
 

 حول الرعاية ومقدمي للمرضى معلومات

 العسيرة الِمطثية
(Information for Patients and Carers about Clostridium difficile - Arabic) 
 

 (؟Clostridium difficile) العسيرة الِمطثية هي ما
 البكتيرياا لتلا  ويمكان باإلساهال  اإلصاابة عنها مينج قد باألمعاء عدوى حدوث في تتسبب أن يمكن )جراثيم( بكتيريا هي العسيرة الِمطثية
 الحيوية. المضادات تلقوا الذين المرضى العدوى تصيب ما وعادة   السن. كبار سّيما ال المستشفيات  مرضى عدوى في التسبب

 

 العسيرة؟ بالِمطثية مصاب   أني أعرف كيف
ا العسيرة؛ الِمطثية بكتيريا جودو عدم من للتأكد فحصها بغرض المختبر إلى اإلسهال من عينة سنرسل  األعاراض لادي  يكاون قاد بأنه علم 
 البطنية. والتشنجات المائي اإلسهال مثل العامة

 

 العسيرة؟ بالِمطثية أُصبتُ  كيف
 إلاى مجيئا  قبال أمعائ  في موجودة العسيرة الِمطثية كانت وربما وخارجه. الجسد داخل األشخاص  جميع لدى )الجراثيم( البكتيريا توجد

 المستشفى. إلى مجيئ  منذ بها أُصبت قد تكون ربما أو )االستعمار(  أذى أي ل  ُتسبب أن دون استقرت حيث المستشفى
 

 لبكتيريااا يساام  ممااا أمعائاا  فاي الموجااودة الطبيعيااة البكتيريااا تتغيار فقااد األدويااة  ماان غيرهااا أو الحيوياة المضااادات تناولاات قااد كنات وإذا
ا تنتشر أن ويمكن باإلسهال. وإصابت  اثربالتك العسيرة الِمطثية  المعادات طريا  وعان األشاخاص أيادي على العسيرة الِمطثية بكتيريا أيض 
 الملوثة. والبيئات

 

 العسيرة؟ الِمطثية نعالج كيف
ا العدوى. لعالج الحيوية المضادات من مختلفة مجموعة أمكن  إذا سنمنح    أدوياة حينهاا  نعطي وقد جديد من األعراض تظهر ما وأحيان 
 أخرى.

 

 لي؟ يحدث الذي ما
ا ل  نوفر أو منفردة غرفة إلى ننقل  فقد باإلسهال  أُصبت إذا اا بمرحاض امزّود   كرسي  اا لا  ُنخصاص أو با  خاص   دون للحيلولاة مرحاض 

 مان عادد   هناا  كاان إذاو لا . رعاايتهم عناد والماززر القفاازات بالمستشافى العااملون يرتادي كماا اآلخارين  المرضاى إلاى العادوى انتشار
اا الرعاياة لكام نقادم فقاد العادوى  بانف  المصاابين المرضى  التنظيا  أعماال عان وفضاال   لكام. الُمخصصاة المستشافى أجنحاة أحاد فاي مع 
ا؛ نوم  مكان أو غرفت  تنظي  على بالمستشفى العاملون يحرص الروتينية   وعاودة اإلساهال مان شافائ  من يومين مرور بعد وذل  تمام 

 الطبيعية. حالتها إلى عائ أم
 

 باإلسهال. إصابت  أثناء السوائل من وفيرة كميات تشرب أن تذكر
 

 وأصدقائي؟ عائلتي على العسيرة الِمطثية تؤثر هل
ا العسيرة الِمطثية بكتيريا عادة   تشكل ال  اياةبعن أياديهم غسال للزائارين ينبغاي أنه غير األطفال؛ ذل  في بما األصّحاء األشخاص على خطر 

 وال ومغادرتهاا. المنطقاة إلاى الادخول قبل اليدين جل استخدام للزائرين ينبغي كما نوم . حجرة أو غرفت  مغادرتهم قبل والصابون بالماء
ا والمززر القفازات ارتداء ُيعد ا أمر  ا للزائرين؛ بالنسبة ضروري   نيناث شخصين عن الواحدة المرة في الزائرين عدد يزيد أال ينبغي بأنه علم 
 فقط.

 
 يلي: بما الزائرين ننص  العدوى  انتشار دون وللحيلولة

 الرّضع أو األطفال اصطحاب عن االمتناع 

 آلخر مريض   من المستشفى جناح داخل التجّول عن االمتناع 
 
 النهاية. إلى زيارت  تأخير بخالف   آخر شخص زيارة ينوون كانوا إذا ُيفضل  كما
 

 العدوى. مكافحة عن المسؤول التمريض طاقم أفراد أحد أو بالجناح العاملين سؤال يرجى تساؤالت  أي لدي  كانت وإذا



 

 العسيرة؟ الِمطثية انتشار إيقاف يمكنني كيف
 الطعام. تناول وقبل الحمام استخدام بعد سّيما ال والصابون  بالماء بعناية يدي  غسل على تحرص أن للغاية المهم من
 

 وصاابون  مااء بهاا سالطانية إحضاار العااملين من تطلب أن فُيرجى يدي   لغسل األحواض أحد إلى لوصولا صعوبة من تعاني كنت وإذا
 المعطرة. األيدي مناديل استخدام يمكن  أو
 

 العسيرة؟ بالِمطثية مصاًبا كنتُ  إذا المنزل إلى الذهاب يمكنني هل
 كاي با  الخااص العاام بالمماار  المعالج الطبيب يتصل كما امة الع الصحية حالت  بها تسم  فرصة أقرب في المنزل إلى الذهاب يمكن 
ا العسيرة؛ بالِمطثية السابقة بإصابت  دراية على يكون  أخرى. مرة باإلسهال إلصابت  تحسب 

 
 طبيعية.ال حالتها إلى أمعائ  وعودة اإلسهال من شفائ  على يومين مرور بعد ب  الخاصة الرعاية دار أو إقامت  مقر إلى العودة يمكن 

 

 المعلومات؟ من المزيد لمعرفة بحاجة كنت إذا إليه التحدث يمكنني الذي من
 التماريض طااقم باأفراد االتصال منهم تطلب أن فيمكن  تساؤالت   جميع على اإلجابة رعايت  عن المسؤول التمريض طاقم على تعذر إذا

 العسيرة. الِمطثية حول علوماتالم من بالمزيد إمداد  يمكنهم الذين العدوى مكافحة عن المسؤول
 

 ؟العسيرة الِمطثية حول المعلومات من المزيد على الحصول يمكنني أين من
 (Health Protection Scotland) أسكتلندا في الصحية الوقاية هيئة

www.hps.scot.nhs.uk 
 

 (Health Protection Agency) الصحية الوقاية وكالة
www.hpa.org.uk 

 
 (NHS Inform) الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعة االستعالمات خدمة

www.nhsinform.co.uk 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنياة الصاحية الخادمات لهيئاة التابعاة Greater Glasgow and Clyde مؤسساة
Clyde) 

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

 كبياارة وبنساا  أخاارى بلغااات النشاارات تتااوافر كمااا المحلااي  العاادوى مكافحااة بفرياا  االتصااال خااالل ماان المشااورة علااى الحصااول يمكناا 
 التالي: الموقع من وعةمطب

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنياة الصاحية الخادمات لهيئاة التابعاة Greater Glasgow and Clyde مؤسساة
Clyde) 
 األول: العدوى مكافحة إدارة فري 

5252 511 1111 
 

 3 اإلصدار
 3103 نوفمبر السريان: تاري 
 3102 نوفمبر المراجعة: تاري 

MIS 239966 
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