
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 محمود فكريالدكتور 
 مدير منظمة الصحة العالمية

 إلقليم شرق المتوسط

 بمناسبة

 اليوم العالمي لنظافة األيدي 

 «األيديأنقذوا األرواح: نظِّفوا »

 2017أيار/مايو   5

على تقدمي الرعاية الصحية أحداث ضارة، لعل أكثرها شيوعًا حاالت العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية، اليت  يرتتب
  أاحا  العا م كل عا. تصيب مئات املاليني من املرضى يف شّت 

ل الرعاية " كل عا. إىل تسليط الضو  على أمهية نظافة األيدي يف جمااأليديوهتدف محلة "أنقذوا األروح: نظِّفوا  
ي   نظافة األيدي على الصعيد احملحتسنيجهود ْشد الناس ومْجعهم على دعم الصحية، وتسعى يف الوقت ذاته إىل ح  

أيار/مايو من كل عا. هبذه احلملة اليت تُركِّز على أمهية حتسني ممارسات نظافة  5حتتفل منظمة الصحة العاملية يف و 
 .قِّقها مراف  الرعاية الصحية حول العا م يف هذا الصدداأليدي، واالحتفا  باإلجنازات اليت حتُ 
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شعار  حتت، «مقاومة مضادات امليكروبات»احلملة العاملية لنظافة األيدي هذا العا. حول موضوع  وتتمحور
الة يف الوقاية من ونظافة األيدي عنصر أساسي من العناصر الفعّ «  األمر بأيديكم –واجهوا مقاومة املضادات احليوية »

إطالق هذه احلملة كل عا.، يف اخلامس من  ويعد  العدوى ومكافحتها، والرامية إىل مواجهة مقاومة املضادات احليوية  
من العدوى لوقاية لضمان فاعلية اإذكا  الوعي وحتسني السلوكيات  حموراً هامًا من حماورأيار/مايو أو قبل هذا التاريخ، 

 ومكافحتها   

خمتلفة من التحدِّيات أما. االلتزا.  تتصدى ألنواعب تعزيز نظافة األيدي تنفيذ جمموعٍة من التدخُّالت اليت ويتطل
يات بالعاملني الصحيني، أو  هبذا التدبري اهلا. من تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها، سوا  ارتبطت هذه التحدِّ

كل  به ضطلعيي ذاألمهية ال الدور البالغط محلة هذا العا. الضو  على السياسات الـُمت بعة أو البنية األساسية  وُتسلِّ 
األطراف الفاعلة املختلفة داخل املنظومة الصحية  وتدعو احلملة خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة املعنية إىل طرف من 

ي السياسات، العمل، ووضعت من أجل ذلك رسائل خاصة تستهدف العاملني الصحيني، ومديري املستشفيات، ورامس
 الوقاية من العدوى ومكافحتها  والقادة يف جمال

لنظافة األيدي يف احلدِّ من العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية ومن ظهور مقاومة  احلاسموعلى الرغم من الدور  
وللحملةعام.بشكل مضادات امليكروبات، فإن مستويات االلتزا. بنظافة األيدي يف مواقع الرعاية الصحية غري كافية

واألدواتالوثائقمنجمموعةعلىحيتوياإلنرتنتشبكةعلىخاصموقعاملفيدةيفالصحيةالرعايةمرافقتدعماليت
َُمسَندملموسةإجراءاتتنفيذيفوكذلك،األيدينظافةممارساتوالرباهنيتقييمبالبيِّناتة. 

ويعكس اً  بلد 22دان اإلقليم البالغ عددها من مراف  الرعاية الصحية يف بل مراف  1804إىل هذه احلملة  وقد انضم   
 لبـ ْيد  أن هناك حاجة إىل زيادة هذا الرقم خال يف اإلقليم بـُْغي ة تعزيز سالمة املرضى   كثيفةهذا الرقم ما جيري من جهود  

يف ااحسار العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية يف مجيع لها، وتؤثِّر تأثريًا حقيقيًا كُ حت تؤيت اجلهود املبذولة أُ  2017عا. 
 .بلدان اإلقليم

أنقذوا » احلملة املنظمة حتت شعاروإنين أحثُّ مجيع مراف  الرعاية الصحية يف اإلقليم على االنضما. إىل هذه 
أناشد يف هذه الرسالة مؤسسات الرعاية  ، والتسجيل يف موقعها على شبكة اإلنرتنت  كما«األيدينظفوا  :األرواح

بادر بالتسجيل يف احلملة، وأن تلتز. بتحسني ممارسات نظافة األيدي، العا. واخلاص أن تُ ال القطاعنيالصحية يف ك  
 .إنقاذ املزيد من األرواح علىَث   تساعد  ومن

  وشكراً لكم 


