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 معلومات للعائالت -( NHS تش إس إ)إن  تابعة لخدمات الصحة القومية مؤسسة –لألطفال  ستريتأورموند جريت مستشفى أمانة 
 

 
 
 

 ( MRSA إم آر إس إيهللميثيسيلين )المقاومة رات العنقودية الذهبية المكو  
 
التي  نشطةاألكذلك، فهي تشرح   .تهاعالجميمكن  وكيف تنتشركيف  - إم آر إس إيهالـ معلومات حول هذه النشرة  وفرت

 .اهافرصة انتشار عدومن تقليل ل( لGOSH جوش)أورموند ستريت جريت  مستشفىفي بها  نقوم

 

 ؟إم آر إس إيه معنىما 
 ة(جرثومنوع من البكتيريا ) هي، والعنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين المكّوراتلـ مختصر  وه إم آر إس إيه مصطلح

ن من المرجح أ  ".يطانست"اإل هذا يسمي . تنادون معرف نافوأو في أن نادوعلى جل افي المائة من 30 التي يحملها حوالي
 معظم أنواع )سالالت( . األخرى من الجلدالرطبة  المناطقو داخل األنف منطقة بكتيريا الـ إم آر إس إيه تستوطن
باستخدام وذلك  ،بسهولةالتغلب عليها يتم ف ،مشاكلأية  نتج عنهاإذا  لكنمشاكل وة سبب أيترات العنقودية الذهبية ال المكوّ 

 تخدامسبا معالجتهاالمكورات العنقودية الذهبية التي ال يمكن  هناك بعض أنواع ولكن  ية.عادالحيوية ال أدوية المضادات
)مثل  يةعاداألدوية ال على 'تدعوّ ت'البكتيريا قد  ههذالسبب في ذلك إلى أن  ويعود ية. عادأدوية المضادات الحيوية ال

 أنواع أخرى من وهناك 'المقاومة'.  وهذا ما يسمى  .فّعالةاألدوية تلك تعد  ولمنفسها  تروغيّ  ( flucoxacillinفلَكوكسالين
 من غيرها.  أكثر معروفة الـ إم آر إس إيهجرثومة  المضادات الحيوية، ولكنأدوية  تقاومالبكتيريا التي 

 

 ؟الـ إم آر إس إيهما مدى خطورة 
أدوياة المضاادات الحيوياة  إنهاا مختلفاة ألن  .من غيرهااأكثر  ضارة أوأقوى  من البكتيريا انوع تليس الـ إم آر إس إيهإن 

قاد  التاي الاـ إم آر إس إياهلعاال  عادوى  ضارورة اساتخدام مضاادات حيوياة مختلفاةالعادية ليست فعالة ضدها.  هذا يعني 
عان أناواع أخارى مان المكاّورات العنقودياة الذهبياة ألنهاا تكيفات  الـ إم آر إس إياهكما تختلف  يكون لها آثار جانبية أكثر. 

وخاصاة فاي المستشافيات.  ولاذلك هنااك  البيئاة واإلنتشاار بساهولة باين النااس، على البقاء على قيد الحياة لفتارة أطاول فاي
 حاجة الستخدام تدابير إضافية لحماية اآلخرين.

 

 ؟لشخصاجسم  استيطان من الـ إم آر إس إيه مكنتتكيف 
يمكن أن تنتشر  ولكن ،وآخرجلد بين تصال المباشر اإلب الـ إم آر إس إيهبما فيها  العنقودية الذهبية المكّوراتنتشر تغالبا ما 
 الـ إم آر إس إيهبـمصاب شخص لمس  إذافيها الغبار.   ينتشر والتيقذرة الالمحيطة  واألماكن معداتال خاللمن أيضا 

الـ  حصقوم بفمن الحاالت، عندما ن في الكثير  .رخآإلى  شخصمن قل تنأن تالبكتيريا لهذه يمكن ف، سليمآخر جلد شخص 
 قد أقام في مإذا كان طفلك . بالفعل هذا الشخص جسم قد استوطنت ةالجرثوم أننجد  فإننا معين شخصعلى  إم آر إس إيه

إم  الـ منطنة مستو ألن يكون لديهأكثر عرضة  سيكوننه فإحيوية في اآلونة األخيرة،  مضاداتأدوية  تلّقىمستشفى أو ال
، ة جيدةحيتمتع بصشخص ال كان إذا مشاكل ةأيالـ إم آر إس قد التسبب مستوطنات  األطفال اآلخرين. ب مقارنة آر إس إيه
 راشتانوقف  ميمكنك . جدا مهمةاليدين  نظافة فإنهذا السبب ل أشخاص آخرين.  إلىبكتيريا لا ههذ ينقل يمكن أن غير أنه
غرفة أو منطقة  عند دخول ومغادرة اليدين فركبالخاص  الكحولجّل استخدام بغسل اليدين أو ب الـ إم آر إس إيهجرثومة 

 سرير طفلك.
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 إم آر إس إيه؟ عدوى الـب اإلنسان صابي   كيف
شخص خضع لسبب مشاكل تيمكن أن  ، ولكنيتمتع بصحة جيدة شخصلمشاكل  ةأي إم آر إس إيه الـبكتيريا سبب تال 

داخل  بالتغلغل إم آر إس إيه الـهذا يسمح لجراثيم ف  الجلد. اقتضت أو نتج عنها جرح معالجة أخرى ةلعملية جراحية أو أي
 بيناالتصال المباشر ب إم آر إس إيه الـنتشر تكما و التئام الجرح.  تعيقعدوى أو تهيجات اليمكن أن تسبب  الجسم، حيث

 الجرح. إلى موقعنتشر من ثّم تو ،النظيفةغير  اديياألطريق  نع يمكن أن تنتقلف، وآخرجلد 

 

 والعدوى الناتجة عنها؟ الـ إم آر إس إيهكيف يتم تشخيص مستعمرات 
لتشخيص  عتماد عليهاطريقة يمكن اإل أفضل  .بالعين المجّردة إم آر إس إيه الـب مصاب ا ماشخص أنمعرفة  يمكنال 

 القطن( من داخل األنف والحلق أو الجلد. عود مسحة )مثل  ذخأ يالجرثومة ه
 
 تزويدناأيضا  طلبن  مسحات.الباستخدام كمرضى مقيمين  المستشفىون دخلاألطفال الذين ي جميع بفحص نقوم في جوش 
لمختبر  اتمسحالهذه يتم إرسال   .حيويةال للمضاداتى مقاومة خرأ جراثيموجود للتحقق من  من البراز عينة صغيرةب

يحتوي  الشخصجسم يدل على أن هذا ف، نمت إذا  نمو أم ال.ست إم آر إس إيه الـجرثومة كانت لمعرفة ما إذا  المستشفى
 ط،بإلتحت امن األنف والحلق، و اتمسح خذُتؤ حيث ،فحص كاملبيتم القيام عند ذلك،  . إم آر إس إيه لـأمستوطنة على 
جروح الجلد أو مواقع األجهزة التدخلية في الجسم )على سبيل المثال، جهاز فغر المعدة أو غيرها من والفخذ أعلى  ،شعرالمنبت 

األدوية  أفضلإيجاد للعمل على  إم آر إس إيه الـالمختبر هذه العينة من  وموظفعندها، يستخدم جهاز فغر القصبة الهوائية(.  
 .ثالثة أو أربعة أيام في غضون  في جوشختبارات هذه اإلتظهر نتائج   .ةجلاعلمإذا كانت هناك حاجة ل

 

عندما تنمو الجرثومة من عينات إضافية محددة أُخذت أثناء التحقيق من العدوى المحتملة مثل  إم آر إس إيه الـيتم تشخيص عدوى 

 مسحة جرح أو عينة دم

 

 ؟إم آر إس إيه الـمصابا ب ناطفلكان  اذا يحدث إذام
 

حتا  ي الفهو  ،إم آر إس إيهم مستوطنة طفلك لدىإذا كان   - إم آر إس إيهالعالج بالمضادات الحيوية للتخلص من  .1
مع و مطبيبكومع م معك ،معالجةلل ةأي خط اقشسننطفل على حدة وكل بتقييم  سنقوم . ومع ذلك،ةجلاعلمعادة ل

حيوية المضادات أدوية ال فقد يحتا  إلى تلقي يمثاالجرهذه عدوى بم مصابا إذا كان طفلك .الطبي السريريفريق ال
  (.ي)التسريب الوريد في الوريدمباشرة 

  

ُينصح بالعال  إذا  ولكن قد العنقودية الذهبية قد ال يكون طفلكم بحاجة إلى عال  لعدوى المكّورات  - غسوالت تعقيم الجلد .2

يكون  ذلك بتوفير وصفة غسول خاصة لتعقيم الجلد ومرهم   اإلصابة.اعتقدنا بإمكانية إصابته بالعدوى، وذلك للحد من مخاطر 
 لتطهير األنف.

 

إننا مضطرون إلى استخدام اإلحتياطات الخاصة التالية للحد من خطر العدوى ألن حاملي هذه البكتيريا والمصابين  -العزل  .3
 بعدواها يمكن أن يسببوا نشر البكتيريا إلى المرضى اآلخرين: 

 

  ،إذا أمكن ذلك.  في بعض األجنحة، قد يوضع طفلكم سنقوم بتمريض طفلك في غرفة منفصلة 
 .الجناح في منطقة سرير معزولة في ردهة

 .سنستخدم احتياطات إضافية، مثل ارتداء القفازات، والمراييل 
 ،غرفة منفصلة                   ،إذا أمكن سنقوم أيضا بوضع تنبيه في سجل طفلكم على الكمبيوتر لإلشارة إلى أنه يتطلب

                       لن يتم إلغاء أي التحقيقية، ولكن أو الفحوصات  المواعيد قد يؤثر ذلك على توقيت  إلى جوش. عند القدوم
 أو الفحوصات بسبب هذا التنبيه فقط.من هذه المواعيد 
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 أو المدرسة؟المنزل  في احتياطات ةأي إلى اتخاذ جتاهل نح
عندما تكونون  بها إلى القيام زنإضافية تحتاج نشاطات ليست هناك، لذلك ةشائع حقيقة العنقودية الذهبية مستوطنات المكّورات

 استخداموبعد  مثل غسل اليدين قبل تناول الطعام ةاألساسي النظافةبالحفاظ على دائما نوصي   .خار  المستشفى
 ة.فلختمناشف م استخدامكذلك و ؛المرحاض

 

 خرى؟األمستشفيات ال إعالم ينبغي عليناهل 
تنتشر بسهولة بين الناس في المستشفيات وألن المرضى أكثر عرضة  إم آر إس إيهألـ ينبغي اطالع المستشفيات األخرى ألن  ؛نعم

 أنبإعالمهم  ميجب عليكف، جوش عدا عن مستشفى آخر يراجع مطفلككان إذا .  العنقودية الذهبية لمخاطرعدوى المكّورات
 لما نقوم بهتوظيف احتياطات مماثلة إذ أنهم قد يقومون ب؛  يعاني منها مؤخراأنه كان أو  الـ إم آر إس إيهب مصاب مطفلك
فريق مكافحة العدوى ب تصالاإليمكنهم فبحاجة الى مزيد من المعلومات،  واكان إذاو  البكتيريا.هذه لمنع انتشار  جوشفي 
 . 9200 7405 020مقسم تليفون المستشفى:  عبر جوشفي 

 

 

 ؟عد التخلص منهاب الظهورإلى  إم آر إس إيه لـأ ةعوديمكن هل 
 العنقودية الذهبية ، وينبغي أاّل تتكرر إذا عولجت بما فيه الكفاية، ولكن ألن المكّوراتالـ إم آر إس إيهيمكن معالجة عدوى 

 ، قدالمقاومة للمضادات الحيوية، بما في ذلك  العنقودية الذهبية المكّوراتتتكييف بشكل جيد للعيش على جلد الناس، فإن 
 تبقى حية وفاعلة لعدة أشهر أو أحيانا لسنوات.

 

 إلى مستوى يصعب الكشف عنه بأخذ المسحات، ولكن ال الـ إم آر إس إيهأن تقلل غسوالت تعقيم الجلد مؤقتاعدد بكتيريا  يمكن

منها تماما.  بالتالي، فإن هذه الغسوالت مفيدة للحد من خطر العدوى قبل الجراحة، على سبيل تستطيع هذه المسوحات التخلص 
 المثال.

 
التخلص الكامل وطويل األمد من هذه البكتيريا هو أمر صعب التحقيق، وخاصة إذا كانت البشرة غير طبيعية )مثل األكزيما( أو 

 المثال( بسبب العال . كانت هناك فتحات في الجلد )مثل فغرالمعدةعلى سبيل
 

قام إذا  مرة أخرى إم آر إس إيهبالـ  طفلكمإصابة يمكن ولهذا ؛ آلخر شخصبسهولة من  إم آر إس إيهالـ جرثومة نقل تن
ليدين يساعد على تقليل الجيد لالتنظيف   .والقضاء على مستوطنتها حتى بعد العال  ،بها مصابمع شخص آخر  اكحتكباإل

 اإلصابة.مخاطر حدوث 

 

 ؟إم آر إس إيهالـ من  نا التخلصطفليمكن لمتى 
على دراية  ابسبب المرض والعال ، فمن المهم أن تكونو الـ إم آر إس إيهاإلصابة بتهيجات عدوى  مخاطرمعرضا ل مإذا كان طفلك

 إلى األطفال اآلخرين.العدوى بذلك، من أجل تلقي العال  الصحيح ؛ كذلك حتى ال تنتشر 
 

أعاله، تتكيف على العيش على جلد الناس ألشهر أو سنوات، وبعض العوامل تزيد من  ناوضحكما ، الـ إم آر إس إيهإن جرثومة 
االعتبار عند وضع إجراءاتنا للمساعدة في حماية عين لقد أخذنا هذه العوامل بو  ر هذا الوضع على المدى الطويل.ماحتمال أن يست

 واألطفال اآلخرين. مطفلك

 
 المعايير التالية: ىاستوف إذا إم آر إس إيهالـ من  الطفل خال نؤكد أن، جوشفي 

 

 البكتيريا فحوصات أثبتت أنه خال من هذه خضع لثالث،  
  الماضيةاألشهر الستة  مستشفى فيأي في  يتواجدلم، 
  الستة الماضيةاألشهر  المضادات الحيوية في يتلق أدويةلم، 
 أو فغر المعدة القصبة الهوائية فتحة مثل ،الجلد حاجزل مخترقةأجهزة  ليس لديه، 
 .ليس عنده قصور في جهاز المناعة 
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 ؟إم آر إس إيهالـ  راتنتشا منعتقوم به جوش ل الذي ما
 :انتشار هذه الجرثومةمن للحد   يدةعدسنوات منذ  ا كبيرةدهوج تبذل جوش

 

 كمريض داخلي يدخل المستشفى كل طفلعلى  إم آر إس إيه الـ فحص نجري: الفحوصات.                           
                                      نستنتج ،كل حالةيتم فحص  ، وعندماالجرثومةهذه مصابين بال األطفالقليل من  عدد لدينا
                              حضورهم إلى جوش. الجرثومة قبلهذه ب أُصيبواالحاالت، قد  في معظم، األطفالهؤالء أن 

                          بين هاانتشارلمنع  يةحتياطإعزلة في  إم آر إس إيهالـ مستوطنة جراثيم لديه كل طفل  نعالج 
   .اآلخرينمرضى ال

 لمس قبل وبعد  يناليدفرك كحول  استخدامبقوة غسل اليدين أو نشجع  إننا: نظافة اليدين                               
                                   مطفلك ونيزور نالذي طبيالالفريق اء عضأ من ستفساراإلنشجعكم على  كما المريض. 

  .بتنظيف أيديهم قامواإذا عما 

 لنظافة عالية لمستويات  لضمانالعاملين التنظيف  مقاولينعمل مع  إننا :بيئة صحية                                    
  دوائرها المختلفة. والمتشفى  أجنحة فيوالترتيب 

 

 ضافيةإمعلومات 
                                    التحكمومن الوقاية بالمستشفى الخاصة  معلوماتنشرة من يرجى طلب الحصول على نسخة 

                     فيعدوى بالاإلصابات لمنع  العدوىفريق مكافحة  يقوم بهااألنشطة التي  التي تشرحالعدوى ب
  . مإقامة طفلكطر العدوى أثناء اخممن تقليل البه لمساعدتنا في  القيام  م أنتموما يمكنكالمستشفيات 

 
 
 

 صائحنتتعلق بالمعلومات وال أسئلة ةأي ملديك تإذا كان
 الممرضةإلى  التحدث ، يرجىالتي تحتويها هذه النشرة
 .الجناحأو مديرة  المسؤولة

 
_________________________________________________________________________ 

 

 Prevention and Control Team "والتحكم بها العدوى مكافحةفريق " هذه المعلومات عجمّ 
 Child and Family Information Group "العائلةالطفل و مجموعة معلومات"بالتعاون مع 

 WC1N 3JHلندن  ،(NHS تش إسإمؤسسة تابعة لخدمات الصحة القومية )إن  –أورموند ستريت لألطفال جريت أمانة مستشفى 
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