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اﺳﺗﺎﻓﯾﻠوﮐوک اورﺋوس ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺗﯽ ﺳﯾﻠﯾن) ، (MRSAﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﻣرﯾض
)Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA
ورق )اطﻼﻋﺎﺗﯽ( ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ﺗوﺳط داﮐﺗران ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت
 MRSAﭼﯾﺳت؟
 MRSAﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ "اﺳﺗﺎﻓﯾﻠوﮐوک اورﺋوس ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﻣﺗﯽ ﺳﯾﻠﯾن" ﻣﯾﺑﺎﺷد MRSA .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ )ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی(
اﺳﺗﺎﻓﯾﻠوﮐوک در ﺑراﺑر ﺑرﺧﯽ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در ﻏﯾر آن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻓﯾﻠوﮐوک ھﺎ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺣﺳﺎس در
ﺑراﺑر اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎ ﮐدام ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارﻧد) Staphylococcus aureus .اﺳﺗﺎﻓﯾﻠوﮐوﮐوس اورﺋوس( ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی اﻧد
ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻَ در ﺟﻠد و ﻏﺷﺎء ﻣﺧﺎطﯽ ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺑدون آن ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐدام ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔردﻧد .ﻣﻌﻣوﻻَ ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد
ﺣﺎﻣل اﯾن ﻧوع ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ ﺑﺎﺷد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻣرﯾض ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﺎ َ )اﺳﺗﺎﻓﯾﻠوﮐوﮐوس اورﺋوس( ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﻋﻔوﻧت
ھﺎی ﺷود ﮐﮫ اﯾﺟﺎب ﺗداوی را ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻋﻔوﻧت زﺧم ھﺎ ،دﻣل ھﺎ و زرد زﺧم ).(impetigo/svinkoppor
آﯾﺎ  MRSAﺧطراﺗﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه دارد؟
 MRSAﺑﺎﻋت ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﯽ ﮔردد اﻣﺎ ﺗداوی آن ﻣﯾﺗواﻧد دﺷوار ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺧطر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
ﺻﺣﺗﯾﺎب ﺷدن زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری را در ﺑر ﺑﮕﯾرد و ھﻣﭼﻧﺎن آن اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎی ﮐﮫ ﺷﺧص از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد دارای
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﺧطر ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﺗواﻧﻧد در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﺑﻧد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌدادی زﯾﺎدی از ﻣرﯾض ھﺎ ﺑﮫ طور ﺧﺎص آﻣﺎدۀ ﭘذﯾرش اﯾن ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ ﺑوده و در
آﻧﺟﺎ از اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ارﺗﺑﺎط
ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ  MRSAدر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻣول ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 MRSAﭼﮕوﻧﮫ ﺳراﯾت ﻣﯾﮑﻧد؟
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ َ ﺣﺎﻣل  MRSAﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻧدرت دﯾﮕران را آﻟوده ﻣﯾﺳﺎزد .ﺧطر ﺳراﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ
ﺷﺧص دارای ﻋﻔوﻧت ﺟﻠدی ،زﺧم ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺷواری اﻟﺗﯾﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﯾﺎ زﺧم ھﺎی ﻣرطوب و اِﮐزﯾﻣﺎ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺣﺎﻻت را
ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .ﺑرﺧﯽ اﻣراض ﻣزﻣن ﺟﻠدی ،ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﺗوﻣﺎ)ﻣﺟرای ﮐﺎذب(و ﮐﺎﺗﺗر ھﺎ ﮐﮫ
از ﻣﯾﺎن ﺟﻠد و ﻏﺷﺎء ﻣﺧﺎطﯽ ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋواﻣل ﺧطر ﺷﻣرده ﻣﯾﺷوﻧد.ﻋواﻣل ﺧطر دارای ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی
زﯾﺎدی ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮏ ﺷﺧص ﺣﺎﻣل  MRSAﮐﮫ دارای ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد در داﺧل
ﺧﺎﻧواده ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ،از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ،از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑدﻧﯽ در ورزش ﯾﺎ ﺳﭘورت و ھﻣﭼﻧﺎن از طرﯾق اﺗﺎق
ھﺎی ﺗﻣرﯾﻧﺎت ورزﺷﯽ در ورزﺷﮕﺎه ھﺎ دﯾﮕران را آﻟوده ﺳﺎزد MRSA .از طرﯾق دﺳت ھﺎ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺳراﯾت ﻧﻣوده و
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧد در ﻣﺣﯾط اطراف ﺑﮫ روی اﺷﯾﺎ ﮔﯾر ﺑﯾﻔﺗﻧد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل دﺳﺗﮕﯾرھﺎ و ﻓرش ھﺎی ﺗﻣرﯾﻧﺎت ورزﺷﯽ.
ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧد در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﺣﻼت ﻣراﻗﺑت از ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و در دﯾﮕر ﻣﺣﻼت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺻورت
ﺑﮕﯾرد.
آﯾﺎ ﻣﯾﺗوان از  MRSAرھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓت؟
ﻣﻌﻣوﻵَ  MRSAرا ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﻌد از ﯾﮏ ﻣدت در آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﯾﺎﻓت ﮐرد.زﻣﺎن)ﺑرای اﯾن ﮐﺎر(ﻣﯾﺗواﻧد از ﭼﻧد ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل
را در ﺑر ﺑﮕﯾرد و ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻧﻣودن آن ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد .داﮐﺗر ﻣﺳﺋول  MRSAدر ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ داﮐﺗر ﻣﺣﺎﻓظت از
اﻣراض ﻋﻔوﻧﺗﯽ در ﻣورد ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺑررﺳﯽ ھﺎ و ﻗواﻋد رﻓﺗﺎر ﺑﺎ  MRSAﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﻧد .اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﺗواﻧد زﻣﺎﻧﯽ
ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ  MRSAدر آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﺣد اﻗل ﺳﮫ ﺑﺎر در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ﻧرﺳد.
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آﻧﭼﮫ را ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
•
•
•

•

•

ﻧظﺎﻓت ﺧوب ﻣﮭم ﺗرﯾن اﻗداﻣﯽ اﺳت ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﺳراﯾت .دﺳت ھﺎ را ﺑﺎ ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺷوﯾﯾد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ َ ﺣﺎﻣل  MRSAھﺳﺗﯾد و ھﻧوز ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﯾد،
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دﯾﮕران طﺑق ﻣﻌﻣول ﻣﻌﺎﺷرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارای ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﺷﯾد ﺧطر آﻟوده ﺳﺎﺧﺗن دﯾﮕران ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ اﻓزاﯾش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در آن ﺻورت ﺣﻔظ اﻟﺣﺻﮫ ﺧوب از اھﻣﯾت زﯾﺎد ﺑرﺧوردار اﺳت .دﺳت ھﺎ را ﺑﺎ دﻗت ﺑﺷوﯾﯾد.از
دﺳت ﭘﺎک ﺷﺧﺻﯽ و ﺳﺎﻣﺎن و ﻟوازم ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺷﻧﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﮫ ﻋوض ﺣﻣﺎم ﮐردن در داﺧل ﺗپ ﺣﻣﺎم
و ﯾﺎ در داﺧل ﺣوض ﺷﻧﺎ ،ﺷﺎور ﺑﮕﯾرﯾد .زﺧم را ﺑﺎ ﺑﻧداژ ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد و اﮔر از ﺑﻧداژ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯾرون ﺗراوش ﮐﻧد
ﺑﻧداژ را ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد .اﮔر از ﮐﺎﺗﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﺎﯾد آن را در زﯾر ﻟﺑﺎس ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻌد از آن ﮐﮫ ﺑﺎ زﺧم
و ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺗر در ﺗﻣﺎس ﺑوده اﯾد دﺳﺗﺎن ﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد.
در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻔوﻧت ﺟﻠدی ،زﺧم ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل اﻟﺗﯾﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،زﺧم ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻌﺎت از آﻧﮭﺎ ﺗراوش
ﻣﯾﮑﻧد و ﯾﺎ ھم اِﮐزﯾﻣﺎ ﺑﺎﯾد در آن ورزش و ﺳﭘورت ھﺎی ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس زﯾﺎد ﻓزﯾﮑﯽ وﺟود دارد ،ﺳﮭم
ﻧﮕﯾرﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد از ﺳﺎﻟون ھﺎی ﻣﺷﺗرک ورزﺷﯽ ﯾﺎ ورزﺷﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر دارای ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد در آن ﺻورت ﻧظﺎﻓت ﺧوب در ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
ﺣﯾواﻧﺎت از اھﻣﯾت زﯾﺎد ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﺎﻣل  MRSAﻣﺑدل ﺷوﻧد.

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی وﯾژه
•

•
•

ھرﮔﺎه ﮐﺎرﻣﻧدان و داﻧش آﻣوزان در ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ دارای ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت
ﺑﺎﺷﻧد ﻧﺑﺎﯾد در ﮐﺎر ھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﻧد.ھﻣﭼﻧﺎن در آن واﺣد ھﺎ ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾﺿﺎﻧﯽ دارای ﺣﺳﺎﺳﯾت
وﯾژه وﺟود دارﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ در آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﮐﮫ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻗﺑل از وارد ﺷدن
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر اﺧذ ﻣﯾﮕردد ﻧﺑﺎﯾد  MRSAﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ﺑرﺳد.
اطﻔﺎل در ُﮐل ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل اطﻔﺎل در ھﻧﮕﺎم ﻋﻔوﻧت
ﺟﻠدی ،زﺧم ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل اﻟﯾﺗﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﯾﺎ زﺧم ھﺎی ﺗراوش ﮐﻧﻧده ﯾﺎ اِﮐزﯾﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
در ﻣﺷﺎﻏل ﺣرﻓﮫ ای ﺑﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ )ﻋﻔوﻧت( ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﺳراﯾت ﻧﮑﻧد .راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺗوﺳط داﮐﺗر
ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﻧده اﻣراض ﻋﻔوﻧﺗﯽ ھﻣراه ﺑﺎ وﺗرﻧر ھﺎ داده ﻣﯾﺷود.

ﻣﻘرراﺗﯽ رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧظر ﺑﮫ ﻗﺎﻧون آﻧﮭﺎ را ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﯾد
•
•

•

•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺟدد آﻣده و آزﻣﺎﯾش ھﺎی را ﮐﮫ داﮐﺗر ﺗﺎن ﻻزم ﻣﯾداﻧد ﺗﺣوﯾل ﺑدھﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای رد ﯾﺎﺑﯽ ﺳراﯾت ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در اﯾن ﻣورد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدھﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗﺿﺎوت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ،در ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن آﻟوده ﺷده ﺑﺎﺷﯾد و
ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر دﯾﮕران را ﻧﯾز آﻟوده ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ دﻧدان و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﭘﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﺎﯾد در ﻣورد آﻟودﮔﯽ ﺗﺎن
ﺑﮫ  MRSAﺑﮕوﯾﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر ﺑﮫ طور ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ در ﻣﻧزل و ﯾﺎ ھم در ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ را
ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد ﻧﯾز اﯾن ﻣوﺿوع ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺻرﻓﺎ َ ﺑرای ﺧرﯾداری ﮐردن ،ﺗﻣﯾز ﮐردن،
درﯾﺎﻓت دوا ﯾﺎ ھم ﺑرای ﻗدم زدن ﮐﻣﮏ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد در اﮐﺛر ﺣﺎﻻت ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾد در ﻣورد آﻟوده ﺑودن ﺗﺎن
ﺑﮫ  MRSAﭼﯾزی ﺑﮕوﯾﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای ﺳراﯾت ﻋﻔوﻧت ھﺳﺗﯾد ﺑﺎﯾد در ﻣواﻗﻊ  piercingﯾﺎ ﺳوراخ ﻧﻣودن ﺑدن ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده از ﺟواھرات ،ﺧﺎﻟﮑوﺑﯽ ،ﻣﺳﺎژ ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻏﯾر طﺑﯽ ﭘﺎ و ﯾﺎ ﻣوارد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗداوی ﺟﻠد ﯾﺎ ﻧﺧﺎء ﻣﺧﺎطﯽ
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۰۹۔۰۵۔۲۰۱۴
در ﻣورد آﻟوده ﺑودن ﺗﺎن ﺑﮫ  MRSAﺑﮕوﯾﯾد.ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ﻋواﻣل ﺧطر ﺑرای اﯾن ﭼﻧﯾن
ﺷﯾوه ھﺎی ﺗداوی ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد.

 MRSAﻧظر ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از اﻣراض ﻋﻔوﻧﺗﯽ ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺧطرﻧﺎک ﺑرای اﺟﺗﻣﺎع اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷﻣﺎ
ﻣﮑﻠف ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ از آن ﻣﻘررات رﻓﺗﺎری ﮐﮫ داﮐﺗر ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺎن ﻣﯾدھد ،ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از داﮐﺗر ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﻧدۀ
اﻣراض ﻋﻔوﻧﺗﯽ در وﻻﯾت ﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﻣﻘررات رﻓﺗﺎری را ﻣورد ﻏور ﻣﺟدد ﻗرار ﺑدھد.
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