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مالحظات 

1.1
مستلزمات نظافة )يقوم برنامج مكافحة العدوى باإلشراف على حصر وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى الالزمة لتطبيق البرنامج بالمنشأة 

(االيدي والواقيات الشخصية ومطهرات البيئة
D/SI

D/SIيُمنح فريق مكافحة العدوى الصالحيات الكاملة لتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة العدوى1.2

 D(مثل غسيل المالبس أو خدمات التغذية)يتم مشاركة قسم مكافحة العدوى في حالة االستعانة بالخدمات الطبية المساندة من خارج المنشآة  1.3

D.(مدير المركز أو المدير الطبي للمنشأة)يقدم مشرف قسم مكافحة العدوى  تقاريره مباشرة إلى أعلى سلطة إدارية 1.4

1.5ً D/SIمنسق برنامج مكافحة العدوى بالمنشأة مدرب على سياسات مكافحة العدوى تدريبا موثقا

Dوجود لجنة لمكافحة العدوى مكونة من أعضاء محددين ولها اجتماع دوري1.6

D/SIتوفر سياسات محدثة لمكافحة العدوى تتالءم مع نطاق عمل المنشأة ويتم تطبيقها و سهلة الوصول لجميع العاملين1.7

D  وجود  برنامج لمكافحة العدوى مبني على مصادر علمية موثوقة  ويتم تطبيقه1.8

D/SIتتوفر سياسة مكافحة العدوى في المركز خالل جائحة كوفيد للعاملين ويتم تطبيقها و سهلة الوصول لجميع العاملين1.9

1.10
االمراض -طرق انتقال العدوى- تنظيف البيئة - الواقيات الشخصية - نظافة االيدي ) تدريب للعاملين بالمنشأة على سياسات مكافحة العدوى 

(المستجدة
D/SI/O

O(إلخ... المكاتب ، الوصول إلى اإلنترنت ، وسائل االتصال ): تخصيص الموارد الكافية لقسم مكافحة العدوى مثل 1.11

برنامج مكافحة العدوى1

االختصار

D مستندات 

O مالحظة 

SI مقابله مع الممارس الصحي 

NA غير متواجد 

:رقم هاتف مسؤول مكافحة العدوى 

:ايميل مسؤول مكافحة العدوى

:اسم المقيم 

:رقم جوال 

:البريد االلكتروني

:عدد العامليين الصحيين 

:أسم مدير المركز

:رقم هاتف مدير المركز

:أيميل مدير المركز 

:مسؤول مكافحة العدوى

:المنطقة 

:الدار / إسم المركز 

:عدد النزالء 

:السعة السريرية

قائمة تطبيق سياسات مكافحة العدوى في مراكز التأهيل الشامل  



D/SIتوفرسياسة واضحة تشرح  نظافة االيدي2.1

2.2
يتم مراقبة معدل االلتزام للممارسين الصحيين بنظافة اليدين بشكل منتظم ويتم مناقشة النتائج في اجتماعات لجنة مكافحة العدوى إلتخاذ 

االجراءات الصحيحة
D/SI

Oمحلول الدلك الكحولي لأليدي يتوفر في أماكن تقديم الرعاية الطبية حسب السياسات المتبعه بالنشآة2.3

Oتوفرمحلول الدلك الكحولي بمدخل المنشأة ويتم توجيه جميع االعاملين والزوار الى ممارسة تطهير االيدي عند المرور والدخول من الباب2.4

2.5
على أحواض غسيل االيدي بالمنشأة التي يتم استخدامها من قبل   (مناديل تجفيف ورقية- صابون سائل  )توفرمستلزمات غسيل االيدي 

الممارسين الصحيين
O

Oتوفر لوحات ارشادية واضحة تحث العاملين الصحيين على ممارسة غسيل وتطهير األيدي بالطريقة الصحيحة مع توضيح أهمية ذلك2.6

3.1
توفر سياسات وإجراءات مكتوبة للوقاية من العدوى بأستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية بما في ذلك األنواع و طريقة االرتداءوالنزع 

والتخلص منها
D/O

D/SI(االرتداء والنزع والتخلص منها )العاملين الصحيين  بالمنشأة مدربون على االختيارواالستخدام الصحيح لمستلزمات الوقاية الشخصية 3.2

3.3
في أماكن تقديم  (الكمام التنفسي عالي الكفاءة- القفازات - مريول العزل الطبي - الكمام الجراحي )توفر مستلزمات الوقاية الشخصية بأنواعها 

.الرعاية الطبية
O/SI

Oتوفرلوحات ارشادية بكيفية لبس وخلع مستلزمات الوقاية الشخصية بالطريقة صحيحة3.4

4.1
يقدم قسم مكافحة العدوى برامج تثقيفية وتدريبية مستمرة للكادر الصحي بشكل منفصل وأثناء العمل وتستهدف رفع المستوى المعرفي 

والمهاري لجميع اجراءات واحتياطات مكافحة العدوى مع تقييم المتدربين
D/SI

4.2
يقدم قسم مكافحة العدوى التوجيه والتدريب على أساسيات مكافحة العدوى للموظفين المعينين حديثًا  خالل شهر واحد من االنضمام إلى العمل 

كحد اقصى
D/SI

D.يقدم قسم مكافحة العدوى التثقيف الصحي الكافي فيما يخص تدابير مكافحة العدوى  لالسروالزوار4.3

Oتتوفر  المناديل الورقية وحاويات القمامة للتخلص من المناديل المستعملة في األماكن المخصصة لذلك5.1

5.2
توفر لوحات ارشادية سهلة الفهم عن ضرورة واهمية ممارسة تغطية الفم واالنف بالمناديل الورقية أو أعلى الذراع حرصا على عدم نقل 

العدوى لآلخرين
O

SI/Oيمارس العاملين الصحيين  آداب السعال والعطاس بصورة كاملة وصحيحة5.3

O(البقاء على مسافة مترين او أكثر من األخرين  )يلتزم النزالء والعاملين الصحيين  بالتباعد االجتماعي 6.1التباعد االجتماعي 6

Dتوفر سياسة للزيارات والزوار محدثة ومعتمدة7.1

Dيتم تطبيق الفرز الصحي على جميع الزوار عند دخول المنشاة7.2

7.3
التباعد - اداب العطاس– تطهير االيدي )تقديم النصائح التثقيفية للزوار فيما يخص االلتزام بإجراءات مكافحة العدوى خالل الزيارة مثل 

(االجتماعي 
SI

7.4
ال تسمح الزيارة للزوار المصابين او من يشتبه في إصابتهم باالمراض التنفسية أو المعدية وتمنع الزيارات بشكل عام عند وجود حاالت تفشي 

وبائي اواشتباه في المنشاة
SI

D/SI(ضيق في التنفس- سعال - إرتفاع في درجة الحرارة )يتم مراقبة ظهور أعراض تنفسية على جميع النزالء يوميا 8.1

D/SI(ضيق في التنفس- سعال - إرتفاع في درجة الحرارة )يتم مراقبة ظهور أعراض تنفسية على جميع الموظفين يوميا في بداية المناوبة ونهايتها 8.2

Dيتم التعامل مع المصابين باالمراض التنفسيه او المشتبة بأصاباتهم حسب البروتوكول المعتمد على المستوى الوطني8.3

D/SIيتوفر بالمركز سياسة معتمدة عن نظام اإلبالغ لحاالت االمراض التنفسية و المعديه و يتم االلتزام بها8.4

D/SI/Oيتم تطبيق احتياطات العزل الرذاذي  والتالمسي على المرضى  المصابين أوالمشتبه في إصابتهم باالمراض المعدية8.5

D/SI/Oيتم استخدام لوائح ارشادية تخص العزل الرذاذي والتالمسي على باب غرفة المريض لتوضيح التعليمات المطلوبة قبل الدخول للمريض8.6

D/SIيتوفر في المنشآة سياسة معتمدة للتعامل مع التفشي الوبائي داخل المنشآة8.7

SI/Oيتم تخصيص مستلزمات أحادية او متكررة االستخدام لرعاية النزيل المصاب او مشتبه في إصابته باالمراض التنفسية و المعدية8.8

SI/Oغرف فردية لعزل المرضى المصابين أوالمشتبه اصابتهم باالمراض التنفسية المعدية/ تتوفر غرفة 8.9

8.10
يتم تحديد عامليين صحيين وعمال نظافة مخصصين لمباشرة حاالت االمراض المعدية بحيث ال يختلطون مع العامليين الصحيين او النزالء 

األصحاء
SI/O

تطهير األيدي 

مستلزمات الوقاية الشخصية

التدريب والتعليم 

آداب السعال  

الزوار والزيارات

االمراض التنفسية و المعدية

2

3

4

5

7

8



D/SI/Oيتوفر بالمركز عيادة لصحة العاملين او اتفاقية مكتوبة بتوفير عيادة لصحة العاملين خارج المنشآة9.1

Dيتوفر بالمركز ملف طبي خاص منفصل لكل موظف مشتمال على التطعيمات الالزمه حسب البروتوكول المعتمد من جهة االختصاص9.2

D/SIيتم إعطاء لقاح االنفلونزا سنًويا لجميع ممارسي الرعاية الصحية9.3

SI/O يمنع إعادة استخدام أدوات األستخدام الواحد  خالل تقديم الرعاية الصحية بالمركز و يتم التخلص منها حسب اإلجراءات المعتمدة10.1أدوات االستخدام الواحد 10

D/SIتوفر سياسات وإجراءات تقنية التنظيف، التطهير والتعقيم11.1

11.2
المحلول المستخدم في اجهزة البخار وإعطاء األكسجين يجب ان يكون معقم ويتم إستبداله بين كل مريض واخر ويمكن إستخدامه لمريض واحد 

 ساعة24خالل 
D/SI/O

D/SI/O ساعة مع تدوين تاريخ التركيب72تثبيت القسطرة الوريدية بشكل صحيح وتغييرها بشكل منتظم كل 11.3

11.4
إذا توجب إستخدام قواريرادوية متعددة الجرعات يتم تخصيصها لمريض واحد بعينة قدراالمكان ويتم تسجيل تاريخ فتحها الول مره والتخلص 

 يوم مالم يحدد المصنع تاريخ مختلف ذلك28منها بعد 
D/SI/O

SI/Oتستخدم زجاجات الجرعة الواحدة لمريض واحد فقط وإلجراء واحد فقط وال يتم حفظها بعد الفتح لإلستخدام مرة اخرى11.5

SI/Oإستخدام اإلبر والحقن بما في ذلك اإلبر مسبقة التعبئة بأجهزة الحقن ألستخدام واحد فقط11.6

SI/Oإستخدام اقالم الحقن كأقالم  االنسولين لمريض واحد فقط11.7

11.8
عند القيام بإجراءات تداخلية مثل الحقن الوريدي أو تركيب قسطره بولية أو وريدية يتم إستخدام اآلت ومستلزمات معقمة بعد تطهير جلد 

المريض
SI/O

11.9
إحضار المستلزمات إلى منطقة رعاية المريض عند الحاجة فقط ويتم التخلص من جميع المستلزمات ذات اإلستخدام الواحد فورا بعد خروج 

المريض بينما المواد التي يمكن إعادة إستخدمها ترسل للتعقيم إلعادة معالجتها
SI/O

SI/Oتطهير الغطاء المطاطي محكم الغلق أعلى قارورة الدواء بالكحول قبل فتحها11.10

SI/Oإستخدام زجاجات محلول الوريدي فقط من خالل الغطاء المطاطي محكم الغلق أعلى القارورة11.11

SI/Oتوجد منطقة نظيفة  ألعداد االدوية منفصلة عن منطقة رعاية المريض11.12

SI/Oتركيب كيس البول مع القسطرة البولية و تفريغة بالطريقة الصحيحة واستخدام ادوات الوقاية الشخصية المالئمة11.13

D/SI(إلخ... الفرز ، التجميع ، النقل ، التخزين ، معدات الحماية الشخصية ، )توفر سياسة وإجراءات مكتوبة للتعامل مع النفايات الطبية تغطي 12.1

D/SI/Oيتم االتعامل مع النفايات الطبية حسب تصنيف التخلص منها و المعتمد من وزارة الصحة12.2

D/SIيتم جمع ونقل النفايات الطبية عن طريق عمال مخصصين يرتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة في أوقات محددة وعند الطلب12.3

D/SI ساعة للتخلص منها من خالل النظام المعتمد وطنيا إلدارةالنفايات الطبية24يتم نقل النفايات الطبية المعدية خارج المستشفى كل 12.4

12.5
يتم تطعيم عمال النفايات المعدية المعتمدين ضد مسببات األمراض المنقولة بالدم وتدريبهم على تطهير اإليدي واستخدام معدات الحماية 

الشخصية والتعامل اآلمن مع النفايات
D/SI

12.6
يتم نقل النفايات الطبية المعدية في عربات محددة مغلقة وغير نافذة تحتوي على عالمة خطر بيولوجي ويتم تنظيف العربات بعد كل استخدام 

أوعلى األقل يوًميا
SI/O

12.7
مساحة كافية ، بعيدا عن حركة المرور ، آمنة ، تهوية جيدة وبدرجة حرارة أقل )مخزن النفايات الطبية يتوافق مع المواصفات الوطنية المعتمدة

( درجة مئوي18من 
O

Oحاويات االدوات الحادة  مثبتة على الحائط أو مثبتة على حامل12.8

O من سعتها القصوى وتمييزها بتاريخ ومكان التعبئة4/3جمع صناديق النفايات الطبية الحادة بعد غلقها بشكل آمن عند تعبئتها إلى 12.9

D/SIتوفر سياسات وإجراءات مكتوبة للتخزين الطبي13.1

D/O في المئة ويتم متابعتها بشكل دوري70الرطوبة النسبية التتجاوز  / ( درجة مئوية24 - 22) تتراوح درجة الحرارة 13.2

Oمناطق التخزين الطبي ذات سعة كافية ، يتم تنظيفها بانتظام ووضعها بعيًدا عن التلوث وفتحات التهوية وأشعة الشمس المباشرة13.3

O( سم من الحائط5 سم من األرضية و 20 سم  من السقف و 40)ارتفاع أرفف التخزين اليقل عن 13.4

Oارفف التخزين مصنوعة من مواد سهلة التنظيف ، على سبيل المثال ، الفوالذ المقاوم للصدأ المثقوب، األلمنيوم أو البالستيك الصلب13.5

Oيتم فصل العناصر المعقمة والنظيفة تماما عن األدوات الشخصية واألطعمة والمشروبات13.6

Oال يتم االحتفاظ بالمواد في صناديق الشحن األصلية13.7

صحة العامليين

11

9

12

13

تقنية التطهير 

النفايات الطبية

التخزين الطبي 



D/SIتوفر سياسات وإجراءات لمكافحة العدوى بعيادة األسنان14.1

14.2
على سبيل المثال ، حقنة الماء بالهواء ، والقبضة ، والقشارة )يتم اختبار عينة المياه  المأخوذة من جميع خطوط المياه الخاصة بوحدة األسنان 

(500CUF/ML)الحد األقصى المقبول هو )على األقل بشكل نصف سنوي  (فوق الصوتية
D/SI

SI/Oفي حال عدم توفر العازل البالستيكي يتم تطهير االسطح بالمطهر المعتمد من وزارة الصحة قبل كل مريض14.3

SI/O ثانية بين كل مريض30 - 20السماح بتدفق المياه داخل القبضات المختلفة لمدة دقائق بداية اليوم و لمدة 14.4

SI/Oاستخدام أدوات الوقاية الشخصية حسب االجراء المقدم14.5

SI/Oالتأكد من سالمة مغلف األدوات المعقمة عند استالمها و قبل استخدامها مباشرة14.6

SI/Oتطبيق اللحظات الخمس لتطهير األيدي14.7

Oيتم تعقيم أدوات عيادة االسنان متعددة االستخدام في وحدة تعقيم منفصلة و ال يتم تعقيمها داخل عيادة االسنان14.8

SI/Oالتخلص من جميع األدوات المستخدمة و ذات االستخدام الواحد بعد كل مريض في حاويات النفايات الطبية المناسبة14.9

14.10
وضع األدوات المستخدمة المراد ارسالها الى وحدة التعقيم في حاوية غير قابلة لالختراق ومحكمة االغالق و سهلة التنظيف مع وجود شعار 

SI/Oخطر حيوي

SI/Oفي حال التأخر في نقل األدوات لمدة اكثر من ساعتين يتم إضافة جل منع انتشار التلوث14.11

Oوضع العازل البالستيكي على كرسي عيادة االسنان و االسطح األكثر عرضة للمالمسة قبل كل مريض14.12

D/SIتوفر سياسات واجراءات  مكتوبة للنقل االسعافي15.1

15.2
لنقل المريض تحت احتياطات عزل التالمس يجب  احتواء وتغطية جميع اآلفات الجلدية والمناطق المصابة أو المستعمرة من جسم المريض 

بضمادات نظيفة وبياضات نظيفة
SI

15.3
المحمولة جواً يجب توجية  المريض إلى ارتداء الكمامة الجراحية واتباع قواعد النظافة / لنقل المريض في ظل احتياطات العزل بواسطة الرذذ 

التنفسية والسعال
SI

D/SIتوفر سياسات واجراءات عمل مكتوبة تخص سالمة وجودة الغذاء16.1

O/D(الخ/خضروات وفواكه/دواجن/منطقه لحوم)تصميم المطبخ يراعي الفصل في عمليات االعداد والتحضير في مختلف انواع المواد الغذائيه16.2

16.3
تتم مراجعة النتائج من قبل .  أشهر وبعد العودة من إجازة طويلة6يتم إجراء التقييم الطبي للعاملين بالمطبخ بشكل روتيني عند التوظيف و كل 

ICD/SIالعيادة الصحية للموظف وفريق 

D/SI. والتيفوئيد والتهاب السحايا والمكورات السحائية ولقاح األنفلونزاAيتلقى جميع طاقم المطبخ لقاحات ضد التهاب الكبد 16.4

16.5
يُمنع موظفي المطبخ المصابون بالتهابات الجهاز التنفسي أو التهاب المعدة واألمعاء أو اإلسهال أو التهابات اليد أو الجروح من التعامل مع 

O/SI.الطعام

16.6
درحة مئوية بشكل مستمر وتوثيقها في أوراق السجل  (5 الى 0)درحة مئوية والثالجات  (18-)تتم مراقبة درجات حرارة المجمدات التزيد 

D/Oويتم اتخاذ اإلجراءات ذات الصلة

D/O.وقياس درجات الحراره (وإعداده وعرضه ونقله-تخزينه /أستالم )يراعى متطلبات الحماية من التلوث في االعتبار أثناء تداول الطعام 16.7

16.8
يتم توفير المياه المستخدمة في الطهي من قبل الشركات المعتمدة وطنيا أو مياه المركز التي يتم اختبارها شهريًا على األقل لضمان توافق 

D/SIجودتها مع المعايير التنظيمية لمياه الشرب

SI/Oيمارس موظفو المطبخ نظافة اليدين بشكل صحيح ويستخدمون معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء التعامل مع الطعام16.9

Oتوفر أعداد كافية من مرافق غسل األيدي وتطهيرها16.10

O/SI.يتم غسل الفواكه والخضروات وتطهيرها بإستخدام مطهرات معتمده لهذه الغايه16.11

O/SI(ذات تميز لوني)تتوفر الواح تقطيع مخصصه لكل صنف من اللحوم والدواجن واالسماك زالخضروات 16.12

SI/O.تُغسل أوعية الطعام وأواني الطهي فور تفريغها وتجفيفها جيًدا قبل التخزين أو االستخدام16.13

O/D/SI.(أي يتم تنظيفها بشكل متكرر وجافة وخالية من الغبار)بيئة المطبخ نظيفة 16.14

O. سم من الحائط5 سم من األرض و 20 سم من السقف و 40أرفف التخزين ال تقل عن 16.15

D/SIهناك خطة لمكافحة الحشرات و القوارض يتم تنفيذها بدقة16.16

النقل االسعافي 

الخدمات الغذائية 

15

16

عيادة االسنان 14



D/SI/Oيتوفر سجالت خاصة بدرجات الحرارة والصيانة الدورية17.1

D/O.  دقيقة و يتم توثيقها في سجل خاص25 درجة مئوية و لمدة  ال تقل عن 71دورة الغسيل تتم عند درجات حرارة التقل عن 17.2

17.3
 درجة مئوية ويتم استخدام مركب الصوديوم 50 الى 22يتم غسل المنسوجات التي ال تتحمل درجات الحراره المرتفعه تحت درجة حراره 

.هيبوكلوريت للتطهير الكيميائي في دورة الشطف النهائي
D/O

O.تتوفر لوحات تثقيفية خاصة بممارسات نظافة االيدي و الواقيات الشخصية في جميع مناطق العمل17.4

SI/O.فصل المنسوجات المتسخة والنظيفة اثناء النقل 17.5

O.يتم نقل واستالم المنسوجات الملوثة في حاويات مخصصة و مغلقة 17.6

SI/O.يتم تنظيف و تطهيرعربات نقل المنسوجات الملوثه بعد كل استخدام 17.7

17.8
ذات االستخدام الواحد  بمناطق العمل الملوثة والنظيفة  (قفازات، كمامات، مريول لتغطية الجسم بالكامل) تتوفرمستلزمات الوقاية الشخصية  

.بالمغسلة
SI/O

SI/O. يتوفر محلول الدلك  الكحولي و أحواض لغسيل األيدي مزودة بالصابون السائل والمناديل الورقية   بمناطق العمل بالمغسلة17.9

O.ال يسمح بتناول المأكوالت و المشروبات داخل قسم المغسلة 17.10

D/SI/Oتوفر سياسات واجراءات لنظافة و تطهير صحة بيئة المنشآة18.1

D/SIتتوفر سياسة واجراءات مكتوبة لمكافحة القوارض والحشرات في المنشآة18.2

Dتحتوي كل وحدة على جدول زمني النشظة التنظيف والتطهير18.3

Dيتم استخدام مواد التنظيف و التطهير المعتمدة من قبل الجهة ذات االختصاص18.4

18.5
يتم تدريب الموظفين المختصين باعمال النظافة على تطهير االيدي واستخدام معدات الحماية الشخصية وطرق التنظيف والخلط السليم واالمن 

للمواد الكيميائية
D/SI/O

18.6
المنتجات الموصى ,يتم تنظيف وتطهير المعدات الطبية بشكل صحيح وفقا لسياسات المركزوتوصيات المصنع مثل عدد مرات التنظيف الدوري

الخ...بها للتنظيف طرق التنظيف
D/SI/O

D/SI/Oيتم تنظيف وتطهير معدات العالج الطبيعي بشكل دوري وبعد كل مريض18.7

18.8
بعيدا عن حركة المرور ، منطقة آمنة ،  )يتوفر بالمنشآة مستودع مخصص مواد التنظيف و التطهير و يتوافق مع المواصفات الوطنية المعتمدة

(تهوية جيدة  
O

SI/Oيتم تنظيف بيئة المركز ودواليب التخزين والحاويات بانتظام وتركها جافة وخالية من الغبار18.9

18.10
 توفير عدة االنسكابات البيولوجية باالقسام بمكان سهل الوصول لجميع العاملين الصحيين و التدريب على الطريقه الصحيحة للتعامل مع 

االنسكابات الدموية
D/SI/O

المغسلة 
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