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  وحده و عمل مك فحه ا عدوى
  أسيوط ةباملس شفيات ا امعية جبامع 

  2010 - 2004خالل  
  

  أد  ا یناس عبد المجید ضیف      :مل مكافحة العدوىالمشرف على مع

  د صفوت عبد الراضى0أ: المشرف على وحدة  مكافحة العدوى

تم اعتماد وحدة  مكافحة العدوى 0 2004ھى وحدة دات طابع خاص بالكلیة و تعمل مند عام 

وتضمالوحدة معمال خاصا بھاو ھو الوحید علىمستوى جامعات مصر 2006-12-26بتاریخ 

  0)مرفقة(الوحدةلھا الئحة خاصة بھا 0

  تطبیق توصیات مكافحة العدوى فى جمیع أقسام المنشآة -: :أھداف الوحدة 

  .مستشفیات أسیوط الجامعیةجمیع أقسام  -:المجال.

التحسن المستمر لاللتزام باحتیاطیات مكافحة العدوى وتقلیل نسبة العدوى  - :التوقعات

  المكتسبة داخل المنشآة

  -:الفئات

  .جمیع المرضى بالمنشآة •

  .الفریق الصحى بالمنشآة •

  .الزائرون والمرافقون للمرضى •

  

 -:المراجع
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  .الدلیل القومى لمكافحة العدوى •

   .األوامر اإلداریة والقوانین ولوائح المنشآة •

 -:الخطة

  ).عمال –فنیین  –تمریض  –أطباء (تدریب الفریق الصحى  •

  .إجراءات مكافحة العدوىمتابعة توافر جمیع المستلزمات الخاصة ب •

غرف   ة  –المغس   لة  –خ   دمات التعق   یم (تقی   یم وس   تكمال الخ   دمات المركزی   ة بالمنش   آة  •

  ).النفایات

  .وضع سیاسات وإجراءات مكافحة  العدوى باألقسام المختلفة داخل المنشآة •

 .وضع خطة لترصد العدوى المكتسبة داخل المنشآة •

والمض  ادات الحیوی  ة المقاوم  ة والحساس  ة  تحدی  د أن  واع المیكروب  ات الس  ائدة بالمنش  آة •

  .لھا

  .وضع سیاسة استخدام المضادات الحیویة •

   ).التفشیات الطارئة(متابعة  المستجدات ووضع خطة لمواجھة األحداث  الطارئة  •

 -:من تنطبق علیھم الخطة

  ).الفریق الصحى بالمنشآة(مؤدى الخدمة الصحیة : أوًال

  .آةالزائرین ومرافقى بالمنش: ثانیًا

  سنویًا -:مدة التطبیق

  -:المستھدفین

  )عمال –فنیین  –تمریض  –أطباء (جمیع أفراد الفریق الصحى  •

  .الزائرین ومرافقى المرضى بجمیع اقسام المنشآة •
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 وحده و عمل مك فحه ا عدوىاجنازات 
 أسيوط ةباملس شفيات ا امعية جبامع 
  )2010 -   2004( األ وام من خالل 

 

 عل ى تطبی ق   )عم ال  –فنی ین   –تم ریض  (بالمستش فیات الجامعی ة   لص حى  الفری ق ا  بتدری •

الدفعات الجدیدة  وذل ك م ن خ الل مرك ز التعل یم       تدریب أساسیات مكافحھ العدوى ومتابعھ

 .الطبي المستمر للتمریض

عق  د دورات تنش  یطیة ألساس  یات مكافح  ھ الع  دوى ك  ل ثالث  ة ش  ھور  لرف  ع مس  توى األداء    •

 . داخل األقسام المختلفة

                                                    0       اإلعداد لتدریب العاملین على أساسیات العزل  •

 0التخطیط لتدریب أطباء االمتیاز والنواب على أساسیات مكافحھ  العدوى  •

بالمستشفیات الجامعیة  وتحدید   تأخذ مسحات بكتیریة من جمیع غرف العملیات  والعنایا •

المیكروبات الملوثة للبیئة  والعمل على التنظیف والتطھیر والتعقیم  واعاده اخذ المس حات  

حت  ى الوص  ول إل  ى الدرج  ة المطلوب  ة  م  ن خل  و ھ  ذه الغ  رف  م  ن البكتیری  ا وخصوص  ا      

م   ن ب   ین ھیئ   ھ التم   ریض    MRSAتش   خیص ح   املي میك   روب   . MRSAمیك   روب 

 .بالعنایات  المركزة والعملیاتوالعاملین  

ادخال استماره معدالت العدوى بالمستشفیات  الجامعیة واستكمال بیاناتھ ا لجمی ع مرض ى     •

 .لحصر حاالت العدوى المكتسبة بالمستشفیات الجامعیة العنایات

وإحص  اؤھا  بالمستش  فیات الجامعی  ة  تحدی  د ح  االت الع  دوى المكتس  بة بالعنای  ات المختلف  ة     •

 لمؤدیة  لھا والعمل على تالفیھاقوف على األسباب اشھریا  والو
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تحدی   د المیكروب   ات المس   ببة لع   دوى المستش   فیات باألم   اكن المختلف   ة وم   دى اس   تجابتھا    •

)  2( للمضادات الحیویة وترش ید اس تھالك المض ادات الحیوی ة ع ن طری ق ص یاغة ع دد         

 Primary & Supplemental0تقریر  لمزارع واختبارات الحساسیة    

متابع  ھ تعق  یم  المن  اظیر والمش  اركة ف  ي تعق  یم م  دى كف  اءة الم  واد المس  تخدمة ف  ي التعق  یم     •

 .واختیار األفضل 

قس  ام المختلف  ة بالمستش  فیات  داخ  ل اال   Sharp box ص  ندوق األم  ان تطبی  ق اس  تخدام •

     0الجامعیة وتوفیره بصفھ مستمرة باالتفاق مع اداره المستشفیات الجامعیة

ظیف الیومي واالسبوعى  والشھري لمختلف أقسام المستشفیات الجامعیة وضع جداول التن •

 ومتابعھ تطبیقھا

الجامعی ة ، ومتابع ھ تطبی ق أساس یات      تالمرور الیومي لفریق مكافحھ العدوى بالمستش فیا  •

 .مكافحھ العدوى من قبل ھیئھ المریض باألقسام المختلفة

بنص  ف التك  الیف لجمی  ع الع  املین      (B)ت  وفیر التطع  یم ض  د االلتھ  اب الكب  دي الوب  ائي       •

 .بالمستشفیات الجامعیة 

نظرا لثقة األطباء واالساتذه في نتائج معم ل مكافح ھ الع دوى یق وم المعم ل بفح ص بع ض         •

 .بناءا على طلب الطبیب المعالج   (By Special Request)الحاالت 

لكلی ة لش ؤون    وكی ل ا / تعقد اجتماعات ش ھریھ للجن ة مكافح ھ الع دوى م ع األس تاذ ال دكتور        •

أد  ا ین  اس عب  د المجی  د :و المش  رف عل  ى معم  ل مكافح  ة الع  دوى البیئ  ة وخدم  ھ المجتم  ع

لع  رض   د ص  فوت عب  د الراض  ى 0أ: ض  یف  و  المش  رف عل  ى وح  دة  مكافح  ة الع  دوى  

ایات والعملی   ات واالقس  ام المختلف   ةالتى تمث   ل مع   دالت  ناالحصائیاتالش  ھریة الخاص   ةبالع 

 0التلوث البیئى  تعدوىالمستشفیات وكدلك معدال
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المركزىبمستش  فیات أس  یوط الجامعی  ة وك  دلك   متابعةكفائ  ة أجھ  زة التعق  یم بوح  دة التعق  یم  •

الموجودةباالقسام المختلفة بواسطة االختبارات الكیمیائیة والبیولوجی ة وذل ك    أجھزةالتعقیم

 0 الجراحى التلوث حاالت لضمان كفائةاالجھزة لمنع

بمستش  فى االطف  ال و (البكتی  رى بوح  دات الغس  یل الكل  وى  فح  ص المی  اه الس  تبعاد التل  وث   •

 0طبقا لجداول شھریة ومعتمدة ) المستشفى الرئیسى بجامعةأسیوط

  

 

  العدوى         المشرف على وحدة  مكافحة العدوىالمشرف على معمل مكافحة 

  د صفوت عبد الراضى0أد  ا یناس عبد المجید ضیف                    أ
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