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 ٢٠٠٤نشرة معلومات لمرضى الشيجال، األول من يوليو    
 

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

 
ومن الممكن أن تتسبب هذه الباآتريا بعدة    ". شيجال"لقد تم تشخيصك، أو يشتبه بإصابتك بجراثيم األمعاء المسماة  

آما يمكن  . عوراض منها اإلسهال الشديد والذي قد يشوبه بعض الدم أحيانا، باإلضافة إلى آالم وتشنجات في البطن والحمى     
ل وإجماال يمتث. أن يعاني المريض من أعراض أخف وطأة، آما يمكن أن يحمل المرء المرض بدون أية أعراض أو مرض 

 .المريض للشفاء لوحده وبدون أي تدخل طبي   
 

وعادة ما يتم وصف المضادات الحيوية آعالج آون الشيجال معدية نسبية، ويمكن العثور على الجراثيم في الغائط ويمكن              
آما يمكن أن تنتشر العدوى عن طريق الطعام أو    . للمرض االنتشار عن طريق األصابع الملوثة بعد استعمال دورة المياه

والمريض في أعلى درجات . وال يمكن للحيوانات نقل العدوى بالشيجال، آما ال يمكنها أن تصاب به . الشراب الملوثين  
ويمكن لجراثيم الشيجال البقاء على قيد الحياة خارج الجسد، وعلى الصابون والمناشف    . العدوى عند إصابته باإلسهال  

ويمكن  . ب بالمرض لمن يأآل أيا من الطعام الملوث أو يشرب الماء الملوث  الرطبة، آما يمكنها تلويث الطعام والماء والتسب 
قتل الجراثيم عن طريق الحرارة، مما يعني أنه ال يمكن اإلصابة بالمرض عن طريق تناول الطعام الذي تم طبخه بشكل    

نع الجراثيم من النمو والتكاثر  إذا لم يتعرض الطعام بعد طبخه لجراثيم الشيجال، آما يمكن م ) القلي، أو الشوي، إلخ (آامل 
وعادة ما   .  عن طريق الحفاظ على الطعام الساخن ساخنا والطعام البارد باردًا، آما ال يؤثر تجميد األطعمة على الجراثيم    

 .يصاب أهل السويد بالمرض أثناء سفرهم إلى الخارج، لكن توجد أيضا حاالت إصابة بالمرض محليا   
 

نصائح النظافة في أمراض "تباعه لنصائح وتعليمات النظافة البسيطة الواردة في نشرة   وغالبا ما يمكن للمريض عند ا
 يعاني من أي من العوارض المذآورة العودة إلى عمله أو           في حال لم يكن(Hygienråd vid tarmsmitta) " األمعاء

ض الوظائف ضرورة نقل الشخص    لكن يرجى االنتباه إلى أنه قد يتطلب األمر في بعض الظروف أو في بع     . إلى المدرسة 
 .وعليك في هذه األحوال تقديم عينات للفحص  . المصاب أو توقيفه عن العمل حتى يتم التأآد من خلوه من المرض   

 
 :توجيهات إلزامية

 
 ينبغي عدم إرسال طفل مريض إلى الحضانة * 
ب عمله بالمرض وفقًا لقانون إذا آان عمل المريض يتضمن التعامل مع األطعمة يتوجب عليك إعالم مديره أو ر* 

 .(Livsmedelslagen)األطعمة 
ال يمكن للمريض، ضمن إطار عمله، تحضير أي نوع من األطعمة أو لمسها أو العناية بالرّضع أو المرضى الذي       * 

 .يعانون من ضعف في جهازهم المناعي حتى يتم التأآد من شفائه الكامل من المرض 
 .د الطبية المحددة له وتوفير العينات المطلوبة لالختبار والتي يعتبرها طبيبه ضرورية      يتوجب عليه الحضور إلى مواعي * 

 
والمرض الذي يعاني منه المريض يعتبر خطرا على الصحة العامة وفقا لقانون األمراض المعدية السويدي    

(Smittskyddslagen)   ويمكن بناء على  .  ا الطبيب، ويتوجب على المريض بالتالي اتباع التعليمات والنصائح التي يفرضه
طلب المريض إعادة النظر في هذه التعليمات إذا تقدم المريض بطلب لذلك لمستشار السيطرة على األمراض المعدية،          

ويمكن العثور على عنوان مستشار السيطرة على األمراض المعدية        . والذي ينبغي عليه عندها إعادة النظر فيها     
(smittskyddsläkaren) بلدية  في مجلس(landsting) منطقة المريض، والعنوان هو : 

 
آما يمكن العثور على العنوان في دليل الهاتف  

 
 


