
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  نظافة اليدين
  معلومات للمرضى وأقاربھم 

   والقائمين بالرعاية
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حماية خصوصيتك
بالمحافظة على ملتزمين   Eastern Health خدمة فيإننا 

  .خصوصيتك
ولن  آمنفي مكان الشخصية  كمعلوماتنقوم بحفظ سوف إننا 

 .فقط عندما يقتضيه القانوننكشف عن معلوماتك إال 
  

 تشريعاتالمعلومات ذات الصلة وبالمحافظة على ال نلتزم إننا 
مزيد  الحصول علىإذا كنت ترغب . الخصوصيةالتي تتعلق ب

زيارة ب قم أوأحد العاملين طلب من أمن فضلك  من المعلومات،
 www.easternhealth.org.au موقعنا على شبكة اإلنترنت

  
من قبل الھيئة األسترالية  ةمعتمد Eastern Health خدمة إن

 لمعايير الرعاية الصحية
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 دائماتكرر تتي األسئلة ال
الماء والصابون أو  المعستعلي إ ھل يجب :سؤال

 لتنظيف يدي؟ يالكحولالمحلول 
المحلول أو  اءإما الصابون أو الم عمالستإيمكنك  :جواب
 .لتنظيف يديك يالكحول

 
الرعاية الصحية  مجال فيأرى العاملين سھل  :سؤال

 كحول؟الذي أساسه المحلول ال يستعملون
ترى العاملين في وف لمستشفى سلنعم، خالل زيارتك  :جواب

 إستعمالأو بيغسلون إيديھم بشكل متكرر الرعاية الصحية 
دخولھم عليك وبعد خروجھم من عندك قبل  يمحلول اليد الكحول

املين في الرعاية يتم تدريب الع. أو من عند صديق أو قريب 
 .نظافة اليدين لمنع العدوىخاصة بتدابير إتباعالصحية على 

 
محلول اليد الكحولي يقضي على جميع ھل  :سؤال

 الجراثيم على يدي؟
في المائة  ٩٩٫٩قتل  المحلول الذي أساسه الكحول إن   :جواب

  .من الجراثيم على يديك

  
  
التحكم والوقاية من بخدمة االتصال  يمكنك لمزيد من المعلوماتل

 من فضلك.   Eastern Healthخدمةفي   (IPAC)العدوى
عن كيفية تفاصيل  ك ءإعطاالتمريض طلب من مدير وحدة أ
 .تصالاإل
 

 

 اللغة اإلنجليزية، فھم في إذا كان لديك أي صعوبات
 .لك طلب من الموظفين حجز مترجمأ من فضلك

  خدماتمن منزلك عن طريق تصال بنا يمكنك اإل 
 .١٣١ ٤٥٠ھاتفية على الرقم الالفورية الترجمة  

 .يةمجانخدمة ھي الترجمة الفورية  ةخدم
 .تفضلھا باللغة التي ھذه المعلومات متاحة تما اذا كانعسأل الموظفين إ

 

 

Arabic – Hand Hygiene 



 

  

لقيام الصحية اعلى العاملين في مجال الرعاية  نبغيي
  : عنداليدين  تنظيفب
 

نوعمن  أيتقديم  في البدء وقبل إلى غرفتك الدخول •
أو  األدوية، إعطاء مثل  شخصية،أنواع الرعاية ال

 تكمالحظ إطعامك أو 
 
 أو الجرح لمسمثل  -أي من اإلجراءات في البدء قبل •

خط الحقن  طريق عن األدوية إعطاء قبل ،تنظيفه 
 أوالحقن  خطوطأو قبل تركيب  الوريدمن خالل 
 حقن أي إعطاء

 
 عن األدوية إعطاء بعد - بعد اإلنتھاء من اإلجراء •

 الجرح لمس بعد خط الحقن من خالل الوريد ، طريق
أنابيب و ،الحقن   خطوط لمس بعد ،تنظيفه أو

 الجسم سوائل أو القسطرة
 

 وعند الرعاية التي قدموھا لك من نتھاءاإل عند •
 الغرفة من خروجھم

 
 السرير، ذلك في بما أي شئ يحيط بك ، لمس بعد •

 دفتر سجلك الطبي أو كرسيال السرير، وطاولة
 
  

األھمية  يةغا في ھو أمر إن اإلمتثال لنظافة اليدين
يطلب منك ، قد   Eastern Healthخدمة ل
 عطائنا رأيك إل، ستبيان قصير بعد زيارتك إستكمال إ

 .الخدمات التي نقدمھا تحسيننتمكن من  كيف عن

  

 
 أو تنظيف أيدينا؟  كيف نقوم بغسل

 إذا. متسخة تكون عندما والماء الصابونب اليدين غسل ينبغي
 الصابون يكن لم إذا واضح،متسخة بشكل  ليست يديككانت 
 يديك، غسللالوصول  على قادر غير كنت أواح ء غير متوالما
 .يالكحولالمحلول عمال ستإفرك اليدين بعندئذ  يجب

 الصابون والماء غسل اليدين بإستعمال
 الدافئ بالماء اليدين بلل •

 رغوةعلى اليد وافركھا حتى تظھر  الصابون ضع •
 الصابون

 األقل على ثانية ١٥ لمدة نيديال كافة أسطح غسلإ •

 منشفة ورقيةقم بتجفيفھما بجيدا واليدين أشطف  •

  
  بإستعمال الكحول نيديالفرك  يةكيف

واحدة على األقل من مضخة الكحول قم بضخ بخة  •
 ثم أفرك اليدين بھا

 أسطحكافة  تغطية تمي أن ضمانل معا اليدين فركأ •
 اليدين

  تجف حتى اليدين أسطح جميع فرك في ستمراراإل •
 

 

 تذكر
 أن لك الحق في أن تسأل 

 ھل قمت بغسل
يديك ؟    

 

 
 ؟ لماذا نقوم بغسل أو تنظيف أيدينا

  
التقليل من األوحد في وو العامل األھم نظافة اليدين ھ
 إنتشار العدوى 

  
غسل اليدين بالماء والصابون أو تنظيف اليدين بالمحلول الذي 

إزالة الجراثيم من أيدينا التي قد تسبب يقوم ب أساسه الكحول
 .المرض

   
إن إزالة تلك الجراثيم يقلل من فرصة إصابتنا بالمرض أو نقل 

  .المرض إلى أشخاص آخرين
  

من العاملين في الرعاية الصحية إلى نضمام لإل إننا نشجعكم 
تنظيف يديك وذلك عن طريق ھذه الممارسة الھامة خالل إتباع 

  .المستشفى مغادرةقبل الدخول وعند 
  

 :يجب تنظيف اليدين في الحاالت التالية
 يديك متسخة يكون واضحا أن  عندما •
 قبل أن تأكل أو تشرب •
 المرحاضإستعمال بعد  •
 لمسح أنفك الورقية ستعمال المناديلإبعد  •

  
قبل زيارة  ھميديأتنظيف نرجو من جميع الزوار 

 . اإلنتھاء من الزيارةوبعد المريض 
 

 معلومات للمرضى وأقاربھم والقائمين بالرعاية  –نظافة اليدين


