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ما هو األسبوع العالمي لمكافحة العدوى ؟

هو مناسبة عاملية تتبناها منظمة الصحة العاملية لبعث روح االهتمام ولفت االنتباه 
إلى ان عدوى املنشئات الصحية متثل قضية كبيرة في معدالت االعتالل والوقيات 

والتركيز على مكافحتها وكان اول احتفال بهذا االسبوع  عام 1986م.

اليوبيل الفضي
برنامج مكافحة العدوى في المنشآت الصحية
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ماذا تعني عدوى المنشآت الصحية ؟
هي عدوى مكتسبة يتعرض لها املريض اثناء تقدمي الرعاية الصحية 

ولم يكن مصابا بها او حاضنا لها عند دخوله املنشأة الصحية.

ما مدى انتشار عدوى المنشآت الصحية؟

. وهي  الصحية هي مشكلة عاملية  املنشأت  املكتسبة من  العدوى  إن 
بني  شديدة  مضاعفات  وتسبب  للوفاة  الرئيسية  األسباب  بني  من 
املرضى املصابني بها. و هذه املضاعفات مكلفة جدا سواء من النواحي 
االنسانية او االقتصادية. وتسبب عدوى املنشأت الصحية في تزايد 
األدوية  استهالك  زيادة  مثل  الصحية  الرعاية  موارد  على  الضغط 
واملستلزمات ، وزيادة احلاجة إلى الفحوصات التشخيصية، وإلى زيادة 
 فترة العالج في املستشفيات فضال عن  اثرها البالغ على حياة املريض.

لذلك فان تطبيق املمارسات السليمة ملكافحة عدوى املنشأت الصحية 
االبحاث  اثبتت  وقد  الصحية.  اخلدمات  جودة  أهم سبل ضمان  من 
الصحية  باملنشأت  العدوى  مكافحة  اجراءات  ان  املتالحقة  العلمية 
فعالة  في احلد من العدوى ومجدية من حيث التكلفة وقابلة للتحقيق 

حتى عندما تكون املوارد محدودة

ما هي عوامل  الخطورة التي تؤدي إلي عدوي 
المنشآت؟

االختراقية  اإلجراءات  استخدام  وزيادة  التكنولوجي  التقدم  إن 
من  املرضى  عدد  في  املضطردة  الزيادة  كذلك  و  البشري  للجسد 
أمراض  ومن   ، املزمنة  األمراض  من  يعانون  الذين  أو  السن  كبار 
املناعة ، هي جميعها عوامل تساهم في زيادة معدالت حدوث عدوى 
املفرط  االستخدام  انتشار  ساهم   ، ذلك  على  عالوة  املستشفيات. 
امليكروبات  من  سالالت  ظهور  إلى  احليوية  للمضادات  واخلاطيء 
العدوى  تسبب  ما  غالبا  امليكروبات  هذه  و  األدوية.  لهذه  املقاومة 

املرتبطة باملنشأت الصحية.
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حقائق وأرقام

هل تعلم أن عدد إصابات عدوى املستشفيات بالواليات املتحدة األمريكية يصل إلي 
2مليون إصابة في العام وان عدد الوفيات بينهم يصل إلي تسعني ألف وفاة أي مبعدل 
4.5 حالة لكل مائة حالة دخول إلي املستشفيات  وبتكلفة مباشرة تصل إلي 6.65 

بليون دوالر )ما يعادل 25 بليون ريال ( وذلك للعام 2007م .

مكافحة العدوى مسئولية من؟
 »مكافحة العدوى مسئولية اجلميع« ليس مجرد شعار بل هو اسلوب تفكير وطريقة عمل. 
وتتوزع املسئولية على كافة االطراف املشاركة في العملية الصحية بدءا من املريض 
والزائرين مرورا بالطاقم الطبي مبستوياته املختلفة وانتهاءا بالتنفيذيني واملخططني 

االسترتيجية للخدمات الصحية.

ماهو دور المريض وعائلته في الحد من عدوى المنشأت 
الصحية؟

يقع على عاتق املريض دور مهم في هذا اجلانب يتمثل بااللتزام باجراءات العزل عند 
ابواب  عند  العدوى  اخلاصة مبكافحة  االرشادية  الالفتات  إلى  واالنتباه  لها  احلاجة 
اجراء  قبل  اليدين  بتطهير  الطبي  الطاقم  افراد  تذكير  للمريض  ويحق  التومي.  غرف 

الفحص الطبي عليه.

املنزل.  البقاء في  وإذا كان مريضا فعليه  العزل  املريض مراعاة اجراءات  زائر  وعلى 
العيون  ملس  وجتنب  اخلروج  وعند  املريض  على  الدخول  قبل  اليدين  تنظيف  وعليه 
العادات  بان  التذكر  اجلميع  وعلى  النفايات.  من  الصحي  والتخلص  والفم  واألنف 
العمل  الصحية كما متنعها في  املنشأت  انتشار اجلراثيم في  السليمة متنع  الصحية 

واملنزل واملدرسة.

تعريف بأقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات
وتتألف من جلنة مكافحة عدوي تضم جميع التخصصات باملستشفي ويترأسها السلطة 

اإلدارية العليا مدير أو مدير تنفيذي.
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فريق مكافحة العدوى الذي يتكون من طبيب مسئول عن النشاط غالبا في تخصص 
او ممارسات  إلى عدد من ممارسي  امليكروبات إضافة  أو علم  املعدية  األمراض 
مكافحة العدوى يتعاونون  مع منسقني من قسم املختبر و األقسام االكلينيكية ويتم 

التخطيط للعمل وفق برنامج معتمد للمكافحة وخطة عمل سنوية.

ومن مهام القسم : 

•تدريب العاملني الصحيني على اجرءات مكافحة العدوى . 	
ومعايير  القياسية  باملعايير  وااللتزام  األيدي  بنظافة  االلتزام  •مراقبة  	

العزل للحاالت املعدية .
الفنية  الناحية  من  واملغسلة  واملطبخ  التعقيم  أقسام  على  •اإلشراف  	

اخلاصة مبكافحة العدوى.
•مراقبة وتصحيح منط استخدام املضادات احليوية.  	

•الترصد وإعداد إحصائيات العدوى و التعرف علي التفشيات الوبائية  	
ومعاجلتها والتعامل معها والتوصية بإجراءات منعها مستقبال .

ضد  التحصني  ذلك  ويشمل  الصحيني  العاملني  صحة  على  •االشراف  	
امراض محددة و تسجيل وحتليل حاالت الوخز باالدوات احلادة ومتابعة 

ما بعد اإلصابة وإعطاء العالج .
واملطهرات   والتجهيزات  االحتياجات  ومتابعة  العمل  سياسات  •إعداد  	

بالتنسيق مع قسم اجلودة  .
•مراقبة العيادات اخلارجية وأقسام الطوارئ وعيادات األسنان  وأقسام  	

املناظير. 
•حتديث الرصد لعدوى جروح العمليات اجلراحية . 	

•تسجيل حاالت البكتريا املقاومة. 	
•املشاركة في إعداد سياسة عمل املضادات احليوية. 	
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نحن والمضادات الحيوية 
لهذه  وميكن  احلديث.   الطب  اجنازات  أهم  من  واحدة  هي  احليوية  املضادات 
العقاقيربأذن الله أن تعني الفرق بني احلياة واملوت عند حدوث عدوى بكتيرية  
ولكن  اجلرثومي.  الرئوي  االلتهاب  إلى  الساملونيال  إلي   العنقودية  املكورات  من 
اإلفراط وسوء استخدام هذه العقاقير ادى إلى انتشار سالالت بكتيرية مقاومة 

يصعب عالجها.

فيما يلي بعض احلقائق املهمة املتعلقة باملضادات احليوية:
البكتيرية فقط.  االلتهابات  لعالج  املضادات احليوية هي عقاقير    .1
اسباب  من  مثال   %10 سوى  المتثل  البكتيرية  االلتهابات  وهذه 

التهاب احللق واجلهاز التنفسي العلوي. 
2.   ال يعني ارتفاع درجة احلرارة ان هناك حاجة إلى استخدام مضاد 
التهاب فيروسي اليستجيب الي  السبب هو  ان  الغالب  بل  حيوي 

مضاد حيوي وتزول اعراضه تدريجيا.
3.    عند وصف املضاد احليوي فيجب االلتزام باجلرعة واملدة املوصوفة 

حتى بعد زوال االعراض وذلك ملنع االنتكاس.
4.  ان استفادة مريض من مضاد حيوي اليعني بالضرورة انك ستسفيد 
منه اذ ان احلاجة للمضاد احليوي يقررها الفحص الطبي وليس 

االعراض املشتركة.
5.   االستخدام املفرط وغير املنضبط للمضادات احليوية وخاصة عند 
االطفال يضعف مقاومة اجلسم للعدوى ويجعله عرضة للبكتيريا 

املقاومة للمضادات احليوية.

ما أهمية نظافة األيدي في منع عدوي المنشآت؟

تكاد تكون هي الوسيلة الوحيدة األكثر فعالية في منع العدوى . ويوجد خمسة 
فرص لتطهير األيدي قبل مالمسة املريض وبعد مالمسته وقبل إجراء عمل 
املريض  وبيئة  مقتنيات  مالمسة  وبعد  اجلسم  لسوائل  التعرض  وبعد  َعقم 

املباشرة .
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 قبل ملس
املريض

 بعد ملس املنطقة
احمليطة باملريض

 بعد ملس
املريض 1

قبل إجراء َعقم

بعد التعرض لسوائل اجلسم

الفرص الخمسة لتطهير األيدي
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آداب السعال
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ماذا علي أن افعل في حال سهو الفريق الطبي 
في القيام بتطهير األيدي؟

كن شريكا في الرعاية الطبية املقدمة إليك وميكنك تذكير مقدم اخلدمة 
بذلك وعليه الترحيب.

بتطهير  تذكيرهم  وميكنك  بك  ويعتنون  يحرصون  اخلدمة  مقدمي  أن 
األيدي.

هل يتعرض الفريق الصحي لعدوي المنشآت؟
 نعم وعلي سبيل املثال ال احلصر يتعرض العاملون إلي أمراض السل 
الرئوي واألمراض املنقولة عن طريق الدم وعند التعرض للوخز، إضافة 
بأياديهم ومالبسهم  التي قد تكون عالقة  امليكروبات  إلى  التعرض  إلي 

ويأخذونها إلي منازلهم إذا لم يتم إتباع االحتياطات.
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منجزات تحققت :

	 هيكلة نظام العمل وتشكيل فرق العمل بجميع املنشأت الصحية.
	 تدريب  الكوادر وبناء القدرات .

	 وضع مواصفات موحدة للمستلزمات والتجهيزات اخلاصة مبكافحة العدوى املوصى بها عامليا.
	 توفير مصادر املعلومات للعاملني الصحيني.

	 القيام بجوالت املتابعة .
	 العمل على رفع معدالت نظافة االيدي و توفير اجلل الكحولي الالزم لذلك.

	 االستفادة من اخلبرات الدولية من خالل املؤمترات والندوات .
	 إستحداث دبلوم في مكافحة العدوى لبناء قاعدة مهنية من العاملني في املجال.

	 إعداد ونشر دليل ألعمال املكافحة العدوى.
العمل مع املنشأت	  الصحية للوفاء مبعايير االعتماد احمللي والدولي.

مشاريع في طريق التحقيق : 

	 اإلعداد إلحداث ماجستير لتوفير التوثيق واخلبرات والكفاءات القادرة علي النهوض باملكافحة.
إدخال نظام متطور للرصد االلكتروني لعدوى املنشأت	  الصحية والتبليغ اآلني للتفشيات الوبائية.

	 شبكة الكترونية لرصد والتبليغ وحتليل بيانات االصابات املهنية بني العاملني الصحيني.



12

اإلدارة العامة ملكافحة العدوى في املنشآت الصحية
االسبوع العاملي ملكافحة العدوى 

)مكافحة العدوى مسئولية اجلميع(
17 / 10 / 2011م   إلى   23 / 10 / 2011م


