ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﺮﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
و ﻣﺮاﻗﺒﺎن
ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در روده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺳﮭﺎل ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ رخ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﺧﯿﺮا درﻣﺎن آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺮﻣﺎل در روده را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺑﮫ ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم
دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺳﮭﺎل ﺷﻮد.
ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﭼﯿﺴﺖ؟
اﺳﮭﺎل ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ درد در ﺷﮑﻢ و ﺗﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ ﺑﺪھﺪ .اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ
از ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺎھﺎ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﭼﻄﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ دﺳﺖ ھﺎ و اﺑﺰار آﻟﻮده و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم
دﯾﻔﯿﺴﯿﻞرا در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺒﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺑﺪون ھﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ در روده داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎ رو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
اﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞو اﯾﺠﺎد اﺳﮭﺎل ﺷﻮد.
ﭼﻄﻮر از اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ؟
ژل دﺳﺖ اﻟﮑﻠﯽ ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ را از دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
• دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ ازاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺸﻮرﯾﺪ
• اﮔﺮ در رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ظﺮف و ﺻﺎﺑﻮن ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل
ﻣﺮطﻮب ﻣﯽ آورﻧﺪ
• اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک اﺗﺎق دﺳﺘﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑﻮن ﻣﯿﺸﻮﯾﻨﺪ.
• ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ھﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ اﺗﺎق ﺷﻤﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎق آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮫ درﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد؟
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯿﺸﻮد .ﮔﺎھﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﮫ درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی رخ ﻣﯿﺪھﺪ؟
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﮭﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

•
•
•
•
•
•

ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺮوﯾﺪ
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
اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ و ﻣﺪﻓﻮع ﺷﻤﺎ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دھﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ

ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺎ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ام در ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﻛﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارد.
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ:
• ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک اﺗﺎق دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ
• ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺸﺒﻨﺪ و دﺳﺘﮑﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ
ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
• در زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻣﯿﻞ ﻧﮑﻨﻦ
• روی ﺗﺨﺖ ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
• در زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﯿﺎورﻧﺪ
• درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
در ﺑﺨﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻮﯾﺪ.

ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﮫ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

