
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات

 MRGN و MRSA لكل من قسم حديثي الوالدةفي مسح اختبار 

 

:)المستقبليين ( أعزائي األهل  

 .قسم حديثي الوالدةمن أجل العناية الفائقة في يتم قبول طفلكم . و سوف  Heidekreis تجرى الوالدة في مشفىأو سوف أجريت لقد  -

األمهات و الوالدة و  يلكل من حديث MRGNو MRSA  للسنقوم بإجراء عينات مسح  ا,نسالمة حديثي الوالدة لديو من أجل روبرت كوخ توجيهات معهد باالعتماد على -

 الحيوية.  المضادات للعديد منالمقاومة  العناية المشددة بالجراثيمالوالدة و الخدج في قسم نريد تقليل نسبة إصابة حديثي اآلباء. من خالل هذا االختبار 

 ؟ MRSAماذا تعني 

 و األنف مخاطيةقد تتواجد بشكل طبيعي في هي عبارة عن جراثيم للميتيسلين . هذه العنقوديات المذهبة العنقوديات المذهبة المقاومة  مختصر لعبارة باكترياهو عبارة عن 

أمراضا انتانية الوالدة حديثي و يمكنها أن تسبب عند الخدج و العديد من المضادات الحيوية أمراض. و هي جراثيم معندة على تسبب أي أعراض أو على الجلد دون أن 

.بعدمكتمل و ناضج جهازهم المناعي غير  ألن خطيرة,  

 ؟ MRGN ماذا تعني

المجموعات األربعة الرئيسية من التي أصبح لديها مقاومة ضد تضم مجموعات مختلفة من الجراثيم . سلبية الغرام متعددة المقاومة هو عبارة عن مختصر لعبارة عصيات 

عند حديثي الوالدة و الخدج أيضا بسبب عدم  دون أن يكون لها أي تأثير مرضي علينا. لكن( جهازنا الهضمي )األمعاءمعظم هذه الجراثيم تتواجد في  المضادات الحيوية.

 قد تسبب لهم أمراض انتانية خطيرة. جهازهم المناعي فإن هذه الجراثيم اكتمال 

 على االهل و األطفال الرضع ذوي المناعة الجيدة.ال تشكل أي خطورة  MRSAو  MRGNإن كال من 

 كيف يتم إجراء المسح و أخذ العينات 

 ساعتين فقط.عادة خالل تظهر تبرنا إلجراء التحليل.و النتيجة مخخذ العينة إلى ثم يتم أ. MRSAأجلبواسطة ماسحة قطنية من  البلعوم /يتم أخذ عينة من األنفسوف .

 مريح لكنه .قد يكون هذا االختبار غير MRGNأجل  قطنية من ماحولها بواسطة ماسحةأخذ عينة من منطقة الشرج و سوف يتم 

 ن . النتيجة تظهر عادة خالل يومي هامبورغتحليل العينة في مختبر سيتم  .غير مؤلم و غير مؤذي

 ؟MRSAالمتبع في حال وجود دليل على ماهو اإلجراء 

الجراثيم.ضد هذه  مناسبة و بعدها يجب اتخاذ إجراءات تعقيمللتحليل. سوف يتم إعالمك بالنتيجة اإليجابية   

بالنسبة لألب قي حال   .جديدةنتائج سلبية لعينات مسح ثالث  حتى انتهاء العالج والحصول على عزل األم بغرفة وحدهاتتم المعالجة ضمن المشفى. حيث يتم بالنسبة لألم 

ح األطفال في الطفل إلى جنافي هذه الحالة سيتم نقل ع دخول األهل لقسم حديثي الوالدة, الحالتين يمنعالجه عن طريق طبيب األسرة.  في كال يجب  ,المسح لعينةنتيجة إيجابية 

 . A4الطابق الرابع 

 ؟MRGN حال وجود دليل علىاإلجراء المتبع في ما هو 

من الحمام , و قبل دخول غرفة عقموا أيديكم دوما بعد الخروج اليدين. رجاء ارشادك عن كيفية تعقيم و تطهير بعدها سيتم سوف يتم إعالمك بالنتيجة اإليجابية للتحليل.  و 

. ال يوجد ضرورة ألي عالج.و ايضا قبل دخول قسم حديثي الوالدة الطعام و األكل   

األعزاء هل األ  

 و سالمة طفلكم.  من أجل سالمتكم كإجراء MRGNو  MRSAعلى اختبار مسح كل من أن تتعرفوا جيدا نرجو منكم 

و تعاونكم  شكرا جزيال لتفهمكم  

بالتواصل معنا.في حال لديكم أي سؤال أو استفسار رجاء التترددوا   

   


