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ما يحتاج معرفته عن التهاب 

الكلوستريديوم دف  

What you need to know about 
clostridium di�cile ( C.DIFF ) 

infection ( CDI) 
سلسلة التثقيف الصحي (٢١)



 هذه املعلومات تخص املريض أو من يرعاه و الهدف منها هو اإلجابة عىل
 بعض األسئلة التي كثرياً ما تطرح من املرىض أو أقاربهم .ملساعدتهم للتعرف

عىل بعض الحقائق والنصائح املهمة .

 مالحظه : هذه املعلومات مفيدة ولكنها ليست بديلة الستشارة أعضاء الفريق
 الطبي



ماهي اعراض التهاب الكلوسرتيديوم دف  ؟                    

What are the symptoms of C. diff infection ?
االسهال املايئ . 1

امل يف البطن . 2

حرارة . 3

قلة الشهية . 4

غثيان او قيئ . 5

ارتفاع يف تعداد كريات الدم البيضاء يف الجسم. 6

ما هي الكلوسرتيديوم دف ؟                   

What is clostridium difficile ? 

هي عباره عن بكترييا  الهوائية  تنتج جراثيم تعيش ألشهر يف الجو ) او البيئة ( . 
وقد توجد بأعداد قليله يف االشخاص االصحاء كواحده  من بكترييا االمعاء الطبيعية . 
ايضا هي شائعه يف امعاء االطفال ولكن ال تسبب املرض الن سميتها ال تتلف  الخاليا 

املعوية الغري ناضجة . 

من اكرث عرضه لإلصابة بالتهاب الكلوسرتيديوم دف ؟     

Who is most likely to get C. Diff  infection ?  
االشخاص الذين يستخدمون املضادات الحيوية ملدد طويله واملسنني هم االكرث عرضه لإلصابة 

بالتهاب اليس دف .

ميكن للجراثيم املوجودة يف براز الطفل املصاب بهذا االلتهاب ان تعيش لفرتات طويله من 
الزمن وان تنترش لألسطح مثل التواليت , مقابض االبواب , األجهزة الطبية , الحاويات الرسيرية 

املخصصة لقضاء الحاجة , و فراش الطفل ايضا . عند ملس أي يشء مام ذكر سابقا للطفل املصاب 
فان جرثومه اليس دف سوف تنتقل لليدين او أي جزء من الجسم المسها. أيضا عندما تدخل 

جرثومه اليس دف عند طريق الفم وذلك من خالل اليدين الغري نظيفة فان ذلك يودي اىل 
اإلصابة بالتهاب اليس دف  .



ماهي االحتياطات  ملنع  انتشار التهاب الكلوسرتيديوم دف  ؟     

What are some of the things to prevent the 
spread of C.diff ? 

يجب عىل االطباء والتمريض وكل االشخاص الذين . 1
يتعاملون مع املريض  ) مثل املرافقني والزوار ( اتباع 

االيت : 

غسيل اليدين قبل وبعد التعامل مع كل مريض باملاء . 2
والصابون جيدا 

استخدام منظفات خاصة لتنظيف غرفة املريض . 3
املصاب واألجهزة املوجودة بداخل الغرفة ايضا

استخدام املالبس الوقائية املوجودة بجانب غرفة . 4

املصاب للوقاية من االصابة بعدوى التهاب اليس دف 

ماهي االحتياطات التي يتم العمل بها عندما يتم تنويم الطفل 
املصاب بالتهاب الكلوسرتيديوم دف يف املستشفى ؟                

What are the safety precautions taken when a 
C.diff patient admitted in the hospital ?

تنويم الطفل يف غرفة خاصة به . 1

وضع لوحه ارشاديه عىل باب غرفة املريض باإلجراءات الواجب اتخاذها عند . 2
الدخول لغرفة املريض 

يجب اتباع االرشادات الوقائية قبل الدخول لغرفة املريض الخاضع للعزل بحسب . 3
انظمة املستشفى املعتمدة من الطب الوقايئ :

غسل اليدين باملاء والصابون او تعقيمها باستخدام السائل املعقم قبل الدخول . 4
للمريض وقبل الخروج من غرفته ايضا .

ارتداء القفازات والكاممة والرداء املخصص وعند مغادرة الغرفة يجب نزع جميع ما . 5
سبق بداخل غرفة املريض يف سله املهمالت املخصصة  لذلك .



يتم تثقيف  املريض ومرافقه والزوار من قبل املثقفة الصحية عن اهمية غسل اليدين . 6
باملاء والصابون قبل الدخول للمريض لبس املالبس الواقية املوجودة بجانب غرفة 

املريض للحامية من نقل العدوى اليهم 

عدم خروج الطفل املصاب من غرفته اال عند الحاجه لعمل اشعه او للعالج ب اقسام . 7
اخرى تحت ارشاف طبي وبإذن املمرضة املسئولة . 

عدم تكرار الدخول والخروج اىل املريض خالل فرتة الزيارة وتقليصها قدر االمكان . 8
حتى ال يتم نرش العدوي 

مينع منعا باتا زيارة االطفال للمريض. 9

ما هو دور املريض املصاب او مرافق املريض عند االصابة بالتهاب 
الكلوسرتيديوم دف  ؟                

What patient or sitter can help to prevent the 
spread of C.diff in the health system ? 

تذكري من يدخل اىل غرفة املريض  بلبس الرداء الخاص الواقي والقفازات وغسل . 1
اليدين باملاء والصابون جيدا قبل وعند الخروج من غرفة املريض 

يجب عىل املريض غسل اليدين جيدا باملاء والصابون قبل االكل وبعد استخدام . 2
الحامم 

عدم استخدام املضادات الحيوية من غري استشارة الطبيب. 3

البقاء داخل الغرفة وعدم الخروج منها اال عند السامح بذلك من قبل الفريق الطبي  . 4

لكلوســرتيديوم  لتهــاب ا ء مــن ا لشــفا لعــاج وا هــل ممكــن ا
؟                         دف 

Can C .diff infection be treated ?  

نعم هناك مضادات حيوية تستخدم للعالج من التهاب اليس دف ويف بعض الحاالت 
الحاده يحتاج الطفل املصاب اىل التدخل الجراحي إلزالة الجزء امللتهب واملصاب من 

االمعاء ولكن االحتياج للجراحة نادر جدا بنسبة 1اىل 2 من كل 100 شخص مصاب بالتهاب 
اليس دف .  



ما يجب عمله عند الخروج من املستشفى   ؟          

التقيد بتناول الدواء عند اإلصابة بالتهاب يس دف كام وصفه الطبيب للمريض وكام . 1
رشحه الصيديل ايضا 

الحرص عىل غسل اليدين باملاء والصابون دامئا وخاصة قبل ملس الطعام وبعد . 2
استخدام الحامم 

يجب عىل االشخاص املتواجدين مع املريض يف املنزل ان يهتموا بغسل اليدين باملاء . 3
والصابون دامئا . 

التنبيه عىل الزوار بغسل اليدين باملاء والصابون جيدا عند القدوم للمنزل وقبل . 4
الخروج حتى ال يساعدوا عىل انتشار الجراثيم 

عند االستطاعة تخصيص دورة مياه خاصة للمريض املصاب بالتهاب يس دف ال . 5
يستخدم من قبل اشخاص اخرين 

االهتامم بنظافة دورة املياه جيدا وغسل املغاسل واالحواض والكرايس والجدران . 6
مرتني كل 12 ساعه  بإضافة كوب واحد من الكلور اىل  9 اكواب من املاء .

عند غسل مالبس او أي مكان يوجد به بقع من الرباز يجب اوال غسله باملاء من ثم . 7
غسله باملاء الحار والصابون وممكن اضافه بعض الكلور املبيض اىل املاء ليساعد يف 

قتل الجراثيم 

عند االصابة بإسهال او تحول االسهال اىل حالة سيئة يجب الذهاب فورا للطوارئ مع . 8

احضار الكرت االخرض لعمل االزم للمريض 

What patient or family  should do when go home ? 

حتى يتجنب الطفل اإلصابة بالتهاب اليس دي وانتشارها  لألشخاص االخرين يجب اتباع االيت :
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