فحص MRSA
معلومات للمرضى
في اسكتلندا ،تقوم المستشفيات التي تعالج المرضى في حاالت الطوارئ وتجري العمليات الجراحية بطرح
فحوص الكشف عن بكتيريا ) MRSAبكتيريا العنقوديات الذھبية المقاومة للمثسلين( .ال يمثل الفحص سوى
إحدى السبل التي نعتمد عليھا لمواصلة التعامل مع حاالت العدوى المختلفة مثل اإلصابة ببكتريا  MRSAفي
المستشفيات .تقدم لك ھذه النشرة بعض المعلومات حول فحص  MRSAوما يعنيه بالنسبة لك .كما يمكن
للمستشفى أن تقدم لك المزيد من المعلومات حول  .MRSAيرجى أن تسأل طبيبك أو ممرضتك إذا كانت لديك
أية أسئلة.
ما ھو MRSA؟
تمثل  MRSAبكتريا شائعة .ويشير ھذا االختصار إلى بكتيريا العنقوديات الذھبية المقاومة للمثسلين .إن
العنقوديات الذھبية ھي نوع شائع من البكتيريا التي تعيش على جلدك وتسبب لك األذى ،ولكن أحيانا ً ما تسبب
اإلصابة بعدد من حاالت العدوى الشائعة .عادةً ما ال يؤدي وجود بكتريا العنقوديات الذھبية في أنفك أو على
جلدك إلى إلحاق األذى بك ،ألن البكتريا ال تمثل خطراً في العادة على األصحاء .وال يكون األشخاص الذين
يحملون ھذه البكتريا على وعي دائما ً بأنھم يحملونھا ،وأغلبھم ال تظھر عليه أية أعراض .تمثل  MRSAنوعا ً
من العنقوديات الذھبية التي لم يعد ممكنا ً عالجھا بالمثسلين )نوع من المضادات الحيوية( ،وإنما يمكننا عالجھا
باستخدام غسول للجسم وكريم ألنفك .وتُقدر نسبة المرضى الذين يتم إدخالھم إلى المستشفيات ويكون لديھم بالفعل
بكتريا  MRSAعلى جلدھم أو في أنوفھم بنسبة  ،%5وذلك على الرغم من أنھم قد يشعرون بأنھم في حالة جيدة.
كيف ينتقل MRSA؟
عادةً ما ينتقل  MRSAمن شخص لشخص من خالل التصافح باأليدي .ولھذا السبب فإنه من المھم للغاية غسل
يديك واستخدام جيل غسيل اليدين المعتمد على الكحول .حيث تمثل النظافة الجيدة لليدين إحدى أھم الوسائل
وأكثرھا فعالية إليقاف انتشار بكتيريا .MRSA
ما ھو الفحص ولماذا يتم إجراؤه؟
يشتمل فحص  MRSAعلى تحديد وفحص المرضى الذين يتم إدخالھم إلى ھذه المستشفى بحيث يمكننا أن نتبين
من يحمل ھذه البكتريا بالفعل .يزيد احتمال تسبب بكتريا  MRSAفي اإلصابة بالعدوى لدى األشخاص الذين ال
يشعرون بأنھم على ما يرام ،ولھذا السبب فمن المھم للغاية تحديد األشخاص الموجودين في المستشفيات الذين
يحملون  MRSAعلى أجسادھم بالفعل قبل أن تسبب في إصابتھم باألذى أو تنتقل إلى اآلخرين .إذا كان بإمكاننا
تحديد ھؤالء المرضى المصابين ببكتريا  MRSAعلى أجسامھم عندما يدخلون إلى المستشفى ،فإنه يمكننا أن
نحرص على أن يتلقوا أفضل وأنسب رعاية ممكنة.
من الذين يخضعون الختبار MRSA؟
إذا قمت بالمبيت في المستشفى وتم تحديد أنك معرض لخطر اإلصابة فسوف نجري اختباراً عليك للكشف عن
.MRSA
كيف ستأخذون عينة مني؟
سوف يقوم أحد أفراد العاملين في المستشفى بجمع عينة عن طريق أخذ عينة من أنفك ومن منطقة العجان
)المنطقة الموجودة ما بين المؤخرة وبين األعضاء التناسلية( باستخدام ممسحة قطنية .وعادةً ما يكون ذلك دون
ألم ولكنه يصيبك بدرجة طفيفة من الضيق .سوف نحترم دائما ً خصوصيتك وكرامتك عندما نأخذ ھذه العينات.
ماذا يحدث إذا وجدتم  MRSAفي العينة المأخوذة مني؟
يمكننا عالج  ،MRSAولكن العالج ال يناسب الجميع دائما ً .لذلك سيناقش الطبيب معك أنسب صور الرعاية.
يرجى التحدث إلى طبيبك أو ممرضتك إذا كنت قلقا ً بشأن أي جزء من العالج المقدم لك .إذا كنت مصابا ً ببكتريا
 ،MRSAفعادةً ما سنقدم لك الرعاية بشكل منفصل عن باقي المرضى.

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
إذا كانت لديك أية أسئلة حول فحص بكتيريا العنقوديات الذھبية المقاومة للمثسلين ) ،(MRSAفيرجى أن
تطرحھا على أحد العاملين .لالطالع على مزيد من المعلومات العامة حول بكتيريا  ،MRSAيرجى زيارة
.www.hps.scot.nhs.uk

تتوفر ھذه النشرة بلغات أخرى كما تتوفر بطباعة مكبرة وبطريقة برايل للمكفوفين )باللغة اإلنجليزية فقط( وعلى
شريط تسجيل صوتي .ويتوافر أيضا ً نسخة سھلة القراءة من ھذه النشرة .لطلب نسخة من ھذه النشرة
بلغة أخرى أو بصيغة أخرى ،يرجى إما سؤال أحد العاملين أو االتصال بمسؤول االتصاالت
) (communications officerلدينا في:
3rd Floor, Meridian Court,
5 Cadogan Street,
Glasgow, G2 6QE
141 300 1100
تتوافر خيارات للغات األخرى ونسخة للقراءة السھلة من الموقع اإللكتروني لھيئة الوقاية الصحية االسكتلندية
):(HPS
http://www.hps.scot.nhs.uk/haiic/sshaip/mrsascreeningpathfinderpublic.aspx

