توعية

العدوى املكتسبة من املستشفى وطرق الوقاية
وتفسير ذلك أن كل هذه العوامل تؤدي الى خلل في توازن اجلسم عبر
خرق عوامل الدفاع (كمزق اجللد والغشاء اخملاطي) وقتل امليكروبات
البشرية اجليدة ( )Normal floraالتي تشكل وسائل الدفاع االولى
للجسم ضد االلتهاب.
الدكتورة ملى السبالني
اخصائية امراض جرثومية ومعدية
املدير الطبي في مستشفى شتورة
رئيسة قسم مكافحة العدوى
في مستشفى شتورة

الوقاية
بنا ًء على ذلك ،فان مهمة قسم مكافحة العدوى (Infection control
 )departmentفي املستشفى ليس فقط العمل على احلد من إنتشار
العدوى بعد حصولها بل يلعب دورا ً وقائيا ً قبل حدوثها لدى كل مريض
 ،نذكر هذه املهام:

من هم املرضى األكثر عرضة لالصابة بالعدوى املكتسبة من  -1إعتماد وتطبيق سياسة ( )Antimicrobial stewardshipعبر مراقبة
املستشفى؟ ما هي طرق الوقاية؟
استعمال مضادات االلتهابات واحلد من اإلستعمال اجلائر من قبل
االطباء ،حيث يكون من األفضل حصر صالحية وصف هذه االدوية
العدوى امل ُكتسبة من املستشفيات بحسب منظمة الصحة العاملية بطبيب االختصاص ( )Infectious disease specialistالذي يحدد دواعي
هي إلتهابات جرثومية لم تكن موجودة عند دخول املريض ولم تكن قبل اإلستعمال إذا وجد ،مضاد االلتهاب اخملتص واملدة الضرورية الالزمة.
الدخول بل حصلت بعد االقامة في املستشفى ملدة  48ساعة او اكثر.
تُعتبر العدوى امل ُكتسبة من املستشفيات ) -2 Nosocomial infectionsاحلد من االلتهابات املتعلقة بالعمل اجلراحي وذلك عبر تطبيق
 )-Hospital acquired infectionsمن األولويات الواجب متابعتها سلسلة من اإلجراءات تقوم على االلتزام التام بغسل اليدين اجلراحي
وال  Aseptic techniqueقبل وخالل العملية وإعطاء مضاد حيوي
واحلرص عليها في كل مستشفى يهتم بسالمة مرضاه.
محدود الفعالية قبل العملية وملدة ال تتجاوز ال  24ساعة بعد العملية
وقد أوضحت منظمة الصحة العاملية أهمية هذا املوضوع وما يترتب في معظم االحيان.
على اإلصابة بهذه االلتهابات من أعباء منها إطالة مدة االستشفاء -3 ،التغيير على اجلرح بطريقة معقمة ،تدريب الطاقم الطبي
زيادة مضاعفات املرض ،زيادة معدل الوفيات ،زيادة كلفة االستشفاء والتمريضي ومراقبة االلتزام.
بسبب العالج اإلضافي الذي يتطلب إعطاء مضادات االلتهابات  -4احلد من االلتهابات التي تسببها القسطرة الوريدية ،البولية
الضرورية املكلفة جدا ً والتي ال تخلو من آثار جانبية في معظم االحيان .والتنفس االصطناعي من خالل حصر هذه االجراءات بالضرورة اذا وجدت،
من هنا يُطرح السؤال :ملاذا يكتسب بعض املرضى هذا النوع من ونزعها بأسرع وقت ممكن والعناية اليومية املعقمة عند وجودها.
العدوى وليس الكل؟ لقد أوضحت دراسات كثيرة عدة عوامل خطر
( )Risk factorsمنها متعلق باملريض ومنها متعلق باملستشفى -5 .إمالء اهمية كبيرة لغسل اليدين من خالل التدريب املستمر ومراقبة
إلتزام املوظفني به.
وأهمها:
* االستشفاء املطول ( 7ايام او اكثر حسب بعض الدراسات) ،الفئة  -6الدورات التدريبية املستمرة مع التعقيم املستمر للموظفني ومراقبة
العمرية كاخلدج وكبار السن ،املرضى ذوي نقص املناعة (مرض العالج مختلف املؤشرات  Infection control indicatorsفي املستشفى.
الكيمائي…) ،مرضى غسيل الكلى ،املرضى الذين يتلقون التنفس
االصطناعي عبر األنبوب ،املرضى الذين يخضعون لعمل جراحي ،إن األنظمة احلالية تشدد على توعية املريض وأهله وإشراكهم في
قسطرة البول ،القسطرة الوريدية املركزية ،األمراض املزمنة ،وجود جرح الوقاية كما في العالج .ونشير الى أن الدور الرائد لقسم مكافحة
مفتوح في اجلسم (نتيجة حادث او غيره) ،وتلقي مضادات االلتهابات العدوى ال ميكن حتقيقه ّإل من خالل مؤازرة إدارة املستشفى والعمل
قبل الدخول بدون وصفة طبية أو لسبب غير ضروري من قبل املريض .اجلماعي للطاقم الطبي واملوظفني ،من هنا أهمية التوعية واالضاءة
املستمرة على هذا املوضوع.
باإلضافة الى غيرها من العوامل...
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