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 های مقاوم ام.آر.اس.آ، نوعی از باکتری
 

ها مقاوم هستند و به آنها ام.آر.اس.آ  هایی یافت گردیده که در برابر بعضی آنتی بیوتیک در یک تست کشت باکتری که از شما گرفته شده، باکتری

 گویند. می
 

 ام.آر.اس.آ چیست؟
های هستند که معموال بر  باشد. استافیلوکوک اورئوس )اس. اورئوس( باکتری ام.آر.اس.آ مخفف استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین می

اورئوس  ای حامل اس. روی پوست و غشاء مخاطی بخش بزرگی از افراد جامعه وجود دارند.  هشتاد فیصد افراد کالنسال جامعه  بصورت دوره

باشند. این امر معمول است که افراد دارنده این باکتری باشند بدون آنکه  در بینی خود بوده و بیست فیصد بطور مداوم حامل این باکتری می

این،  های جدی گردد. با این وجود ها یا دیگر عفونت های عفونی، دمل تواند موجب ایجاد زخم مریض باشند اما در بعضی موارد این باکتری می

 شود اگر که پوست آسیب دیده باشد یا وسایل خارجی مانند سوند ادرار به نفر متصل باشد. این باکتری بشکل خاصی تکثیر می
 

باشد که این موضوع  تداوی  ها مقاوم می تفاوت میان اس. اورئوس و ام.آر.اس.آ در این است که ام.آر.اس.آ در برابر بعضی انواع آنتی بیوتیک

کند. اگر شما تنها دارنده ام.آر.اس.آ هستید بدون آنکه مریض باشید، نیازی به تداوی  احتمالی ایجاد شده از ام.آر.اس.آ را سخت تر مییک عفونت 

 شما نیست.
 

 یابد؟ ام.آر.اس.آ چگونه انتشار می
خم، اگزما یا عفونت پوستی باشد ریسک سرایت نفری که حامل ام.آر.اس.آ باشد بندرت دیگران را به این باکتری آلوده می کند. اگر نفر دارای ز

باشد. دارا بودن سوند ادرار یا استوما )مجرا(  هم جزو  شود که نفر دارای فاکتورهای خطرزا می شود . در این موارد گفته می به دیگران بلند می

 شود. های بسیاری جمع می باشد. در این مناطق در اغلب موارد باکتری عوامل خطرزا می
 

های مخصوص یا دیگر مراکز صحی، انتشار  توانند در وقت بستری بودن در شفاخانه، خانه های معمولی و هم ام.آر.اس.آ می استافیلوکوکهم 

 افتد. ها در سطح جامعه هم اتفاق می یابند. انتشار این باکتری
 

ر ابتال به این باکتری در تماس با مراکز صحی های صحی بسیاری از کشورها بسیار معمول است. از همین خاطر خط ام.آر.اس.آ در محیط

 خارج از کشور بیشتر است.
 

 نفر حامل ام.آر.اس.آ چه مواردی را باید مد نظر قرار دهد؟
 های خود دقت نمایید. شما همیشه باید در بهداشت دست

 

 به این فکر کنید که از جان خشک شخصی و وسایل بهداشتی فردی استفاده کنید.
 

 های تمرین بدنی عمومی خودداری کنید. های فزیکی  در محیط اگزما دارید باید از فعالیت اگر زخم و یا
 

 اگر دارای فاکتورهای خطرزا هستید )زخم، اگزما، عفونت های پوستی، سوند ادرار یا استوما( به این موارد توجه کنید:

 .بجای استفاده از وان یا  آب بازی، غسل نموده یا دوش بگیرید 

 را با باند استریل پوشانده و اگر ترشحاتی از پانسمان نشت نمود، آن را تعویض نمایید. تان زخم است روی آناگر جان 

 های خود حمل نمایید. اگر سوند ادرار دارید، آن را زیر کاال 

 های خود را بشویید. بعداز هربار تماس دست با سوند ادرار یا زخم، دست 
 

 توانید بطور عادی با افراد دیگر معاشرت نمایید. اگر موارد فوق را رعایت نمایید می
 

 
 
 

 ها رعایت شوند مقرراتی که باید براساس قانون حفاظت در برابر سرایت مریضی
ها و مقررات الزم  ها مشمول اعالم همگانی بوده  و شما مکلف به پیروی از توصیه ام.آر.اس.آ براساس قانون حفاظت در برابر سرایت مریضی

 کند، بیایید. های الزم برایتان تعیین می هایی که داکتر برای انجام کنترول کند، هستید و همچنین باید به مالقات پزشک اعالم میاالجرا که 
 

شما باید در ردیابی سرایت مریضی کمک کرده و در هنگام تماس با مراکز صحی، داکتر دندان یا خدمات صحی پاها به کارکنان این مراکز 

 اکتری ام.آر.اس.آ  مبتال هستید.بگویید که به ب
 

 که  دارای عوامل خطرزا هستید از انجام اقداماتی مانند سوراخ کردن بدن، تاتو، ماساژ و مانند آن پرهیز نمایید. بهتر است  تا زمانی



 

 

 

 توان از ام.آر.اس.آ رهایی یافت؟ آیا می
تواند ادامه  اگر در طول یکسال حداقل سه بار نتیجه کشت باکتری شما منفی باشد و دارای هیچکدام از فاکتورهای خطرزا نباشید، دوکتور می بله.

 کشد بستگی به خود نفر دارد. ها و رعایت مقررات الزم االجرا را لغو نماید. این امر چقدر طول می کنترول
 

 اطفال در مکتب یا کودکستان  
های کودکستان سهم بگیرند. در صورت وجود عوامل خطرزا، معموال  که دارای عوامل خطرزا نیستند در همه فعالیت توانند تا زمانی اطفال می

 طفل بایستی در خانه بماند. فرد موظف نیست به کارکنان کودکستان اعالم کند که حامل این باکتری است.
 

آنچه در مقررات الزم االجرای اعالم شده از سوی دوکتور آمده، وجود ندارد. در مشورت با دوکتور  برای اطفال در مکتب کدام محدودیتی بجز

شود که آیا این امر الزم است و اینکه چه کسی باید موظفین بهداشتی مکتب را از این موضوع باخبر کند. الزم نیست  معالج، تشخیص داده می

 د.  بقیه کارکنان مکتب از این موضوع باخبر شون
 

 باشد. های سرپرستان طفل می رعایت مقررات بهداشتی تعیین شده جزو مسئولیت
 
 

های عفونی و پوستی با نمبر تیلفن  های بیشتری دارید، با نرس مسئول ام.آر.اس.آ در کلینیک مریزی اگر بعداز مطالعه این مطالب سوال

 بتماس شوید. ۰۴۵۵۷۳۱۰۶۷

 


