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النارش معلومات 
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العدوى وأوبئة املستشفيات الوقاية من  التحرير: معهد  مكتب 

التخطيط: املركز اإلعالمي| املركز الطبي يف جامعة فرايبورغ 

Materialnummer: 60157874

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 

أيديهم بشكل جيد قبل مغادرة  للعقاقري تعقيم  املقاومة  للبكترييا  الحامل 

الغرفة.

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



أيَة خطورة؟ البكترييا املضادة للعقاقري  هل تشكل 

إن حمل األشخاص األصحاء لهذه البكترييا 

ال يشكل أيَة خطورة ألن دفاعات الجسم 

قوية مبا يكفي، ولكن قد يختلف األمر 

املستشفيات. ضمن 

هنا ميكن للبكترييا املضادة للعقاقري أن تشكل خطراً عليكم وعىل غريكم من 

املرىض؛ حيث ميكن لبعض األمراض والعالجات أن تضعف املناعة الذاتية 

للجسم. كام ميكن عىل سبيل املثال للقسطرة التي يتم إجراؤها خالل العمليات 

أو الجروح أن تشكَل منافذ إضافية لدخول الجراثيم إىل الجسم.

عىل املرىض أن يدركوا أن البكترييا املضادة للعقاقري ليست أكرث عدائية من 

نظريتها غري املضادة للعقاقري؛ فهذا النوع من البكترييا ال يسبب العدوى غالباً.

 ولكن تكمن خصوصية التعامل مع البكترييا املقاومة للعقاقري يف كونها ال 

الحيوية  باملضادات  العالج  الحيوية وبالتايل فإن خيارات  للمضادات  تستجيب 

محدودة؛ وبالتايل يصبح عالج العدوى أكرث صعوبة وتتأخر فرتة التامثل 

للشفاء.

للعقاقري؟ املضادة  البكترييا  املقصود بفحص  ما 

البكترييا املضادة للعقاقري يف جسم املريض  التأكد من تواجد مستعمرات  ميكننا 

عرب إجراء اختبار معني )فحص(. وإلجراء هذا الفحص يجب أخذ عينات من 

مختلف أعضاء الجسم )مثل األنف، والفخذ، واملستقيم( عرب طريقة مسح 

معينة ال تسبب أملاً عىل اإلطالق.

وألسباب تتعلق بسالمة املرىض من املمكن أن يتم وضعكم ضمن غرفة معزولة 

إىل حني الحصول عىل نتيجة االختبار من املخرب. يعترب هذا الفصل املكاين عن 

املرىض اآلخرين مبثابة إجراء وقايئ يشار إليه بالعزل الوقايئ، حيث يتم رفع 

هذا الحجز إذا ما أشارت النتائج إىل عدم وجود هذا النوع من البكترييا.

ما هي اإلجراءات الرضورية املطلوب اتباعها يف حال 

للعقاقري؟ املضادة  البكترييا  اكتشاف وجود 

يجب القيام بكافة اإلجراءات الالزمة ملنع انتقال 

البكترييا إىل املرىض اآلخرين، وذلك من خالل:

العزل )الفصل املكاين عن املرىض اآلخرين ضمن غرف منفصلة تضم   •

مرحاض خاص بها(.

تعقيم اليدين بعد كل استخدام للمرحاض أو قبل مغادرة الغرفة.  •

•  كام يتوجب عىل املوظفني يف حاالت معينة اتباع تدابري سالمة إضافية 

أَما بالنسبة  )مثل ارتداء املراويل الوقائية والقفازات وأقنعة الوجه(. 

التدابري  لزوار املريض الحامل للبكترييا املضادة للعقاقري فإن هذه 

اإلضافية غري مطلوبة؛ حيث يكفي أن يعقم الزوار أيديهم بشكل جيد 

الغرفة. قبل مغادرة 

للميثيسيلني:  املقاومة  الذهبية  العنقودية  املكورات  تواجد  •  يف حاالت 

ميكن عند الرضورة إزالة البكترييا من عىل سطح جلد املريض واألغشية 

املخاطية باستخدام صابون مطهر وكريم مضاد حيوي خاص باألنف 

الفم. وغسل 

للعقاقري؟ املقاومة  البكترييا  ما هي 
تتواجد البكترييا يف كل مكان حولنا، ومعظمها يعترب غري ضار عىل اإلطالق، 

حتى أَن بعضها مفيد لإلنسان ورضوري يف الحياة اليومية. ميكن العثور عىل 

عدد ال يحىص من البكترييا ضمن برشة أو أمعاء أي شخص، والتي تعترب ال 

غنى عنها لعمل الجهاز املناعي أو عملية الهضم.

البكترييا  للعقاقري إىل مجموعة صغرية جداً من  املقاومة  البكترييا  تنتمي 

املنترشة يف كافة أنحاء العامل.

تطرأ عىل هذا النوع من البكترييا وضمن ظروف معينة تغيريات تجعلها 

املقاومة  بالبكترييا  إليها عندها  الحيوية؛ ويُشار  املضادات  لبعض  مقاومة 

للعقاقري.

أي أن املضادات الحيوية التي عادًة ما تُوصف ملعالجة العدوى بهذا النوع 

من البكترييا إَما تعمل بشكل جزيئ وغري كاف أو أنها ال تؤثر أبداً يف عالج 

العدوى.

 

البكترييا املقاومة للعقاقري هي: أنواع  أهم 
تتواجد  ما  عادًة  للميثيسيلني)MRSA(؛  املقاومة  الذهبية  العنقودية  املكورات 

يف األنف وعىل سطح الجلد.

البكترييا سالبة الغرام املقاومة للعقاقري )MRGN(؛ عادًة ما تتوجد يف األمعاء 

وعىل سطح الجلد.

شهدت السنوات املاضية ازدياد يف عدد األشخاص الذين يحملون البكترييا 

املضادة للعقاقري باإلضافة إىل أنواع أخرى من البكترييا املتعايشة ضمن 

أجسامهم.

إن التواجد »البسيط« للبكترييا املقاومة للعقاقري يف أجسامكم؛ سواء يف األنف 

أو األمعاء أو عىل سطح الجلد ال يعني أبداً أنكم مصابون مبرض ما.  ويقصد 

النوع. البسيط هنا مالحظة مستعمرات بكتريية من هذا  بالتواجد 

نحن ال نقَيم الحالة عىل أنها عدوى أو إصابة ما مل تتسبب البكترييا بعالمات 

مرضية؛ حيث أن وجود مستعمرات البكترييا من هذا النوع ميكن أن يؤدي 

إىل العدوى فقط ضمن ظروف محددة جداً، وحتى ضمن هذه الظروف قد ال 

تحدث العدوى دوماً.

بغض النظر عن عدم تسبب وجود مستعمرات هذه البكترييا لحالة مرضية:

من الرضوري أَل تنتقل هذه الجرثومة إىل املرىض اآلخرين.


