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 التنظيم النيابي لمحافظة بليكنغي

 
  مقاومةالمتعددة نوع من بكتيريا ـ  (ASRM)العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين 

 
العنقوديات الذهبية  سمى  و ما ي  نة أضد مستحضرات مضادات حيوية معي  ختبار زرع لك بكتيريا منيعة جد عند إجراء القد و  

.(ASRM)المقاومة للمثيسلين   

 

؟(ASRM)العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين  هيما   
غشية األفي الجلد و توجد طبيعيا   بكتيرياهي  العنقوديات الذهبية. العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين يعني ASRM ال

% 20حوالي و للعنقوديات الذهبية من السكان البالغين حاملين مؤقتا  % 80يكون  المخاطية عند قسم كبير من السكان.

لكنها في بعض األحيان ، أن تكون مريضا  دون لهذه البكتيريا  أن تكون حامل   نف. من المعتادلين دائمين للبكتيريا في األحام

يكون عندما  خاصة يطيب للبكتيريا المقام جيدا   ي حالعلى أ لتهابات أخرى خطيرة.و التهابات الجروح، دمامل أقد تتسبب با

البول على سبيل المثال. كقسطرة عند وجود مادة غريبو أ الجلد مصابا    

 
هو أن العنقوديات الذهبية  (ASRM)والعنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين ة العادي العنقوديات الذهبيةالفرق ما بين 

إمكانية وجود نة من مضادات حيوية، ما يجعل من الصعب أنواع معي  ( ضد ة)مقاوم ةمنيع (ASRM)المقاومة للمثيسلين 

للعنقوديات  علجك إذا كنت حامل   يتملن . (ASRM)لتهاب محتمل مع العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين ال معالجة

.أن تكون مريضا  دون  (ASRM)الذهبية المقاومة للمثيسلين   

 
؟(ASRM) العدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين كيف تنقل  

ي حال على أالعدوى لآلخرين.  (ASRM)ما ينقل الشخص الذي يكون حامل  للعنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين  نادرا  

عوامل  لدى المرء نبأ قالي   حينها لتهابات جلدية.و اجرح، طفح جلدي أخطر نقل العدوى لآلخرين إذا كان لدى المرء  يزداد

الكثير من البكتيريا  ع غالبا  يتجم  . فغرة وأ قسطرى المرء إذا كان لد خطرة أيضا  لى العوامل الخطرة.  يؤخذ بعين االعتبار إ

 عند تلك المناطق.

 
في  ايةبالتزامن من رع (ASRM)والعنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين العادية  العنقودية نتشار كل من المكورةيمكن ا

العدوى في المجتمع.ار نتشا أيضا  ث . يحدأو مؤسسات طبية أخرى ةخاصمساكن مستشفى ما،   

 

لذلك خطر خرى. عاية الطبية في كثير من الدول األفي الر هي عادية جدا   (ASRM)العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين 

الرعاية الطبية في الخارج هو أكبر.  ثناءما أ نقل العدوى عند تواصل  

 

؟(ASRM)ية المقاومة للمثيسلين أن يفكر المرء كحامل للعنقوديات الذهببماذا يجب   
مع نظافة اليدين. دقيقا   دائما   يجب أن تكون  

 

مواد العناية الشخصية.فكر باستعمال مناشفك الخاصة و  

 

و طفح جلدي.إذا كان لديك جرح أ العامة شاط الجسدي في بيئات التمرينيجب عليك تجنب الن  

 

:( فكر بأنفغرة بولي، قسطر جلدي،التهاب  طفح جلدي، ذا كان لديك عوامل خطرة )جرح،إ  

و في المسبحفي البانيو أ تستحمتدوش بدل أن  ـ  

.من خللها شئ ما رشحإذا  ل الضماداتبضمادات وبد   ح المحتملةقم بتغطية الجرا ـ  

تحت الثياب حملهفإ قسطرذا كان لديك إـ   

و الجروحأ القسطرن تكون قد لمست بعد أ قم بغسل اليدين دائما  ـ   

 
عله.اص اآلخرين كالمعتاد إذا فكرت بالمذكور أشخيمكنك االلتقاء مع األ  



 

 

 

 التنظيم النيابي لمحافظة بليكنغي
 

حسب قانون الحماية من نقل العدوى تصرفقواعد                                                                         
أنت ملزم بإتباع ب قانون الحماية من نقل العدوى والتبليغ حس ةملزم هي (ASRM)العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين 

جل فحوصات مخبرية كالتي يحجزها بالقدوم إلى الزيارات من أ يضا  د التصرف التي يزودك بها طبيبك وأقواعالتوصيات و

 لك طبيبك.

 

 خاصتك (ASRM)ذهبية المقاومة للمثيسلين التحدث عن عدوى العنقوديات الالعدوى و ثرأ فيتقيجب عليك المساهمة في 

و رعاية طبية للقدم.ولك على رعاية طبية، رعاية أسنان أصعند ح  

 

عوامل المرء الخطرة.ما شابه حتى تزول ليك وجراء ثقب بالجلد، وشم، تدمن المرغوب بأن يتمهل المرء بإ  

 

؟(ASRM)ن يتخلص من العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين هل يمكن للمرء أ  
كن للطبيب أن يشطب استمرار الفحوصات وقواعد التصرف إذا كنت قد حصلت خلل سنة على األقل على ثلث نعم. يم

.خذ هذا هو شخصي جدا  لديك عوامل خطرة. كم من الوقت يأ ولم يكن سلبيةعمليات زرع   

 

مدرسة تمهيديةو األطفال في مدرسة أ  
ن ال يوجد لديهم عوامل خطرة. يجب أ المشاركة في جميع النشاطات طالماو التمهيدية يمكن لألطفال أن يبقوا في المدرسة

ما. مدرسة تمهيديةموظفي  بلغإب لدى المرء التزاما   عند ظهورعوامل خطرة. ليسيبقى الطفل في البيت بشكل عام   

 

يعاد التقييم بالتشاور مع الطبيب  .المعطاةاعد التصرف الشخصية في المدرسة فيما عدا قوطفال ليس هناك من قيود على األ

 بلغ الموظفين داخل المدرسةالمدرسة الصحية. ليس هناك حاجة إللى رعاية احتمال من الذي سيقدم معلومات إالمعالج و

.التمهيدية  

 
 يتحمل أولياء األمر مسؤولية إتباع قواعد التصرف.

 

العنقوديات الذهبية  ة عنمسؤول ممرضة لىت يمكنك التوجه بها إسئلة بعد قراءتك لهذه المعلومالديك المزيد من األ إذا كان

  .0455731067رقم هاتف  في مستوصف االلتهاب والجلد. (ASRM)المقاومة للمثيسلين 

 


