
التقييم الذاتي للمستشفيات
(المكونات األساسية)

IPCCC



تشفيات هو برنامج تابع لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية يهتم في تقييم مدى التزام المس•
.سهابمعايير مكافحة العدوى وهو برنامج يتم تقييمه من قبل مكافحة العدوى في المستشفيات نف

يتم عمل التقييم على الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية •
https://programs.gdipc.sa

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

.اشهر باستخدام النموذج المعتمد3تتم عملية التقييم كل •

.متابعة التقارير واإلحصائيات عن طريق لوحة التحكم واألرشفة•

.برنامج التقييم الذاتي هو برنامج خاص بالمستشفيات•

...سيتم شرح طريقة عمل التقرير في الشرائح القادمة 

تقييم المستشفيات الذاتي 

(المكونات األساسية)التقييم الذاتي للمستشفيات 

https://programs.gdipc.sa/


 GDIPCفي موقع IPCCCشرح طريقة عمل تقرير 
من خالل الرابط التالي GDIPCبعد الدخول على موقع 

https://programs.gdipc.sa

كم لوحة التحايقونةاختيار : الخطوة التاسعة•
لالطالع على نتائج التقييم

اد إدخال بيانات المنشأة المر: الخطوة العاشرة•
االطالع على نتائجها

االطالع على نتيجة التقرير: 11الخطوة •

يل األرشيف لتنزايقونةاختيار : 12الخطوة •
التقرير

IPCCCالايقونةاختيار : 13الخطوة •

تحميل التقرير:14الخطوة •

تسجيل الدخول: الخطوة األولى•

اختيار برنامج من القائمة: الخطوة الثانية•

Ipcccاختيار ايقونة: الخطوة الثالثة•

ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة•

ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة•

تحديد أقسام المنشأة: الخطوة السادسة•

ئتهاختيار القسم المراد تعب: الخطوة السابعة•

تعبئة التقرير : الخطوة الثامنة•

https://programs.gdipc.sa/


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



IPCCCاختيار ايقونة ال: الخطوة الثالثة

اختيار البرنامج

يقونةفي حال لدى المقيم الصالحية ألكثر من برنامج ستظهر له اكثر من ا: مالحظة



ادخال بيانات المستشفى: الخطوة الرابعة

منيةاختيار الفترة الز

ىاختيار المستشف

نةاختيار الس

ظةالمحاف\اختيار المنطقة

رانشاء التقري



ادخال بيانات المقيم: الخطوة الخامسة

اسم مدير مكافحة 

العدوى بالمنشاة

اسم المدير الطبي 

او مدير المستشفى

ماسم المقي

تاريخ عمل التقرير

االيميل االلكتروني رقم الجوال

ايقونة إضافة 

مقيم

خالتاريإختيارايقونة 



تحديد أقسام المنشأة: الخطوة السادسة

في حال توفر القسم 

عمبالمنشأة يتم اختيار ن

في حال عدم توفر 

القسم بالمنشأة يتم 

اختيار ال

بعد تحديد األقسام 

يختار التالي



اختيار القسم المراد تعبئته : الخطوة السابعة

عند االنتهاء من 

التقرير يتم 

اعتماده

معلومات خاصة 

في التقييم

معلومات خاصة في 

المنشأة 

قسمبدا تعبئة تقرير ال

ملداللة لعدم توفر القس

ملداللة على توفر القس



تعبئة التقرير: الخطوة الثامنة

للعودة الى 

صفحة اختيار 

االقسام

ؤقتالحفظ التقرير م

يارتقييم المع

إمكانك اغالق الصفحة عند االنتهاء من كل قسم يتم اختيار حفظ وسيتم اعادتك تلقائيا الى صفحة اختيار األقسام، بعد الحفظ ب: مالحظة

ة إدخال بيانات ، اما في حالة االنتهاء من التقرير يتم اختيار ارسال التقرير وسيتم اعادتك الى صفحاخرواكمال التقرير في وقت 

.المستشفى



تقييماختيار ايقونة لوحة التحكم لالطالع على نتائج ال: الخطوة التاسعة

لوحة التحكم



إدخال بيانات المنشأة المراد االطالع على نتائجها: الخطوة العاشرة

ظةالمحاف\اختيار المنطقة

أةاختيار نوع المنش

أةاختيار المنش

امجاختيار البرن

بحث

سيتم ظهور اكثر من ايقونة في حال لدى المقيم صالحية على اكثر من برنامج: مالحظة



االطالع على نتيجة التقرير: 11الخطوة 

اد تحديد الربع المر

الطالع علية
اطالع



اختيار ايقونة األرشيف لتنزيل التقرير: 12الخطوة 

االرشيف



IPCCCاختيار ايقونة ال: 13الخطوة 

اختيار البرنامج



تحميل التقرير:14الخطوة 

اةنوع المنشبحث

اختيار

ةاسم المنشأاالجهة التابعة لهالربع

لتنزي

ةالمحافظ\المنطقة

تاريخ

رالتقري

\المنطقة 

المحافظة

حالة 

رالتقري
فترة ماسم المقي

يرالتقر

رقم أةاسم المنش

يرالتقر



شكرا


