
 

  

  

  
 مقاومةال مةورثالج تشخیص عنده تم الذي المریض لعائلة الصحیة عیةللتو وثیقة 

   المستشفى من خروجھ قبیل )مٌحَصنھالجرثومة ال( الحیویة للمضادات
  

, التنفس كجھاز الجسم أجھزة من العدید في متواجدة )مٌحَصنھ( الحیویة للمضادات مقاومة یمثجرا
  .وحوالجر الجلد, الھضمي الجھاز
 عند الجراثیم وجود. المباشر التالمس طریق عن یتم الجرثومةب األساسیة العدوى طریقة

 األوالد ,الحوامل النساء ذلك في بما البیت في العائلة أبناء على خطر إي عادة تسبب ال المریض
   .الصغار واألطفال

 ضعف من نونیعا الذین األشخاص ھم الجراثیم بھذه لإلصابة المعرضون األشخاص ذلك مع
 زراعةالذي تم لھم  مرضىال, الطبي العالج تحت األورام مرضى: مثل المناعة جھاز  في

  .االیدز ومرضى يعالبتركیز  یداتواالستورالذین یتناولون عالج ابناء العائلة , أعضاء
  

  :المریض لعائلة نصائح
  
 الیدین غسل ھو یةالحیو للمضادات المقاومة بالجرثومة اإلصابة منعل األفضل لطریقةا -1

 جسمھ سوائل ةسالمم أو جروحھ معالجة ,المریض إلفرازات ةالمسم كل بعد والصابون بالماء
  . رازوالب بولال مثل

 تغیر وعند إفرازاتھ من المریض تنظیف عند االستعمال أحادیة كفات استعمال المفضل من -2
  .والصابون بالماء الیدین غسل علیك اتالكف نزع بعد, الضمادات

 -كلور قحوسبم الغسل المفضل من(  عادیة بیتیھ تنظیف بمواد المریض غرفة غسل علیك -3
  .بإفرازاتھ تلویثھا عند مباشرة) اكونومیكة

 الحالقة شفرات, المالبس ,كالمنشفة الشخصیة المریض أدوات استعمال باتا منعا ممنوع-  4
  .األسنان فرشاةو
 العائلة  مالبس باقي مع إفرازاتھب الملوثة مالبسة ذلك في بما المریض مالبس غسل یمكن -5
  .المالئمة الغسیل مساحیقب
  .العائلة  راداف باقي یستعملھا التي اتحمامالو مراحیضال استعمال المریض بإمكان -6
  .ستعمالاال أحادیة أواني أو بالمریض خاصة طعام أواني الستعمال حاجھ ال -7
 المھمالت سلة في المستعملھ الضمادات إلقاء إلمكانوبا جیدا المریض جروح تضمید یجب -8

  .العادیة ألبیتیھ
  .ذلك بعد غسللل داعي الو بالید ومصافحتھ ضمھ, المریض تقبیل یمكن -9
 الجرثومة وجود عن اإلبالغ واجب لمستشفىا في النوم أو الطبیب إلي توجھی مرة كل في

  .المریض عند )مٌحَصنھ(الحیویة للمضادات المقاومة
  

 التوعیة وثیقة وباستعمال السبع بئر الصحھ دائرة في االبیدمیولوجي الطاقم النشره ھذه ٌاعّد
  .حیفا في الصحة لدائرة التابعة الصحیة
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