
 
  حول الرعاية ومقدمي واألقارب للمرضى معلومات

  ومكافحتھا العدوى من الوقاية
)Information for Patients, Relatives and Carers on The Prevention and Control of Infection - 

Arabic(  
 

زوار المرضى إصابة خطر من ّالحد يمثل املين وال ة بالعدوى والع دى قصوى أولوي  Greater Glasgow and Clyde مؤسسة ل
ي الخطوات عن معلومات النشرة ھذه لك وتقدم ).NHSGGC( الوطنية الصحية الخدمات لھيئة التابعة ذا في نتخذھا الت شأن، ھ ى ال  إل
  .ذلك تحقيق في بمساعدتنا قيامك كيفية جانب

 

  المشكلة؟ ھي ما
  ).HAI( الصحية بالرعاية المرتبطة العدوى اسم الصحية الرعاية تلقيه أثناء المريض بھا ُيصاب التي العدوى على ُيطلق

 
ستبعد أن يستحيل أنه إال الصحية، بالرعاية المرتبطة بالعدوى ًأبدا ُيصابوا لن المرضى من العظمى الغالبية أن المعلوم ومن ك ن  الخطر ذل
سبب ويرجع .بالعدوى اإلصابة خطر من ضئيل قدر على إجراء كل ينطوي إذ ًتماما؛ ك في ال ى ذل د أن إل يما ال اإلجراءات، من العدي  ّس
  .العدوى ضد للجسم األخرى الطبيعية الدفاعات تعطيل إلى تؤدي أو الجلد تخترق الجراحية، العمليات أثناء

 
 إذا أو ،)األجل طويل آخر مرض أي أو الكلوي الفشل أو السكري كمرض( خطيرة صحية حالة من بالفعل يعاني األشخاص أحد كان وإذا
  .بالعدوى المحتملة لإلصابة غيره من أكثر عرضة يكون أن إلى يميل فإنه سبب، ألي المطلوبة بالصورة يعمل ال المناعي جھازه انك
 

ا التي الطرق من العديد ھناك أن غير الصحية؛ بالرعاية المرتبطة بالعدوى اإلصابة حاالت جميع منع ٍشخص أي بمقدور وليس ا يمكنن  بھ
  .بالعدوى ابةاإلص خطر من ّالحد

 

  بالعدوى؟ أقاربك أحد أو أنت إصابتك خطر من ّللحد NHSGGC مؤسسة به تقوم الذي ما
 

  العدوى مكافحة فرق
د في تتمثل مھمتھم بأن ًعلما الصحية؛ الرعاية منشآت من منشأة بكل العدوى لمكافحة فريق ثمة ق من التأك ة تطبي ة األنظم ايير وتلبي  المع
  :طريق عن بذلك ويقومون الصحية، بالرعاية المرتبطة العدوىب اإلصابة خطر من ّللحد

 بالمنشأة العاملين مع الجيدة الممارسة أمثلة تبادل 
 نظافتھا من للتأكد واألقسام المستشفى أجنحة على التفتيش 
 والمعايير واألنظمة اإلجراءات بشأن بالمنشأة العاملين توعية 
 بالعدوى اإلصابة حاالت عدد مراقبة 
 بالحكومة الخاصة الحالية واألولويات السياسات لعكس رامجالب وضع 

 
  .الصحية بالرعاية المرتبطة العدوى بشأن مخاوف أي لديك كان إذا المحلي العدوى مكافحة فريق أعضاء أحد إلى التحدث يمكنك

 
  .المحلية العدوى مكافحة فرق عمل NHSGGC مؤسسة إدارة بمجلس العدوى مكافحة لجنة تدير

 
  بالمنشأة لعاملينا جميع
رق مع كثب عن يعملون حيث ومكافحتھا؛ الصحية بالرعاية المرتبطة العدوى من بالوقاية بالمنشأة العاملين جميع يلتزم  العدوى مكافحة ف

  .ممكن ٍحد أدنى إلى بالعدوى اإلصابة خطر من للتقليل المتاحة الموارد جميع استخدام ّفعالية من للتأكد المحلية
 

  الجدد ملينالعا توعية
ة الرئيسية العناصر جميع على يؤكد تعريفي لبرنامج بالمنشأة الجدد العاملون يخضع ة في المھم ا، بالعدوى اإلصابة من الوقاي  ومكافحتھ
  .األيدي نظافة مثل
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  األيدي نظافة
زوار ّنشجع املين ال ى والع ديھم تنظيف عل دى أي ى دخولھم ل اح إل شفى جن ه وخروجھم المست ين .من ى ويتع املين عل شأة الع  مباشرة بالمن

  :وھي أساسية مراحل خمس عند األيدي نظافة إجراءات
 المريض لمس قبل 
 إجراءات أي مباشرة قبل 
 الجسم من خارجة سوائل أي أو للدم لمسھم حال في 
 للمريض تركھم لدى 
 بالمريض المحيطة المنطقة مع التعامل بعد 

 
ات NHSGGC مؤسسة تقوم ما ًوغالبا األيدي، بنظافة للتوعية مستمرة قومية حملة وجود إلى اإلشارة تجدر ة بعملي ى مراجع ة عل  نظاف
  .األيدي

 
  التنظيف خدمات
راد العدوى مكافحة وفرق التنظيف خدمات مديرو يتولى ة من وأف واطنين عام ة الم ايير مراجع ا الخاصة التنظيف مع صفة بن ة؛ ب  منتظم
  .التنظيف خدمات لمراقبة الوطني اإلطار طبقت قد NHSGGC مؤسسة بأن ًعلما

 
  النظافة أبطال برنامج
ذا ويھدف .بنجاح النظافة أبطال برنامج الجتياز التدريبية البرامج ألحد العاملين من كبيرة نسبة خضعت امج ھ دريبي البرن ى الت د إل  تزوي
 الخاضعين العاملين المحلية العدوى مكافحة فرق متدع كما مكافحتھا، وممارسات العدوى من الوقاية سبل حول والدراية بالمعرفة العاملين

  .البرنامج لھذا
 

  والتثقيف التعليم
املين والدورات البرامج تلك تساعد حيث اإللزامية؛ الدورات بعض ذلك في بما العاملين، وتثقيف تعليم برامج من كبيرة مجموعة لدينا  الع
  .NHSGGC مؤسسة في العاملين لجميع اإلنترنت عبر التدريب لدينا توفري كما .ومكافحتھا العدوى من الوقاية مھارات اكتساب على

 

  ومكافحتھا العدوى من الوقاية
 

  السياسات
ى الممارسات أحدث يحددً دليال NHSGGC مؤسسة تمتلك ا المشھود المثل اءة لھ ة في بالكف ا، العدوى من الوقاي اح وھو ومكافحتھ  مت
  .الصحية الرعاية مجال في العاملين لجميع

 

  أنفسنا على قطعناه الذي الوعد
ة الصحية الخدمات ھيئة لدى العاملون ّيكرس سھم الوطني ة أنف م صحتك؛ لرعاي دركون فھ ا ي ة أن ًتمام ا العدوى من الوقاي  ھي ومكافحتھ

  .األولى مسؤوليتھم
 

املينال حرص عنً فضال الصحية، الرعاية ومنشآت مقار في نظيفة أقسام أو أجنحة رؤية تتوقع أن يمكنك ى ع اع عل ة إجراءات اتب  نظاف
  .بانتظام األيدي

 

  فعله؟ يمكنك الذي ما
ة ٌمصاب بالمنزل آخر شخص أو وكنت الصحية الرعاية مقار أحد في ما شخص زيارة تعتزم كنت إذا رد بنزل شعر أو ب ة ت  صحية بوعك
  .صحتك تتحسن حتى منزلك في المكوث فيجب ،)أعراضھا أحد اإلسھال كان إذا ّسيما ال(
 

  .الواحدة الزيارة في ممكن ٍحد أدنى إلى الزوار عدد من وقلل الفراش على تجلس فال – الزيارة أثناء به تقوم لما ًجيدا وانتبه
 

د الزوار، أحد بصفتك أھمية األكثر االحتراز المستشفى جناح إلى الدخول قبل يديك نظافة من التأكد وُيعد ى واعم ل استخدام إل دي جي  األي
  .الفراش طرف عند أو الجناح باب عند الكحول لىع المحتوي

 
  .الفراش حول أخرى أجھزة أي أو األوردة محقنات أو الضمادات لمس عن ًمطلقا امتنع

 
  .بالمنشأة العاملين على عرضھا في تتردد فال مخاوف، أي لديك كانت وإذا
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ا، الخاصة العيادات مناطق في المرشدة الكالب اصطحاب للزوار يمكن ات أي اصطحاب ُيحظر نلك بن ا أخرى حيوان م م سمح ل ق ي  فري
  .بذلك المحلي العدوى مكافحة

 
  .لمساعدتك ًشكرا

 

  المعلومات؟ من المزيد على الحصول يمكنني أين من
  )Health Protection Scotland( أسكتلندا في الصحية الوقاية ھيئة
uk.hsn.scot.hps.www   
 

  )Health Protection Agency( الصحية الوقاية وكالة
uk.org.hpa.www  
 

  )NHS Inform( الوطنية الصحية الخدمات لھيئة التابعة االستعالمات خدمة
uk.co.nhsinform.www  
 

ة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة ة التابع صحية الخدمات لھيئ ة ال  NHS Greater Glasgow and( الوطني
Clyde(  

infectioncontrol/uk.org.nhsggc.www   
 

ك ى الحصول يمكن شورة عل ن الم صال خالل م ق االت ة بفري دوى مكافح ي، الع وافر اكم المحل شرات تت ات الن سخ أخرى بلغ رة وبن  كبي
  :التالي الموقع من مطبوعة

infectioncontrol/uk.org.nhsggc.www  
 

ة Greater Glasgow and Clyde مؤسسة ة التابع صحية الخدمات لھيئ ة ال  NHS Greater Glasgow and( الوطني
Clyde(  
  :األول العدوى مكافحة إدارة فريق

2526 211 0141  
 

http://www.hps.scot.nhs.uk/
http://www.hpa.org.uk/
http://www.nhsinform.co.uk/
http://www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol
http://www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol

