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ى وكال�دغ  السكو ال��ب

 

؟ ما�ي   �ديوم العس�ي  عدوى ال�لوس�ت
 

�ديوم العس�ي  ي قد تؤدي إ� اإلسهال. �مكن أن تحدث  هال�لوس�ت ي األمعاء والىت
�ا (جرثومة) �مكن أن �سبب عدوى �ف و بكت�ي

ي 
ي المر�ف الذين تلقوا عالجالمستش�ف العدوى �ف

بالمضادات الحي��ة. وذلك ألن  ا حديثا مر�ف وعادة ما تحدث �ف
ي األمعاء ، مما �جعل 

�ا الطب�ع�ة �ف �ديوم العس�ي ال�لو المضادات الحي��ة تغ�ي البكت�ي  تكاثر و�سبب اإلسهال. بال س�ت
 

؟ ض ما�ي أعرا  �ديوم العس�ي  عدوى ال�لوس�ت

ي المعدة والح�. معظم الناس يتعافون تماما من ا
ا ول�ن قد تحدث آالم �ف �ديوم  إلسهال هو أ��� األعراض شيوع� ال�لوس�ت

ي بعض األح�ان  العس�ي 
 أن �سبب مرض شد�د.  من الممكن، ول�ن �ف

؟   ك�ف تنت�ش

�ديوم العس�ي  �مكن أن ينت�ش  �ديوم العس�ي التقاط ع� أ�دي الناس ومن المعدات الملوثة والبيئة. �مكنك ا ال�لوس�ت  ال�لوس�ت
ي المستش�ف ول�ن قد 

ي منهكون ت�ف
ي  تعايف

ر. وهذا ما �س�   إ� المستش�ف  األمعاء قبل الدخول  �ف دون أن �سبب أي �ف
ها من األدو�ة ، فقد �سمحب �دي��ز بالتضاعف  ال هذا لمرض  االستعمار. إذا تم إعطاؤك المضادات الحي��ة أو غ�ي �لوس�ت

ي حدوث اإلسهال. 
   والتسبب �ف

ي منع اآلخ��ن من المعاناة من 
�ديوم العس�ي   ك�ف �مكنيض  ؟ عدوى ال�لوس�ت

 
�ديوم العس�ي  ال�حو�ي ال�د  ج�للن  ي��ل   من �د�ك  ال�لوس�ت

 المرحاض وقبل األ�ل لدخول إ� • اغسل �د�ك بالماء والصابون خاصة بعد ا
ي الوصول إ� البالوعة ، فسوف يوفر لك الموظفون وعاء من الماء والصابون / أو 

• إذا كنت تواجه صع��ة �ف
 مناد�ل ال�د 

ف والزوار بغسل أ�ديهم بالصابون والماء قبل مغادرة الغرفة  • تأ�د من ق�ام الموظفني
. سيؤدي هذا إ�  ف   �كونمنع �شوش غرفتك و • أح�ف فقط ما تحتاجه إ� المستش�ف من األسهل ع� الموظفني

 . مح�طتنظ�ف ال

   ك�ف يتم معالجتها؟ 
 

ي بعض األح�ان قد تعود األعراض وستحتاجوسوف تحصل ع� دورة من المضادات الحي��ة لعالج العدوى. 
إ�   ذلكب �ف

 عالج بد�ل. 
 
 

ي حال �شخ�صك ب  
�ديوم العس�ي �ض ي المستش�ض  عدوى ال�لوس�ت

 ؟�حدث التا�ي ، أثناء وجودك �ض
 

ي من اإلسهال: 
 إذا كنت تعايف

 عامةالمناطق من ال طلب منك عدم ز�ارة أي س�• سيتم نقلك إ� غرفة جانب�ة واحدة و 
 االعتناء بك لدى• س�قوم الموظفون بارتداء مآزر وقفازات صفراء 
ة التنظ�ف داخل  ي اليوم باستخدام مطهر • س�قوم الموظفون ب��ادة وت�ي

ف �ف  الغرفة مرتني



 . س�قوم الطاقم الص�ي مراقبتك يوم�ا • 
ي المستش�ف ، 

ي مكانها أثناء وجودك �ف
ان كنساعة و  48حىت تكون خال من األعراض لمدة وذلك • ستب�ت هذە االحت�اطات �ف

. براز   ك طب��ي
لكالذهاب إ� المستش�ف و بالخروج من بذلك، �سمح لك  • بمجرد أن �سمح حالتك العامة  ف  . م�ف

 

ي خطر؟  
 ماذا عن الزوار؟ هل األصدقاء والعائلة �ض

 
�ديوم العس�ي ال�شكل   عادة خطر ع� األشخاص األصحاء.  ال�لوس�ت

 ننصح زائ��ن: 
 أ�ديهم بالصابون والماء قبل مغادرة غرفتك  بغسل •
ي حالة   •

 العنا�ة الشخص�ةتقد�مهم ال ُ�طلب من الزوار ارتداء القفازات والمآزر إال �ف
اب بجانب ال��ر عند ال��ارة عدم أ�ل ل •  الطعام أو ال�ش
 ع� ال��ر عدم الجلوس  •
 ال تح�ف األطفال أو الرضع عند ال��ارة  •
ا من م��ض إ� م��ض و�ذا كان الزائرون يزورون أ��� من عدم اإلنتقال  • �  . م��ض واحد فعليهم ز�ارتك أخ�ي

 
 
 
ي بك. لأو  لك   لم��د من المعلومات ، �مكنل

ي تعتيض
 مقدم الرعا�ة التحدث إ� الممرضة اليت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


