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يتكون جسم اإلنسان من خاليا عدة وكل واحدة منها لها وظيفة خاصة 
وكّلها هللا بها .

من الخاليا المهمة في الجسم خاليا الدم .

يتكون الدم من خاليا مختلفة من أهمها:

البالزما: وهو المكون السائل من الدم الذي يتم فيه تعليق خاليا الدم التالية :
كريات الدم البيضاء: المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ومحاربة الجراثيم 

كريات الدم الحمراء: التي تنقل األكسجين إلى جميع أنحاء الجسم 
الصفائح الدموية: التي تساعد على تخثر الدم ووقف النزيف 

خاليا الدم

الخاليا المعوية

خاليا الدماغ

خاليا الكبد

خاليا العضالت

تلعب كريات الدم البيضاء دوًرا مهًما في محاربة الجراثيم، ما يعطي الجسم مناعة ومقاومة ضد الجراثيم 
واألمراض، وذلك في حال توفرها بعدد كاٍف. 

أما في حال نزول الكريات المدافعة بعد تلقي العالج الكيماوي أو العالج اإلشعاعي فإن الجسم يكون معرًضا 
لإلصابة بااللتهابات .
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ما أسباب تعرض الطفل لاللتهابات؟ 

بما أن الطفل يتلقى العالج الكيماوي أو العالج اإلشعاعي فمن المحتمل تعرضه لإلصابة بااللتهابات، تكون 
هذه االلتهابات خطيرة على الطفل بسبب عدم عمل خاليا الجسم الدفاعية )المناعة( بالشكل المطلوب. 

التي غالبًا ما تنخفض بعد 7- 10 أيام من تلقي العالج.
 لذا من المهم معرفة متى يكون الطفل معرًضا لإلصابة بااللتهابات حتى يكون العالج سريًعا وناجًحا. 

ما أعراض االلتهابات؟ 

يجب رؤية الطبيب فوًرا إذا ما أصيب طفلك بأحد األعراض التالية: 

ارتفاع درجة الحرارة: إذا كانت درجة الحرارة ٣7٫٨ درجة مئوية أو أكثر تم قياسها تحت )منطقة اإلبط( أحيانًا يكون 
ارتفاع درجة الحرارة العرض الوحيد الذي تشاهده. 

سعال شديد أو احتقان في الحلق. 
سرعة التنفس.

ألم وتقرحات في الفم.  
آالم متواصلة في األذن أو الرأس أو تصلب/ تيبس عضلة الرقبة. 

إسهال شديد ومتواصل.  
ألم وتقرح في منطقة الشرج. 

ألم أوحرقان عند التبول. 
ظهور الحبوب مع الحكة في الجلد أو الشفاه.  

قشعريرة. 
ظهور أعراض التهاب للجروح أو حول منطقة جهاز القسطرة الوريدية المركزية أو منطقة عينة نخاع العظم، وتشمل 

األلم، االحمرار، السخونة، االنتفاخ وخروج اإلفرازات
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 ما االحتياطات الوقائية للعدوى؟

االحتياطات الوقائية للعدوى جزء مهم من برنامج المستشفى للتحكم في انتشار العدوى. عند الحاجة التخاذ االحتياطات 
الوقائية تتبع إجراءات خاصة للتحكم ولمنع انتشار الجراثيم المسببة للمرض مثل: 

استخدام غرفة مفردة  أو غرفة بتيار هوائي خاص لمنع انتشار العدوى، وعند تقديم الرعاية الطبية للمريض أثناء 
االحتياطات الوقائية يتم استخدام األقنعة والمالبس الواقية والقفازات وبعض المعدات  األخرى.

ما اإلجراءات الواجب اتباعها عند ارتفاع درجة الحرارة أو التعرض لاللتهابات؟ 

نقل الطفل فوًرا إلى طوارئ المستشفى التي يتابعها المريض أو إلى طورائ أقرب مستشفى عام للمدينة التي يسكنها وذلك 
للكشف على المريض وعمل تحاليل الدم واألمالح ومزرعة الدم وأخذ تحاليل للبول ومسحة من الحلق وعمل أشعة للصدر إذا رأى 

الطبيب واستدعت الحالة، وألخذ العالج الخاص بااللتهابات، )مضاد حيوي عن طريق الوريد(. 
 

االتصال بطبيبك أو الطبيب المناوب إذا كنت بحاجة إلى استشارة عند ظهور أحد أعراض االلتهابات، وذلك بعد فحص الطبيب 
المحلي.  

في حال تعرض الطفل لشخص مصاب بمرض أو التهاب معٍد مثل العنقز )جدري الماء(، أخبر طبيبك أو الممرضة المسؤولة، ثم احضر 
الطفل للمستشفى فوًرا مع مراعاة عدم اصطحاب الطفل إلى قسم التنويم حتى ال يعدي بقية المرضى

متى تكون االحتياطات الوقائية للعدوى ضرورية؟

تكون االحتياطات الوقائية ضرورية في الحالت التالية:

عند تشخيص المريض بمرض معٍد، يمكنه االنتقال من شخص إلى شخص آخر )مثل: جدري الماء( العنقز )السل أو الحصبة 
) H1N 1أو إنفلونزا الخنازير

عند االشتباه بمرض معٍد قبل التوصل إلى التشخيص النهائي للمريض 
تعتمد مدة استمرار االحتياطات الوقائية للعدوى على حالة المريض الصحية وتحدد بناًء على قرار الطبيب ومنسق األمراض 

المعدية. وفي حاالت كثيرة تدوم فترة نشاط العدوى من 5 إلى 10 أيام وقد تمتد لفترة أطول  
قد تكون االحتياطات الوقائية للعدوى شيًئا مزعًجا ولكنه من المهم جًدا في التحكم ومنع انتشار الجراثيم القادرة على 

إحداث العدوى واإلصابة بالمرض 
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 ما أنواع االحتياطات الوقائية للعدوى الشائعة؟

تتطلب أنواع العدوى المختلفة أنواًعا مختلفة من االحتياطات:
 احتياطات المالمسة 

االحتياطات الالزمة للجراثيم المنقولة بالهواء 
احتياطات اإلفرازات التنفسية 

قد يتطلب األمر الجمع بين نوعين أو أكثر من االحتياطات بناًء على قرار الطبيب ومنسق مكافحة العدوى  

احتياطات المالمسة
تستخدم عند إصابة شخص بجرثومة يمكن انتقالها بواسطة مالمسة يد المريض أو ممتلكاته الملوثة 

بالميكروب. )مثل بعض الجراثيم الموجودة في األنف، البراز والجروح( 

ما طبيعة االحتياطات؟
استخدام غرفة فردية 

إلزام جميع الموظفين بلبس قفازات عند دخول الغرفة 
قد يطلب من الموظفين لبس رداء واقٍ 

إلزام جميع الزوار بغسل اليدين جيًدا بالماء والصابون أو استخدام جل الكحول قبل دخول وعند مغادرة الغرفة 

كيف تساعد على منع انتشار العدوى؟

عدم لمس المكان أو األماكن المحتوية على الجراثيم 
عدم مغادرة الغرفة إال للضرورة 

تجنب زيارة الغرف األخرى للمرضى 
في حال مغادرة الغرفة يجب اتّباع اآلتي: 

سؤال الممرضة عن إمكانية الخروج من الغرفة 
التأكد من تغطية المنطقة المصابة  

غسل اليدين بالماء والصابون جيًدا لمدة 20 ثانية على األقل للتخلص من الجراثيم العالقة قبل مغادرة 
الغرفة او استخدام جل الكحول المعقم 

هل يسمح باستقبال الزوار؟

نعم يستطيع المريض استقبال الزوار، لكن يجب لبس الرداء الواقي والقفازات وغسل اليدين جيًدا قبل الدخول وقبل 
مغادرة الغرفة .
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االحتياطات التنفسية 
تستخدم عند إصابة شخص بجرثومة تنتقل عن طريق الهواء، مثل مرض السل، العنقز )جدري الماء( والحصبة. 

ما طبيعة االحتياطات؟

1- استخدام غرفة فردية مع إبقاء باب الغرفة مغلًقا طوال الوقت 
2- إلزام كل من يدخل الغرفة بلبس قناع واقٍ خاص 

كيف تساعد على منع انتشار العدوى؟

1- السماح للمريض بالخروج من الغرفة فقط لغرض إجراء طبي ضروري 
2- لبس المريض لقناع واقٍ عند الحاجة للخروج من الغرفة 

٣- وضع المناديل المستعملة في السلة الموضوعة من قبل الممرضة 
4- إلزام جميع الزوار بغسل اليدين جيًدا بالماء والصابون أو استخدام جل الكحول قبل دخول وعند مغادرة الغرفة 

هل يسمح باستقبال الزوار؟
في حال تشخيص المريض بالعنقز )جدري الماء( أو الحصبة، سوف يسمح فقط للزوار الذي أصيبوا من 

قبل بجدري الماء أو الحصبة أو الذين تلقوا التطعيم المناسب من هذه األمراض بزيارة المريض 
يجب تجنب الزيارة ألي فئة أخرى وذلك للمحافظة على صحتهم كما يفضل من الزوار االتصال على 

الهاتف لالطمئنان على المريض حتى انتهاء مدة االحتياطات 

احتياطات اإلفرازات التنفسية 

تستخدم عند وجود مريض مصاب بجراثيم تنتقل بواسطة الرذاذ المنتشر مثل: الزكام، التهاب الرئة أو 
التهاب السحايا )الحمى الشوكية(

ما طبيعة االحتياطات؟
1- استخدام غرفة فردية 

2- إلزام كل من يدخل الغرفة بلبس قناع واقٍ خاص 
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كيف تساعد على منع انتشار العدوى؟
1- السماح للمريض بالخروج من الغرفة فقط لإلجراءات الطبية الضرورية 

2- لبس قناع واقٍ عند الحاجة للخروج من الغرفة 
٣- وضع منديل لتغطية الفم عند السعال  

4- وضع المناديل المستعملة في السلة الخاصة  
5- غسل اليدين جيًدا باستمرار مباشرة بعد السعال أو العطاس 

هل يسمح باستقبال الزوار؟

نعم، بشرط لبس القناع لكل من يدخل الغرفة وغسل اليدين قبل وبعد دخول الغرفة 

المراجع 

https://www.cancer.org/content/cancer/en/treatment/treatments-and-side-effects/physical-

side-effects/low-blood-counts/infections/infections-in-people-with-cancer/signs.html

http://professionals.site.apic.org/protect-your-patients/follow-the-rules-for-isolation-

/precautions

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeI

ContentID=P02316&90=D
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