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ورئوس (طالیی) مقاوم به متیسیلین
استافیلوکوکهای ا ِ

)Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA
ﺑﺎﮐﺗری اﺳﺗﺎﻓﯾﻠوﮐوک اورﺋوس (طالﯾی) ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ
ﻣﺗیﺳﯾﻠﯾن ﭼﯾﺳت؟
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس ﯾﺎ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر  SAﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از ھﺮ ده
ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﻗﻞ
ﺑﺎﮐﺘﺮی  SAھﺴﺘﻨﺪ.
اگﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ در ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﺳﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اگﺮ
 SAوارد ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عﻔﻮﻧﺖھﺎی گﻮﻧﺎگﻮﻧﯽ
از ﺟﻤﻠﮫ عﻔﻮﻧﺖ ﭘﻮﺳﺖ و زﺧﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت،
 SAﻣﻣکﻦ اﺳﺖ عﻔﻮﻧﺖھﺎی ﺷﺪﯾﺪی در ﺧﻮن ،ﺷﺶھﺎ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک آرﺋﻮس ﯾﺎ طﻼﯾﯽ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺘﯽﺳﯿﻠﯿﻦ
(ﻣﺮﺳﺎ) گﻮﻧﮫای  SAاﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای درﻣﺎن عﻔﻮﻧﺖ  SAاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸکﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪی از SA
( MRSAاﺟﺘﻤﺎعﯽ) ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ عﻔﻮﻧﺖھﺎی  SAدر
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸکﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﭼرا ﺑﺎﮐﺗریهﺎی  MRSAﻣوﺟب ﻧﮕراﻧی هﺳﺗﻧد؟
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻧﺎﻗﻞ  MRSAھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای عﻔﻮﻧﺖھﺎی ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اگﺮ  MRSAﺑﺎعﺚ
عﻔﻮﻧﺖ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻮد ،درﻣﺎن آن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ گﻮﻧﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎعﯽ  MRSAدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ
گﻮﻧﮫھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﻮاع ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏھﺎ
ﭘﺎﺳخ ﻣثﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﺮچﻨﺪ درﻣﺎن ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ
ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﮐﺗریهﺎی  MRSAﭼﮕوﻧﮫ ﺷﯾوع ﭘﯾدا ﻣیﮐﻧﻧد؟
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی  SAﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺪگﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ راه ﺳﺮاﯾﺖ  MRSAاز ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮصﺎً اگﺮ ﻓﺮد
دچﺎر عﻔﻮﻧﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﺎ زﺧﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﻤچﻨﯿﻦ ﻣﻤکﻦ
اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک گذاﺷﺘﻦ ﺣﻮﻟﮫ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮاب ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﮫ عﻔﻮﻧﺖ  SAﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻧﺎﻗﻞ  MRSAﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺴﺘﻦ
ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺘﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی
ﭘﻮﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد عﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھﺶ دھﺪ.
اگﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ  MRSAآﻟﻮده ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
زﺧﻤﮭﺎ ،ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺘﮭﺎ و عﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از
ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﻟﮫ ،ﻟﯿﻒ ﺣﻤﺎم ،ﺗﯿﻎ ،ﻟﺒﺎس ،ﯾﺎ
ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣکﺎن دارد ﺑﺎ زﺧﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪ زﺧﻢ در ﺗﻤﺎس
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای آگﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﮭﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
آگﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪHealthLinkBC File #85 :
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ :ﺑﮫ ﺟﻠﻮگﯿﺮی از ﺷﯿﻮع آﻟﻮدگﯽھﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﺣﺗﻣﺎل آﻟودﮔی ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺗرﯾﮭﺎی  MRSAوﺟود
دارد؟
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی  MRSAاﻣﺮوزه ﺗﺎ  ۱۷٪اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﮭﺎی
آرﺋﻮس را ﺗﺸکﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و در ﺣﺪود  ۵٪از ﻣﺮدم ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﯿچ عﻼﺋﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آﻟﻮدگﯽ ﺑﮫ
وﯾﺮوس از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ آﻟﻮدگﯽ ﺑﮫ  MRSAﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎی اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺧﺎصﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر گﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از
گﺴﺘﺮش  MRSAﺟﻠﻮگﯿﺮی ﺷﻮد.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش اﺑتالی ﺑﮫ  MRSAﺑدهم؟
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺶ آﻟﻮدگﯽ ﺑﮫ  MRSAﻧﺪارﻧﺪ
زﯾﺮا ﺧﻄﺮ آﻟﻮدگﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
اﺣﺗﻣﺎل آﻟودﮔی ﻣن ﺑﮫ  MRSAﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه اﺳت؟
اگﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدگﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ  MRSAﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪک اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎل MRSA
را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ آﻟﻮدگﯽ  SAﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺴﮫ
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﺎ دﻣﻞ چﺮﮐﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اگﺮ ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ و
ﻣکﺮر ﯾﺎ ﻣﻔﺮط آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﯿﺪ .ھﻤچﻨﯿﻦ اگﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷکﯽ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﮫ وﯾﮋه در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﻣﻮاردی از  MRSAوﺟﻮد داﺷﺘﮫ

اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی درازﻣﺪت ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ  MRSAﭼﮫ ﻣدت طول ﻣیﮐﺷد؟
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ را در ﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺮ روی
ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ در زﺧﻤﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ھﻔﺘﮫھﺎ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی  MRSAرا
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،گﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﺑﺪن ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﻣکﺎن دارد ﮐﮫ عﻔﻮﻧﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮگﺮدد ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ  MRSAﭼﮕوﻧﮫ درﻣﺎن ﻣیﺷود؟
اگﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی  MRSAرا در ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﻟﻤﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ درﻣﺎن ﻧﺪارﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی عﺎدی ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﯿﺪ .ھﺮ چﻨﺪ ﺧﻄﺮی از ﻧﺎﺣﯿﮫ
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤکﺎران ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ صﺎﺑﻮن و آب
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ عﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از گﺴﺘﺮش  MRSAدر ﻣﻮارد ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻼع ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،
ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ
ﺣﺎﻣﻞ  MRSAھﺴﺘﯿﺪ.
آﻟﻮدگﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮس آب گﺮم ﯾﺎ اگﺮ
ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺴﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن چﺮک درﻣﺎن ﮐﺮد.
در صﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣیﺗواﻧم از آﻟودﮔی ﺑﮫ  MRSAﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧم؟
واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  MRSAوﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑکﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻟﻮازم
ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻟﻤس ﮐﺮدن صﻮرت ،ﺑﯿﻨﯽ
و چﺸﻢھﺎ و ﻧﯿﺰ ﭘس از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ ،دﺳﺘﮭﺎﯾﺘﺎن را

ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب گﺮم و صﺎﺑﻮن ،دﺳﺖ ﮐﻢ  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﮫ
دﺳﺘﮭﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ (ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ آھﻨگ اﻟﻔﺒﺎ را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) .دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اگﺮ
آب و صﺎﺑﻮن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪعﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اگﺮ دﺳﺘﮭﺎﯾﺘﺎن ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی و
آﺷکﺎر ﮐثﯿﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪعﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روزھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎھﮭﺎ ﺑﺮ روی
ﺳﻄﻮﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮده ،ﺷﯿﺮ آب ،و دﺳﺘﮕﯿﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪهھﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ گﺴﺘﺮش ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی  MRSAاﺟﺘﻤﺎعﯽ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از ﺣﻮﻟﮫ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻟﻮازم ورزﺷﯽ ﮐﮫ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ گﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎزﯾکﻨﺎن ﺗﯿﻢھﺎی ورزﺷﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣکﺎن از ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ و
زاﻧﻮﺑﻨﺪ ،ﻣچ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزوﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﮔﺳﺗرش  MRSAدر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﭼﮫ
اﻗداﻣﺎﺗی اﻧﺟﺎم ﻣیﺷود؟
اگﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺮرات
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از گﺴﺘﺮش  MRSAﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﮭﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺿﺪعﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ورود و ﺧﺮوج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
و ھﻤچﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از اﺗﺎق ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
اگﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدگﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ  MRSAوﺟﻮد دارد و ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘذﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘذﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اطﻼع دھﯿﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎی اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﻻزم را ﺑﮫ عﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ
از ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدگﯽ
ﺑﮫ  MRSAﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل
زندگی خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیراضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با
شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به
بیش از  130زبان ارائه میگردد.

