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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰- ۱۱ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۸

    عدوى المستشفیات ھي جراثیم عنیدة یكتسبھا المریض بعد دخولھ إلى المستشفى، أي أن الشخص ال یكن 

مصاباً بھا عند دخولھ المستشفى أصال، ویبلغ احتمال إصابة المریض الذي یدخل المستشفى في الوالیات 
المتحدة قرابة 5 إلى 10 %، تؤدي ھذه إلى أمراض خطیرة. 

    وتتمیز ھذه الجراثیم بشراستھا  ومقدرتھا غیر العادیة على مقاومة المضادات الحیویة، أي ان نوع 

البكتیریا الواحد یمكن أن یكون مقاوما لمجموعة كبیرة من المضادات الحیویة، ووصل األمر في بعض 
الحاالت أن تكون مقاومة لكل المضادات الحیویة المعروفة.

ھذا یجعل من عالجھم  أمرا معقدا أو مستحیال في بعض األحیان، ألّن مرضى المستشفى عادة ضعاف     
المناعة، إّما لكبر سنھم أو إلصابتھم بأمراض مزمنة.

    تنتقل ھذه الجراثیم في المستشفیات بطرق شتى، ومن مصادر متنوعة مثل الھواء والماء والغذاء، وتشكل 
األدوات واألجھزة واألسطح مصدرا أساسیا في نقل ھذه المیكروبات  من خالل الطواقم الطبیة والزوار 

وعمال النظافة، الذین ال یلتزمون بقواعد منع العدوى.
    أكثر أنواع العدوى الجرثومیة التي تصیب المرضى أثناء وجودھم بالمستشفیات ھي عدوى الجھاز البولي 

والجھاز التنفسي وتسمم الدم وعدوى جروح العملیات وغیرھا . 
ضعف الوعى بكیفیة انتقال ھذه الجراثیم وطرق واسالیب التحكم فیھا، وعدم غسل الكوادر الطبیة ایدیھم    

یتسبب في حدوث العدوى،ومنظمة الصحة العالمیة أطلقت حملة عالمیة تحمل شعار " ننقذ مرضانا بغسل 
أیدینا".

ھل تعلم أن جسمك وكامل أجھزتك نشأت مــن الشریط األولي الذي تخلّق في الیوم الخامس عشر من    
تلقیح البویضة وانغراسھا في جدار رحم أّمك؟ 

وھل تعلم أنھ یضُمُر شیئا فشیئا بعد إنتھاء مھمتھ، وال یبقى منھ إالّ جزء بسیط في نھایـة العمــود    
الفقري؟ یُسّمى العصعص، ویحتوى على معجزة  عظیمة رغم أّن حجمھا مثل حبة الخردل؟، أسمھا "عجب 

الذنب".
ورسول هللا یقول:"كُل أبِن آدَم یَأُكلُھُ التُّراُب إالّ َعَجُب الذَّنَِب وِمنھُ یَُركَُّب الخلُق یَوَم الِقیاَمِة" وأیضا:         
ـراُب ُكــل� َشــيٍء ِمــَن اإلنساِن إالّ َعَجُب ذَنَبِِھ. قیَل: وما ُھَو یا َرسوَل هللاِ؟ قال: ِمثُل َحبَِّة الَخرَدِل  " یَأُكُل التـُّ

ِمنھُ یُنشَّأُ" .
   فھل عجب الذنب الصغیر الموجود في عصعصك، والذي یبقى في قبرك؛ والذي منھ ستُركب ھو صندوقك 

األسود الذي یحتوي على كل معلوماتك الخاصة؟! ،وربما بالصوت والصورة!.

املستشفيات عدوى  جراثيم 

األسود  صندوقك 
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