
 

 حول الحقائق بعض

 العسيرة الِمطثية
(Some facts about Clostridium difficile - Arabic) 
 

 (؟Clostridium difficile) العسيرة الِمطثية هي ما
 يااالبكتير لتلا  ويمكان باإلساهال  اإلصاابة عنهاا ينجم قد باألمعاء عدوى حدوث في تتسبب أن يمكن )جراثيم( بكتيريا هي العسيرة الِمطثية
 تغّيار حيث الحيوية؛ المضادات تلقوا الذين المرضى العدوى تصيب ما وعادة   السن  كبار سّيما ال المستشفيات، مرضى عدوى في التسبب

 باإلسهال  واإلصابة التكاثر العسيرة الِمطثية لبكتيريا يتيح مما باألمعاء، الموجودة الطبيعية البكتيريا الحيوية المضادات
 

 البكتيريا؟ تلك ُتسببه مراضألا من نوع أي  
ا، األكثر العرض اإلسهال ُيعد ا أخرى أعراض تظهر أن يمكن لكن شيوع   والحمى  المعدة آالم مثل أيض 
 

ا ذل  وُيعد اا  مناه يتعاافون أنهام إال األشاخا  لمعظم مريح غير لكنه خفيف ا مرض   يمكان حياث األشاخا ؛ بعاض يمارض أن ويمكان تمام 
 الجفاف  في يتسبب أن لإلسهال

 
 المرض؟ بتشخيص نقوم كيف
 الفحا  نتيجاة كانات حاال وفاي العسايرة  الِمطثياة بكتيرياا وجاود عادم مان للتأكاد فحصاها بغارض المختبر إلى اإلسهال من عينة سنرسل
 عالج   انتهاء بعد جديد من اإلسهال يعاود  لم ما العينات من المزيد نأخذ لن إيجابية،

 

 ؟العسيرة الِمطثية نعالج كيف
ا ذل   أمكن إذا العدوى، لمعالجة الحيوية بالمضادات سنستعين  أخرى  أدوية حينها نعطي  وقد جديد من األعراض تظهر ما وأحيان 

 

 العسيرة؟ الِمطثية انتشار في نتحكم كيف
 لمنا  فعالياة األكثار طريقاةال باه المحيطاة والبيئاة العميال أو الماريض ما  التعامال وبعاد قبال والصاابون المااء واساتخدام األياد  غسل ُيعد

ا االنتشار؛ من البكتيريا اا ينبغاي لاذا يدي ؛ من العسيرة الِمطثية بكتيريا إزالة وحده الكحول على المحتو  للِجل يمكن ال بأنه علم   علاى دوم 
 الطعام  تناول وقبل المرحاض استعمال قبل أيديهم غسل والمرضى العاملين

 
 الفراش  طريحي للمرضى األيد  غسل ماتمستلز تقديم العاملين على وينبغي

 
 بالعدوى  المصابين للمرضى رعايتهم عند فقط واحدة لمرة لالستعمال الصالحة والمآزر القفازات بالمستشفيات العاملون يرتد  كما
 

ااا ُنخصاا  فإنناا عامااة، وبصافة البيئااة  ماان الجاراثيم إلزالااة األهمياة شااديدة وساايلة التاام التنظيااف وُيعاد  للمرضااى بالمستشاافى منفاردة غرف 
 العسيرة  بالِمطثية المصابين

 

 وأصدقائي؟ عائلتي إيذاء العسيرة للِمطثية يمكن هل
 البيئة  وتنظيف األيد  غسل مثل األساسية، النظافة بإجراءات التزمت إذا – ال
 

 العدوى؟ هذه من الوقاية يمكن كيف
 باإلضاافة لألياد  الجيادة والنظافاة الحيوياة للمضادات الرشيد االستعمال في نتشارهاا ومكافحة العدوى هذه من للوقاية النجاح مفتاح يكمن
 النظيفة  البيئة على المحافظة إلى
 

 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

http://www.hps.scot.nhs.uk/
http://www.hps.scot.nhs.uk/


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  
 

 كبيارة وبنسا  أخارى بلغاات النشارات تتوافر كما المحلي، العدوى مكافحة بفريق االتصال خالل من إضافية مشورة على الحصول يمكن 
 التالي: الموق  من مطبوعة

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 

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

5252 522 1212 
 

 1 اإلصدار
 5122 نوفمبر السريان: تاري 
 5122 نوفمبر المراجعة: تاري 
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