
نظافة اليدين: ملاذا، وكيف ومتى؟

ملاذا؟

ألن آالف األشخاص يلقون حتفهم كل يوم يف شتى ••
بقاع العامل جراء العدوى املكتسبة أثناء تلقي الرعاية 

الصحية.

ألن اليدين هام السبيل الرئييس النتقال الجراثيم أثناء ••
الرعاية الصحية:

لذا، تعد نظافة اليدين الوسيلة األكرث أهمية لتجنب ••
انتقال الجراثيم الضارة، وتوقي العدوى املصاحبة 

للرعاية الصحية.

توضح هذه النرشة كيف ومتى تتم نظافة اليدين.••

من الذي يجب أن يهتم بنظافة 
اليدين؟

ينبغي أن تكون نظافة اليدين محل اهتامم كل ••
العاملني يف مجال الرعاية الصحية، ومقدمي الرعاية 

الصحية، و القامئني عىل رعاية املريض بشكل مبارش أو 
غري مبارش ، يجب عليهم أداء ذلك بشكل صحيح ويف 

الوقت املناسب.

كيف ننظف أيدينا؟

نظف يديك عن طريق فركهام مبستحرض يحتوي عىل ••
الكحول . إذ يُعد الكحول الوسيلة املفضلة لتطهري 
اليدين روتينيَّا إذا مل تكونا متسختني بشكل ظاهر 

للعيان، كام أنه رسيع وأكرث فعالية وتتحمله اليدان 
بشكل أفضل من املاء والصابون .

اغسل يديك باملاء والصابون عند اتساخهام أو تلوثهام ••
بالدم أو بسوائل الجسم األخرى بشكل ظاهر للعيان، 

أو بعد استخدام املرحاض. 

 عند الشك يف التعرض لعوامل ممرضة بوغية••
)spore forming pathogens(، مثل فاشيات املطثية 

العسرية )clostridium difficile(، أو ثبوت ذلك ، 
يستحسن غسل اليدين باملاء والصابون 

تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السيام أعضاء 

برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه النرشة.

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة 

بهذه الوثيقة.

بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ضامن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا. ومن ثم تقع مسئولية 
استخدام وتفسري املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة 

عن إساءة استعاملها.
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تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السيام أعضاء 

برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه النرشة.

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة 

بهذه الوثيقة.

بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ضامن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا. ومن ثم تقع مسئولية 
استخدام وتفسري املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة 

عن إساءة استعاملها.

كيف تفرك يديك؟
افرك يديك لتنظيفه� ! اغسله� عند اتساخه� بشكل ظاهر للعيان.

افرك اليدين بدعك الراحت�.امأل  راحة إحدى يدك باملستحرض ووزعه عىل كلتا اليدين.

 افرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد
 اليرسى ، وظهر أصابع اليد اليرسى مع راحة اليد

اليمنى مع قبض األصابع.

خلل األصابع وشبكه� مع فرك الراحت�.  افرك ظهر اليد اليرسى براحة اليد اليمنى مع
تشبيك األصابع ثم افعل اليشء نفسه باليد اليمنى.

عندما تجف يدك، تصبح آمنة لتقديم الرعاية.  افرك اليد اليمنى بحركة دائرية إىل الخلف وإىل
 األمام بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليرسى

والعكس بالعكس.

 افرك إبهام اليد اليرسى بشكل دائري براحة اليد
 اليمنى وكرر نفس العملية بالنسبة إلبهام اليد

اليمنى.

مدة اإلجراء من 20 إىل 30 ثانية

1ب 12أ

5 4 3

8 7 6

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة بهذه الوثيقة. بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ض�ن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا.
ومن ثم تقع مسئولية استخدام وتفس¾ املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة عن إساءة استع�لها.

تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السي� أعضاء برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه املواد.

كيف تفرك يديك؟
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تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السيام أعضاء 

برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه النرشة.

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة 

بهذه الوثيقة.

بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ضامن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا. ومن ثم تقع مسئولية 
استخدام وتفسري املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة 

عن إساءة استعاملها.

العناية باليدين:

• اعنت بيديك باستخدام كريم أو محلول واٍق بشكل منتظم، يوميًّا عىل األقل.	

• ال تغسل يديك باملاء والصابون بشكل روتيني مبارشة قبل أو بعد فركهام 	
مبستحرض يحتوي عىل كحول.

• ال تستخدم املاء الساخن يف شطف يديك.	

• بعد فرك يديك أو غسلهام، دعهام تجفان متاما قبل ارتداء القفازات.	

تذكر من فضلك:

•  عدم استخدام األظافر الصناعية أو املطولة عند	
 مالمسة املريض بشكل مبارش.

• املواظبة عىل تقليم األظافر.	

كيف تغسل يديك؟
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اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة بهذه الوثيقة. بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ض�ن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا.
ومن ثم تقع مسئولية استخدام وتفس� املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة عن إساءة استع�لها.

تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السي� أعضاء برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه املواد.

كيف تغسل يديك؟
مدة اإلجراء من 40 إىل 60 ثانية

اغسل يديك عند اتساخه� بشكل ظاهر للعيان! أو استخدم مستحرضا لفرك اليدين

افرك اليدين بدعك الراحت³. ضع مقداراً من الصابون يكفي لتغطية اليدين معاً.بلل اليدين باملاء.

 افرك بظهر أصابع اليد اليمنى راحة اليد اليرسى ،
 وظهر أصابع اليد اليرسى براحة اليد اليمنى مع

قبض األصابع.

خلل األصابع وشبكه� مع فرك الراحت³.  افرك ظهر اليد اليرسى براحة اليد اليمنى مع
تشبيك األصابع ثم افعل نفس اليشء باليد اليمنى.

اشطف يديك باملاء.  افرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إىل الخلف
 وإىل األمام بحيث تشتبك أصابع اليد اليمنى براحة

اليد اليرسى والعكس بالعكس.

 افرك ظهر الكف األÄن بإبهام اليد اليرسى بشكل
دائري  ثم افرك ظهر الكف األيرس بإبهام

اليد اليمنى.

جفف اليدين جيدا Åنشفة تستخدم ملرة
واحدة فقط.

ها قد أصبحت يداك آمنت³ لتقديم الرعاية.استخدم املنشفة لغلق الصنبور.
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تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السيام أعضاء 

برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه النرشة.

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة 

بهذه الوثيقة.

بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ضامن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا. ومن ثم تقع مسئولية 
استخدام وتفسري املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة 

عن إساءة استعاملها.
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قبل مالمسة
بعد مالمسة4املريض

املريض

بعد مالمسة5
محيط املريض

قبل إجراء


التنظيف أو التطه

من  أي  حدوث  عند  اليدين  تنظيف  يجب  *ملحوظة: 
اللحظات املوضحة بغض النظر عن ارتداء القفازات او ال.

متى يجب تنظيف اليدين؟ 

اللحظات الخمس لنظافة اليدين*

موضع حرج قد يعرض املريض
لخطر العدوى

خطر  مع  حرج  موضع 
التعرض لسوائل الجسم
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تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السيام أعضاء 

برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه النرشة.

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة 

بهذه الوثيقة.

بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ضامن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا. ومن ثم تقع مسئولية 
استخدام وتفسري املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة 

عن إساءة استعاملها.

قبل مالمسة املريض
العدوى  من  الحاالت،  بعض  ويف  املوضعية،  العدوى  من  املريض  لحامية  ملاذا؟ 

الخارجية املنشأ، الناجمة عن وجود الجراثيم الضارة عىل يديك.

متى؟ نظف يديك عند االقرتاب من املريض قبل مالمسته*

قبل املصافحة، أو ملس جبني أحد األطفال

قبل مساعدة املريض يف أنشطة الرعاية الشخصية: يف التحرك، واالستحامم، وتناول 

الطعام، وارتداء املالبس، ... وما إىل ذلك

قبل تقديم الرعاية، واملعالجات األخرى غري املخرتقة لجلد املريض: وضع أقنعة 

األكسجني، و التدليك. قبل إجراء فحص جسامين غري غزوي: قياس النبض، وضغط الدم، 

ECG وتسُمع الصدر، وتسجيل مخطط كهربية القلب

قبل إجراء التنظيف أو التطهري
ملاذا؟ لحامية املريض من انتقال الجراثيم الضارة إليه، مبا فيها جراثيم املريض نفسه.

متى؟ نظف يديك مبارشة قبل مالمسة أي موضع حرج قد يعرض املريض لخطر 
يخرتق  طبي  جهاز  أو  السليم،  غري  الجلد  أو  املخاطية،  )مثل،األغشية  العدوى 

الجلد(*.

مواقف تطبيق اللحظة الثانية:

قبل تنظيف أسنان املريض، ووضع قطرة العني، و الفحص اإلصبعي املهبيل أو املستقيمي، 

وفحص الفم، واألنف، واألذن بأداة أو دون أداة ، ووضع تحميلة رشجية أو مهبلية، والشفط 

املخاطي

قبل تضميد جرح بأداة أو دون أداة ، أو وضع مرهم عىل حويصلة، أوالحقن و الوخز من 

خالل الجلد

قبل إدخال جهاز طبي يخرتق الجلد )قنية أنفية، أو أنبوب أنفي معدي، أو أنبوب داخل 

الرغامى، أو قثطار بويل، أوترصيف خارجي للسوائل، أو قثطار خالل الجلد، أو ترصيف 

السوائل عرب أنبوب(، أو فتق أو فتح دارة أي جهاز طبي يخرتق الجلد )للغذاء، للدواء، 

للنزح، للشفط، لغرض املراقبة(

قبل إعداد الطعام، الدواء، املستحرضات الصيدالنية، واملواد املعقمة 

بعد خطر التعرض لسوائل الجسم
ملاذا؟ لحاميتك من العدوى املوضعية أو العدوى بجراثيم املريض الضارة، وحامية 

بيئة الرعاية الصحية من انتشار الجراثيم.

متى؟ نظف يديك فور االنتهاء من أي إجراء ينطوي عىل خطر التعرض لسوائل 
الجسم )وبعد نزع القفازات(*

مواقف تطبيق اللحظة الثالثة:

عند االنتهاء من مالمسة األغشية املخاطية ، والجلد غري السليم .

بعد الحقن أو الوخز الجلدي؛ بعد إدخال جهاز طبي يخرتق الجلد )أنبوب تدفق السوائل 

عرب الوريد، قثطار، أنبوب، أنبوب النزح، وما إىل ذلك(؛ بعد متزيق أو فتح دارة مخرتقة 

لجلد املريض.

بعد نزع جهاز طبي يخرتق الجلد.

بعد نزع أي نوع من املواد التي توفر الحامية ) منديل، ضامدة، شاش، فوطة صحية، وما 

إىل ذلك(.

للجسم،  أخرى  املفرغات وأي سوائل  تنظيف  مادة عضوية، وبعد  بعد تسليم عينة من 

وبعد تنظيف االسطح امللوثة أو األشياء املتسخة )أغطية األرسة املتسخة، اطقم االسنان 

االصطناعية ، واألدوات، املبولة ووعاء التبول يف الرسير، ودورات املياه وما إىل ذلك(.

بعد مالمسة محيط املريض 
/األشياء  األسطح  عىل  توجد  قد  التي  املريض  بجراثيم  املوضعية  العدوى  من  لحاميتك  ملاذا؟ 

املحيطة باملريض ، و حامية بيئة الرعاية الصحية من انتشار الجراثيم.

متى؟ نظف يديك عند مغادرة مكان املريض ، و بعد مالمسته *

مواقف تطبيق اللحظة الرابعة، إذا تطابقت مع آخر مالمسة للمريض قبل مغادرته:

بعد املصافحة، أو ملس جبني أحد األطفال.

بعد مساعدة املريض يف أنشطة الرعاية الشخصية: الحركة، واالستحامم، وتناول الطعام، 

وارتداء املالبس، ... وما إىل ذلك.

بعد تقديم الرعاية، واملعالجات األخرى غري املخرتقة لجلد املريض: وضع أقنعة 

األكسجني، والتدليك .

ع الصدر،   بعد إجراء فحص ال يخرتق جلد املريض: قياس النبض، وضغط الدم، وتسمُّ

ECG وتسجيل مخطط كهربية القلب

بعد مالمسة محيط املريض
ملاذا؟ لحاميتك من االستعامر بجراثيم املريض التي قد توجد عىل األسطح /األشياء 

املحيطة باملريض ، و حامية بيئة الرعاية الصحية من انتشار الجراثيم.

متى؟ نظف يديك بعد مالمسة أي يشء أو أي أثاث عند مغادرة محيط املريض، 
دون مالمسته*.

تطبق هذه اللحظة الخامسة عىل املواقف التالية إذا توافقت مع آخر مرة تم فيها مالمسة 

محيط املريض، دون مالمسة املريض نفسه:

بعد أحد األنشطة املضمنة مالمسة جسدية مع محيط املريض: تغيري أغطية الرسير بينام 

املريض خارج الفراش، تثبيت عجلة الرسير، وتنظيف الطاولة الجانبية.

بعد أحد أنشطة الرعاية: تعديل رسعة تدفق السوائل عرب الوريد، تنظيف اجهزة املراقبة 

واإلنذار.

بعد مالمسة أي أسطح أو جوامد أخرى )ملحوظة : يجب يف الوضع األمثل، تجنب األنشطة 

غري الرضورية مثل: مثل االنحناء تجاه الرسير، االنحناء تجاه الطاولة الجانبية.

آنفا  املذكورة  اللحظات  اليدين يف جميع  تنظيف  *ملحوظة: يجب 
بغض النظر عن ارتداء القفازات او ال.
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2
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5
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نظافة اليدين: ملاذا، وكيف ومتى؟

تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السيام أعضاء 

برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه النرشة.

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة 

بهذه الوثيقة.

بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ضامن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا. ومن ثم تقع مسئولية 
استخدام وتفسري املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة 

عن إساءة استعاملها.

نظافة اليدين واستعامل القفازات الطبية
• استعامل القفازات الطبية ليس بديالاً عن تنظيف اليدين.	

• يجب تنظيف اليدين كلام كان ذلك مالمئاًا بغض النظر عن دواعي استعامل 	
القفازات.

• انزع القفازات لتنظف يديك عند حدوث ما يدعو لذلك أثناء ارتدائهام.	

• تخلص من القفازات بعد كل مهمة ونظف يديك – قد تحمل القفازات الجراثيم.	

• ا لالحتياطات القياسية 	 ارتد القفازات عندما يكون هناك داٍع لذلك فحسب وفقاً
ومحاذير املالمسة )انظر األمثلة يف الهرم أدناه(- وإال أصبحت القفازات خطراًا 

رئيسيا لنقل الجراثيم.

هرم القفاز – للمساعدة يف اتخاذ قرار متى يتم 
)أو ال يتم( ارتداء القفازات

ينبغي ارتداء القفازات وفقا لالحتياطات القياسية ومحاذير التالمس. يعرض الهرم 
تفصيليا بعض األمثلة الرسيرية التي ال يوىص فيها باستعامل القفازات، وأخرى يوىص 

فيها باستعامل قفازات الفحص والقفازات املعقمة.

الهرم
 القفازات املعقمة 
املوىص باستعاملها

قبل أي إجراء جراحي، أو والدة مهبلية، أو 

إجراءات شعاعية غزوية؛ أو تركيب موصلة 

وعائية )الخطوط املركزية(؛ أو اإلعداد لتغذية كاملة 

بالحقن والعوامل العالجية الكيميائية.

يوىص بقفازات الفحص يف املواقع الرسيرية

عند احتامل مالمسة الدم، وسوائل الجسم، و اإلفرازات، واملفرغات، واألشياء 

التي تلطخت بسوائل الجسم بشكل ظاهري.

عند التعرض للمريض مبارشة: مالمسة الدم؛ مالمسة األغشية املخاطية والجلد غري السليم؛ 

واحتامل وجود كائنات حية شديدة العدوى والخطورة، وعند حدوث األوبئة أو الطوارئ؛ وعند 

الغرس أو النزع من الوريد؛ وسحب الدم، وانقطاع الخط الوريدي، وفحص الحوض أو املهبل، وتفريغ 

النظم غري املغلقة لألنابيب داخل الرغامي.

عند التعرض للمريض بشكل غري مبارش: تفريغ أوعية القيء، مناولة األدوات أو تنظيفها ؛ معالجة النفايات؛ 

تنظيف سوائل الجسم املُراقة.

ال يوىص بالقفازات ) فيام عدا االحتياطات عند مالمسة املريض(

عندما يكون من غري املرجح التعرض للدم أو سوائل الجسم، أو بيئة ملوثة

عند التعرض للمريض بشكل مبارش : قياس ضغط الدم، و الحرارة، والنبض؛ إعطاء حقنة تحت الجلد أو يف العضل؛

عند مساعدة املريض عىل االغتسال وإلباسه مالبسه؛ ونقل املريض؛ العناية بعني املريض وأذنه )دون إفراز( ؛

وعند تحريك أنبوب تدفق السوائل عرب الوريد باليد عند توقف ترسب السوائل أو الدم.

عند التعرض للمريض بشكل غري  مبارش: باستخدام الهاتف؛ وكتابة بيانات املريض؛ وإعطاء أدوية فموية؛ وتوزيع أو جمع أواين تقديم الطعام للمريض؛

ونزع أو استبدال أغطية رسير املريض؛ ووضع جهاز للتهوية دون الحاجة الخرتاق جلد املريض، أو وضع قنية أكسجني؛ و عند تحريك أثاث غرفة املريض.
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نظافة اليدين: ملاذا، وكيف ومتى؟

تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السيام أعضاء 

برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه النرشة.

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة 

بهذه الوثيقة.

بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ضامن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا. ومن ثم تقع مسئولية 
استخدام وتفسري املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة 

عن إساءة استعاملها.

مرسد املصطلحات

مستحرض كحويل )يف شكل سائل، أو جل، أو رغوة(، أُعد لالستعامل عىل اليدين لتطهريهام. تركيبة تحتوي عىل كحول

وتشمل الدم؛ املفِرغات مثل البول؛ والرباز؛ والقيء؛ والعقي، والسائل الُنفايس، واإلفرازات مثل سوائل الجسم
اللعاب، والدموع، واملني، اللِبأ، واللنب، واإلفرازات املخاطية، والشمع، والطالء؛ والنضحات، 

والرشحات مثل اللمفية، والسائل الجنبي، والسائل النخاعي، وسوائل االستسقاء، والقيح )ما عدا 
العرق(، و العينات العضوية مثل األنسجة، والخاليا، واألعضاء، ونقي العظم، واملشيمة.

أي نشاط من أنشطة الرعاية ينطوي عىل اتصال مبارش أو غري مبارش باألغشية املخاطية، والجلد إجراء التنظيف/ التطهري
غري السليم، وتركيب جهاز طبي يخرتق الجلد. وينبغي عدم انتقال أي جراثيم أثناء هذا اإلجراء.

ترتبط املواضع الحرجة بخطر اإلصابة بالعدوى. و تنطبق إما عىل مواضع الجسم أو عىل األجهزة موضع حرج
الطبية التي يجب حاميتها من الجراثيم الضارة ) ويُطلق عليها املواضع الحرجة التي قد تعرض 

املريض لخطر العدوى(، أو مواضع الجسم، أو األجهزة الطبية التي قد تؤدي إىل تعرض اليد لسوائل 
الجسم وللعوامل املسببة لألمراض يف الدم )يُطلق عليها املواضع الحرجة لخطر التعرض لسوائل 

الجسم(

إجراءات الوقاية من تهيِّج الجلد.رعاية اليدين

أي إجراء لتطهري اليدين بغية الحد من انتقال النبيت الجرثومي ) غالبا ما تتم بفرك اليدين نظافة اليدين
مبستحرض كحويل أو غسلهام باملاء والصابون العادي أو الصابون املضاد للمكروبات. 

أي جهاز طبي يدخل الجسم إما عن طريق إحدى فتحات الجسم، أو من خالل الجلد أو عن جهاز طبي يخرتق الجلد
طريق اخرتاق الغشاء املخاطي.
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