
International Infection 
Prevention Week 

Hundreds of millions of patients are 
affected by health care-associated 
infections worldwide each year, leading 
to significant mortality and financial 
losses for health systems.



International Infection 
Prevention Week 

 Hand Hygiene is the simplest approach 
to prevent the spread of infection.



5 moments for Hand Hygiene
- Before touching a patient.
- Before clean/aseptic procedures.
- After body fluid exposure/risk.
- After touching a patient.
- After touching patient surroundings.

International Infection 
Prevention Week 



International Infection 
Prevention Week 

Effective prevention and control of infection 
must be a part of everyday practice and be 

applied consistently by everyone.
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تنتقل العدوى عن طريق الهواء، والمالمسة، والطعام 
    والشراب، والحشرات. 



عند زيارتك لمريض في المستشفى، احرص على نظافة
يديك عند الدخول أو الخروج من غرفته. 



كي تحافظ على سالمتك وسالمة اآلخرين، احرص على
 قراءة التعليمات داخل وخارج غرفة المريض. 



 هي إنتقال الجراثيم أو الميكروبات من اإلنسان أو الحيوان
المصاب إلى الشخص السليم مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض

 وعالمات المرض. 

العدوى :



احرص على نظافة اليدين بالطريقة الصحيحة، فهي خط
الدفاع األول ضد العدوى. 
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طالب بحقك
بالرعاية األمنة

ف يديك نظّ
و تأكد أن األخرين

فوا أيديهم ينظّ

غطي أنفك و فمك
عند السعال أو العطس

اطلب تنظيف
غرفتك بأنتظام

تأكد أن األدوات الطبية
نظيفة وتسخدم لمرة واحدة

تأكد من تطبيق
ارشادات مكافحة العدوى

تناول أدويتك
حسب تعليمات

الطبيب
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هل المضاد الحيوي يجعلني أشـــعر بالتحسن؟
المضـــاد الحيوي ليس دائمـــا االختيار الصحيح.

هـــل المضادات الحيوية تقتل الفيروســـات؟
ال المضـــادات الحيوية تقتل فقط البكتريا.

هـــل يجب علي إيقـــاف المضاد الحيوى عند 
الشعور بالتحسن؟

ال يجب إيقـــاف المضاد الحيوى إال بعد أخذ 
اذا شـــعرت  الطبيـــة كاملـــة حتـــى  الوصفـــة 

بالتحسن.
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الوقت ينفد مع

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية في خطر فقدان فعاليتها
 بسبب سوء أو اإلفراط في استخدامها بدون

وصفة طبية

اطلب دائما المشورة من المتخصصين 
قبل تناول المضادات الحيوية.
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المضادات الحيوية

يضعنا جميعا في خطر
أخذ المضادات الحيوية عندما ال تحتاج إليها 

تسرع مقاومة المضادات الحيوية. العدوى 
المقاومة للمضادات الحيوية هي أكثر 

تعقيدا وأصعب للعالج. ويمكن أن تؤثر على 
أي شخص، من أي عمر، في أي بلد.

اطلب دائما المشورة من المتخصصين 
قبل تناول المضادات الحيوية.
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المضادات الحيوية

ليست دائما الحل
أخـــذ المضـــادات الحيوية عندمـــا ال تحتاج إليها 
تســـرع مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة. العدوى 
أكثـــر  هـــي  الحيويـــة  للمضـــادات  المقاومـــة 
تعقيدا وأصعب للعالج. ويمكن أن تؤثر على 

أي شخص، من أي عمر، في أي بلد.

اطلب دائما المشورة من المتخصصين 
قبل تناول المضادات الحيوية.


