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الت�سميات امل�ستخدمة وطريقة عر�ض املواد يف هذا املن�سور ل تعني التعبري عن اأي راأي مهما كان من جانب منظمة ال�سحة 
العاملية ب�ساأن الو�سع القانوين يف اأي بلد اأو مدينة اأو اإقليم اأو منطقة اأو �سلطاتها، اأو ب�ساأن تر�سيم حدود لها. اخلطوط املنقطة 

على اخلرائط متثل خطوط احلدود التقريبية التي قد ل يوجد عليها اتفاق كامل بعد.
 اإن ذكر �رسكات بعينها اأو منتجات جهات �سانعة معينة ل يعني اأنها اأيدت اأو مو�سى بها من قبل منظمة ال�سحة العاملية، 
اأو تف�سيل لها على �سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره. مت متييز اأ�سماء املنتجات امل�سجلة امللكية بالأحرف الوىل، وذلك عدا اخلطاأ 

وال�سهو.
وقد اتخذت جميع الحتياطات املعقولة ملنظمة ال�سحة العاملية للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املن�سور. ومع ذلك ، 
يتم توزيع املواد املن�سورة دون اأي �سمان من اأي نوع ، �سواء كانت �رسيحة اأو �سمنية.اإن امل�سوؤولية عن تف�سري وا�ستعمال املواد 
املن�سورة تقع على عاتق القارئ. ول يجوز باأي حال اأن تكون منظمة ال�سحة العامليةعر�سة للم�سوؤولية عن الأ�رسار الناجمة عن 

ال�ستخدام.
ال�سحة  �سيا�سات منظمة  اأو  قرارات  بال�رسورة  لفريق دويل من اخلرباء ول متثل  الآراء اجلماعية  املن�سور يحتوي على  هذا 

العاملية.
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انعقد الجتماع الثاين لل�سبكة غري الر�سمية ملنع ومكافحة العدوى يومي 26 و27 حزيران/ يونيو 2008 باملقر الرئي�سي 
ملنظمة ال�سحة العاملية يف جنيف، �سوي�رسا. وح�رسه 28 م�ساركاً من بينهم �ستة خرباء خارجيني وثمانية من املوظفني من 

خمتلف وحدات منظمة ال�سحة العاملية يف املقر الرئي�سي وممثلون ينوبون عن اأربعة من مكاتب املنظمة الإقليمية.1 
ومن اأغرا�ض الجتماع التعرف اإىل العنا�رس الأ�سا�سية التي ينبغي اأن تندرج �سمن الربامج الوطنية ملنع ومكافحة العدوى 
وكذلك �سمن الربامج التي تنفذها من�ساآت الرعاية ال�سحية املحلية وذلك من اأجل الإ�سهام يف تعزيز القدرات اخلا�سة مبنع العدوى 

املرتبطة بالرعاية ال�سحية واإعداد ا�ستجابة فعالة حلالت الطوارئ التي تنطوي على اأمرا�ض �سارية كما يحدث يف الأوبئة.
ويورد هذا التقرير الذي يلخ�ض مداولت ذلك الجتماع ال�ستنتاجات التي خل�ض اإليها امل�ساركون اأثناء املناق�سات التي دارت 
حول نطاق برامج منع ومكافحة العدوى والعتبارات ال�رسورية لو�سف العنا�رس الأ�سا�سية يف برامج منع ومكافحة العدوى. وقد 
تناولت تلك املناق�سات وقاية املر�سى والعاملني يف جمال الرعاية ال�سحية والزّوار من الإ�سابة بالعدوى املرتبطة بالرعاية 
ال�سحية؛ واإعداد ُنظم الرعاية ال�سحية لكت�ساف وتدبري الأوبئة يف مرحلة مبكرة وال�ستجابة لها بفعالية؛ وتن�سيق ال�ستجابة 
املجتمعية للأمرا�ض املعدية؛ واحليلولة دون ظهور مقاومة م�سادات امليكروبات و/ اأو انت�سار ال�سللت املقاومة، والتقليل اإىل 
اأق�سى حد من اأثر العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية على البيئة. ويرد يف اجلدول 1 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي حددها 

امل�ساركون يف الجتماع.

كما مت حتديد بع�ض الأولويات يف جمال البحوث وهي كالتايل:
-  املهارات املطلوبة واملنهج اخلا�ض بتدريب املهنيني على مكافحة العدوى؛

- الن�سبة املثلى من العاملني يف جمال مكافحة العدوى اإىل حجم العمل؛
- ال�سرتاتيجيات اللزمة لتنفيذ الربامج اجلديدة ملنع ومكافحة العدوى؛

اأنواعها ومن�ساآت الرعاية ال�سحية وما اإىل ذلك من  - قابلية تطبيق العنا�رس الأ�سا�سية على الُنظم ال�سحية على اختلف 
الظروف التي ت�سود من�ساآت الرعاية ال�سحية.

اأنها  كما  العدوى  ومكافحة  برنامج وطني ملنع  لقيام  ال�رسورية  الأ�سا�سية  العنا�رس  ب�ساأن  اخلرباء  اآراء  التقرير ميثل  وهذا 
�رسورية يف من�ساآت الرعاية ال�سحية. وقد اأ�سهم الجتماع يف و�سع الأولويات اخلا�سة باإقامة مثل تلك الربامج ول�سيما على 
امل�ستوى الوطني كما اأفرز عنا�رس ا�سرتاتيجية ملراجعة الدلئل الإر�سادية الراهنة حول هذه امل�سائل ور�سم خارطة طريق للمزيد 

من التطوير.

املوجـــز

1ترد قائمة باأ�سماء امل�ساركني يف امللحق 1.

العنا�رس الأ�سا�سية لربامج منع و مكافحة العدوى
تقرير الإجتماع الثاين لل�سبكة غري الر�سمية ملنع و مكافحة العدوى يف اإطار الرعاية ال�سحية جنيف ، �سوي�رسا،26-27 يونيو / حزيران 2008



2

ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية يف برامج منع ومكافحة العدوى اجلدول 1: 

العنا�رسالفئة
ومكافحة  منع  برامج  تنظيم 

العدوى

الدلئل الإر�سادية التقنية

املوارد الب�رسية

مدى  وتقييم  العدوى  تر�سد 
المتثال للممار�سات املعمول 
بها يف جمال منع ومكافحة 

العدوى

خمتربات امليكروبيولوجيا

البيئة املحيطة

متابعة الربامج وتقييمها

ال�سحة  قطاع  مع  التوا�سل 
العامة و اخلدمات الأخرى

وجود هيكل يكون م�سوؤولً عن ال�سيا�سات و الأهداف وال�سرتاتيجيات والإطار القانوين والتقني 
واملتابعة. وجود عاملني تقنيني موؤهلني و متفرغني لهم م�سوؤوليات حمددة وتعهد اإليهم مهام 

حمددة ينفذونها يف نطاق حمدد. وجود ميزانية ملئمة وكافية لإجناز اأن�سطة الربنامج

و�سع ون�رس وتنفيذ دلئل اإر�سادية تقنية تقوم على الأدلة العلمية من اأجل منع املخاطر و/ 
اأو العدوى ذات ال�سلة مبا يلئم الظروف املحلية.

وتوفري  العدوى،  ومكافحة  منع  على  ال�سحية  الرعاية  العاملني يف جمال  جميع  تدريب 
العاملني الكافيني يف جمال مكافحة العدوى وتدريبهم تدريباً متخ�س�ساً.

الرت�سد  وطرق  احلالت  تعاريف  وتوحيد  املر�ض  وم�سببات  العدوى  تر�سد  اأولويات  و�سع 
العدوى.  التقييم املنهجي للمتثال للممار�سات املتبعة يف جمال منع ومكافحة  الن�سط. 

اكت�ساف الفا�سيات ومواجهتها على الفور.
توثيق الأو�ساع فيما يتعلق بالعدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية واملمار�سات املتبعة يف 

جمال منع ومكافحة العدوى.

توحيد التقنيات املختربية امليكروبيولوجية ب�سكل قيا�سي.
تعزيز التفاعل بني اأن�سطة منع ومكافحة العدوى وبني خمتربات امليكروبيولوجيا. ا�ستخدام 

البيانات امليكروبيولوجية يف عملية الرت�سد ويف اأن�سطة منع ومكافحة العدوى.
و�سع معايري لل�سلمة البيولوجية املختربية 

ال�رسوط الدنيا ملنع ومكافحة العدوى: املياه النقية، التهوية، مرافق غ�سل الأيدي، مرافق 
اإيواء املر�سى وعزلهم، تخزين الإمدادات املعقمة، �رسوط البناء و/ اأو التجديد.

متابعة وتقييم نواجت عمليات و ا�سرتاتيجيات منع ومكافحة العدوى على امل�ستوى الوطني 
و على م�ستوى من�ساآت الرعاية ال�سحية والإبلغ عنها. تعزيز عملية التقييم يف ظل ثقافة 

ل تهدف اإىل توقيع عقوبات.
اإيجاد توا�سل بني خدمات ال�سحة العامة وبني املن�ساآت فيما يخ�ض الأحداث التي لبد من الإبلغ عنها. 
التن�سيق الدائم مع الأن�سطة املت�سلة باإدارة النفايات والإ�سحاح البيئي، وال�سلمة البيولوجية والهيئات 
امل�سئولة عن ا�ستخدام م�سادات امليكروبات وال�سحة املهنية واملر�سى وامل�ستهلكني وجودة الرعاية 

ال�سحية.

العنا�رس الأ�سا�سية لربامج منع و مكافحة العدوى
تقرير الإجتماع الثاين لل�سبكة غري الر�سمية ملنع و مكافحة العدوى يف اإطار الرعاية ال�سحية جنيف ، �سوي�رسا،26-27 يونيو / حزيران 2008
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العنا�رس الأ�سا�سية لربامج منع و مكافحة العدوى
تقرير الإجتماع الثاين لل�سبكة غري الر�سمية ملنع و مكافحة العدوى يف اإطار الرعاية ال�سحية جنيف ، �سوي�رسا،26-27 يونيو / حزيران 2008

ُتعد العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية م�سكلة من م�سكلت ال�سحة العامة املهمة لأنها حتدث كثرياً م�سببة املرا�سة والوفيات 
كما اأنها متثل عبئاً كبرياً يثقل كاهل املر�سى وعاملي الرعاية ال�سحية والُنظم ال�سحية. وحتدث هذه العدوى يف جميع اأنحاء 

العامل وتوؤثر يف كل البلدان بغ�ض النظر عن م�ستويات التنمية فيها.
وت�سمل اأكرث اأنواع العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية �سيوعاً عدوى املوا�سع اجلراحية وعدوى جمرى الدم واجلهاز البويل 
وامل�سالك التنف�سية ال�ّسفلى. كما اأن عدوى التهاب بطانة الرحم النفا�سي وعدوى اجلهاز اله�سمي من الأمور ال�سائعة يف بع�ض 
احلالت. وتزيد معدلت العدوى لدى املر�سى الذين ترتفع درجة ا�ستعدادهم للإ�سابة ب�سبب �سّنهم )الأطفال ال�سغار وامل�سنون( 
ودرجة �سدة الإ�سابة باملر�ض عن غريهم من النا�ض وكذلك تزيد تلك املعدلت عند ا�ستخدام اأدوات اأو اإجراءات تخرتق دفاعات 

اجل�سم، اأو مت ذلك يف ظروف ت�سعف جهاز املناعة )مثل املعاجلة الكيميائية وعمليات زرع الأع�ساء(.
وقد توؤدي فا�سيات العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية اإىل عواقب وخيمة يف امل�ست�سفيات كما قد توؤدي �رسايتها من املر�سى 
الوخيمة  احلادة  التنف�سية  املتلزمة  مثل  عدوى  ظهور  وُي�سلط  املجتمع.  يف  فا�سيات  وقوع  اإىل  والعاملني  والزوار  ال�سابقني 
)ال�سار�ض( واحلميات النزفية الفريو�سية، واأنفلونزا الطيور وتهديد الأنفلونزا اجلائحة الأ�سواء على احلاجة اإىل ممار�سات فعالة 
ملكافحة العدوى يف من�ساآت الرعاية ال�سحية. ومن الدرو�ض الكثرية التي مت ا�ستيعابها من اأوبئة ال�سار�ض اأن باإمكان من�ساآت 
الرعاية ال�سحية اأن ت�سخم من حجم الفا�سيات وتزيد من اأعداد احلالت التي حتدث. ويعترب الإعداد امللئم ووجود ثقافة موؤ�س�سية 
را�سخة تنطوي على ممار�سات ماأمونة يف جمال الرعاية ال�سحية بهدف الوقاية من م�سببات املر�ض ومكافحة انت�سارها من الأمور 

التي لبد منها يف مكافحة الفا�سيات الكثرية للأمرا�ض ال�سارية التي قد توؤثر يف املجتمع.
اأدى ظهور وانت�سار مقاومة م�سادات امليكروبات، من بني الكثري من الكائنات الدقيقة، مثل ال�سللت املقاومة للأدوية  وقد 
املتعددة/ ال�سديدة املقاومة للأدوية من املتفطرة ال�سلية )M. tuberculosis( والبكترييا الع�سوية �سالبة الغرام اإىل ا�ستع�ساء 
م�سكلة  ُتعد  امليكروبات  م�سادات  مقاومة  كانت  واإذا  العلج.  على  املا�سي  ب�سهولة يف  تعالج  كانت  التي  العدوى  من  الكثري 
جمتمعية وم�سكلة مطروحة يف اإطار من�ساآت الرعاية ال�سحية فاإنها مهمة ب�سكل خا�ض يف امل�ست�سفيات حيث قد تتحول الفئات 
ال�سديدة ال�ستعداد للإ�سابة بالعدوى اإىل م�ستودع دائم للجراثيم املقاومة اأو اإىل م�سدر من م�سادر ت�سخم �رساية تلك اجلراثيم 

يف ظل غياب برامج فعالة ملكافحة العدوى.
وميكن منع جزء كبري من العبء املر�سي للعدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية كما اأن الكثري من التدخلت التي تاأكدت فعاليتها 
زهيدة التكلفة. وقد جنحت اأن�سطة وبرامج منع ومكافحة العدوى يف ال�سيطرة على العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية يف خمتلف 
الظروف بطريقة م�ستدامة وبن�سبة جيدة بني التكلفة والفائدة. وقد مت و�سع الكثري من تلك الربامج نتيجة حلدوث فا�سية اأو اندلع 
اأزمة وكان من بني عنا�رسها ا�ستجابة للحالة ال�سائدة ات�سمت بدعم وقيادة قويني من ِقَبل اجلهات ال�سيا�سية )املحلية و/ اأو 

الوطنية(.
ويف حني اأ�سدرت الكثري من املنظمات )مثل اجلمعيات العلمية والفئات املهنية والهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية( 
�سيا�سات ومعايري خا�سة ملنع ومكافحة العدوى  على م�ستوى من�ساآت الرعاية ال�سحية فاإن القليل منها هو الذي تعر�ض لعنا�رس 

الربامج الوطنية ومل يقم اأي منها بذلك بطريقة ت�سمح بتحقيق التكامل بني عنا�رس الربامج الوطنية وعنا�رس الربامج املحلية

1 - مقدمة
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اإعداد من�ساآت الرعاية ال�سحية للت�سدي للأوبئة واجلوائح الذي حدث خلل احللقة العلمية التي  ويت�سح من تقييم خطط 
اأربعة بلدان( بعنوان تاأهب مرافق الرعاية ال�سحية للطوارئ  نظمتها منظمة ال�سحة العاملية يف تايلند عام 2006 )مب�ساركة 
ومواجهة الأوبئة واجلوائح، كما يت�سح من تواتر الطلبات املقدمة للح�سول على الإر�ساد من مكاتب املنظمة الإقليمية اأن من بني 
العقبات الرئي�سية التي حتول دون �سياغة اخلطط واملواجهة الفعلية للطوارئ التي تنطوي على اأمرا�ض �سارية عدم وجود قدرات 
را�سخة يف جمال منع ومكافحة العدوى يف من�ساآت الرعاية ال�سحية و�سعف الكثري من الربامج الوطنية يف هذا املجال.  ويفرت�ض 
اأن الأقاليم والبلدان وموؤ�س�سات الرعاية ال�سحية التي متتلك برامج قائمة يف جمال منع ومكافحة العدوى هي اأقدر على تلبية 
تلك الحتياجات بطريقة اأكرث ملءمة وفعالية واأن�سب توقيتاً من غريها من اجلهات الأخرى التي ل متتلك مثل هذه الربامج. كما اأن 
من �ساأن تلك الربامج اأن ُت�سهم يف الوقاية من العدوى املتوطنة املرتبطة بالرعاية ال�سحية ويف التعامل ب�سكل اأف�سل مع فا�سيات 

تلك العدوى التي توؤدي اإىل وقوع الكثري من حالت املرا�سة والوفيات واإىل حتّمل املر�سى واملوؤ�س�سات اأعباًء اقت�سادية فادحة.
الدول  ال�سحية يف م�ساعدة  الرعاية  العدوى يف جمال  العاملية ملنع ومكافحة  ال�سحة  الهدف من مبادرة منظمة  ويتمثل 
الأع�ساء على تعزيز الرعاية ال�سحية عالية اجلودة مع توخي حدوث اأقل قدر من املخاطر املوؤدية اإىل العدوى املرتبطة بالرعاية 
ال�سحية لدى املر�سى وعاملي الرعاية ال�سحية وجميع من يتعاملون مع الرعاية ال�سحية ومن�ساآتها، مع بلوغ هذه الأهداف 
بطريقة عالية املردود. وقد كان عدم وجود تو�سيات حول العنا�رس الأ�سا�سية التي ينبغي اأن ت�سكل الأ�سا�ض الذي تقوم عليه 
الربامج الوطنية واملحلية يف جمال منع ومكافحة العدوى اأو عدم حتديثها الدافع وراء انعقاد اجتماع اخلرباء الذين ي�سكلون 
ال�سبكة غري الر�سمية ملنع ومكافحة العدوى يف جمال الرعاية ال�سحية التي قدمت الدعم التقني لهذا الربنامج الذي تنفذه منظمة 
ال�سحة العاملية منذ عام 2007. وقد طلب من اخلرباء التعرف اإىل العنا�رس املطلوبة يف هذا ال�سدد وو�سع خارطة طريق ذات 
اأولوية لو�سع برامج منع ومكافحة العدوى. ومن �ساأن التعرف على العنا�رس الأ�سا�سية اللزمة جلميع الربامج اخلا�سة مبنع 
ومكافحة العدوى اأن ي�ساعد على و�سع تلك الربامج على خمتلف م�ستويات نظام الرعاية ال�سحية بدءاً بوزارة ال�سحة وانتهاًء 

مبن�ساآت الرعاية ال�سحية.

1-1 اأهداف الجتماع
تلخ�ست اأهداف الجتماع فيما يلي:

.  حتديد العنا�رس الأ�سا�سية اأو "اجلوهرية" لربامج منع ومكافحة العدوى علي م�ستوى الرعاية ال�سحية الوطنية واملحلية 
)اأي من�ساآت الرعاية ال�سحية( بغر�ض الإ�سهام يف:

- تعزيز قدرات الُنظم ال�سحية عن طريق و�سع اأُ�س�ض اأن�سطة دائمة للوقاية من العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية؛
- اإعداد واإدارة اأن�سطة ال�ستجابة للطوارئ ذات ال�سلة بالأمرا�ض ال�سارية مثل الفا�سيات واجلوائح.

.  حتديد العنا�رس اللزمة لتعزيز �سبكة منع ومكافحة العدوى بغر�ض الإ�سهام يف تن�سيق وبث املعارف وال�سرتاتيجيات 
واأولويات البحوث.

وقد انعقد هذا الجتماع يف �سياق الأغرا�ض ال�سرتاتيجية 1 و5 و10 و11 التي تتوخى املنظمة بلوغها وهي كالتايل:
تخفيف العبء ال�سحي والجتماعي والقت�سادي الناجم عن الأمرا�ض ال�سارية؛  .
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اأثرها الجتماعي  .  احلد من العواقب ال�سحية املرتتبة على حالت الطوارئ والكوارث والأزمات والنزاعات والتقليل من 
والقت�سادي اإىل اأق�سى احلدود؛

.  حت�سني اخلدمات ال�سحية باإدخال حت�سينات على اجلوانب  الإدارية والتمويل والتوظيف والإدارة بالعتماد على الأدلة 
والبحوث املوثوقة واملي�رّسة؛

.  �سمان حت�سني اإتاحة املنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها وا�ستخدامها.
 وقد اأ�سهم هذا الجتماع ب�سكل مبا�رس يف تنفيذ قرارات جمعية ال�سحة العاملية )ج �ض ع( التالية ذات العلقة مبجال منع 

ومكافحة العدوى:
.  القرار ج �ض ع48-13 ب�ساأن الوقاية من الأمرا�ض ال�سارية ومكافحتها؛

.   القراران ج �ض ع51-17 وج �ض ع58-27 ب�ساأن حت�سني احتواء مقاومة م�سادات امليكروبات ور�سد ومكافحة العدوى 
املرتبطة بالرعاية ال�سحية بفعالية؛

.  القرار ج �ض ع 54-14 ب�ساأن الأمن ال�سحي العاملي؛
.   القرار ج �ض ع  55-18 الذي يحث الدول الأع�ساء على اإيلء اأق�سى اهتمام ممكن مل�سكلة �سلمة املر�سى واإقامة وتعزيز 

الُنظم التي ت�ستند اإىل الأدلة العلمية واللزمة لتح�سني �سلمة املر�سى وجودة الرعاية ال�سحية؛
.   القراران ج �ض ع 56-19 وج �ض ع 58-5 اللذان يحثان الدول الأع�ساء على و�سع وتنفيذ خطط وطنية لل�ستعداد 
ملواجهة الأنفلونزا اجلائحة. واجلدير بالذكر اأن الإر�ساد حول تدابري مكافحة العدوى هو اأمر حا�سم فيما يتعلق بهذه 
اخلطط، ويطلب القرار ج �ض ع58-5 من املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية تقدير مدى الفائدة املحتملة من اتخاذ 

تدابري للحماية ول�سيما يف من�ساآت الرعاية ال�سحية؛
.   القرار ج �ض ع60-26 الذي ين�ض على و�سع �سيا�سات وخطط وطنية لتنفيذ خطة العمل العاملية املعنية ب�سحة العمال 

واإن�ساء الآليات امللئمة وو�سع الأطر القانونية امللئمة لتطبيقها ومتابعتها وتقييمها.

1-2 مداولت الجتماع
يرد جدول اأعمال الجتماع يف امللحق 3.

وقد عنّي امل�ساركون ال�سيدة �سرييل باتون رئي�سًة وال�سيدة كاثرين موريف وال�سيد فرناندو اأوتايزا مقررين.
العاملية ويف مكاتب  ال�سحة  الرئي�سي ملنظمة  العدوى يف املقر  الأن�سطة املرتبطة مبنع ومكافحة  ومت تقدمي عر�سني عن 
املنظمة الإقليمية. وللرتكيز على املناق�سات اللحقة قدمت ثلثة عرو�ض حول التجارب الإقليمية فيما يتعلق بو�سع العنا�رس 

الأ�سا�سية لربامج منع ومكافحة العدوى.
وقد دارت مناق�سة عامة حول نطاق برامج منع ومكافحة العدوى يف جمال الرعاية ال�سحية والعتبارات التي ينبغي مراعاتها 

يف تو�سيف العنا�رس الأ�سا�سية ملثل هذه الربامج ويرد ذلك يف الفرع 2.
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اإىل فريقني  امل�ساركون  ُق�ّسم  ا�ستك�سافها  التي ينبغي  الأ�سا�سية  العنا�رس  التي تندرج �سمنها  العامة  الفئات  وبعد مناق�سة 
اأحدهما اأ�رسفت على مداولته ال�سيدة �سوزان ويلبرين و�سّم كل امل�ساركني من برامج املنظمة واملكاتب الإقليمية والثاين اأ�رسفت 
على مداولته ال�سيدة �سرييل باتون و�سّم كل اخلرباء اخلارجيني. وتوىل كل من الفريقني الفرعيني و�سع قائمة بالعنا�رس الأ�سا�سية 
لكل فئة من الفئات العامة ومت بعد ذلك دمج القائمتني يف قائمة واحدة. ويرد ملخ�ض لإطار املناق�سة بالن�سبة اإىل كل فئة عامة 
وياأتي بعده جدول يلخ�ض العنا�رس الأ�سا�سية املقرتحة للفئة لفائدة ال�سلطات الوطنية وملن�ساآت الرعاية ال�سحية املحلية. ويرد 
هذان يف الفرع 3. وكان من نتائج تلك املناق�سات و�سع قائمة بالحتياجات اللزمة يف جمال البحوث وتاأتي تلك الحتياجات 

مف�سلة يف الفرع 4.
الوطني ويف من�ساآت  ال�سعيد  الأ�سا�سية لربامج منع ومكافحة العدوى على  العنا�رس  اآراء اخلرباء ب�ساأن  التقرير  ويورد هذا 
الرعاية ال�سحية املحلية، كما ُي�سهم يف و�سع الأولويات فيما يتعلق بتطوير تلك الربامج. وي�سم التقرير الآراء اجلماعية التي 
ل ميثل  وهو  الإقليمية،  ومكاتبها  الرئي�سي  املقر  من  العاملية  ال�سحة  منظمة  وموظفو  الدوليني  اخلرباء  من  فريق  عنها  اأعرب 

بال�رسورة القرارات التي اتخذتها منظمة ال�سحة العاملية ول�سيما �سيا�ستها املعلنة.

1-3 الإعلن عن عدم ت�سارب امل�سالح
ا�ستوفى اخلرباء اخلارجيون الإعلن الذي و�سعته منظمة ال�سحة العاملية ب�ساأن عدم ت�سارب امل�سالح ومل يتعرف اإىل اأي 

تعار�ض بني م�ساحلهم مع امل�ساألة مو�سوع الجتماع اأو مع م�سالح منظمة ال�سحة العاملية.

1-4 الوثائق التي اطلع عليها امل�ساركون
اطلع امل�ساركون، قبل الجتماع واأثناءه، على الوثائق ذات العلقة بامل�سائل مو�سوع املناق�سة والتي اأ�سدرتها منظمة ال�سحة 

العاملية وجهات اأخرى. وترد يف امللحق 2 قائمة بالوثائق التي ُقدمت.
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2-1 نطاق برامج منع ومكافحة العدوى
فيما يلي الأغرا�ض املرجوة من منع ومكافحة العدوى يف جمال الرعاية ال�سحية:

.  الوقاية من حدوث العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية لدى املر�سى وعاملي الرعاية ال�سحية والزائرين وغري ذلك من 
الأ�سخا�ض الذين يتعاملون مع من�ساآت الرعاية ال�سحية.

وقد تكون هذه العدوى:
- عدوى متوطنة مرتبطة اأو غري مرتبطة با�ستخدام اأجهزة اأو اللجوء اإىل اإجراءات خلل توفري خدمات الرعاية ال�سحية؛

- عدوى وبائية ويكون م�سدرها بع�ض من يتواجدون يف من�ساآت الرعاية ال�سحية؛
-  نتيجة ل�رساية العدوى املكت�سبة يف املجتمع اإىل املر�سى يف من�ساآت الرعاية ال�سحية التي تقدم خدمات الرعاية 

مما يوؤدي اإىل انت�سار اأوبئة العدوى املكت�سبة يف املجتمع.
اإعداد من�ساآت الرعاية ال�سحية للكت�ساف املبكر والتعامل مع الأوبئة وتنظيم ا�ستجابة فورية وفعالة يف هذا ال�سدد؛  .

قد  التي  الوبائية  اأو  املتوطنة  والأمرا�ض  املجتمع  املكت�سبة يف  العدوى  ا�ستجابة من�سقة ملكافحة  اإعداد  الإ�سهام يف   .
"تت�سخم" عن طريق خدمات الرعاية ال�سحية؛

الإ�سهام يف احليلولة دون ظهور مقاومة م�سادات امليكروبات و/ اأو ن�رس �سللت الكائنات املجهرية املقاومة؛  .
التقليل اإىل اأق�سى حد من اأثر هذه العدوى اأو الآثار املرتتبة على تدبريها العلجي على البيئة.  .

وانح�رست العنا�رس املقرتحة التي مت اعتبارها اأ�سا�سية اأو "جوهرية" يف برامج منع ومكافحة العدوى يف تلك العنا�رس التي 
راأى امل�ساركون اأنها ذات اأهمية كربى لكونها اأ�سا�سية و�رسورية اإذا اأراد اأي برنامج من برامج منع ومكافحة العدوى بلوغ الأهداف 

التي ير�سمها لنف�سه.

2-2 اعتبارات وافرتا�سات مطروحة للمناق�سة
وبائيات العدوى  1-2-2

فيما يلي �رسد مل�سادر العوامل املعدية التي ت�سبب العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية  .
- املر�سى �سواء كان ذلك ب�سبب النبيت امليكروبيولوجي للمر�سى اأنف�سهم اأو ل�سائر املر�سى؛

- عاملو الرعاية ال�سحية احلاملون للعوامل امليكروبيولوجية؛
- الأ�سطح و البيئة املحيطة.

.  طرق انتقال الأمرا�ض ال�سارية متماثلة يف من�ساآت الرعاية ال�سحية الأولية ويف املجتمع غري اأن املمار�سات الإكلينيكية 
امل�ستخدمة خلل تقدمي خدمات الرعاية يف من�ساآت الرعاية ال�سحية )مثل الإجراءات العميقة وتعامل مقدم الرعاية 

ال�سحية معها( قد ت�سّهل يف حد ذاتها انت�سار م�سببات املر�ض والعدوى.

2- نطاق برامج منع ومكافحة العدوى فى جمال الرعاية ال�صحية 
واعتبارات عامة: ملخ�ص املناق�صات
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.  معظم العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية متوطنة وترتبط بعوامل اخلطورة التي ي�سكو منها املري�ض وترتبط بالإجراءات 
الإكلينيكية.  كما اأن ن�سبة اأقل من العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية لها �سلة بالأوبئة. وميكن اأن يكون م�سدر تلك 
الأوبئة مر�سى يعانون من اأمرا�ض �سارية ومت قبولهم يف املن�ساآت ال�سحية، اأو تلوث ن�ساأ يف م�سدر م�سرتك داخل املرفق 
اأو نتيجة للف�سل املنهجي يف ا�ستخدام تقنية مانعة للتلوث يف اإجراء ما مما قد يوؤدي اإىل ن�سوء �سل�سلة من العدوى بفعل 

امل�سبب ذاته.
ويخت�ض كل منها بنوع حمدد من  كبرياً  ال�سحية تنوعاً  بالرعاية  املرتبطة  بالعدوى  .  تتنوع عوامل اخلطورة اخلا�سة 
العدوى. وب�سكل عام فاإن العوامل اخلا�سة بالعائل )مثل ال�سن و�سدة املر�ض الدفني( تكون العوامل املحددة الرئي�سية 
ملعظم اأنواع العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية. وترتبط بع�ض ممار�سات الرعاية ال�سحية مثل ا�ستخدام وتداول الأدوات 
املخرتقة لدفاعات اجل�سم ارتباطاً قوياً بالعدوى. اأما عوامل اخلطورة التي توجد يف البيئة، مثل تلوث الهواء، اأو املاء اأو 

الأ�سطح فاإنها تلعب دوراً ثانوياً يف معظم العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية.

عدم وجود تو�سيات ب�ساأن العنا�رص الأ�سا�سية  2-2-2
.  هناك عدد قليل جداً من املطبوعات التي تورد بيانات وبائية وجيهة ميكن ا�ستخدامها يف حتديد العنا�رس الأ�سا�سية 
لربامج منع ومكافحة العدوى من حيث فعاليتها يف تقلي�ض خماطر العدوى يف من�ساآت الرعاية ال�سحية �سواء اأكان ذلك 

على ال�سعيد الوطني اأم على ال�سعيد املحلي، كما اأن الدرا�سات املتاحة ذات ال�سلة لي�ض منها درا�سة حديثة العهد.
.  تورد بع�ض املطبوعات التي اأ�سدرتها جمموعات اخلرباء اأو اجلمعيات العلمية اأو �سائر املجموعات املهتمة باملو�سوع 
اإىل اخلربة اأو اأي مربرات اأخرى. ومعظم تلك القوائم ي�سري اإىل العنا�رس التي  قوائم مقرتحة بالعنا�رس اللزمة ا�ستناداً 
يجب اأن تعتمدها من�ساآت الرعاية ال�سحية وفقاً ملعايري وكالت العتماد اأو اإىل ال�رسوط الأخرى كما اأن هناك عدد قليل 

جداً من الوثائق التي تزود الربامج الوطنية بالتو�سيات يف هذا ال�سدد.

التمييز بني الأدوار املنوطة بكل من الربامج الوطنية والربامج املحلية بهدف حتديدعنا�رص   3-2-2
الربامج الأ�سا�سية:

.   ينبغي لل�سلطات ال�سحية على امل�ستوى الوطني اأن تعمد، �سواء ب�سكل مبا�رس اأو عن طريق التفوي�ض، اإىل توفري الإر�ساد 
والرتويج للإجراءات التنظيمية والإ�رساف على المتثال لها.

.   يجب، على امل�ستوى املحلي )مرفق الرعاية ال�سحية(، تقدمي خدمات الرعاية بطريقة ماأمونة فعالة �سواء كان ذلك 
للمر�سى اأو لعاملي الرعاية ال�سحية اأو غريهم.

ينبغي اأن تكون عنا�رص منع ومكافحة العدوى �سمن الربامج الوطنية واملحلية متوافقة   4-2-2
ومت�سقة
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احتمال اختالف عنا�رص منع ومكافحة العدوى تبعًا لنوع الرعاية املقدمة )اأي الرعاية   5-2-2
احلرجة، الرعاية الأولية(.

اإن قائمة العنا�رس الأ�سا�سية التي و�سعت خلل هذا الجتماع قائمة عامة ويجب تكييف العنا�رس مع نوع الرعاية املقدمة.

قد تكون �سمات العنا�رص الالزمة خالل الفرتات الروتينية التي ل ي�ستجد فيها حدوث   6-2-2
اأوبئة خمتلفة عن �سمات العنا�رص ال�رصورية خالل الفا�سيات.

.  مت النظر يف كلتا احلالتني ومت التفاق على اأن الغالبية العظمى من العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية عدوى متوطنة 
واأن هذه العدوى ت�سبب العبء الأكرب من املر�ض ب�سكل عام، واأن الفا�سيات ميكن منعها كما اأنها من الأرجح اأن تقع يف من�ساآت 
الرعاية ال�سحية التي حتدث فيها معدلت مرتفعة من العدوى املتوطنة املرتبطة بالرعاية ال�سحية. وبذا فاإن تو�سيف العنا�رس 

يركز على ما يلي:
منع العدوى املتوطنة التي ترتبط اأو ل ترتبط بالأجهزة والإجراءات؛  -

منع و التعامل مع الفا�سيات يف من�ساآت الرعاية ال�سحية وكذلك تفاقم فا�سيات العدوى املكت�سبة يف املجتمع؛  -
ا�ستعداد من�ساآت الرعاية ال�سحية ملواجهة الأوبئة الأو�سع نطاقاً.  -

فيما يلي عر�ض للعنا�رص الأ�سا�سية التي نظر فيها الجتماع لإدراجها يف برامج منع   7-2-2
ومكافحة العدوى:

تنظيم برامج منع ومكافحة العدوى  -1
الدلئل الإر�سادية التقنية  -2

املوارد الب�رسية مبا يف ذلك:  -3
التدريب  -

تزويد الربامج بالعاملني  -
م�سائل ال�سحة املهنية اخلا�سة بعاملي الرعاية ال�سحية.  -

تر�سد املر�ض وتقدير مدى المتثال ملمار�سات منع ومكافحة العدوى  -4
دعم املختربات امليكروبيولوجية  -5

البيئة  -6
تقييم برامج منع ومكافحة العدوى  -7

العلقات مع خدمات ال�سحة العامة وغريها من اخلدمات/ الهيئات املجتمعية.  -8

تنوع طبيعة العنا�رص وبلورتها من حيث الهياكل اأو العمليات  8-2-2
. الهياكل، مثل املهنيني املدربني يف جمال مكافحة العدوى، ووجود دلئل اإر�سادية؛

. العمليات، مثل توفري التدريب ومتابعة المتثال للممار�سات الوقائية.
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حدد امل�ساركون يف الجتماع، اأثناء املناق�سة، العنا�رس الأ�سا�سية املندرجة يف برامج منع ومكافحة العدوى يف اإطار الفئات 
الثماين التي �سبق حتديدها )الفرع 2-1-7(. ويرد يف هذا الفرع تو�سيف العنا�رس الأ�سا�سية.

3-1 تنظيم برامج منع ومكافحة العدوى
اإطار املناق�سة :

يجب اإر�ساء قواعد عملية تنظيم برامج منع ومكافحة العدوى على ال�سعيدين الوطني واملحلي وذلك بتحديد هوية امل�سوؤولني 
عن ذلك وحتديد الأغرا�ض املرجوة واملهام وحتديد نطاق امل�سوؤوليات. ويرد يف اجلدول 2 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية املحددة 

يف اإطار هذه الفئة.

ينبغي حتديد الأغرا�ض املرجوة من الأن�سطة وحتديد نطاق تلك الأن�سطة  1-1-3
.  ينبغي اأن ت�سمل الأغرا�ض على الأقل ما يلي:

الأهداف التي يتعني بلوغها فيما يخ�ض العدوى املتوطنة والعدوى الوبائية؛  -
درجة المتثال املرغوب للعمليات واملمار�سات املعروفة فعاليتها يف منع العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية  -

.  ترابط اأن�سطة منع ومكافحة العدوى مع الإ�سابة بالعدوى يف:
املر�سى  -

عاملي الرعاية ال�سحية  -
الزوار  -

وت�سمل املهام املطلوبة ملنع ومكافحة العدوى:
تر�سد العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية؛  -

احلفاظ على التقنيات املانعة للتلوث التي حتقق الكفاءة يف اإطار ممار�سات الرعاية ال�سحية ومنها:  -
O  الحتياطات القيا�سية

O  اختيار املطهرات امللئمة وا�ستخدامها
O  تقنيات الإجراءات الإكلينيكية.

و�سع الدلئل الإر�سادية وتوحيد املمار�سات الوقائية الفعالة:  -
O  تعقيم وتطهري الأدوات الإكلينيكية

O  اتخاذ احتياطات العزل.

3- العنا�صر الأ�صا�صية املندرجة فى برامج منع 
ومكافحة العدوى: التو�صيف
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التعامل مع الفا�سيات  -
تدريب عاملي الرعاية ال�سحية  -

تقييم مدى المتثال ملمار�سات منع ومكافحة العدوى  -
�سمان �رساء امل�ستلزمات الكافية.  -

. ينبغي حتديد العلقة بني اأن�سطة منع ومكافحة املر�سى و�سائر الأن�سطة الهامة. وفيما يلي بيان ببع�ض تلك الأن�سطة:
منع واحتواء مقاومة م�سادات امليكروبات  -

برامج مكافحة ال�سل وفريو�ض الأيدز وما اإىل ذلك من برامج ال�سحة العامة ذات ال�سلة  -
ال�سلمة البيولوجية يف املختربات  -

ال�سحة املهنية  -
جودة الرعاية  -

�سلمة املر�سى  -
م�سائل اإدارة النفايات وما اإىل ذلك من امل�سائل البيئية  -

حقوق املر�سى.  -

ينبغي اأن ي�سمل تنظيم الربنامج ما يلي دون القت�سار عليه:  2-1-3
.  تعيني فريق تقني من املهنيني املدربني املكلفني مبكافحة العدوى على امل�ستوى الوطني وامل�ستوى املحلي وينبغي 

اأن ي�سم الفريق:
اأطباء  -

-  اأع�ساء من التمري�ض.
.  وينبغي للفرق التقنية اأن:

حت�سل على تدريب ر�سمي يف جمال مكافحة العدوى  -
يتاح لها الوقت الكايف تبعاً للمهام املحددة  -

متتلك ال�سلطة اللزمة لأداء املهام ال�رسورية ملنع العدوى ومكافحتها.  -
.  ميزانية متوازنة مع �سائر الأولويات ال�سحية وطبقاً لأن�سطة برامج منع ومكافحة العدوى.

اإىل  ا�ستنادًا  عليها  املتح�سل  واملعارف  املحلية  اخلربات  ي�ستغل  اأن  للربنامج  ميكن   3-1-3
التدخالت الناجحة كقاعدة لو�سع ال�سرتاتيجيات

اإيجاد  اأو الوطنية ل�رسب الأمثلة على الكيفية التي ميكن بها  اإقامة نظام لتوثيق ون�رس املبادرات الناجحة املحلية  ميكن 
احللول مع حتقيق نتائج طيبة وذلك با�ستغلل املوارد القائمة والثقافة ال�سائدة والظروف املهيمنة.
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الهامني امل�ساركني يف  اأ�سحاب امل�سلحة  التي متثل  الأخرى  التن�سيق مع املجموعات   4-1-3
و�سع ال�سيا�سات وتنفيذها و/ اأو تقييمها

قد تدعو احلاجة اإىل اإن�ساء جمموعة ر�سمية اأو جلنة ر�سمية اأو اأي اآلية معادلة من �ساأنها اأن تتفاعل دورياً مع الفريق التقني 
امل�سوؤول عن الربنامج. وتقوم مثل هذه املجموعة �ساهداً على امل�ساهمات التقنية املتعددة التخ�س�سات وعلى التعاون والدعم 
وتبادل املعلومات. ومن املهام الأخرى التي ميكن للمجموعة اأداوؤها ا�ستعرا�ض حمتويات الربنامج وتعزيز املمار�سات املح�ّسنة 

و�سمان التدريب امللئم، وا�ستعرا�ض املخاطر املحتملة املرتبطة بالتكنولوجيات اجلديدة وتقييم الربنامج دورياً.
)اأي  .   قد ت�سم هذه املجموعة يف ع�سويتها على ال�سعيد الوطني �سائر الربامج الوطنية واملنظمات املهنية العلمية 
املنظمات الطبية واملنظمات املعنية بالتمري�ض(، واملختربات املرجعية، وال�سلطات البيئية ورابطات املر�سى و/ اأو 

مراكز التدريب.
.   على ال�سعيد املحلي قد ت�سم هذه املجموعة يف ع�سويتها روؤ�ساء الأق�سام الإكلينيكية الرئي�سية واأق�سام التمري�ض 
وخدمات الدعم )مثل الإمدادات املركزية واملختربات امليكروبيولوجية(، والإدارة، والتدبري الداخلي، والإ�سحاح واخلدمات 

البيئية.
.   قد ي�سمل التن�سيق على كل ال�سعيدين الربامج ال�سرتاتيجية مثل الربامج ذات ال�سلة بفريو�ض الأيدز وما اإىل ذلك من 

امليكروبات.
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اجلدول 2:  تنظيم برامج منع ومكافحة العدوى: العنا�رس الأ�سا�سية

من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
ال�سلطات  ِقَبل  من  تقام  الربنامج  على  امل�رسفة  ال�سلطة 

ال�سحية الوطنية املعنية مع تزويدها:

• مبوظفني موؤهلني و متفرغني؛
ومكافحة  مبنع  يتعلق  فيما  ومهامها  نطاقها  •  وحتديد 

العدوى؛
وبلوغ  املطلوبة  بالأن�سطة  للقيام  تكفي  ميزانية  •  توفري 

الأهداف املرجوة.

والأه���داف  ال�سيا�سات  ع��ن  م�سوؤولة  ال�سلطات  تكون 
العدوى  ومكافحة  منع  بربنامج  اخلا�سة  وال�سرتاتيجيات 

والإطار القانوين والتقني واملتابعة يف هذا ال�سدد

متثل برنامج منع ومكافحة العدوى يف علقاته مع �سائر 
الربامج الوطنية واأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني

تكون ال�سلطات م�سوؤولة عن عنا�رس منع ومكافحة العدوى 
�سمن خطط ال�ستعداد وتن�سيق ال�ستجابة للطوارئ ال�سحية 

العامة الناجمة عن الأمرا�ض ال�سارية )مثل اجلوائح(

تعيني قيادات موؤهلة لل�سطلع بربامج منع ومكافحة العدوى 
�سمن ال�سلطة امل�رسفة على من�ساآت الرعاية ال�سحية:

• تفو�ض لها ال�سلطة من ِقَبل الإدارة اأو ما يعادلها؛
• تزّود مبوظفني موؤهلني و متفرغني؛

- تزّود مبهنيني مدربني على يف مكافحة العدوى؛
- تتاح لها اإمكانية ال�ستفادة من دعم طبي مدرب؛

•  حتديد املهام والنطاق يف جمال منع ومكافحة العدوى؛
• توفري ميزانية تكفي للقيام باملهام املطلوبة.

تكون املن�ساآت م�سوؤولة عن تنظيم وتنفيذ ومتابعة املمار�سات 
على جميع م�ستويات املرفق من اأجل منع ومكافحة العدوى 

املرتبطة بالرعاية ال�سحية املتوطنة منها والوبائية

�سائر  مع  علقاته  العدوى يف  ومكافحة  منع  برنامج  متثل 
الرعاية  الرئي�سيني �سمن مرفق  واأ�سحاب امل�سلحة  الربامج 

ال�سحية

العدوى  ومكافحة  منع  عنا�رس  م�سوؤولة عن  املن�ساآت  تكون 
�سمن خطط ال�ستعداد وال�ستجابة للطوارئ ال�سحية العامة 

الناجمة عن الأمرا�ض ال�سارية )مثل اجلوائح(

م�ستوى التنظيم
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3-2 الدلئل الإر�سادية التقنية
اإطار املناق�سة :

ينبغي اأن تكون اإجراءات منع ومكافحة العدوى متوافقة مع الأدلة العلمية املتاحة عن ما لها من اأثر. ولقد تراكمت يف جمال 
منع ومكافحة العدوى معارف هائلة حول فعالية التدخلت الوقائية وهي تدخلت الكثري منها ب�سيط وعايل املردود. ومن �ساأن 

وجود دلئل اإر�سادية تقنية وطنية اأن يوفر اإطاراً لو�سع املمار�سات القائمة على الأدلة العلمية مو�سع التنفيذ.
وقد ت�ساهم م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة )اأي ال�سلطات ال�سحية ومن�ساآت الرعاية ال�سحية واجلمعيات العلمية ومنظمات الدفاع 
عن املر�سى( يف مراحل مبكرة يف و�سع الدلئل الإر�سادية الوطنية يف حتقيق توافق الآراء وقد تكون اأي�ساً اأمراً �رسورياً خلل 

مراحل التنفيذ.
ويرد يف اجلدول 3 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي مت التعرف اإليها يف اإطار هذه الفئة.

ومكافحة  منع  مبجال  املتعلقة  الإر�سادية  الدلئل  من  الأ�سا�سية  املجموعة  ت�سمل   1-2-3
العدوى:

.  الحتياطات القيا�سية الواجب اتخاذها:
نظافة الأيدي  -

تعقيم وتطهري الأدوات الطبية  -
منع و التعامل مع الإ�سابات ب�سبب الأدوات احلادة.  -

.  الكت�ساف املبكر للأمرا�ض واتخاذ الحتياطات اللزمة لعزل املر�سى:
اإيواء املر�سى وتوزيعهم  -

ا�ستخدام املعدات للحماية ال�سخ�سية.  -
.    تقنية منع التلوث و التعامل مع الأجهزة امل�ستخدمة يف الإجراءات الإكلينيكية طبقاً لنطاق الرعاية املقدمة

وحيث اأن نطاق املمار�سات املتبعة قد يختلف اختلفاً كبرياً بني من�ساآت الرعاية ال�سحية طبقاً لنوع الرعاية املقدمة فاإن 
الدلئل الإر�سادية ينبغي اأن حتظى بالأولوية فيما يتعلق باأكرث املمار�سات �سيوعاً و/ اأو اأكرثها خطورًة )مثل �سلمة عملية احلقن، 

ا�ستخدام اأجهزة الق�سطرة امل�ستقرة وما اإىل ذلك من الإجراءات املخرتقة لدفاعات اجل�سم(.
.  اإدارة النفايات.

ت�سمل الق�سايا الأ�سا�سية املتعلقة ب�سحة العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية:  2-2-3
.   الفرز و امل�سح يف مرحلة ما قبل ال�ستخدام وما بعده من اأجل التعرف على الظروف التي قد تعرّ�ض العاملني للمخاطر

.  التطعيمات.
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من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
اأف�سل  با�ستخدام  الوطنية  الإر�سادية  الدلئل  ون�رس  و�سع 
الأدلة العلمية املتاحة لربنامج منع ومكافحة العدوى من 
اأجل و�سع املجموعة الأ�سا�سية من الدلئل الإر�سادية )الفرع 

 )1-2-3

ال�سعيد  على  الوطنية  الإر�سادية  الدلئل  وتنفيذ  تكييف 
املحلي

و�سع دلئل اإر�سادية حملية ح�سب احلاجة على غرار الدلئل 
الإر�سادية الواردة يف املجموعة الأ�سا�سية من الدلئل اخلا�سة 

بربنامج منع ومكافحة العدوى

العنا�رس الأ�سا�سية لربامج منع و مكافحة العدوى
تقرير الإجتماع الثاين لل�سبكة غري الر�سمية ملنع و مكافحة العدوى يف اإطار الرعاية ال�سحية جنيف ، �سوي�رسا،26-27 يونيو / حزيران 2008

اجلدول 3:  الدلئل الإر�سادية: العنا�رس الأ�سا�سية

3-3 املوارد الب�رسية
اإطار املناق�سة :

حيث اإن اأن�سطة الرعاية ال�سحية يقوم بها اأفراد يف معظم احلالت فاإن الختلفات بني الأفراد يف ميدان املمار�سة ُتعد من 
التحديات املطروحة كما اأن اأداء العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية من الأمور احلا�سمة فيما يخ�ض النواجت. وقد ترتبط الإجراءات 
املرتبطة  بالعدوى  الإ�سابة  ملخاطر  العاملني  و/اأو  املر�سى  تعر�ض  باحتمالت  العلج  اأو  للت�سخي�ض  ال�رسورية  الإكلينيكية 
بالرعاية ال�سحية. وقد تكون بع�ض الإجراءات الإكلينيكية املرتبطة مبخاطر الإ�سابة بتلك العدوى، ول�سيما يف الأماكن التي يقل 
فيها الوعي مب�ساألة منع ومكافحة العدوى من الأمور ال�سائعة؛ وقد يقت�سي تغيري املمار�سات املقبولة من اأجل تقلي�ض خماطر 
الإ�سابة بالعدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية اإدخال تغيريات ثقافية و�سلوكية بقدر معقول ويتطلب ذلك انتهاج ا�سرتاتيجيات 

متو�سطة اإىل طويلة املدى.
ويرد يف اجلدول 4 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف اإطار هذه الفئة.

التدريب  1-3-3
توفر الدلئل الإر�سادية اإطاراً تقنياً و�رسحاً لكيفية القيام بالإجراءات الإكلينيكية القيا�سية من اأجل تقلي�ض خماطر الإ�سابة 
بالعدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية اإل اأن وجود دلئل اإر�سادية ل يكفي وحده ل�سمان القيام باملمار�سات الإكلينيكية ال�سائعة  

وفقاً لل�رسوط املطلوبة.
وهناك عوامل كثرية توؤثر يف مدى توافق وملءمة املمار�سات املتبعة كما اأن عاملي الرعاية ال�سحية الذين مت تدريبهم جيداً، 

اأكرثالتزاماَ بالإجراءات القيا�سية اإذا ما توافرت لهم �ُسبل ذلك )مثل املوارد، والهياكل التنظيمية، واملرافق(.
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ويجب اأن يكون التدريب الذي يوفر لعاملي الرعاية ال�سحية ذا علقة وثيقة ومنا�سبة باملهام التي يتعني على كل عامل منهم 
اأداوؤها. وميكن حتديد ثلث فئات من املوارد الب�رسية للتدريب يف جمال منع ومكافحة العدوى.

.   اأخ�سائيي مكافحة العدوى: هم الأطباء واملمر�سون وما اإىل ذلك من املهنيني اأع�ساء فرق مكافحة العدوىامل�سوؤولني 
عن اأن�سطة منع ومكافحة العدوى على اأي م�ستوى كان. وت�سمل معارف ومهارات هذه الفئة من املخت�سني املحتويات 
املمار�سات  ومتابعة  الوبائية  التف�سيات  مع  التعامل  و  العدوى  وتر�سد   ، العدوى  ومكافحة  ملنع  العامة  واملبادئ 

الإكلينيكية.
.   جميع عاملي الرعاية ال�سحية امل�ساركني يف رعاية املر�سى ب�سكل مبا�رس: وهم العاملون الإكلينيكيون )اأي الأطباء 
واملمر�سون واأطباء الأ�سنان وامل�ساعدون الطبيون اإلخ.( والعاملون يف املختربات وغريهم من عاملي الرعاية ال�سحية 
)مثل القائمني على اأعمال النظافة و الرتتيب( الذين يوفرون الرعاية للمر�سى على اأي م�ستوى كان ويجب عليهم القيام 

باإجراءات اإكلينيكية بطريقة تقلل التعر�ض ملخاطر العدوى.
.   العاملون الآخرون الذين يدعمون الفئتني املذكورتني اأعله: وهم املوظفون الإداريون واملوظفون القائمون على �سوؤون 
التنظيم )اأي ال�سلطات املحلية، والإداريون( امل�سوؤولون عن تنفيذ اأن�سطة الدعم وعن متابعة تنفيذ ال�سيا�سات الوطنية 

واملحلية.

التزويد باملوظفني  2-3-3
بالرغم من اأن املناق�سة امل�سهبة لهذا املو�سوع  تتعدى نطاق اخت�سا�سات هذا الجتماع، فاإنه من املعروف اأن ن�سبة عاملي 
الرعاية ال�سحية اإىل حجم العمل )قيا�ساً على عدد الأ�رّسة يف املن�ساأة ال�سحية اأوعدد حالت الدخول اأوما اإىل ذلك من املوؤ�رسات 
غري املبا�رسة( ترتبط بعدة من نواجت الرعاية ال�سحية مثل معدلت العدوى. وقد ارتبط م�ستوى عدد العاملني مبكافحة العدوى 
بنتائج برامج منع ومكافحة العدوى حيث يرتبط ارتفاع الن�سبة بتحقيق نتائج اأف�سل؛  وذلك بالرغم من اأنه مل يتم بعد حتديد 
الن�سبة املثلى ملخت�سي مكافحة العدوى )فرق مكافحة العدوي( اإىل حجم العمل من حيث املهام التي يجب القيام بها حتى يكون 

لها اأثر اإيجابي على املوؤ�رس ال�سحي.

املخاطر البيولوجية  3-3-3
اإن املخاطر البيولوجية التي يتعر�ض لها عاملو الرعاية ال�سحية اأمر مهم بالن�سبة اإىل منع ومكافحة العدوى لأ�سباب عدة 

منها:
.    اأن عاملي الرعاية ال�سحية معر�سون للكثري من العوامل امليكروبيولوجية املوجودة يف املر�سى. وقد حدث يف بع�ض 

الفا�سيات اأن تاأثر عاملو الرعاية ال�سحية، تاأثراً �سديداً و�سكلوا عدداً كبرياً من احلالت املبلغ عنها.
-  بع�ض حالت التعر�ض ميكن منعها باتخاذ اإجراءات ب�سيطة مثل الحتياطات القيا�سية. وميكن منع احلالت الأخرى عن 

طريق الكت�ساف املبكر وعزل املر�سى م�سدر العدوى.
بع�ض العدوى الناجمة عن حالت التعر�ض العر�سية ميكن منعها اإذا مت التعامل معها ب�سكل ملئم با�ستخدام الغلوبولينات   -

املناعية)Immunoglobulins(  اأوغري ذلك من التدابري كما هو احلال فيما يتعلق بالتهاب الكبد الفريو�سي »ب«.
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بع�ض اأنواع العدوى ميكن اتقاوؤها بالتطعيم.  -
.   ميكن لعاملي الرعاية ال�سحية امل�سابني بالعدوى نقل تلك العدوى للمر�سى.

.    قد يحمل عاملو الرعاية ال�سحية العوامل املعدية من دون اأن تظهر عليهم اأعرا�ض العدوى وبالتايل فاإنهم ينقلون تلك 
العوامل اإىل املر�سى )مثل العوامل املعدية املقاومة للم�سادات احليوية(.

.   يتعامل عاملو الرعاية ال�سحية مع مواد خم�س�سة لأغرا�ض منع ومكافحة العدوى، مثل بع�ض املطهرات التي ميكن اأن 
تكون �سارة اإذا مل ت�ستخدم بالطريقة ال�سحيحة.

وترتبط برامج منع ومكافحة العدوى ارتباطاً وثيقاً بالكثري من اأن�سطة برامج ال�سحة املهنية لذا يجب التن�سيق مع تلك الأن�سطة.

اجلدول 4:  املوارد الب�رسية: العنا�رس الأ�سا�سية

من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
و�سع املحتويات والعنا�رس اللزمة من اأجل:

•  توفري التدريب الأ�سا�سي لكل العاملني يف جمال الرعاية 
ال�سحية على منع ومكافحة العدوى

•  توفري التدريب املتخ�س�ض ملخت�سي مكافحة العدوى )فرق 
مكافحة العدوى( 

توفري التدريب الأويل والدوري جلميع عاملي الرعاية ال�سحية 
على منع ومكافحة العدوى

فر�ض  اإىل  العدوى   مكافحة  خمت�سي  و�سول  طرق  توفري   
التدريب املتخ�س�ض

تزويد الفرق التقنية املعنية مبنع ومكافحة العدوى بالعاملني 
امللئمني من حيث الأعداد واملهارات والتدريب

تكييف وتنفيذ التدابري الرامية اإىل وقاية العاملني من املخاطر 
البيولوجية يف مراحل تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية

حتديد معايري العدد الكايف من العاملني بالفرق التقنية ملنع 
ومكافحة العدوى  

الوقائية  الإج��راءات  وحتديد  البيولوجية  للمخاطر  الت�سدي 
واإقامة الت�سال و التن�سيق مع �سائر اأن�سطة وبرامج ال�سحة 

املهنية

المتثال  مدى  وتقدير  ال�سحية  بالرعاية  املرتبطة  العدوى  تر�سد   4-3
ملمار�سات منع ومكافحة العدوى

اإطار املناق�سة:
3-4-1 تر�سد العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية

ينبغي لأن�سطة منع ومكافحة العدوى اأن تلبي الحتياجات الفعلية. ولبلوغ الأهداف املرجوة من برامج منع ومكافحة العدوى 
ينبغي اإقامة الُنظم اللزمة لرت�سد العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية وتقدير مدى المتثال ملمار�سات منع ومكافحة العدوى. 
ومن �ساأن هذه الُنظم اأن ُت�سهم يف تقدير اأثر التدخلت يف جمال منع ومكافحة العدوى. واجلدير بالذكر اأن اأن�سطة الرت�سد ت�ستغرق 
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وقتاً طويلً ولبد من موازنتها مع الوقت الذي يجب اإنفاقه يف اأن�سطة املنع واملكافحة. كما اأن ُنظم الرت�سد الأكرث تطوراً تتطلب 
اإجراءات ذات نوعية جيدة يف جمال املختربات امليكروبيولوجية كما تتطلب توفري البيانات اللزمة من اأجل التعرف اإىل العوامل 

امل�سببة واأمناط مقاومة م�سادات امليكروبات.

ويرد يف اجلدول 5 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف اإطار هذه الفئة.
يجب اأن تكون لعملية الرت�سد اأغرا�ض وا�سحة. وينبغي اخلروج منها على الأقل، مبعلومات حول:

و�سف حالة العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية )اأي معدل احلدوث و/ اأو النت�سار والنوع و م�سببات املر�ض و�سدته وما   .
ُيعزى اإليه من عبء املرا�سة(

حتديد الفئات عالية اخلطورة والإجراءات وحالت التعر�ض  .
الكت�ساف  املبكر للتف�سيات الوبائية  .

تقدير اأثر التدخلت.  .
)اأي  احلادة  الرعاية  من�ساآت  احلالت ول�سيما يف  �ستى  ال�سحية يف  بالرعاية  املرتبطة  العدوى  وهناك عدة مناذج لرت�سد 

امل�ست�سفيات( ويف من�ساآت الرعاية طويلة املدى. وجميع هذه النماذج ي�سمل:
الأغرا�ض املرجوة من عملية الرت�سد  .

جمموعة قيا�سية من تعريفات احلالت  .
طريقة لكت�ساف العدوى )الب�سط(  .

طريقة لكت�ساف الفئة املعر�سة )املقام(  .
عملية حتليل البيانات والتقارير مبا يف ذلك البيانات اخلا�سة بالب�سط واملقام وح�ساب املعدلت  .

.  بع�ض النماذج ي�ستمل على طريق لتقييم جودة البيانات.
وتختارمعظم الُنظم بع�ض اأنواع العدوى ذات ال�سلة لرت�سدها و يف الوقت احلا�رس فاإن تر�سد جميع  اأنواع العدوى )"الرت�سد 
الكامل"( قليلً ما يحدث. وينبغي اأن تكون هناك اآلية لتحديد اأولويات الرت�سد ويف كثري من الأحيان ت�سمل العدوى املرتبطة 

بالرعاية ال�سحية املنتقاة لأغرا�ض الرت�سد تلك التي ميكن اتقاوؤها وخا�سة:
العدوى التي قد تتطور لت�سبح اأوبئة يف من�ساآت الرعاية ال�سحية؛  .

.  العدوى املوجودة يف الفئات الأكرث قابلية مثل الأطفال احلديثي الولدة ومر�سى احلروق واملر�سى املقيمني يف وحدات 
العناية املركزة  ومنقو�سي املناعة؛

.  العدوى التي قد توؤدي اإىل نواجت وخيمة مثل ارتفاع عدد احلالت املميتة والعدوى الناجمة عن م�سببات املر�ض املقاومة 
للأدوية املتعددة؛

داخل  الأجهزة  ا�ستخدام  مثل  معينة  اإجراءات حمددة  اأو  اجل�سم  لدفاعات  اأدوات خمرتقة  با�ستخدام  املرتبطة  .  العدوى 
الأوعية الدموية واأجهزة الق�سطرة البولية امل�ستقرة واجلراحة على �سبيل املثال ؛

العدوى التي قد توؤثر يف عاملي الرعاية ال�سحية يف املواقع الإكلينيكية اأو املختربات اأو غريها من الأماكن.  .
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وينبغي اأن تكون طرق اكت�ساف العدوى ن�سطة )active(. اأما الرت�سد املنفعل )passive(  فينبغي عدم ت�سجيعه لأنه قليل 
احل�سا�سية. وقد مت اقرتاح وو�سف ا�سرتاتيجيات خمتلفة يف جمال الرت�سد من بينها:

درا�سات معدلت النت�سار؛  .
.  درا�سات معدلت احلدوث مقرونة بنماذج مثل الرت�سد الذي يركز على مواقع العدوى والرت�سد الذي يركز على الأق�سام 

الطبية اأو الرت�سد الذي يركز على الأولويات.

3-4-2 تقدير مدى المتثال ملمار�سات منع ومكافحة العدوى
التنف�سية  واحلماية  الأيدي  نظافة  مثل  الوقاية  باإجراءات  مت�سق  ب�سكل  القيام  العدوى  ومكافحة  منع  تدخلت  تقت�سي  قد 
ا�ستخدامالأدوات  عند  للتلوث  املانعة  والأ�ساليب  اجلراحية  العمليات  يف  املجهرية  الكائنات  من  الوقاية  و�سائل  وا�ستخدام 
ال�سحية وعلى توافر  الرعاية  التي يتخذها عاملو  القرارات  الإجراءات على  اأداء هذه  املخرتقة لدفاعات اجل�سم. وتتوقف طرق 
املوارد املنا�سبة. ولتحديد مدى احلياد عن هذه ال�سرتاطات ولتح�سني الأداء و اللتزام لبد من تقييم املمار�سات العملية ب�سكل 

متكرر وذلك باملراقبة املبا�رسة  لهذه الإجراءات اأو بطرق اأخرى.
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من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
البيانات  وتوثيق  وجمع  تن�سيق  مهمة  ال�سلطات  تتوىل 
على  ال�سحية  بالرعاية  املرتبطة  العدوى  حول  املتاحة 

امل�ستوى الوطني

ال�سعيد  على  الرت�سد  من  املن�سودة  الأغرا�ض  تتوىل حتديد 
الوطني

تتوىل حتديد اأولويات تر�سد العدوى وم�سببات املر�ض وما 
اإىل ذلك

تقرر ماهية البيانات التي ينبغي توفريها لل�سلطات ال�سحية 
وكيفية توفريها

النطاق  على  ال�سائد  الو�سع  ب�ساأن  املهتمة  الأط��راف  تبلّغ 
ال�سحية  بالرعاية  املرتبطة  بالعدوى  يتعلق  فيما  الوطني 

والأحداث اخلا�سة

حتدد ب�سكل قيا�سي:
• تعريفات احلالت

• طرق الرت�سد

تعزيز تقييم املمار�سات يف جمال منع ومكافحة العدوى وما 
اإىل ذلك من العمليات ذات ال�سلة يف ظل ثقافة موؤ�س�سية ل 

تهدف اإىل اإلقاء اللوم على اأحد

تتوىل املن�ساآت اأمر توثيق الو�سع ال�سائد فيما يتعلق بالعدوى 
املرتبطة بالرعاية ال�سحية و اإجراءات منع ومكافحة العدوى 

يف مرفق الرعاية ال�سحية

تتوىل اأمر حتديد الأغرا�ض املن�سودة من الرت�سد على م�ستوى 
ال�سعيد  على  املن�سودة  الأغرا�ض  اإىل  وبال�ستناد  املن�ساأة 

الوطني

تتوىل اأمر حتديد اأولويات الرت�سد وفقاً لنطاق الرعاية املقدمة 
يف املرفق

حتدد ال�سجلت اللزمة للوثائق الطبية امل�ستخدمة لأغرا�ض 
الرت�سد وتتوىل متابعة المتثال

القيا�سية  احلالت  تعريفات  بتطبيق  الرت�سد  باأن�سطة  تقوم 
على ال�سعيد الوطني وطرق تر�سد العدوى

تتوىل اأمر اكت�ساف الفا�سيات وتن�سيق ال�ستجابة لها

تتوىل اإبلغ الأطراف املهتمة املحلية و�سلطات ال�سحة العامة 
بوقوع العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية والأحداث الأخرى 

على النحو الذي تتطلبه اللوائح
تتوىل تقييم املمار�سات يف جمال منع ومكافحة العدوى وما 
اإىل ذلك من العمليات ذات ال�سلة يف ظل ثقافة موؤ�س�سية ل 

تهدف اإىل اإلقاء اللوم على اأحد

اجلدول 5:  تر�سد العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية وتقدير مدى المتثال ملمار�سات منع ومكافحة العدوى: العنا�رس الأ�سا�سية

العنا�رس الأ�سا�سية لربامج منع و مكافحة العدوى
تقرير الإجتماع الثاين لل�سبكة غري الر�سمية ملنع و مكافحة العدوى يف اإطار الرعاية ال�سحية جنيف ، �سوي�رسا،26-27 يونيو / حزيران 2008
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3-5 دعم املختربات امليكروبيولوجية
اإطار املناق�سة

ترتتب على دعم املختربات امليكروبيولوجية عدة اآثار بالن�سبة اإىل املر�سى واإىل برامج منع ومكافحة العدوى. وهناك اأهمية 
كربى لللتعرف على هوية العامل امل�سبب امل�سوؤول عن حدوث العدوى وحتديد �سماته  وذلك حتى يتمكن الأطباء الإكلينيكيون 
من البت يف خيارات العلج من اأجل حت�سني النواجت املتوقعة للمري�ض، والتقليل من فرتة قابلية العدوى للكثري من العوامل. 
ولهذه املعلومات فائدة خا�سة بالن�سبة اإىل برامج منع ومكافحة العدوى من اأجل الكت�ساف املبكر لبع�ض الفا�سيات التي يتم يف 
اإطارها تو�سيف احلالت عن طريق حتديد م�سبب املر�ض املعني اأو حتديد منط وا�سح ملقاومة م�سادات امليكروبات. كما اأن تلك 
املعلومات تعطي بيانات عن الوبائيات املحلية للعدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية. ويعطي دعم املختربات امليكروبيولوجية 

اأي�ساً معلومات ت�سلح لر�سم ال�سيا�سات العامة ب�ساأن ا�ستخدام م�سادات امليكروبات.

ويرد يف اجلدول 6 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف اإطار هذه الفئة.
وهناك، بالن�سبة اإىل برامج منع ومكافحة العدوى، الكثري من امل�سائل الهامة املرتبطة بتف�سري بيانات املختربات امليكروبيولوجية 

الإكلينيكية والتي ميكن اأن ت�سبب اأخطاء منهجية هامة. ومن �سمن هذه امل�سائل:
.   وجوب �سمان جودة تقنيات املختربات امليكروبيولوجية من اأجل احل�سول على بيانات ت�سلح لتي�سري اتخاذ القرارات 

الإكلينيكية ولل�ستخدام الوبائي.
املختربات  اإىل  العينات  ونقل  بجمع  يتعلق  فيما  امللئمة  للإجراءات  الإكلينيكية  واخلدمات  الأق�سام  اتباع  .   وجوب 

امليكروبيولوجية.
بالرعاية  املرتبطة  العدوى  بني  التفريق  اأجل  من  امليكروبيولوجية  املختربات  من  الواردة  املعلومات  .  �رسورة حتليل 
ال�سحية وبني العدوى املكت�سبة يف املجتمع، والتفريق بني حالت العدوى وبني حالت ال�ستعمار امليكروبي ولتجنب 

عد احلالت التي مت حت�سري اأكرث من مزرعة منها مرتني.
القرارات  اتخاذ  عملية  لتي�سري  العادة،  جمعها، يف  يتم  والتي  املختربات،  هذه  من  الواردة  البيانات  يوؤدي حتليل  .  قد 
اأمناط مقاومة م�سادات  اإىل احل�سول على معلومات حول م�سببات و/اأو  والأغرا�ض املتعلقة برعاية  بع�ض املر�سى، 

امليكروبات ملعظم حالت العدوى ال�سديدة ولي�ض بال�رسورة جلميع  حالت العدوى اأو العدوى الغالبة.
وقد تنطوي الإجراءات املختربية على خماطر التعر�ض للعدوى لدى الأ�سخا�ض امل�ساركني يف عملية اأخذ العينات وتداولها و/ 
اأو جتهيزها. ولتقلي�ض خماطر العدوى يف املختربات اإىل اأق�سى حد، ينبغي و�سع معايري ال�سلمة البيولوجية امللئمة ومتابعة 

اللتزام بها.
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من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
و���س��ع امل��ع��اي��ري ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ل��ت��ق��ن��ي��ات امل��خ��ت��ربات 

امليكروبيولوجية

وبني  العدوى  ومكافحة  منع  اأن�سطة  بني  التفاعل  تعزز 
املختربات امليكروبيولوجية

ت�سع معايري ال�سلمة البيولوجية املختربية

املختربات  جمال  يف  النوعية  جيدة  خدمات  تقدمي  تتوىل   
امليكروبيولوجية

ت�سهل التفاعل بني اأن�سطة منع ومكافحة العدوى وبني اأن�سطة 
املختربات امليكروبيولوجية

باأن�سطة  القيام  يف  امليكروبيولوجية  املعلومات  ت�ستخدم 
الرت�سد والأن�سطة يف جمال منع ومكافحة العدوى

تنفذ معايري ال�سلمة البيولوجية املختربية

اجلدول 6:  دعم املختربات امليكروبيولوجية: العنا�رس الأ�سا�سية

3-6 البيئة
اإطار املناق�سة :

هناك عدة ق�سايا بيئية تتعلق مبنع ومكافحة العدوى. واأكرث تلك الق�سايا علقة باملو�سوع تلك التي تعالج بع�ض خ�سائ�ض بناء 
من�ساآت الرعاية ال�سحية والظروف التي ت�سودها.

ويرد يف اجلدول 7 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف اإطار هذه الفئة.

ينبغي القيام باأن�سطة رعاية املر�سى يف بيئة �سحية ت�سّهل اتباع ممار�سات وقائية ول   1-6-3
تقف عقبة دونها

ينبغي اأن يوّفر مرفق الرعاية ال�سحية الأمور التالية كحد اأدنى:
املياه النقية لل�ستهلك؛  .

الو�سول بي�رس اإىل مرافق تنظيف الأيدي مع توفري املياه اجلارية وال�سابون يف املناطق املخ�س�سة لرعاية املر�سى اأو   .
املناطق التي يتم فيها القيام باإجراءات الرعاية ال�سحية الأخرى؛

توفري �رسوط النظافة و الإ�سحاح البيئي يف املرفق؛  .
توفري مناطق جيدة التهوية؛  .

توفري اإ�ساءة جيدة يف املناطق التي يتم بها القيام باإجراءات الرعاية ال�سحية.  .
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وفيما يلي اجلوانب الأخرى التي تتطلب العناية بها نظراً للعوامل البيئية املرتبطة مبخاطر الإ�سابة بالعدوى:
ينبغي تخزين امل�ستلزمات املعقمة يف اأماكن جافة خالية من الغبار؛  .

ينبغي اأن ت�ستمل اأعمال البناء و التجديد اجلارية يف من�ساآت الرعاية ال�سحية على الحتياطات املنا�سبة لحتواء ذرات   .
الغبار واجل�سيمات الأخرى ول�سيما اإذا كانت توؤثر يف:

- غرف العمليات؛
- وحدات العناية املركزة اأو وحدات علج احلروق؛

- املناطق التي توؤوي املر�سى �سديدي نق�ض املناعة.
امل�سابني  املر�سى  ف�سل  املر�سى(  بعزل  اخلا�سة  الحتياطات  )مثل  العدوى  ومكافحة  منع  اأن�سطة  بع�ض  تقت�سي  قد   .

بالعدوى عن غريهم من املر�سى.
الآخرين  املر�سى  مع  غرفاً  ال�سحية  بالرعاية  املرتبطة  بالعدوى  امل�سابون  املر�سى  يتقا�سم  اأن  يجوز  احلالت،  بع�ض  - يف 

.)adenovirus infection( امل�سابني بالعدوى ذاتها مثل عدوى الفريو�ض الغّدائي
- بالن�سبة اإىل بع�ض الأمرا�ض، مثل ال�سل، يجب توفري بع�ض الظروف البيئية املحددة مثل التهوية.

- يف بع�ض احلالت قد يكون تخ�سي�ض غرفة فردية تتحقق فيها ظروف تهوية حمددة لإيواء مري�ض واحد من الأمور ال�رسورية 
ال�سديدة  الإ�سابة بالعدوى بال�سللت املقاومة للأدوية املتعددة/  العدوى كما يحدث، مثلً، يف حالت  انتقال  للحيلولة دون 

. )M. tuberculosis(املقاومة للأدوية من املتفطرة ال�سلية
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من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
ومكافحة  ملنع  اللزمة  املادية  املتطلبات  حتديد  تتوىل 

العدوى يف اأماكن الرعاية ال�سحية
:• توفري املاء النقي

• التهوية
• مرافق غ�سل الأيدي

• اإيواء املر�سى
• اإدارة النفايات الطبية

التدخلت  وتقرتح  البيئة  يف  العدوى  خماطر  حتديد  تتوىل 
اخلا�سة بامل�سائل املتعلقة ب�:

• توفري املاء النقي
• التهوية

• مرافق غ�سل الأيدي
• اإيواء املر�سى وتوفري مرافق للعزل

• تخزين امل�ستلزمات املعقمة
• البناء و/ اأو التجديد
• اإدارة النفايات الطبية

اجلدول 7:  البيئة: العنا�رس الأ�سا�سية

3-7 متابعة وتقييم برامج منع ومكافحة العدوى
اإطار املناق�سة :

الأهداف  الأغرا�ض وحتقيق  بلوغ  فيه  يتم  الذي  املدى  تقدير  اأجل  دوري من  ب�سكل  العدوى  برامج منع ومكافحة  تقييم  ينبغي 
املر�سومة، وتقدير ما اإذا كانت الأن�سطة تتم وفقاً للمتطلبات، ولتحديد اجلوانب التي قد حتتاج اإىل حت�سني، كما ي�سمح التقييم 

بتوثيق اأثر تلك الربامج من حيث النواجت املحددة.
ومن بني املعلومات الهامة التي قد ت�ستخدم يف هذا الغر�ض املوؤ�رسات الوبائية التي يح�سل عليها نظام الرت�سد، ونتائج عمليات 
تقييم المتثال للممار�سات املتبعة يف جمال منع ومكافحة العدوى، وما اإىل ذلك من املوؤ�رسات العمليات مثل اأن�سطة التدريب 

وتخ�سي�ض املوارد والتي يتم احل�سول عليها عن طريق القيام بعمليات التدقيق وغريها من الو�سائل.
وينبغي اأن ت�سجع �سيا�سات منع ومكافحة العدوى على حت�سني وتعزيز التعلم من التجارب يف ظل ثقافة موؤ�س�سية ل تهدف اإىل 

توقيع العقوبات مما ي�سهم يف حت�سني رعاية املر�سى ويف حتقيق نواجت جيدة.
ويرد يف اجلدول 8 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف اإطار هذه الفئة.
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3-8 العلقات مع خدمات ال�سحة العامة وغريها من اخلدمات
اإطار املناق�سة

ت�سارك معظم من�ساآت الرعاية ال�سحية يف �سبكات اخلدمات الر�سمية و/ اأو غري الر�سمية مع �سائر املنظمات واملوؤ�س�سات واملن�ساآت 
ال�ستجابة املن�سقة  اأمر هام لتخطيط  املوؤ�س�سات  والتوا�سل بني هذه  التلعيمية(  الأخرى واملختربات واملراكز  )مثل امل�ست�سفيات 

حلالت الطوارئ ولنقل التعليمات واملعلومات و/ اأو املعارف.
ويرد يف اجلدول 9 ملخ�ض للعنا�رس الأ�سا�سية التي مت حتديدها يف اإطار هذه الفئة.

. هناك لوائح وطنية ت�سدر على نحو متكرر ب�ساأن الإبلغ عن بع�ض الأمرا�ض ال�سارية اأو الأحداث الأخرى ذات ال�سلة بال�سحة 
العامة اإىل ال�سلطات امللئمة على الأ�سعدة املحلية اأو الإقليمية اأو الوطنية.

. حتتاج ال�سلطات و�سائر خدمات ال�سحة العامة اإىل و�سائل فعالة للتوا�سل مع من�ساآت الرعاية ال�سحية و�سائر اجلهات التي 
تقدم اخلدمات ال�سحية وذلك من اأجل بث املعارف ون�رس اللوائح وا�سرتاتيجيات اأو برامج ال�سحة العامة اأو املعلومات الأخرى. وهذه 

الروابط تكت�سي اأهمية خا�سة:
-  اأثناء حدوث الفا�سيات يف املجتمع التي قد توؤثر يف من�ساآت الرعاية ال�سحية لأن هذه املن�ساآت قد حتتاج اإىل رعاية اأعداد �سخمة 
غري متوقعة من املر�سى اأو لأنها قد تكون مبثابة عوامل ت�ساعد على ت�سخيم التف�سيات الوبائية وذلك عن طريق زيادة خماطر اإ�سابة 

املر�سى الآخرين اأو عاملي الرعاية ال�سحية بالعدوى؛
-  بالن�سبة اإىل التبليغ عن الأحداث غري العادية املتعلقة بالعدوى وذلك اإىل املن�ساآت اأو منها اأو فيما بينها مثل التف�سيات الوبائية 

من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
اإن�ساء اآلية توفر تقارير منتظمة عن حالة الأهداف )النواجت 

والعمليات( وال�سرتاتيجيات الوطنية

اإن�ساء اآلية تتابع وتقّيم ب�سكل منتظم اأن�سطة منع ومكافحة 
عملية  طريق  عن  ال�سحية  الرعاية  من�ساآت  وهيكل  العدوى 

التدقيق اأو اأي و�سائل اأخرى معرتف بها ر�سمياً

تتوىل تعزيز عملية تقييم اأداء برامج منع ومكافحة العدوى 
على ال�سعيد املحلي يف اإطار ثقافة موؤ�س�سية ل تهدف اإىل 

توقيع عقوبات

املحلية  الأه��داف  حالة  عن  منتظمة  تقارير  تقدمي  تتوىل 
منع  اأن�سطة  واأث��ر  وال�سرتاتيجيات  والعمليات(  )النواجت 

ومكافحة العدوى

ومتابعة  للوائح  المتثال  وتقييم  متابعة  بانتظام  تتوىل 
وتقييم الأن�سطة والتدخلت املحددة يف اإطار الربنامج

للممار�سات  المتثال  وتقييم  متابعة  بانتظام  تتوىل 
الإكلينيكية

تتوىل تعزيز عملية تقييم تنفيذ اأن�سطة برامج منع ومكافحة 
العدوى يف اإطار ثقافة موؤ�س�سية ل تهدف اإىل توقيع عقوبات

اجلدول 8:  املتابعة والتقييم: العنا�رس الأ�سا�سية
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اأو ظهور م�سبب مر�ض جديد اأو منط هام من اأمناط مقاومة م�سادات امليكروبات.
وينبغي الربط بني ُنظم تر�سد العدوى داخل امل�ست�سفيات وبني نظام تر�سد العدوى يف اإطار ال�سحة العامة؛ وينبغي تبليغ املعلومات 
اخلا�سة بالأمرا�ض التي قد تثري اهتماماً دولياً فوراً اإىل �سلطات ال�سحة العامة. وياأتي هذا موافقاً ملتطلبات اللوائح ال�سحية الدولية 
)2005( التي دخلت حيز النفاذ منذ حزيران/ يونيو 2007. وتقت�سي اأحكام اللوائح ال�سحية الدولية من الدول الأع�ساء اأن تبلغ 
منظمة ال�سحة العاملية بالأحداث التي قد ت�سكل طارئة �سحية عامة تثري اهتماماً دولياً. وباملثل يجب اتباع ممار�سات مكافحة 

العدوى يف جمال الرعاية ال�سحية لغر�ض الحتواء يف اأعقاب وقوع هذه الأحداث.

من�ساآت الرعاية ال�سحيةال�سلطات الوطنية
ال�سحة  خدمات  بني  بالعلقات  اخلا�سة  الإج��راءات  حتديد 
العامة ومن�ساآت الرعاية ال�سحية فيما يتعلق بالأحداث التي 
لبد من الإبلغ عنها )اأي حالت العدوى، ومعدلت العدوى 

والفا�سيات( وما اإىل ذلك من اأ�سكال التوا�سل

غريها  اأو  العامة  ال�سحة  خدمات  مع  ات�سال  و�سائل  اإقامة 
من اخلدمات ذات ال�سلة بغر�ض الإبلغ عن الأحداث وتلقي 

املعلومات

تتوىل املن�ساآت متثيل منع ومكافحة العدوى يف علقاتها مع 
اخلدمات ذات العلقة ب�:

• اإدارة النفايات والإ�سحاح البيئي
• ال�سلمة البيولوجية

•  الهيئات امل�سئولة عن م�سادات امليكروبات
• ال�سحة املهنية

• املر�سى وامل�ستهلكني
• جودة الرعاية ال�سحية

اجلدول 9:  العلقات مع خدمات ال�سحة العامة وغريها من اخلدمات: العنا�رس الأ�سا�سية
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توىل امل�ساركون، اأثناء املناق�سات، حتديد عدة جمالت على اأنها ق�سايا اأ�سا�سية تتطلب املزيد من البحث بهدف و�سع تو�سيات. ويرد 
اأدناه و�سف املجالت الأربعة الرئي�سية.

4-1  املهارات واملناهج الدرا�سية اللزمة لتدريب اأخ�سائيي مكافحة العدوى
هناك من الأدلة واملربرات ما يدعو اإىل دعم الفكرة القائلة باأن م�ساركة املهنيني املدربني على مكافحة العدوى يف اإطار برامج منع 
ومكافحة العدوى يف من�ساآت الرعاية ال�سحية تقرتن باحل�سول على نتائج اأف�سل. غري اأن املحتويات واملهارات املحددة اللزمة يف 
هذا ال�سدد لي�ست بالأمر الوا�سح. وهناك عدة منظمات )معظمها من املجموعات املهنية املرتبطة بالأن�سطة الطبية والتمري�سية يف 
البلدان التي توجد فيها برامج ملنع ومكافحة العدوى منذ زمن بعيد( متتلك برامج ومناهج دار�سية اأ�سا�سية لتدريب فرق مكافحة 
اللزمة  واملهارات  وا�سرتاتيجياته  التدريب  برامج  حمتويات  وتقييم  و�سف  من  ولبد  العدوى.  ومكافحة  منع  جمال  يف  العدوى 

للمهنيني امل�ساركني يف برامج منع ومكافحة العدوى التي ل زالت يف مرحلة البداية اأو التي متتلك موارداً حمدودًة.

4-2  ن�سبة اأخ�سائيي مكافحة العدوى اإىل حجم العمل
لقد اقرتنت ن�سبة اأخ�سائيي مكافحة العدوى، ول�سيما العاملني يف التمري�ض، اإىل ن�سبة الأ�رّسة )اأو عدد حالت الدخول اإىل امل�ست�سفيات 
اأو اأي موؤ�رس من املوؤ�رسات الدالة على حجم العمل( يف من�ساآت الرعاية ال�سحية بالنجاح يف تنفيذ برامج منع ومكافحة العدوى. 
وهناك حاجة اإىل درا�سة الن�سب املثلى لأخ�سائيي مكافحة العدوى اإىل حجم العمل يف برامج منع ومكافحة العدوى التي ل زالت 

يف مرحلة البداية اأو التي متتلك موارداً حمدودًة.

4-3  ا�سرتاتيجيات التنفيذ
اأجل منع ومكافحة العدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية  هناك العديد من الدرا�سات التي ت�رسح العديد من التدخلت الناجحة من 
والتف�سيات الوبائية مثل توفري الهيكل التنظيمي الأ�سا�سي والبنية التحتية العمرانية وتعزيز ثقافة ال�سلمة، وتنفيذ التدخلت القائمة 
على الأدلة العلمية على �سوء نتائج عملية الرت�سد، وتعزيز املهارات القيادية والتغذية املرجتعة باملعلومات حول الأداء. ومل يتم بعد 
و�سف اأف�سل ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل توطيد دعائم برامج منع ومكافحة العدوى �سواء حملياً اأو وطنياً ول�سيما يف املواقع قليلة 

املوارد.

4-4  اإمكانية تطبيق العنا�رس الأ�سا�سية
لقد مت حتديد العنا�رس الأ�سا�سية املذكورة يف الفرع 3 خلل م�ساورة جرت مع اخلرباء وموظفني ينتمون اإىل مكاتب منظمة ال�سحة 
العاملية الإقليمية وبرامج املنظمة واملبادرات التي تعالج ق�سايا منع ومكافحة العدوى، انطلقاً من خرباتهم ومن الوثائق املتاحة 
)امللحق 2(. وينبغي متابعة اإمكانية تطبيق هذه العنا�رس وتنفيذها، من اأجل حتديد اأثرها يف نتائج برامج منع ومكافحة العدوى 
بحيث يت�سنى تكييفها كلما م�ّست احلاجة اإىل ذلك ولبد من اإجراء املزيد من البحوث بغر�ض معرفة العنا�رس املقرتنة بالنجاح 
والتي ميكن ا�ستخدامها يف حتديد اأولويات برامج منع ومكافحة العدوى و/ اأو يف اإعداد القوائم التفقدية التي يتعني ا�ستخدامها 

عند تقييم الربامج.

4- العنا�صر الأ�صا�صية لربامج منع ومكافحة العدوى: جدول اأعمال البحوث
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امل�ست�سارون املوؤقتون
- الدكتور مايكل بيل، املدير امل�سارك ملراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها، اأتلنتا، جورجيا، الوليات املتحدة الأمريكية

- الأ�ستاذ الدكتور زياد ممي�ض، رئي�ض وحدة اأمرا�ض البالغني املعدية، ق�سم الطب يف م�ست�سفى امللك فهد للحر�ض الوطني، �سوؤون 
�سحة احلر�ض الوطني، الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

- الدكتورة كاثرين موريف، املديرة الإدارية، مبادرة مكافحة العدوى«بل�ض«، و�ست بورليه، اأ�سرتاليا
- ال�سيدة �سرييل باتون، مديرة وكالة ال�سحة العامة الكندية بالوكالة، �سعبتا تر�سد �سلمة الدم والعدوى املكت�سبة يف اإطار الرعاية 

ال�سحية، اأوتاوا، كندا
- الأ�ستاذ الدكتور وينغ هونغ �سيتو، رئي�ض ق�سم امليكروبيولوجيا، جامعة م�ست�سفى كوين ماري يف هونغ كونغ، هونغ كونغ، اإقليم 

هونغ كونغ الإداري، ال�سني
- الدكتور مارتني ياغي، خبري الوبائيات الطبية، ليما، بريو

مكاتب منظمة ال�سحة العاملية الإقليمية
الدكتورة �سيليا وودفيل، م�سوؤولة الت�سال باملكتب الإقليمي لأفريقيا EPR/DDC، برازافيل، الكونغو

الأمرا�ض  تر�سد  وحدة  الوبائيات،  املتو�سط، خبري  ل�رسق  الإقليمي  باملكتب  الت�سال  م�سوؤول  مالك،  رحمن  مامنور  الدكتور حممد 
ال�سارية والتنبوؤ بها وال�ستجابة لها، �سعبة الأمرا�ض ال�سارية، القاهرة، م�رس

ال�سارية،  الأمرا�ض  وحدة  م�رسوع،  اإطار  علمية يف  لأوروبا، خبرية  الإقليمي  باملكتب  الت�سال  م�سوؤولة  كوتنهو،  باول  اآنا  ال�سيدة 
كوبنهاغن، الدامنرك

ال�سيدة �سارون �ساملون، م�سوؤولة الت�سال باملكتب الإقليمي لغرب املحيط الهادئ، موظفة تقنية، مكافحة العدوى، فييت نام

املقر الرئي�سي ملنظمة ال�سحة العاملية
- ال�سيد اإيف �سارتييه، موظف تقني، وحدة املياه والإ�سحاح وال�سحة، اإدارة حماية البيئة الب�رسية

- الدكتورة مينا ناثان ت�سرييان، طبيبة، ق�سم رعاية الطوارئ وخدمات الرعاية اجلراحية الأ�سا�سية، وحدة الإجراءات الإكلينيكية، 
اإدارة التكنولوجيات ال�سحية الأ�سا�سية

الإنذار  اإدارة  اخلطرة،  املر�ض  مب�سببات  املرتبطة  البيولوجية  املخاطر  تقلي�ض  وحدة  علمي،  خبري  دايال-دراغر،  رينو  الدكتور   -
بالأوبئة واجلوائح ومواجهتها

- الدكتور روبني غرانيت�ض، خبري علمي، طبيب، وحدة العلج مب�سادات الفريو�سات القهقرية ورعاية املر�سى احلاملني لفريو�ض الأيدز، 
اإدارة الأيدز والعدوى بفريو�سه وال�سل وامللريا واأمرا�ض املناطق املدارية املن�سية

- ال�سيد جريي غرين جونيور، متدرب، وحدة ال�سحة املهنية والبيئية، اإدارة حماية البيئة الب�رسية

امللحق 1: قائمة باأ�صماء امل�صاركني
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واملعايري  ال�سيا�سات  اإدارة  الر�سيد،  وال�ستعمال  الو�سول  وفر�ض  العامة  ال�سيا�سة  وحدة  طبيبة،  هولواي،  اآن  كاثلني  الدكتورة   -
الدوائية

- الدكتورة �سلمى اخلما�سي، طبيبة، وحدة �سلمة نقل الدم، اإدارة التكنولوجيات ال�سحية الأ�سا�سية
- الدكتور جيان يل، طبيب، وحدة تقلي�ض املخاطر البيولوجية املرتبطة مب�سببات املر�ض اخلطرة، اإدارة الإنذار بالأوبئة واجلوائح 

ومواجهتها
- الدكتورة روز وونغ براي، موظفة تقنية، وحدة ال�سل/ فريو�ض الأيدز ومقاومة الأدوية، اإدارة الأيدز والعدوى بفريو�سه وال�سل وامللريا 

واأمرا�ض املناطق املدارية املن�سية
- الدكتورة نيكوليتا بريفي�ساين، خبرية علمية، ق�سم ال�سلمة البيولوجية والأمن البيولوجي يف املختربات، وحدة تقلي�ض املخاطر 

البيولوجية املرتبطة مب�سببات املر�ض اخلطرة، اإدارة الإنذار بالأوبئة واجلوائح ومواجهتها
- الدكتور فابيو �سكانو، طبيب، وحدة ال�سل/ فريو�ض الأيدز ومقاومة الأدوية، اإدارة الأيدز والعدوى بفريو�سه وال�سل وامللريا واأمرا�ض 

املناطق املدارية املن�سية
- الدكتورة جويل �ستور، موظفة تقنية، برنامج �سلمة املر�سى، اإدارة املعلومات والأدلة والبحوث 

- ال�سيدة �سوزان ويلربن، موظفة تقنية، وحدة ال�سحة املهنية والبيئية، اإدارة حماية البيئة الب�رسية
- ال�سيد جونبنغ يو، موظفي تقني، وحدة �سلمة نقل الدم، اإدارة التكنولوجيات ال�سحية الأ�سا�سية

اأمانة منظمة ال�سحة العاملية
بالأوبئة  الإنذار  اإدارة  اخلطرة،  املر�ض  املرتبطة مب�سببات  البيولوجية  املخاطر  تقلي�ض  اأوتايزا، طبيب، وحدة  فرناندو  الدكتور   -

واجلوائح ومواجهتها
- الدكتورة كارمن لو�سيا بي�سوا- �سيلفا، طبيبة، وحدة تقلي�ض املخاطر البيولوجية املرتبطة مب�سببات املر�ض اخلطرة، اإدارة الإنذار 

بالأوبئة واجلوائح ومواجهتها
- الدكتورة كاثي اإلني روث، م�سوؤولة التن�سيق، وحدة تقلي�ض املخاطر البيولوجية املرتبطة مب�سببات املر�ض اخلطرة، اإدارة الإنذار 

بالأوبئة واجلوائح ومواجهتها
- الدكتور مايكل رايان، مدير، اإدارة الإنذار بالأوبئة واجلوائح ومواجهتها

الدعم الإداري ملنظمة ال�سحة العاملية
بالأوبئة  الإنذار  اإدارة  اخلطرة،  املر�ض  مب�سببات  املرتبطة  البيولوجية  املخاطر  تقلي�ض  وحدة  �سكرترية،  اآبيا،  مارينا  ال�سيدة   -

واجلوائح ومواجهتها
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26 حزيران/ يونيو
كلمة ترحيب ال�ساعة 30‚8 

مايك رايان، مدير اإدارة الإنذار بالأوبئة واجلوائح ومواجهتها
كاثي روث، م�سوؤولة التن�سيق، وحدة تقلي�ض املخاطر البيولوجية املرتبطة مب�سببات املر�ض اخلطرة

تقدمي امل�ساركني، الأهداف املرجوة من الجتماع، الإجراءات والنتائج املتوقعة
تعيني الرئي�ض واملقرر

عر�ض: منع ومكافحة العدوى يف منظمة ال�سحة العاملية اليوم )كارمن بي�سوا( ال�ساعة 00‚30-9‚9 

اإطار املناق�سات ال�ساعة 30‚30-9‚10 
عرو�ض عن التجارب، حتديد العنا�رس الأ�سا�سية يف جمال منع ومكافحة العدوى على امل�ستوى القطري/ الإقليمي )�سرييل باتون، 

زياد ممي�ض، مايكل بيل(

ا�سرتاحة لتناول القهوة ال�ساعة 30‚45-10‚10 

مناق�سة من اأجل حتديد ماهية "العنا�رس الأ�سا�سية" ال�ساعة 45‚00-10‚12 
ما هي العنا�رس الأ�سا�سية املندرجة يف اإطار منع ومكافحة العدوى؟

العتبارات الأخرى: م�ستويات العنا�رس )الأ�سا�سية والأحدث( التي ت�ساعد يف �سياغة ا�سرتاتيجية متدرجة الق�سد منها و�سع العنا�رس 
و�رسورة التوفيق بني العنا�رس الوطنية والعنا�رس املحلية

الغداء ال�ساعة 00‚00-12‚13 

مناق�سة حول العنا�رس الأ�سا�سية ملنع ومكافحة العدوى ال�ساعة 30‚30-13‚17 
حتديد العنا�رس الأ�سا�سية ملنع ومكافحة العدوى على م�ستوى امل�ست�سفيات و امل�ستويات املحلية والوطنية

تو�سيف العنا�رس وح�رس اللبنات الأ�سا�سية لكل عن�رس

تو�سيف العنا�رس الرئي�سية )1( على امل�ستوى الأ�سا�سي )2( على م�ستوى اأحدث التطورات

امللحق 3 : جدول اأعمال الجتماع الثاين لل�صبكة غري الر�صمية ملنع 
ومكافحة العدوى فى جمال الرعاية ال�صحية



35

العنا�رس الأ�سا�سية لربامج منع و مكافحة العدوى
تقرير الإجتماع الثاين لل�سبكة غري الر�سمية ملنع و مكافحة العدوى يف اإطار الرعاية ال�سحية جنيف ، �سوي�رسا،26-27 يونيو / حزيران 2008

27 حزيران/ يونيو
ملخ�ض بالعنا�رس الأ�سا�سية ملنع ومكافحة العدوى على ال�سعيد الوطني وتو�سيات من اأجل حتديد الأولويات ال�ساعة 30‚8 

ا�سرتاحة لتناول القهوة ال�ساعة 00‚10 

ملخ�ض بالعنا�رس الأ�سا�سية ملنع ومكافحة العدوى وتو�سيات من اأجل حتديد الأولويات ال�ساعة 30‚10 

التلخي�ض والتو�سيات والبحوث اللزمة ال�ساعة 45‚11 

الغداء ال�ساعة 30‚30-12‚13 

ال�سبكة املعنية مبنع ومكافحة العدوى: الخت�سا�سات وطريقة العمل ال�ساعة 30‚13 

اختتام الجتماع مع ال�سبكة املعنية مبنع ومكافحة العدوى ال�ساعة 30‚15 
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