
 په اړه MRSAد 

MRSA څه شی دی؟ 

سټافیلوکوکوس آروس عادي باکتریا دي چې موږ یې ممکن زموږ پوټکي یا پزه کې ولرو. په نورمال ډول موږ نشو 
پوهیدی چې دغه باکتریا دلته شتون لري مګر ځینې وختونه دا د عفونیت المل کیدی شي، چې عموما د پوټکي بې زیانه 

سره، په ځانګړي توګه د عفونیت پروړاندې ضعیف دفاع لرونکي خلکو کې دغه باکتریا ممکن عفونیتونه وي. په ندرت 
 د جدي عفونیتونو المل شي. د دغه باکتریا د عفونیتونو درملنه د انټي بیوټیک سره شونې ده.

کوي(. پدغه د سټافیلوکوکوس آروس ځینې ډولونه د انټي بیوټیک خورا ډیری نوع پروړاندې غبرګون نه ښیې )مقاومت 
سره ستونزه دا ده  MRSAمقاوم سټافیلوکوکوس آروس( ویل کیږي. د  –)د میتیسیلین  MRSAصورت کې دې باکتریا ته 

 چې د دې باکتریا له امله پیښ شوي عفونیتونو درملنه خورا ستونزمنه وي او ځانګړي ډول انټي بیوټیک ته اړتیا وي.

 په اړه دومره اندیښمن یو؟ MRSAموږ ولې د 

د جدي عفونیتونو المل کیدی شي، په ځانګړي توګه ضعیف معافیت لرونکي خلکو کې، نو د رغتونونو  MRSAلدې چې 
او رنځورپالنې کورونو په څیر چاپیریالونو کې د خپریدو مخه نیول خورا مهم دي. پدغه ځایونو کې تل زیان لیدونکي او 

 حد پورې د دوی ساتنه وکړو.  د خطر سره مخ خلک موجود وي او موږ باید د امکان تر

MRSA څنګه خپریږي؟ 

د هغه خلکو ترمینځ خورا په اسانۍ د خلکو ترمینځ مستقیم اړیکې له الرې خپریږي،  MRSAلومړی ځل او تر ډیره کچه 
چې د یوبل سره ډیر زیات نږدې والی لري، لکه هغوی چې په یوه کورنۍ کې ژوند کوي، مګر د تخت پوښاک او نورو 

 له امله هم خپریږي. نوموړې باکتریا د اوږدې مودې لپاره په وچه خاوره یا دوړه کې هم ژونډ کولی شي. پوښاکو

 لپاره باید د چا معاینه وشي؟ MRSAد 

شتون سره مخ شوی وي او هغه څوک چې په ناروی کې په روغتون یا د رنځورپالنې کور  MRSAهر هغه څوک چې د 
لپاره معاینه  MRSAکې کار کوي، یا هغه څوک چې د ناروغ په توګه کوم یوه روغتیایی نهاد کې بستري کیږي باید د 

 شي.

ره معاینه شي که چیرې د لپا MRSAهغه خلک چې د کورني ژویو وغیره سار کار کوي، باید په ځانګړي توګه د 
MRSA .سره مخ شوي وي 

 مثبت دي – MRSAهغه خلک چې د 

 لیږدوم؟ MRSAپدې کې څه دخیل دي که ځه 

باکتریا ستاسو  MRSAلرونکي یا لیږدونکي یاست نو پدې معني دی چې د  MRSAکه تاسو خبر شوي یاست چې تاسو د 
که تاسو ناروغ هم نه یاست نو نور ستاسو له امله پدې ککړ بدن کې شتون لري، مګر تاسو ناروغ نه یاست. مګر حتی 

 کیدی شي.

لرئ او تاسو یوه روغتون ته د ناروغ یا لیدونکي په حیث ورځئ، نو  MRSAکه تاسو پوهیږئ یا شک لرئ چې تاسو 
موجود لرئ. احتیاطي چارې به پرمخ ویوړل شي ترڅو دلته  MRSAدلته موجود کارمندان باید خبر کړی شي چې تاسو 

 زیان لیدونکي ناروغان پدې ککړ نشي.
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 ولرم؟ MRSAایا زه کولی شم چې کار ته والړ شم که زه 

هو، ترهغه وخت پورې چې تاسو په روغتیایی خدماتو )د رنځورپالنې کور یا روغتون( یا د کورني ژویو سره کار نه 
وړاندیز شوي احتیاطي چارې په پام کې ونیسئ. ماشومان کولی شي وړکتون او ښوونځي ته والړ شي. نه  کوئ.

ښوونځي، نه وړکتون او نه هم ستاسو کار ګومارونکی )په استثنا د هغوی چې روغتون/د رنځورپالنې کور/کورني ژویو 
 لرئ. MRSAسره کار کوي( اړتیا لري چې پوهه شي تاسو 

 ککړ وي کولی شي په نورمال ډول یوبل سره فعل او انفعال ولري. MRSAهغه خلک چې 

 ولرم نو څه باید تعقیب کړم؟ MRSAکه زه 

( سره وغږیږئ. دغه باکتریا ممکن پخپله له مینځه GPلرونکي یاست، تاسو باید خپل عمومي ډاکټر ) MRSAکه تاسو د 
ناروغ وګړو یا د ژویو رمو سره کار کوئ نو باید درملنه  والړه شي او ډیری وختونه هیڅ هم نه کوي. مګر که تاسو د
 شئ چې لدغه باکتریا خالص شئ )جال پاراګراف وګورئ(.

لرئ او روغتون کې داخل شوي یاست، تاسو باید خپله خونه کې جال شئ. تاسو نباید غیر لدې چې الزم  MRSAکه تاسو 
ځي نو باید طالیی کوټونه، دستکشې او د مخ ماسکونه وي وارډ ته دننه شئ. کارمندان چې کله ستاسو خوا ته را

واغوندي. تاسو کولی شئ لیدونکي ولرئ مګر دوی باید خپل السونه د باکتریا ضد عفونیت پاکونکو سره خپل السونه په 
 ښه توګه پریمنځي مخکې لدې چې له خونې څخه ووځي.

 ولرم؟ MRSAایا زما کورنۍ باید معاینه شي که زه 

څوک چې تاسو سره اوسیږي او په روغتیایی مرکز کې یا د ژویو سره کار کوي یا روغتون/د  که چیرې کوم
لپاره معاینه شي. که تاسو درملنې ته ورځئ، نو موږ وړاندیز کوو  MRSAرنځورپالنې کونې ته داخلیږي، نو دوی باید د 

ولري نو ممکن  MRSAم یو یې هم چې هغوی چې تاسو سره اوسیږي لومړی باید معاینه شي. که چیرې لدوی څخه کو
په تاسو بیاځلې درپورې شي. نو همدې لپاره باید د دغه باکتریا لرونکي ټول وګړي چې په یوه کورنۍ کې وي په یو 

 وخت کې درملنه شي.

 په نورو د پورې کیدو څخه مخنیوي لپاره زه څه کولی شم؟

د دې عفونیت خپریدو مخنیوي لپاره د السونو غوره حفظ الصحه خورا مهم ګام دی. په پوټکي کې ټپونه او پرې شوي 
ځایونه پاک کړې او وې پوښئ. خپلې ریزرې او جان پاکونه/دست پاکونه د نورو سره مه شریکوئ. ډاډ السته راوړئ 

 ولرئ. MRSAانګړي توګه کله چې تاسو په ستوني کې چې تاسو د خپل ټوخي/پرنجي پروړاندې خپل څنګل نیسئ، په ځ

 د معایناتو په اړه

څخه کار اخلي. د پزې سوریو پای، د ستوني شا، او د  مالوچوډاکټران یا رنځورپاالن د معایناتو ترسره کولو لپاره د کاټن 
پتون برخې په بیله بیا د ټپونو څخه مایعات اخیستل کیږي. د معایناتو پایلو ترالسه کول څو ورځې وخت نیسي. که تاسو 

 روغتون کې داخل شوي یاست نو تاسو باید تر هغه وخت پورې جال وساتل شئ چې د معایناتو پایلې چمتو شي.

 ملنې په اړهد در

باکتریا لرې کولو درملنه ده. ستاسو ډاکټر به مشخص کړي چې څنګه  MRSAلرونکي درملنه د بدن څخه د  MRSAد 
درملنه باید پرمخ ویوړل شي. عمومي کړنالره یې دا ده چې تاسو خپل بدن او ویښته د انټي سیپټیک سره مینځئ او یو 

ي ځکه چې دغه باکتریا عموما دلته شتون لري. سربیره پردې، پوښونه د انټي بیوټیک ملهم ستاسو پزه کې کارول کیږ
 درجو کې پرې مینځل شي( باید هره ورځ پرې مینځل شي. 60او کالي یا پوښاک )په 
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که چیرې باکتریا په ستوني کې وموندل شي، نو تاسو باید هره ورځ سهار او ماښام د خولې مینځلو ځانګړي موادو سره 
 ورځې دوام کوي. 10-5غرغره وکړئ. بشپړه درملنه 

کله چې درملنه مکمل شي، نو د کنټرول معاینات هره یوه، دوه او درې اونۍ اخیستل کیږي. وړاندیز کیږي چې هر 
میاشتې وروسته نوي معاینات وکړئ. ځینې وختونه درملنه باید څو ځله ترسره شي مخکې لدې چې  12پږ او درې، ش

 دغه باکتریا په بریا سره له بدن څخه لرې کړی شي.

 

 نور معلومات

 (:Folkehelseinstituttetد ناروی د عامې روغتیا انسټیټیوټ )
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?Main_6157=6263:0:25,5785&MainContent_6263=64

,8913:1:0:0:::0:064:0:25,8912&List_6212=7210:0:25 

 (:Mattilsynetد ناروی د خواړو محافظت اداره )

Informasjon om testing for MRSA av personer i kontakt med svinebesetninger, juli 2015.pdf 

 

 

APRIL 2016




