
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي 

 رق المتوسطلش لمنظمة الصحة العالمية

 بمناسبة

 اليوم العالمي لنظافة األيدي

 يدياأل افو أنقذوا األرواح: نظ  
 5105أيار/مايو  5

 املشاركون األفاضل، الزمالء األعزاء

االت كمك  تاايياا  هذه احلب حاالت العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية األذى واملعاناة يف كل مكان، بَ ْيَد أن تسب  
 جماهبتاا. على اجلميع كلية، وهو ما يارض حتديات اجتماعية وسياسية

نظافة األيدي االلتزام بإجراء ماليني فري كل عام يف املستشايات وحدها، و  8إنقاذ حياة تستطيع فاأليدي النظياة 
 .ي الرعاية بهرسالة تطمني تؤكد على سالمة النظام الصحي ككل ومأمونية تلق  بيبعث 

ي العاملي األول لسالمة املرضى، كما أطلقت محلة عاملية سنوية أطلقت منظمة الصحة العاملية التحد   5002ويف عام 
الذي حيتال به العامل يف  ،أوحت باكرة اليوم العاملي لنظافة األيدي ،يدي"األاوا حتت شعار "أنقذوا األرواح: نظ  

 

 

 
 



 - 2 - 

 

ط الضوء على أمهية نظافة األيدي وحيتاي باإلجنازات اليت حتققاا مرافق الرعاية سل  وي   ،اخلامس م  أيار/مايو كل عام
 .الصحية يف مجيع أرجاء العامل

األيدي والوقاية م  العدوى ومكافحتاا هي جوهر أن تكون نظافة إىل ذي قبل، م  ، أقوى اجة هذا العاماحلو 
ذ نق  اإلجراءات اليت يقوم هبا كل بلد يف العامل. فمراعاة نظافة األيدي عند تقدمي الرعاية الصحية يف الوقت املناسب ي  

نظافة األيدي  -م الرعاية الصحية وتقدكماا ظ  احلياة. ويدور شعار اليوم العاملي لنظافة األيدي هذا العام حول "تقوية ن  
 ."هي البداية

الرسالة اليت تقول التأكيد على االلتزام بنظافة األيدي لدعم نظم الرعاية الصحية املأمونة، و ظاار فالوقت قد حان إل
 .ذ حياة املرضى، بل وحيمي العاملني يف جمال الصحة واجملتمع بشكل عامنق  إن هذا اإلجراء ي  

على وثائق مايدة وأيوات نافعة  (www.who.int/gpse/5may) وحيتوي املوقع االلكرتوين املخصص هلذا اليوم
نات. ة بالبي  دَ تدعم مرافق الرعاية الصحية يف تقييم ممارسات نظافة األيدي، فضاًل ع  تنايذ إجراءات ملموسة ومسنَ 

واملبايرة بالتسجيل يف املوقع اإللكرتوين حلملة  ،ىل هذه احلركةمجيع مرافق الرعاية الصحية على االنضمام إ وإنين أحث  
 ."يدياأل"أنقذوا األرواح: نظاوا 

سلط الضوء على يف إقليم شرق املتوسط، وهو ما ي مرفقًا م  مرافق الرعاية الصحية 8811ل يف هذه احلملة وسج  
 .إىل زياية هذه اجلاوي زياية كبريةماسة اجة فإن احلاجلاوي املتواصلة لتعزيز الرعاية املأمونة. ومع ذلك 

أن  ،القطاعني العام واخلاصكال يف   ،إقليم شرق املتوسطبوهذه الرسالة هي نداء إىل كافة مؤسسات الرعاية الصحية 
 ذ مزيداً م  األرواح.نق  وأن تلتزم بتحسني ممارسات نظافة األيدي، حىت ت   ،تباير بالتسجيل

 .ركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل وب


