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بسم هللا الرحمن الرحيم

يُصاب مئات املالي� من املرىض يف شتى أنحاء العا� كل عام بحاالت العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية، و�كن لهذه الحاالت أن تتفاقم ألمراض بالغة الخطورة، وأن تستدعي 

املكوث يف املستشفى لفرتات طويلة، وأن تؤدِّي إىل إعاقات مستد�ة، فتضيف بذلك املزيد من التكاليف التي تُرِهق املرىض وأرسَهم، وتزيد من األعباء املالية الواقعة عىل 

كاهل نظام الرعاية الصحية، وقد تنتهي ¶أساة، تُفيض إىل املوت يف بعض األحيان.

الية يف الوقاية من العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية، ويف تعزيز سالمة املرَىض. وقد أظهرت الدراسات  وتُعتَرب نظافة األيدي عمالً أساسياً وبسيطاً للغاية، ولكنه أثبت فعَّ

بيِّنات واضحة عىل ما �كن لربامج تعزيز تنظيف األيدي أن توفره من تكاليف. واستناداً إىل املعطيات املتاحة، فإن هناك بيِّنات كافية تشÂ إىل أن نسبة يُعتَدُّ بها من 

مي الرعاية الصحية يف اإلقليم ال يراعون مÇرسات منتظمة لنظافة األيدي.  ُمقدِّ

ي العاملي األول لسالمة املرىض، واستهَدف َخْفض حاالت العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية، من خالل تحس� نظافة  ويف عام ٢٠٠٥، أطلََقت منظمة الصحة العاملية التحدِّ

األيدي يف مواقع الرعاية الصحية.

م هذه الحملة  ويأÕ إطالق الحملة العاملية ملنظمة الصحة العاملية تحت شعار: "أنقذوا األرواح: نظفوا األيدي" يف إطار الجهود الضخمة املبذولة عىل النطاق العاملي، وتقدِّ

تعريفاً باليوم العاملي لنظافة األيدي الذي يوافق كل عام الخامس من شهر أيار/مايو، من أجل الرتكيز عىل أهمية تحس� نظافة األيدي، واالحتفال باإلنجازات التي تحقَّقت 

يف مرافق الرعاية الصحية يف جميع أرجاء العا�. وحتى يومنا هذا، أعرب ١٣١٧ مرفقاً من مرافق الرعاية الصحية، تتوزَّع يف ٢٢ بلداً من بلدان إقليم رشق املتوسط، عن 
التزامها بتحس� نظافة األيدي، من خالل التسجيل يف هذه الحملة العاملية.

ه اليوم العاملي لنظافة األيدي هذا العام دعوة للعمل شعارها "تقاعسك اليوم يحرمك الشفاء غداً - اجعل اللحظات الخمس لنظافة األيدي جزًء من حÇية مرضاك من  ويُوجِّ

ر نقضه – فالكائنات املمرضة املقاوِمة لألدوية املتعددة معنا ولن تغادرنا - وعلينا أن نُحدَّ منها عن طريق تدابÂ الوقاية من  الجراثيم املقاوِمة". وقد شهد عاملنا تغÂاً يتعذَّ

الية يف الوقاية من العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية، ويف تعزيز سالمة املرَىض. كÇ أنها من  العدوى. وتُعتَرب نظافة األيدي عمالً أساسياً وبسيطاً للغاية، ولكنه أثبت فعَّ

الوسائل األكã فعالية والبسيطة والعالية املردود يف آن واحد للحدِّ من انتقال أنواع العدوى.

م املوقع االلكرتوå الخاص بحملة اليوم العاملي لنظافة األيدي وثائق مفيدة وأدوات نافعة تدعم مرافق الرعاية الصحية يف تقييم مÇرسات نظافة األيدي، فضالً عن  ويُقدِّ

تنفيذ إجراءات ملموسة وُمسَندة بالبيِّنات. وإنني أدعو جميع مرافق الرعاية الصحية لالنضÇم إىل هذه الحركة، وللتسجيل يف موقعها الذي يحمل شعار "أنقذوا األرواح: 

نظفوا األيدي".

وتتألف أي حملة ناجحة لنظافة األيدي من مجموعة من املكونات األساسية تتمثل يف الرصد املتكرر لطائفة من املؤرشات الخاصة بنظافة األيدي، وتلقي اآلراء واملالحظات 

م الذي  بشأن هذه املؤرشات؛ وهي مؤرشات تعكس البنية األساسية، واملعارف، واملÇرسات. وتستطيع مرافق الرعاية الصحية الحصول عىل تحليل للوضع حول مستوى التقدُّ

أحرزته يف مجال تنفيذ نظافة األيدي باستخدام إطار منظمة الصحة العاملية للتقييم الذاÕ لنظافة األيدي.

إن منظمة الصحة العاملية تُوِيص بقوة جميع مرافق الرعاية الصحية أن تلتزم باللّحظات الخمس التي ينبغي تنظيف األيدي فيها؛ وهي: أوالً قبل مالمسة املريض مبارشًة، 

وثانياً قبل القيام بإجراءات التعقيم والتطهÂ، وثالثاً بعد خطر التعرُّض لسوائل الجسم، ورابعاً بعد مالمسة املريض، وخامساً بعد مالمسة ما يحيط باملريض من األشياء 
واألثاث.  

مو الرعاية لتنظيف  وإنني أشجِّع الحكومات للعمل عن كثب مع مرافق الرعاية الصحية واملستشفيات من أجل تحس� ومواصلة العمل بأفضل املÇرسات التي يقوم بها ُمقدِّ

أيديهم يف األوقات الصحيحة وبالطريقة السليمة.

معاً �كننا العمل لضÇن استمرارية القيام بجميع اإلجراءات الالزمة، ¶ا يعود بالنفع الطويل األَمد عىل جميع من هم يف مواقع الرعاية الصحية، سواًء كانوا من املرىض أم 

من القا�í عىل تقديم الرعاية لهم.


