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(MRSA)جرثومة مرسا شخص لدیھم استیطان للمرضى المنشرة معلومات

عزیزي المریض / عزیزتي المریضة
ثبت في حالتك وجود إصابة استیطانیة بجرثومة مرسا.لقد 

ھي جرثومة "مرسا"؟ما

اإلنسان لى جسمعطبیعيتي تستوطن بشكلالغیر الممرضة في عداد الجراثیم (staphylococus aureus)العنقودیة مكوراتتصنف ال
المكورات ستوطنة على البشرة أو على األغشیة المخاطیة. ال یسبب استیطان مُ ،% من البالغین األصحاء50-20والحیوان، وھي توجد لدى 

لة خاصة من المقاومة للمیثیسیلین) سالالذھبیة تمثل جرثومة مرسا (العنقودیة العنقودیة أیة أعراض وال یستدعي أیة إجراءات عالجیة. 
العنقودیة تمتاز بمقاومتھا للمضادات الحیویة التقلیدیة. وھذا الفارق یكتسب أھمیة خاصة عند حدوث إصابات إنتانیة بجرثومة المكورات 

وث بین للمضادات الحیویة فإن اإلصابات االستیطانیة بجرثومة مرسا ال تزال نادرة الحدعموماً العنقودیة الحساسة كوراتمرسا. وخالفاً للم
ن استیطان جرثومة مرسا ال یمثل بحد ذاتھ إصابة مرضیة.فإومن جھة أخرى%).1(أقل من أفراد المجتمع عموم 

ما المشكلة إذاً في استیطان مرسا؟

في كما ة،البشرة أو عبر األغشیة المخاطییمكن لجراثیم مرسا أن تسبب إصابات إنتانیة إذا ما تسنى لھا التسلل إلى األنسجة العمیقة عبر
، حیث تكثر حاالت فتح الجلد في المشافيحاالت اإلصابات الجلدیة كالجروح أو الحروق على سبیل المثال. وتتجلى أھمیة ذلك بشكل خاص

فإنمن ھنا. وھذا یمكن أن یوفر مدخالً تتسلل منھ جرثومة مرسا إلى داخل الجسم. ووغیرھافي سیاق العملیات الجراحیة ومعالجات القثطرة
أثناء إقامتھ فيإصابات إنتانیة بجرثومة مرساالتي من شأنھا أن تؤدي إلى تبر من عوامل الخطورةیعاستیطان مرسا في أنف المریض 

في حالتك، وبین الفحص المخبري وجود إصابة استیطانیة بجرثومة مرسا.لطاخةولھذا السبب تم أخذ .المشفى
االحتكاك عن طریقمن مریض إلى آخر عن طریق المالمسة المباشرة أو المشفىفي مة مرسا وفضالً عن ذلك یمكن أیضاً أن تنتقل جرثو

غیر المباشر عبر لمس سطوح الجدران واألبواب (الحمام مثالً) أو األجھزة وغیرھا. ولھذا السبب فقد قمنا في مشفى مونستر الجامعي 
) فیما یخص التعامل مع الروب والقفازات، كمامات للفم واألنف، وغیرھاتدابیر عزل، ارتداء بفرض جملة من توصیات النظافة المشددة (

المرضى الحاملین لجرثومة مرسا.

ما العمل؟

-من ھذه اإلصابة االستیطانیة تخلصلعمل على اللفإن األولویة تكون،تشخیص إصابة استیطانیة بجرثومة مرسا عند المریضإذا ما تم
بھدف حمایةقبل الشروع في إجراء أي عمل جراحي أو أیة معالجة تدخلیة أخرى، وذلك - أعراض مرضیةال تسبب بحد ذاتھا أیةأنھارغم

تأجیل التدخل المطلوب من وجھة النظر الطبیةیسمح بھناك ھامش یكون أن شریطة، نتانیة بجرثومة مرسااإلصاباتخطر اإلمن المریض 
أحد بالمنخرینأو في المنزل). یتضمن ھذا العالج أوالً دھن المشفىاالستیطان" (في لةإزایتم إجراء "عالج في ھذه الحال. بطبیعة الحال

المراھم بالتخلص من استیطان مرسا في األنف خالل خمسة أیام من ھذه تسمح الحاویة على مضادات حیویة (موبیروسین مثالً). ھم امرال
ات االستیطانیة الجلدیة، غسل البشرة والشعر بمحالیل الغسول المطھرة. وفي باإلضافة إلى ذلك یمكن أیضاً، في حاالت اإلصابو.المعالجة

المطھرة.حاالت االستیطان في البلعوم یمكن استخدام محالیل المضمضة
، )المشفىأو أحد أطباء القسم المعني في منزلاالستیطان" فینبغي تركھا للطبیب (طبیب الإزالةأما مسألة البت في ضرورة إجراء "عالج 

.بعد إتمام العالجوفحصھا مخبریاً اختباریة لطاخاتوالذي یتولى أیضاً مواكبة العالج والتحقق من فعالیتھ عبر أخذ 

أین أجد مزیداً من المعلومات؟

ن وعلى صفحات اإلنترنت یمكنك الحصول على مزید مأو غیره من كوادر الرعایة الطبیة! المشفىأو طبیب القسم في نزلاسأل طبیب الم
.www.mrsa-net.euأو الموقع: www.mrsa-net.nlالمعلومات على الموقع: 
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االستیطان"؟إزالةكیف یتم إجراء "عالج 

. ولتحقیق ھذا ع المواقع المصابة في جسم المریضاالستیطان إلى طرد جرثومة مرسا من األنف، أو باألحرى من جمیإزالةیھدف عالج 
:الغرض ینبغي استخدام مخطط العالج التالي

) باستخدام العیدان القطنیة مثالً ®أو باكتروبان®موبیروسین (توریكسینالحاویة على الھم امرأحد المرات یومیاً ب3دھن كال المنخرین )1
. عند الدھن )®المرھم األنفي برونتودیرمأو @كبدیل في حالة الجراثیم المقاومة للموبیروسین یمكن استخدام مرھم بي في بي یودو(

یجب إدخال المرھم إلى جوف المنخرین فقط (الجوف التالي مباشرة لفتحة المنخر؛ ال داعي إلدخال المرھم إلى مواقع أعمق داخل 
أیام. ال یعطى المرھم األنفي إال بموجب وصفة طبیة.5األنف). مدة العالج: 

، المحضرات الحاویة على الكلورھیكسیدین، ®ول مضمضة مطھر (على سبیل المثال: برونتورالمحلبمرات یومیاً 3مضمضة البلعوم )2
وصفة طبیة.ال تتطلبمحالیل المضمضةأیام. 5، وغیرھا). مدة العالج: ®أوكتینیدول

مواقع المصابة (بما فیھا في حال وجود إصابة استیطانیة في مواقع أخرى من الجسم، غیر األنف والبلعوم، یمكن عند اللزوم غسل ال)3
ربت@، وغیرھا). .سكینسانسك، دیكونتامان@، برونتودیرم@، ®الشعر) مرة إلى مرتین یومیاً بالغسول المطھرة (مثل أوكتینیدیرم

تیجة محددة ینبغي التقید بھا لضمان تحقیق النتأثیر مدة لھاأیام. یجب االنتباه إلى أن معظم محالیل الغسل المطھرة 5مدة العالج: 
. محالیل الغسول ال تتطلب وصفة طبیة.بھذا الخصوصالغسول بعنایة لولالعالجیة المرجوة. یرجى قراءة النشرة المرفقة مع مح

أیام العالج الخمسة:ج طیلةالكإجراءات مواكبة للعو)4
استبدال فرشاة األسنان یومیاً -أ
تنظیف التعویضات السنیة بشكل یومي-ب
مئویة إن أمكن؛ وإذا 60ºسیما المالبس الداخلیة. غسل المالبس بدرجة حرارة ال تقل عن تغییر المالبس بشكل یومي، ال-ت

تعذر ذلك یمكن اللجوء إلى استخدام مواد تعقیم الغسیل كإجراء إضافي.
تغییر المناشف والمماسح بشكل یومي-ث
مالحف بدرجة الشراشف والالمخدة). یمكن غسلكیسبالحد األدنىبشكل یومي إن أمكن (مالحفتغییر الشراشف وال- ج

حرارة عادیة.

ض إلى ولما كان ھذا العالج ال یھدف إلى معالجة إصابة إنتانیة حادة، فإن إجراء العالج بحد ذاتھ ال یستوجب في األحوال العادیة إحالة المری
في المنزل.بإجراء العالجصح عموماً ، بل ینالمشفى

حضرات ستمرسا"، وھي عبارة عن مجموعة متكاملة من الممجموعة"سمىاالستیطان" ما یإزالة"عالج غرضھنالك شركات عدیدة تقدم ل
أیضاً. تتوفر ھذه لمرة واحدةسنان لالستخدام األفراشيالعالجیة تتضمن محالیل المضمضة ومحضرات الغسول، وبعضھا یتضمن

شركات الضمان الصحي ال تتكفل بتغطیة تكلفتھا في المجموعات العالجیة في عموم الصیدلیات. وھي ال تتطلب وصفة طبیة؛ غیر أن 
األحوال العادیة.

من االستیطان"إزالةفترة "عالج أثناء أیضاً كإجراء مرافق تضمن أیضاً مواد مطھرة للیدین؛ وھذه یمكن استخدامھا تبعض مجموعات مرسا 
ة بالمواد المعقمة؛ وھذه یمكن بللمنادیل معلى أیضاً ويتحأجل تقلیص تعداد الجراثیم على الیدین. كذلك فإن بعض مجموعات مرسا ت

استخدامھا لتنظیف السطوح المعرضة للمس المتكرر في المنزل (كمقابض األبواب مثالً). غیر أن التعقیم الدوري للسطوح المكشوفة في 
المنزل لیس باألمر الضروري.

والتأكد من نجاح العالج. یمكن أن یتم ذلك عن طریق طبیب المنزل. للفحصاختباریة لطاخاتاالستیطان" ینبغي أخذ إزالةبعد إتمام "عالج 
قد تجد ھذا و)؛ 55690-83-0251االختباریة (ھاتف لطاخاتخذ الاألمثل ألمخطط بكل سرور الأن نرسل إلى طبیبك عند الضرورة یمكننا 

المخطط مرفقاً مع األوراق األخرى في ملفك.


