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Infection prevention and control: 
information for families 

  : معلومات للعائالتالوقاية من العدوى ومكافحتها

 

مستشفى جريت أورموند ستريت  فيمكافحة العدوى" لمنع تهّيجات العدوى تشرح هذه النشرة مايقوم به "فريق 
 به لمساعدتنا للحد من خطر العدوى خالل إقامة طفلكم. ( وما يمكن أن تقوموا أنتمGOSH)جوش 

طبيعية  يملك الجسم آليات دفاع يتعّرض األطفال والشباب لمخاطر أعلى من اإلصابة بالعدوى عندما يكونون مرضى.  
. على سبيل اشخص مريضال كونعندما يعوامل لمجموعة متنوعة من الاآلليات تتأثر هذه  محاربة العدوى، ولكن قدل

 ، األمر الذيحاجز الجلد الطبيعيوجود ثغرة في يعني  عمليةجرح الفإن  ،جراحية عمليةلالطفل  خضععندما ي المثال،
مرضى آخرين،  جراثيم( من)ال قد تأتي البكتيريا والفيروسات إلى الجسم.  للدخول جراثيم(الللبكتيريا )يفسح المجال 

 .المحيطة بيئةال معدات أوال ،(المريض )بما في ذلك أشقاء الزوار، الموظفين

 .منع العدوى ة المعلومات هذه المبادئ األساسية التي من شأنها أن تساعد علىتشرح نشر

 نظافة اليدين

 من شخص آلخر. العدوىانتقال الة لوقف سيلة فع  و أهم الكحول هو ِجل  غسل اليدين أو استخدام إن 
 

 ماذا نفعل

 يناليد نظافةعلى  العاملين في المستشفىقد تم تدريب ل. 
 

  قبل الجلفركها بغسل اليدين أو  هؤالء العامليننتوقع من جميع 
 م.مع طفلك وبعد االتصال           

  بروتوكول نظافة ب مدى اإللتزام يا بمراجعة ومعاينةشهرنقوم 
 .في المستشفى اليدين

 
 القيام به م أنتمما يمكنك

 لين قد قاممعاالأحد ما إذا كان م ينمتأكد إذا لم تكونوا 
 .لكعن ذ من حقكم أن تسألوهمتنظيف يديه، فب

 

  قبل تناول الطعام وبعد هيديغسل قوم بي ممن أن طفلكتأكدوا 
 مرحاض.الاستخدام 

 

 قبل وجبات الطعام أو ،مقبل وبعد زيارة طفلكم ديكايإغسلوا أ 
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 مطفلك ظاتتغيير حفا المرحاض وبعد استخدامبعد  ،مإطعام طفلك
 أو بعد مساعدتهم على استخدام المرحاض نونية )مبولة( السرير.

 

 الشيء نفسهوار أن يفعلوا زأطلبوا من ال. 

 

 المراقبة والمتابعة

 نفعل ماذا

 عندهم  تكان إذا ما كمرضى مقيمين لمعرفةعند دخولهم المستشفى  أو قبل المرضى جميع فحصقوم بن  
  MRSAالشائعة، على سبيل المثال إم آر إس إيه  الحيوية للمضادات  المقاومة الجراثيم

رات العنقودية الذهبية المقاومة) بإرسال  وكذلك األنف والحلق، من مسحة (.  يتم الفحص بأخذللميثيسيلين المكو 
 .(إلى المختبر) عينة براز

 

  غرفة في بتمريضهم سنقومفالشائعة،  الحيوية للمضادات مقاومة جرثومة يحمل مطفلكإذا كان   
  الكمبيوتر. في سجله المحفوظ على تنبيها ونضع ،منفردة

 
 به القيام يمكنكم أنتم ما 

 المنطقية القوباء الماء )العنقز(، جدري مثلمعٍد،  بمرض مصاب مع شخص اتصال على طفلكم إذا كان   
   . جوش إلى تحضروا أن فأخبرونا بذلك قبل جلدي، طفح ظهرعليه قد أوالحصبة  أو)الحزام الناري( 

 .وأسرهمين خراآل األطفال إلى العدوىانتشار هذه  منع على سيساعدنا هذا
 

 جدري معٍد، مثل بمرض مصاب مع شخص اتصال على( أشقاء المريض)اآلخرين  أحد أطفالكم إذا كان  
  أن  مجلدي، فعليك طفح ظهرعليه قد الحصبة أو )الحزام الناري( أو المنطقية القوباء الماء )العنقز(،

 .لزيارةبا لهم ُيسمح كان إذا من الجناح مما واتتأكد
 

 اإلسهال،  ذلك في أعراض العدوى، بما كممن أيعند  كان إذا زيارةُيسمح لكم أو ألطفالكم اآلخرين بال ال 
 .البرد أو السعال القيء،

 

  السعال اإلسهال، القيء، العدوى، مثل أعراض عندهم كان إذا زيارةال اإلمتناع عن مزواركأطلبوا من  
 .البرد أو

 

 البيئة المحيطة

 نفعل ماذا

 ومرتبة وأقسام نظيفة أجنحة تكون لدينا أن ونحرص على جدا عندنا، مهم أمر البيئة نظافة. 
 
 به القيام يمكنكم أنتم ما

 بالشكل  نظيفة معدات ليست أن قطعة أوما  منطقة ون أنعتقدم تكنت إذا بإخبارنا ناوتساعد أن كميمكن 
 .بذلك األمر ةالممرضة المسؤول الرجاء إعالم  -المناسب 

 

  األشياء المبعثرة )الكركبة(، من وخالية مرتبةه سرير منطقة أو مطفلك غرفة إبقاءالرجاء المحافظة على  
 .المنطقة تنظيف على المنزليةوذلك لمساعدة المدب رات 
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 العزل 

 نفعل ماذا

 منع هو العزل من والهدفمنفردة ومعزولة.   غرفة في هضيمرفقد نضطر إلى ت ،عدوىمصابا بتهي جات ال مطفلك كان إذا
 .زوارفي المستشفى وال ينعاملال، اآلخرين المرضى إلى المرضى المصابين من العدوى نقل

 :بطرق مختلفة العدوى تنتقل أن يمكن

 باليدين وعادة ما يكون ذلك آخر، شخص مع المباشر تصالاإلب تنتشر أن يمكن. 
 

 أو البيئة  األلعاب الملوثة، طريق المعدات عن خرآل شخص من مباشر غير بشكل تنتقل أن يمكن 
 .المحيطة

 

 تنتقل باستنشاق قطرات الرذاذ أن يمكن ، وبذلكعطسأويل يسع شخص من تنتشر في األجواء قد 
  

 .جوا المحمولة
 

يضطر  قدم األسباب التي اضطرتنا للقيام بذلك.  ولطفلككم ل شرحفسن العزل، غرفة في مطفلك رعاية الى ناجاحت إذا
تي أصابت ال العدوى نوع علىم؛ ويعتمد ذلك طفلكرعاية  عند الوجه أقنعة أو مآزرال القفازات، ارتداء إلىالعاملون 

  كم.طفل

 به القيام يمكنكم أنتم ما

 دخول الغرفة أو ِجل  الكحول قبل أو والصابون اليدين بالماء بتنظيف شخص يقوم كل تأكدوا من أن  
 مغادرتها.

 

 مغلقا. الغرفة باب تأكدوا من إبقاء 
 

 ن حاله وأنه لم حتى داخل الغرفة طفلكم والمعدات التي استخدمها األلعاب جميع إبقاء تأكدوا من   يتحس 
 .معزوال يكون أن إلى بحاجة يعد
 

 داخل غرفته وأن ال يتنق ل من مكان إلى آخر في الجناح. من بقاء طفلكم تأكدوا 
 

 يقومون  أنهم ال من وبالمثل، تأكدوا.  جناحال فياآلخرين وأسرهم  األطفال ةريازُيسمح لكم ب ال 
 .بزيارتكم

 

 مرافق األسر )صالة الجلوس استخدام ان بإمكانكمك إذاعن الجناح  المسؤولة الممرضة إستشيروا  
 .الجناح فيوالمطبخ( 

 

 زيارة الجناح اآلخرين كمأطفالبإمكان  كان إذا عن الجناح المسؤولة الممرضة إستشيروا. 
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 معلومات إضافية

       الرجاء التحدث مع رئيسة الممرضات أو الممرضة المسؤولة عن الجناح الذي 
 إذا كانت لديكم أية هواجس أو أسئلة عن مكافحة العدوى والتحكم  تقيمون فيه    

  .والنصائح الواردة في هذه النشرة المعلوماتعن بها أو 
 
 

______________________________________________________________________________ 

 Prevention and Control Team "فريق مكافحة العدوى والتحكم بها"جم ع هذه المعلومات 
 Child and Family Information Group "معلومات مجموعة الطفل والعائلة"بالتعاون مع 

 

 مؤسسة تابعة لخدمات الصحة القومية  –أمانة مستشفى جريت أورموند ستريت لألطفال 
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust 

Great Ormond Street 
London WC1N 3JH 
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