
علت ِکشت باکتریھای مقاوم 

) مقاوم در برابر آنتی بیوتیک(

در مورد شما

...ال.ب.اس.ای، ای.آر.آ، وی.اس.آر.ام    

)2011ویرایش مجدد  (2009بھداشت خدمات درمانی اطالعات برای بیماران

آنست کھ آنھا گاھی ال .بی.اس.ای و ای.آر.فصل مشترک باکتریھای تولید کننده وی

اوقات فقط در روده انسان وجود دارند و تا وقتی فقط در روده ھستند ھیچگونھ عارضھ ای ایجاد 

این باکتریھا گاھی اوقات عفونت ایجاد می کنند و معموالض باعث عفونت مجاری . نمی کنند

. ادرار و عفونت در زخم می شوند

مفھوم این کلمات مخفف چیست؟

یک نوع باکتری )  استافیلوکوکھای آئورروس مقاوم در برابر پنی سیلین(آ .اس.آر.ام
. استافیلوکوک است کھ در برابر برخی آنتی بیوتیکھا مانند پنی سیلین مقاوم است

باکتریھای استافیلوکوک ممکن است در بینی، روی پوست و مخاط بدن در برخی افراد 
کورک عفونت ایجاد /این باکتریھا گاھی اوقات مثًال در زخم یا ُدَمل. وجود داشتھ باشند

.می کنند

نوعی باکتری آنتروکوک است ) آنتروکوکھای مقاوم در برابر وانکومایسین(ای .آر.وی
آنتروکوکھا باکتریھائی ھستند کھ معموًال . کھ در برابر برخی آنتی بیوتیکھا مقاوم است

.در روده ھا وجود دارند

نوعی آنزیم است کھ برخی باکتریھای ) طیف گسترده بتا الکتاماسی(ال .بی.اس.ای
ال تولید .بکتریھائی کھ ایوایوبی. می توانند تولید کنند) مانند باکتری ھای کوالی(روده 

باکتریھای کوالی معموًال بھمراه . می کنند در برابر برخی آنتی بیوتیکھا مقاوم ھستند
.  بسیاری باکتریھای دیگر در روده وجود دارند



کدام بیماران مورد آزمایش ِکشت باکتری مقاوم قرار می گیرند؟ 

از اینرو . باکتریھای مقاوم در بسیاری از کشورھا نسبت بھ سوئد رایج تر ھستند
بیمارانی کھ طی ده سال گذشتھ در مطبھا یا بیمارستانھای خارج از کشور تحت درمان 

بھ (ال .ب.اس.ای و ای.آر.آ، وی.اس.آر.قرار گرفتھ اند برای باکترھای موسوم بھ ام
.   مورد آزمایش قرار می گیرند) توضیحات صفحھ آخر رجوع شود

گاھی اوقات ممکن است الزم باشد بیماران دیگری کھ ھمراه با بیماری کھ حامل 
. باکتریھای مقاوم بستری بوده اند نیز مورد آزمایش قرار گیرند

ال بیماری نیستند بلکھ نام باکتریھائی ھستند کھ در .بی.اس.ای و ای.آر.آ، وی.اس.آر.ام
.مقابل آنتی بیوتیکھا، مثًال پنی سیلین مقاوم شده اند

وقتی دچار عفونت شده باشید برای آنکھ بتوان آنتی بیوتیک مناسب برایتان تجویز کرد 
.مھم است کھ بدانیم آیا شما حامل باکتریھای مقاوم ھستید یا نھ

ال برای من بعنوان بیمار .بی.اس.ای و ای.آر.آ، وی.اس.آر.ِکشت ام
چھ مفھومی در بر دارد؟

وقتی وجود باکتریھای مقاوم در بدن شما کنترل می شود باید تا دریافت جواب آزمایش 
.ِکشت باکتری، حتمًا در اطاق یک تختھ بستری شوید

اگر جواب .  روز دریافت می شود5 تا 3جواب آزمایش ِکشت باکتری معموًال بین 
آزمایش وجود باکتریھای مقاوم را نشان ندھد ممکن است بدون ھیچگونھ محدودیتی در 

.بخش درمانی بستری شوید

اگر یکی از آزمایشھای ِکشت وجود باکتریھای مقاوم را نشان دھد، اطالعات بیشتر را از 
.دکتر معالج خود دریافت خواھید کرد

چگونھ می توان از شیوع باکتریھا در خدمات درمانی جلوگیری کرد؟

کار " روند روزمره بھداشت اساسی"کلیھ کارکنان خدمات درکانی باید ھمیشھ مطابق 
مفھوم این امر از جملھ آنست کھ دستھا را ھنگام تماس با کلیھ بیماران با ماده الکل . کنند

)sprit (ضدعفونی کرد.

موارد زیر را در نظر داشتھ باشید

.بھداشت فردی خودرا، بویژه پس از توالت و قبل از غذاخوردن رعایت کنید

اگر قبل از دریافت جواب آزمایش ِکشت باکتری می خواھید اطاق خودرا ترک 
.       کنید با کارکنان  صحبت کنید

.خویشاوندان می توانند طبق معمول برای مالقات با شما بیایند


