
اية برنامج التفشيات المرتبطة بالرع
الصحية وفرق االستجابة السريعة



:عن البرنامج
مقدمة 

ات الوبائية تطبيق أعلى المعايير وتحسين تنفيذ التعامل مع التفشي: الرؤية•
.المرتبطة بالرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية

ية من خالل الحد والسيطرة على التفشيات الوبائية في المنشآت الصح:الرسالة•
ايير مكافحة الكشف المبكر عن التفشيات والطرق العلمية لمعالجتها وتطبيق مع

.العدوى داخل المنشآت الصحية

بائية بما تبادل المعرفة والخبرة واستنتاج التعامل مع التفشيات الو: األهداف•
.يتوافق مع المراجع العلمية المعتمدة ورفع جاهزية التدخل العلمي



تفشيات تعتبر مهمة البرنامج األساسية هي كل ما يتعلق بإجراءات ال•
ل المرتبطة بالرعاية الصحية من خالل آلية عمل موضحة بالدلي

ية العلمي الصادر من اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصح
2022.

ئة أيضا متابعة إصابات الممارسين الصحيين باألمراض الناش•
آت والمستجدة والهدف منها الحد والسيطرة على الفاشيات بالمنش

تهم الصحية وعدم تعطل الخدمة الصحية للمرضى والحد من إصاب
.ةباألمراض الناشئة والمستجدة من قبل مقدمي الرعاية الصحي

الصحيين إصابات الممارسين+ التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية 

مهام البرنامج 



ميع المنشآت ارتباط برنامج التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية بج•
شأة الصحية، حيث أن حدوث التفشي الوبائي قد يحصل بأي من

.مقدمة للرعاية الصحية

ارتباط البرنامج 



العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية

نتيجة هي العدوى المكتسبة من المنشأة الصحية والمرتبطة بالرعاية الصحية❖
.يةالتعرض لمسببات األمراض بعد يومين من دخول المريض للمنشأة الصح

التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية 

ة  والتي تفشي المرض هو زيادة في معدل اإلصابات المرتبطة بالرعاية الصحي❖
ن مسبب تم رصدها في فترة زمنية و منطقة محدده وبينهم رابط وبائي يدل على أ

.  العدوى مشترك

نفس المكان            نفس التوقيت            نفس نوع العدوى            مرتبطة وبائيا 



الصحية تحديد عوامل الخطورة  المسببة للتفشيات الوبائية لعدوى المنشآت•
.والتي يمكن الوقاية منها

كر للتفشيات تدريب ممارسين مكافحة العدوى بالمستشفيات على التشخيص المب•
.الوبائية وكيفية التعامل معها

.   العمل على منع تكرار حدوث التفشيات الوبائية•

.  األبحاث•

جابة لماذا يتم رصد التفشيات الوبائية وما هو دور فرق االست

السريعة بعد حدوث الفاشيات 



المنشأة الصحية      التجمعات الصحية بالمناطق والمحافظات 

إدارة مكافحة العدوى بالمناطق والمحافظات 

اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت 
الصحية

(A,B,C)يتم تحديد مستوى التفشي الوبائي ✔

يات الدعم والمساندة حسب التصنيف العملي ووضع اإلستراتيج✔
الالزمة للتدخل

تعليمات الوقاية في ما بعد حدوث الفاشيات ✔

آلية البالغات وطرق التدخل لفريق االستجابة السريعة

آلية التعامل مع الفاشيات وتفعيل فرق االستجابة 
السريعة 



الحاالت متابعة التفشي الوبائي مع المنشأة الصحية ومتابعة جميع▪
OMAP.المصابة واتباع 

.بالمنشأة الصحية والعمل عليهاOMTمراجعة جميع توصيات ▪

.شيعمل خطة تصحيحية للمنشأة الصحية مبنية على وضع التف▪

لوثائق التعاون المباشر مع إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بإرسال ا▪
.المعتمدة من اإلدارة العامة لمكافحة العدوى بديوان الوزارة

افقة من متابعة التفشي حتى االنتهاء منه بعد أخذ االستشارة و المو▪
. إدارة مكافحة العدوى بالمديرية

(155-140)مراجعة الدليل العلمي ص

مهام التجمعات الصحية خالل الفاشيات



(classification of intervention)تصنيف التدخل •

اإلبالغ عن التفشي الوبائي•

لمستجدةتسجيل إصابات الممارسين الصحيين باألمراض الناشئة وا•

(GDIPC, RHD and Clusters)سير العمل بين 

نقاط مهمة 



نماذج



نماذج



نماذج



وتقرير 19-التقرير األسبوعي إلصابات الممارسين الصحيين بكوفيد
التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية بالمناطق والمحافظات 

تقارير المتابعة 



شكرا لكم 
قابله اإلهمال النجاح هو اكتشاف التفشي الوبائي بالمنشأة للحد والسيطرة عليه، ي

المرضى في عدم التعرف على التفشي الوبائي بالمنشأة وانتشار العدوى بين


