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ن المسؤوليات إنشاء برنامج الحماية التنفسية وتعيي 

المحتوى

ي اجتماع لجنة مكافحة العدوى مناقشة أنشطة برنامج الحماية التنفسية 
ن
ف

الدوري  

تطوير سياسات وإجراءات برنامج الحماية التنفسية 

تطوير رصد وتقييم برنامج الحماية التنفسية 

ي مرافق الرعاية الصحية
ن
توفي  التعليم والتدريب ف
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ن المسؤوليات-1 إنشاء برنامج الحماية التنفسية وتعيي 

وري وضع وبناء برنامج فعال للحماية من مخاطر العدوى التنفسية ، مع من الضر
ر عىل منع انتقال األمراض المعدية التنفسية كت 

.التر



ي اجتماع لجنةمناقشة أنشطة برنامج الحماية التنفسية -2
ن
ف

مكافحة العدوى الدوري  

نظرا ألن كل منشأة صحية يجب أن يكون لديها لجنة منتظمة متعددة 

برنامج الحماية التخصصات لمكافحة العدوى ، يفضل مناقشة أنشطة 

ي جدول أعمال اللجنة نفسه لضمان استمراريالتنفسية
ر
ة كجانب رئيسي ف

نامج واستباقيته .التر



oفعاليتهاوضمانالتنفسيةالحمايةبرنامجأنشطةمراجعة.

oنامجوتقييمورصد تنفيذ وتشملالتنفسيةالحمايةبرنامجأنشطة ي التر
.المنشأةفر

oنامجأنشطةتنسيق افالتر نامجريةاستمرالضمانالصلةذاتاإلداراتجميعمعوالتواصلعليها واإلشر التر

.واستباقيته

o الحمايةبرنامجوتدابت  ألنشطةالفعالللتنفيذ محتملةمعوقاتأليحلول وتحدد تحللاللجنةأنمنالتأكد

التنفسية

oي علمي نهجبناء
ر تواجد منللتأكد وقائ  ر العاملي  ي والزوار والمرضر الصحيي 

التعرضمنمايتهموحآمنةبيئةفر

.التنفسيةالعدوىلمخاطر 

ي اج
ن
ي يمكن مناقشتها ف

تماع لجنة بعض مواضيع برنامج الحماية التنفسية الت 
:مكافحة العدوى 



سية تطوير سياسات وإجراءات برنامج الحماية التنف-3

ة تحكم يجب عىل المستشفر أن يضع سياسات وإجراءات شاملة ومعتمد
نامج  .جميع جوانب خطة عمل التر

نامج وفقا للدليل الرشادي واللوائح ي وضع سياسات وإجراءات التر
الصادرة عن ينبغر

.وزارة الصحة

ر من الوصول إىل سياسات وإجراءات برن ر الصحيي  امج يجب أن يتمكن العاملي 
الحماية التنفسية 



يجب أن يكون لدى كل منشآه

ن  صحية نظام لتطعيم العاملي 

ن لخطر  ن  المعرضي  كبي  الصحيي 

فسي لإلصابة بأمراض الجهاز التن

ي ذلك
ن
المعدية  أو نقلها بما ف

واإلنفلونزا 19-كوفيد 

والحصبة والنكاف والحصبة

األلمانية والسعال الديكي 

ي 
.والجدري المائ 

ن  ن الصحيي  تطعيم العاملي 



برنامج كتابة سياسات وإجراءات, يتطلب برنامج الحماية التنفسية عدة أنواع من السجالت المدونة
ومحاضن ، )رخصة مهارات مكافحة العدوى األساسية)، وسجالت اختبار المالءمة الحماية التنفسية

وى اجتماعات اللجنة ، االمدادات الخاصة لحماية الجهاز التنفسي ، ونموذج صيانة غرفة عزل العد
ن  ن الصحيي  .وتكون متاحه لجميع العاملي 

حفظ سجالت برنامج الحماية  التنفسية



تطوير رصد وتقييم برنامج الحماية التنفسية -4

نامجرصد يلزم :التالي النهجباعتماد وتقييمهالير

نامجوتقييمرصد • لضمانسي التنفالحمايةبرنامجفريققبلمندوريبشكلالتر

نامجتنفيذ نجاح .التر

نامجأنشطةوتقييممراقبةمنشأةكلعىليجب• عىلعملتكانتإذا ما لتحديد التر

.رالخطوجود واماكنمحتملةضعفنقاطأيوتحديد المنةالممارساتتطبيق



قييموتمراقبةالعدوىمكافحةإدارةمعبالتعاونالصحيةالمنشأةأقسامعىليجب•

نامجفعالية .الصحةوزارةولوائحالرشاديللدليلالمتثاللضمانالتر

ي األداءقياسأدواتاستخداميجب•
أداءوجوانبسماتمعياريةتوحيد تحققالتر

ي الصحيةالمنشأة
ر
ي األنشطةجميعف

التقدمحراز االمثالسبيلعىل)فيهاتمارسالتر

.(الكفاءةعاىلي التنفسي الكماماختبار بتغطيةيتعلقفيما 

.اإلجراءاتلجميعمتاحةالمستنداتجميعتكونأنيجب•



ي مرافق الرعاية ا-5
ن
لصحيةتوفي  التعليم والتدريب ف

ام يعد التدريب عىل برنامج الحماية التنفسية عنضا أساسيا  ر لإللتر

ر معرفة وكفاءة الع ي بتطبيق الممارسات األمنة  وذلك لتحسي 
ر
ر ف املي 

.مجال الرعاية الصحية والمرضر والزوار 



شكرا


