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لكن خارج عملية المعالجة الطبية يكون خطر االنتقال والتھديد منخفض.
ويمكنكم في المنزل استئناف حياتكم اليومية مع االتصاالت المجتمعية
المعتادة .واألمر نفسه يسري على االنتقاالت بالتاكسي والزيارات
الخاصة والمشاركة في الفعاليات الجماعية والتسوق واألنشطة المشتركة
األخرى .وال يكون ھناك تھدي ٌد مرتفع بالنسبة لألصحاء واألطفال
بشكل أساسيّ أيضًا في المسكن
والحوامل األصحاء .ويسري ھذا
ٍ
الجماعي المشترك أو في أي منزل من مساكن الرعاية الدائمةُ .يرجى
الحذر أحيا ًنا من التالمس الجسديّ مع أشخاص لديھم جروح مفتوحة أو
أورام أو سرطان دم.
من خالل االلتزام بالمستوى المعتاد من الصحة الشخصية يمكن تخفيض
خطر انتقال البكتيريا المحتمل إلى أقل حد .ومن بين قواعد الصحة
الشخصية ھذه ما يلي على سبيل المثال:


التنظيف الجيد لليدين بعد الخروج من المرحاض



االستخدام الشخصي وعدم التناوب على استخدام المناديل
والمناشف وأدوات الصحة الشخصية



تعقيم األيدي بعد التعامل مع جروح ملوثة



غسل المالبس الداخلية في الغسّالة في درجة حرارة 60

مئوية على األقل

الحماية من انتقال الجراثيم

المريضة عزيزتنا المريض ،عزيزنا

ولھذا يكون خطر انتقال البكتيريا في المستشفى عاليًا ،ألن المقيمين ھنا
في الغالب ھم أشخاص ذوو مناعة ضعيفة ولديھم جراح لم تلتئم
ً
حديثا ويتنفسون اصطناع ًيا ويحملون
وأُجريت لھم عمليات جراحية
قسطارً ا على قلوبھم .لذلك تتخذ ھناك إجراءات وقائية لتجنب انتقال
البكتيريا .من بين تلك اإلجراءات ،اإلقامة في حجرة مفردة والرداء
الواقي المنفصل لطاقم المستشفى والزائرين و– بالضرورة – تعقيم
اليدين عند مغادرة الحجرة.

في إطار تلقيكم العالج الطبيّ تم االستدالل عند عمل تحليل مجھري
لعينة على وجود بكتيريا ،سيكونُ عالجھا في حالة انتقالھا بالعدوى
باستخدام المضادات الحيوية الشائعة االستعمال صعبًا ج ًدا .وتتضمن
ھذه النشرة المطبوعة معلومات مھمة عن العامل المُسبب للمرض
واإلجراءات الصحية الضرورية التي تحول دون تواصل انتشاره.

ويكون تخصيص إقامة منفصلة في أقسام خاصة( مثل العناية المركزة
أو في غرفة األورام )لحاملي الميكروبات في حالة البكتريا سالبة الجرام
متعددة المُقاومة الثالثية أمرً ا ضروريًا ،وفيھا تتم معالجة المرضى ذوي
خطر العدوى المرتفع .ويوصى في حالة حاملي الميكروبات من
البكتريا سالبة الجرام متعددة المُقاومة الرباعية بإقامة المريض في غرفة
مفردة في كل أقسام المستشفى .وفي ھذا يسري أيضًا على طاقم
المستشفى إلى جانب ارتداء القفازات اليدوية والمعاطف وإذا استدعت
واق للفم واألنف.
الحاجة أيضًا ارتداء ٍ
أيضًا في حالة معالجة المقيمين في المنزل والمصابين بالبكتريا سالبة
الجرام متعددة المُقاومة يمكن االتفاق على إجراءات من شأنھا تقليل
خطر انتقال العامل المسبب للمرض إلى السكان اآلخرين .ويتم االتفاق
على الكيفية والمدة بالتشاور مع الطبيب وإدارة النزل ويجب أال يؤثر
ذلك سلبًا بقدر اإلمكان على حامل الميكروبات فيما يخص أنشطته
بشكل خاص ال توجد إال تعليمات قليلة،
االجتماعية .بالنسبة للزوار
ٍ
باستثناء تعقيم األيدي األساسي في نھاية الزيارة.
وفي عيادة الطبيب أو في الزيارات المنزلية التي يقوم بھا الطبيب أو
خدمة العالج المتنقلة سوف يرتدي الطاقم المتخصص لدى التعامل معكم
ردا ًء فوقيًا خاصًا وقفازات – وتبعًا لنوع المعالجة وموطن ھذه
الميكروبات في الحاالت الخاصة سوف يرتدون واقيًا للفم واألنف.

معلومات عامة
يمتلئ جس ُد كل إنسان بعدد كبير من البكتيريا المختلفة..على الجلد
واألغشية المخاطية تعيش ماليين الميكروبات ،فيما يصل العدد في
القولون إلى المليارات .ونحن لم نعتد عليھا فقط في خضم العملية
االرتقائية ،وإنما نحن نحتاج إليھا بالفعل كي نبقى أصحاء.
الجراثيم َّ
الزا ِئ َفة والجراثيم الراكدة فيستدل على وجودھا غال ًبا خارج جسم
االنسان في األماكن الرطبة )الصرف الصحي وأحواض المياه واألقمشة
المُبللة وما إلى ذلك(.
كثير من ھذه البكتيريا تنامي مقاومتھا ضد
حالة
في
ويُالحظ منذ سنوات
ٍ
المضادات الحيوية .وقد تم جمعھا تحت مسمى البكتريا سالبة الجرام
متعددة المُقاومة ) .(MRGNوصحي ٌح أن ھناك أدوية لمعالجة حاالت
العدوى البكتيرية ،لكنھا غالبًا ما تعمل طب ًقا للمبدأ نفسه ،ألنھا تحتوي مواد
فعّالة متشابھة كيميائ ًيا .وبھذا فإنه في حالة المقاومة ضد مبدأ فعالية محدد
ٌ
مجموعة كاملة من المضادات الحيوية قابلة لالستخدام .وتب ًعا لعدد
لم تعد
مجموعات المواد الفعالة التي فقدت فعاليتھا يمكن الحديث عن فصائل
ثنائية أو ثالثية أو رباعية البكتريا سالبة الجرام متعددة المُقاومة .وكلما لم
ُتظھر األدوية الموصوفة في العادة أي تأثير ،قل عدد المضادات الحيوية
المتاحة للعالج.
في الغالب يكون تراكب البكتريا سالبة الجرام متعددة المُقاومة داخل
الجسم وخارج المؤسسات الطبية العالجية غير مؤلم.
وفي حالة التواصل المباشر مع مرضى المستشفيات أو القاطنين في
المنازل ويحتاجون إلى الرعاية الصحية ،ينشأ خطر انتقال العدوى إلى
أشخاص أخرين وأيضًا احتمال إصابة بالمرض.
ٍ

إن البكتريا سالبة الجرام المتعددة المُقاومة ھي بكتيريا ،يسھل من خالل
ً
مرئية على نح ٍو
عملية مُحددة صباغتھا )"سالبة الجرام"( ،ومن ثم تكون
أفضل تحت المجھر..الكثير منھا ينتمي إلى النبيت الجرثومي المعوي
مثل إيشريشيا كوالي أو الجراثيم المعوية.
وال تظھر مثل ھذه الجراثيم على أنھا مُسببات لألمراض ،إال عندما توجد
خارج مقرھا الطبيعيّ  ،أي في حالة عدوى الرئتين أو المسالك البولية أو
الجروح .ھذا وقد كانت الكلِبْسيلَّة من بين البكتيريا الموجودة في النبيت
الجرثومي المعوي العادي ،لكنھا باتت ُتعرف منذ أم ٍد بعيد بأنھا"جرثومة
المستشفيات" ،التي يمكن أن تسبب انتشار العدوى في المستشفى .أما

