
شرح طريقة عمل تسجيل فرص لبرنامج تطهير 
يديااليدي وعمل التقييم السنوي الخاص بتطهير اال

Hand Hygiene & Hand hygiene Self Assessment 



لعاملين برنامج تطهير االيدي هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم في متابعة مدى التزام ا•
ة في مختلف الصحيين بتطبيق تطهير األيدي بالصورة والوقت وفي المكان الصحيح، وذلك من قبل جميع المنشآت الصحي

.القطاعات بصورة شهرية

و برنامج تطهير برنامج التقييم الذاتي لتطهير األيدي هو عبارة عن تقييم ذاتي يتم من خالله تقييم البنية التحتية وممارسات•
مستشفيات من مختلف االيدي داخل المنشأة الصحية وتحليل النتائج ليتم على اثرها إعداد الخطة السنوية للبرنامج، يتم تطبيقه بال

.القطاعات بصورة سنوية

يتم عمل التقييم على الموقع االلكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية•

https://programs.gdipc.sa

.التجمع بعمل حسابات للمقيمين المعتمدين للقيام بعملية التقييم/تقوم المديرية•

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

...سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة 

برنامجين يتم تطبيقها في جميع المنشات الصحية 

تطهير االيدي والتقييم الذاتي لتطهير االيدي

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCشرح طريقة عمل تسجيل الفرص في موقع 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

خطوات االطالع على نتائج التقرير

ع اختيار ايقونة لوحة التحكم لالطال: الخطوة الثامنة•
على نتائج التقييم

ع إدخال بيانات المنشأة المراد االطال: الخطوة التاسعة•
على نتائجها

اليديعرض نتائج التقرير لتطهير ا: الخطوة العاشرة•

عرض نتائج التقرير لتقيم الذاتي: 11الخطوة •

خطوات تنزيل التقارير من االرشيف

ريراختيار ايقونة األرشيف لتنزيل التق: 12الخطوة •

اختيار ايقونة البرنامج : 13الخطوة •

تحميل التقرير: 14الخطوة •

خطوات عمل التقرير

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

اختيار برنامج من القائمة: الخطوة الثانية•

او تطهير االيديايقونةاختيار : الخطوة الثالثة•
التقييم الذاتي

ادخال بيانات المستشفى : الخطوة الرابعة•

مال بدء تسجيل الفرص واستك: الخطوة الخامسة•
التسجيل

تسجيل الفرص: الخطوة السادسة•

ر االيديعمل التقييم الذاتي لتطهي: الخطوة السابعة•

https://programs.gdipc.sa/en/login


تسجيل الدخول: الخطوة األولى

اختيار اللغة

تسجيل الدخول

جعل المتصفح 

يحفظ االيميل 

االلكتروني 

والرمز السري

ادخال االيميل 

االلكتروني

الرمز السري

عند نسيان 

الرمز السري

يتم إرسال 

الطلب إلرساله 

لإليميل المسجل



يمكن تغيير كلمة السر 

بعد التسجيل

رلتحديث كلمة الس

إدخال كلمة السر الجديدة



اختيار برنامج من القائمة: الخطوة الثانية

برنامج



اتيتطهير االيدي او التقييم الذايقونةاختيار : الخطوة الثالثة

تطهير األيديذاتيالتقييم ال



ادخال بيانات المستشفى لتطهير االيدي: الخطوة الرابعة

السنة/اختيار الشهر

ىاختيار المستشف

نةاختيار الس

ظةالمحاف\اختيار المنطقة

رانشاء التقري

الذاتييتم تطبيق نفس الخطوة عند عمل التقييم: مالحظة



بدء تسجيل الفرص واستكمال التسجيل: الخطوة الخامسة

يارعند بدء التقرير سيظهر هذا الخ

جيلتاريخ بدء التس

عدد الفرص المسجلة

يرحالة التقر

فرصلالستمرار في تسجيل ال

اخر تحديث 



Hand Hygieneتسجيل الفرص : الخطوة السادسة

مالقس رةالفت تصنيف 

الممارس
الصحي

اللحظات الخمس
نوع االجراء زالقفا يل تاريخ تسج

الفرصة
ةرقم الفرص

ر اعتماد التقريالسببعند عدم توفر احد األقسام يتم كتابة مالحظة ب

نهاية كل شهر 
وإرساله

ضاح للعدد تعداد الفرص التي تم تسجيلها لكل قسم وإي
المطلوب من المنشأة

يحدد عدد الفرص 

د المطلوبة بحسب عد

األسرة

معلومات المنشأة

ةحفظ الفرص

حذف الفرصة

جميع نقاط التقرير تمالوعند اعتماد التقرير قبل نهاية الشهر ستظهر رسالة تنبيهية عند عدم اك, سيتم حفظ التقرير تلقائيا عند نهاية كل شهر : مالحظة



HHSAعمل التقييم الذاتي لتطهير األيدي : الخطوة السابعة

يرتهيئة التقر

حفظ  اعتماد التقرير

حفظ واإلكمال الحقا

معلومات المنشاة

الجواب

ةالنتيج

الخطة 

التصحيحية

عند الحاجة



قييماختيار ايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج الت: الخطوة الثامنة

ملوحة التحك



ئجهاإدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتا: الخطوة التاسعة

ظةالمحاف\اختيار المنطقة

اختيار نوع المنشأة

اختيار المنشأة

اختيار البرنامج المراد

االطالع عليه

بحث



Hand Hygieneعرض نتائج التقرير لتطهير األيدي : الخطوة العاشرة

تحديد 

األشهر /الشهر

المراد االطالع 

علي نتائجها

عرض

ةاسم المنشاعرض مدى االلتزام الكلي



Hand Hygieneعرض نتائج التقرير لتطهير األيدي : الخطوة العاشرة

اسم المنشأة

اسم المنشأة

اختيار األشهر

ةرسالة تنبيهية بعدد الفرص المحذوف

زام رسالة تنبيهية عند ارتفاع معدل االلت

نيةعدد الفرص المسجلة في كل فترة زم

رمعدل االلتزام في كل شه

معدل االلتزام الكلى



ل معدل االلتزام في ك

قسم يتم تسجيله

مع العلم يجب 

سام التسجيل لثالث أق
(  العناية،الطوارئ،الكلى)

معدل االلتزام حسب اللحظات الخمس

معدل االلتزام المسجل من قبل كل مدخل 

عة أداء بيانات بشكل منفصل حتى يتم متاب

عملهم

معدل االلتزام بين الفئات المختلفة

اليوممعدل االلتزام في األوقات المختلفة من

تراترسالة تنبيهية عند عدم تغطية احد الف

ئات ويقاس على ذلك عند عدم تغطية احد الف

أو األقسام أو اللحظات الخمس حيث يتم 

التنبيه للتذكير



HHSAعرض نتائج تقرير التقييم الذاتي : 11الخطوة 

يهاتحديد السنة المراد الطالع عل عرض

اةاسم المنش

ييمنتيجة التق

أةإيضاح مستوى المنش



اختيار ايقونة األرشيف لتنزيل التقرير: 12الخطوة 

االرشيف



اختيار ايقونة البرنامج : 13الخطوة 

تطهير االيدييالتقييم الذات



تحميل التقرير: 14الخطوة 

نوع المنشاةبحث المحافظة\المنطقةاسم المنشأةالجهة التابعة لهااختيار النصف

تاريخ تنزيل

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة يرفترة التقرماسم المقيرحالة التقري أةاسم المنش

يررقم التقر



شكرا


