
 الفصل الحادي عشر
 العزل الوقائي
 جايل كممور

 
 النقاط الرئيسية:

  مرافقة بالرعاية الصحية يمكف اف تنتشر مف  عدوىالتي تسبب الكائنات الحية الدقيقة
 مرضى مصابيف أو مستعمريف الى مرضى اخريف وموظفيف. 

  بشكؿ صحيح.الوقائية يمكف اف تقمؿ االنتقاؿ إذا طبقت واالجراءات العزؿ المالئـ 
 بيف تيدؼ لتقميؿ انتشار العوامؿ المعدية  التى اىداؼ السياسة الوقائية والعزؿ ىو مف

بالكائنات الحية  او االستعمار العدوى عدـ حدوثالموظفيف والمرضى الى مستوى يؤدى الى 
 .الدقيقة

  غرؼ نظافة اليد، مالبس وقائية سياسات الوقائية ليا اقساـ عديدة مثؿال و العزؿوطرؽ ،
 ذات سرير واحد مع تيوية متطورة، وقيود لحركة المرضى والموظفيف.

تنتظر  يجب أف ، العموماو ؽ العزؿ/ اجراءات وقائية حسب عالمات واعراض المريض، يطبويجب ت
 نتائج المختبر.

 
 مقدمة:

في مكاف  بالعدوى المريض المصابفاف العناية بالجديدة،  عدوىألسباب البالظيور الثابت 
 الرعاية الصحية تصبح ميمة جدا.

 نتقالية ىي:اال يف بالعدوىالمرضى المصابلمعناية بالمبادئ االساسية 
 .اجراءات وقائيةما الذي سوؼ ينجز باستعماؿ العزؿ/  -1
 معرفة طريؽ انتقاؿ العامؿ المعدي. -2
كيؼ تقمؿ الخطورة بيف المرضى، وبيف المرضى وعماؿ الرعاية الصحية منذ اف بدأت  -3

انواع مختمفة مف وىناؾ المستشفيات بعزؿ المرضى مع مسببات مرضية باإلمكاف انتقاليا، 



مرضى مصابيف قد عزلوا في فاف ، 1900قبؿ فالعزؿ/ إجراءات وقائية قد تـ التوصية بيا. 
كاف التأكيد عمى استعماؿ الموانع  1900بعد و مى امراضيـ. ع اردىات مفصولة اعتماد

 الوقائية لعماؿ الرعاية الصحية لعالج المرضى الذيف لدييـ امراض خاصة.
 االجراءات الوقائية العالمية:

بسبب متالزمة نقص المناعة  في الظيور 1985في  يةمفيوـ االجراءات الوقائية العالم بدأ
بالدـ وسوائؿ  تقؿنتالتي  عدوىمنع المنيا اليدؼ  يرت توصيات كاففظ المكتسب الوبائي )إيدز(

ىذه التوصيات كاف ليا تأثير عظيـ نحو حماية عماؿ و الجسـ بيف المرضى وعماؿ الرعاية الصحية. 
التأكيد عمى االجراءات الوقائية لكؿ االشخاص، بغض النظر وتـ الرعاية الصحية. لممرة االولى، 

 المفترضة. العدوىعف حالة 
 عزل مادة الجسم:

كؿ فىي مشابية لإلجراءات الوقائية العالمية. و ، 1987الفكرة حوؿ عزؿ مادة الجسـ في  نشرت
بالقفازات. ال تعتبر موانع اخرى او ممارسات  التعامؿ معياالسوائؿ القادمة مف المرضى يجب 

 اضافية لمنع الجروح الحادة. 
سـ ىي االستعماؿ المفرط لمقفازات او العناية بالمريض بدوف عزؿ مادة الج فىالمشكمة الرئيسية 

ف ااالمالشعور بقؿ بسبب فانو ي يفيدالايضا غسؿ  ىناؾو تغيير القفازات عندما تحتاج ذلؾ، 
 زيادة في التياب الجمد المطاط بسبب استعماؿ القفاز. مما يؤدى الىلمبس القفازات،  صاحبالم

 انتقال العدوى:
 االحياء الدقيقة هي:طرق انتقال 
 انتقال تماس:

 الممسىذا يتضمف و المباشر يحدث عندما تكوف االحياء الدقيقة انتقمت مف شخص الى آخر  الممس
 مع الدـ، سوائؿ الجسـ، ابرازات، او افرازات:

 خالؿ العناية بالمريض بواسطة عماؿ الرعاية الصحية او زائر او فرد مف العائمة. -1
 في غرؼ المعب او غرؼ الجموس بيف المرضى. اثناء نشاطات تفاعمية -2



غير المباشر يتضمف نقؿ االحياء الدقيقة خالؿ جسـ وسيط مموث، مادة، او شخص، ومثاؿ  الممس
 عمى ذلؾ: اجيزة مموثة، غذاء، ماء، او تجييزات، عندما.

 غير كافية مؤدى مف قبؿ مجيز الرعاية.غسؿ اليديف  -1
 ؿ كافي بيف المرضى.االجيزة لـ تنظؼ، تطير او تعقـ بشك -2
المسببات الجرثومية المحمولة بالدـ التي تنقؿ بواسطة االشياء الحادة او جروح عود ابرة،  -3

 نقؿ السوائؿ او حقف.
 انتشار بواسطة قطرات صغيرة جدا:

، مثاؿ، عند العطس او السعاؿ، ىي ثقيمة جدا ألف خارجة مف الجسـالقطيرات المعدية ال
متر مف مصدر القطيرات. االنتشار قد يكوف مباشر او غير  2اقؿ مف تطوؼ في اليواء وتنتقؿ 

 مباشر.
 انتقاؿ القطيرات المباشر. القطيرات تصؿ االغشية المخاطية او تستنشؽ. -1
انتقاؿ القطيرات غير المباشر. القطيرات تسقط عمى السطوح او االيدي وتنتقؿ الى  -2

المباشر ىي غالبا اكثر فعاؿ مف  االغشية المخاطية او الغذاء. انتشار القطيرات غير
تنتقؿ بيذه الطريقة تتضمف الزكاـ العادي، انفمونزا، وفايروسات  عدوىاالنتقاؿ المباشر. ال

 سنسشيا التنفسية.
 

 االنتشار المحمول جوًا:
مايكرومتر( حاممة الجراثيـ يمكف اف تبقى محمولة جوا. ىي  5مف  ≥الجزيئات الصغيرة )في حجميا 

متر مف المصدر كنوى قطرة او عمى قشور  2قؿ عف طريؽ التيارات الجوية ألكثر مف يمكف اف تنت
الجمد. ىذه الجزيئات بعدىا تستنشؽ. امثمة عمى انتشار الجراثيـ بيذه الطريقة ىي فاريسيال زوستر، 

 الحصبة، والسؿ الرئوي.
 منع االنتقال:

 االجراءات الوقائية القياسية:



االساسية موصى بيا لكؿ لقاءات المريض. ىذه االجراءات الوقائية غالبا  االجراءات الوقائية الصحية
تدعى اجراءات وقائية او ممارسات روتينية. بسبب عوامؿ معدية غير معروفة التي قد تكوف موجود 
بالدـ ومعظـ سوائؿ الجسـ وعمى الجمد الغير السميـ واألغشية المخاطية لكؿ المرضى، نظافة اليد 

شخصية )مثاؿ، قفازات، رداء، قناع، وحماية عيف/ وجو( يجب اف تستخدـ اذا كاف  واجيزة وقائية
 بيذه المواد محتممة. ىذا المفيـو امتداد لإلجراءات الوقائية العالمية  الممس

 االجراءات الوقائية تتضمف:
 .التطيير اليدوي بالتدليؾ اليدوي اساسو الكحوؿ او بالماء والصابوف 
  مع االبرازات، االفرازات، او الدـ/ سوائؿ الجسـ. الممسالقفازات التي تستعمؿ لمرة واحدة بعد 
 .الوزرة او الرداء الوقائي التصاؿ الجسـ بالمريض او سرير المريض 
 .المعالجة المالئمة الجيرة العناية بالمريض والشراشؼ المموثة 
 .تنظيؼ بيئي والسيطرة عمى المواد المتناثرة 
 بعة، قناع، او اغطية حذاء مطموبة.ال ق 

 او القطيرات. الممسىذه االجراءات الوقائية ستمنع االنتقاؿ عف طريؽ 
الفراغ بيف االسرة تبينت بأنيا ميمة في انتقاؿ االحياء الدقيقة. االسرة يجب اف تكوف منفصمة عف 

لوقت. زيادة المسافة بعضيا بمسافة كافية بحيث الممرضة ال تستطيع مس كمتا السريريف في نفس ا
 تقمؿ خطورة نقؿ مسببات العدوى، التي ليا عالقة مباشرة باالزدحاـ.

المغاسؿ مطموبة لنظافة اليد الجيدة، االيدي يجب اف تغسؿ عندما تكوف القذارة واضحة. عمى أية 
و حاؿ، نظافة اليد لـ تتحسف بوضع اكثر مف مغسمة لكؿ ستة اسرة مرضى. أدوية لتدليؾ اليد اساس

 الكحوؿ يجب اف يكوف متوفر وموضوع لسيولة الوصوؿ اليو.
 منطقة لبس معزولة قد تكوف مفيدة.

 االجراءات الوقائية االضافية التي اساسيا االنتقاؿ:
االجراءات الوقائية المعتمدة عمى االنتقاؿ استعممت الحتوائيا مسببات مرضية عالية االنتقاؿ و/ أو 

 مسببات مرضية ميمة بيئيًا.
 هي تتضمن:



اجراءات تماس وقائية تتضمف استعماؿ اجيزة الوقاية الشخصية  عندما تكوف مقدـ الرعاية  -1
محتمؿ اف يكوف بتماس مع بيئة مموثة مع جراثيـ مثؿ انتيروكوكس المقاومة لمػ فانكومايسيف 
)في آر أي(، ستافيموكوكس اوريس مقاومة لمػ ميثيسيميف )أـ أر أس أي( او كموستريديـو 

يفيسيؿ. ضع المريض في غرفة واحدة )أو في غرفة مع مريض آخر مصاب بنفس د
المسبب المرضي(. البس كفوؼ نظيفة عندما تدخؿ الغرفة ورداء / ازار نظيؼ اذا كاف 

 ىناؾ تماس كبير مع المريض، سطوح البيئة او مواد مستعممة في غرفة المريض.
واحدة )أو في غرفة مع مريض آخر اجراءات وقائية لمقطيرات. ضع المريض في  غرفة  -2

متر مف  2-1مصاب بنفس المسبب المرضي(. ألبس حماية وجو عندما تعمؿ ضمف 
 المريض. ضع قناع عمى المريض اذا النقؿ ضروري.

عزؿ/ احتياطات وقائية لممحموؿ جوًا. ببساطة ضع المريض في غرفة واحدة بضمف ذلؾ  -3
ى أية حاؿ، غرفة عزؿ فييا ضغط ىواء سمبي )مستمزمات الحماـ(. يقمؿ خطر االنتقاؿ. عم

نسبة الى الممرات، اليواء سيخرج مباشرة لمخارج او يعاد توزيعو خالؿ فمترة ىواء عالية 
 تغييرات ىواء بالساعة. 12-6الفعالية )أج أي بي أي( مع التوصية 

رة العزؿ الوقائي. نحتاج غرفة ذات ضغط ىواء موجب، نسبة الى الممرات، سوية مع فمت -4
تغيير ىواء بالساعة. عزؿ  12 ≥ىواء عالية الفعالية )أج أي بي أي( ليواء داخؿ بمعدؿ 

وقائي يوصى بو فقط لمرضى نقؿ خاليا جذعية ىي تحتاج ىندسة سيطرة مالئمة لمنع 
 التعرض الى بويغات فطريات البيئة.

. في غرفة غرؼ منفردة )ذات سرير واحد( مع ضغط ىواء سالب او موجب صعب جدا االدامة
منفردة مع غرفة امامية ميواة )اقفاؿ ىواء( خطورة انتقاؿ اليواء بيف غرفة والكمدور تقمؿ ىذا النظاـ 

 اسيؿ ادامتو. عمى اية حاؿ، بناءه مكمؼ.
 عزؿ المرضى:

في معظـ الحاالت، استعماؿ االجراءات الوقائية القياسية ىي كافية. العزؿ الوقائي يجب اف تكوف 
عمى العالمات واالعراض السريرية. عندما نحتاج العزؿ الوقائي، الممارسات التالية  بداية مستندة

 يجب اف تؤخذ بنظر االعتبار:



  غرفة واحدة )غرفة ذات سرير واحد( )بضمف ذلؾ الحماـ( عندما يكوف ىناؾ تموث إجمالي
، محتمؿ لمبيئة )مثاؿ جروح كبيرة مع صديد ثقيؿ، نزؼ كبير ال يمكف السيطرة عميو

 إسياؿ(.
  غرفة واحدة، الباب مغمقة عندما يكوف النقؿ بالتماس محتمؿ )مثاؿ، جمد مجروح مع اصابة

 بموجبة الكراـ(.
 .)غرفة واحدة ميواة الى الخارج عندما نقؿ محتمؿ جوا محتمؿ )مثاؿ: السؿ 
  ،غرفة واحدة بالعائؽ اليوائي عندما يكوف ىناؾ نقؿ محتؿ بمحموؿ جو ىائؿ )مثاؿ

 (.فاريسيال
. ممارسات مانع يجب االلتزاـ عدوىاستعماؿ غرفة واحدة ىي ليست كؿ الحؿ لمنع انتقاؿ ال

 بو ايضًا.
 

 موظفون، اجهزة وسطوح:
النظافة ىي احدى االىداؼ الرئيسية لمنع والسيطرة عمى العدوى . تعامؿ بعناية مع اجيزة المريض 

بعناية لمنع التعرض الى الجمد واالغشية المخاطية، المموثة بالدـ، سوائؿ الجسـ، ابرازات او افرازات 
مالبس، والبيئة. اضمف بأف كؿ االجيزة القابمة لالستعماؿ ثانية قد نظفت وعولجت بشكؿ مالئـ قبؿ 

 استعماليا عمى مريض آخر.
 النظافة اليدوية:

ات اليومية وىي نظافة يدوية جيدة تقمؿ مف عدد االحياء الدقيقة الموجودة عمى االيدي اثناء الواجب
 مع الدـ، سوائؿ الجسـ، ابرازات، افرازات واجيزة مموثة او االسطح. الممسميمة خاصة بعد 

 االجهزة الوقائية الشخصية:
استعماؿ اجيزة الحماية الشخصية )بي بي أي( تعطى مانع طبيعي بيف االحياء الدقيقة والمالبس، 

تمويث االيدي، العيوف، او المالبس وبعد ذلؾ اف  ىي تقدـ الحماية بواسطة منع االحياء الدقيقة مف
 ينشر الى المرضى والموظفيف االخريف.

 القفازات:



ارتدي قفازات نظيفة عند مسؾ الدـ، سوائؿ الجسـ، افرازات، ابرازات، او اغشية مخاطية. غير 
اطؽ قفازات بيف المرضى ومياـ/ اجراءات مختمفة عمى نفس المريض لمنع انتشار التموث بيف من

 الجسـ. أزؿ القفازات حاال بعد االستعماؿ. القفازات المنبوذة ال يجب اف تستعمؿ ثانية.
 المالبس:

تموث مالبس العمؿ يمكف اف يكوف كبير )مف تناثر او مسفوح لسوائؿ الجسـ( وتخفض بازار او 
ية مموثة صدرية واقية. لبس صدرية بالستيكية خالؿ طرؽ التمريض يقمؿ خطورة االنتقاؿ. ازؿ صدر 

او مبممة باسرع ما يمكف. اذا ىو ضروري الستعماؿ الصدرية/ ازار بعد ذلؾ مرة ثانية عمى نفس 
 المريض، ازلو بدوف لمس الجانب الخارجي.

 
 االقنعة:

قناع، نظارات وقاية و/ أو اقنعة لحماية االغشية المخاطية ضد دـ/ تناثر سوائؿ الجسـ، جياز 
 السؿ. طير المواد كمما دعت الحاجة. تنفس قد يزود حماية مفيدة ضد

 بياضات )أغطية اسرة(:
استعمؿ، أنقؿ ، وعامؿ البياضات المموثة بالدـ، سوائؿ الجسـ، إفرازات، أو إبرازات بعناية لضماف 

 بأنو ليس ىناؾ تسريب سوائؿ.   
نظافة  افراد عائمة يزودوف )يقدموف( عناية لممرضى يجب اف يعمموا مف قبؿ الموظفيف باستعماؿ

( النفسيـ والى مرضى آخريف. االجراءات عدوىجيدة واجراءات وقائية مناسبة لمنع انتشار العدوى )ال
 الوقائية الفراد العائمة يجب اف تكوف نفسيا التي استعممت مف قبؿ الموظفيف.

 عموما:
  العزؿ واالجراءات الوقائية لو عالقة مع تأثيرات نفسية شديدة اضافة الى نقص تماس

 طبيب وتأثيرات شديدة اخرى، لذلؾ يجب اف يوقؼ بأسرع ما يمكف.ال
  اعتبر كؿ دـ/ سوائؿ جسـ المريض، افرازات وابرازات بأنيا فعال معدية واعمؿ اجراءات

 .العدوىوقائية مالئمة لتقميؿ مخاطر انتقاؿ 
 .طير االيدي بيف كؿ تماس بمريض 



  ،سوائؿ جسـ، افرازات، ابرازات(.اغسؿ االيدي فورا بعد لمس مادة معدية فعميا )دـ 
 لمس عندما يكوف ممكنا لتجنب مس المواد المعدية.-استعمؿ تقنية ال 
  البس كفوؼ اذا كانت متوفرة عندما تكوف بتماس مع دـ، سوائؿ جسـ، افرازات، ابرازات

 ومواد مموثة. طير االيدي فورا بعد ازالة القفازات )إذا القفازات يجب أف تستعمؿ مرة ثانية،
(. إذا ممونة، اغسؿ بالماء 100:1أغمس اليد التي فييا القفازات في قاصر مخفؼ )

 والصابوف, اوال(.
  تخمص مف الغائط، البوؿ، وافرازات المريض االخرى عف طريؽ مغاسؿ معينة، ونظؼ

 وطير نونية السرير، مبوالت وحاويات اخرى بشكؿ مالئـ.
 اـ لالرضيات والجدراف ليس ضروريًا.نظؼ بقع المواد المعدية فورًا. التطيير الع 
  /اضمف بأف اجيزة العناية بالمريض، تجييزات وشراشؼ لوثت بالمادة المعدية قد نظفت و
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