ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﻔﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﻠﺖ ﮐِﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﻣﻘﺎوم
)ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ(
در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ
ام.آر.اس.آ ،وی.آر.ای ،ای.اس.ب.ال...

ام.آر.اس.آ )اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﮭﺎی آﺋﻮرروس ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ( ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی
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
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺜﻼً در زﺧﻢ ﯾﺎ دُﻣَﻞ/ﮐﻮرک ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی.آر.ای )آﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﮭﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ واﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ( ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی آﻧﺘﺮوﮐﻮک اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﮭﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .آﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﮭﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در روده ھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ای.اس.ﺑﯽ.ال )ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺘﺎ ﻻﮐﺘﺎﻣﺎﺳﯽ( ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی
روده )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﮐﻮﻻی( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮑﺘﺮﯾﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻮاﯾﻮﺑﯽ.ال ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﮭﺎ ﻣﻘﺎوم ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﮐﻮﻻی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮭﻤﺮاه
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی دﯾﮕﺮ در روده وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه وی.آر.ای و ای.اس.ﺑﯽ.ال آﻧﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت ﻓﻘﻂ در روده اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﻘﻂ در روده ھﺴﺘﻨﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻋﺎرﺿﮫ ای اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻض ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری
ادرار و ﻋﻔﻮﻧﺖ در زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران

ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ) 2009وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺪد (2011

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

ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐِﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻘﺎوم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟

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

ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ راﯾﺞ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﻄﺒﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺮھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ام.آر.اس.آ ،وی.آر.ای و ای.اس.ب.ال )ﺑﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺻﻔﺤﮫ آﺧﺮ رﺟﻮع ﺷﻮد( ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻞ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

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 ﮐِﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ اﻃﺎق ﺧﻮدرا ﺗﺮک
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

ام.آر.اس.آ ،وی.آر.ای و ای.اس.ﺑﯽ.ال ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﮭﺎ ،ﻣﺜﻼً 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.

ﮐِﺸﺖ ام.آر.اس.آ ،وی.آر.ای و ای.اس.ﺑﯽ.ال ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر
ﭼﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ در ﺑﺮ دارد؟
وﻗﺘﯽ وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐِﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺣﺘﻤﺎً در اﻃﺎق ﯾﮏ ﺗﺨﺘﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮﯾﺪ.
ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﮐِﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  5روز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﻮاب
آزﻣﺎﯾﺶ وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﻣﻘﺎوم را ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در
ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی ﮐِﺸﺖ وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی ﻣﻘﺎوم را ﻧﺸﺎن دھﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را از
دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.

