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Sorani MRSA 

  MRSAجۆرێکە لە بەکتریای فرە بەرگرییکار
 

لەتاقیکردنەوەیەکی چاندراو لە تۆوە  مانی دژەتەن)جۆرێک لە پەنسلین(دژی دەر مانئێمە کۆمەڵە بەکتریایەکی فرە بەرگرییکار

 دۆزیوەتەوە . بەکتریاکە  بە )م ر س ا( ناوبراوە.
 

  چیە؟ (م ر س ا)ئایا 
ستافیلۆکۆکوس ئەورێنیوس ە. ستافیلۆکۆکوس ئەورێنیوس بەرگریکار بۆ مێتیسیلیین دێت کە ناویفرە بە مانای  )م ر س ا( 

بەکتریاگەلێکن کە لە باری ئاساییدا لە سەر پەردە لینجاویەکان و ( دایە هێشووداری ئاڵتوونییی )خڕۆکەی کە لە شێوە

ستافیلۆکۆکوس جاروبار هەڵگری ٪ ٨٠گەورەساڵەکاندا  دانیشتووانە پێستی بەشێکی زۆری دانیشتووان هەیە. لەناو

تریاگەلە بیت ٪ هەمووکات هەڵگری بەکتریاکانن لە ناو لووتیاندا. ئەوە ئاساییە کە هەڵگری ئەم بەک٢٠و ئەورێنیوسن 

بەبێ ئەوەی نەخۆش بیت، بەاڵم ئەوانە جاروبار دەبنە هۆکاری چڵککردنی)لێپیسکردنی( برین، خوێنلێهاتن یان جۆری 

یاخود  پێستت زامی پێگەیشتووەزیاتر "ئەحەوێتەوە" کاتێک بەتایەبەت مەترسیدارتر لە چڵککردن. بەاڵم بەکتریاگەلەکە 

موونە سۆندەی میزکردن.تەی نامۆ لە لەشدا بێت بۆنکە کەرەس   
 

(بەرگرییکارێکی بەهێزە دژی جیاوازی نێوان ستافیلۆکوکوس ئۆرەیوس ی ئاسایی و)م ر س ا( ئەوەیە  )م ر س ا

لەوانەیە چارەکردنی  هەبێت،تووشبوون بە )م ر س ا( دژەتەن، ئەمەش وائەکات کە ئەگەر دێکی دیاریکراو لە هەن

ا( بەبێ ئەوەی نەخۆش بیت، نابێت چارەکاری بکرێیت. دژوارتر بێت. ئەگەر تۆ هەڵگری)م ر س    
 

چۆن تووشبوون ئەخاتەوە؟ (م ر س ا)ئایا   
، بیرۆ یان چڵککردنی کەسێک کە هەڵگری )م ر س ا(بێت بەدەگمەن خەڵکی تر تووش ئەکات. ئەگەر مرۆڤ برینی

کەسە ئەڵێن فاکتەری مەترسیداری پێستی هەبێت، ئەوا مەترسی تووشکردنی کەسانی تر زیاد ئەکات. ئەوسا مرۆڤ بەم 

هەیە. لەناو فاکتەرە مەترسیدارەکاندا ئەوەش هەژمار ئەکرێت ئەگەر مرۆڤ سۆندە یان کونێکی دەردانی تێدابێت)بۆ 

 بەتاڵکردنەوە(. زوربەی جاران زۆر بەکتریاگەل لەدەوروبەری ئەم شوێنانە  کۆئەبنەوە.
 

، ماڵی ەکرێت هاوکات لەگەڵ چاودێریی نەخۆشی لە نەخۆشخانەئاسایی و )م ر س ا( ش ئهەردووک، ستافیلۆکۆکی 

لە  بخاتەوە. باڵوبوونەوەی پەتاکەنیشتەجێبوونی تایەبەت یان دامەزراوەکانی تری چاودێری نەخۆشی تووشبوون 

 کۆمەڵگاشدا بوونی هەیە.
 

تووشبوون لە پەیوەندییەکان  چاودێری نەخۆشیدا ، بۆیە مەترسیناو لە زۆر واڵتانی تردا )م ر س ا( زۆر ئاساییە لە 

 لەگەڵ چاودێری نەخۆشیدا لە دەرەوەی واڵت گەورەترە.
 

بیر لەچی بکاتەوە؟)م ر س ا( ئایا ئەبێت مرۆڤ وەک هەڵگریی   
 تۆ ئەبێت هەموو دەمێ لە پاکژی دەستەکانتدا وورد بیت.

 

ووردەشتی توالێت کە هی خۆتە بەکاربهێنیت.بیر لەوە بکەرەوە کە خاولی خۆت و  . 
 

 ئەگەر تۆ برین یان بیرۆت هەیە ئەبێت لە چاالکی جەستەیی لە ژینگە گشتییەکاندا خۆت بەدووربگریت.
 

ئەگەر فاکتەرە مەترسیدارەکانت هەیە  )برین، بیرۆ، چڵککردی پێست، سۆندەی میزکردن، دەمی دەردان(ت هەیە ئەوا 

 بیرت بێت کە؟

خی(دایان پۆشە و ئەگەر شالو دزەی کرد پێچەرەکە بگۆڕە.ە ئەگەری هەبوونی بریندا، بە پێچەرێک)سارل    ●   
(یان حەوزی مەلە، دوش بکە.لەگەنی خۆشتن لەباتی خۆشتن لە بانیۆ)    ●   

ئەگەر سۆندەت پێوەیە ئەوا لەژێر جلەکانتەوە هەڵیان بگرە.     ●  
دەستەکانت بشۆ.دا لە پەیوەندییدا بوویت، ئەوا هەمیشە نئەگەر لەگەڵ سۆندەکان یان بری     ● 

 

  ئەگەر تۆ بیر لەوانەی الی سەرە بکەیت ئەتوانیت وەک ئاسایی لەگەڵ مرۆڤانی تردا هاودەمیی بکەیت.

 



 

 

 ڕێساگەلی پابەندبوون بەپێی یاسای پاراستن تەشەنەکردن
ئەرکباری لەسەر ئەو یاندنی لەسەر بدرێت و تۆ ی ئەرکباری هەیە کە)م ر س ا( ڕاگەبەپێی یاسای تەشەنەکردنی نەخۆش 

کە دوکتۆرەکەت ئەتداتێ هەرەوا هاتن بۆ سەردان بۆ تاقیکرنەوە لێوەرگرتن  بڕۆێت ڕێنوێنیی و ڕێساگەلی پابەندبوونانە

ت بۆت ئەگرێت.وکتۆرەکەکە د  
 

ەیت بکەیت و باس لە تووشبوونت بە  )م ر س ا( کە بک تەشەنەکارەکەشوێنپێهەڵگرتنی نەخۆشییە تۆ ئەبێت هاریکاری لە 

 کاتێک سەردانی چاودێری نەخۆشی، چاودێری ددان یان چاودێری دەرمانی پێکان ئەکەیت.
 

کە مرۆڤ جارێ چاوەڕوانبێت لە کردنی هەندێک شتدا وەکو کونکردنەپێست، شێالن و شتی لەو بابەتە  داخوازییەشایەنی 

 هەتا مرۆڤ هیچ فاکتەرێکی مەترسیداری نامێنێت.
 

ڕزگاری بێت؟)م ر س ا(   ئایا مرۆڤ ئەتوانێت لە  
وەرگرت بەوەی کە فاکتەرە  )وەاڵمی نەخێر(چاندنی نەرێنیتئەگەر تۆ لە ماوەی ساڵێکدا الیکەم سێ بەڵێ. 

مەترسیدارەکان نەماون ئەوا دوکتۆرەکە کۆنتڕۆڵە بەردەوامەکانی تر و ڕێساگەلی پابەندبوون ئەسڕێتەوە. جا ئایا ئەمە 

دە بە تاکەکەسەکەوە.چەند کات ئەخایەنێت ، ئەوە بەن  
 

 مندااڵنی خوێندنگا و پێشخوێندنگا
منداڵ ئەتوانێت لە پێشخوێندگا بێت و لە هەموو چاالکییەکان دا بەشداریی بکات تا ئەو کاتەی کە فاکتەرە 

ڤ . لەکاتی بوونی فاکتەرە مەترسیدارەکان ئەوا منداڵەکە بەگشتیی ئەبێت لە ماڵەوە بێت. مرۆنامێننمەترسیدارەکانیان 

پێدانی بە کارمەندانی پێشخوێندنگا نییە.ئەرکی زانیاری   
 

سنووربۆدانان نییە بێجگە لەو ڕێساگەلە پابەندبوونە تاکەکەسیانەی دراون. بە هاوڕاوێژکاریی بۆ مندااڵنی خوێندنگا 

ئاگاداربکاتەوە. لەگەڵ دوکتۆری چارەکاردا هەڵسەنگاندن بۆ ئەوە ئەکرێت کە کێ چاودێری تەندروستی خوێندنگا  

  کارمەندانی تری خوێندنگا پێویست ناکات ئاگاداربکێنەوە.
 

 ئەوە بەرپرسێتیی سەپەرشتیکاری منداڵەکەیە کە ڕێساگەلی شێوازی پابەندبوون لەسەرڕۆیشتنی هەبێت.

 

)م ر س ا(  بەرپرسیپەرستیاری گەر پرسیاری ترت هەن پاش ئەوەی ئەم زانیارییانەت خوێندەوە ئەوا ئەتوانیت ڕوو لە 

. ٠٤٥٥ -٧٣ ١٠ ٦٧و کلینیکی پێست، تەلەفۆن  -لە بەشی چڵککردن)لێپیسکردن( یتبکە  
 


