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 المملكة العربية السعودية –وزارة الصحة 
 الوكالة المساعدة للصحة الوقائية

 اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية
ج الثالث الدور الثالث  –شارع زرقاء اليمامة  –حي المرب  ع    البر

 : ي
ون  يد اإللكبر   gdipc@moh.gov.sa البر

ي 
ون    www.gdipc.sa :الموقع اإللكبر

 
 شكر وتقدير 

ي 
 المناطق/المحافظاتإدارات مكافحة عدوى المنشآت الصحية ف 

ي المنشآت الصحية
 .أقسام مكافحة العدوى ف 

mailto:gdipc@moh.gov.sa
http://www.gdipc.sa/
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 املقدمة 

 

العدوى   مكافحه  معايير  تطبيق  مفهوم  بتعزيز  يقوم  املركزي  بالتعقيم  العدوى  مكافحة  التعقيم برنامج  أقسام  داخل 

باملنش  األدلة اإلرشادية والتوجيهات الخاصة بمعايير مكافحه العدوى  آ املركزي  للقيام بإصدار  ت الصحية حيث يهدف 

بها ملنع انتشار العدوى وتم انجاز    العاملينبالتعقيم املركزي واالستمرار واملحافظة على تطبيقها في بيئة العمل والتزام  

 لرس2021خطة 
ً
 .اآلالت الجراحية الناتجة عنالى التقليل من خطر اإلصابة بالعدوى  تهدفالة البرنامج التي م تبعا

يقوم البرنامج بإعداد األدلة والسياسات واملحاضرات التدريبية وقوائم التحقق من تطبيق املعايير، وأيضا يحرص على  

باإلضافة الى التجهيزات واملستلزمات الخاصة بأقسام التعقيم  الفنيةاإلملام بكل ما يختص بأقسام التعقيم من الناحية 

 .املركزي 

الى  هذا التقرير  عرض  ي بالتعقيم املركزي كما سيتم اإلشارة  التزام املناطق بالئحة معايير مكافحه العدوى  نتائج معدل 

 الى الدورات  م والتي تهدف لرفع كفاءة العاملين بأقسام ا 2021األدلة االرشادية التي تم نشرها عام  
ً
لتعقيم املركزي، اضافة

املناطق   ملشرفي  املقدمة  املتخصصة  والدورات  املركزي  بالتعقيم  الصحيين  للممارسين  املقدمة  األساسية  التدريبية 

 لعام 
ً
 م.2021امللتحقين حديثا
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 طريقة العمل الخطة و 
 
 

 :األدلة اإلرشادية .1

  املتوافقة مع و الدولي  ة املعتمدة على املستوى الوطني و املراجع العلميأدلة ارشادية مستندة على    3  ونشر  اعدادتمت   

 م وهي:2021  عاممعايير وزارة الصحة ل

 األولى عقيم املركزي بنسخته الدليل اإلرشادي ألقسام الت   •

 الدليل اإلرشادي الخاص بوحدات التعقيم املركزي باملراكز الصحية  •

 دليل املواصفات الفنية الخاصة بتجهيزات ومستهلكات التعقيم املركزي   •

 :املركزي   التعقيممستلزمات  مواصفات  .2

العتماد    خصصةامل  اللجان  في  باملشاركةالتعقيم املركزي واملناظير    مستلزماتدراسة وتحديث واعتماد مواصفات  تمت  

. ي  املواصفات املحدثة للتعقيم املركز 
ً
 وطنيا

 :أقسام التعقيم املركزي تطبيق معايير مكافحة العدوى بتقييم  .3

التعقيم املركزي باملستشفيات، مراكز االسنان، ووحدات املناظير    بأقسام تقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى  تم  

العام لـأقسام التعقيم املركزي لجميع    زيارتين خاللالتابعة ملنشآت وزارة الصحة والتي تمت من خالل جدوله وتنفيذ  

الى   إضافة  اململكة  المناطق  املركزي  م  ركزيةامل زيارات  تنفيذ  التعقيم  فريق  قبل  عدوى  ن  ملكافحة  العامة  باإلدارة 

 .اململكة مناطقمن   دلعد املنشآت الصحية 

http://www.gdipc.sa/
https://gdipc.sa/wp-content/uploads/2021/06/CSSD-Guidelines-2021-Version-I-GDIPC.pdf
https://gdipc.sa/wp-content/uploads/2021/10/Sterile-Service-Unit-SSU-Guideline-in-Primery-Health-Care-PHC-20-10-2021.pdf
https://gdipc.sa/wp-content/uploads/2021/06/Approval-CSSD-Supplies-Equipment-Design-and-Civil-requirments-Specifications-V1.0-.pdf
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 : مؤشرات جودة برنامج التعقيم املركزي  .4

عن طريق    2021اململكة لعام  مؤشرات الجودة لتطبيق معايير مكافحه العدوى بأقسام التعقيم املركزي ب تم تدشين  

احصا نتائج  جمع  املعاييرئيات  الهم  التعقيم   التقييم  بأقسام  العدوى  مكافحة  معايير  تطبيق  من  التحقق  بقائمة 

عام    املركزي  حالة    2021خالل  باألقسام،  واملتابعة  التوثيق  جودة  باإلضافةوهي:  حاله  التجهيزات    املستلزمات   الى 

 .بناء على السعه السريرية قسام التعقيم املركزي بأ املثاليباألقسام، املعيار الوطني لعدد املمارسين 

 :البرامج التدريبية .5

يوليو   • املركزي  التعقيم  بأقسام  العدوى  ملكافحة  التدريبية  املنصة  تدشين  اإل   2021تم  موقع  العامة  على  دارة 

والتي تحتوي على املحاضرات التعليمية لكل ما يخص مكافحة العدوى بأقسام ت الصحية  آ ملكافحة عدوى املنش 

) اساسيات مكافحة العدوى بالتعقيم املركزي ( بعد  باإلضافة الى إمكانية الحصول على شهادة     التعقيم املركزي  

يم املركزي إمكانية اجتياز االختبار االلكتروني املخصص لذلك مما يتيح لجميع املمارسين الصحيين بأقسام التعق

 اختبار.  29ي حيث بلغ عدد االختبارات املنجزة للعام املاض  الحصول على التدريب املستمر عن بعد

املناطق باملديريات امللتحقين حديثا بمنطقه الشرقية،   ملشرفياملخصصة  تم تنفيذ مجموعة من الورش التدريبية   •

بمهام    التعريف على  تشتمل الورشة  أيام حضوريا بمدينة الرياض حيث    3األحساء، القريات، بيشة على مدار  

اقسام   تقيم  لالئحة  املفصل  الشرح  املركزي،  التعقيم  بأقسام  العدوى  مكافحه  واساسيات  املنطقة  مشرف 

 الطبية. ركزي بأحد املدن املميدانية الحد اقسام التعقيم  تنفيذ زيارةو الصحية، التعقيم باملنشئات 
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 النتائج  

 
 التعقيم املركزي:  تطبيق معايير مكافحة العدوى بأقسام تقييم 

 

. 
حيث تم   %83.77م هو  2021املؤشر الكلي لاللتزام بتطبيق معايير مكافحه العدوى بالتعقيم املركزي باملناطق لعام 

تقرير على مدار العام. وتظهر نسب املناطق بالرسم البياني أعاله موضحا نسب املناطق من األعلى لألدنى  507  استالم

 م.  2022 لعام القادماخالل  ي سيتم العمل على تحسينها والت  %80وتظهر النتائج سبعه مناطق تحت خط الـ 

 التالية:  التحديات باملناطق الى يعود السبب العام في انخفاض هذه النسب 

لتعقيم  ( تدريب املمارسين الصحيين على توثيق مؤشرات الجودة بالقسم وتطبيق املعايير الصحيحة لدورة ا1 

 كاملة. 

 تجهيزات األقسام باملنطقة.  ( املعوقات اإلنشائية واالعطال ب2

 

 

 

http://www.gdipc.sa/
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=d401339a-99a6-43e3-a5b0-dbf7bf2b8679&reportObjectId=98c82a98-faa8-4f36-b4eb-22bb7608b679&ctid=14341b87-4683-48a6-92e4-7e2b2aa789ab&reportPage=ReportSection&pbi_source=copyvisualimage
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 مؤشرات جودة برنامج التعقيم املركزي: 

 

يوضح الرسم البياني أدناه مؤشر جودة تطبيق معايير مكافحه العدوى بأقسام التعقيم املركزي لجميع مناطق  

 اململكة:

 
املركزي   • بالتعقيم  العدوى  مكافحة  معايير  مطابقه  املستهلكات  للنسبه  حاله  الى  باإلضافة  تجهيزات 

 . (%86.59)باألقسام 

 .(%85.66)التعقيم  نسبة جودة التوثيق واملتابعة بأقسام  •

 .(%77.72)السريرية االلتزام باملعيار الوطني لعدد املمارسين االفتراض ي باألقسام بناء على السعه  نسبة •

حيث تشكل اهم املعايير التي تعاني اقسام التعقيم من الضعف في تطبيقها وذات تأثير عالي على عمليه التعقيم  

 املركزي.  ومنع انتشار العدوى وتطبيق معايير مكافحه العدوى بأقسام التعقيم

 

 البرامج التدريبية: 

مرة   29اظهر تأثير فعال خالل العام حيث تمت اتاحه الفرصة للدخول الى االختبار  التدريب األساس ي •

 ممارس تعقيم.  901وتم تسجيل 

للمشرفين امللتحقين حديثا انعكس بصورة ايجابيه في إدارة البرنامج في املنطقة   التدريب املتخصص  •

أصبحت اليه العمل متوافقة مع رؤية البرنامج وذلك من خالل املتابعة الصحيحة لقوائم  وذلك بعد ان 

التحقق من تطبيق معايير مكافحة العدوى بالتعقيم املركزي حيث أصبحت املسؤوليات واليه سير  

 .
ً
 البرنامج أكثر وضوحا

 

 

86.59%85.66%

77.72%

CSSD EquipmentCSSD DocumentationNational Criteria for
CSSD Staffing Level

http://www.gdipc.sa/


   

 
.اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشآت الصحية –( 2021التقارير السنوية )  . 6 

http://www.gdipc.sa 

   

  

 التوصيات واملقترحات 

 
الصحيين بأقسام التعقيم املركزي لدى املناطق الحاصلة على نسبه    نللممارسيالعمل على رفع الوعي املعرفي   •

 .(بيشة -القريات -ومحافظة األحساء-عسير -الشرقية -الحدود الشمالية -منطقة الباحة) وهي %80اقل من 

يوجد  لمناطق التي  ل  والتدريبي املكثفدعم عملية التحول الصحي ملكافحة العدوى من خالل تقديم الدعم الفني   •

مسؤولي التعقيم بالتجمع مما يصب في مصلحه أقسام التعقيم املركزي وذلك    دور وتفعيل  بها تجمعات صحية  

 برفع كفاءة تطبيق معايير مكافحه العدوى بالتعقيم املركزي. 

التقييم   • جودة  مستوى  رفع  املقيمينأهمية  مكافحة    وأداء  ملقيمي  ارشادي  دليل  اصدار  على  العمل  خالل  من 

 املركزي.  العدوى بأقسام التعقيم 

  التسجيلعلى    املركزي(حاصلين على شهادة )اساسيات مكافحة العدوى بالتعقيم  تحفيز املمارسين الصحيين ال •

 االحتياج.املناطق ذات  للتدريب املتقدم لجميع املناطق وخصوصا 

   ي مكثف يستهدف املمارسين بأقسام التعقيم املركزي.تنفيذ برنامج تدريب •
 

http://www.gdipc.sa/

