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فوا أيديكم«هدف حملة  مية  »أنقذوا األروح: نّظِ سليط الضوء ع أ كل عام إ 
س  الوقت ذاتھ إ  ية ع الصعيد العاملي، و نظافة األيدي  مجال الرعاية ال

ن نظافة األيدي ع الصعيد امللحْشد الناس  هذه  .دعم تحس جرى االحتفال  و
ملة   ن نظافة األيدي،  5ا مية تحس ز ع أ أيار/مايو من كل عام حيث ُترّكِ

ذا الصدد ية حول العالم    .واالحتفاء بإنجازات مرافق الرعاية ال

ر األضرار شيوعًا  مجال  ية  واحدة من أك والعداوى املرتبطة بالرعاية ال
رى تؤثر ع ية عامة ك لة  ية و مش  املَراضة والوفاة ونوعية تقديم الرعاية ال

ياة.  من املر  البلدان  %10من املر  البلدان مرتفعة الدخل و %7صاب و ا
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عدوى واحدة ع األقل متوسالبلدان منخفضة الدخل و  بالرعاية  رتبطتطة الدخل 
ية.   ال

ر  عت ُ ذا العام ع اإلنتان الذي  ملة العاملية لنظافة األيدي  مضاعفًة وتركز ا
رة من مضاعفات العدوى وال ما  البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة سيّ  خط

و  ذا العام  ية الوقاية من«الدخل. وشعار حملة   اإلنتان  مرافق الرعاية ال
ر من ». بأيديكم ر التقديرات إ أن اإلنتان يؤثر ع أك ش اً  30و   مليون مرض سنو

سرعة.  سود االعتقاد بأن املعدالت العاملية لإلصابة باإلنتان تنمو  جميع أنحاء العالم، و
ة العاملية، اتخذت الدول األعضاء قراراً  جمعية ال ن  شأن  و الدورة السبع

ة العاملية الدول  ساعد منظمة ال يصھ وعالجھ. وس ن الوقاية من اإلنتان و تحس
شأن الوقاية من اإلنتان األعضاء عن طرق و  ، ودعم البلدان  وعالجھضع إرشادات 

راتيجيات وأدوات لاملقدرات البناء ما يلزم من  رية ووضع اس د من حاالت اإلصابة ت
 باإلنتان.

مية الذي تضطلع بھ األطراف  ذا العام الضوء ع الدور بالغ األ ط حملة  سّلِ
وُ

تلفة داخل النظام الص ية. الفاعلة امل د من العداوى املرتبطة بالرعاية ال   ا
ة املعنيّ  جهات صاحبة املص ملة مختلف ا ة إ العمل، ووضعت من أجل وتدعو ا
ن ومديري  ي ن ال هدف العامل س شفيات وراس  ومسؤو ذلك رسائل خاصة  املس

ها. السياسات والقادة  مجال افح  الوقاية من العدوى وم

ّدِ من العداوى املرتبطة وع الر  مية لنظافة األيدي  ا غم من الدور بالغ األ
ية، ال ية   بالرعاية ال ل عام  مواقع الرعاية ال ش يزال االمتثال لنظافة األيدي 

ر كاٍف  رنت. غ ملة موقع خاص ع شبكة اإلن يحتوي ع مجموعة من الوثائق  1ول
ية  تقييم ممارسات نظافة األيدي،  واألدوات املفيدة ال تدعم مرافق الرعاية ال

نات ِ
ّ  . وكذلك  تنفيذ إجراءات ملموسة وُمسَندة بالب

                                                 
1 hands/en-prevention/campaigns/clean-http://www.who.int/infection/ 
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ملة  إقليم شرق املتوسط، جَّ وقد  ذه ا من مرافق الرعاية  مرفقاً  2239ل  
ية   ذا الرقم . بلداً  22ال عكس  تعزز تقديم رعاية ل اإلقليم  كثيفةالجهود او
ر مأمونية جهود خالل عززناك حاجة إ  ومع ذلك .أك ر  2018 عام ذه ا ي تؤّثِ ل

ية  اإلقليم رًا حقيقيًا ع العداوى املرتبطة بالرعاية ال  . تأث

ركة من  ذه ا ية  اإلقليم ع االنضمام إ  وإن أحثُّ جميع مرافق الرعاية ال
ملة  ي  رو جيل  املوقع اإللك كما أناشد ». أنقذوا األرواح: نظفوا أيديكم«خالل ال

ملة،  جيل  ا ية  جميع القطاعات بال ن وبمؤسسات الرعاية ال ام بتحس االل
 . يدي، ومن َثمَّ املساعدة  إنقاذ املزد من األرواحممارسات نظافة األ 

 شكرًا لكم.


