
برنامج التفشیات الوبائیة المرتبطة 
بالرعایة الصحیة واالستجابة السریعة



 تعریف التفشیات الوبائیة لعدوى المنشآت الصحیة والعدوى المكتسبة ❑
من الرعایة الصحیة.

تأثیر التفشیات المرتبطة بالرعایة الصحیة وأسباب حدوث الفاشیات.❑
التقصي الوبائي للتفشیات الوبائیة وأھمیة الزیارات االستكشافیة ❑

للمنشآت الصحیة.
طرق اكتشاف التفشیات المرتبطة بالرعایة الصحیة.❑
عالقة التفشیات ببرامج مكافحة العدوى ومدى التأثیر المباشر علیھا.❑
دور المختبرات في تشخیص  التفشیات الوبائیة. ❑
الخطوات األساسیة للتعامل مع التفشیات الوبائیة  لعدوى المنشآت ❑

الصحیة.
اإلبالغ عن التفشیات الوبائیة لعدوى المنشآت الصحیة. ❑

  المحتویات: 



العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحیة
ھي العدوى المكتسبة من المنشأة الصحیة والمرتبطة بالرعایة الصحیة نتیجة ❖

التعرض لمسببات األمراض بعد یومین من دخول المریض للمنشأة الصحیة.
 التفشیات الوبائیة بالمنشآت الصحیة 

تفشي المرض ھو زیادة في معدل اإلصابات المرتبطة بالرعایة الصحیة  والتي ❖
تم رصدھا في فترة زمنیة و منطقة محدده وبینھم رابط وبائي یدل على أن مسبب 

العدوى مشترك. 

نفس المكان            نفس التوقیت            نفس نوع العدوى            مرتبطة وبائیا 



إذا كان ھناك أكثر من حالتین من من العدوى المكتسبة  من  نفس المیكروب، ✔
مرتبطین بنفس التعرض، في نفس الوحدة أو القسم بعد الیوم الثاني من التنویم

(اإلصابة في الیوم الثالث) فسیتم اعتباره تفشیًا  لعدوى المنشآت الصحیة.
زیادة في عدد HAI بین المرضى أو الموظفین باإلضافة إلى العدد المتوقع للحاالت.✔

 
 الرجوع الى تصنیف التفشیات  بدلیل التعامل مع التفشیات الوبائیة لعام 2022  لالدارة

العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحیة.

أمثلة توضیحیة 



تحدید عوامل الخطورة  المسببة للتفشیات الوبائیة لعدوى المنشآت الصحیة •
والتي یمكن الوقایة منھا.

تدریب ممارسین مكافحة العدوى بالمستشفیات على التشخیص المبكر للتفشیات •
الوبائیة وكیفیة التعامل معھا.

 العمل على منع تكرار حدوث التفشیات الوبائیة. •
األبحاث. •

لماذا یتم رصد التفشیات الوبائیة وما ھو دور فرق االستجابة السریعة بعد حدوث الفاشیات 



زیادة معدالت اإلصابة بالعدوى لمرضى منومین غیر مصابین.•
ارتفاع فى معدالت الوفاة. •
زیادة مكوث المریض بالمنشأة الصحیة بسبب العدوى مما یساھم بشكل •

مباشر الى تعثر الخدمة للمرضى اآلخرین.
زیادة التكلفة العالجیة نتیجة االقامة الطویلة للمرضى بالمستشفى  وخاصة •

الرعایة الحرجة. 
استوطان بعض المیكروبات نتیجة زیادة عددھا في حال حدوث التفشي •

الوبائي وعدم الحد والسیطرة علیھ من بدأه.

تأثیر التفشیات المرتبطة بالرعایة الصحیة



عدم االلتزام  بتطبیق معاییر مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحیة. •
زیادة اعداد المرضي المنومین.•
نقص شدید في الكوادر الطبیة وخاصة في اقسام الرعایة الحرجة.•
 اجراء العدید من التدخالت العالجیة للمرضى. •
نقص في االجھزة الالزمة للتشخیص.•
نقص اإلمدادات الكافیة من المالبس الوقائیة – المطھرات والمنظفات. •
عدم العنایة بالمرضى وعدم تطبیق الحزم الوقائیة.•
تلوث البیئة المحیطة بالمریض داخل المنشآت الصحیة. •

 أسباب التفشیات الوبائیة داخل المنشآت الصحیة 



التقصي الوبائي عند 
حدوث التفشیات

طرق اكتشاف الفاشیات 
یجب أن تكون ھناك  تسجیل یومي للمیكروبات •

ووضع  معدالت أساسیة یمكن الرجوع إلیھا.
المراقبة المستمرة  والمرور الیومي على أقسام •

المستشفى وخاصة الرعایة الحرجة والتسجیل 
المبكر لإلصابات.

المراجعة الیومیة لنتائج مختبر المیكروبیولوجي.•
 مراجعة تقاریر المرور لمقیمین مكافحة العدوى•
مراجعة تقاریر الترصد لعدوى المنشآت الصحیة•
 اإلبالغ عن طریق الطبیب المعالج أو ھیئة •

التمریض

المكان (القسم – الوحدة)

نوع العدوى

مسببات األمراض

مصدر العدوى 

طرق انتقال 

 تاریخ اكتساب العدوى 

إجراءات مكافحة العدوى 



التحقق من التشخیص الصحیح للتفشي الوبائي  وتأكید  النتائج  مخبریا.•
تعریف  الحالة المصابة و اكتشاف الحاالت األخرى بنفس اإلصابة.•
جدولة وترتیب بیانات المرضى المصابین: الزمان والمكان والشخص.•
اتخاذ إجراءات مكافحة العدوى  فوراً.•
صیاغة واختبار الفرضیة الخاصة بالتفشي الوبائي.•
 عمل الخطط التصحیحیة وتنفیذ دراسات إضافیة .•
تنفیذ وتقییم إجراءات مكافحة للعدوى أثناء فترة التفشي الوبائي.•
عمل التحلیل  اإلحصائي للمعلومات المسجلة  الخاصة بالتفشي الوبائي ووضع التقاریر المبدئیة •

والنھائیة والتوصیات .

قد تحدث ھذه الخطوات في وقت واحد أو تتكرر عند تلقي معلومات جدیدة

خطوات التحقق ورصد  التفشي الوبائي  لعدوى المنشآت الصحیة 



التشخیص المبكر وعمل االختبارات التأكیدیة للمیكروبات المسببة للتفشیات •
الوبائیة.

 تحدید انواع المیكروبات المسببة للتفشیات الوبائیة. •
اختبار الحساسیة لمضادات المیكروبات لتحدید  العالج المناسب.•
ترصد ما بعد الفاشیة.•
فحص العینات الماخوذة من بیئة المستشفى لتحدید مصدر التفشي. •
فحص المرضى المخالطین  وحاملي المیكروب. •

دور المختبرات في تشخیص التفشیات الوبائیة 



أكثر الجراثیم المسببة للتفشیات الوبائیة لعدوى 
المنشآت الصحیة 

❑ Staphylococcus aureus
❑ MRSA,VRE,CRE
❑ Acinetobacter  MDROs
❑ Pseudomonas aeruginosa
❑ Klebsiella pneumoniae(CRE) 
❑ Serratia marcescens 
❑ E coli 
❑  C DIFF 
❑  C.auris 



االستعانة بدلیل اإلدارة العامة لمكافحة العدوى للتعامل مع التفشیات الوبائیة 2022•
عزل المریض في غرفة  خاصة أو عزل الحاالت المصابة بنفس المیكروب في مكان •

مخصص 
 نظافة األیدي ( غسیل األیدي- تطھیر األیدي)•
 تطھیر وتعقیم األدوات واستخدام األدوات ذات االستخدام الواحد •
  االلتزام بتطبیق برنامج االستخدام األمثل للمضادات الحیویة •
االلتزام  بارتداء المالبس الوقائیة أثناء التعامل مع المرضى •
 نظافة وتطھیر البیئة •
االلتزام بمعاییر مكافحة العدوى وتحدید نسبة التمریض للمرضى 1:1 أو 1:2وخاصة في •

أقسام الرعایة الحرجة.
مراجعة تقاریر ترصد عدوى المستشفیات وتفعیل سیاسة المسح للمیكروبات قبل تنویم •

المریض بأقسام الرعایة الحرجة.
تطبیق الجزم الوقائیة لمنع  العدوى المكتسبة والتفشیات الوبائیة. •
الدعم االزم من إدارة المستشفى. •
تفعیل دور فریق التفشیات الوبائیة بالمستشفى. •
الزام الممارسین الصحیین بأخذ التطعیمات. •

 الخطوات األساسیة للتعامل مع التفشیات الوبائیة 
 لعدوى المنشآت الصحیة 



اعتماد نموذج التبلیغ المحدد من االدارة العامة لمكافحة عدوى •
المنشآت الصحیة.

اعتماد نموذج التقصي الوبائي من االدارة العامة لمكافحة عدوى •
المنشآت الصحیة.

تحدیات اإلبالغ عن التفشیات الوبائیة وأضرار عدم اإلبالغ

إدارة المستشفى            شراكة المختبرات 
                                  الزیارات التقییمیة 

االبالغ عن التفشیات الوبائیة لعدوى المنشآت الصحیة 



الملخص 
تفعیل دور الترصد الوبائي والتشخیص المبكر للتفشیات  الوبائیة.•
 تدریب الممارسین الصحیین على التشخیص المبكر للتفشیات الوبائیة لعدوى •

المنشآت الصحیة.
 التواصل المستمر مع مختبر المستشفى ورصد الحاالت المصابة.•
 تطبیق معاییر مكافحة العدوى  ومراقیة التنفیذ بصفة دوریة.•



تدریب عملي 




