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Kurmanji MRSA 

MRSA – şêweyekî bakteriyên multîresîstent 
 
Di tehlîlên ku ji te hatine girtin de hatiye dîtin ku hin bakterî bi te re hene ku li hemberî hin 
antîbiyoktîkayan biqewet in, ku weke MRSA têne bi nav kirin.  
 

MRSA çi ye? 
MRSA kurtkirina gotina meticillinresistenta Staphylococcus Aureus e. Staphylococcus aureus (S. 

aureus) bakteriyên ku piraniya caran li cem beşekî mezin ê gel di çerm û perdeya lîkê de têne dîtin. 

Ji mirovên gihîştî ji %80 di jiyana xwe de herî kêm carekî hilgirê S. aureus e û %20 jî tim hilgirê vê 

bakteriyê ne. Piraniya caran mirov bêyî ku nexweş bikeve hilgirê van bakteriyan e, lê ew dikarin 
carinan bibine sedema enfeksiyonên birînê, pirzikên mezin an jî enfeksiyonên din ên cidî. Dema 
birîn di çerm de hebe yan jî katetera mîzê were bi kar anîn bakterî biqewettir dibe.  
 
Ferqa di navbera S. aureus û MRSA ew e ku MRSA li hemberî hin antîbiyotîkayan dikarin xwe 
bigirin, ango ev tesîrê li wan nake, û ev dike ku di dema enfeksiyonê de tedawî zehmettir dibe. 

Eger MRSA bi te re hebe, lê tu nexweş nekevî ev nayê tedawî kirin.  
 

MRSA çawa belav dibe?  
Kesên ku hilgirê bakteriya MRSA ne kêm caran vê belavî kesên din dikin. Lê eger ekzem an jî 
enfeksiyonên çerm bi yekî re hebin rîska belavbûnê mezintir dibe. Wê demê faktorên rîskê bi 
mirov re hene. Eger kateter an jî stomî jî were bi kar anîn ev weke faktorên rîskê têne dîtin. Li van 

beşên laş piraniya caran gelek bakterî kom dibin.  
 

Hem stafylokocker û hem MRSA dikare li nexweşxaneyan, stargehên taybet an jî enstîtuyên 
tedawiyê belav bibe. Belavbûn di civakê de jî tê dîtim.  
 
Li welatên din li cihên xizmeta tenduristiyê MRSA gelek caran tê dîtin. Loma rîska girtina van 
bakteriyan li derveyî welat mezintir e.  
 

Divê weke hilgirê MRSA'yê haya mirov ji çi hebe? 
Divê tu tim destên xwe baş paqij bikî.  
 

Divê tu xewlî ango pêşgîreke şexsî û dermanên şexsî yên paqijkirinê bi kar bînî.  
 

Eger birîn an jî ekzema te hebe divê tu temasên fizîkî li cihên werzîşê yên giştî nekî.  
 
Eger faktorên rîskê (birîn, ekzem, enfeksiyona çerm, katetera mîzê, stomî) bi te re hebin hay ji 
van hebe:  

 Li şûna kuwet an hewz ji piyan serê xwe bişo, dûş bistîne 

 Eger birînê te hebin banda birînê deyne ser û dema şil bû biguhere 

 Eger katetera te hebe vê bixe bin cilan de 

 Piştî temasa bi kateter û birînê destê xwe tim baş bişo. 
 

Eger haya te ji xalên jorîn hebin tu dikarî weke carê bi kesên din re rabî û rûbî.  
 

 
 



 

 

Li gorî qanûna nexweşiyên têger qaîdeyên tevgerînê 
Li gorî qanûna nexweşiyên têger tu mecbûrî eşkere bikî ku MRSA bi te re heye û divê tu şîret û 
qaîdeyên tevgerînê ku doktorê te ji te re dibêje bi cih bînî û dema doktor ji bo tehlîlan wext 
diveqetîne tu mecbûrî biçî.  
 

Divê tu alîkariyê bikî û dema tu diçî nexweşxane û miayenexaneya diranan an jî ya tedawiya tibî ya 
pêyan tu bêjî ku MRSA bi te re heye.  
 
Tê hêvî kirin ku dema faktorên rîskê bi mirov re hebin mirov xwe ji çêkirina piercing, tatû ango 

deq, masaj û tiştên wiha vebide heta faktorên rîskê ji holê rabin.  
 

Mirov dikare ji MRSA xilas bibe? 
Erê. Eger di salekê de sê tehlîlên negatîv derkevin û ti faktorên rîskê bi te re nebin doktor dikare 
kontrolkirin û bicihanîna qaîdeyên tevgerê bide sekinandin. Dirêjahiya wext li gor kesan tê 
guhertin.  
 

Zarokên li pêşdibistian û dibistanan 
Eger faktorên rîskê bi zarokan re nebin ew dikarin li pêşdibistanê beşdarî hemû çalakiyan bibin. 
Dema faktorên rîska derkevine holê divê zarok li malê bimîne. Mirov ne mecbûr e vê ji personelê 

pêşdibistanê re bêje.  
 
Ji bo zarokên li dibistanê ji xeynî qaîdeyên tevgerê ku doktor diyar dike ti bisînorkirin nînin. Bi 

şêwira doktor mirov diyar dike ka kî ji personelê tenduristiyê yê dibistanê dê were agahdar kirin. 
Hewce nake personelê din ê li dibistanê vê zanibe. 
 
Ji bo bicihanîna qaîdeyên tevgerî berpirsiyariya weliyên zarokê heye.  
 
 

Eger piştî xwendina vê nivîsê pirsên te yên zêdetir hebin tu dikarî têkiliyê bi hemşîreya berpirs a 
MRSA'yê ya li klînîna enfeksiyon û çerm (Infektions- och hudkliniken) re deynî, tel. 0455-73 10 
67.  
 
 
 

 
 


