
ـــــ أيـــــن ـــــى الحـــــصول  يمكن  عـــــن املعلومـــــات مـــــن مزيـــــٍد  ع

ة؟ املطثية   العس

  

  

  سكتلنداأ ي الصحية الوقاية هيئة

uk.nhs.scot.hps.www  

  

  الصحية الوقاية وكالة

uk.org.hpa.www  

  

 الخـــــــــدمات لهيئـــــــــة التابعـــــــــة الاســـــــــتعالمات خدمـــــــــة

  )NHS Inform( الوطنية الصحية

uk.co.nhsinform.www  

  

 التابعــة Greater Glasgow & Clyde مؤســسة

  الوطنية الصحية الخدمات لهيئة

-public/health-your/uk.org.nhsggc.www

control-and-prevention-infection/health/  

  

  

ــى الحــصول  يمكــنكم  فريــق مــع بالتواصــل الاستــشارات مــن املزيــد ع

ـي العـدوى  مكافحة  أخـرى  بلغـات النـشرات بعـض تتـوافر كمـا ،املح

ى واضحة مطبوعة صداراتوبإ وني املوقع ع ي ٕالالك   :التا

  

-public/health -your/uk.org.nhsggc.www

/control-and-prevention -infection/health

NHS Greater Glasgow & Clyde  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ٥ ٕالاصدار

  ٢٠١٦ نوفم  :السريان تاريخ

  ٢٠١٨ نوفم  :املراجعة تاريخ

    

  
  

  

  

  

  حول  الحقائق بعض

ة املطثية   العس
(Some facts about Clostridium difficile – Arabic) 

  

  

  

  

  

  

  



ة؟ املطثية ي ما   العس

ة املطثية يا من نوع ي العس  يتـسبب أن يمكـن )الجراثيم( البكت

ــــى يــــؤدي قــــد ممــــا ٔالامعــــاء ــــي بعــــدوى  ٕالاصــــابة ــــي  .إســــهال حــــدوث إ

ة املطثيـــــــة يـــــــالبكت يمكـــــــنو  ـــــــ إصـــــــابة العـــــــس  املستـــــــشفيات مر

  .الـــسن كبـــار ســـّيما ال بالعـــدوى،
ً
ـــ العـــدوى  تـــصيب مـــا وعـــادة  املر

 تقــــــــوم حيــــــــث ؛مــــــــؤخًرا الحيويــــــــة باملــــــــضادات عالًجــــــــا تلقــــــــوا الــــــــذين

يا بتغي الحيوية املضادات  يـسمح ممـا ٔالامعـاء ـي الطبيعية البكت

ة املطثية بتكاثر   .هالباإلس وٕالاصابة العس

ا ال ٔالامراض ي ما ة؟ املطثية تسب   العس

ـــــ ـــــ العـــــرض ٕالاســـــهال يعت  أيـــــًضا يـــــصاحبه قـــــد ولكـــــن شـــــيوًعا ٔالاك

  .وحم املعدة ي باأللم شعوٌر 

  عرًضــا ٔالاشــخاص ملعظــم بالنــسبة املــرض هــذا وُيعــد
ً
 ولكنــه معتــدال

م يتم ما وسرعان مريح غ  بعـض يتوعـك وقـد .بالكامـل منـه تعاف

ـى ٕالاسـهال يـؤدي قـد حيث ؛ٔالاشخاص ـي .جفـاف حـدوث إ  بعـض و

 عــدم عنــد ٔالاشــخاص لــبعض الــصحية الحالــة تــسوء قــد ٔالاحيــان،

م   .مبكر وقت ي للعالج تلق

  ؟املرض تشخيص يمكن كيف
ـــى ٕالاســـهال مـــن عينـــة بإرســـال نقـــوم ـــ إ  مـــن للتأكـــد لفحـــصها املخت

يــا عـدوى  وجــود عـدم ة املطثيــة ببكت ــي .العـس  مــن التأكــد حالـة و

 تكـــــرر  إذا إال العينـــــات مـــــن املزيـــــد نأخـــــذ لـــــن ٕالايجـــــابي، التـــــشخيص

اء بعد ثانية مرة ٕالاسهال   .العالج ان

  

ة؟ املطثية من العالج يتم كيف   العس
 إذا العـدوى  هـذه لعـالج الحيويـة املـضادات من جرعة بصرف نقوم

ــــي .ذلــــك أمكــــن  مــــرة العــــدوى  أعــــراض تظهــــر قــــد ،ٔالاحيــــان بعــــض و

 عالًجــــا لــــك نــــصرف أن عندئــــٍذ  يمكــــنو  )انتكاســــة تحــــدث أو( أخــــرى 

 
ً
  .بديال

ة املطثيـــــــــــــة انتـــــــــــــشار ـــــــــــــي نـــــــــــــتحكم كيـــــــــــــف  ـــــــــــــي العـــــــــــــس

  املستشفيات؟
عد

ُ
ة املطثية انتشار من للوقاية فعالية ٔالاك الطريقة ت  ي العس

 أو املـــريض مالمـــسة قبـــل والــصابون  املـــاء اســـتخدامب اليـــدين غــسل

 إزالــــــة وحــــــده الكحــــــول  لجــــــل كــــــنيم وال .ذلــــــك وبعــــــد وجــــــوده مكــــــان

ة املطثيــة ن .يــديك مــن العــس ــى ويتعــ ن ع ــ العــامل  غــسل واملر

م   .ٔالاكل وقبل املرحاض استخدام بعد دائًما أيد

ـــ العـــاملون  يـــوفر أن ويجـــب ـــي للمر  لغـــسل وســـائل الفـــراش طري

  .اليدين

 واحـدة مـرة لالسـتعمال قفازات املستشفى داخل العاملون  ويرتدي

م عند ومآزر  ن للمر رعاي   .املصاب

 مــــن الجــــراثيم لطــــرد املهمــــة الوســــائل مــــن الــــشامل التنظيــــف وُيعــــد

ـــــــ بوضـــــــع نقـــــــوم عامـــــــة، وبـــــــصفة .املكـــــــان ن املر يـــــــا املـــــــصاب  ببكت

ة املطثية   .منفصلة غرفة ي العس

  

ة املطثيـــــــــة تـــــــــؤثر أن يمكـــــــــن هـــــــــل ـــــــــى العـــــــــس  عـــــــــائل ع

  وأصدقائي؟
 الــــصحية للتــــداب اتخــــاذهم حــــال ــــي الحــــدوث مــــستبعد أمــــٌر  هــــذا

  .املكان وتنظيف اليدين غسل مثل ٔالاساسية

  العدوى؟ هذه من الوقاية يمكن كيف
 ــــي العــــدوى  انتــــشار مــــن والحــــد للوقايــــة الرئيــــسية القاعــــدة تتمثــــل

 اليـــــدين نظافـــــة وحــــسن الحيويـــــة للمــــضادات املعقـــــول  الاســــتخدام

  .املكان بنظافة والاهتمام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى   ...الصفحة قلب ُير


