشتن با پس  •

 
 دست هايم را بشويم؟بايد چگونه 

از شستشوی دست ها آن ها پس . بشوييد تمام قسمت های دست هايتان را ،شيرروان ازاستفاده از صابون و آب با 
 .کرده و خشک کنيدکشی آبخوب را 
 

 کورک ها و ساير عفونت های پوستی را بپوشانيدروی 
.  شود در مدت روز بپوشانيدمی  با باند هايی که آب از آن ها رد نکورک ها و ساير عفونت های پوستی راروی 

بوسيله که  روی پوست بدن زبر عسلی رنگتاول های کوچک و يا زخم سطحی ( زخم دارد ردکه زکودکی 
تا پس ) .بوجود می آيد (Streptococcus)کوک تويا استروپ (Staphylococcus)استافيلوکوک  های اکتریب

 .به مدرسه يا مهد کودک برود نبايدقرار گرفتن درمان تحت از يک روز تمام 
 

 :زير را شريکی استفاده نکنيدوسايل 
 در طول شب ، می کنيديکی استفادهی شرستختخواب را با کاگر .  ها ، لباس ها ، مالفه های خوابحوله  •

 را با باند زخم بندی بپوشانيد؛روی زخم ها 
مسواک های  مانند قيچی ناخن، موچين، تيغ های اصالح صورت و و لوازم آرايش و نظافتوسايل  •

 .دندان
ها   روی آنMRSAچيز هايی را که ممکن است چرک زخم يا ها ، لباس ها ، مالفه های خواب و ساير حوله 

 اگر .  ها توصيه نمی شودحرارت بخصوصی برای شستن لباسجه در .بشوييديک ماشين لباس شويی درشند رابا
تمام . ها را می کشد آفتاب باکترینور، زيرامستقيم آفتاب خشک کنيدنورزيرها و مالفه ها را درلباس امکان دارد 

 .ظروف و لوازم غذا خوری را می توان به حالت عادی شست
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