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ما سبب �همية نظافة �ليدين؟
� صحة مرضى �لمستشفيا� ليست جيد	 بشكل عا�، �

$قد يكونو� في طو* تماثلهم للشفاء، %$ قد تتقلص 
لديهم �لمناعة مما يعّرضهم �لى مخاطر متز�يد	 للعد9$ 

من جّر�ء �لجر�ثيم. �ننا نريد �لمساعد	 في منع �لتقا? 
 Iلمعدية ألنه في �لوقت �لذ� Nألمر�� Pلمرضى لهذ�

 Q9 لألشخاTتسبب فيه �لعديد من �لجر�ثيم �لضر* $�أل
�لذين يتمتعو� بصحة جيد	، فإ� نفس �لبكتيريا تسبب 

 �مرضًا مستديمًا $خطيرً� لألشخاQ �لذين ال تكو
صحتهم على ما ير��. $�حد9 هذP �لطرd �لسهلة، 

$�ألكثر فعالية في تخفيف �لمرN تكو� بقيا� جميع 
�لموظفين، $�لمرضى، $�لز$�* بتطبيق نظافة �ليدين 

بشكل جيد. 

ما هي نظافة �ليدين �لجيد�؟
 oنظافة �ليدين بشكل جيد تعني غسلهما باستعما ��

مو�t فرs �ليدين �لتي تحتوI على �لكحوo، %$ بالماء 
$�لصابو� من %جل �لمساعد	 في $قف �نتشا* �لجر�ثيم 

بحيث نستطيع من خالo $قفها خفض �ألمر�N �لمعدية 
عند �لمرضى.

�لتز�ماتنا تجاهكم
يتعامل جميع موظفينا في هذ� �لمستشفى مع نظافة �ليدين 
بجدية ألننا نعلم %نها تشكل �حد9 %سهل �لطرd للمساعد	 

.�في سالمة $صحة �لمرضى قد* �إلمكا

$يتعّين على موظفينا تنظيف %يديهم في كل �حتكاs، $بكل 
بساطة، قبل $بعد لمس كل مريض.

 yنجا� oمن خال Nلإلنضما� �لينا في مكافحة �لمر sيا*تك، فإننا ندعوy $% ،بقائك في �لمستشفى 	فتر oخال$
%فضل نظافة ممكنة لليدين.

نظافة �ليدين �لجيد� هي مسؤ�لية كل منا؟
يجب على �لمرضى $�لز$�* %� يلعبو� t$*ً� هامًا للتأكيد على نظافة �ليدين في �لمستشفى.

� غرفة �لشخص �لمريض.$*tفيها %$ يغا �يجب على �لز$�* تنظيف %يديهم في كل مر	 يدخلو  •
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معلوما' للمرضى 
��لز��*:

ما �لذ. تحتاجو+ �لى 
معرفته بشأ+ نظافة �ليدين.  



يجب على �لز$�* عد� لمس جر��، %$ ضما��t �لمريض، %$ خطو� �أل$*t	، $غيرها من   •
�ألt$�� �لمستخدمة لعال� �لمريض.

يجب على �لمرضى �لعناية بنظافتهم �لشخصية بشكل جيد، ال سيما %ثناء بقائهم في �لمستشفى.   •
$يتضمن هذ� تنظيف �ليدين بعد �لذها� �لى �لمرحاN، $قبل تنا$o $جبا� �لطعا�.

من �لطبيعي طر6 �لسؤ�5

قد ينشغل موظفونا جدً� من $قت آلخر. $قد يتساءo �لمرضى ��T كا� طبيبهم، 
%$ ممرضتهم $غيرهما من مقدمي �لعناية �لصحية  قد نّظفو� يديهم قبل 

لمسهم.

كجزء من t$*نا في مكافحة �لعد$9، فإننا نأمل في %� نتذكر %نه ”من 
��T كنتم في شك، فال تترtt$� في تذكير موظفي $ .“oلطبيعي طر� �لسؤ��

�لمستشفى حوo هذP �لمما* سة �لهاّمة.

كيفية �لتنظيف بما=� فر> �ليدين �لتي تحتو. على �لكحو5*
� فرs �ليدين بمو�t �لتنظيف �لتي تحتوI على �لكحوo تخفف �لى حد كبير كمية �

�لجر�ثيم �لتي يحملها �لجلد. كما %نها سريعة �لمفعوo، $يمكن %� تسبب حكاكًا %قل من 
�ستعماo �لصابو� $�لماء.

� مو�t �لتنظيف �لتي نفرs بها �ليدين ال تعمل بصو*	 جيد	 عندما يكو� �لجلد متسخًا �
ألنها ال تزيل $ال تشطف �أل$سا� مثلما يفعل �لصابو� $�لماء. 

� ماء. $t تنظف �ليدين من oعلى �لكحو Iلتنظيف �لتي تحتو� tمو�  •
$تتبخر بشكل نظيف. $ هي تحتوI على عو�مل ملّينة  تحفظ �لجلد جيدً�.  •

� �لخطو�� �لرئيسية للحفا? على صحة �ليدين عند �ستعماo مو�t �لتنظيف �لتي �
تحتوI على �لكحوo لفرs �ليدين هي:

  �ضع �لمنتج فوd *�حة �حد9 يديك، $�فرs �ليدين معًا مغطيًا مساحة �ليدين $�ألصابع �لى %  .1
تصبح �ليدين جافتين. 

ظافر �ليدين �لطويلة، %$ �ألظافر �إلصطناعية تجعل من نظافة �ليدين صعبة. $بالنسبة لهؤالء   .2
�ألشخاQ فإ� عناية �ضافية مطلوبة عندما نفرs �لمساحة �لو�قعة تحت %ظافر �ألصابع من 

%جل ��yلة �أل$سا� $�لجر�ثيم.

* �لعلماء $�ألئمة �لمسلمو� في �لعالم سمحو� باستعماo مو�t فرs �ليدين �لتي تحتوI على �لكحوo ألسبا� صحية.

كيفية تنظيف �ليدين بالماء ��لصابو+
� �لماء $�لصابو� يزيال� �أل$سا� $�لدهو� من �ليدين. $هذP %فضل طريقة لتنظيف �ليدين عندما يبد$ �

.�$�ضحًا %نهما متسختا
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فر> �ليدين



�لخطو�' �لست �لرئيسية لتنظيف �ليدين بالماء ��لصابو+ هي:
�فتح �لماء $tعه ينزo على �ليدين.  .1

.�ضع �لصابو  .2
 .��فرs �ليدين معًا بحيث تتشكل *غو	 �لصابو  .3

قم بتغطية $فرs كافة مساحة �ليدين. �*� �لصابو� $�فرs �ليدين لمد	 10 �لى 15 ثانية على   .4
�ألقل. %شطف �ليدين بعناية. 

نّشف �ليدين بفوطة $*قية نظيفة.   .5
تخّلص من �لفوطة �لو*قية بوضعها في برميل �لنفايا�.   .6

في فتر	 عمل من ثماني ساعا� يمكن %� تمضي �لممرضة ما يقر� من ساعة تؤكد 
خاللها على تنظيف �ليدين بالصابو� $�لماء.*

$يرتكز هذ� على فتر	 من �لوقت مؤلفة من t 56قيقة تّم �لتوصل �ليها من خالo سبع حلقا� 
(من 60 ثانية) لغسل �ليدين في �لساعة.

*�لمصد*: Voss A. and Widmer AF, Infect Control Hospital Epidemiology عا� 1997.

'�Eقاعد� �ستعما5 �لقفا
يمكن %� تكو� �لقفا��y مفيد	 $هامة الستكماo �لعناية بصحة �ليدين بشكل جيد. غير %� �لقفا��y ال تغني عن 

�لحاجة �لى غسل �ليدين.

�لملصقا� $�لحمال� �لدعائية �لتي ستر$نها في هذ� �لمبنى هي من 
.Nجل تذكيركم بأهمية صحة �ليدين في مكافحة $تجّنب �ألمر�%

هل تريد�+ معرفة �لمزيد؟
�لرجاء �لتحدª �لى %I من �لموظفين �لذين يقّدمو� �لعناية لكم حيث 
� كنتم بحاجة � Nحالتكم �لى %طباء مر�قبة �لعد$9 $�ألمر��يمكنهم 

�لى معلوما� مفّصلة. 

تذكر�� �نه من �لطبيعي طر6 �لسؤ�5.
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