
 

% باالنضمام 20الوفيات الناتجة عن تسمم الدم الجرثومي )اإلنتان( يمكن تقليصها بنسبة 

في اليوم العالمي لتسمم الدم  و ذلك إلى الجهد العالمي لمحاربة تسمم الدم الجرثومي 

   . سبتمبر 13الموافق 

 

الهيئات  و جميع األنظمة  على حثتقوم اللجنة العالمية لمكافحة تسمم الدم الجرثومي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  

تطوير و تكثيف الجهود لمكافحة تسمم الدم على الجمهور عامة  الممارسين الصحيين و نَاع القرار والصحية و كذلك حث ص  

 نقاذ األرواح.إشخيص و العالج للمساهمة في تتحسين طرق ال و )اإلنتان( الجرثومي

 

تعتبر الوفيات الناتجة عن تسمم الدم الجرثومي من من أكثر الحاالت الطبية المميتة في جميع أنحاء العالم و التي تم تقليصها  

مثل استراليا , المملكة المتحدة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة المرضية القاتلة في دول  كثيف% من خالل ت20بنسبة 

 و الواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى الدول ذات الدخل المتوسط مثل البرازيل.

 

ذكر أ.د: كونراد رينهارت رئيس المجموعة العالمية لمكافحة تسمم الدم الجرثومي و األستاذ بمركز مكافحة تسمم الدم في 

لإللتزام باألهداف و المباديء الرئيسية لتقليل " ندعوا جميع الدول  العاصمة األلمانية برلينمستشفى جامعة جينا في 

م. و حتى نحقق ذلك على جميع الدول  2025% بحلول العام 20نسبة الوفيات الناتجة عن تسمم الدم الجرثومي بنسبة 

تدريب الطاقم الطبي للتعامل مع فة إلى التأكد من التأكد من توفير وسائل العالج و الـتأهيل في المنشئات الصحية باإلضا

 "ي  أو اإلنتانتسمم الدم الجرثوم حاالت

 

و األستاذ بقسم  رئيس المجموعة العالمية لمكافحة تسمم الدم الجرثوميبينما أضاف البروفيسور نيرانجان كيسون نائب 

"إنه من المهم أن تكون مكافحة تسمم الدم الجرثومي لدى األطفال األطفال في مستشفى جامعة بريتيش كولومبيا في كندا 

 ا  جتماعيلسلبية ا اجسيمة تنعكس اَثارهاأولوية لجميع الدول و ذلك لما يترتب على هذه الظاهرة المرضية من مضاعفات 

    فال و الرضع" ا  على صحة األطو اقتصادي

 

من األهداف الرئيسية األخرى و التي ينبغي على جميع الدول التركيز عليها باإلضافة إلى تقليل نسبة الوفيات إلى 

20:% 

  

في جميع الدول و ذلك من خالل زيادة جهود البالغين وزيادة نسبة الناجين من األطفال و حديثي الوالدة  .1

 عالمياً. المبكروالتزام معايير العالج الموصى عليهاالتوعية وتبني سياسات الكشف 

مثل البدء , مراقبة الوقت الذي يستغرقه تقديم العالج المناسب و الموصى عليه في معايير معالجة تسمم الدم  .2

ضمن معايير معالجة تسمم ت) تفي إعطاء المضادات الحيوية المناسبة و المحاليل الوريدية بصورة سريعة. 

 مي البدء في إعطاء المضادات الحيوية و المحاليل الوريدية في غضون ساعة من تشخيص الحالة(الدم الجرثو



أو الجمهور حتى تكون ظاهرة تسمم الدم الجرثومي تحسين مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين وعامة  .3

تأخر تقديم الرعاية لعائلة المريض التساؤل في حال كذلك وحتى يتسنى . معروفة لدى األهالي اإلنتان 

 تسمم الدم الجرثومي. حاالت الصحية  والعالج المناسب ل

إنشاء برامج تدريبية لجميع الممارسين الصحيين العاملين في أقسام الطواريء و تضمين برامج التدريب  .4

يا الخاصة بطرق تشخيص وعالج ومكافحة تسمم الدم في المناهج الدراسية الجامعية و برامج الدراسات العل

 للكليات الصحية. 

من الجرثومي تسمم الدم  ضىوضع معايير و إنشاء و توفير مصادر للتأهيل والمتابعة بعد خروج مر  .5

  . المستشفى

 

اللجان المحلية لمكافحة تسمم  و كذلكالهيئات ذات العضوية معها واللجنة العالمية لمكافحة تسمم الدم الجرثومي ت شًِجع 

يشجعون على تطبيق األنظمة والمعايير الطبية الحديثة الموصى بها لمكافحة تسمم الدم  ,شركاؤهم الدم الجرثومي و

عالج  حاالت تسمم الدم الجرثومي في واكتشاف  وفي تحسين مكافحة  لما في ذلك من دور مهمأو اإلنتان.  الجرثومي

 جميع أنحاء العالم. 

 

عن تسمم رسمياً الصحي أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً و تحديداً خالل اجتماع المجلس العالمي  2017في العام 

من خالل زيادة فرص  أو اإلنتان اكتشاف وعالج  حاالت تسمم الدم الجرثومي والدم الجرثومي  وذلك لتحسين مكافحة 

  لدول النامية.  من الدول المتقدمة و االتدريب و التعليم في كل  

و ذلك ألنه يساهم في إنقاذ " يعتبر هذا البيان نقلة نوعية في الجهد العالمي المبذول لمكافحة تسمم الدم الجرثومي 

  الكثير من األرواح حول العالم"

 

في جميع  الجرثوميفي كل عام و تحديداً في الثالث عشر من شهر سبتمبر ت قَام فعاليات مختلفة للتوعية عن تسمم الدم 

أنحاء العالم. تشمل هذه الفاعاليات برامج تعليمية للطاقم الطبي ولعامة الجمهور باإلضافة إلى أنشطة رياضية يعود 

شاركت أكثر من ستين  2018. والجدير بالذكر أنَه في العام هذه الظاهرة المميتةريعها المادي لصالح جهود مكافحة 

 .الجرثومي أو اإلنتان اليوم العالمي لمكافحة تسمم الدم بمناسبةت التوعية المقامة دولة من مختلف أنحاء العالم في فعاليا

  

   احصاءات و حقائق علمية    

مليون شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم , بينما  30ال يقل عن يصيب ما أو اإلنتان تسمم الدم الجرثومي  •

 . بينمن بين هؤالء المصاماليين حالة وفاة  9- 7تقدر الوفيات بما ي قارب 

يعتبر تسبب الدم الجرثومي )اإلنتان( حالة تهدد حياة الشخص المصاب و ذلك عندما تبدأ استجابة أنسجة و  •

 أعضاء الجسم لإلصابة أوالعدوى. 

صابة حيث يمكن الخلط بينها و بين حاالت لإلقد تكون حالة تسمم الدم غامضة أو محيرة في المراحل األولى  •

في مرحلة مبكرة. قد يؤدي تأخر اكتشاف أخرى تحمل نفس األعراض األولية مما قد ي ؤخر اكتشاف الحالة 

 الجسم مما قد يؤدي إلى الوفاة.تسمم الدم الجرثومي إلى تدهور سريع يؤدي إلى فشل في أعضاء متعددة في 



يجب معالجة تسمم الدم الجرثومي كحالة طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع و العالج بالمضادات الحيوية   •

% 8أثبتت الدراسات الطبية القائمة على البراهين ارتفاع نسبة الوفاة إلى حيث المناسبة و العالجات األخرى. 

   الج المناسب والذي يشمل المضادات الحيوية المناسبة والمحاليل الوريدية. عن كل ساعة تأخير في إعطاء الع

يعتبر تسمم الدم الجرثومي ظاهرة ت صاحب الكثير من األمراض المعدية والتي تؤدي إلى الوفاة بما في ذلك  •

المعدية , االنفلونزا , المالريا و اإليبوال. ولذلك على جميع الدول أخذ الخطوات الالزمة  حاالت االتهابات الرئوية

 و تكثيف الجهود لكبح انتشار هذه الحاالت المرضية المميتة.  

 

   من نحن؟   

والقيادة عالمياً للتقليل  ربحية تهدف إلى إعطاء الدعم ر اللجنة العالمية لمكافحة تسمم الدم الجرثومي هي منظمة خيرية وغي

اللجنة هي المؤسس لليوم العالمي لمكافحة تسمم الدم الجرثومي وهذه . أو اإلنتان من العبء الناجم عن تسمم الدم الجرثومي

في كل عام تسمم الدم الجرثومي حيث تقدم اللجنة وكذلك المؤسس للمؤتمر العالمي ل. من شهر سبتمبر  13)اإلنتان( في 

والمعرفة الخاصة بتسمم الدم الجرثومي م حاضرات في مؤتمرات مجانية تقدم عن طريق االنترنت لنشر العلسلسلة من الم

 نتان لجميع أنحاء العالم.  أو اإل

 

تعمل اللجنة عن كثب مع تسعين منظمة , من ضمن الجهود األخرى التي تبذلها اللجنة العالمية لمكافحة تسمم الدم الجرثومي

لتطبيق   و ذلك و كذلك مع مجموعات الدفاع عن المرضى والجمعيات المهنية والسلطات الصحية والحكومية من األعضاء

اإلنتان أولوية لجميع الدول األعضاء في منظمة  أو تصبح مكافحة وعالج  تسمم الدم الجرثومي  لكي .التغييرات المطلوبة

منظمة الصحة العالمية  بخصوص مكافحة و عالج تسمم الدم لمية وذلك تطبيقاً للبيان الرسمي الصادر عن الصحة العا

   . والذي ي لزم جميع الدول األعضاء على انشاء برنامج وطني لمكافحة هذه الظاهرة الفتاكة الجرثومي

 

 

 

 

)اإلنتان(صدر عن اللجنة العالمية لمكافحة تسمم الدم الجرثومي   
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