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 نظافة اليدين
(Hand Hygiene) 

 دليل لتنظيف اليدين في منشآت الرعاية الصحية
(A Guide to Clean Hands in Health Care Facilities) 

 لماذا نحتاج إلى تنظيف أيدينا؟
(Why do we need to clean our hands?) 

 .إحدى أفضل الطرق لمنع انتشار الجراثيم ("نظافة اليدين"المعروف أيًضا باسم )يُعد تنظيف أيدينا 

الطريقة األساسية النتشار الجراثيم تكون من خالل أيدينا؛ إذ يمكن أن تعلق بهما الجراثيم في كل مكان تقريبًا، بما في ذلك الهواتف 

 .أن ننشر هذه الجراثيم في جميع أنحاء منشأة الرعاية الصحية دون أن ندرك ذلك ويمكن. ومقابض األبواب والدرابزين

عندما ننسى تنظيف أيدينا، أو عندما ال ننظفها بشكل صحيح، فإن . قد تبدو أيدينا نظيفة، لكننا ال نستطيع رؤية الجراثيم التي تُسبب العدوى

 . ا ألنفسنا عن طريق لمس أعيننا أو فمنا أو أنفنا أو جروح في أجسامنافقد ننشرها أيضً . هذا قد ينشر الجراثيم إلى أشخاص آخرين

من المهم تشجيع أفراد أسرتك وزائريك وفريق الرعاية الصحية على تنظيف أيديهم كلما أتوا لزيارتك أو مساعدتك في تلبية احتياجات 

 .والتسبب في حدوث العدوى في منشآت الرعاية الصحية لدينايمكننا جميًعا القيام بدورنا لمنع انتشار الجراثيم . الرعاية الخاصة بك

 متى نحتاج إلى تنظيف أيدينا؟
(When do we need to clean our hands?) 

 قبل إعداد الطعام وتناوله. 

 قبل لمس أعيننا أو أنفنا أو فمنا. 

 بعد استخدام المرحاض، أو نفخ أنفنا، أو السعال أو العطس على أيدينا. 

  مالمسة المرضى أو المقيمين، أو دخول غرفهمقبل. 

 بعد أي مالمسة لمريض أو مقيم أو بيئتيهما. 

 هل يجب استخدام معقم اليدين أو الصابون والماء؟
(Should I use hand sanitizer or soap and water?) 

 . أو الصابون والماء لتنظيف يديك (معقم كحولي لليد)يمكنك استخدام معقمات اليد 

 :األفضل استخدام معقمات اليد في الحاالت التالية من
(Hand sanitizers are best to use when:) 

 عندما ال تبدو يداك متسختين أو ال تشعر بذلك، ولكن يجب تنظيفهما 

 عندما تدخل غرفة المريض أو المقيم والوحدة والمنشأة أو تغادرها     

 :لتنظّف يديك بُمعقّم لليد
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 يديك جافتانتأكد من أن  .1

 ضع كمية كافية من معقم اليد على يدك لتغطية راحة يدك  .2

 (على الرسغين، والراحتين، وظهور اليدين، وبين األصابع: على سبيل المثال)افرك هذه الكمية بأكملها على يديك  .3

 استمر في الفرك حتى يجف معقم اليد بالكامل  .4

 (ثانية 15حوالي )

 :ماءمن األفضل استخدام الصابون وال
(Soap and water is best to use:) 

 عندما تبدو يداك متسختين أو تشعر بذلك 

 قبل تناول الطعام أو إعداده 

 بعد استخدام المرحاض 

 

 :لغسل يديك بالصابون والماء

 بلّل يديك بماء دافئ جار   .1

 ضع الصابون السائل أو الرغوي على يديك .2

 ثانية 30إلى  15لمدة من  (األصابع والرسغان والراحتان وظهور اليدينعلى سبيل المثال، بين )أرغ كل أجزاء يديك  .3

 اشطف يديك جيًدا بماء جار   .4

 َربّت على يديك بمنشفة ورقية لتجفيفهما .5

 استخدم منشفة ورقية إلغالق الماء وفتح الباب .6

 ألق المنشفة الورقية في القمامة .7

 ؟متى يجب على فريق الرعاية الصحية الخاص بي تنظيف أيديهم
(When does my health care team need to clean their hands?) 

 .خطوات لنظافة اليدين عندما يقوم برعايتك 4يتبع فريق الرعاية الصحية لدينا 

يجب على فريق الرعاية الصحية الخاص بك تنظيف أيديهم قبل لمسك أو لمس أي شيء من حولك . قبل مالمسة المريض أو بيئته .1

 .أي من متعلقاتك مثل مالبسك أو

يجب أن ينظّف فريق الرعاية الصحية الخاص بك أيديهم قبل ارتداء القفازات وقبل البدء . قبل إجراء يستلزم نظافة اليدين وتعقيمهما .2

 .في إجراء لك مثل بدء الحقن الوريدي أو تغيير ضمادتك أو العناية بالقسطرة أو تحضير الدواء
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ض لسوائل الجسم .3 يجب على فريق الرعاية الصحية الخاص بك تنظيف أيديهم بعد مالمسة دمك أو سوائل من . بعد خطر التعرُّ

ويشمل ذلك قيامهم بخلع القفازات المستخدمة في أي إجراء يكونون قد تعرضوا فيه لسوائل من جسمك مثل تغيير ضمادتك . جسمك

 .أو أخذ عينة من دمك

ة الصحية الخاص بك القيام بتنظيف أيديهم بعد لمسك أو لمس أي شيء من يجب على فريق الرعاي. بعد مالمسة المريض أو بيئته .4

 . حولك وتركك أنت أو منطقتك لالنتقال إلى المهمة التالية

لم أركم تنظفون أيديكم، فهل : "إذا لم تر فريق الرعاية الصحية الخاص بك ينظفون أيديهم وكنت قلقًا، فال تتردد في طرح السؤال التالي

 .يرحب فريق الرعاية الصحية بأسئلتك" تنظيفها؟تمانعون في 

 . يمكننا جميًعا خلق بيئة أكثر أماًنا من خالل الحفاظ على نظافة أيدينا
(By keeping our hands clean, we can all create a safer environment.) 
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