
 ةوحده ومعمل مكافحه العدوى بالمستشفيات الجامعية بجامعانجازات  •
  )٢٠١١ -   ٢٠٠٤(  األعوام من                    أسيوط خالل

 

القی  ام بت  دریس أساس  یات مكافح  ھ الع  دوى لجمی  ع أع  ضاء ھیئ  ھ التم  ریض بالمست  شفیات الجامعی  ة ومتابع  ھ تعل  یم      •

 .مركز التعلیم الطبي المستمر للتمریضالدفعات الجدیدة أوال بأول  وذلك من خالل 

 .عقد دورات تنشیطیة ألساسیات مكافحھ العدوى كل ثالثة شھور  لرفع مستوى األداء داخل األقسام المختلفة  •

 .اإلعداد لتدریب العاملین على أساسیات العزل وجارى إعداد برنامج التدریب •

 .افحھ  العدوى  في دورات مكثفھالتخطیط لتدریب أطباء االمتیاز والنواب على أساسیات مك •

  بالمست شفیات الجامعی ة  وتحدی د المیكروب ات     تالقیام بأخذ م سحات بكتیری ة م ن جمی ع غ رف العملی ات  والعنای ا               •

الملوثة للبیئة  والعمل على التنظیف والتطھیر والتعقیم  واعاده اخذ المسحات حتى الوصول إلى الدرجة المطلوب ة                 

  م ن ب ین   MRSAتشخیص حاملي میكروب        .MRSAلبكتیریا وخصوصا میكروب    من خلو ھذه الغرف  من ا      

 .ھیئھ التمریض والعاملین  بالعنایات  المركزة والعملیات

 .ادخال استماره معدالت العدوى بالمستشفیات  الجامعیة واستكمال بیاناتھا لجمیع مرضى العنایات •

جامعیة بالعنایات المختلفة وإحصاؤھا  شھریا  والوقوف على القیام بتحدید حاالت العدوى المكتسبة بالمستشفیات ال •

 .األسباب المؤدیة  لھا والعمل على تالفیھا 

تحدی د المیكروب ات الم سببة لع دوى المست شفیات باألم اكن المختلف ة وم دى اس تجابتھا للم ضادات الحیوی ة وترش ید              •

 & Primaryرع واختبارات الحساسیة    تقریر  لمزا ) ٢( استھالك المضادات الحیویة عن طریق صیاغة عدد 

Supplemental 

 .متابعھ تعقیم  المناظیر والمشاركة في تعقیم مدى كفاءة المواد المستخدمة في التعقیم واختیار األفضل  •

  لجمی ع األق سام المختلف ة بالمست شفیات الجامعی ة وت وفیره ب صفھ م ستمرة          Sharp boxإدخ ال ص ندوق األم ان     •

 .باالتفاق مع اداره المستشفیات الجامعیة

 وضع جداول التنظیف الیومي واالسبوعى  والشھري لمختلف أقسام المستشفیات الجامعیة ومتابعھ تطبیقھا •



متابعھ تطبیق أساس یات مكافح ھ الع دوى م ن قب ل       الجامعیة ، وتالمرور الیومي لفریق مكافحھ العدوى بالمستشفیا     •

 .ھیئھ المریض باألقسام المختلفة

قیام األستاذ الدكتور  رئ یس لجن ھ مكافح ھ الع دوى  ووكی ل الكلی ة ل شؤون خدم ھ المجتم ع وتنمی ھ البیئ ة بمخاطب ھ                              •

اللتھ  اب الكب  دي األس  تاذ ال  دكتور رئ  یس مجل  س المست  شفیات الجامعی  ة  وعمی  د كلی  ھ الط  ب لت  وفیر التطع  یم ض  د ا  

  بنصف التكالیف لجمیع العاملین بالمستشفیات الجامعی ة وت م ت وفیره م ن ع ده ش ھور وج ارى تطع یم           (B)الوبائي  

 .جمیع العاملین

 By Special)نظرا لثقة األطباء واالساتذه في نتائج معمل مكافحھ العدوى یقوم المعمل بفح ص بع ض الح االت     •

Request) المعالج  بناءا على طلب الطبیب . 

متابعةكفائ         ة أجھ         زة التعق         یم بوح         دة التعقیمالمركزىبمست         شفیات أس         یوط الجامعی         ة وك         دلك         •

أجھزةالتعقیمالموجودةباالق سام المختلف  ة بواس  طة االختب  ارات الكیمیائی  ة والبیولوجی  ة وذل  ك ل  ضمان كفائ  ةاالجھزة  

 ٠لمنعحاالتالتلوثالجراحىالناتجعناستخدام أدوات وأالت غیر معقمة  

بمست  شفى االطف  ال و المست  شفى الرئی  سى    ( المی  اه الس  تبعاد التل  وث البكتی  رى بوح  دات الغ  سیل الكل  وى       فح  ص •

 طبقا لجداول شھریة ومعتمدة ) بجامعةأسیوط

وكیل الكلیة لشؤون  البیئة وخدمھ المجتمع و        / تعقد اجتماعات شھریھ للجنة مكافحھ العدوى مع األستاذ الدكتور         • 

: أد  ا یناس عب د المجی د ض یف  و  الم شرف عل ى وح دة  مكافح ة الع دوى             :عدوىالمشرف على معمل مكافحة ال    

ق سام المختلف ةالتى تمث ل    .د صفوت عبد الراضى  لعرض االحصائیاتالشھریة الخاصةبالعتایات والعملی ات واال       ٠أ

 ٠التلوث البیئى  معدالت عدوىالمستشفیات وكدلك معدالت

  

 


