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     Salmonella Arabiska 

 
 ٢٠٠٤سالمونيال، األول من يوليو     ال نشرة معلومات لمرضى

نشرة منع انتشار األمراض المعدية صادرة عن الجمعية السويدية لمنع األمراض  . معلومات للمريض والتوجيهات 
 .المعدية والسيطرة عليها

 
وتتم العدوى عادة عن طريق تناول  . تي تقطن األمعاءبجراثيم مرض السالمونيال وال ) أو يشتبه بإصابتك(لقد أصبت 

الطعام أو الشراب الملوثين، آما يمكن أن تحمل الحيوانات جراثيم السالمونيال، وعادة ما يتسبب المرض باإلسهال، لكن              
د أسبوع    وعادة ما تزول األعراض بع  ". تسمم الدم"األعراض قد تتنوع من عدم وجود أية أعراض إلى ارتفاع في الحرارة و   

وال يدر العالج بالمضادات الحيوية      . من اإلصابة تقريبا لكن من الممكن أن تبقى الجراثيم المعدية في األمعاء لفترة أطول   
عادة أية فائدة على المريض، وفي حال زيادة وطئ المرض مع عوارض حمى مع خطر حدوث تعقيدات جدية فإن استعمال    

 .المريضالمضادات الحيوية يدر بالفائدة على   
 

 الجراثيم متواجدة في األمعاء 
يكون المريض في أشد حاالت العدوى عند إصابته باإلسهال مما يعني خروج المزيد من الجراثيم ومما يؤدي إلى مشاآل    

وعادة ما يكون األشخاص الذين ال يعانون من أية أعراض أقل عدوى       . إضافية من ناحية الحفاظة على النظافة الشخصية  
 ومن الممكن للمريض تقليل احتمال التسبب بالعدوى عن طريق اتباع أساليب نظافة جيدة عند الذهاب إلى دورة     .من غيرهم

وعادة ما يتطلب األمر وجود عدد آبير من جراثيم السالمونيال للتسبب   . المياه وعن طريق غسل األيدي بشكل متكرر  
 .وآبار السن، أآثر عرضة للمرض  بالمرض، لكن عادة ما يكون بعض األشخاص، وباألخص األطفال  

ويمكن للعدوى االنتقال بسهولة إذا سمحنا للجراثيم بالتكاثر، ومن الممكن أن يصبح الطعام الذي ال يتم اتخاذ التدابير              
الوقائية الكافية عند التعامل به شديد الخطر، ويمكن قتل الجراثيم عن طريق التسخين مما يعني أنه ال يمكن لجراثيم      

ومن الممكن منع نمو الجراثيم   ). المقلي، أو المشوي، الخ  (يال االنتقال عن طريق الطعام الذي تم طهيه بشكل جيد     السالمون
 .في الطعام عن طريق الحفاظ على الطعام الساخن ساخنا والحفاظ على الطعام البارد بارداً     

 
 Hygienråd" (افة في أمراض األمعاء نصائح النظ "في نشرة إن اتباع تعليمات النظافة البسيطة مثل تلك الموضحة    

vid tarmsmitta( ، لكن  .  يعاني من أي من العوارض المذآورة العودة إلى عمله أو إلى المدرسة          ومن الممكن لمن لم يكن
يرجى االنتباه إلى أنه قد يتطلب األمر في بعض الظروف أو في بعض الوظائف ضرورة نقل الشخص المصاب أو توقيفه 

 .وعليك في هذه األحوال تقديم عينات للفحص  . تم التأآد من خلوه من المرض عن العمل حتى ي
 

 :على المريض اتباع الخطوات التالية لمنع انتشار المرض لآلخرين  
 .غسل اليدين بحرص وبشكل متكرر خصوصا عند التعامل مع الطعام  * 
ومن الجيد    . عليه استعمال منشفة خاصة به استعمال الصابون الخاص به، ويفضل استعمال الصابون السائل، آما ينبغي      * 

 .أيضا أن يستعمل المريض دورة مياه خاصة به لكن هذا ليس إلزاميا    
 .  بعد استعمال دورة المياه 

في حال آان المريض طفال رضيعا بالحفاضات فينبغي وضع الحفاضات بعد االستعمال في حقائب بالستيكية ومن ثم    * 
.ظيف المكان الذي يتم فيه تغيير الحفاضات وغسل اليدين بحرص بعدها    رميها في القمامة، آما ينبغي تن

 
 :توجيهات إلزامية

 :سيتم نقل أو توقيف آل من يعمل في هذه المجاالت والوظائف حتى يتم التأآد من خلوهم من المرض    *
  أولئك التعامل مع األطعمة الغير مغلفة -
 .بالمرضى الذين يعانون من ضعف في نظام المناعة  أولئك الذين تتضمن وظائفهم العناية بالرضع أو   -

 .يتوجب على المريض توفير آل العينات التي يطلبها منه الطبيب * 
 

والمرض الذي يعاني منه المريض يعتبر خطرا على الصحة العامة وفقا لقانون األمراض المعدية السويدي    
(Smittskyddslagen) ويمكن بناء على  .  يمات والنصائح التي يفرضها الطبيب  ، ويتوجب على المريض بالتالي اتباع التعل

طلب المريض إعادة النظر في هذه التعليمات إذا تقدم المريض بطلب لذلك لمستشار السيطرة على األمراض المعدية،          
مستشار  وعنوان . والذي ينبغي عليه عندها النظر فيها، لكن على المريض اتباع هذه التعليمات حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها 

: منطقة المريض هو(landsting) في مجلس بلدية (smittskyddsläkaren)السيطرة على األمراض المعدية   
 


