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ملخص تنفيذي لبرنامج إلتزامك يحمينا للقطاعات الصحية
لقد أثبتت تجربة وزارة الصحة من خالل أزمة متالزمة الشرق األوسط التنفسية أن سالمة بيئة العمل لدينا
كقطاعات ومنشئات صحية والتي تتطلب االلتزام التنظيمي إلرشادات السالمة والعناية بالبيئة الصحية
ومكافحة العدوى أنها جزء ال يتجزأ من إيقاف إنتشار األمراض المعدية.
كما أثبتنا بما اليقبل الشك ان من خاللها يتم تأمين أن يعمل ويتفاعل موظفينا ،والمرضى ،و الزوار في بيئة
وقائية آمنة مناسبة وإن تنفيذ الوقاية من العدوى ومكافحتها بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في
القطاعات الصحية شرط أساسي لممارسة الرعاية الصحية اآلمنة والفعالة في القضاء على اإلنتشار الثانوي
ألي مرض معدي ،كما أن ضمان استخدام تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها مسئولية تقع على عاتق الجميع
بدءأ بقيادة المنشأة الطبية ومن خالل اإلدارات المعنية في ذلك ومتابعت ووصوالً إلى جميع مقدمي الخدمات
الصحية والطبية في الخطوط األمامية .
ومن خالل تجربة واقعية في إحدى مستشفيات وزارة الصحة العامة في منظقة المدينة المنورة  ،تم وضع
وتنفيذ برنامج أطلق علي "إلتزامك يحميني" نفذ من خالل اإلمكانيات المتوفرة رمم محدوديتها ما أثبت نجاح
وفعاليت من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالجودة النوعية بالوزارة والجهات المشرفة على مكافحة
العدوى في المنطقة.
وتم تبني هذا البرنامج من قبل مركز القيادة والتحكم والبناء علي وتطويره تحت مسمى "إلتزامك يحمينا"
وعرض على قيادات الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة ولجنة الحج والعمرة المعنية
فيهما على أن يتم تنفيذه في كافة القطاعات الصحية في المنطقتين قبل بداية حج عام  5341هـ بعد أن يقره
محور مكافحة العدوى في مركز القيادة والتحكم.
وقد ركزنا أن يهدف هذا البرنامج إلى بناء إلتزامات تنظيمية عامة واالستعداد لمنع عدوى المستشفيات
واالنتشارات الثانوية من األمراض المعدية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية ،والموظفين والمتلقين
للخدمات الطبية.
رؤية البرنامج:
رؤيتنا هي أن نكون مستعدين ولدينا القدرة على حماية أنفسنا ،واألخرين  ،والمجتمع عموما من جميع
األمراض المعدية عن طريق المعرفة الكاملة بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى والمهارة في التعامل،
وملتزمين بتدابير الصحة والسالمة والعناية بالبيئة الصحية لدينا .

مهمة البرنامج :
مهمتنا هي جعل أنفسنا ،وزمالء العمل ،واألسر ،واألصدقاء ،والمجتمع ملتزمون بتنفيذ تدابير وقائية العدوى
والسيطرة في ممارساتنا اليومية للحفاظ على صحة وسالمة بيئتنا .
أهداف البرنامج:
أ .تشجيع الكادر الطبي والمراجعين على اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع انتشار األمراض المعدية.
ب .تحديد التدابير القائمة على األدلة الوقائية والسيطرة على انتقال األمراض المعدية في جميع المنشئات
الصحية ومنع انتشارها .
ت .صيامة استراتيجيات للحد من مخاطر انتقال األمراض المعدية إلى العاملين في المجال الصحي
واآلخرين .
ث .إنشاء استراتيجيات االتصال المناسب لمناقشة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مجتمعنا .
ج .أن يكون أداة ألفضل دليل على تطبيق مكافحة العدوى المبني على الدالئل والبراهين للوقاية من
األمراض المعدية وكيفية التعامل والتطهير والتعقيم والعزل.
ح .تطوير البرنامج وجودة محتويات وضمان التنفيذ الصحيح .
خ .مدة تدريب وتطبيق البرنامج في كل منشئة صحية اليزيد عن ثالثة أسابيع .
ونحن نطمع من خالل هذا الملخص أن يتبنى معالي الوزير المكلف المهندس عادل فقي هذا البرنامج لتنفيذه
تحت مظلة محور مكافحة العدوى ومن قبل المديريات العامة للشؤون الصحية ولجانها للحج والعمرة كمرحلة
إبتدائية ويتم تعميم على كافة المناطق األخرى .ويمكن تنفيذ ذلك من خالل برنامج التدريب المعني بنظام
اإلستجابة والتعامل مع أزمات األمراض المعدية والذي أقره معالي للتنفيذ في كافة مستشفيات منطقتي مكة
المكرمة والمدينة المنورة والوسطى وكافة مناطق المملكة األخرى.
وفي هذه المرحلة والذي نأمل من خالل أن نعمل تحت مظلة محور مكافحة العدوى مع كافة الجهات المعنية
لجل القطاعات الصحية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة في جاهزية للتعامل مع كافة األمراض
المعدية ونخص في ذلك متالزمة الشرق األوسط وإيبوال وميرها.

ونرفق في طي دليل مفصل لبرنامج "إلتزامك يحمينا" للقطاعات الصحية لمراجعة النهائية وإقراره من قبل
محور مكافحة العدوى لضم لبرنامج التدريبي المذكور أعاله.
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