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  جدول تقييم غرف العزل سالبة الضغط )الستخدام ممارسي مكافحة العدوى(
 

 التوصية 
 مطابق

 غير مطابق 
  اليمكن تطبيقه 

 أهمية البند  م البند

لقياس فرق الضغط بصورة مستمرة   اقبةيوجد جهاز مر  

يتم  وضوئي بجوار الباب الخارجي وبه إنذار صوتي 

لفترة محددة  عن الحد المسموح طتغير الضغ عنتفعيله 

.المبنىويفضل أن يتم توصيله بنظام مراقبة   

1 * 

 أساسي

الحد األدنى لفارق الضغط بين غرفة المريض والممر    

. باسكال 2,5 -الخارجي هو   

 أساسي 2

توجد الفتة )غرفة عزل( مع تثبيت إطار لوضع   

. معلومات المريض وتوضيح إجراءات العزل الهوائي  

3 ** 

*** .غرفة العزلتسبق  يوجد غرفة مدخل    4  

يوجد بغرفة المدخل حوض لغسيل األيدي )مطابق    

. للمواصفات( ويتوفر عليه مستلزمات نظافة األيدي  

5  

عربة لوضع مستلزمات الوقاية الشخصية يوجد خزانة أو     6  

( مزود بجهاز الغلق  يالغلق الهوائ)باب غرفة المدخل   

.الذاتي )رداد(  

7  

)الغلق الهوائي( مزود بجهاز الغلق  المريض باب غرفة   

.(الذاتي )رداد  

8  

غرفة المريض ملساء وقطعة واحدة في سقف الحوائط وال  

كما أنها مطلية بدهان أملس  ديكورأو ال يوجد بها شقوق 

مقاوم للميكروبات ويتحمل التنظيف والتطهير المتكرر  

  )المستعار( بالسقف المعلقوجميع فتحات الخدمات 

وكذلك فتحات التوصيالت ومخارج الكهرباء والغازات  

.طفاء معزولة بعنايةواإل  

9  

 دائرية السقف ومعمع بعضها جميع زوايا التقاء الحوائط    

. )زوايا غير حادة(  

10  

المقاوم للميكروبات وال   األملس األرضية مغطاة بالفنيل  

شقوق أخرى كما أن النهايات  أية أويوجد شقوق توصيل 

والزاوية دائرية وخط االلتقاء مع   ى الحائطمرتفعة عل

.الحائط أملس ومطلي بدهان اإليبوكسي العازل للمياه  

11  

. ومغلقة تماما النافذة من النوع الذي ال يمكن فتحه     أساسي 12 

الستائر )على النافذة وحول  من الضروري أن تكون   

.سرير المريض( قابلة للغسيل  

13  

وجدت( يجب أن تغطى أو تطلى  األسطح الخشبية )إن   

يسهل تنظيفها وتطهيرها بصورة  ل لتصبح غير منفذة

. متكررة  

 أساسي 14

. تفتح للداخل األبواب    15  

.فتحة تدفق الهواء فوق نهاية سرير المريض    16  

فتحة شفط الهواء فوق رأس سرير المريض أو على    

( 100-60)الحائط بجوار رأس المريض بارتفاع 

. سنتيمتر من األرضية  

17  
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جميع الهواء الخارج من غرفة المريض ودورة المياه    

)يمنع إعادة  الخارجإلى  %100يجب أن يتم طرده بنسبة 

. با فلتر(بعد مروره على فلتر عالي الكفاءة )هي   تدويره(  

 أساسي 18

أنابيب طرد الهواء الخارجية يجب أن تكون بعيدة عن   

متر( 3)على األقل   األخرىفتحات دخول الهواء لألقسام   

 أساسي 19

. %100يتم إمداد الغرفة بهواء جديد بنسبة     20  

يتم إمداد الغرفة بالهواء المكيف بواسطة وحدة تبريد من    

ال يسمح بتدوير الهواء( مخصصة لغرفة  )المخفي النوع 

المريض فقط أو يتم إمداد الغرفة بواسطة خط الهواء 

المكيف من التكييف المركزي للمستشفى مع توفير غالق 

. النظام( انهيارذاتي الغلق )في حالة   أوتوماتيكي  

 أساسي 21

مرة  12الحد األدنى لتغيير الهواء بغرفة المريض هو   

. في الساعة  

 أساسي 22

واء ونظام شفط الهواء وطرده الى الخارج  هنظام ضخ ال  

للعمل في   وذلك مصدر للكهرباء بديللتم توصيلهما ي

.حاالت الطوارئ  

23  

 الضغطالمستندات المطلوبة والتي يجب توفرها لغرفة العزل سالبة 

يوميا في سجل خاص  اقبةرمالجهاز يتم تسجيل قراءة   

 .)يتم ذلك بواسطة طاقم التمريض(

24  

يتم عمل اختبار لفروق الضغط بالغرفة وكذلك عدد    

مرات تغيير الهواء بالساعة شهريا بواسطة مسئولي 

الفحص في سجل خاص   حفظ نتائجالصيانة الطبية ويتم 

 .بذلك

25  

يتم استبدال الهيبا فلتر طبقا لتعليمات المصنع بواسطة   

مسئولي الصيانة الطبية وبأشراف مسئولي مكافحة  

 . لمنشأة وحفظ ذلك في سجل خاص بذلكالعدوى با

26  

سنويا ويتم حفظ المستندات   اقبةرميتم معايرة جهاز ال  

 . الخاصة بذلك في سجل خاص

27  

 

 عند عدم وجود أي من هذه البنود تعتبر غرفة العزل غير آمنة وال يسمح باستخدامها. بند أساسي:*

 عدم توفر أي من هذه البنود.: يمكن استخدام الغرفة حتى عند بند غير أساسي**

 *** يفضل وجود )غرفة المدخل( لكن يمكن قبول غرفة العزل في حال كان التصميم األساسي ال يسمح بوجودها. 


