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 المقدمة

 كبير   سكككك  ة    صكككك  ة  با رعايةعدوى   مرتبطة  تشككككل    
ً
ى با محشككككتع   صكككك  ة  وتع ي     ت ديا ى   صكككك مار   مرضى و  ممارسككككار

نا ج   رئيسكككككك ة ع  اممت  ا   ع    مرتبطة با رعاية   صكككككك  ة  آ ي   م  ة عم     كككككك ة بإار ء ع    فشكككككك اع    ق هام   ي 

ى  وأيضككككككككا    2022با د      ع م    صككككككككادر  آ  عد ر    عا ة  ملا  ة عدوى   محشككككككككتع   صكككككككك  ة     ابعة إصككككككككاباع   ممارسككككككككار

ى باض ر ن   ةاوككككتة و  مسكككك  د        ( و  هدف  ةها    د و  سكككك طر  عف   فاوكككك اع COVID-19, MERS-COV  صكككك مار

 . با محشتع   ص  ة وعدم تعط    خد ة   ص  ة   مرضى 

 ملا  ة عدوى   محشكككككتع  كما أن م  ة  عب غ ت م عآ طريق   محشكككككتع   صككككك  ة عف   مةصكككككاع   مع مد   آ  عد ر    عا ة

   ص  ة  ت ت ديث   مةصاع بشل   س مر. 

 الرؤية، الرسالة، الهدف  

ى تةف ذ    عا    ت    فش اع   مرتبطة با رعاية   ص  ة د ي    محشتع   ص  ة. الرؤية:   •  تطبمق أعف   معا ير وت سار

    محشكتع   صك  ة  آ ي      شكم   مبنر عآ     د و  سك طر  عف    فشك اع  الرس الة:  •
  مرتبطة با رعاية   صك  ة  ى

    فش اع و  طرق   ع م ة  معا   ها وتطبمق  عا ير  لا  ة   عدوى د ي    محشتع   ص  ة. 

ور ت    تباد    معر ة و  خي   و سككككجة ات    عا    ت    فشكككك اع   ماائ ة بما      ق  ت   مر ات   ع م ة   مع مد   الهدف:  •

 . ااهزية    دي    ع م  

 المستهدفةلفئة ا

  برنا ج    فشككككككككككك اع
  إد ر ع  لا  ة   عدوى بمد رياع    حسكككككككككككال

  مرتبطة با رعاية   صككككككككككك  ة و رق  يسككككككككككك  ابة    كككككككككككيعة  ى

 .   مةاطق/  م ا ظاع
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  والصالحيات المتعلقة بتطبيق برنامج التفشيات وفريق االستجابة الرسيعة توزي    ع المهام  

 

 الجهة املسؤولة   املرتبطة بالرعاية الصحية وفريق االستجابة السريعة التفشياتبرنامج 

املرتبطة وأدلة العيل ببرنامج التفشعععععععععيات    واإلجراءاتوضعععععععععو اتنرية والاشعععععععععريعات  السعععععععععياسعععععععععات  .1

 وتحديثها بصفة دورية وكليا دعت الحاجة. بالرعاية الصحية وفريق االستجابة السريعة

اإلدارة العامة ملكافحة  

 العدوى في وزارة الصحة 

 إعداد وتحديث واعتياد اتدلة اإلرشادية املتبعة حسب املرجو العلمي املعتيد. .2

 .املرتبطة بالرعاية الصحية وفريق االستجابة السريعة  التفشياتإعداد الخطة السنوية لبرنامج   .3

 على جييو املستويات. البرنامجاقبة مؤشرات اتداء الرئيسية لتقييم ر وضو وم .4

اإلشععععععععععراى العاط على الخطط التدريبية للينا ق و   إعداد الخطط التدريبية على املسععععععععععتوى الو  ي  .5

 واملحافرات.

املنسععععععععععععق ا على  يفيععة اإلد ععا  في التبليغ واملشععععععععععععععار ععة في تععدريععب  تحععديععث واعتيععاد نيععا      إعععداد  .6

 .املنصة اإللكترونية

توف ر االسععععععععععععاشععععععععععععععارة العلييعععة والعععدعم الف ي إلدارة مكعععافحعععة الععععدوى في املعععديريعععة الععععامعععة للشععععععععععععؤوا  .7

 الصحية في املنطقة / املحافرة والتجيعات الصحية.

املر زي للعدعم ومتعاةععة التفشععععععععععععيعات إ ا اسععععععععععععتعد ى اتمر    االسععععععععععععتجعابعة السععععععععععععريععةزيعارات فريق  تنفيع    .8

 وحسب الدليل الصادر في تحديد مستوى التفشيات.

على وتقرير إصعععابات امليارسععع ا الصعععحي ا باتمرا  الناشععع ة واملسعععتجدة  تفشعععياتإصعععدار تقارير ال .9

 واملستجدة وما يدر  تحتها.الناش ة  اتمرا حاالت جييو   ومتاةعة املستوى الو  ي. 

 اإلشراى وتنفي  الدورات واللقاءات العليية على املستوى الو  ي. .10

 في جييو املحافرات واملنا ق.            البرنامجاإلشراى العاط على تنفي   طط ومشاريو  .11

وتسععععععععععجيل   إنشععععععععععاء ودجراء التحدييات والتحسععععععععععينات على املنصععععععععععة اإللكترونية للتفشععععععععععيات الو ائية .12

 .إصابات امليارس ا الصحي ا باتمرا  الناش ة واملستجدة

 وتقديم املالحرات والدعم. ا  البرنامجتقييم منسقي  .13

 

على مسععععععععععععتوى املنطقعة /   للبرنعامج اإلرشععععععععععععاديعةاإلشععععععععععععراى على تنفيع  اتنريعة والاشععععععععععععريععات واتدلعة  .1

 املحافرة.

إدارة مكافحة العدوى في  

املديرية العامة للشؤوا 

الصحية في املنطقة /  

 املحافرة 

 واالسععععتجابةاملحافرة.  على مسععععتوى املنطقة/مكونه من أعضععععاء مؤ ل ا تشععععكيل لجنة للتفشععععيات   .2

املعتيدة من قبل اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشععععععععععع ت  اآلليةحسعععععععععععب السعععععععععععريعة للقياط بزيارات  

 الصحية.

ضعععياا وصعععو  اتدلة اإلرشعععادية  جييو املواد التعلييية  جييو البرامج والدورات التدريبية  لوائ   .3

اإلدارة الععامعة ملكعافحعة ععدوى املنشععععععععععععع ت  املواصععععععععععععفعات الفنيعة والتععاميم والتوج هعات املعتيعدة من  

 الصحية الى التجيعات واملنش ت الصحية.

على مسعععععتوى املنطقة/املحافرة سعععععواءع في التجيعات الصعععععحية أو   لبرنامجمؤشعععععرات ا اإلشعععععراى على .4

 .القطاعات ات رى حسب الصالحية املحددة وحسب الوثائق املعتيدة من الاشريو الوزاري 
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والتوج هععات والتعععاميم املعتيععدة من قبععل اإلدارة العععامععة ملكععافحععة عععدوى املنشععععععععععععع ت   طتنفيعع  الخط .5

الصعحية ودعداد وتنفي   طة  اصعة على مسعتوى املنطقة/املحافرة بيا يتيا عع  مو توجه اإلدارة 

ت الصعحية املسعتهدفة ومشعار تها مو  ت الصعحية لتطبيقها على املنشع  العامة ملكافحة عدوى املنشع 

 ية.الجهات املعن

إدارة مكافحة العدوى في  

املديرية العامة للشؤوا 

الصحية في املنطقة /  

 املحافرة 

اعتيادا على اإلشععععععععععععراى على تنفي  التجيو للبرامج التدريبية وتقديم الدعم عند الحاجة بالتدريب   .6

 ت الصحية.  املحتوى العلمي الصادر من قبل اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنش

ت   البرامج التعععدريبيعععة ال ي يتم التوجيعععه لهعععا من قبعععل اإلدارة الععععامعععة ملكعععافحعععة ععععدوى املنشعععععععععععععع تنفيععع    .7

 الصحية.

على مسععععععععععععتوى املنطقعة /   للبرنعامج اإلرشععععععععععععاديعةاإلشععععععععععععراى على تنفيع  اتنريعة والاشععععععععععععريععات واتدلعة  .8

 املحافرة.

اعتياد املنسق ا من قبل املنسق ا على  يفية اإلد ا  في املنصة اإللكترونية  وبعد أا يتم  تدريب   .9

 التجيو يتم عيل حسابات لهم في املنصة اإللكترونية.

اقبععة معععدالت العععدوى املكاسععععععععععععبععة بععاملنشعععععععععععععع ت الصععععععععععععحيععة بععاملنطقععة والتعع  ععد من وضععععععععععععو  طط  .10 مر

 تصحيحية لها ملنعها أو التقليل منها ومتاةعة تنفي  ا.

ومراجعععععة البيععععانععععات    والتعععع  ععععدمتععععاةعععععة عيليععععة اإلبالا الفوري عن الحععععاالت الجععععديععععدة للتفشععععععععععععيععععات   .11

  والتد ل عند ا اشععععععععافها في حا  عدط لعلمي واملعلومات املرسععععععععلة وتحديثها اليومي حسععععععععب دليل ا

 حسب الدليل.من قبلهم الفوري   باإلبالاوالتوجيه  نش ة الصحيةالتبليغ من امل

العامة ملكافحة العدوى في  للتفشععععععععيات ل دارةودرسععععععععا  النيا   املعتيدة والوثائق الالزمة مراجعة   .12

 وزارة الصحة.

تعاةععة التفشععععععععععععيعات حسععععععععععععب العدليعل الصععععععععععععادر في تحعديعد مسععععععععععععتوى  ملالقيعاط بزيعارات التعد عل الععاجعل   .13

رير الالزمة  انخفا  جودة البيانات والبالغات في أي منشع   باملنطقة ورفو التقاعند  أو    التفشعيات

الى الوزارة و لعععن بنعععاءع على معععا توجعععه بعععه اإلدارة الععععامعععة أو تحعععدد  التععععاميم أو أي وسععععععععععععيلعععة معتيعععدة 

 بالتنسيق مو التجيو الصحي.

إجراءات  التفشععععععيات  وتقييمفي تنفي   طة عيل مكافحة العدوى للتعامل مو  واملتاةعةاإلشععععععراى   .14

 .مو مراعات تحديد مستويات التفشعي  مكافحة العدوى باملنش ت الصحية

 اإلشراى على متاةعة تنفي  التوصيات والخطط التصحيحية الصادرة من تقارير التفشيات. .15

 اإلشراى على تنفي   طط ومشاريو البرنامج باملنطقة / املحافرة. .16

تقديم الدعم الف ي واإلداري للينشعععع ة الصععععحية الحتواء تفشعععععي  للتجيو و توف ر االسععععاشععععارة العليية  .17

 .اسانادا على اتدلة اإلرشادية الصادر من اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنش ت الصحية املر 

 واملؤشرات.للوزارة عند  لبها لتقرير فرق االستجابة السريعة رفو اإلحصائيات   .18

اقبة جودة البيانات للبرنامج لضعععععععععياا اإلد االت الصعععععععععحيحة من املنشععععععععع ت الصعععععععععحية .19  . ومتاةعةمر

 لجييو اتمرا  الناش ة واملستجدة إلصابات امليارس ا الصحي ا ومراجعة الحاالت اإليجابية

 إعداد التقارير واإلحصائيات الدورية والسنوية عن أنشطة ودنجازات البرنامج. .20
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 ت التاةعة له حسب اتدلة اإلرشادية. في املنشالتفشيات  تفعيل وتنفي  برنامج   .1

التجيو الصحي في املنطقة / 

 املحافرة 

 

التاةعة   املنشع تإعداد الخطة السعنوية الخاصعة بالبرامج التدريبية بناء على االحتيا  على مسعتوى  .2

 .لها

 شؤوا الصحية عند الحاجة.لتنفي  البرامج التدريبية بالتعاوا مو املديرية العامة ل .3

البرنامج والرصععععععد  القياط بالزيارات امليدانية ملسععععععاشععععععفيات التجيو للتحقق من تنفي  جييو  طط  .4

 املبكر للفاشيات.

ومراجعععععة البيععععانععععات    والتعععع  ععععدمتععععاةعععععة عيليععععة اإلبالا الفوري عن الحععععاالت الجععععديععععدة للتفشععععععععععععيععععات   .5

وتحديثها اليومي حسععب دليل الو ائيات  والتد ل عند ا اشععافها في حا  عدط   واملعلومات املرسععلة

 حسب الدليل.من قبلهم الفوري   باإلبالاوالتوجيه  نش ة الصحيةالتبليغ من امل

ت الو ععائيعععة إلدارة مكعععافحععة  اتعب عععة ودرسععععععععععععععا  النيعععا   املعتيعععدة والوثععائق الالزمععة للتفشععععععععععععيععع   متعععاةععععة .6

 .لشؤوا الصحية في املنطقة / املحافرةالعدوى في املديرية العامة ل

تعاةععة التفشععععععععععععيعات حسععععععععععععب العدليعل الصععععععععععععادر في تحعديعد مسععععععععععععتوى  ملالقيعاط بزيعارات التعد عل الععاجعل   .7

انخفا  جودة البيانات والبالغات في أي منشع   باملنطقة ورفو التقارير الالزمة   أو عند   التفشعيات

 و لن بناءع على ما توجه به اإلدارة العامة أو تحدد  التعاميم أو أي وسيلة معتيدة. املديريةالى 

إجراءات    وتقييمتنفي   طة عيل مكافحة العدوى للتعامل مو التفشععععععععععععياتاملشععععععععععععار ة في إعداد و  .8

 .مو مراعات تحديد مستويات التفشعي التاةعة له  مكافحة العدوى باملنش ت الصحية

من التقارير وتقديم الدعم الف ي للسيطرة الخطط التصحيحية الصادرة  التوصيات   تنفي متاةعة  .9

 املحافرة.واحتواء الفاشيات الو ائية باملنش ت الصحية التاةعة للتجيو الصحي في املنطقة / 

 متاةعة تنفي  وتفعيل  طط ومشاريو البرنامج في جييو املنش ت الصحية التاةعة للتجيو. .10

 تقديم الدعم الف ي واإلداري للينش ة الصحية الحتواء تفشعي املر . .11

اقبة جودة البيانات للبرنامج لضععععععياا اإلد االت الصععععععحيحة من  .12   . وتسععععععجيل املنشعععععع ت الصععععععحيةمر

 لجييو اتمرا  الناش ة واملستجدة إلصابات امليارس ا الصحي ا  الحاالت اإليجابية

إلدارة مكعافحعة الععدوى في املعديريعة الععامعة للشععععععععععععؤوا الصععععععععععععحيعة في الرفو بعاإلحصععععععععععععائيعات الشععععععععععععهريعة   .13

     .في حا  الطلبفرة املحااملنطقة / 

 للينش ت الصحية التاةعة للتجيو. الدورية  واإلحصائيات التقارير  إعداد .14
  

دا عل املنشعععععععععععع ة من  ال  نيو   اإلبالا املعتيعد من اإلدارة الععامعة   اإلبالا الفوري عن التفشععععععععععععيعات .1

والاسعععععععععجيل الفوري لجحاالت اإليجابية إلصعععععععععابات امليارسععععععععع ا    الصعععععععععحية.ت   ملكافحة عدوى املنشععععععععع 

 لجييو اتمرا  الناش ة واملستجدةالصحي ا  

 الصحية املنش ة   
الععامعة ملكعافحعة   اإلدارةحسععععععععععععب اتدلعة اإلرشععععععععععععاديعة املعتيعدة من   التفشععععععععععععيعاتتفعيعل وتنفيع  برنعامج   .2

 ت الصحية. عدوى املنش

 تفعيل اللوائ  املتطلبة لبرنامج التفشيات بتحديياتها املستيرة. .3

سواء الدا لية أو تقارير التفشيات الو ائية والخطط التصحيحية الصادرة من توصيات  التطبيق   .4

 الخارجية.الناتجة عن الزيارات  

 تنفي  املشاريو الالزمة لبرامج الفاشيات الو ائية.  .5
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نامجالمهام المطلوبة من منسق  ي  البر
 
 المديرية )عدم وجود تجمعات(  ف

 اإلدارة 
إدارة مكعععافحعععة الععععدوى بعععاملعععديريعععة لععععامعععة 

 للشؤوا الصحية
  منسق

التفشيات املرتبطة بالرعاية الصحية وفريق برنامج 

 االستجابة السريعة

 2022 تاريخ املراجعة القادمة  2022 تاريخ االعتياد 

 

)عدط وجود تجيو( املهاط املطلو ة من منسق البرنامج في املديرية  

االسععععععععععتجابة السععععععععععريعة بينصععععععععععة مكافحة العدوى في مر ز القيادة والتحكم باملنطقة/املحافرة  برنامج التفشععععععععععيات املرتبطة بالرعاية الصععععععععععحية وفريق  يرتبط

الناشععع ة واملسعععتجدة مسعععؤولية فريق اتمرا  التفشعععيات املرتبطة بالرعاية الصعععحية وجييو  وال ين يرتبطوا بدور م بير ز القيادة والتحكم املر زي  جييو 

 االستجابة السريعة في املديرية. 

 .ال يتم تغي ر منسق املنطقة/املحافرة إال ةعد إرسا   طاب رسمي أو عبر البريد اإللكتروني لفريق البرنامج بديواا الوزارة •

إجازاته أو عدط تواجد  ويلتزط املنسعععق باسعععليم كافة مهامه ةشعععكل  ت  يل شعععخد مدرب لعيل بديل ملنسعععق املنطقة/املحافرة لتغطية املنسعععق  ال   •

 كامل ملن ينوب عنه ودبالا الفريق املر زي بديواا الوزارة.

القطاعات ات رى حسب الصالحية املحددة وحسب على مستوى املنطقة/املحافرة سواءع في التجيعات الصحية أو   لبرنامجمؤشرات ا اإلشراى على •

 .من الاشريو الوزاري   الوثائق املعتيدة

 الناش ة واملستجدة مكونه من أعضاء مؤ ل ا على مستوى املنطقة/املحافرة. ولألمرا شكيل لجنة للتفشيات  ت •

افحة عدوى  ضععياا وصععو  اتدلة اإلرشععادية  جييو املواد التعلييية  لوائ  املواصععفات الفنية والتعاميم والتوج هات املعتيدة من اإلدارة العامة ملك  •

 .نش ت الصحية الى املنش ت الصحيةامل

ت  ضععععععععياا وصععععععععو  جييو البرامج والدورات التدريبية املعلن عنها من اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشعععععععع ت الصععععععععحية الى املنشعععععععع ت الصععععععععحية والف ا •

 .املستهدفة

 باملنطقة/املحافرة.اإلشراى على تطبيق السياسات واإلجراءات والتنرييات من قبل جييو املنش ت الصحية  •

وتنفي   طة  اصععععععععة على مسععععععععتوى   ودعدادتنفي  الخطة والتوج هات والتعاميم املعتيدة من قبل اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشعععععععع ت الصععععععععحية   •

هدفة ومشعععار تها مو  الصعععحية املسعععت املنشععع تالصعععحية لتطبيقها على  املنشععع تاملنطقة/املحافرة بيا يتيا عععع  مو توجه اإلدارة العامة ملكافحة عدوى 

 الجهات املعنية.

ملكععافحععة    تنفيعع  الخطط التععدريبيععة للبرنععامج بععاملنطقععة / املحععافرععة وتقععديم الععدعم بععالتععدريععب اعتيععادا على املحتوى العلمي املعتيععد من اإلدارة العععامععة •

 .عدوى املنش ت الصحية

 الصحية. املنش تملكافحة عدوى تنفي  البرامج التدريبية ال ي يتم التوجيه لها من قبل اإلدارة العامة  •

 باملنطقة / املحافرة السريعةفريق االستجابة   وتدريب أعضاءترشي    •

 ومتاةعة  تدريب املنسععععععق ا على  يفية اإلد ا  في املنصععععععة اإللكترونية  وبعد أا يتم اعتياد املنسععععععق ا يتم عيل حسععععععابات لهم في املنصععععععة اإللكترونية. •

واإلبالا   نشع ة الصعحيةعند ا اشعافها في حا  عدط التبليغ من امل واملسعتجدة والتد لالجديدة لألمرا  الناشع ة    عيلية اإلبالا الفوري عن الحاالت

 .الفوري عند وجود تفشعي 

 والتدريب على رأس العيل.للينش ت الصحية للتحقق من تنفي  جييو  طط البرنامج والرصد املبكر للفاشيات  يدانيةالقياط بالزيارات امل •

اقبة مع •  دالت العدوى املكاسبة باملنش ت الصحية باملنطقة والت  د من وضو  طط تصحيحية لها ملنعها أو التقليل منها ومتاةعة تنفي  ا.مر

  )اإلصعابات/الوفيات(  متاةعة عيلية اإلبالا الفوري عن الحاالت الجديدة للتفشعيات والت  د ومراجعة البيانات واملعلومات املرسعلة وتحديثها اليومي •

 حسب دليل الو ائيات  والتد ل عند ا اشافها في حا  عدط التبليغ من املنش ة الصحية والتوجيه باإلبالا الفوري من قبلهم حسب الدليل.

 الصحية. املنش تةعد اإلبالا يتم تحديد مستوى التفشعي والتعامل معه بحسب دليل التفشيات الصادر من اإلدارة العامة ملكافحة عدوى  •
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 طة مكافحة العدوى للتعامل مو التفشععععععععععععيات على جييو املسععععععععععععتويات وتتم عيلية التحقيق في الفاشععععععععععععية  طوة بخطوة للسععععععععععععيطرة عليه يتم تفعيل   •

 ومعرفة اتسباب ملنعها مستقبال ويتم إعداد  طة عيل للتعامل مو التفشيات بحسب مستوى التفشعي.

الصعحية بحضعور املسعاشعفيات    املنشع تات والنيا   مو اإلدارة العامة ملكافحة عدوى السعتبيانيتم مناقشعة البيانات واملعلومات والنتائج الخاصعة با •

 املعنية و لن بحسب مستوى التفشعي.

مراجعة ودرسعععععععا  النيا   املعتيدة والوثائق الالزمة للتفشعععععععيات )قائية املرلعععععععع  املصعععععععاب ا بالعدوى  قائية من كانوا على تواصعععععععل مو الحالة تعب ة    •

حسعب اآللية    سعاعة أو   48-24الصعحة  يتم  لن في غضعوا  العامة ملكافحة العدوى في وزارة    املنح   الو ائي( ل دارةأو مرلعع  سعواء عامل ا حعحي ا  

 .املعتيدة من اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنش ت الصحية

انخفا   عند  في تحديد مسععتوى التفشععيات  أو    ملتاةعة التفشععيات حسععب الدليل الصععادر  لفريق االسععتجابة السععريعة القياط بزيارات التد ل العاجل •

دد  التععاميم أو أي جودة البيعانعات والبالغعات في أي منشعععععععععععع   بعاملنطقعة ورفو التقعارير الالزمعة الى الوزارة و لعن بنعاءع على معا توجعه بعه اإلدارة الععامعة أو تحع 

 .وسيلة معتيدة

عند وجود   مو التفشععععععععيات  وتقييم إجراءات مكافحة العدوى باملنشعععععععع ت الصععععععععحيةفي تنفي   طة عيل مكافحة العدوى للتعامل  املشععععععععار ة واملتاةعة •

 .مو مراعات تحديد مستويات التفشعي تفشيات  

من التقارير وتقديم الدعم الف ي للسعععيطرة واحتواء الفاشعععيات الو ائية باملنشععع ت الصعععحية الخطط التصعععحيحية الصعععادرة التوصعععيات    تنفي متاةعة   •

 املنطقة / املحافرة. التاةعة للتجيو الصحي في

 .تنفي   طط ومشاريو البرنامج باملنطقة / املحافرة ومتاةعة اإلشراى •

اسعععععانادا على اتدلة اإلرشعععععادية الصعععععادر من اإلدارة   تقديم الدعم الف ي واإلداري للينشععععع ة الصعععععحية الحتواء تفشععععععي املر و  توف ر االسعععععاشعععععارة العليية •

 .الصحيةالعامة ملكافحة عدوى املنش ت 

اقبة جودة البيانات للبرنامج لضياا اإلد االت الصحيحة من املنش ت الصحية •  .مر

 إعداد التقارير واإلحصائيات الدورية والسنوية عن أنشطة ودنجازات البرنامج. •

 العامة  املختبر اإلقليمي...الخ( التواصل مو اإلدارات اإلقلييية ات رى  ات الصلة للتنسيق معها  على سبيل امليا  )إدارة الصحة •

 جود أي استفسار.  في حا  و  التواصل مو فريق البرنامج في اإلدارة العامة ملكافحة العدوى املكلف مو املنطقة •

 أي مهية أ رى يكلف لها من قبل الرئيس املباشر أو مشرى البرنامج بالوزارة أو حسب ما لستجد من مهاط  ال  تحو  القطاع الصحي. •
 

 الشروط الواجب توفر ا في منسق البرنامج 

 الشروط 

 .واالستجابة السريعة املر زي التفشيات  أا يكوا تم تدريبه واعتياد  من قبل فريق  •

 إتقاا اللغة اإلنجل زية تحدثا و تابة. •

أا تكوا  برته عام ا على اتقل في مجا  مكافحة العدوى / حاصعععععععععل على دبلوط مكافحة العدوى  أو الصعععععععععحة العامة  أو اتمرا    •

 املعدية  أو ما لعادلها.  

 .الصحة العامةحاصل على شهادة البكالوريوس في الطب /التيريض/املختبرات /الو ائيات/ •

 من اإلدارة العامة ملكافحة العدوى للتفشيات   أا يتعهد بحضور الدورة التدريبية املتقدمة   •

 التبليغ وسرعة االستجابة والتواصل. •
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نامجالمهام المطلوبة من منسق  ي  البر
 
 ة )وجود تجمعات( المديري ف

 االدارة 
إدارة مكعععافحعععة الععععدوى بعععاملعععديريعععة لععععامعععة 

 للشؤوا الصحية
  منسق

برنامج التفشععععععععععععيات املرتبطة بالرعاية 

 الصحية وفريق االستجابة السريعة

 2022 تاريخ املراجعة القادمة  2022 تاريخ االعتياد 

 

)وجود تجيعات( املديريةاملهاط املطلو ة من منسق البرنامج في   

االستجابة السريعة بينصة مكافحة العدوى في مر ز القيادة والتحكم باملنطقة/املحافرة  برنامج التفشيات املرتبطة بالرعاية الصحية وفريق رتبطي

اتمرا  الناش ة واملستجدة مسؤولية التفشيات املرتبطة بالرعاية الصحية وجييو يرتبطوا بدور م بير ز القيادة والتحكم املر زي  جييو وال ين 

 جيو  و اإلبالا لليديرية.الت ودور  فريق االستجابة السريعة في املديرية

 ال يتم تغي ر منسق املنطقة/املحافرة إال ةعد إرسا   طاب رسمي أو عبر البريد اإللكتروني لفريق البرنامج بديواا الوزارة. •

ت  يل شعععععععخد مدرب لعيل بديل ملنسعععععععق املنطقة/املحافرة لتغطية املنسعععععععق  ال  إجازاته أو عدط تواجد  ويلتزط املنسعععععععق باسعععععععليم كافة مهامه    •

 ةشكل كامل ملن ينوب عنه ودبالا منسق الفريق املر زي بديواا الوزارة.

القطاعات ات رى حسعععععب الصعععععالحية املحددة يعات الصعععععحية أو على مسعععععتوى املنطقة/املحافرة سعععععواءع في التج  لبرنامجمؤشعععععرات ا اإلشعععععراى على •

 .وحسب الوثائق املعتيدة من الاشريو الوزاري 

 من أعضاء مؤ ل ا على مستوى املنطقة/املحافرة. مكونهالناش ة واملستجدة  ولألمرا تشكيل لجنة للتفشيات   •

افحة  ضععععععععياا وصععععععععو  اتدلة اإلرشععععععععادية  جييو املواد التعلييية  لوائ  املواصععععععععفات الفنية والتعاميم والتوج هات املعتيدة من اإلدارة العامة ملك  •

 املنش ت الصحية.التجيعات و عدوى املنش ت الصحية الى 

املنشعععععععععععع ت التجيععات و فحعة عدوى املنشعععععععععععع ت الصععععععععععععحيعة الى ضععععععععععععيعاا وصععععععععععععو  جييو البرامج والدورات التعدريبيعة املعلن عنهعا من اإلدارة الععامة ملكعا •

 .الصحية والف ات املستهدفة

 اإلشراى على تطبيق سياسات ودجراءات وتنرييات البرنامج من قبل جييو املنش ت الصحية التاةعة للينطقة/املحافرة.  •

وتنفي   طة  اصععة على مسععتوى  ودعدادملنشعع ت الصععحية  تنفي  الخطة والتوج هات والتعاميم املعتيدة من قبل اإلدارة العامة ملكافحة عدوى ا •

الصعععحية املسعععتهدفة ومشعععار تها    املنشععع تالصعععحية لتطبيقها على   املنشععع تاملنطقة/املحافرة بيا يتيا عععع  مو توجه اإلدارة العامة ملكافحة عدوى 

 مو الجهات املعنية.

 على املحتوى العلمي  عند الحاجة  باملنطقة / املحافرة وتقديم الدعم بالتدريباإلشعععععععععراى على تنفي  التجيو الخطط التدريبية للبرنامج   •
ُ
اعتيادا

 . من قبل اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنش ت الصحية  صادر ال

 الصحية. املنش تتنفي  البرامج التدريبية ال ي يتم التوجيه لها من قبل اإلدارة العامة ملكافحة عدوى  •

ة تدريب املنسعععععععق ا على  يفية اإلد ا  في املنصعععععععة اإللكترونية  وبعد أا يتم اعتياد املنسعععععععق ا من قبل التجيو يتم عيل حسعععععععابات لهم في املنصععععععع  •

  عند ا اشععافها في حا  عدط التبليغ من  واملسععتجدة والتد لعيلية اإلبالا الفوري عن الحاالت الجديدة لألمرا  الناشعع ة   ومتاةعةاإللكترونية.  

 .واإلبالا الفوري عند وجود تفشعي  نش ة الصحيةامل

والتدريب على   ملسعععععاشعععععفيات التجيو للتحقق من تنفي  جييو  طط البرنامج والرصعععععد املبكر للفاشعععععيات  القياط بالزيارات امليدانيةيقوط التجيو ب •

 رأس العيل.

اقبة معدالت العدوى املكاسبة باملنش ت الصحية باملنطقة والت  د من  •  وضو  طط تصحيحية لها ملنعها أو التقليل منها ومتاةعة تنفي  ا.مر

اليومي • املرسععععععععععععلععععععة وتحععععععديثهععععععا  واملعلومععععععات  ومراجعععععععة البيععععععانععععععات  والتعععععع  ععععععد  للتفشععععععععععععيععععععات  الجععععععديععععععدة  الحععععععاالت  الفوري عن   متععععععاةعععععععة عيليععععععة اإلبالا 

ن املنشععععع ة الصعععععحية والتوجيه باإلبالا الفوري من  حسعععععب دليل الو ائيات  والتد ل عند ا اشعععععافها في حا  عدط التبليغ م  )اإلصعععععابات/الوفيات(

 قبلهم حسب الدليل.
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 الصحية. املنش تةعد اإلبالا يتم تحديد مستوى التفشعي والتعامل معه بحسب دليل التفشيات الصادر من اإلدارة العامة ملكافحة عدوى  •

يتم تفعيل  طة مكافحة العدوى للتعامل مو التفشععععععيات على جييو املسععععععتويات وتتم عيلية التحقيق في الفاشععععععية  طوة بخطوة للسععععععيطرة عليه   •

 مستقبال ويتم إعداد  طة عيل للتعامل مو التفشيات بحسب مستوى التفشعي.ومعرفة اتسباب ملنعها 

الصععععععععععععحيعة بحضععععععععععععور    املنشعععععععععععع تالسععععععععععععتبيعانعات والنيعا   مو اإلدارة الععامعة ملكعافحعة ععدوى بعايتم منعاقشععععععععععععة البيعانعات واملعلومعات والنتعائج الخعاصععععععععععععة  •

 التجيعات واملساشفيات املعنية و لن بحسب مستوى التفشعي.

)قائية املرلععععع  املصععععاب ا بالعدوى  قائية من كانوا على تواصععععل مو الحالة سععععواء مراجعة ودرسععععا  النيا   املعتيدة والوثائق الالزمة للتفشععععيات   •

على أا يقوط التجيو بيتاةعة التعب ة واإلرسعععععا  مو   العامة ملكافحة العدوى في وزارة الصعععععحة ل دارة  (  املنح   الو ائيعامل ا حعععععحي ا أو مرلعععععع  

 .حسب اآللية املعتيدة من اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنش ت الصحية ساعة أو   48-24الصحية  يتم  لن في غضوا    املنش ت

عند ملتاةعة التفشععععععععيات حسععععععععب الدليل الصععععععععادر في تحديد مسععععععععتوى التفشععععععععيات  أو  لفريق االسععععععععتجابة السععععععععريعةالعاجل القياط بزيارات التد ل  •

الزمعة الى الوزارة و لعن بنعاءع على معا توجعه بعه اإلدارة الععامعة أو تحعدد  انخفعا  جودة البيعانعات والبالغعات في أي منشععععععععععععع   بعاملنطقعة ورفو التقعارير ال

 بالتنسيق مو التجيو الصحي.  املعتيدة  الوثائقو التعاميم 

عند وجود   وتقييم إجراءات مكافحة العدوى باملنشعع ت الصععحية  التفشععيات تنفي   طة عيل مكافحة العدوى للتعامل مو في   واملتاةعةاإلشععراى   •

 .مو مراعات تحديد مستويات التفشعي تفشيات  

وتقييم إجراءات مكافحة العدوى باملسعععاشعععفيات     طة عيل مكافحة العدوى للتعامل مو التفشعععيات  تنفي إعداد و املشعععار ة في تقوط التجيعات ب •

 .مو مراعات تحديد مستويات التفشعي 

 اإلشراى على متاةعة تنفي  التوصيات والخطط التصحيحية الصادرة من تقارير التفشيات. •

اء الفاشعععععيات الو ائية من التقارير وتقديم الدعم الف ي للسعععععيطرة واحتو الصعععععادرة الخطط التصعععععحيحية التوصعععععيات    تنفي يتاةعة  يقوط التجيو ب •

 باملنش ت الصحية التاةعة للتجيو الصحي في املنطقة / املحافرة.

 املتاةعة من قبل التجيو. على تنفي   طط ومشاريو البرنامج باملنطقة / املحافرة اإلشراى •

اسعانادا على اتدلة اإلرشعادية الصعادر من   املر تقديم الدعم الف ي واإلداري للينشع ة الصعحية الحتواء تفشععي  للتجيو و توف ر االسعاشعارة العليية   •

 .اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنش ت الصحية

اقبة جودة البيانات للبرنامج لضياا اإلد االت الصحيحة من املنش ت الصحية •  .مر

 إعداد التقارير واإلحصائيات الدورية والسنوية عن أنشطة ودنجازات البرنامج. •

 العامة  املختبر اإلقليمي...الخ( اإلدارات اإلقلييية ات رى  ات الصلة للتنسيق معها  على سبيل امليا  )إدارة الصحةالتواصل مو  •

 التواصل مو فريق البرنامج في اإلدارة العامة ملكافحة العدوى في حا  وجود أي استفسار.   •

 بالوزارة أو حسب ما لستجد من مهاط  ال  تحو  القطاع الصحي.مشرى البرنامج   أو أي مهية أ رى يكلف لها من قبل الرئيس املباشر  •

 

 الشروط الواجب توفر ا في منسق البرنامج 

 الشروط 

 . التفشيات واالستجابة السريعة املر زي أا يكوا تم تدريبه واعتياد  من قبل فريق  •

 إتقاا اللغة اإلنجل زية تحدثا و تابة. •

أا تكوا  برته عام ا على اتقل في مجا  مكافحة العدوى / حاصل على دبلوط مكافحة العدوى  أو الصحة العامة  أو   •

 اتمرا  املعدية  أو ما لعادلها. 

 . الصحة العامة لى شهادة البكالوريوس في الطب /التيريض/املختبرات /الو ائيات/حاصل ع •

 من اإلدارة العامة ملكافحة العدوى للتفشيات  أا يتعهد بحضور الدورة التدريبية املتقدمة   •

 التبليغ وسرعة االستجابة والتواصل. •
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 الهيكل التنظيمي 

نا ج    فشكككككككك اع   مرتبطة با رعاية   صكككككككك  ة و ريق  يسكككككككك  ابة    ككككككككيعة باعد ر    عا ة  ملا  ة   تم عم  ه ل  تةظ م   ي 

ى با مد رياع و  فريق   مرك     ى   محسككككككك ار  سكككككككجةاد  عف وز  ة ت  يككككت  عدوى   محشكككككككتع   صككككككك  ة  جسكككككككه   م  ة      صككككككك  بار

ى   مد رياع    ة   عدوىبر  ج  لا طبمق   مهام و  ص ح اع   م ع  ة ب  .RHD2.0   ص  ة و    معاعبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة العمليات والتقارير 

نا ج    فشكككككككككك اع   مرتبطة با رعاية   صكككككككككك  ة و ريق  يسكككككككككك  ابة    ككككككككككيعة باعد ر    عا ة  ت  م وحد    عم  اع و    ارير بي 

 :   ملا  ة عدوى   محشتع   ص  ة بعم     ال 

o   م حد و  رد عف  يس فسار ع بخص ص    
ونى  س  با  ب غاع    فش اع  آ   محشتع   ص  ة ي     ةظام  ع  يل

    ب مغ.  م  ة

o   فش اع با محشتع   ص  ة.   ضسب ع ةإصد ر     ارير   م   ة    

ى با مةاطق و  م ا ظاع ❑    محس ار

 ساعاع( 6-2  عب غ  آ    أكد  آ إب غ   محشتع   ص  ة حسب   س اساع و عار ء ع.  ▪

    أكد  آ  عب غ   ص مح   محشتع   ص  ة.  ▪

    ةم   ▪
.    أكد  آ تعبتة اممت   خاناع  ى  ساعة( 48-24 ي    ذت     ص 

▪  .   نم ذت     ص 
    أكد عف ص ة   ب اناع   مدي ة  ى

     ر        صككككككك   م عة   يقعآ طر        صككككككك :  ▪
ونى يد  ع  يل ى وعآ طريق   ي  نا ج  سكككككككم ة   محسككككككك ار   رسكككككككم    ي 

  عةد 
وتشككككككككم  إاا  ع نهاية   عف  د ر   سككككككككاعةح ث أن عم     حد  يسكككككككك مر    ور ضككككككككى   و     صكككككككك    هاتاى

  ضسبمع و عاا  ع   رسم ة. 

شرف البرنامجم  

 نائب مشرف البرنامج

 وحدة التقارير 
وحدة التدريب 

 والتعليم 

وحدة 

 المشاريع 

وحدة 

 المؤشرات 

وحدة فريق االستجابة 

 السريعة
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 وحدة فريق االستجابة الرسيعة 

نا ج    فش اع   مرتبطة با رعاية   ص  ة و ريق  يس  ابة    يعة باعد ر    عا ة   ت  م وحد   ريق  يس  ابة    يعة بي 

 :   ملا  ة عدوى   محشتع   ص  ة بعم     ال 

o ابعة اممت    فش اع    .    مرتبطة با رعاية   ص  ة ب ممت تصح فاتها و   دي    زيار  حسب   د      ع م 

o  إصد ر ت رير  رق  يس  ابة    يعة با مةاطق و  م ا ظاع ور عه ضص اب   ص ح ة 

ى با مةاطق و  م ا ظاع ❑    محس ار

    صكككك  ة تصككككح م     يار    محشككككأC  زيار ع    فشكككك اع حسككككب    صككككح م.    ابعة     مت   صكككك   تصككككح م   ▪

B+A)    و تباع يريطة    دي    مع مد   آ  عد ر    عا ة  ملا  ة عدوى   محشكككككتع   صككككك  ة  ضكككككمان ا د

ى      ر  و  مد رية و    مت   ص     (1رقم ) مرفقانظر إىل  . ساعة( 48-24.  ي     عم  بار

▪   
. A+B   فشكككككككككك اع تصككككككككككح م     يط ع عف نم ذت   خطة    صكككككككككك    ة ونم ذت ت ديد   مخاطر   فع مهم  ى

 . (2انظر إىل مرفق رقم )

 ت رير   ابعة  رق  يسكك  ابة    ككيعة با مةاطق/و  م ا ظاع    فشكك اع   حشككطة إصككد ر  وز  ة  يط ع عف ▪

  ابعة عم   رق  يسكككك  ابة    ككككيعة با مةاطق و  م ا ظاع و   أكد  آ ا د   ح ث أن   هدف  آ     رير 

نا ج    فشكككككك اع   مرتبطة با رعاية   صكككككك  ة  سككككككير   عم  بما ب    ق  ت   سكككككك اسككككككاع و عار ء ع   خاصككككككة بي 

 (3انظر إىل مرفق رقم ) . و ريق  يس  ابة    يعة باعد ر    عا ة  ملا  ة   عدوى

 

 التدريب والتعليم وحدة 

نا ج    فشكككككككككككك اع   مرتبطة با رعاية   صكككككككككككك  ة و ريق  يسكككككككككككك  ابة    ككككككككككككيعة باعد ر    عا ة      دريب و   ع  مت  م وحد    بي 

  ملا  ة عدوى   محشتع   ص  ة بعم     ال  

o  .نا ج  إصد ر  ضد ة  عروادية و  ع م ة   ي 

o       مد رياع عف   د    
نا ج  ى     ي 

. تأه    حسال  ع م 

o  .تةف ذ   دور ع    دريب ة 

ى با مةاطق و  م ا ظاع ❑    محس ار

 ف عف تةف ذ   د      ع م    صادر  آ  عد ر    عا ة  ملا  ة   عدوى.  ▪
  عشر

نا ج    فشكككككككك اع   مرتبطة با رعاية   صكككككككك  ة و ريق  يسكككككككك  ابة  ▪  عشر ف عف تدريب   محشككككككككتع   صكككككككك  ة  ي 

    يعة. 

 

ات   وحدة المؤشر

نا ج    فشككككككككك اع   مرتبطة با رعاية   صككككككككك  ة و ريق  يسككككككككك  ابة    كككككككككيعة باعد ر    عا ة  ملا  ة  ت  م وحد    مؤشر ع بي 

نا ج يككككت اممت  ؤشر ع   ي    . عدوى   محشتع   ص  ة بج ر

ى با مةاطق و  م ا ظاع ❑    محس ار
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نكا ج    فشككككككككككككككك كاع   مرت ▪ بطكة بكا رعكايكة   صككككككككككككككك  كة  ت تطبمق   يط ع عف وز  كة  ؤشر أد ء   مةكاطق/  م كا ظكاع  ي 

 (4انظر إىل مرفق رقم )    ةماذت   مر  ة با مؤشر با محشتع   ص  ة. 

  ضد ء   جشكككككككككككككككو ف   ملككا  ككة   عككدوى ▪
 ت  ريق        بككاعد ر    عككا ككة  ملككا  ككة عككدوى    يط ع عف وز  ككة  ؤشر

 . ع   ص  ةت  محش 

 با مةط ة/  م ا ظة. عم  يطط ت سية ة   مؤشر  ▪

بشككككل  د ئم و سكككك مر ح ث أن   مسكككك هدف اممت    آ   مةاطق/  م ا ظاع  ت ديث قائمة   محشككككتع   مسكككك هد ة ▪

    اد بها عةاياع  رك  
 .   محشتع   ص  ة   تل

 

   وحدة المشاري    ع  

نا ج    فشكككككككك اع   مرتبطة با رعاية   صكككككككك  ة و ريق  يسكككككككك  ابة    ككككككككيعة باعد ر    عا ة  ملا  ة   ت  م وحد    مشككككككككاريككككت بي 

نا ج  عدوى   محشكككككككتع   صككككككك  ة بعم    مشكككككككاريككككت   مةاطق و  م ا ظاع بشكككككككل  دور  و سككككككك مر  سكككككككجةاد  عف  ؤشر ع   ي 

نا ج  آ ح ث    فش اع وأد ء  رق  يس  ابة    يعة  : و  ط باع   ي 

ى  ❑  با مةاطق و  م ا ظاع  محس ار

 و   أكد  آ تةف ذها  ت     مت   ص   وت ديث ذ ك.   عشر ف عف تةف ذ   مشاريككككت عةد إط قها  ▪
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 التدخل  ة(: خريط1مرفق رقم )

 

 

 

Outbreak Management Process flow chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes of Outbreak 

Class A Class C Class B 

Notification to GDIPC 

Fill OMAP Form 

Activate OMT 

Intervention 

GDIPC: General Directorate of Infection Prevention and Control 

OMAP: Outbreak Management Action Plan 

OMT: Outbreak Management Team 

RHD: Regional Health Directorate  

HC: Health Cluster  

RHD fill Risk Assessment form and prepare 

corrective action plan based on site visit  
RHD fill Risk Assessment form and prepare 

corrective action plan based on site visit  

Hospital follows the instruction of OMAP 

Cluster follow up OMAP based on site visit and RHD 

will supervision the process  

GDIPC review the corrective plan GDIPC review the corrective plan 

GDIPC will be involved when needed according to 

the score of CAP and RA 

GDIPC observe the situation from RHD GDIPC will be involved when needed according to 

the situation of the facility  
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 الخطة التصحيحيةو نموذج تحديد المخاطر    :(2)  رقم  مرفق

 : أ( نيو   تحديد املخا ر

HAIs Outbreak Risk Assessment Tools   

Introduction:   

Region     

Hospital     

Bed Capacity     

Date of Visit     

Outbreak level A and B 
    

Outbreak Onset Date     

Organism     

Number of Cases     

Number of Deceased     

 Low (80% and above)     Intermediate (65%-85%)        High (<65) 2-Fully Met      1- Partially Met     0-Not Met      NA- Not applicable 

Main Title: Administration 

NO. Elements to be assist Assessment Comment/ area need to improve 

1 
Did the infection control department at the hospital follow the approved GDIPC 
HAIs outbreak updated manual 2022? 

    

2 
Did the hospital/medical director at the hospital support the infection control 
department during the HAIs outbreak?  

    

3 
Did the hospital activate an authorized outbreak management team during the 
outbreak? 

  
  

4 
Did the Hospital submit the HAIs Outbreak Management Action Plan to the 
Regional Directorate and GDIPC during a HAIs outbreak? 

  
  

5 
Did the hospital prepare HAIs outbreak policy based upon GDIPC HAIs outbreak 
updated guideline? 

  
  

6 Did the Nursing Director / Medical director/ IPC Staff isolate the patients?      

7 Did the IPC Staff complete contacts tracing of the patients/healthcare workers?     

8 
Did the Nursing Director /Medical Director / IPC Staff review the nursing: patient 
ratio in the hospital according to infection control standards? 

  
  

9 
Did the IPC Staff/ Medical Director assigned an infection control link nurse during 
an outbreak per shift? 
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10 
Did the Head Nurse of the unit /IPC Staff / Head of Medical Supplies provide IC 
supplies (PPE)? 

  
  

11 
Did the IPC Staff/ Head Nurse of the Unit/ Housekeeping Supervisors provide the 
environmental disinfectants products (quantities and qualities)? 

  
  

12 
Did the Head of Engineering Department/IPC Staff apply the fundamental 
engineering control principles? 

  
  

13 
Did the IPC Personnel/Engineering Department regularly check the infrastructure 
of the unit according to infection control standards? 

  
  

14 
Did the IPC Staff/ Head of the Unit report against any Healthcare Workers who are 
not complying with the IC recommendations? 

  
  

15 
Did the infection control participate in any renovation and construction decision in 
the hospital? 

  
  

Main Title: Communication 0%   

1 
Did the hospital implement communication policy during HAIs outbreak (OMT, 
LAB, Training department, supplies, environment, housekeeping, bed 
management …...)? 

  
  

2 
Did the hospital implement a transfer policy with sign cards and notify the receiving 
department?  

  
  

3 

Did the infection control team   have access to the following? 
- Electronic patient administration system. 
- Microbiology reporting system. 
- Pharmacy prescribing dispensing system. 
- Electronic patient administration (readmitted) 
- Other (please specify). 

  

  

4 
Did the hospital have adequate isolation rooms that met the infection control 
standards? 

  
  

Main Title: Training, Education and Competency 0%   

1 
Did the hospital implement and follow up the BICSL training Program For all 
HCWs? 

  
  

2 
Did the IPC Staff review the Hand Hygiene Compliance Rate for the previous 3 
months and trained for noncompliance staff? 

  
  

3 
Did the IPC staff review the Surveillance for the previous 3 months and Bundles 
and trained staff? 

  
  

4 
Did the IPC Staff/ Outbreak Regional Coordinator review the last ICA evaluation 
score and review the challenges and sharing in the corrective plan? 

  
  

5 
Did the hospital prepare and activate a special training program to deal with HAIs 
outbreak (in annual plan and during outbreak HAIs based upon HAIs outbreak 
guideline With competency tests? 
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Main Title: Environment and Screening 0%   

1 
Did the hospital implement and activate the Environmental cleaning policy with 
clear roles and responsibilities? 

  
  

2 

Did the hospital implement a screening policy for newly admitted patients to critical 
units? and trace the contacts? 
- To identify infected /colonized Patients. 
- Identify infected /colonized staff. 

  

  

3 
Did ICP daily Audit and monitor the environmental cleaning   and review cleaning 
and disinfectant materials in the hospital?  

  
  

4 
Did the IPC in the Hospital / Regional Outbreak Coordinator review the previous 
culture’s positive result (logbook)? 

  
  

5 
Did the Nursing Staff / IPC Staff promote patients’ hygiene or decolonization when 
indicated? 

  
  

6 
Did the IPC Head Nurse of the Unit/ Housekeeping Supervisors perform routine 
and terminal cleaning when indicated? 

  
  

7 
Did the Link Nurse/Microbiology Lab Personnel collect environmental samples for 
cultures during the outbreak? 

  
  

 Prepared by: Outbreak Regional Coordinator 0%  
 Name: TOTAL 0% 

 Signature:    
 Date:   
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 ب( نيو   الخطة التصحيحية:

Region:    Classification of scores:   

Hospital Name:   Fully met 2 

Onset of outbreak:    Partially met 1 

Outbreak regional 
coordinator: 

  Not met 0 

Hospital IPC director:       

Corrective Plan Follow UP 

# Observation  Solution  Responsibility  Time line  Outcome Comments 

1 Communication           

2 
Outbreak Management Action Plane done or 
not 

    
  

 
  

3 Contact tracing          

4 Infection Control practice           

5 Surveillance Program          

6 Screening           

7 Infection Control link nurse          

8 Stewardship Program  Committee          

9 Cleaning and Disinfection           

10 Restrict access          

11 Isolation Room           

12 Support services            

13 Staffing           

14 Patient s transferred protocol          

15 Training and Education          

16 Environmental Samples          
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تقرير متابعة فرق االسددددت ابة الةددددريعة بالمماطقظوالمحاف ات    إصدددددار  وثيقة:  (3)رقم  مرفق  

 للتفشيات المشطة

 الهدف من التقرير   ▪

سكككككير   عم  بما ب    ق  ت   سككككك اسكككككاع     ابعة عم   رق  يسككككك  ابة    كككككيعة با مةاطق و  م ا ظاع و   أكد  آ ا د 

نا ج    فشككككك اع   مرتبطة با رعاية   صككككك  ة و ريق  يسككككك  ابة    كككككيعة باعد ر    عا ة  ملا  ة   و عار ء ع   خاصكككككة بي 

   عدوى. 

 التكرار ▪

 وهر 

 بداية التطبيق ▪

  2022   د   سةة  6وهر 

ي التقرير:   ▪
 
 المنشآت المستهدفة ف

   رتبط با رعاية   ص  ة. 
    اد بها تفشر

   محشتع   ص  ة   تل

 عنارص التقرير:  ▪

    حشككككككطCorrective action plan C.A.Pق اس  دى ت دم   خطة    صكككككك    ة   ❑
     فشككككككر

 ( با محشككككككأ    صكككككك  ة  ى

   %80ضكير  آ  ة   ص    ي ب وص   دراة   خطة .  A+B  صح م 
 .حتل  ت  ن هاء    فشر

    حشكككككككككككككط   صكككككككككككككح م ( Risk assessment R.A  ق اس  دى ت م م   مخاطر  ❑
     فشكككككككككككككر

وك ف ة    عاون أزةاء . A+B ى

ى إد ر   لا  ة   عدوى با مد رية و    مت   ص   و  محشأ    ص  ة.    با محشأ    ص  ة  ا بار
     فشر

   ق اس  عا  ة     مت   صككك   وتطب  ه   ❑
   خطة    ةف ذية عد ر     فشككك اعوع   إلار ء ع  ضو  ة عةد حدوث    فشكككر

 OMAP)    با محشأ  
 (OMT ت تفع    ريق إد ر     فشر

 

 من الفريق الوزاري   طريقة إصدار التقرير  ▪

ي التقرير تحديث التقرير واصداره 
 
 مصدر البيانات وطريقة المتابعة درجات التقرير التعبر ف

ي ال يتم 
 
إزالة المنشأة الصحية ف

التقرير حتى وصولها للدرجة  

ي الخطة  
 
المطلوبة ف

حتى مع   %80التصحيحية 

ي بالمنشأة. 
 انتهاء التفشر

ويتم إصدار التقرير بعد اليوم  

ي الشهر الميالدي 
 
 الخامس ف

ي حال عدم التحديث من  
 
ف

نامج يتم اإلشارة لها   منسق البر

ي التقرير
 
 ف

 تم توضيحها

التفشيات المرتبطة  جميع 

بالرعاية الصحية من اليوم األول 

ي التاري    خ الميالدي 
 
  25اليوم  إىلف

من نفس الشهر ويتم التواصل مع  

نامج من اليوم   إىل 25منسق البر

 نهاية الشهر لتسليم التحديث 
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نا ج    فش اع   مرتبطة با رعاية   ص  ة  : (4 ر ق     وز  ة  ؤشر أد ء   مةاطق/  م ا ظاع  ي 

ي مكافحة العدول بالمديريات والمنش  آت الص  حية لمواجهة تحدي اإلبال   ▪  بدعم منس  ومر
تتم االس  تفادة من المؤشر

ي 
يعتبر ض       عف بالمنش       أة    عن الفاش       يات ودعمهم أيا       ا عند اإلبال  وتليبئ المفهوم الس       ا د بأ  اإلبال  عن التفش       ر

ي مكافحة العدول   والعكس ص   حيف، فعند اإلبال  عن أي فاش   ية بالمنش   أة الص   حية يعةي داللة واض   حة أ  منس   ومر

 قادرين عىل التعرف عىل الفاشية 

 الهدف من المؤشر  ▪

 ق اس  عد  ب غاع    فش اع   مرتبطة با رعاية   ص  ة د ي    محشتع   ص  ة 

 التكرار ▪

 راككت سة  

 بداية التطبيق ▪

 2022  راككت  ضو   سةة 

 المنشآت المستهدفة:  ▪

    اد بها وحد  عةاياع  رك  . 
   مسجشف اع   تل

     ائمة   مس هد ة ترس    مةاطق و  م ا ظاع( 

▪  :  ملكية المؤشر

 إد ر ع  لا  ة   عدوى با مةاطق و  م ا ظاع ✓

▪  : اف العام عىل المؤشر  اإلشر

  محشتع   ص  ة بد   ن      ر  عد ر    عا ة  ملا  ة عدوى   ✓

 طريقة حساب المؤشر  ▪

 مصدر البيانات وطريقة المتابعة  حساب المؤشر  المعادلة  تعريف المؤشر 

ام المنشآت   مؤشر البى 
الصحية باإلبال  عن  

التفشيات المرتبطة بالرعاية  
 الصحية  

عدد المنشآت المبللة  
بالمنطقة أو المحافظة /  
إجماىلي عدد المنشآت  

المستهدفة بالمنطقة أو  
 100المحافظة * 

أو    %30وصول المؤشر اىل  
  Green zoneأكبر =  

وصول المؤشر اىل أقل من  
30%   =Red zone   

   اكسل

 مثال: 

o   راككت  ضو  عآ    12 ةط ة  د ها عدد    
 سكككجشكككف اع  خ  فة     5تفشككك اع  آ    5 آ   محشكككتع   صككك  ة   مسككك هد ة وتم  عب غ  ى

 نطاق أيضى 

o  ى ص  ة  خ  فة   نطاق أحمر 8 ةط ة  د ها ى  آ  حشأتار   حشتع ص  ة  س هد ة وتم  عب غ عآ تفشمار
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 تحسيئ  المؤشر من المناطق والمحافظات ▪

o    
  حا  حصككككككك     مةط ة/  م ا ظة عف   ةطاق  ضحمر  ى

ى   مؤشر وت مي ه  ل   ةطاق     مؤشر  ى بإ لانها ت سكككككككار

 :   حا   ك ما     ال 
  ضيضى  ى

   م تب غ عآ    فشككككك اع   مرتبطة با رعاية   صككككك  ة ي     راككت   سكككككابق    محشكككككتع يار    ✓
  صككككك  ة   مسككككك هد ة   تل

ا  ة عدوى   محشككككككككككتع   صكككككككككك  ة بد   ن      ر  ح ث سككككككككككي م  ي  ار   محشككككككككككتع حسككككككككككب ت ا ه  عد ر    عا ة  مل

 --Clarification form ملا  ة   عدوى وتطبمق  حسب   س اساع و عار ء ع باعد ر    عا ة

 د ر إد ر   لا  ة   عدوى با مةط ة/  م ا ظة   د ر   محشأ    ص  ة    مد ر   آ -Clearance form-ت قمت   ✓

   عب غ بأزر راع  قب      قمت(. 
   طت   با محشأ    د ر قسم  لا  ة   عدوى با محشأ   و  محشأ     ق  ى

 

ي المناطق/المحافظات  ▪
 
 التحقق من تحسيئ  المؤشر ف

    مؤشر بعد  
  حا  حص     مةط ة/  م ا ظة عف   ةطاق  ضيضى  ى

ى  ى س ف   م      ق عآ طريق  عد ر    عا ة         سار

 :   ملا  ة   عدوى كا  ال 

صكك   ر اعة اممت   ب اناع   صككادر   آ  عد ر    عا ة  ملا  ة   عدوى  ✓     آ برنا ج   يل
أيضككا   و      م م   شككا    وارنا جد   ماان 

   م   م  عب غ عةه وي عارن  ت     ر اعة ب اناع
  واان 

 عد ر    عا ة   مخ ي  ع بد   ن      ر  و عر ة  ذ   ا كان هةا ك تفشكككككككككر

ى   مؤشر  آ   مةط ة/  م ا ظة.   ت سار

 تفع     زيار ع     م م ة  آ  عد ر    عا ة  ملا  ة   عدوى.  ✓

 عمل المؤشر  آلية ▪

 الموضوع  التاري    خ 

ح عم    مؤشر  مدر ء  لا  ة   عدوى با مةاطق و  م ا ظاع  21-3-2022  شر

 إرسا    مؤشر   راككت   مس هدف نهاية   راككت   مس هدف

ى   مؤشر    م تفع مها با محشتع بعد صدور   مؤشر  ويبدأ   عم  ب  سار

) ى   ح ككث تن ن   زيككار ع  آ إد ر   لككا  ككة   عككدوى   آ ي     ةم ذاار

   م  ب غ عةه  
  حا  وا د تفشككر

با مد رية  وتةف ذ   خطة    صكك    ة  ى

  آ     مت   ص   

Clearance  &Clarification 

ى عم    مؤشر  آ   مةاطق و  م ا ظاع  بعد صدور   مؤشر بشهر   نهاية  س  با  ت سار

  بعد صدور   مؤ 
    شهر    انى

 شر  ى
ى     بكدء بكا زيكار ع     م م كة   مركزيكة  آ      ر     كأككد  آ ت سكككككككككككككككار

   مؤشر 

ى   مؤشر  آ     بد ية   شككككهر    ا ث بعد صككككدور   مؤشر و سكككك  م ت سككككار
 ى

   مةاطق/  م ا ظاع
  ضص اب   ص ح ة يتخاذ    ر ر  إرسا 

   مؤشر   ةهان 

  بد   ه 
    ى

 إط ق  ؤشر   راككت    انى



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا للحد والسيطرة عليه فشيات المرتبطة بالرعاية الصحيةشاف التالنجاح هو اكت

ي بالمنشأة وانتشار وقت حدوثهامن 
ي عدم التعرف عىل التفشر

، يقابله اإلهمال ف 

 العدول بيئ  المرض  
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