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الصفحة العنوان

3 مقدمة 

4-5 نامجأنشطة  البر

6 التوصيات 
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األهداف

رنامج الصحة البيئيةب
شركاء األهداف  

رنامج غرف العزلب

اإلدارة العامة 

لمكافحة عدوى 

المنشآت 

الصحية

اإلدارة العامة 

للمشاريع

اإلدارة العامة

لصحة البيئة
اإلدارة العامة 

للصيانة

اإلدارة العامة 

للخدمات 

الهندسية

اإلدارة العامة

لبيئة المرافق 

الصحية

مقدمة

الصحة

ةالبيئي

غرف

العزل

أن تكون بيئة المنشآت الصحية امنه وخالية من خطر 

العدوى ورفع مستوى التطهير ببيئة المنشآت الصحية

تغطية احتياج المستشفيات لغرف العزل سالبة الضغط حسب

المواصفات والشروط المعتمدة من قبل اإلدارة العامة لمكافحة 

عدوى المنشآت الصحية
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:االنشطة

:الصحة البيئية

:الطبيةالمغاسلأقسامداخلالعدوىمكافحة
 حيةالصبالمنشآتالخارجيةو المركزيةالمغاسلاقسامداخلالعدوىلمكافحةاالرشاديالدليلاصدار

2020.

 نامجتنفيذ و تبالمديرياالعدوىمكافحةبأقسامالبيئةصحةمنسوبر  منمتدرب80لعددالتدريبر  البر

  و المستشفيات
اممستوىلرفعبالمملكةالطبيةالمغاسلمنسق  ز داخلالعدوىمكافحةبمعايب  االلب 

.الطبيةالمغاسلاقسام

 ز   او الطبيةالمغاسلاقسامداخلالعدوىمكافحةبأساسياتالخاصةالتدريبيةالمنصةتدشي 
تحتويلب 

:عىل

ات ز التعليميةالمحاضز يةو العربيةباللغتي  ز .اإلنجلب 

ات يةو العربيةباللغةتثقيفيهنشر ز .االردوو اإلنجلب 

ز الطبيةالمغاسلبأقسامالعدوىمكافحةمعايب  تطبيقتقييمنماذج يةو العربيةباللغتي  ز .اإلنجلب 

:الصحيةالمنشآتبيئةتطهب  و تنظيف
 الصحيةالمنشآتبيئةتطهب  و لتنظيفاالرشاديالدليلاعداد.

 حالتعليم  الفيديو اعداد ز اىلترجمتهو العربيةباللغةالتطهب  و للتنظيفالصحيحةالطريقةلشر اللغتي 

ية ز .االردوو اإلنجلب 

الصحيةالمنشآتداخلوالتطهب  التنظيفلمواد الفنيةالمواصفاتاعداد.

اممستوىلرفعالتطهب  بأجهزةالصحيةالمنشآتدعم ز .العدوىمكافحةبمعايب  االلب 

اممتابعةنماذجاعداد ز –اسبوع  –م  يو )بشكلالمستشفياتاقسامبجميعالتطهب  و بالتنظيفااللب 

.(شهري

لعدوىامكافحةمعايب  تطبيقمنالتحققبقوائمالمساندةاألقسامو البيئةصحةمعايب  تحديث

المعايب  معيتوافقبما الصحيةالمنشآتعدوىلمكافحةالعامةاإلدارةمنالمعتمدةالصحيةبالمنشآت

  المستوىعىلالمعتمدة
.الوطبز

امثقافةلتعزيز الصحيةالمرافقلبيئةالعامةاإلدارةمعالتعاوناتفاقيةتوقيع ز مكافحةعايب  بمااللب 

  العدوى
ز
.الصحيةالمرافقف

الوصفاصدار  
.العدوىمكافحةبأقسامالبيئةصحةبرنامجمنسقمسؤولياتو لمهامالوظيقز

:الطبيةالنفايات

كةاللجنةمعالتعاون   البيئةلصحةالعامةباإلدارةالمشب 
ز
.2020الطبيةالنفاياتتصنيفدليلاصدار ف
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:االنشطة

:غرف العزل

اف• وععىلاالشر (راألحمللنطاقال )الصحيةبالمنشآتالعزلغرفمشر
ةاإلدار الهندسية،للخدماتالعامةاإلدارة)المعنيةالجهاتمعبالتعاون
.(للصيانةالعامةإلدارةاللمشاري    ع،العامة

ا بمالمملكةمستوىعىلالجديدةالعزلغرفتأسيساحتياجتحديد•
امواألقساألشةعدد حسبالمستشفياتجميعتصنيفمعيتناسب
  جديدةعزلغرفة٧١٣عددواعتماد 

ز
مستوىعىلمستشقز 2١١ف

.المملكة
ةالمشاري    عمتابعة• وريةالداالجتماعاتعملخاللمنالعزللغرفالمتعبر

  والمشاركة
ز
.الفنيةاالستشاراتف

كةالسياسةألعداد للصيانةالعامةاإلدارةمعالتعاون• وتطوير ةلصيانالمشب 
لالعز غرفوتحديد الصحية،المنشآتداخلالضغطسالبةالعزلغرف
  
.لصيانةتحتاجالب 
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:التوصيات

  المشاركة•
ز
  المهتمةالعلميةالبحوثنشر و تفعيلف

ز
المنشآتيئةبصحةف

.الدوريةالتقارير و السنويةالنتائجعىلبناءالصحية

  و التدريبر  الجانبمستوىرفع•
  التثقيقز

ز
بالمنشآتئةالبيصحةمجالف

.العلميةالمواد تكثيفخاللمنالصحية

  الحديثةالتقنياتاستخداماثر قياس•
ز
المنشآتئةبيتطهب  و تنظيفف

  اعد يسبما اليدويةالتطهب  و التنظيفطرقمعمقارنتها و الصحية
ز
ف

.الصحيةالمنشآتبيئةصحةعىلالحفاظ

اكةتفعيل•  الخاصالقطاعمعالشر
ا
كاتممثل المشغلةةالعامالصيانةبشر

والرقابر  ر الدو تفعيلخاللمنالصحيةالمنشآتبيئةتطهب  و لتنظيف
.العدوىمكافحةأساسياتعىلالتدريبر  


