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إجراء تقييم لمخاطر العدوى التنفسية

لمعديةنقل المرضى المشتبه بأصابتهم أو المؤكدة باألمراض التنفسية ا

المحتوى

عديةاالكتشاف المبكر للمرضى الذين يعانون من األمراض التنفسية الم

ي مصدر العدوى بالمرضى ذو األمراض التنفسية
ى

االكتشاف المبكر والتحكم ف
المعدية  

طريقة جمع والتعامل مع عينات الجهاز التنفسي 
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تقييم مخاطر العدوى التنفسية بالمنشأة الصحية

يجب عىل كل مرفق من مرافق الرعاية الصحية إجراء تقييم لمخاطر العدوى التنفسية 
تب عىل ذلك م ن لتحديد وتقييم تعرض األفراد المحتمل للمخاطر ، ومدى التعرض وما يتر

.اختيار التدابتر الالزمة لحماية العدوى التنفسية

ي أن يحدد التقييم احتمال حدوث العدوى التنفسية ومستوى التعرض لمخاطره
ا وينبغى

.،وبناء عليه يمكن تطبيق االحتياطات الوقائية من العدوى التنفسية



:معدية االكتشاف المبكر للمرضى الذين يعانون من األمراض التنفسية ال

الفرز التنفسي -

مسار المرضى ذوي األعراض التنفسية-

ي مصدر العدوى بالمرضى ذو األمراض التنفسية المعدية-
ى
اإلكتشاف المبكر والتحكم ف

نقل المرضى المشتبه بإصابتهم أو المؤكدة باألمراض التنفسية المعدية-

طريقة جمع والتعامل مع عينات الجهاز التنفسي -



ي مصدر العدوى بالمرضى ذو األمراض
ى
االكتشاف المبكر والتحكم ف

التنفسية المعدية  

يجب أن يكون لكل مرفق من مرافق الرعاية الصحية آلية 
لإلكتشاف المبكر لألمراض التنفسية المعدية و فحصها وعمل 

ي تنتقل عتر ال
رذاذ الفحوصات الالزمة وتقييمها ، وخاصة تلك التر

.التنفسي واألمراض المنقولة عن طريق الهواء



احتياطات العزل الرذاذي



ي 
احتياطات العزل الهوائ 



الفرز التنفسي 



يهدف الفرز التنفسي والمسار 
كل التنفسي إىل تطبيقهما بش
إلزامي عىل مرافق الرعاية 

ي تستقبل المرضى 
الصحية الت 

المشتبه  أو المؤكدة إصابتهم
باألمراض التنفسية المعدية

وهو نظام فرز يسجل النقاط حسب 
ي مج

ى
ى ف ال نموذج الفرز  لتنبيه العاملي 

ي أقسام  الطوارئ 
ى
الرعاية الصحية ف

ووحدات غسيل الكىل لوجود أعراض 
ام بمس ى ار تنفسية لدى المرضى مع االلت 

ى لهؤالء المرضى  .معي 

هي طريقة فحص بسيطة للكشف 
المبكر عن المرضى الذين يعانون من 

.أعراض تنفسية

الفرز والمسار التنفسي 



البنية التحتية الالزمة لفرز األمراض التنفسية المعدية 

ي مدخل قسم الطوارئ-
ي النقطة األوىل فى

مكتب أو محطة فى
ي مكتب فرز الجهاز التنفسي و -

يجب عىل عامل ضمان توفر األقنعة الطبية ومحلول فرك اليدين الكحوىلي فى
ي محطة الفرز أن يطلب من المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسي

ى فى ة ارتداء قناع الرعاية الصحية المعير
ي وممارسة تطهتر اليدين قبل الدخول إىل المسار التنفسي  الوجة الطتر

توفر ملصق يوضح إلزامية المرور بمنطقة الفرز  البرصي -



مسار الجهاز التنفسي 
منطقة االنتظار



مسار الجهاز التنفسي 
منطقة االنتظار

.منطقة منفصلة تستخدم فقط لحاالت الجهاز التنفسي المشتبه بها وتكون ذات تهوية جيدة

وري    منطقة االنتظار خالية من المعدات أو األثاث الغت  ضى
. يجب أن تبق 

: يجب توفت  منطقة انتظار الجهاز التنفسي وتشتمل عىل  

. كراسي سهلة التنظيف ثابتة ، للحفاظ عىل التباعد االجتماعي اآلمن مع مسافة بينها تبلغ واحد ونصف متر -1
. حول آداب السعال ( شاشات–منشورات )مواد تثقيفية -2
.مستلزمات تطهتر اليدين و حاوية النفايات العادية-3





مسار الجهاز التنفسي 
عيادة الجهاز التنفسي 

ي قسم الطوارئ لفحص / هي عيادة 
ى
ي المسار التنفسي ف

ى
عيادات محددة ف

ي الفرز التنف
ى
.سي المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية وفقا للفحص ف

محلول فرك )يجب تزويد عيادة الجهاز التنفسي بلوازم نظافة اليدين 
اليدين الكحوىلي ، حوض غسل اليدين مع توفر المستلزمات الخاصة به 

(. والمنشوارت التعريفية 

بعد التقييم الرسيري من قبل الطبيب سوف يقرر ما إذا كان المريض 
ي تعريف الحالة أم ال

ى
. يستوف

ي  ي غرفة عزل الضغط السلت 
ى
وفقا لذلك ، إذا لزم األمر ، سيتم أخذ مسحة ف

. إذا لم تكن متوفرة ، يمكن استخدام غرفة مع جهاز هيبا فلت  متنقل )



مسار الجهاز التنفسي 
غرفة عزل العدوى المنقولة عن طريق الهواء

( غرف العزل سالبة الضغط ) 



نقل المرضى المشتبه 
إصابتهم أو المؤكدة 
باألمراض التنفسية 

المعدية

تجنب عدم خروج أو نقل المرضى خارج غرفهم إال إذا لزم األمر 
طبيا

جهاز األشعة السينية )استخدام جهاز تصوير الصدر المتنقل 
(النقال

وريا، فاستخدم طرق النقل المحددة مسبقا مع  إذا كان نقل المرضى ضى
ى والمرضى اآلخرين والزوار حركة مرور أقل لتقليل التعرض للموظفي 

أثناء النقل ، يجب أن يطلب من المريض ارتداء قناع جراحي ، إذا كان ذلك 
السعالتعليمات آداب ممكنا رسيريا ، واتباع 

.

يجب استخدام البطاقات التعريفية الملونة المعتمدة أثناء 
النقل 



• Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the printing.

• Lorem Ipsum is simply dummy 
text of the printing.



جمع عينات الجهاز التنفسي والتعامل معها

ي أو البلعوم الفموي أو الب-
.لغم عينات الجهاز التنفسي هي عينات البلعوم األنقى

ي أو غرفة مفردة مع جهاز هيب- ي غرفة ضغط سلت 
ى
ا يجب أن تتم هذه العينات ف

.فلت  متنقل 

:طرق جمع العينات -

:جمع عينات الجهاز التنفسي العلوي 

ي . 1
.مسحات البلعوم الفموي أو البلعوم األنفى

ي . 2
.غسل أو شفط البلعوم األنفى



جمع عينات الجهاز التنفسي والتعامل معها

:جمع عينات الجهاز التنفسي السفىلي  

اء البصاق ، شفط القصبة الهوائية ، سائل غسل الشعب الهوائية، أو سائل الغش
.البلوري 

ي جميع األوقات أثناء جمع عينات الجهاز التنفسي -
ى
.يجب إغالق الباب ف

يجب أن تكون األرضية مصنوعة من مواد يمكن تنظيفها بسهولة ، ويفضل أن-
.تكون من الفينيل ، وبدون تشققات

من الناحية المثالية ، يجب أن يكون األثاث مصنوعا من الصلب الذي ال يصدأ  -
.أو مادة أخرى سهلة التنظيف والتطهت  



Collecting & 
Handling of 
Respiratory 
Specimens

أحواض غسل اليدين المجهزة بالصابون السائل والمناشف الورقية و موزعات فرك اليدين 
الكحولية

يجب أن تكون معدات الحماية الشخصية متاحة ويمكن الوصول إليها

يجب أن يتم توفت  محلول المطهر لألسطح البيئية أو المناديل المبللة

ات يجب أن تتوفر حاويات النفايات الطبية مع أكياس النفايات الطبية داخل غرفة جمع العين
التنفسية

ى عىل االستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية والتقني ي تدريب جميع العاملي 
ات ينبغى

المختلفة لجمع عينات الجهاز التنفسي 



شكرا


