
معايير مكافحة العدوى
للزائر الرسي

االدارة العامة لمكافحة عدوى المنشات الصحية



مقدمة

ي المنشآت الصحية مشكلة ي•
 
ي منها إن اإلصابة بأمراض مكتسبة ف

 
عان

ي جميع أنحاء العالم و تتم اإلصابة بها أثناء الق
 
ون ف يام بأنشطة الكثير

.الرعاية الصحية أو ترتبط بها 

ي تنشأ أو تتم اإلصابة بها داخل ال•
منشآت تسبب تلك األمراض الت 

ي قد تؤدي
اىل الصحية ارتفاع حدة اإلصابة ببعض االمراض والت 

.الوفاة او رفع تكلفة الرعاية واهدار الموارد
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معايير المستشفيات

المعايير الخاصة بمراكز الرعاية الصحية األولية
(المستشفى والمركز الصح  )البيئة الخارجية •

(المستشفى )الفرز البرصي للحاالت التنفسية •

(المستشفى )الطوارئ •

(المستشفى )العيادات الخارجية والتنويم •

(المركز الصح  )البيئة الداخلية •

(المستشفى والمركز الصح  )النفايات الطبية •

(المركز الصح  )التعقيم •
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الزائر الرسي

معايير مكافحة العدوى 



معايير المستشفيات
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ي •
 
البيئة اليوجد معايير تخص مكافحة العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية ف

.  الخارجية

البيئة الخارجية للمستشفي

معايير المستشفيات
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ح مكان للفرز عند المدخل الرئيسي لقسم الطوارىء بمكان واض/توجد طاولة•
.ومناسب

.  مكان الفرز/ يتواجد موظف مدرب عند طاولة •

.تتوفر الكمامات الواقية والمطهر الكحوىلي عىل طاولة الفرز•

الفرز البصري للحاالت التنفسية

معايير المستشفيات
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ي و يتم استيقاف جميع الداخلير  اىل قسم الطوارىء عند طاولة الفرز البص •
ي سؤال المريض

 
.استخدام نموذج الفرز المعتمد والمحدث ف

الفرز البصري للحاالت التنفسية

معايير المستشفيات
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طقة انتظار يتم توجيه المريض الرتداء الكمام قبل اصطحابه لغرفة الكشف أو من•
ي نموذج الفرز4الحاالت التنفسية إذا حقق المريض 

 
.نقاط او اكير ف

شف أو يتم توجيه المريض لممارسة تطهير األيدي قبل اصطحابه لغرفة الك•
ي نموذج 4منطقة انتظار الحاالت التنفسية إذا حقق المريض 

 
نقاط او اكير ف

.الفرز

الفرز البصري للحاالت التنفسية

معايير المستشفيات
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ت الممرضة اىل غرفة انتظار الحاال /يتم اصطحاب المريض من قبل الممرض •
. ح ملفالتنفسية او اىل غرفة الكشف عىل الحاالت التنفسية بدون طلب فت

ها بأكير من غرفة االنتظار مساحتها مناسبة و بها مقاعد مثبته ومتباعدة عن بعض•
ين سم .مي  و عشر

ها المرض  غرفة االنتظار تكون مخصصة فقط للحاالت التنفسية وال يتواجد في•
.العاديير  

ط ان ال تحتوى غرفة االنتظار اال عىل كل ما هو قابل للتنظيف• .يشي 

الفرز البصري للحاالت التنفسية

معايير المستشفيات
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.يتم الفحص بواسطة الطبيب مرتديا الكمام والقفازات•

مناسبة يتم اخذ جميع احتياطات مكافحة العدوى من قبل الطبيب بالطريقة ال•
.  وعىل حسب نوع الخدمة المقدمة للمريض

الفرز البصري للحاالت التنفسية

معايير المستشفيات
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تفسار وجود محطة للفرز للحاالت بجوار المدخل لقسم الطواري يتم فيها االس •
عراض عن االعراض التنفسية وتوجيه المريض اىل مسار خاص بالحاالت ذات اال 

ي مع الطلب منه تطهير يديه
 
.التنفسية و اعطاؤه كمام واف

الطوارئ

معايير المستشفيات
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ي• ة سهلة يوجد لوحات إرشادية تثقيفية صحية باللغتير  العربية واالنجلير 
ي أماكن واضحة 

 
ية أهم/ العدوى ووسائل انتقالها والوقاية منها  )ومفهومة وف

(آداب السعال والعطس/ وطرق تطهير األيدي 

الطوارئ

معايير المستشفيات
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-طح مطهرات االس -مطهر األيدي الكحوىلي )تتوفر مستلزمات مكافحة العدوى •
(أدوات الوقاية الشخصية من قفازات ومريول وكمام جراحي 

ي • يدي أحواض غسل األ )تتوفر مستلزمات غسل وتطهير األيدي للطاقم الطت 
طهر مضخات م/ ومستلزماتها من صابون عادي أو صابون مطهر ومناشف ورقية 

بمناطق رعاية المرض  وأماكن االنتظار مع وجود لوحات ( األيدي الكحوىلي 
.ارشادية لطريقة التنظيف الصحيحة

الطوارئ

معايير المستشفيات
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ة  مع ال• ي بممارسة تطهير االيدي قبل التعامل مباشر مريض وبعد يقوم الطاقم الطت 
 باستخدام الماء والصابون أو المطهر الكحوىلي 

ً
.التعامل معه فورا

الطوارئ

معايير المستشفيات
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ي باالستخدام اآلمن للواقيات الشخصية عند التعا• م الطاقم الطت 
مل مع يلي  

ة المرض  المرض  فقط وليس بصورة مستمرة فال يتجولون بها خارج أماكن رعاي

(.  نوع الواقيات الشخصية المستخدم يعتمد عىل حسب الخدمة المقدمة)

الكمام التنفسي عاىلي  -المريول االصفر)توفير جميع أنواع الواقيات الشخصية •

(.واقيات العينيير  -القفازات–الكمام الجراحي -الكفاءة 

الطوارئ

معايير المستشفيات
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او سحب الدم ماعدا استخدام المسحات الكحولية لتطهير الجلد قبل الحقن•

.التطعيمات

ي •
 
ة ف الحاويات ال يتم تغطية المحاقن ويتم التخلص منها بعد االستخدام مباشر

.البالستيكية الصفراء المخصصة للنفايات الحادة

الطوارئ

معايير المستشفيات

16



ي غرف المرض  •
 
تظار وغرف االن( مكان تقديم الرعاية)مستوى النظافة عاىلي ف

.والممرات ومحطات العاملير  

.ال يوجد اتساخ ظاهر عىل الحوائط او ستائر المرض  او اشة المرض  •

الطوارئ

معايير المستشفيات
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(  بالستيك-جلد)الوسائد والشير تكون مغلفة بمادة سهلة التنظيف والتطهير •

ة يتم تغطية شير الفحص بأغطية نظيفة أحادي, وخالية من التشققات

ة ويتم التخلص منها عند االنتهاء من خدمة االستخدام قبل دخول المريض مباشر

.بعدها يتم تطهير الشير بالمواد المعتمدة من وزارة الصحة,المريض 

.  ال يتم إستخدام البطاطير  الوبرية لتغطية المرض  •

الطوارئ

معايير المستشفيات
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-مطهرات االسطح-مطهر األيدي الكحوىلي )تتوفر مستلزمات مكافحة العدوى •

(.أدوات الوقاية الشخصية من قفازات ومريول وكمام جراحي 

ا من صابون أحواض غسل األيدي ومستلزماته)تتوفر مستلزمات غسل وتطهير األيدي •

م للطاق( مضخات مطهر األيدي الكحوىلي / عادي أو صابون مطهر ومناشف ورقية 

ي الممرات مع وجود لوحات ارشادية قابلة ل
 
ي بمناطق رعاية المرض  وف لتنظيف الطت 

.وتوضح طريقة غسل وتطهير االيدي

العيادات الخارجية

معايير المستشفيات
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ة  مع ال• ي بممارسة تطهير االيدي قبل التعامل مباشر مريض وبعد يقوم الطاقم الطت 
 باستخدام الماء والصابون أو المطهر الكحوىلي 

ً
.التعامل معه فورا

العيادات الخارجية

معايير المستشفيات
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ي باالستخدام اآلمن للواقيات الشخصية عند التعا• م الطاقم الطت 
مل مع يلي  

ة المرض  المرض  فقط وليس بصورة مستمرة فال يتجولون بها خارج أماكن رعاي

(.  نوع الواقيات الشخصية المستخدم يعتمد عىل حسب الخدمة المقدمة)

الكمام التنفسي عاىلي  -المريول االصفر)توفير جميع أنواع الواقيات الشخصية •

(.واقيات العينيير  -القفازات–الكمام الجراحي -الكفاءة 

العيادات الخارجية

معايير المستشفيات
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ي• ة سهلة يوجد لوحات إرشادية تثقيفية صحية باللغتير  العربية واالنجلير 
ي أماكن واضحة 

 
ية أهم/ العدوى ووسائل انتقالها والوقاية منها  )ومفهومة وف

(آداب السعال والعطس/ وطرق تطهير األيدي 

العيادات الخارجية

معايير المستشفيات
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(  بالستيك-جلد)الوسائد والشير تكون مغلفة بمادة سهلة التنظيف والتطهير •
ة يتم تغطية شير الفحص بأغطية نظيفة أحادي, وخالية من التشققات

ة ويتم التخلص منها عند االنتهاء من خدمة االستخدام قبل دخول المريض مباشر
.بعدها يتم تطهير الشير بالمواد المعتمدة من وزارة الصحة,المريض 

العيادات الخارجية

معايير المستشفيات
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اإلتساخو والبيئة العامة بغرف الفحص نظيفة وخالية من البقع , شير الكشف•
.  واألتربة الظاهرة

العيادات الخارجية

معايير المستشفيات
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ره واحدة يتم استخدامها م)اقسام التنويم يسمح بالمفارش القماشية والقطنية •
كون مع مراعاة ان المفارش القطنية والستارة حول شير المريض ت( لكل مريض

.نظيفة

اقسام التنويم

معايير المستشفيات
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ي جميع العيادات وغرفة الضماد وأم•
 
اكن تقديم تتوفر مستلزمات مكافحة العدوى ف

اغطية -مطهرات األسطح-أدوات الوقاية الشخصية -مطهر األيدي )الخدمة 
(.األشة الورقية 

ي موقع سحب العينات بالم•
 
ختي  يتم اخذ احتياطات مكافحة العدوى الالزمة ف

األدوات المستخدمة مع المريض-تطهير الجلد -القفازات -مطهر األيدي )
صندوق جمع العينات  -لسحب الدم رباط ضغط جديد لكل مريض-معقمة 

(.بالمواصفات المعتمدة

ي •
 
ة ف  الحاويات ال يتم تغطية االبر ويتم التخلص منها بعد االستخدام مباشر

سمح يمكن ان ي: مالحظة)البالستيكية الصفراء المخصصة للنفايات 
ي عيادات األسنان فقط

 
(.بتغطية االبر ف

العيادات الخارجية

معايير المستشفيات
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.وجود حاوية النفايات الطبية الحادة ماعدا اقسام التنويم العادية•

.عدم وضع حاوية النفايات الطبية الحادة عىل األرض•

.وجود حاوية النفايات الطبية العادية ماعدا اقسام التنويم العادية•

.يويالحاويات تحتوي عىل غطاء محكم يفتح بالقدم وعليها شعار الخطر الح•

.ال تتجاوز محتويات الحاويات اكير من ثالث ارباعها•

.يتم تطبيق سياسة فصل النفايات الطبية•

النفايات الطبية

معايير المستشفيات
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لبس يتم نقل وتخزين النفايات الطبية بصورة آمنة وذلك عن طريق عمالة ت•
(  كمام-اصفراوفررول-قفاز عاىلي السماكة)معدات الوقاية الشخصية المناسبة 
.مع مراعاة حملها بعيدا عن الجسم

.وجود غرفة مخصصة للنفايات ومحكمة االغالق•

.الغرفة مكيفة و نظيفة •

.مزودة بمصدر للمياه وتصيف•

.استخدام حاويات مغلقه للنقل ويتم تنظيفها يوميا•

.وجود شعار الخطر الحيوي عىل الغرفة وحاويات النقل•

.موقع الغرفة داخل سور المنشأة وبعيدة عن مسارات المراجعير  •

.ساعة24تنقل النفايات خارج المنشأة كل •

النفايات الطبية

معايير المستشفيات
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وليةمعايير مراكز الرعاية الصحية اال 
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ي •
 
 البيئة ال يوجد معايير تخص مكافحة العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية ف

.الخارجية للمركز الصحي 

البيئة الخارجية للمراكز الصحية

معايير مراكز الرعاية الصحية االولية
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ي جميع أماكن تقديم الخدمة •
 
ات مطهر )تتوفر مستلزمات مكافحة العدوى ف

(مطهرات األسطح-أدوات الوقاية الشخصية -األيدي 

اتها من أحواض غسل األيدي ومستلزم)تتوفر مستلزمات غسل وتطهير األيدي •
(  وىلي مضخات مطهر األيدي الكح/ صابون عادي أو صابون مطهر ومناشف ورقية 

ي الممرات مع وجود لوحات ارشاد
 
ي بمناطق رعاية المرض  وف ية قابلة للطاقم الطت 

.للتنظيف وتوضح طريقة غسل وتطهير االيدي

ي بممارسة تطهير االيدي قبل التعامل مع المريض م• ة وبعد يقوم الطاقم الطت  باشر
 باستخدام الماء والصابون أو المطهر الكحوىلي 

ً
.التعامل معه فورا

ي الممرات وخارج غرف•
 
الفحص تتوفر مضخات لمطهر األيدي الكحوىلي للمرض  ف

.  وتعمل بصورة جيدة 

البيئة الداخلية

معايير مراكز الرعاية الصحية االولية
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ي باالستخدام اآلمن للواقيات الشخصية عند التعا• م الطاقم الطت 
مل مع يلي  

ة المرض  المرض  فقط وليس بصورة مستمرة فال يتجولون بها خارج أماكن رعاي

(.  نوع الواقيات الشخصية المستخدم يعتمد عىل حسب الخدمة المقدمة)

–الكمام الجراحي -المريول االصفر)توفير جميع أنواع الواقيات الشخصية •

(.واقيات العينيير  -القفازات

الها  يوجد لوحات إرشادية تثقيفية صحية عن الوقاية من العدوى وطرق انتق•

ية سهلة ومف ي وأهمية وطرق تطهير األيدي باللغتير  العربية واالنجلير 
 
هومة وف

.أماكن واضحة 

البيئة الداخلية

معايير مراكز الرعاية الصحية االولية
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.استخدام المسحات الكحولية لتطهير الجلد قبل الحقن•

ي ال•
 
ة ف حاويات ال يتم تغطية االبر ويتم التخلص منها بعد االستخدام مباشر

سمح يمكن ان ي: مالحظة)البالستيكية الصفراء المخصصة للنفايات الحادة 
ي عيادات األسنان فقط

 
(.بتغطية االبر ف

.ال يوجد اتساخ ظاهر عىل الحوائط او ستائر المرض  او اشة المرض  •

(  بالستيك-جلد)الوسائد والشير تكون مغلفة بمادة سهلة التنظيف والتطهير •
ة يتم تغطية شير الفحص بأغطية نظيفة أحادي, وخالية من التشققات

ة ويتم التخلص منها عند االنتهاء من خدمة االستخدام قبل دخول المريض مباشر
.بعدها يتم تطهير الشير بالمواد المعتمدة من وزارة الصحة,المريض 

.  ال يتم استخدام البطاطير  الوبرية لتغطية المرض  •

البيئة الداخلية

معايير مراكز الرعاية الصحية االولية
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صة لهذا تنظيف وتطهير وتعقيم األدوات متكررة االستخدام يتم بالغرفة المخص•
ء منها خارج هذه الغرفة ي

.الغرض فقط وال يتم شر

تتكون غرفة التعقيم من منطقتير  عىل األقل  ملوثة ونظيفة•

:المنطقة الملوثة

ي حاويات محكمة اإلغالق •
 
يها شعار سهلة التنظيف وعل,تنقل األدوات الملوثة اليها ف

ي تستخدم فقط لألدوات الملوثة
.الخطر الحيوي والت 

مطهر , مناشف ورقية, صابون, حوض) تتوفر بها مستلزمات غسل وتطهير األيدي•
(كحوىلي 

(.رشف, سوائل التنظيف, حوض )تتوفر بها مستلزمات غسيل األدوات واآلالت •

, كمام جراحي ,واقيات العينير  , القفازات السميكة)تتوفر بها أدوات الوقاية الشخصية •
(.المريول األصفر

غرفة التعقيم

معايير مراكز الرعاية الصحية االولية
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:المنطقة النظيفة

.يتوفر بها جهاز للتعقيم بالبخار•

ي مكان نظيف ومرتب وبعيدا عن أشعة الشمس ال•
 
ة تخزن األدوات المعقمة ف مباشر
اوح بير  , ومصادر التلوث واألتربة

درجة مئوية ورطوبة ٢٣-٢٠درجات حراره تي 
مما يزيد ٪  للحفاظ عليها معقمه وضمان عدم تعرضها للرطوبة العالية٦٠-٣٠بير  

.احتمالية التلوث لألدوات المغلفة

35

غرفة التعقيم

معايير مراكز الرعاية الصحية االولية



.وجود حاوية النفايات الطبية الحادة•

.عدم وضع حاوية النفايات الطبية الحادة عىل األرض•

.الطبية العاديةوجود حاوية النفايات •

.يويالحاويات تحتوي عىل غطاء محكم يفتح بالقدم وعليها شعار الخطر الح•

.ال تتجاوز محتويات الحاويات اكير من ثالث ارباعها•

.يتم تطبيق سياسة فصل النفايات الطبية•

النفايات الطبية
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.النفايات الطبية مخزنة داخل حاويات أو غرفة مخصصة للنفايات•

.تستخدم حاويات مغلقه لنقل النفايات•

(.إن وجدت)وجود شعار الخطر الحيوي عىل الحاويات وغرفة النفايات •

.محكمة االغالق( إن وجدت)الحاويات وغرفة النفايات •

ل تنظيفها  ويوجد بها مصدر مياه ليسه( إن وجدت)غرفة النفايات نظيفة ومكيفة •
ام بنظافة االيدي .ويسهل االلي  

داخل سور المنشأة وبعيدة عن مسارات ( إن وجدت)موقع الحاويات أو الغرفة •
.المراجعير  

.  ساعة24تنقل النفايات خارج المنشأة كل •

النفايات الطبية
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