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تقديم

.  هذا المشور مموجه للمر�ض الذين تم عالجهم بشكل منعزل ولعالئالت\زوار هؤالء المر�ض

ي من أجلها يجب إتخاذ إجراءات وقائية خاصة.
ض أخ�ي أنكم تحملون كائنات مجهرية ال�ت  من خالل االأبحاث تب�ي

 هذا المنشور يحتوي عىل معلومات حول الكائنات المجهرية واالإجراءات الوقائية المذكورة سابقا لتفادي أنتشار الكائنات

، الزوار وعامىلي المستشفى.  المجهرية وسط المر�ض

ض يتولون العالج. تصال بالممرض�ي  إذا كان لديكم أسئلة بعد قراءتكم لهذه المعلومت، يمكن لكم االإ

العزل

ض لماذا يتم تمريضك بشكل منعزل، مذكور  العالج بشكل منعزل معناه حرفا »التمريض بشكل منفصل«. هناك سبب مع�ي

ونك أيضا لماذا يتم عالجك بشكل منعزل.  هنا أسفله. المرضو \الطبيب يخ�ب

للسبب التالي يتم عالجك بشكل منعزل.

هناك أنواع مختلفة من العزل. هنا أسفله تم وضع عالمة عىل نوع العزل الذي ينطبق عليك.

تصال  عزل االإ

 عزل القطرات

 عزل الهواء )داء السل(

  العزل المطلق

الكائنات المجهرية

ماهي الكائنات المجهرية؟

ض المجردة. تحت إسم الكائنات المجهرية ة جدا وال شاهد بالع�ي سم عىل ذلك، فإن الكائنات المجهرية صغ�ي  كما يحيل االإ

وسات، التعفنات، والطفيليات.  تدخل الجراثيم، الف�ي

نسان وغالبا ما ي ذاته كائنات مجهرية تكون داخل أو خارج الجسم. هذه الكائنات المجهرية مرتبطة باالإ
 كل إنسان يحمل �ض

ي عملية الهضم عندنا.
 تكون لها وظيفة نافعة. مثال عىل ذلك الدور المهم الذي تلعبه الجراثيم �ض

صابة بعدوى. هذه العدوى يمكن أن يكون سببها كائنات  كث�ي من الكائنات المجهرية بريئة، لكن حيانا يمن أن تؤدي إل االإ

ي ذاته أو مكون مجهري آت من خارج الذات.
نسان �ض مجهرية يحملها االإ
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إنتقال الكائنات المجهرية

 الكائنات المجهرية يمكن أن تنتقل من إنسان إل آخر. هذا يمكن أن يحصل بطرق مختلفة وحسب نوع الكائن المجهري،

تصال المبا�ش )غالبا عن طريق التحية باليد(. االأخرى يمكن  حيث يمكن أن تنتقل بعض الكائنات المجهرية فقط بواسطة االإ

. ض  أن تنتقل ع�ب الهواء، عند السعال مثال. مكونات مجهرية أخرى يمكن أن تنتقل بكال الطريقت�ي

العالج بشكل منعزل

ي
ض من بعضهم. لهذا يمكن للكائن المجهري أن ينتقل برسعة و�ض ي المستفى يقيم كث�ي من اناس، وغالبا يكونون قريب�ي

 �ض

صابة ض أك�ش لالإ  أقل مدة وسط العديد من الناس. كما أن المر�ض غالبا ال تكون لديهم مناعة قوية، ولهذا يكونون معرض�ي

وسية. من أجل تفادي إنتشار الكائنات المجهرية المسببة للمرض، يتم عالج هؤالء المر�ض الذين يحملون  بالعدوى الف�ي

 هذه الكائنات المجهرية، بشكل منعزل.

أشكال العزل

هناك أربعة أنواع رئيسية من العزل، وهي:

ض بنوع الكائن المجهري تصال، عزل القطراـ عزل الهواء والعزل المطلق. نوع العزل الذي يتم عالجك حسبه، ره�ي  عل الإ

ي ينترسش بها هذا المكون المجهري.
الذي أنت مصاب به وخاصة الطريقة ال�ت

ي هي مذكورة أسفله.
كل نوع من العزل لع مخلفاته بالنسبة لك ولعائلتك\زوار وال�ت

تصال عزل الإ

تصال )غالبا عن صابة بالمرض وينتقل ع�ب االإ تصال يتم تطبيقة إذا كنت تحمل معك مكونا مجهريا يؤدي إل االإ  عزل االإ

طريق اليدين(.

:المخلفات هي كالتالي

\الطبيب لماذا سيتم عزلك	· ض يتم إخبارك من طرف الممرض�ي

ي غرفتك لوحدك، أحيانا يسمح بفتح الباب 	·
تبقى �ض

وريا تعطى لك منامة )بيجامة( من 	· يسمح لك بإرتداء لباسك، إذا كانت قابلة للغسيل ب 60 درجة حرارية. إذا كان �ض

القسم

يطة أال تتصل بالمر�ض االآخرين وأن تكون جروحك 	· ي صالح حركتك. هذا �ش
يسمح لك بمغادرة غرفتك إذا كان ذلك �ض

المحتمل وجودها، مغّطاة بشكل جيد

إذا تم تحويلك إل قسم آخر، يجب أن ترتدي لباسا نظيفا. عند تحويلك يستعمل العمال قفازات اليدين	·

وريا يرتدون أيضا وزرة. 	· ة، يرتدي العمال قفازات اليدين. إذا كان �ض عند دخولهم إل غرفتك وعند إتصالهم بك مبا�ش

ض بحضورهم	· وا إستقباالت التمريض\الممرض�ي عىل الزوار أن يخ�ب

عىل الزوار أن يتبعوا التعليمات المحتمل وجودها	·

ة. إذا كانت هناك 	· عند مغادرة غرفتك عىل الزوار أن يعقموا أيديهم بسائل تعقيم اليدين ويغادروا المستشفى مبا�ش

زيارات أخرى للمستشفى، عىل الزوار أن يقوموا بذلك قبل الزيارة

االأطفال الذين تقل أعمارهم عىل 12 سنة، يسمح لهم أحيانا بالزيارة فقط بعد التشاور	·

بجانب باب غرفتك توجد ورقة التعليمات )ورقة العزل(	·
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عزل القطرات

ي
ي تنترسش �ض

صابة بالمرض، وذلك عن طريق القطرات ال�ت ي االإ
 يتم تطبيق عزل القطرات إذا كنت تحمل مكونا مجهريا يسبب �ض

 الهواء )بعد السعال أو العطس(.

ي ما يلي
:هذا يع�ن

\الطبيب لماذا سيتم عزلك	· ض يتم إخبارك من طرف الممرض�ي

ي غرفتك لوحدك، أحيانا يسمح بفتح الباب 	·
تبقى �ض

يسمح لك بإرتداء لباسك 	·

يطة أال تتصل بالمر�ض االآخرين وأن تستعمل قناع 	· ي صالح حركتك. هذا �ش
يسمح لك بمغادرة غرفتك إذا كان ذلك �ض

االأنف والفم

إذا تم نقلك إل قسم آخر، يجب أن ترتدي لباسا نظيفا وقناع االأنف والفم أثناء نقلك	·

يرتدي العمال قناع االأنف والفم إذا دخلوا غرفتك 	·

ض بحضورهم	· وا إستقباالت التمريض\الممرض�ي عىل الزوار أن يخ�ب

عىل الزوار أن يتبعوا التعليمات المحتمل وجودها	·

ة. إذا كانت هناك 	· عند مغادرة غرفتك عىل الزوار أن يعقموا أيديهم بسائل تعقيم اليدين ويغادروا المستشفى مبا�ش

زيارات أخرى للمستشفى، عىل الزوار أن يقوموا بذلك قبل الزيارة

االأطفال الذين تقل أعمارهم عىل 12 سنة، يسمح لهم أحيانا بالزيارة فقط بعد التشاور	·

بجانب باب غرفتك توجد ورقة التعليمات )ورقة العزل(	·

عزل الهواء

ي
ي تنترسش �ض

صابة بالمرض، وذلك عن طريق القطرات ال�ت ي االإ
 يتم تطبيق عزل الهواء إذا كنت تحمل مكونا مجهريا يسبب �ض

 الهواء )بعد السعال(. داء السل مثال عىل ذلك. هذه الكائنات المجهرية يمكن أن تنترسش عىل مسافات واسعة مقارنة مع

تخاذ إجراء أشد مقارنة مع عزل ي تنرسش بسبب القطرات. لهذا من الضوري تطبيق »عزل الهواء« الإ
 المكونات المجهرية ال�ت

القطرات.
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ي ما يلي
:هذا يع�ن

\الطبيب لماذا سيتم عزلك	· ض يتم إخبارك من طرف الممرض�ي

ي غرفتك لوحدك، أحيانا يسمح بفتح الباب 	·
تبقى �ض

يسمح لك بإرتداء لباسك 	·

يطة أال تتصل بالمر�ض االآخرين وأن تستعمل قناع 	· ي صالح حركتك. هذا �ش
يسمح لك بمغادرة غرفتك إذا كان ذلك �ض

االأنف والفم

إذا تم نقلك إل قسم آخر، يجب أن ترتدي لباسا نظيفا وقناع االأنف والفم أثناء نقلك	·

يرتدي العمال قناع االأنف والفم إذا دخلوا غرفتك 	·

ض بحضورهم	· وا إستقباالت التمريض\الممرض�ي عىل الزوار أن يخ�ب

عىل الزوار أن يتبعوا التعليمات المحتمل وجودها	·

ة. إذا كانت هناك 	· عند مغادرة غرفتك عىل الزوار أن يعقموا أيديهم بسائل تعقيم اليدين ويغادروا المستشفى مبا�ش

زيارات أخرى للمستشفى، عىل الزوار أن يقوموا بذلك قبل الزيارة

االأطفال الذين تقل أعمارهم عىل 12 سنة، يسمح لهم أحيانا بالزيارة فقط بعد التشاور	·

بجانب باب غرفتك توجد ورقة التعليمات )ورقة العزل(	·

العزل المطلق

تصال صابة بالمرض، والذي ينتقل سواء بواسطة  االإ ي االإ
 يتم تطبيق لعزل المطلق إذا كنت تحمل مكونا مجهريا يسبب �ض

 المبا�ش أو ع�ب الهواء. من الضوروي إتخاذ إجراءات وقائية مشددة.
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ي ما يلي
:هذا يع�ن

\الطبيب لماذا سيتم عزلك	· ض يتم إخبارك من طرف الممرض�ي

ي غرفتك لوحدك ببوابة التحكم، أحيانا يسمح بفتح الباب 	·
تبقى �ض

وريا تعطى لك منامة )بيجامة( من 	· يسمح لك بإرتداء لباسك، إذا كانت قابلة للغسيل ب 60 درجة حرارية. إذا كان �ض

القسم 

يطة أال تتصل بالمر�ض االآخرين وأن تستعمل قناع 	· ي صالح حركتك. هذا �ش
يسمح لك بمغادرة غرفتك إذا كان ذلك �ض

االأنف والفم

ورة طارئة 	· يرجى أال تغادر غرفتك إال ل�ض

إذا تم نقلك إل قسم آخر، يجب أن ترتدي لباسا نظيفا وقناع االأنف والفم أثناء نقلك. يرتدي العمال قناع االأنف والفم 	·

إذا دخلوا غرفتك 

يرتدي العمال قفازات اليدين ووزرة وقناع االأنف والفم عند دخولهم إل غرفتك 	·

عىل الزوار أن يتبعوا التعليمات المحتمل وجودها	·

ض بحضورهم	· وا إستقباالت التمريض\الممرض�ي عىل الزوار أن يخ�ب

ة. إذا كانت هناك 	· عند مغادرة غرفتك عىل الزوار أن يعقموا أيديهم بسائل تعقيم اليدين ويغادروا المستشفى مبا�ش

زيارات أخرى للمستشفى، عىل الزوار أن يقوموا بذلك قبل الزيارة

االأطفال الذين تقل أعمارهم عىل 12 سنة، يسمح لهم أحيانا بالزيارة فقط بعد التشاور	·

بجانب باب غرفتك توجد ورقة التعليمات )ورقة العزل(	·
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أخذ العينات للمراقبة

وري التأكد هل تحمل كائنات مجهرية. من أجل ذلك يمكن أخذ أنواع مختلفة ي بعض الوضعيات يمكن أن يكون من ال�ض
 �ض

ي
از(، البول، أو البلغم الناتج عن السعال. تتم مراقبة هذه العينات �ض  من العينات، مثل أخذ عينة من جرح ما، الغائط )ال�ب

 المخت�ب هل تحتوي عىل مكونات مجهرية. إذا لم يتم إكتشاف وجود مكونات مجهرية لديك بعد، وبعد التشاور مع قسم

صابة بالعدوى، سيتم إزالة االإجراءات الوقائية الخاصة.  النقاء والوقاية من االإ

ل ن العودة إل الم�ن

ل، غالبا ال يجب أن تتخذ إجراءات أخرى. إذا كان منتظرا أن تعود إل المستشفى من أجل العالج ض  عند عودتك إل الم�ض

 فيمكن أخذ عينات من أجل المراقبة. كما يمكن إتخاذ إجراءات خاصة عند زيارتك للمستشفى.

ا أخ�ي

 نحن واعون أنه يمكن أن يكون هذا صارما ومزعجا بالنسبة لك، لكن نتم�ض أن تتفهم هذه االإجراءات. المستشفى مستعد

 كي يجيب عىل أسئلتك والبحث معك عن حلول للمشاكل المحتمل وجودها. مبدئيا يمكن أن تتصل من أجل ذلك بطبيبك
ض صابة العدوى. يمكن للمرض�ي . معلومات أك�ش يمكن الحصول عليها لدى قسم النقاء والوقاية من االإ ض  للعالج أو الممرض�ي

 أن يرتبوا لك ذلك.

هل ما زالت لديك أسئلة، مالحظت أو أفكار؟

. ض يمكن أن تخ�ب بذلك قسم المرض�ي
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