
 

 حول الرعاية ومقدمي واألقارب للمرضى معلومات

 ومكافحتها العدوى من الوقاية
(Information for Patients, Relatives and Carers on The Prevention and Control of Infection - 

Arabic) 
 

 Greater Glasgow and Clyde مؤسسرة لرد  قصرو  أولويرة ةالعردو  والعراملين والرووار المرضرى إصراةة خطرر من الحد   يمثل
 إلرى الشرنن  هرذا فري نتخرذها التري الخطروات عرن معلومات النشرة هذه لك وتقدم (.NHSGGC) الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التاةعة
 ذلك. تحقيق في ةمساعدتنا قيامك كيفية جانب

 

 المشكلة؟ هي ما
 (.HAI) الصحية ةالرعاية المرتةطة العدو  اسم الصحية الرعاية تلقيه أثناء المريض ةها ُيصاب التي العدو  على ُيطلق

 
 الخطرر ذلرك نستةعد أن يستحيل أنه إال الصحية  ةالرعاية المرتةطة ةالعدو  أةًدا ُيصاةوا لن المرضى من العظمى الغالةية أن المعلوم ومن
 سري ما ال اإلجرراءات  مرن العديرد أن إلرى ذلرك فري السرةب ويرجع ةالعدو . اإلصاةة خطر من ضئيل قدر على إجراء كل ينطوي إذ تماًما؛
 العدو . ضد للجسم األخر  الطةيعية الدفاعات تعطيل إلى تؤدي أو الجلد تخترق الجراحية  العمليات أثناء

 
 إذا أو األجل(  طويل آخر مرض أي أو الكلوي الفشل أو السكري )كمرض خطيرة صحية حالة من ةالفعل يعاني األشخاص أحد كان وإذا
 ةالعدو . المحتملة لإلصاةة غيره من أكثر عرضة يكون أن إلى يميل فإنه سةب  ألي المطلوةة ةالصورة يعمل ال المناعي جهاوه انك
 

 ةهرا يمكننرا التي الطرق من العديد هناك أن غير الصحية؛ ةالرعاية المرتةطة ةالعدو  اإلصاةة حاالت جميع منع شخص   أي ةمقدور وليس
 ةالعدو . اةةاإلص خطر من الحد  

 

 بالعدوى؟ أقاربك أحد أو أنت إصابتك خطر من للحد   NHSGGC مؤسسة به تقوم الذي ما
 

 العدوى مكافحة فرق
 المعرايير وتلةيرة األنظمرة تطةيرق مرن التنكرد فري تتمثل مهمتهم ةنن علًما الصحية؛ الرعاية منشآت من منشنة ةكل العدو  لمكافحة فريق ثمة
 طريق: عن ةذلك ويقومون الصحية  ةالرعاية المرتةطة العدو ة اإلصاةة خطر من للحد  

 ةالمنشنة العاملين مع الجيدة الممارسة أمثلة تةادل 

 نظافتها من للتنكد واألقسام المستشفى أجنحة على التفتيش 

 والمعايير واألنظمة اإلجراءات ةشنن ةالمنشنة العاملين توعية 

 ةالعدو  اإلصاةة حاالت عدد مراقةة 

 ةالحكومة الخاصة الحالية واألولويات السياسات لعكس رامجالة وضع 
 

 الصحية. ةالرعاية المرتةطة العدو  ةشنن مخاوف أي لديك كان إذا المحلي العدو  مكافحة فريق أعضاء أحد إلى التحدث يمكنك
 

 المحلية. العدو  مكافحة فرق عمل NHSGGC مؤسسة إدارة ةمجلس العدو  مكافحة لجنة تدير
 

 بالمنشأة لعاملينا جميع
 العردو  مكافحرة فررق مع كثب عن يعملون حيث ومكافحتها؛ الصحية ةالرعاية المرتةطة العدو  من ةالوقاية ةالمنشنة العاملين جميع يلتوم

الية من للتنكد المحلية  ممكن. حد   أدنى إلى ةالعدو  اإلصاةة خطر من للتقليل المتاحة الموارد جميع استخدام فع 
 

 الجدد ملينالعا توعية
 ومكافحتهرا  ةالعردو  اإلصراةة مرن الوقايرة فري المهمرة الرئيسية العناصر جميع على يؤكد تعريفي لةرنامج ةالمنشنة الجدد العاملون يخضع
 األيدي. نظافة مثل
 



 

 األيدي نظافة
ع  مةاشررة ةالمنشرنة العراملين علرى ويتعرين منره. وخرروجهم المستشرفى جنرا  إلرى دخرولهم لرد  أيرديهم تنظيرف علرى والعراملين الرووار نشج 

 وهي: أساسية مراحل خمس عند األيدي نظافة إجراءات

 المريض لمس قةل 

 إجراءات أي مةاشرة قةل 

 الجسم من خارجة سوائل أي أو للدم لمسهم حال في 

  للمريض تركهم لد 

 ةالمريض المحيطة المنطقة مع التعامل ةعد 
 

 نظافرة علرى مراجعرة ةعمليرات NHSGGC مؤسسة تقوم ما وغالًةا األيدي  ةنظافة للتوعية مستمرة قومية حملة وجود إلى اإلشارة تجدر
 األيدي.

 

 التنظيف خدمات
 منتظمرة؛ ةصرفة ةنرا الخاصرة التنظيرف معرايير مراجعرة المرواطنين عامرة مرن وأفرراد العدو  مكافحة وفرق التنظيف خدمات مديرو يتولى
 التنظيف. خدمات لمراقةة الوطني اإلطار طةقت قد NHSGGC مؤسسة ةنن علًما

 

 النظافة أبطال برنامج
 توويرد إلرى التردريةي الةرنرامج هرذا ويهردف ةنجرا . النظافة أةطال ةرنامج الجتياو التدريةية الةرامج ألحد العاملين من كةيرة نسةة خضعت
 الخاضعين العاملين المحلية العدو  مكافحة فرق متدع كما مكافحتها  وممارسات العدو  من الوقاية سةل حول والدراية ةالمعرفة العاملين
 الةرنامج. لهذا

 

 والتثقيف التعليم
 العراملين والدورات الةرامج تلك تساعد حيث اإللوامية؛ الدورات ةعض ذلك في ةما العاملين  وتثقيف تعليم ةرامج من كةيرة مجموعة لدينا
 .NHSGGC مؤسسة في العاملين لجميع اإلنترنت عةر التدريب لدينا توفري كما ومكافحتها. العدو  من الوقاية مهارات اكتساب على

 

 ومكافحتها العدوى من الوقاية
 

 السياسات
 مترا  وهرو ومكافحتهرا  العردو  مرن الوقايرة فري ةالكفراءة لهرا المشرهود المثلرى الممارسرات أحردث يحردد دليلً  NHSGGC مؤسسة تمتلك
 الصحية. الرعاية مجال في العاملين لجميع

 

 أنفسنا على قطعناه الذي الوعد
 هري ومكافحتهرا العردو  مرن الوقايرة أن تماًمرا يردركون فهرم صرحتك؛ لرعايرة أنفسرهم الوطنيرة الصحية الخدمات هيئة لد  العاملون يكر س

 األولى. مسؤوليتهم
 

 نظافرة إجرراءات اتةرا  علرى عراملينال حررص عرن فضلً  الصحية  الرعاية ومنشآت مقار في نظيفة أقسام أو أجنحة رؤية تتوقع أن يمكنك
 ةانتظام. األيدي

 

 فعله؟ يمكنك الذي ما
 صرحية ةوعكرة تشرعر أو ةررد ةنولرة مصراب   ةالمنول آخر شخص أو وكنت الصحية الرعاية مقار أحد في ما شخص ويارة تعتوم كنت إذا
 .صحتك تتحسن حتى منولك في المكوث فيجب أعراضها(  أحد اإلسهال كان إذا سي ما )ال
 

 الواحدة. الويارة في ممكن حد   أدنى إلى الووار عدد من وقلل الفراش على تجلس فل – الويارة أثناء ةه تقوم لما جيًدا وانتةه
 

 األيردي جيرل اسرتخدام إلرى واعمد الووار  أحد ةصفتك أهمية األكثر االحتراو المستشفى جنا  إلى الدخول قةل يديك نظافة من التنكد وُيعد
 الفراش. طرف عند أو الجنا  ةاب عند الكحول لىع المحتوي

 
 الفراش. حول أخر  أجهوة أي أو األوردة محقنات أو الضمادات لمس عن مطلًقا امتنع

 
 ةالمنشنة. العاملين على عرضها في تتردد فل مخاوف  أي لديك كانت وإذا

 



 فريرق يسرم  لرم مرا أخرر  حيوانرات أي اصرطحاب ُيحظرر نلكر ةنا  الخاصة العيادات مناطق في المرشدة الكلب اصطحاب للووار يمكن
 ةذلك. المحلي العدو  مكافحة

 
 لمساعدتك. شكًرا

 

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

hs.ukwww.hps.scot.n  
 

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

 
 (NHS Inform) الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التاةعة االستعلمات خدمة

www.nhsinform.co.uk 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنيرة الصرحية الخردمات لهيئرة التاةعرة Greater Glasgow and Clyde مؤسسرة
Clyde) 

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 

 كةيرررة وةنسرر  أخررر  ةلغررات النشرررات تترروافر اكمرر المحلرري  العرردو  مكافحررة ةفريررق االتصررال خررلل مررن المشررورة علررى الحصررول يمكنررك
 التالي: الموقع من مطةوعة

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

 NHS Greater Glasgow and) الوطنيرة الصرحية الخردمات لهيئرة التاةعرة Greater Glasgow and Clyde مؤسسرة
Clyde) 
 األول: العدو  مكافحة إدارة فريق

5252 522 1212 
 

 5122 يوليو المراجعة: تاري 
MIS 215310 

 CEDAR: 43931 كود
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