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Pashto MRSA 

 

 یو ډول څو اړخیزه مقاومت لرونکی باکتریا  MRSA ام.ار.اس.ای
کی سړی داسی باکتریاوی پیدا کړی دی چه د ځنی انتی بیوتیک درملو په   odlingsprovد ستا د کرنی په یوه معاینه

 .باکتریاوی ای.اس.ار.ام مقابل کی مقاومت لری، په اصطالح

 

 دۍ؟ شی څه ای.اس.ار.ام
 باکتریاوی داسی آوریس ستافیلوکوکوس.  meticillinresestents Staphylicoccus Aureusلری مانا د ای.اس.ار.ام

 خلکو بالغو د. وی موجودی کی غشاوو مخاطی او پوستکی په کسانو برخه زیاته په خلکو د توګه عمومی په چه دی

 چه ده خبره عادی دا .لری کی پوزو خپلو په باکتریاوی آوریس.اس د توګه مدامه په کسان %۲۰ او ناکله کله کسان ۸۰%

 عفونت، زخم د شی کوالی دوی ناکله کله مګر وی، ناروغ سړی  چه نه دی بیله وی وړونکی باکتریاو دغو د سړی

 کوم یا وی لیدلی یی صدمه چه کی پوستکی هغه په توګه خاصه په باکتریاوی دا. وګرزی سبب عفونت جدی نور یا دانی

 .وی" خوشحاله" وی، موجود ، urinkateterکتیت میتیازو د لکه مواد پردی

 

 د کی مقابل په درملو بیوتیک انتی ځینی د ای.اس.ار.ام چه دۍ دا توپیر کی بین په ای.اس.ار.ام او آوریس.اس عادی د

 که. وی سخته شی کیدای تداوی عفونت ای.اس.ار.ام د چه ګرزی سبب دی د دا او ،(کونکی مقاومت) لری قوه مقاومت

 .شی تداوی ته چه نشته ضرورت ته دی کی صورت دی په وی، ناروغ چه نه دی بیله یی وړونکی ای.اس.ار.ام د ته

 

 کوی؟ سرایت ته نورو ای.اس.ار.ام څرنګه
 سړی دا که. کوی سرایت ته نورو باکتریاوی ده د کی حاالتو کمو ډیرو په وی وړونکی ای.اس.ار.ام د چه سړی یو

 کیږی ویل کی صورت دی په. زیاتیږی خطر سرایت د کی صورت دی په نو ولری، عفونت پوستکی د یا اکزیما زخم،

 خطر د داهم نو ولری کڅوړه، موادو غایطه د یعنی stomi ستومی یا کتیت سړی که. لری فاکتورونه خطر د سړی چه

 .ټولیږی باکتریاوی ډیری اکثرا کی څنګ په شیانو دغه د .کیږی شمیرل فاکتورونه

 

 کی کورونو خاصو په کی، وخت په تداوۍ د کی روغتون په چه شی کیدای ای.اس.ار.ام هم او ستافیلوکوکس عادی هم

 .پیښیږی هم کی ټولنه په تیتول سرایت د راز همدا. شی تیت کی موسسو روغتیایی نورو په او

 

 د کی بهر په خطر سرایت د علت همدی په. ده خبره عادی یوه ای.اس.ار.ام کی موسسو روغتیایی په هیوادونو ډیرو د

 .دۍ زیات کی وخت په تماس د سره موسسو روغتیایی

 

 وکړی؟ پاملرنه ته ټکو کومو باید سړی حیث په وړونکی ای.اس.ار.ام د
 .وکړی پاملرنه ته الصحی حفظ خپلی تل باید ته

 

 .وکړی استفاده نه وسایلو خپلو د تشناب د او دستمال  خپل وچولو د باید ته

 

 .وساتی لری ځان نه تماس فزیکی د کی ځایونو عمومی په تمرین د باید ته نو لری اګزیما یا زخم ته که

 

( کڅوړه موادو غایطه د کتیت، میتیازو د عفونت، پوستکی د اګزیما، زخم،)  یی لرونکی فاکتورونو د خطر د ته که

 :وکړی پاملرنه باید ته ټکو الندی

 ټپ دbadkar  شاور د ځای په یا حوضdusch  کوه استفاده نه  

 کړی تبدیل بند زخم باید نو راووتل مایعات نه بند زخم د که او وتړه،لته  بند زخم یوه په زخم لرونکی. 

 ګرزوه سره ځان د الندی نه جامو د دغه ته نو لری، کتیت ته که 

 ومینځی السونه خپل تل باید ته وروسته نه وهلو الس د باندی زخم یا کتیت په 

 .وکړی کتنه لیدنه سره کسانو نورو د توګه عادی په لکه شی کوالی ته نو وکړی، پاملرنه ته ټکو پورتنیو ته که

  



 

 

 

  په اساس د رفتار مقررات  smittskyddslagenد سرایت نه د مخنیولو د قانون
مکلفیت الندی راځی او ته مکلف یی چه هغه  د سرایت نه د مخنیولو د قانون په اساس ام.ار.اس.ای د اطالع ورکولو تر

توصیی او د رفتار مقر رات چه ستا ډاکتر یی تاته درکوی، مراعات کړی، او همدا راز په هغه وخت چه ستا ډاکتر د 

 .کنټرولی معایناتو لپاره نیولی وی هلته ورشی

 

اښونو مرستو یا د پښو د طبی مرستو ته باید د سرایت د کشف په برخه کی همکاری وکړی او د روغتیایی مرستو، د غ

 .په وخت کی طبی پرسونل ته د خپل ام.ار.اس.ای. سرایت په هکله اطالع ورکړی

 

، خالونو وهلو، ماساژ او نورو داسی شیانو نه ډډه  pircingدا به ښه وی چه سړی په بدن کی د فلزی شیانو د نصبولو

 ونلری.وکړی، تر هغه وخته پوری چه سړی د خطر کوم فاکتور 

 

 آیا دا امکان لری چه سړی د ام.ار.اس.ای نه بچ شی؟
هیڅ کوم فاکتور نلری،  خطرمنفی وی او ته د  ځلی دری اقال. که د ستا د کرنی معایناتو نتیجه د یوه کال په بهیر کی هو

څومره وخت نیسی یوه او د رفتار مقررات لغوه کړی. دا چه دا  نو ستا ډاکتر کوالی شی ستا لپاره ادامه لرونکی کنټرول

 ډیره انفرادی خبره ده.

 

  ماشومان په ښونځی او وړکتون کی
په ټولو فعالیتونو کی په ټوله هغه موده کی چه دوی د خطر کوم فاکتور ونلری ماشومان کوالی شی چه په وړکتون کی 

شی. د وړکتون پرسونل ته  برخه واخلی. د خطر د فاکتور په صورت کی ماشومان په عمومی توګه باید په کور کی پاتی

 د اطالع ورکولو کوم مکلیفیت سړی نلری.

 

 په ښونځی کی د ماشومانو لپاره له انفرادی وضع شوی مقرراتو نه پرته هیڅ کوم محدودیتونه نشته. د معالج ډاکتر سره 

کړی. د ښونځی باید یا څوک د ښونځی روغتیایی برخی ته معلومات ور آیا د مشوری نه وروسته دا قضاوت کیږی چه

 .نور پرسونل ته د معلومات ورکولو ضرورت نشته

 

 دا د سرپرست مسئولیت دۍ چه د رفتار مقررات باید مراعات شی.

 

 کلینیککه ته د دغه معلومات د لوستلو نه وروسته کومه پوښتنه لری، ته کوالی شی د عفونت او پوستکی په 

Infektions- och hudkliniken   67 10 73-0455، تیلفون.وکړی مراجعه تهکی د ام.ار.اس.ای مسئولی نرسی 
 


