
ــــ هــــل ــــى الــــذهاب يمكن ل  إ ــــ  باملطثيــــة إصــــاب حــــال امل

ة   ؟العس

ـــى العــودة يمكنــك بـــذلك، العامــة حالتـــك تــسمح حاملــا لــك إ ـــي .م  و

 العام ملمارسا مع طبيبك يتواصل مجدًدا، باإلسهال إصابتك حال

يا إصابتك عدم من للتأكد بحالتك املع ة املطثية ببكت   .العس

ن وبعد ـى أمعائـك سـتعود سـهال،ٕالا  توقـف مـن يـوم ـا، إ  كمـا طبيع

ى العودة يمكنك لك إ ْمريض دار أو م   .التَّ

ـــ الـــذي مـــن ـــى بحاجـــة كنـــت إذا مخاطبتـــه يمكن  مزيـــٍد  إ

  ؟املعلومات من

 عـــن لـــك الرعايـــة تقـــديم ـــم املنـــوط التمـــريض أفـــراد عجـــز حـــال ـــي

ـــى ٕالاجابـــة م تطلـــب أن يمكنـــك أســـئلتك، جميـــع ع  مـــع التواصـــل مـــ

ن التمــريض دأفــرا م الــذين العــدوى  بمكافحــة املعنيــ  إفادتــك يمكــ

ة املطثية حول  املعلومات من باملزيد   .العس
  

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

-and-prevention-infection/health

infectioncontrol/control/  

  

ــــى الحــــصول  مكــــنكمي  مــــع بالتواصــــل الاستــــشارات مــــن املزيــــد ع

ـــــي العـــــدوى  مكافحـــــة فريـــــق  النـــــشرات بعـــــض تتـــــوافر كمـــــا ،املح

ــــــــــى واضــــــــــحة مطبوعــــــــــة وبإصــــــــــدارات أخــــــــــرى  بلغــــــــــات  املوقــــــــــع ع

وني ي ٕالالك   :التا

  

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

-and-prevention-infection/health

rolinfectioncont/control/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ٤ ٕالاصدار

  ٢٠١٦ نوفم  :السريان تاريخ

  ٢٠١٨ نوفم  :املراجعة تاريخ

  MIS 291812 

  

  
  

  

  حول  الرعاية ومقدمي للمر معلومات

ة املطثية   العس
(Information for Patients and Carers about Clostridium 

difficile – Arabic) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ة يةاملطث 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

يــــــا يمكــــــنو  ة املطثيــــــة لبكت ــــــ إصــــــابة العــــــس  املستــــــشفيات مر

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

  .مؤخًرا الحيوية باملضادات ًجاعال  تلقوا الذين

ة املطثية بعدوى  ٕالاصابة معرفة يمكن كيف   ؟العس

ـــى ٕالاســـهال مـــن عينـــة بإرســـال نقـــوم ـــ إ  مـــن للتأكـــد لفحـــصها املخت

يــا عــدوى  وجــود عــدم ة املطثيــة ببكت ــصاب قــد .العــس
ُ
 باإلســهال ت

ة املطثية ملرض الشائعة ٔالاعراض من وهما واملغص،   .العس

ة املطثية عدوى ب ٕالاصابة ثتحد كيف   ؟العس
يـــــــــا توجــــــــد  الجـــــــــسم داخــــــــل شـــــــــخص كــــــــل لـــــــــدى )الجــــــــراثيم( البكت

يــا ٕالاصــابة تحــدث وقــد .وخارجــه ة املطثيــة ببكت  ٔالامعــاء ــي العــس

ـــــــى الـــــــذهاب قبـــــــل يـــــــا هـــــــذه تعـــــــيش حيـــــــث ؛املستـــــــشفى إ  دون  البكت

 املــــــــريض ُيــــــــصاب قــــــــد أو ،)اســــــــتعمارية عــــــــدوى ( ضــــــــرر  أي إحــــــــداث

  .املستشفى دخول  عند بالعدوى 

ــــــــي  فــــــــإن أخــــــــرى، أدويــــــــة أي أو الحيويــــــــة املــــــــضادات تنــــــــاول  حــــــــال و

يــا ــ قـــد ٔالامعـــاء ــي املوجـــودة العاديـــة البكت  بتكـــاثر يـــسمح ممـــا تتغ

يــا ة املطثيــة بكت يــا ويمكــن .إســهال وحــدوث العــس  املطثيــة لبكت

ة  والبيئـــة املعــداتو  ٔالاشـــخاص أيــدي طريـــق عــن تنتـــشر أن العــس

  .وثةاملل

  

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

  عالًجا لك نصرف أن عندئٍذ  يمكنو  أخرى 
ً
  .بديال

  ؟ي يحدث الذي ما
ــــــى ننقلــــــك فربمــــــا ،ٕالاســــــهال مــــــن تعــــــاني كنــــــت إذا  لــــــشخص فــــــةغر  إ

ـى العـدوى  انتـشار لتجنـب بك خاص بمرحاض مجهزة واحد، ي إ  بـا

ـــــــ ـــــــى وباإلضـــــــافة .املر ـــــــى العـــــــاملون  ســـــــيحرص ذلـــــــك، إ  ارتـــــــداء ع

  .لك الرعاية تقديم عند ومآِزر  قفازات

ي ـ مـن العديـد وجـود حال و  املـرض، نفـس مـن يعـانون  ممـن املر

قـــــدم
ُ
 قـــــومون .الجنـــــاح مـــــن مخـــــصص مكـــــان ـــــي مًعـــــا الرعايـــــة لهـــــم ت

ن بــــــاملطهر فراشــــــك مكــــــان أو غرفتــــــك بتنظيــــــف ــــــا مــــــرت  وبعــــــد .يومًي

ن ـــى أمعائــــك ســـتعود ٕالاســــهال، توقـــف مــــن يـــوم ــــا إ نظــــف طبيع
ُ
 وت

 اتخــــــاذ عــــــن التوقــــــف يــــــتم وقــــــد بالكامــــــل فراشــــــك ومكــــــان غرفتــــــك

  .الاحتياطات

ــــ تنــــاول  عليــــك يجــــب أنــــه تــــذكر  إصــــابتك أثنــــاء الــــسوائل مــــن الكث

  .باإلسهال

ة املطثيـــــــــة تـــــــــؤثر أن يمكـــــــــن هـــــــــل ـــــــــى العـــــــــس  عـــــــــائل ع

  وأصدقائي؟
ة املطثية تمثل ال ى خطًرا عادة العس  بمن ٔالاصحاء ٔالاشخاص ع

م ــــــــى ويجــــــــب .ٔالاطفــــــــال فــــــــ م غــــــــسل الــــــــزوار ع  باملــــــــاء جيــــــــًدا أيــــــــد

ـــي كمـــا فراشـــك، مكـــان أو غرفتـــك مغـــادرة قبـــل والـــصابون   لهـــم ينب

 وُيعـد .تـهمغادر  وقبـل املكـان دخـول  قبـل املطهـر اليـد جل استخدام

 بـدخول  سمحُيـ وال .للـزوار ضروري  غ أمًرا واملآزر  القفازات ارتداء

ن من أك   .واحد وقت ي الزوار من اثن

  :للزوار التالية النصائح نسدي

  .الزيارة عند الرّضع أو ٔالاطفال اصطحاب عدم •

  .آلخر مريٍض  من الجناح ي ل التجوّ  عدم •

  .الفراش بجوار الشرب أو ٔالاكل عدم •

ي ك، آخر شخٍص  بزيارة قيامهم حال و  تكـون  أن ٔالافـضل فمن غ

ة الوجهة أنت   .ٔالاخ

دد ال ـــــ ن مـــــع ســـــؤال أي مناقـــــشة ـــــي ت  أفـــــراد أو الجنـــــاح ـــــي العـــــامل

  .العدوى  مكافحة تمريض

ة املطثية عدوى  انتشار إيقاف يمكن كيف   ؟العس
 بعــــد وخاصــــة والــــصابون  باملــــاء جيــــًدا يــــديك غــــسل جــــًدا املهــــم مــــن

  .الطعام تناول  وقبل املرحاض خداماست

ــي ــى الحــصول  ــي صــعوبة مواجهــة حــال و  يــديك، لغــسل حــوض ع

ى ن من وصابون  ماء به وعاء طلب ُير  املناديل استخدام أو العامل

  املبللة
ً
  .ذلك من بدال

  


