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 ,السيدات والسادة املحرتمون

 
 (MRSA) لديكم أو انكم اقمتم اتصال مع مريض/مريضة أو ساكن معكم مصاب بها (MRSA) اذا تم التثبت من وجود بكرتيا عنقودية ذهبية مستعصية

 ولهذا السبب تم اجراء أو ستجرى فحوصات ميكروبيولوجية فاننا نريد بهذه النرشة ان نوضح لكم, ماهي الطرق السليمة للترصف وماهي االجراءات التي
 .يجب ان تتخذونها

 والتي اصبحت لديها القدرة عىل مقاومة املضادات الحيوية (األدوية الخاصة مبكافحة البكرتيا) حيث اصبح استخدام هذه (MRSA) هذه البكرتيا املستعصية
 املضادات غري ذي جدوى ضدها. تتواجد هذه البكرتيا عىل األغلب يف الجلد والجزء العلوي من األنف والبلعوم ولكنها ال تؤدي اىل املرض. وتعرف هذه

 الحالة بالحامل املريض. وايضا االشخاص االصحاء من املمكن ان يكونوا حاملني للبكرتيا ملدة طويلة دون ان يصابوا باملرض. ان الشخص الحامل هو وحالة
 .مختلفة متاما عن الشخص املصاب

 اذا متكنت هذه البكرتيا من الدخول اىل الجسم من خالل احدى الجروح او نتيجة ضعف املناعة فانها ستحدث للشخص التهابات حادة. ولهذا يجب تفادي
 انتقال العدوى اىل االشخاص املرىض او االشخاص ضعيفي املناعة. ان انتقال العدوى بهذه البكرتيا يتم عن طريق االيدي غالبا. ولهذا تعترب عملية تنظيف

 .وتعقيم األيدي من خالل املواد املعقمة من اهم الوسائل الوقائية ملنع انتقال البكرتيا

 ولغرض تفادي انتقال البكرتيا وانتشار العدوى فهناك اجراءات خاصة ومناسبة باالضافة اىل تعقيم االيدي داخل املؤسسات الصحية وعىل سبيل املثال من
 .او استخدام صيغة مناسبة لهذا الغرض (MRSA) خالل ارتداء مالبس الحامية الخاصة باالضافة اىل عزل املرىض املصابني بالبكرتيا املستعصية

 ان املوظفني والعامل الصحيني يقدموا لكم وبكل رسور النصائح الخاصة بطريقة تعقيم وغسل االيدي الصحيحة ويطلعونكم عىل الوسائل االخرى الخاصة
 .بالحامية

 .(MRSA) باالمكان الخروج من املستشفى رغم وجود البكرتيا

 .لالشخاص األصحاء باماكن معيشتهم وسكنهم الخاصة وفق املعلومات املتاحة حاليا أية مخاطر (MRSA) التشكل هذه البكرتيا
 من (MRSA) ولهذا بامكانهم ان يقوموا مبواصلة عالقاتهم االجتامعية بشكل طبيعي وبدون خوف. فقط وضمن بعض الرشوط ميكن االصابة بهذه البكرتيا

 .خالل االحتكال باشخاص لديهم جروح مفتوحه او اكزميا يف يالجلد

 :وعليكم اتباع النصائح التالية عند زيارتكم ومكوثكم مبؤسسات واماكن سكن/او عالج املرىض كبار السن
 ـ     تنظيف وتعقيم االيدي بشكل جيد (غسل االيدي من االفضل بصابون سائل) وبشكل خاص بعد الذهاب للمرحاض والحامم وقبل األكل وقبل االشرتاك

 بالنشاطات االجتامعية
 ـ     يجب تغيري الحاجيات شخصية بكل ما يتعلق بامور النظافة/املناشف وبشكل مستمر

 ـ    غسل االغطية والرشائف واملالبس الداخلية التي تتصل مبارشة بالجسم بدرجة حرارة 60 درجة مئوية
 ـ    اليحتاج ذوي و زوار املرىض اىل مالبس وقاية خاصة ولكن بعد االتصال والزيارة يجب غسل االيادي بشكل جيد
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 (MRSA) وذلك لتاليف انتقال وانتشار البكرتيا (MRSA) اذا كنتم تحت عالج اسعايف فعليكم ابالغ العاملني واملوظفني الصحيني بانكم مصابون بهذه البكرتيا

 اىل املعالجني والجهاز الطبي. وستتخذ الجهة املعالجة حينها اذا كانت هناك رضورة اجراءات اضافية الجراء غسل وتعقيم االيدي مثل ارتداء املالبس الواقية
 او كاممات الفم واألنف وينطبق هذا االبالغ ايضا عىل كل املؤسسات الصحية االخرى. األهل واالقارب الذين يقوموا بالعناية والرعاية الطبية اليومية عليهم

 .ان يقوموا باتخاذ نفس االجراءات التي يقوم  بها املعالجني واالسعافيني
 

 عند حصول عالج يف املؤسسات الصحية (املستشفيات أو املستوصفات أو العيادات الطبية أو العناية االسعافية الخ) عليكم رجاء ابالغ الطبيب املعالج او
 .وهذا سيخدم بالتأكيد األمان للمرىض الذين معكم .(MRSA) االشخاص املهتمني بالعالج والعناية, من انكم مصابون او كنتم مصابون بهذه البكرتيا

 
 .اذا كانت لديكم اية استفسارات تتعلق باملوضوع يرجى االتصال والتحدث مع موظفي القسم

 
 مجموعة التعقيم
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السيدات والسادة المحترمون,
 
اذا تم التثبت من وجود بكتريا عنقودية ذهبية مستعصية (MRSA) لديكم أو انكم اقمتم اتصال مع مريض/مريضة أو ساكن معكم مصاب بها (MRSA)  ولهذا السبب تم اجراء أو ستجرى فحوصات ميكروبيولوجية فاننا نريد بهذه النشرة ان نوضح لكم, ماهي الطرق السليمة للتصرف وماهي الاجراءات التي يجب ان تتخذونها. 
هذه البكتريا المستعصية (MRSA) والتي اصبحت لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية (الأدوية الخاصة بمكافحة البكتريا) حيث اصبح استخدام هذه المضادات غير ذي جدوى ضدها. تتواجد هذه البكتريا على الأغلب في الجلد والجزء العلوي من الأنف والبلعوم ولكنها لا تؤدي الى المرض. وتعرف هذه الحالة بالحامل المرضي. وايضا الاشخاص الاصحاء من الممكن ان يكونوا حاملين للبكتريا لمدة طويلة دون ان يصابوا بالمرض. ان الشخص الحامل هو وحالة مختلفة تماما عن الشخص المصاب.  
اذا تمكنت هذه البكتريا من الدخول الى الجسم من خلال احدى الجروح او نتيجة ضعف المناعة فانها ستحدث للشخص التهابات حادة. ولهذا يجب تفادي انتقال العدوى الى الاشخاص المرضى او الاشخاص ضعيفي المناعة. ان انتقال العدوى بهذه البكتريا يتم عن طريق الايدي غالبا. ولهذا تعتبر عملية تنظيف وتعقيم الأيدي من خلال المواد المعقمة من اهم الوسائل الوقائية لمنع انتقال البكتريا.  
ولغرض تفادي انتقال البكتريا وانتشار العدوى فهناك اجراءات خاصة ومناسبة بالاضافة الى تعقيم الايدي داخل المؤسسات الصحية وعلى سبيل المثال من خلال ارتداء ملابس الحماية الخاصة بالاضافة الى عزل المرضى المصابين بالبكتريا المستعصية (MRSA) او استخدام صيغة مناسبة لهذا الغرض. 
ان الموظفين والعمال الصحيين يقدموا لكم وبكل سرور النصائح الخاصة بطريقة تعقيم وغسل الايدي الصحيحة ويطلعونكم على الوسائل الاخرى الخاصة بالحماية.  
بالامكان الخروج من المستشفى رغم وجود البكتريا (MRSA).  
لاتشكل هذه البكتريا (MRSA) للاشخاص الأصحاء باماكن معيشتهم وسكنهم الخاصة وفق المعلومات المتاحة حاليا أية مخاطر. 
ولهذا بامكانهم ان يقوموا بمواصلة علاقاتهم الاجتماعية بشكل طبيعي وبدون خوف. فقط وضمن بعض الشروط يمكن الاصابة بهذه البكتريا (MRSA) من خلال الاحتكال باشخاص لديهم جروح مفتوحه او اكزيما في يالجلد.  
وعليكم اتباع النصائح التالية عند زيارتكم ومكوثكم بمؤسسات واماكن سكن/او علاج المرضى كبار السن:
ـ     تنظيف وتعقيم الايدي بشكل جيد (غسل الايدي من الافضل بصابون سائل) وبشكل خاص بعد الذهاب للمرحاض والحمام وقبل الأكل وقبل الاشتراك بالنشاطات الاجتماعية                              
ـ     يجب تغيير الحاجيات شخصية بكل ما يتعلق بامور النظافة/المناشف وبشكل مستمر
ـ    غسل الاغطية والشرائف والملابس الداخلية التي تتصل مباشرة بالجسم بدرجة حرارة 60 درجة مئوية
ـ    لايحتاج ذوي و زوار المرضى الى ملابس وقاية خاصة ولكن بعد الاتصال والزيارة يجب غسل الايادي بشكل جيد 
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اذا كنتم تحت علاج اسعافي فعليكم ابلاغ العاملين والموظفين الصحيين بانكم مصابون بهذه البكتريا (MRSA) وذلك لتلافي انتقال وانتشار البكتريا (MRSA) الى المعالجين والجهاز الطبي. وستتخذ الجهة المعالجة حينها اذا كانت هناك ضرورة اجراءات اضافية لاجراء غسل وتعقيم الايدي مثل ارتداء الملابس الواقية او كمامات الفم والأنف وينطبق هذا الابلاغ ايضا على كل المؤسسات الصحية الاخرى. الأهل والاقارب الذين يقوموا بالعناية والرعاية الطبية اليومية عليهم ان يقوموا باتخاذ نفس الاجراءات التي يقوم  بها المعالجين والاسعافيين.  
 
عند حصول علاج في المؤسسات الصحية (المستشفيات أو المستوصفات أو العيادات الطبية أو العناية الاسعافية الخ) عليكم رجاء ابلاغ الطبيب المعالج او الاشخاص المهتمين بالعلاج والعناية, من انكم مصابون او كنتم مصابون بهذه البكتريا (MRSA). وهذا سيخدم بالتأكيد الأمان للمرضى الذين معكم.
 
اذا كانت لديكم اية استفسارات تتعلق بالموضوع يرجى الاتصال والتحدث مع موظفي القسم.
 
مجموعة التعقيم 
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