
 ل ی سیفید  ومیدیعفونت کلستر 
جلوگیری از عفونت و برگھ اطالعاتی مراقبت برای بیماران   

 و مراقبان 

 

 

 
چیست؟یفیسیل د  مكلستریدیو  

این عفونت  است کھ ممکن است منجر بھ اسھال شود. در روده یک عفونت باکتریایی یفیسیل د  م كلستریدیو
معموال در بیمارانی رخ میدھد کھ اخیرا درمان آنتی بیوتیکی  ممکن است در بیماران بیمارستان ایجاد شود و  

  م كلستریدیو روده را تغییر میدھد و بھ  باکتری نرمال در    داشتھ اند. این امر بدان دلیل است کھ آنتی بیوتیک ھا
 ث ایجاد اسھال شود. عاجازه میدھد تکثیر و با یفیسیل د 

 
چیست؟ یفیسیل د مكلستریدیوعالئم   

بھ طور کامل  اما درد در شکم و تب نیز ممکن است رخ بدھد. اکثر افراد ترین عالمت است،اسھال شایع 
 بھبود می یابند اما گاھا، میتواند منجر بھ بیماری حاد شود. یفیسیل  د  مكلستریدیو از 

 چگونھ منتقل میشود؟ 
 

 چطور منتقل میشود؟ 
  م كلستریدیو شما ممکن است    آلوده و محیط منتقل شود.میتواند از طریق دست ھا و ابزار  یفیسیل  د   مكلستریدیو

در روده داشتھ    بدون ھیچ آسیبی  را در بیمارستان بگیرید، ھرچند کھ ممکن است قبل از ببستری شدنیفیسیلد 
درصورتی کھ شما آنتی بیوتیک یا سایر داروھا رو دریافت کرده  . بھ این امر کلونیزه شدن میگویند.باشید 

 و ایجاد اسھال شود.یفیسیل د  مكلستریدیو یر ثباعث تک اید، ممکن است 
 

 
 بھ دیگران میتوانم جلوگیری کنم؟ یفیسیل د م كلستریدیوچطور از انتقال 

 را از دستان شما پاک نمیکند یفیسیل د  م كلستریدیو ژل دست الکلی  
 خوردن بشورید دست ھای خود را با آب و صابون بعد ازاستفاده از سرویس بھداشتی و قبل از غذا  •
  ل برای شما یک ظرف و صابون یا دستمااگر در رفتن بھ سرویس بھداشتی مشکل دارید، کارکنان  •

 مرطوب می آورند 
کنان و مالقات کنندگان پیش از ترک اتاق دستھایشان را با آب و راطمینان حاصل فرمائید کھ کا •

   صابون میشویند.
این کار بھ ھم ریختگی اتاق شما   بیمارستان بیاورید.تنھا چیزھایی را کھ نیاز دارید با خود بھ  •

  را برای تمیز کردن اتاق آسانتر میکند کارکنان و کار  جلوگیری میکند 
 

 چگونھ درمان میشود؟ 
گاھا عالئم بازمیگردند و شما بھ درمان جایگزین  بھ شما برای درمان عفونت آنتی بیوتیک تجویز میشود. 

 نیاز دارید.
 

 باشد چھ چیزی رخ میدھد؟ یفیسیل د مكلستریدیودرصورتی کھ در بیمارستان تشخیص برای شما 
 درصورتی کھ اسھال داشتھ باشید: 



 برده میشوید و از شما خواستھ میشود تا بھ محیط ھای مشترک نروید  یک نفرهبھ یک اتاقی  •
 کارکانان در زمان مراقبت از شما پیشبند و دستکش زرد میپوشند  •
 کارکنان دفعات تمیز کردن اتاق شما را با گندزدا بھ دوبار در روز افزایش میدھند  •
 پرسنل پزشکی ھر روز شما را ویزیت خواھند کرد  •
ساعت پس از اینکھ دیگر عالئمی    48کھ در بیمارستان ھستید تا    تا زمانیاین مراقبت ھای احتیاطی   •

 است ادامھ می یابد  لندارید و مدفوع شما نرما
 بیمارستان بھ خانھ مرخص میشوید  زمحض اینکھ شرایط عمومی شما اجازه دھد ابھ  •

 

 مالقات کنندگان ھا چطور؟ آیا دوستان و خانواده ام در خطر ھستند؟ 
عموما خطری برای افراد سالم ندارد.یفیسیل د  مكلستریدیو  

 ما توصیھ میکنیم مالقات کنندگان شما: 
 آب و صابون بشویند پیش از ترک اتاق دستھای خود را با   •
بھ پوشیدن پیشبند و دستکش ندارند مگر اینکھ در مراقبت شخصی شما   مالقات کنندگان نیازی •

 ھمکاری میکنند 
 در زمان مالقات در کنار تخت چیزی ننوشند و میل نکنن  •
 روی تخت ننشینند  •
 ه خود نیاورند در زمان مالقات کودکان و نوزادان را بھ ھمرا •
درصورتی کھ مالقات کنند برای مالقات چند بیمار آمده اند نمیبایست مریضی را پس از دیگری  •

 و شما میبایست بھ عنوان آخرین نفر مالقات شوید.در بخش مالقات کنند 
 
 
 
 

 د جھت کسب اطالعات بیشتر شما یا مراقبتان میتوانید با پرستاری کھ از شما مراقبت میکند صحبت کنی
 


