
ي برنامج الحماية التنفسية 
 
مقدمة ف

2022



نامج فكرة البر

نامج  عنارص البر

المحتوى

نامج وأهميته2 الغرض من البر

نامج  الكوادر المستهدفة بالبر

طريقة التقييم

نامج طريقة متابعة تطبيق البر

11

3

4

5

6



نامج فكرة البر

دوى تم تصميم برنامج الحماية التنفسية من قبل اإلدارة العامة لمكافحة ع
ي وزارة الصحة 

 
ي مرافق الرعاية الصحية ف

 
.  المنشآت الصحية ف

نامج تم إنشاءه للتصدي وإحتواء معظم األمراض التنفسية ا .لمعدية إن هذا البر



نامج وأهميته الغرض من البر

توفبر حماية فعالة من مخاطر العدوى التنفسية وضمان حماية جميع 
ج الموظفير  والمرض  والزوار من مخاطر العدوى التنفسية من خالل تطبيق نه

.  يتضمن العنارص الرئيسية األربعة مع العنارص الفرعية ذات الصلة 
ي مختلف فرو 

 
ع هذه العنارص والعنارص الفرعية هي أنشطة موجودة بالفعل ف

.مكافحة العدوى 



نامج  الكوادر المستهدفة بالبر

نامج إىل توفبر الحماية من مخاطر العدوى التنفسية يهدف البر
ي جميع المستشفيات

 
.لجميع العاملير  الصحيير  ف

اف عليه من قبل ممارسي مكافحة  نامج واإلشر يتم تنفيذ البر
ي المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والتجمعات

 
العدوى ف

.لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بالوزارةالصحية واإلدارة العامة 



الثالث

ي 
 
الثان

األول 

الوقاية من مخاطر 
العدوى التنفسية من 
خالل الضوابط 

.اإلدارية

اإلكتشاف المبكر 
لمخاطر العدوى 

.التنفسية
الوقاية من مخاطر 
العدوى التنفسية من 
خالل الضوابط 

.واإلجراءات الهندسية

الوقاية من مخاطر الجهاز 
التنفسي من خالل معدات 

.الحماية الشخصية

نامج  عنارص البر

الرابع



إنشاء دليل السياسات 
واإلجراءات

مناقشة أنشطة برنامج الحماية 
ي لجنة مكافحة 

التنفسية ف 
العدوى

نامج وتحديد  إنشاء البر
المسؤوليات

الوقاية من مخاطر العدوى التنفسية من خالل الضوابط اإلدارية:األول
لةالعنارص الرئيسية األربعة مع العنارص الفرعية ذات الص



ي مرافق الرعاية 
 
توفبر التعليم والتدريب ف
الصحية

نامج و تقييم األداء مراقبة تطبيق البر

الوقاية من مخاطر العدوى التنفسية من خالل الضوابط اإلدارية:األول 



إجراء تقييم لمخاطر 
العدوى التنفسية

اإلكتشاف المبكر 
للمرض  الذين يعانون 
من األمراض التنفسية 

المعدية

اإلكتشاف المبكر 
ي مصدر 

والتحكم ف 
العدوى بالمرض  ذوي 
األمراض التنفسية 

المعدية  

ي 
 
.اإلكتشاف المبكر لمخاطر العدوى التنفسية:الثان

نقل المرض  المشتبه
أو المؤكدة إصابتهم 
باألمراض التنفسية 

المعدية



طريقة جمع 
والتعامل مع 

عينات الجهاز التنفسي 

ي 
 
.اإلكتشاف المبكر لمخاطر العدوى التنفسية:الثان



ي إصابتهم باألمراض الم
 
عدية توفر غرف العزل سالبة الضغط لعزل المرض  المصابون أو يشتبه ف

المنقولة عن طريق الهواء وتعمل بصورة جيدة 

.ندسيةالوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خالل الضوابط واإلجراءات اله: الثالث

توفر أجهزة تنقية الهواء المتنقلة عالية الكفاءة هيبا فلبر وتعمل بصورة جيدة    

ات وتعمل بصورة جيدة    توفر كبائن السالمة البيولوجية بالمختبر



.الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خالل معدات الحماية الشخصية : الرابع 

-:توفر معدات الحماية الشخصية وتشمل 

ي - .الطاقة أجهزة الحماية التنفسية لتنقية الهواءب, الكمام التنفسي عاىلي الكفاءة , قناع الوجه الطبر

ي مجال الرعاية    -
 
يجب عمل اختبار المالئمة للكمام التنفسي عاىلي الكفاءة لجميع العاملير  ف

.الصحية



طريقة التقييم

ي الم
 
نشآت يتم تقييم برنامج الحماية التنفسية ف

نامج الحماية  الصحية بواسطة قائمة التحقق لبر
.التنفسية

ي م
ن يجب استخدام قائمة التحقق للتقييم الذات 
ي المن

شأة قبل منسق  برنامج الحماية التنفسية ف 
.الصحية  

يمكن استخدام قائمة التحقق من قبل منسق 
ي المديرية أو التجم

عات برنامج الحماية التنفسية ف 
ي المنشآت الصحية 

نامج ف  . لتقييم البر



ي 
قائمة التحقق للتقييم الذانر



3 2 1

الهدف الوحيد واألهم من برنامج 
الحماية التنفسي هو تحسير  
ق أنشطة المستشف  فيما يتعل

بحماية المرض  والزوار والعاملير  
الصحيير  من خطر التعرض 
.لمخاطر العدوى التنفسية

.

متابعة الخطة 
التصحيحية مع 
ي 
.الجدول الزمب 

نامج  مراجعة تقارير قائمة التحقق لبر
.الحماية التنفسية 

.

نامج طريقة متابعة تطبيق البر



شكرا


