
نظافة اليدين:
جراءات ملكافحة العدوى. ولكن رغم هذه احلقيقة فاإنها ال  نظافة اليدين تعترب من اأهم االإ

يدي من عدة اأ�سباب  تزال �سعيفة التطبيق يف الرعاية ال�سحية. ين�ساأ عدم التقيد بغ�سل االأ

اأهمها: عدم وجود الوقت، تهيج اجللد الناجم عن التعر�ض املتكرر لل�سابون واملاء، عدم تلوث 

يدي ب�سكل وا�سح للعيان وكون املغا�سل بعيدة. االأ

ن�سطة الب�سيطة يف رعاية املر�سى  ميكن التقاط مئات اخلاليا البكتريية عن طريق اأداء االأ

الدم  �سغط  اأخذ  حتى  اأو  ال�سرير  ق�سبان  مثل  املري�ض  بيئة  يف  واملعدات  املري�ض  مل�ض  مثل: 

اأو النب�ض، عندها ميكن لهذه البكترييا اأن تنتقل عن طريق العاملني ملر�سى اآخرين والذين 

�سيتعر�سون بدورهم لهذه البكترييا ال�سارة.

با�ستخدام  اأو  وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل  طريق  عن  اإما  اليدين  نظافة  تتم  اأن  ميكن 

اأو  بال�سوائل  اليدين  تلوث  عدم  حاالت  يف  ف�سل  االأ هو  بالكحول  اليدين  وغ�سل  الكحول. 

و�ساخ الظاهرة للعيان )مثل قبل وبعد فح�ض املر�سى دون التعر�ض للدم(. والغ�سل مبادة  االأ

الكحول لكي يكون فعاال يجب اإتباع اخلطوات التالية )انظر ال�سكل اأدناه(.

 

 

يدي  ميكن اأن ُتنقذ حياة املر�سى بغ�سل االأ

الن�سرة التعليمية ملكتب ال�سيطرة على العدوى
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Hand hygiene:

Hand hygiene is considered the most important infection control measure. However, 
despite this fact it remains poorly practiced by healthcare workers. Poor adherence to 
hand hygiene policies results from several causes; the most common causes are lack of 
time, skin irritation caused by frequent exposure to soap and water, hands do not look 
dirty, and sinks are poorly located.

Healthcare workers can get hundreds of bacterial cells just by performing simple 
patient care activities such as touching patients hands, equipment like bedside rails, 
over-bed tables, IV pumps, or even taking a blood pressure or pulse. These bacteria can 
then be transmitted by the healthcare worker to another patient who will get colonized 
and then infected by those bacteria.

Hand hygiene can be performed by either washing the hands with soap and water or 
by using alcohol rub. The alcohol rub is being preferred in cases of dry and non soiled 
hands (such as before and after examining patients without exposure to blood or dirt). 
However, for the alcohol rub to be effective it should follow certain steps, see figure 
below.
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