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

ي 
ون    gdipc.sawww. :الموقع اإللكبر

 
 شكر وتقدير 

ي المناطق/المحافظات
 إدارات مكافحة عدوى المنشآت الصحية ف 

ي المنشآت الصحية
 .أقسام مكافحة العدوى ف 
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 املقدمة

 

  ضاااخط  تة تتوير ارامل اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشاااآت الصاااحية و و ارجامل مرتو اداااادار و عداد 2021تم انشاااار ارجامل امادمات العة ية عا  

الصااااااااااااحية  األدلة العلخية واملحاضاااااااااااارات التدريمية اماااااااااااااااة اخخارىااااااااااااات وىااااااااااااياىااااااااااااات مكافحة العدوى اامادمات العة ية املقدمة للخر اااااااااااا   دا   املنشااااااااااااآت  

عةقة مث :  )مساااااااامشاااااااا،ياتا مراسن نااااااااحيةا مراسن اىاااااااانال ومراسن الملسااااااااي  الكلوع( وتقد م الدعم ال،ها ملكافحة العدوى م خي  ارامل اإلدارة وام  ات  ات ال

 ارامل التراد الوبائيا الت،شيات.

 

 

 طريقة العمل
 

مكافحة العدوى وتحد ثها بشك  دورع اخا  توافق م  املرا   العلخية املعتخدة على يعخ  فريق البرجامل على إعداد ومرا عة و ادار أدلة وىياىات  •

 املستوى الوطها والدولي. 

 إعداد قوائم التحقق مط معا ير مكافحة العدوى في املنشآت الصحية واماااة اامادمات العة ية وتحد ثها بشك  دورع او عند امحا ة.   •

لي  جتائل التقييم لقوائم التحقق مط تتبيق معا ير مكافحة العدوى دا   املنشآت الصحيةا على ضوئها  تحد د جقاط الضعف مط  ةل دراىة وتح •

 خلكة. تم متابعة التحسيل إ ا كال على مستوى منشأة أو مشروع تحسيل إ ا كال على مستوى منتقة او القيا  اخشروع وزارع إ ا كال على مستوى امل

( التابعة لبرجامل تت ير األ دع في املنشآت الصحية على مدار العا  وفق اىتراتيجية منظخة الصحة  WHOية )تتبيق مشاري  منظخة الصحة العامل •

 ( واىتردا  أدوات منظخة الصحة العاملية للتقييم الذاتي السنوع م خي  املنشآت الصحية ومرا عة جتائج ا. WHOالعاملية )

 ملخارىيل الصحييل في املنشآت الصحية.  متابعة نسب االلتزا  الش رية اتت ير اال دع ايل ا •

افحة  تقد م االىمشارات والدعم ال،ها والتدريبا مط  ةل املحاضرات العلخية واملنشورات التثقي،ية مخا يساعد في رف  مستوى تتبيق معا ير مك •

 العدوى دا   املنشآت الصحية. 

 حية كاألىبوع العاملي ملكافحة العدوى واليو  العاملي لنظافة األ دع. ت،عي  األ ا  العاملية واماااة اخكافحة العدوى دا   املنشآت الص •

 تقد م الدعم ال،ها والتواا  ال،عال م  ام  ات بشك  فعال دا ليا و ار يا فيخا  تعلق بشؤول البرجامل.  •

 االشراف واملشارسة في تتبيق مشاري  منظخة الصحة العاملية ومتابعة تتبيق املشاري  التحسينية  •

 زيارات مرسنية تستهدف التحقق مط نحة و ودة جتائل زيارات ارجامل التقييم الشام  ااملناطق واملحافظات. تن،يذ •

 

http://www.gdipc.sa/
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   : الوسائل التي ساهمت في تطوير برنامج الخدمات العالجية

    
  سخافي توحيد واول األدلة العلخية الصادرة الي املنشئات الصحية.   http://www.gdipc.saىا م موق  اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشئات الصحية 

 .على ى وله حصر املنشآت الصحية )امحكومية واماااة( وانشار تقارير النيارات ICAرجامل با متخثةأضاف املوق  

 

  

 2021خالل  اإلنجازات

 

اخا  تخاش   م  امادمة امل • التجخعات واملنشآت الصحية املاتل،ة  او  في املد ريات  البرامل  قدمة تنظيم وتن،يذ ارامل تدربيه بشك  مستخر ملنسقي 

الرىم البياني  )(  جظافة اال دع, املشارسة م  ارامل اإلدارة في تدريب مراسن التأ ي  الشام   ارجامل  الصحيةامراسن الرعا ة    اماااةا)مراسن الكلى  

 (. 3و2و1

مكافحة العدوى اخرتلف املنشآت الصحية واماااة  مرا عة التقارير الصادرة مط قسم التقارير والبرامل التقييخية اماااة انظافة األ دع وتقييم  •

قاط  ااألقسا  العة ية ومط ضخنها ال،رز البصرع. وتقد م الدعم الةز  واالطةع ع  جقاط الضعف. وض   تط تحسينية واضحة ال م املحاور والن

 . التا تم مةحظتها. ومتابعتهم مط  ةل القيا  انيارات ميداجية

العاملي لتت ير اال دع ااملشارسة م  عداد وترتيب االحت،إ • ال ااأل ا  العاملية اخكافحة العدوى واعتخاد االنشتة اماااة بها مثال )االحت،ال االيو  

  .التواا  الدا لي لنيادة نشر الوعي(

التا  خكط   • العة ية  اامادمات  اماااة  لألقسا   الصحية  املنشآت  تقييم مرتلف  قائخة  األىاس ا واالشراف  تحد ث عناار  للتقييم  اىتردام ا 

  (."ةا العنا ة املرسنة محد ثا الوالدقسم امحروق"   يم الشام  و ضافة معا ير  د دةعناار التقي  تحد ث)  الدورع مط قب  منسقي البرامل في املد ريات

املعتخدةا وتدريبهم ع  التقييم اخا  رو امادمات العة ية لتملتية  ستااة واعتخاد أىئلة تدريب مقيما املنشآت الصحية املاتل،ة انار ع  اماتة   •

 .النسبة املتلوبة في املناطق ومتابعة ادائهم

اامادمات العة ية اخرتلف املنشآت )مسمش،ياتا مراسن  • إعداد وتحد ث االدلة االرشاد ة املتعلقة اخكافحة عدوى املنشآت الصحية واماااة 

اسن االىنالا مراسن الكلىا مراسن التأ ي  الشام ( وفق املعا ير الوطنية والدولية ااملشارسة م  ام  ات  ات اال تصاص.  الرعا ة الصحية الوليةا مر 

 1 دول 

http://www.gdipc.sa/
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 :ج التي أصدرت وحدثت من قبل القسم( األدلة والنماذ1)جدول 

 
 اإلصدار رقم  عنوان الدليل أو النموذج  ت

 اإلادار األول  االلملة العربية  اادار اشتراطات وتعليخات مكافحة العدوى للنيارات املنزلية 1

 اإلادار األول  االلملة االججليز ة  مكافحة العدوى للنيارات املنزليةاادار اشتراطات وتعليخات  2

 اإلادار األول  املرسنة محد ثا الوالدة اعداد الدلي  اإلرشادع ملكافحة العدوى في وحدة العنا ة  3

 اإلادار األول  اعداد الدلي  اإلرشادع ملكافحة العدوى في العنا ة املرسنة  4

 اإلادار األول  اعداد الدلي  اإلرشادع ملكافحة العدوى في املاتبرات 5

 اإلادار األول  اعداد الدلي  اإلرشادع للنوار واملرافقيل في املنشآت الصحية  6

 اإلادار الثالث  ملعا ير التقييم الشام  للخقيخيل في املسمش،يات   االرشادعدلي  تحد ث ال 7

 اإلادار الثالث  كافحة العدوى في املسمش،يات ملللتقييم الذاتي   االرشادع دلي ال تحد ث 8

 اإلادار األول  املشارسة في الدلي  الصادر مط إدارة التب املنزلي في ام نر امااص اخكافحة العدوى  9

 اإلادار األول  ن في ام نر امااص اخكافحة العدوى في الدلي  الصادر مط ادارة الرعية الصحية للخراس املشارسة 10

 اإلادار األول  اعداد جخو ج تقييم معا ير مكافحة العدوى ملراسن التأ ي  الشام   11

 اإلادار األول  لقسم امحروق ووحدة العنا ة املرسنة محد ثا الوالدة  2022معا ير  د دة في جخو ج التقييم الشام   تحد ث 12

13 
داد اروتوكول  اص اخكافحة  املشارسة في مشروع تتبيق فحو املستضد السري  م  إدارة املاتبرات في املراسن الصحية )تتخط( ادع

 العدوى 
 اإلادار األول 

 ( اضغط هنا لالطالع عىل األدلة االرشادية )

 
 :  زيارات فريق جودة التقييم 

تن،يذ   • في    29تم  التقييم  الصحية للوقوف ع     مناطق ملاتلف املنشآت  8زيارة مرسنية  ااملة  ودة  النيارات امليداجية    والتواياتحظات  والرف   أثنار 

 ( 4الرىم البياني ) – (3التحد ات والصعوبات رقم ) .لتجنب أو تصحيح أع جتائل ىلبية 

 

 

 

 

http://www.gdipc.sa/
https://gdipc.sa/ar/infection-control-guidelines-for-clinical-services/
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 النتائج  

 
 (: 1)الرسم البياني 

حسب مكال   2021في النصف الثاني لعا   دورة مخارىات مكافحة العدوى اخراسن الرعا ة الصحية األوليةاعداد املتدربيل ا 

 العخ : 

 
 (:2)رسم بياني 

 لك  منتقة:   2021لعا   ملكافحة العدوى اخراسن التأ ي  الشام  األىاىيةر صة امل ارات ل اعداد املتدربيل  
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 (:3)رسم بياني 

:2021منتقة  لك العدوى معا ير مكافحة    على فير (دا ا  -  دافيتا)اماااة   ىبيل مكافحة العدوى في مراسن الكلاعداد متدر    

 
 

 : (4 اياني)رىم 

  2021ل عا االول  املناطق للنصفنسبة زيارة املناطق للوقوف علي  ودة تقيم مقيما  
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 التحديات والصعوبات 

 
 

   : من اهم التحديات التي واجهت قسم الخدمات العالجية

 

 :تحد ات في تتبيق البرامل ومنها .1

 .ال،نية )قرارةا ربط وتحلي  املسمندات(ضعف  ودة تقيم مقيخييل معا ير مكافحة العدوى مط الناحية  •

 .عد  واول األدلة االرشاد ة الصادرة مط اإلدارة العامة ملكافحة العدوع الي املنشئات الصحية •

 

 

 :تحد ات دا لية .2

 جقو في عدد الكادر في القسم  •

   POWER BIاألعتال املتكررة في ارجامل   •

 

 :  ودة التقييم املرسنع للخناطق  .3

 . املقيم ااملدة املاصصة للنيارة حسب دلي  زيارة املقيم للخنشاة عد  التزا   •

          . تقسيم النيارة ايل املقيخيل •

حيث اجه لم  تم  ( )حصط لبرجامل التقص ا الوبائياإللكتروني تقييم بعض املعا ير االدر ة الكاملة م  العلم بعد  توفر ا في املنشاة على ىمي  املثال النظا   •

 . املسمش،يات ت،عيلة في بعض

  .) التدريب تة  السنويةا )اماتةمط عنصر لتحقيق ال دف املتلوب مث   أسثر ضعف املقيخيل في قرارة املسمندات التا تحتوع على  •

    . عد  الترسيز على اىتردا   خي  اركال تحقيق املعيار مط وثائق ومقااةت ومةحظة التتبيق اثنار ام والت •

     . املاصصة للنيارة حسب دلي  زيارة املقيم للخنشاة عد  التزا  املقيم ااملدة  •

 .تتقييم بعض املعا ير االدر ة الكاملة م  العلم بعد  توفر  خي  اركال تحقيق املعيار مط وثائق ومقااةت ومةحظة التتبيق اثنار ام وال  •

    .املقيخيل اترق االعتخادات العلخيةاعتخاد مرا   علخية قد خة وتقييخ ا االدر ة الكاملة مخا  دل على عد  معرفة  •
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 التوصيات واملقترحات 

 
 -رف   ودة املقيخيل ااملناطق /املحافظات لبرجامل التقييم الشام  مط  ةل:   .1

 تدريب وا تبار مقيخيل املناطق واملحافظات. ▪

 تن،يذ النيارات املرسنية لتحقق مط  ودة التقييم. ▪

   2022ع يهدف الى رف  مستوى االلتزا  اخعا ير مكافحة العدوى اامادمات العة ية في املناطق املستهدفة لعا  رو عخ  مش .2

ات امليداجية  متابعة تتبيق األدلة الصااادارة مط اإلدارة العامة ووااااول ا الي املنشااائات الصاااحية مط  ةل مشااارفي البرجامل ااملناطق / املحافظات والنيار  .3

 ييم املرسنع.ل،ريق  ودة التق

ارة حث املناطق / املحافظات على تأ ي  وتدريب وترشااااااااااايح مخارسااااااااااا ا مكافحة العدوى محضاااااااااااور اال تبار الدورع املوحد العتخاد املقيخيل مط قب  اإلد .4

    .العامة ملكافحة عدوى املنشآت الصحية

 متابعة مؤشرات التحول اماااة اامادمات العة ية االتجخعات الصحية ااملناطق.   .5

http://www.gdipc.sa/

