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 ,السيدات والسادة املحرتمون
 

 لديكم أو انكم اقمتم اتصال مع مريض/مريضة أو ساكن مصاب بها (MRGN) اذا تم التثبت من وجود بكرتيا سالبة الجرام مستعصية متعددة
(MRGN) ولهذا السبب تم اجراء او ستجرى فحوصات ميكروبيولوجية لكم فاننا نريد بهذه النرشة ان نوضح لكم ماهي الطرق السليمة للترصف 

 .وماهي االجراءات التي يجب ان تتخذونها
 

 ان املسببات سلبية الجرام املستعصية املتعددة هي البكرتيا, التي اصبحت لديها القدرة عىل مقاومة املضادات الحيوية (األدوية الخاصة مبكافحة
 البكرتيا) حيث اصبح استخدام هذه املضادات غري ذي جدوى ضدها. وتتواجد هذه البكرتيا عىل األغلب يف األمعاء وبشكل قليل يف املسالك البولية ويف

 .جهاز التنفس العلوي او يف الجلد
 

 ولغرض تفادي انتشار هذه البكرتيا املستعصية, هناك اجراءات خاصة باملستشفيات واملؤسسات الصحية تتعلق بالنظافة والتعقيم (عىل سبيل املثال
 االقامة بغرفة منفصلة او بغرفة مشرتكة مع مرىض آخرين مع التوجيه برضورة وجود مرحاض منفرد). اذا كانت هناك رضورة لالتصال املبارش

 .للموظفني والعاملني الصحيني معكم (عىل سبيل املثال اثناء اجراء الفحوصات, العناية, العالج) فانهم قد يرتدوا مالبس عزل ووقاية خاصة
 

ان أهم وسيلة واجراء للتعقيم هي تنظيف األيدي. ولهذا يجب عليكم غسل االيدي بشكل جيد بعد أي استخدام للحاممات واملراحيض وبشكل افضل

 تعقيمها. ان العاملني واملوظفني الصحيني سيساعدونكم وبكل رسور لرشح كيفية االجراءات الصحيحة لتعقيم وغسل األيدي. باالضافة اىل ذلك سيتم
 .تعقيم كامل مساحة غرفتكم يوميا بوسائل التعقيم ومن ضمنها الحامم واملرحاض

 
 وتتواجدون مبؤسستنا الصحية فان هناك اجراءات خاصة ايضا مبا  (MRGN) طاملا انكم وبشكل مثبت مصابون بالبكرتيا ـ سالبة الغرام املستعصية

 .يتعلق بطرق العالج والتي سنخربكم بها بشكل مفصل
 

 :يف وحدات السكن الشخيص عليكم ان تراعوا املقرتحات التالية
 ـ     يجب مراعاة (تنظيف األيدي) بشكل سليم وصحي بعد اي استخدام للحاممات وبشكل خاص بعد استخدام املرحاض

 ـ     يجب استخدام حاجيات شخصية مبا يتعلق بامور النظافة/املناشف
 ـ    بالشكل الطبيعي التوجد هناك رضورة الستخدام العقامت واملطهرات بالوحدات السكنية الخاصة

 
 عند زيارتكم اي طبيب بعيادته او للخدمات االسعافية أو اي مؤسسة صحية اخرى الستمرار العالج يرجى منكم اعالمهم من انكم كنتم أو مازلتم

 .وهذا سيخدم بالتأكيد سالمة املرىض/ والسكان الذين معكم .(MRGN) مصابون بالبكرتيا سالبة الغرام املستعصية
اذا كانت هناك متطلبات التخاذ اجراءات رضورية اخرى فسيتم التحدث بها معكم بشكل شخيص. توجهوا اىل العاملني واملوظفني الصحيني بالردهة/

 .القسم, اذا كانت لديكم اية استفسارات تتعلق باملوضوع
 

 مجموعة التعقيم
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السيدات والسادة المحترمون,
 
اذا تم التثبت من وجود بكتريا سالبة الجرام مستعصية متعددة (MRGN) لديكم أو انكم اقمتم اتصال مع مريض/مريضة أو ساكن مصاب بها (MRGN) ولهذا السبب تم اجراء او ستجرى فحوصات ميكروبيولوجية لكم فاننا نريد بهذه النشرة ان نوضح لكم ماهي الطرق السليمة للتصرف وماهي الاجراءات التي يجب ان تتخذونها.
 
ان المسببات سلبية الجرام المستعصية المتعددة هي البكتريا, التي اصبحت لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية (الأدوية الخاصة بمكافحة البكتريا) حيث اصبح استخدام هذه المضادات غير ذي جدوى ضدها. وتتواجد هذه البكتريا على الأغلب في الأمعاء وبشكل قليل في المسالك البولية وفي جهاز التنفس العلوي او في الجلد.
 
ولغرض تفادي انتشار هذه البكتريا المستعصية, هناك اجراءات خاصة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية تتعلق بالنظافة والتعقيم (على سبيل المثال الاقامة بغرفة منفصلة او بغرفة مشتركة مع مرضى آخرين مع التوجيه بضرورة وجود مرحاض منفرد). اذا كانت هناك ضرورة للاتصال المباشر للموظفين والعاملين الصحيين معكم (على سبيل المثال اثناء اجراء الفحوصات, العناية, العلاج) فانهم قد يرتدوا ملابس عزل ووقاية خاصة.
 
ان أهم وسيلة واجراء للتعقيم هي تنظيف الأيدي. ولهذا يجب عليكم غسل الايدي بشكل جيد بعد أي استخدام للحمامات والمراحيض وبشكل افضل تعقيمها. ان العاملين والموظفين الصحيين سيساعدونكم وبكل سرور لشرح كيفية الاجراءات الصحيحة لتعقيم وغسل الأيدي. بالاضافة الى ذلك سيتم تعقيم كامل مساحة غرفتكم يوميا بوسائل التعقيم ومن ضمنها الحمام والمرحاض. 
 
طالما انكم وبشكل مثبت مصابون بالبكتريا ـ سالبة الغرام المستعصية (MRGN)  وتتواجدون بمؤسستنا الصحية فان هناك اجراءات خاصة ايضا بما يتعلق بطرق العلاج والتي سنخبركم بها بشكل مفصل.
 
في وحدات السكن الشخصي عليكم ان تراعوا المقترحات التالية:
ـ     يجب مراعاة (تنظيف الأيدي) بشكل سليم وصحي بعد اي استخدام للحمامات وبشكل خاص بعد استخدام المرحاض                              
ـ     يجب استخدام حاجيات شخصية بما يتعلق بامور النظافة/المناشف 
ـ    بالشكل الطبيعي لاتوجد هناك ضرورة لاستخدام العقمات والمطهرات بالوحدات السكنية الخاصة
 
عند زيارتكم اي طبيب بعيادته او للخدمات الاسعافية أو اي مؤسسة صحية اخرى لاستمرار العلاج يرجى منكم اعلامهم من انكم كنتم أو مازلتم مصابون بالبكتريا سالبة الغرام المستعصية (MRGN). وهذا سيخدم بالتأكيد سلامة المرضى/ والسكان الذين معكم.
اذا كانت هناك متطلبات لاتخاذ اجراءات ضرورية اخرى فسيتم التحدث بها معكم بشكل شخصي. توجهوا الى العاملين والموظفين الصحيين بالردهة/القسم, اذا كانت لديكم اية استفسارات تتعلق بالموضوع.
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