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)الفحص الخاص بالكشف عن الكائنات املقاومة للعقاقري(

تعترب الكائنات املقاومة للعقاقري بكترييا متتلك القدرة عىل مقاومة عَدة أنواع من 

املضادات الحيوية؛ حيث أن املضادات التي عادًة ما تُوصف ملعالجة العدوى بها 

إَما تعمل بشكل جزيئ وغري كاف أو أنها ال تؤثر أبداً يف عالج العدوى.

يحمل البعض الكائنات املقاومة للعقاقري بدون معرفة مسبقة بذلك، وخاصًة 

عىل مناطق معينة من سطح الجلد أو ضمن األمعاء. قد تشكل هذه البكترييا 

خطراً عىل صحتكم أو صحة غريكم أثناء حاالت التدخل الطبي مثل العمليات 

الجراحية وغريها.

لذلك نعمل عىل تحديد عوامل الخطر التي ميكن للمريض أن يشكلها عند 

مراجعته لعيادتنا، وبناًء عىل ذلك سوف نقوم بطرح بعض األسئلة عليكم 

لتحديد هذه العوامل.

علينا أوالً التأكد من عدم تواجد الكائنات املقاومة للعقاقري ضمن أجسامكم وبناًء عىل ذلك تحديد عوامل الخطر التي ميكن أن تهدد بَقية املرىض. سوف نقوم بهذا 

اإلجراء من خالل فحص بسيط يتم فيه أخذ عينات بطريقة مسح معينة من 3 مناطق يف الجسم: األنف والفخذ واملستقيم، بدون أي أمل يذكر.

ميكنكم االطالع عىل املزيد من املعلومات حول البكترييا املضادة للعقاقري ضمن الكتَيب الخاص باملرىض والزَوار.
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للعقاقري  املقاومة  البكترييا 

)MDR(

- أهمية هذه اإلجراءات للمستشفيات

- الفحص 

- االحتياطات الصحَية

البكترييا املقاومة للعقاقري  هل ميكن ملريض معزول يحمل 

أن يغادر غرفته؟

نعم ميكنه ذلك ولكن بعد استشارة طاقم التمريض.

التالية عىل الدوام: القواعد  ينبغي مراعاة 

الغرفة، وبعد تنظيف  اليدين بشكل جيد قبل مغادرة  يجب عليكم تعقيم   •

األنف، وبعد استخدام املرحاض.

للعقاقري بدخول األماكن  املقاومة  للبكترييا  الحامل  للمريض  ال يسمح   •

العامة يف املستشفى )مثل الكافترييا والصاالت والغرف املشرتكة يف الجناح( كام 

ال ميكن للمريض أن يرتاد البوفيه يف جناح املستشفى.

املراحيض  باستخدام  للعقاقري  املقاومة  للبكترييا  الحامل  للمريض  ال يسمح   •

العاَمة أو الخاصة بالزَوار.

التواصل الجسدي مع املرىض اآلخرين غري مسموح )املصافحة أو العناق(.   •

ميكن للمريض مصافحة أفراد عائلته أو زواره فقط. ويجب عىل زوار املريض 

بشكل  أيديهم  تعقيم  للعقاقري  املقاومة  للبكترييا  الحامل 

ملزيد من املعلومات ميكنكم مراجعة الطاقم الطبي يف 

جناحكم.

Informationen � nden Sie z.B. auch unter 

www.rki.de
www.mre-netzwerk-bw.de

ما هي اإلجراءات املمكن اتباعها للحد من انتشار 

للعقاقري )MDR(؟ املقاومة  البكترييا 

البكترييا املقاومة للعقاقري يحدث غالباً عرب  الجراثيم ومن ضمنها  انتقال  إن 

أيدي املوظفني واملرىض والزوار؛ لذلك فإن أكرث اإلجراءات الصحَية أهمية 

اليدين بشكل متكرر. يف املستشفيات هو تعقيم 

ما هي آلية تعقيم اليدين؟

اليدين وتعقيمها يف كل غرفة. •  يتوفر جهاز أوتوماتييك لغسل 

•  أوالً يجب التخلص من املجوهرات يف اليدين مثل الخواتم وإال لن يتم 

اليد بشكل كامل. تعقيم 

•  بعدها يتم وضع كمية كافية من املعقم )ما ميكن استيعابه بيد واحدة( 

عىل األيدي الجافة وبعدها يجب فركها جيداً حتى تصبح جافة من 

جديد.

أنكم  تخَيلوا  التعقيم  األمثل: عند  بالشكل  اليدين  لتعقيم  نصيحة 

تفركوا أيديكم مبادة ملونة بحيث ال تبقى أي بقعة غري ملونة 

النهاية. عليها يف 

الوقاية من العدوى وأوبئة املستشفيات

معلومات للمرىض والزَوار

مثال: عينة املسح التي يتم أخذها من األنف.


