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  المقدمة 

  

ـُمحَرز  ّدم ال ن التق اً م ّدد قرن ة ته تمثِّل مقاومة مضادات الميكروبات أزمة عالمي

ة  ق التغطي وق تحقي ائالً يع ّدياً ه ة تح ذه األزم ل ه ّكِ ّحة ، وتش ال الص ي مج ف

ى عى ال ي تس تدامة الت ة المس داف التنمي املة وأه ّحيّة الش ّحة  الص ز الص تعزي

  .الجيّدة والعافية لجميع سّكان العالم 

وع  ة الموض را لحراج حية تطلبو نظ راءات ص اذ اج االمر اتخ

ةو ة وقائي ورة  حثيث ن خط د م حية للح ات الص ي المؤسس ف

ابة بالميكر ة واالص ات المقاوم ادات وب تخدام مض ن اس ل م التقلي

  . وبالشكل العشوائي المعهود الميكروبات

ت ذا انبثق ل  ل ل عم داد دلي ة الع ى  الحاج يطرة عل امج الس لبرن

ات  ادات الميكروب ة مض د مقاوم ة لرص طة موجه من انش يتض

حية  ات الص ي المؤسس ات ف ادات الميكروب ة مض ة مقاوم  ومعالج

  : كما يليواعدت لهذا الموضع  ضمن اربعة انشطة اساسية

 التوعية الصحية لمقاومة مضادات الميكروبات  -١

 ومة مضادات الميكروبات الوطني لمقاالرصد  -٢

 رصد العدوى المرافقة للرعاية الصحية االولية  -٣

 رصد استهالك مضادات الميكروبات  -٤
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ت الفهرس  

   الموضوع الصفحة

  حدة التوعية و الية العملو ٥
    الهدف من التوعية  ٥

    مستويات التوعية ٥

   مهام واوجبات وحدة التوعية المركزية ٦

   بوحدة التوعيةالفعاليات الخاصة  ٧

   مؤشرات التقييم ٧

   )NASS(النظام الوطني لرصد مقاومة مضادات الميكروبات  ٨
   خطوات انشاء نظام رصد مقاومة مضادات الوطنية ٨
  GLASS  ماهو  ٩
   واالهداف GLASSالغرض من  ٩

   المكونات االساسية النظمة المراقبة الوطنية ١٠
   مركز التنسيق الوطني ١١
    مهام مركز التنسيق الوطني  ١١
   الوطنيالمختبر المرجعي  ١١
   ختبر المرجعيملمهام و واجبات ا ١٢
   مواقع الرصد الوطنية ١٢
   مهام وواجبات مواقع الرصد ١٢
   برنامج االشراف التشخيصي ١٥
   جمع البيانات وادارتها و تحليلها و االبالغ عنها ١٥
   الصحة العالمية البيانات الواجب ابالغ منظمة ١٨

  نظام رصد العدوى المرافقة للرعاية الصحية ١٩

    الهدف العام من نظام رصد العدوى ١٩

    االهداف الموضوعية ١٩

    الية العمل بنظام رصد العدوى ١٩

    متطلبات تنفيذ فعاليات الرصد  ٢٠

   وسائل انتقال العدوى داخل المستشفيات ٢٠

   للعدوى المرافقةالميكروبات المسببة  ٢١

   انواع العدوى المرافقة للرعاية ٢١

   بالعدوى المرافقةاالشخاص االكثر عرضة لالصابة  ٢٢

  ادارة مضادات الميكروبات في المؤسسات الصحية ٢٣
   استخدام المضادات الحيوية ٢٣
   ادارة المضادات الحيوية في مؤسسات الرعاية الصحية ٢٤
    برنامج االدارة الشاملةالعناصر المهمة في  ٢٤
    النقاط الرئيسية للتدقيق من قبل لجنة ادارة المضادات الحيوية ٢٥
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   الموضوع الصفحة
    لجان ادارة مضادات الميكروبات ٢٦
    الدارة مضادات الميكروبات) وزارة الصحة ( اللجنة المركزية  ٢٦
    لجنة ادارة المضادات الميكروبات في دوائر الصحة ٢٧

٢٨ 
لجنة ادارة مضادات الميكروبات في المستشفيات او المراكز التخصصية او 

  االسنان
  

    لجنة ادارة مضادات الميكروبات في ردهات المستشفى ٢٨
    لجنة ادارة مضادات الميكروبات في قطاعات الرعاية الصحية االولية ٢٩
    االوليةلجنة ادارة مضادات الميكروبات في مراكز الرعاية الصحية  ٣٠
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  لية العمل وآ الصحيةوحدة التوعية 

رف ة  تع ةالتوعي ا عملي ى انه عي  عل ليمة والس حية س ات ص اة وممارس ط حي ي نم ى تبنّ اس عل ثُّ الن ح

راض دوث األم ن ح د  المتواصل لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ومحاولة منع أو التقليل م الل تزوي ن خ م

صحة المجتمع سلوكه للحفاظ على صحته والتأثير في معرفته وميوله وبقصد الفرد بالمعلومات والخبرات 

  . الذي يعيش فيه

  :الهدف من التوعية

 حول االستخدام االمثل لمضادات الميكروبات نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع  .١

ى إالتوعية بمخاطر اإلسراف في  .٢ ة عل اطر المترتب ستهالك المضادات الحيوية بشكل عشوائي لتجنب المخ

 .فاعليتهاسوء استعمالها وخاصة القدرة المتزايدة  للجراثيم على مقاومة المضادات، بما يؤدي إلى فقدان 

 .تشجيع االستخدام المنطقي للمضادات الحيوية لدى من يصفها ولدى عموم الناس .٣

 .م وتغيرالخاطئ إلى سلوك صحي صحيحترسيخ السلوك الصحي السلي  .٤

ل،  لى مشكلة مقاومة المضادات الميكروبات ،الضوء ع تسليط .٥ وتعريف العالم بها من خالل فعالية التواص

 .والتعليم، والتدريب

  .حدوث االمراض وخفض االعاقات والوفيات ضخفمن خاللالمجتمع حسين نوعية الحياة للفرد وت .٦

  الفئات المستهدفة

  العاملة في المؤسسات الصحيةالمالكات  .١

  كافة شرائح المجتمع  .٢

  مستويات التوعية

  

  :في المؤسسات الصحية التوعية  - ١

حية حمالت التوعيةبط نجاح تتر تويات الص ة المس بة  على كاف اركة المناس دعم بالمش ن وال دراءم ل الم  قب

ر  ات كتغيي ل الممارس ى أفض ة إل الة الحمل ة رس واألطباء والمرضى وعائالتهم حتى يتسنى لألطباء ترجم

ة ادات الحيوي تخدام المض وم اس اص  مفه ري الخ ص المختب ب الفح د طل حيحة وبع الطرق الص فها ب ووص

  .لتقليل خطر انتشار مقاومة مضادات الميكروبات
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  :التوعية الصحية للمجتمع - ٢

عي  ل والس ردي لالعم لوك الف ر الس تخدام تغي ز االس ل تعزي ن أج ع م حية للمجتم ة الص الل التوعي ن خ م

ن أن المنطقي للمضادات الحيوية وترجمته الى ممارسة عملية  ذين يمك اس ال ن الن مع خلق جمهرة هامة م

  .للمضادات الحيوية وتشجيع االستخدام الصحيحيدافعوا عن االستخدام المنطقي 

  :التوعية الصحية في المدارس -٣

حية   ة الص دارسالتوعي الب الم رورية  لط ر ض ن المبك ذا الس ي ه حية ف الة الص ال الرس ة إيص و  واهمي

الفترة العمرية تكون المدرسة  حيث ان في هذه)اولياء االمورالكادر التعليمي و(عرفة عن طريق تعزيز الم

من تقديم المعلومة الصحيحة للطالب  يجب، لذا ويؤثر فيهاالمجتمع والبيئة الصغيرة التي يعيش ويتأثر هي 

وي  اد الحي ل حيث االستخدام الصحيح للمض ات لتقلي ذ اللقاح ية واخ ة الشخص ة النظاف ى اهمي ز عل والتركي

  . خطر االصابة بالعدوى

  

  

  :)المركزية(وواجبات وحدة التوعية مهام 

  

ات  .١ ادات الميكروب ة مض وعي بمقاوم ادة ال ى زي ل عل ات العم ة المؤسس حية لكاف ة والص ات الطبي للمالك

وي  ن الحي اييس االم دوى ومق ار الع ع انتش ي من تحكم ف تدام لل لوكي مس ر س ى تغيي ول ال حية والوص الص

 .وبرامج االشراف على المضادات الحيوية

ي الخطة  .٢ ات ف ة الفعالي ق كاف ة بتطبي ات البيطري حي للمالك وعي الص التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة ال

 .واالستراتيجية الوطنية

ة  .٣ اص بالتوعي التعامل مع االتحادات والنقابات والوزارات االخرى الشراك الفنيين العاملين في القطاع الخ

 .حول مفهوم مقاومة مضادات الميكروبات ونشر التوعية بين العاملين في الوزارات 

ة  التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم لغرض مراجعة وتحديث المناهج .٤ رامج النظاف ة وتضمينها ب التعليمي

 .ومكافحة العدوى واالستخدام االمثل للمضادات الحيوية في المناهج التعليمية والتدريبية

ى  االستفادة من المناسبات العالمية والوطنية لتسليط الضوء على مقاومة مضادات الميكروبات .٥ باالضافة ال

 .مقاومة مضادات الميكروباتالمشاركة السنوية باالسبوع العالمي للتوعية ب

ات التنسيق مع الصحة المدرسية بتدريب منسقي الصحة المدرسية بنشر مفهوم مقاومة  .٦ ادات الميكروب مض

 .في المدارس
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تخدام  .٧ ات واس ادات الميكروب ة مض ة بمقاوم ة الخاص واد التوعي ترات وم حية والبوس ائل الص داد الرس اع

 .مواقع التواصل االجتماعي لغرض ذلك

 .اعداد وادارة المسح الخاص بنسبة التوعية لدى المالكات الطبية والصحية والمجتمع .٨

ة  .٩ ة خط حة لمتابع ر الص ي دوائ رة ف دات النظي ؤولي الوح ع مس ة م ات الدوري د االجتماع راف وعق االش

  .التوعية

  :في دوائر الصحة الفعاليات الخاصة بوحدة التوعية

واد  .١ ترات وم حية والبوس ائل الص داد الرس تخدام اع ات واس ادات الميكروب ة مض ة بمقاوم ة الخاص التوعي

 .مواقع التواصل االجتماعي لغرض نشر ذلك

ة  .٢ رة الزراع ع دائ يق م وعيالتنس ادة ال ة  لزي ي الخط ات ف ة الفعالي ق كاف ة بتطبي ات البيطري للمالك

 .دواجنوالحد من االستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات في المواشي والواالستراتيجية الوطنية 

دوات  .٣ ة الن الل اقام ن خ ات م ادات الميكروب ة مض ة بمقاوم المي للتوعي بوع الع المشاركة السنوية في االس

 .والحمالت التوعوية في كافة المؤسسات الصحية ولكافة شرائح المجتمع

ى  .٤ ة اجراء ندوات علمية حول موضوع المقاومة بشكل فصلي باالضافة ال بات العالمي ن المناس تفادة م االس

ات  ادات الميكروب ة مض ى مقاوم وء عل ليط الض ك(والوطنية لتس ال ذل وم :مث ين، الي المي للتحص وم الع الي

 ).، اليوم العالمي لسالمة المرضىالعالمي لغسل اليدين 

 .في سن مبكرة بين طالب المدارس مضادات الميكروباتمع مديريات التربية لنشر مفهوم مقاومة التنسيق  .٥

دوات الخاصة  .٦ ات والن ة الفعالي التنسيق مع شعب التعزيز في دوائر الصحة بخصوص زيادة الوعي و اقام

 .بالبرنامج ضمن خطة التوعية

 .المشاركة في المسوحات الوطنية الخاصة بخطة التوعية .٧

راك .٨ فيات اش ي المستش ة ف حة العام دات الص دوات تثقيفي وح ة ن ادات  ةباقام ة مض وم مقاوم ول مفه ح

  .الميكروبات

  مؤشرات التقييم

 .على مختلف المستويات ) WAAW(عدد الحمالت التي تم اجرائها خالل االسبوع العالمي  .١

ةنشطة عدد ا .٢ ة التوعي ة  التوعية التي اجريت من خالل الحمالت والندوات ضمن تطبيق مفردات خطي لكاف

 .المالكات الطبية وشرائح المجتمع

 .عدد األنشطة الترويجية التي تتم من خالل وسائل اإلعالم  .٣

  .KAP Surveyتقرير  .٤
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  )NASS(النظام الوطني لرصد مقاومة مضادات الميكروبات 

National antimicrobial surveillance system  

الم) AMR(تتزايد مقاومة مضادات الميكروبات  اء الع ع أنح خص . وتنتشر في جمي أثر أي ش ن أن يت يمك

  :هي المفتاح لجمع المعلومات التي يمكن استخدامها AMRفي أي بلد لذلك فان رصد 

 .AMRلتقييم انتشار وحجم • 

 .إبالغ عبء تقديرات المرض• 

  .مشاركة العمل المحلي والوطني والعالمي• 

 :الميكروبات الوطنيةخطوات أنشاء نظام رصد مقاومة مضادات 

 إنشاء مركز تنسيق وطني. ١

 تحديد أهداف الرصد الوطني والغرض منه. ٢

 تحديد استراتيجية للتنفيذ التدريجي. ٣

  إنشاء مختبر مرجعي وطني. ٤

 AMRلرصد تحديد مواقع . ٥

 .نشر البروتوكوالت واألدوات وتدريب الموظفين على استخدامها. ٦

  .وتحليل المعلومات  AMRبيانات  البدء بجمع .٧

  والتغذية االسترجاعية لجميع مواقع الرصد الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات كتابة التقارير .٨

  )GLASS(مشاركة البيانات على المستوى الوطني والعالمي من خالل برنامج الرصد العالمي  .٩

  .المراقبة والتقييم. ١٠
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  :(GLASS)ما هو 

ن  مية ع ة الرس ات الوطني ارة  AMRأول نظام عالمي لجمع البيان ة المخت راض البكتيري ببات األم ي مس ف

  .التي تسبب التهابات شائعة في البشر

 AMRيوفر مقاربة موحدة لجمع وتحليل وتبادل البيانات • 

 يولوجيةاتشمل البيانات الوبائية والسريرية والميكروب• 

  .ذات الصلة بالسلسلة الغذائية قاومة البكتريا المإدخال بيانات • 

 :األهدافو (GLASS)ما هو الغرض من

 تعزيز نظم المراقبة الوطنية ومواءمة المعايير العالمية• 

 على الصعيد العالمي من خالل مراقبة المؤشرات المختارة مقاومة مضادات الميكروباتتقدير مدى • 

  على الصعيد الوطنيالبيانات الالزمة إلبالغ وتقدير عبء وتحليل جمع • 

 كشف المقاومة الناشئة وانتشارها الدولي• 

 إبالغ استراتيجيات الوقاية والرقابة• 

  .تقييم تأثير التدخالت• 
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  المكونات األساسية ألنظمة المراقبة الوطنية
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   NCCمركز التنسيق الوطني 

الل  ن خ ات م ادات الميكروب ة مض ى مقاوم يطرة عل عبة الس ي ش د ف دة الرص ى وح ق عل مية تطل و تس ه

  .، ويعتبر هو المكون الرئيسي األول لنظام الرصد الوطني  GLASSمشاركتها في نظام الرصد العالمي 

  : NCCمهام مركز التنسيق الوطني 

علم األوبئة ، علم (العمل على سبيل المثال  تشكيل فريق أساسي متعدد االختصاصات لديهم خبرة في مجال .١

 ) .االحياء المجهرية ، أطباء سريريون ، خبراء في االمراض المعدية ومدخلي البيانات 

 . AMRتحديد اهداف الرصد ضمن االستراتيجية الوطنية  .٢

 . )والغذاءوالصحة الحيوانية وقطاع البيئةالصحة البشرية (تنسيق عمليات الرصد في قطاعات  .٣

 .اختيار مواقع رصد  .٤

 .بناء قاعدة بيانات لجمع وتوحيد التقارير الصادرة من المختبر المرجعي ومواقع الرصد  .٥

 .مراقبة وتقييم نظام الرصد الوطني .٦

 ) .GLASS(تحديد االستراتيجية لغرض المشاركة في نظام الرصد العالمي  .٧

 .اجراء تحليل البيانات وضمان الجودة  .٨

 .بالتعاون مع المختبر المرجعي الوطني  الرصدتحليل ومراجعة نتائج  .٩

 . GLASSتجميع البيانات وكذلك بيانات عن حالة تنفيذ نظام الرصد الوطني الى  .١٠

 . تحديث بروتوكوالت وأدوات نظام الرصد الوطني وتنسيق العمل بها .١١

  

  NRLالمختبر المرجعي الوطني 

وطني  ام الرصد ال اني لنظ ي الث ون األساس و المك هو تسمية يطلق على مختبر الصحة العامة المركزي وه

المي   د الع ام الرص ي نظ اركته ف د مش روري ل GLASS بع م وض زء مه و ج خيص ل، وه تش

ع  ل م هيل التعام رات وتس ي المختب ودة ف مان الج يم ض ة لتقي ة مرجعي المايكروبايولوجي ويعتبر بمثابة نقط

  .رية لمقاومة مضادات الميكروبات بالمسائل المختب NCCمركز التنسيق الوطني 
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  :مهام وواجبات المختبر المرجعي الوطني 

 .المختبرية مع المعنيين بالرصد مصدر تنسيق وتقاسم المعلومات والمشورة  .١

  . NCCاالتصال والتنسيق مع مركز التنسيق الوطني  .٢

راثيم الممرضة  .٣ زل الج ة ع تعزيز الممارسات المختبرية الجيدة وتوفير التوجيه والدعم الفني للجودة وكيفي

 . ASTوتحديدها واجراء اختبار 

 .ف والتدريب دعم بناء القدرات المختبرية لمواقع الرصد من خالل االشرا .٤

ديم ) EQA(تنظيم وتسهيل المشاركة بضمان الجودة الخارجية .٥ ع الرصد وتق للمختبرات التي تخضع لمواق

 .الى المختبرات) EQA(التغذية االسترجاعية لنتائج 

توفير إرشادات وتعليمات بشأن العزالت التي ينبغي ارسالها الى المختبر المرجعي الوطني لغرض اجراء  .٦

 .ي الفحص التوكيد

 .اجراء الفحوصات التوكيدية للعزالت النادرة ذات أنماط متعددة وغير عادية  .٧

  . التعاون واجراء البحوث في مجال مقاومة مضادات الميكروبات .٨

 :مواقع الرصد الوطنية 

ام  AMRتكون مواقع لرصد ) مستشفى او مركز صحي(هي مؤسسة صحية  ري للنظ ود الفق وتعتبر العم

وطني  يق ال ز التنس ل مرك ن قب ا م تم اختياره ن  NCCالوطني وي ية م وفر الشروط الرئيس د ت ر (بع مختب

  ) .ومايكروبايولوجي ومدخل بياناتمايكروبايولوجي ، مالك طبي وصحي متدرب ، اختصاص وبائيات 

  

  :مهام وواجبات مواقع الرصد 

 :تتكون مواقع الرصد من  .١

ن :  فريق عمل سريري   . أ تمدة م حيحة والمس ريض الص ات الم ع معلوم الها م ى وارس ات المرض جمع عين

  .العينات السريرية التي تم اختيارها

ق : فريق عمل مختبري  . ب لغرض فحص العينات والتشخيص المناسب وتقديم النتائج الى المالك الطبي وفري

 .الرصد 

 .القيام بوظائف جمع وتحليل ومعالجة البيانات الوبائية االساسية : فريق الرصد     . ت
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 . جمع العينات والبيانات السريرية والوبائية ضمن الطرق القياسية .٢

 : يقوم المختبر التابع للمؤسسة  .٣

وفق المعايير واالبالغ عن  (AST)الحساسية الدوائية اجراء العزل والتشخيص البكتيري من خالل فحص  . أ

  .المعلومات المايكروبايولوجية من العينة المختبرية السريرية 

 .المشاركة في نظام الكفاءة   . ب

 .ارسال التقارير الى مركز التنسيق الوطني لغرض توحيدها وتحليل البيانات وعمل التغذية االسترجاعية .٤
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هي اربعة مع اهم البكترياالمستهدفة عالميا والمسببة لألمراض هي اهم العينات التي تم تحديدها عالميا 

ثمانية انواع اضافة الى ماينتج عن  نظام الرصد الوطني ليشمل المجموعات وفقًا ألولوياتها في الجدول 

  :االتي 
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  )Diagnostic stewardship program( برنامج اإلشراف التشخيصي

د يمكن تحسين جودة المراقبة  ذي يع ي ، ال راف التشخيص ن خالل اإلش ة م ات الروتيني ى البيان تندة إل المس

 .جزًءا ال يتجزأ من اإلدارة السريرية والمراقبة الموحدة

ي" راف التشخيص د" اإلش ادات وت ي إرش خيص اه ب للتش تخدام المناس ين االس قة لتحس خالت منس

جع ا. الميكروبيولوجي لتوجيه القرارات العالجية ت ينبغي أن يش ي الوق ب ف ي المناس ار التشخيص الختب

 .المناسب ، وجمع العينات وتحديدها ، واإلبالغ الدقيق والدقيق بالنتائج لتوجيه عالج المرضى

ية ذات  طة التشخيص راء األنش ي إج ي ف كل منهج ب بش ت المناس يجب تقديم اإلرشادات والتدريب في الوق

د األ ى الح ات إل ذ العين ز أخ ل تحي ل تقلي ن أج لة م ات الص ال عين ة إرس ي كيفي ات ف بب االختالف ى بس دن

  .المريض للتحليل الميكروبيولوجي

يجب على األطباء ملء نموذج قياسي يحتوي على بيانات المرضى ، يجب أن يرافق كل عينة يتم إرسالها  

يجب أن تدعم مختبرات األحياء الدقيقة األطباء في تشخيص متالزمات األمراض المعدية وفي . ASTإلى 

ن  دة م واع جدي ن أن ف ع ي الكش اعدة ف  AMRاختيار أفضل خيار عالجي ؛ يجب عليهم أيًضا تقديم المس

دوى ي الع ة . وتفش اط الرعاي ي نق املين ف ين الع ال ب ل الفع ى التواص ى عل ى للمرض ة المثل د الرعاي تعتم

  .ومختبرات األحياء الدقيقة

  جمع البيانات وإدارتها وتحليلها واإلبالغ عنها

 :وإدارة البيانات في مواقع المراقبة المحليةجمع  -١

  ب ق  طل ب أن تراف ي يج رو الت ى المختب ات ال ال عين حية  إرس ة الص ق الرعاي ي مراف اء ف يقوم األطب س

ي ASTللحصول على  فى أو : ه ن المستش واء م ات ، س ذ العين اريخ أخ ة ، ت وع العين نس ، ن ر ، الج العم

 .المجتمع

  اركة ع الرصد المش ى مواق ات يجب عل امج إدارة البيان ي برن ات ف ال البيان اني ،  WHONETبإدخ المج

ة ات الحالي ة المعلوم الل أنظم ن خ ا م تقلة أو ربطه وتر المس زة الكمبي ى أجه تخدامه عل ن اس ذي يمك . وال

ن  ر م ي أكث ة ف ة والغذائي رات البيطري ة ، والمختب حة العام يستخدم البرنامج حاليًا في المستشفيات ، والص

ى ميزة لتص WHONETيتضمن . لغة ٢٠دولة ، وهو متاح بأكثر من  ١١٠ ة إل ائيات المقاوم دير إحص

 . على الويب GLASSالتنسيق المطلوب إلنتاج التقارير المحلية والوطنية وللتحميل إلى واجهة 

 درات ى الق ادا عل ة ، اعتم ات المجمع رارات . البيان ة التك ب إزال رار(يج اء التك ودة ) إلغ ن ج ق م والتحق

ى  NCCالبيانات قبل تقديمها إلى  ة  NCC، أو يجب عل راراتإزال ات . التك اء البيان راء إلغ ة إج ي حال ف

 .إجراء اختبارات جديدة للنسخ المكررة وجودة البيانات NCCالمكررة محليًا ، يمكن لـ 
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 جمع وإدارة البيانات على المستوى الوطني -٢ 

ة حة العالمي ة الص ى منظم ا إل الها إلكترونيً ة وإرس ع المراقب ن مواق واردة م ات ال ع البيان ب تجمي د أ. يج ح

داف  قة GLASSأه ة منس ايير عالمي ة بمع ة الوطني ة المراقب ز أنظم و تعزي ة . ه ى مجموع افة إل باإلض

ي ، يوصى باستخدام نهج أكثر شموالً على المستوى الوطني ، ب GLASSالبيانات المطلوبة بواسطة  ما ف

 :للبلدان ما يلي تشمل فوائد هذا النهج بالنسبة. أنواع العينات األخرى وفقًا للسياسة الوطنيةذلك 

 ؛للميكروبات المستخدمة في مناطق مختلفة  العوامل المضادة ، ومقاومة الميكروبات توصيف وتيرة • 

 عن تهديدات الصحة العامة الناشئة ؛ معلومات مستقبلية• 

يات •  د الفاش د وتحدي معلومات عن االنتشار الجغرافي لمسببات األمراض والظواهر ذات األولوية في البل

 لمرتبطة بالرعاية الصحية واالجتماعية ؛ا

 تقييم وتحسين المبادئ التوجيهية الوطنية للعالج ؛• 

  التحليل األمثل وعرض النتائج ؛    تقييم أداء المرافق المشاركة وتوجيهها من أجل• 

بها ،  GLASSجمع محتمل للبيانات الجديدة ، بما في ذلك المظهر األول واالنتشار ، والتي يجب إبالغ • 

ادة  ل المض ع العوام ة لجمي ر مقاوم ة تظه راض ذات األولوي ببات األم ن مس ت أي م ةً إذا كان خاص

  .للميكروبات
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 البيانات الواجب إبالغ منظمة الصحة العالمية

ة    ة الوطني ية لألنظم ات األساس ذ المكون ي تنفي ينبغي إطالع منظمة الصحة العالمية على التقدم المحرز ف

ا  AMRمعدل  ، و AMRلمراقبة الترصد  واع  GLASSمن البيانات المجمعة التي تتطلبه ارير األن وتق

بين المراكز المتعاونة  تقوم منظمة الصحة العالمية بإنشاء منصة للتعاون الدولي. AMRغير المعتادة من 

حة  ة الص اعدة منظم ات لمس ن المؤسس مع منظمة الصحة العالمية والشبكات الوطنية واإلقليمية وغيرها م

ادل  GLASSالعالمية في تقديم الدعم الفني لتنفيذ  جيع التب ى تش ة عل حة العالمي ة الص ، كما ستعمل منظم

ذ وضمان اح يق التنفي دان بتنس ين البل ران ب ع ودعم األق ة وجم أن المراقب اء بش دول األعض وانين ال رام ق ت

  .ينها واإلبالغ عنها وسرية المرضىالبيانات وتخز
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  و آلية العمل  ةالصحيد العدوى المرافقة للرعاية نظام رص

ة     ة الطبي ه الرعاي الل تلقي ان خ يب اإلنس ا عدوى تص ى أنه تعرف العدوى المرافقة للرعاية الصحية عل

. ساعة أو أكثر من دخول المريض الى المستشفى ٤٨والعالج داخل المستشفى وعادة تظهر اعراضها بعد 

والي  در ح حية تق ة الص ن المر% ١٥ – ٥أن نسبة االصابة بالعدوى المرافقة للرعاي ي م دين ف ى الراق ض

إلى  ٢مستشفيات العناية الفائقة في البلدان المتقدمة ، وإن خطر اكتساب العدوى في البلدان النامية أعلى  بـ 

ل  ٢٠ الج داخ ة الع ادة تكلف ن زي ه م ة ، ومايتبع حة العالمي ة الص ائيات منظم ب احص ك حس عفاً وذل ض

ومن هذا المنطلق تم استحداث . خدمة والزوارالمستشفيات ومخاطرها التي يمتد اثرها للمرضى ومقدمي ال

ابة  ب االص ن نس ة ع ات دقيق وفير بيان ى ت دف ال ذي يه فيات ال ي المستش ة ف دوى المرافق د الع ام رص نظ

  .ين جودة الخدمات الصحية المقدمةبالعدوى داخل المستشفيات وبالتالي كيفية السيطرة عليها وتحس

  :دف العام من رصد العدوى المرافقةاله

ي ان  حية ف الهدف من رصد العدوى المرافقة هو خفض نسبة حدوث حاالت العدوى المرافقة للرعاية الص

ة  ادة الكلف ى زي ؤدي ال ا ي ود مم دة الرق ادة م رار صحية للمريض وزي ن اض ا م اينتج عنه المستشفيات وم

  .الصحية ونسبة الوفيات

  :االهداف الموضوعية

  .للرعاية الصحية من مجموع عدد الراقدين الكلي في المستشفىتحديد نسبة المصابين بالعدوى المرافقة  .١

 .تحديد الفئات العمرية األكثر اصابة بالعدوى المرافقة للرعاية الصحية .٢

ة  .٣ رى المتعلق ببات االخ ة والمس ببات الميكروبي ا والمس ث انواعه ن حي ة م دوى المرافق اط الع ة انم مراقب

 .بالتداخالت الطبية والجراحية

  .االكثر عرضة لظهور وانتقال العدوى المرافقة في المستشفى تحديد االماكن .٤

 :آلية العمل بنظام رصد العدوى

دوى  .١ د الع ة برص ات الخاص ع المعلوم من جمي د تتض ع الرص ع مواق دة لجمي ة موح تمارة ورقي اد اس اعتم

ية الدوائ ص الحساس ب فح ذي يطل ب ال ل الطبي ن قب ريض م ل م ا لك تم ملئه حية ي ة المرافقة للرعاية الص ي

  .باالضافة الى ملئ نتيجة الفحص من قبل البكتريولوجي في المختبر

يكون مسؤول رصد العدوى المرافقة للرعاية الصحية في وحدات الصحة العامة في موقع الرصد مسؤوال  .٢

ذكورة  تمارة الم ول االس ئ حق ة مل ن متابع ة(ع ا ) ١نقط دها الكتروني ر وتوحي ب والمختب ل الطبي ن قب م

 .عن طريق البريد االلكتروني الى وحدة السيطرة على مقاومة مضادات الميكروباتوارسالها شهريا 
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التنسيق مع وحدات السيطرة على التلوث في المستشفيات لغرض اتخاذ االجراءات الوقائية بموجب بيانات  .٣

 .الرصد

ي  .٤ حية ف ة الص ة للرعاي دوى المرافق ار الع ة بانتش ة الخاص وحات الوطني ي المس اركة ف ات المش المؤسس

 .الصحية

دوى  .٥ وص الع وعي بخص ادة ال رض زي فى لغ عقد ندوات ومحاضرات للفريق الطبي والصحي في المستش

 .المرافقة وكيفية الوقاية منها

 :فعاليات الرصدمتطلبات تنفيذ 

ي  .١ حة ف ر الص ل دوائ توفير جهاز حاسوب مع خط انترنيت في مواقع الرصد المنتخبة ، يتم توفيرها من قب

  .المحافظات

وصيف الوظيفي لتنفيذ فعاليات البرنامج في مواقع الترصد المنتخبة وبموجب البيان تتوفير مالك وحسب ال .٢

 .الصادر، ويتم تحديدهم من قبل دوائر الصحة

  :وسائل انتقال العدوى داخل المستشفيات

  :في المستشفيات هناك مصدران للعدوى المرافقة للرعاية الصحية يتم من خاللهما انتقال االمراض

  حيث يكون مسبب العدوى داخل المريض وقت دخوله للمستشفى  ):العدوى الذاتية(مصدر للعدوى داخلي

وده  اء رق ى المريض اثن رأ عل كجزء من البكتريا النافعة الموجودة في الجسم ، وكنتيجة التغيرات التي تط

ب في المستشفى بسبب وصول بعض الميكروبات الى المناطق المعقمة  ي تركي ال ف من الجسم كما هو الح

  .قسطرة وريدية أو اجراء عملية جراحية

  ارجي دوى خ در للع بة(مص دوى المكتس م  ):الع ى جس ات ال ض الميكروب ول بع ق وص ن طري ك ع وذل

 .المريض من مصدر خارجي مثل مالمسة أيدي العاملين واألجهزة واألدوات غير المعقمة

  

  :المستشفيات بصورة مباشرة وذلك عن طريقومن الممكن ان تنتقل العدوى في 

 ويتضمن التالمس المباشر بين شخص وآخر ؛ مثال ذلك عندما يالمس دم احد المرضى مباشرة : التالمس

  .مع جرح مفتوح ألحد افراد الفريق الصحي

حي او  والتالمس غير المباشر وهو االنتقال من شخص آلخر عبر وسيط ناقل مثل ايدي افراد الفريق الص

  .بعض االدوات مثل األبر
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  رات ) : الرذاذ ( القطيرات ار القطي رذاذ(تنتقل العدوى بانتش خص ) ال خص المصابوالش ون الش دما يك عن

ويمكن الفرازات الفم والجهاز الهضمي . اقدام من بعضهم البعض ٣المعرض للعدوى على مسافة حوالي 

وث ان تنتقل الى العيون او االغشية المخاطية ) السعال( دما تل ر عن ر المباش ر او غي سواء باالنتقال المباش

  .هذه االفرازات االسطح واالشياء التي يلمسها بعد ذلك شخص آخر

  والتي تظل معلقة ) مايكرون ٥اقل من (تحدث العدوى بانتشار القطيرات الصغيرة  ):باألستنشاق(الهواء

 .في الهواء لفترة طويلة

 كاألغذية والمياه واألدوات واالجهزة الملوثة: الميكروباتاألنتقال من خالل وسط شائع محمل ب. 

 ات ران : األنتقال عن طريق وسيط ناقل للميكروب ذباب والفئ وض وال ل البع ة مث اء معين ك احي ب ذل ويتطل

 .وغيرها من الهوام التي تنقل الكائنات الدقيقة

 

  :الميكروبات المسببة للعدوى المرافقة

ي ة ه دوى المرافق ببة للع ات المس م الميكروب لين : ان من أه ة للمثس ة المقاوم ات الذهبي ، MRSAالعنقودي

ة  VRSAالعنقوديات الذهبية المقاومة للفانكوميسين ة الزنجاري ، Pseudomonas aeruginosa، الزائف

ابينيم ة للكارب ات مقاوم ورcarbapenem resistant Enterobacteriaceaeأمعائي ة ات ، المك المعوي

ين  ة للفانكومايس يل  VREالمقاوم تريديم ديفس دة  Clostridium difficileوالكلوس ، الراك

Acinetobacter   وس يلة  Proteus، بروتي ة  Klebsiella، الكلبس ريكية القولوني  E. coli، االش

  .ي في المستشفىبر الميكروبايولوجحيث يتم عزل هذه الميكروبات بمعرفة المخت. المقاومة للكاربابينيم

  

  :انواع العدوى المرافقة للرعاية

د  ك بع االت وذل ن الح دد م ي ع ة ف دوى المرافق دث الع ى  ٤٨تح ريض ال ول الم ن دخ ر م اعة او اكث س

  :المستشفى وهناك عدة انواع للعدوى من الممكن للمريض اكتسابها وهي

  .العدوى المرافقة للقسطرة البولية .١

 .الوريديةالعدوى المرافقة للقسطرة  .٢

 .عدوى المواضع الجراحية .٣

 .العدوى المرافقة للتنفس الصناعي .٤

 .عدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للمثيسلين و المسببة لالصابت الجلدية  .٥

 ).االسهال الدموي الحاد ( عدوى الكلوستريديم ديفسيل المسببة المراض الجهاز الهضمي  .٦
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القئ واألسهال والحمى والسعال وسلس البول وقد يعاني : قةقد تتضمن االعراض المصاحبة للعدوى المراف

  .المريض من االلم والتهيج في موضع العدوى مع ظهور اعراض مرئية

ية  ص الحساس حيث يقوم الطبيب المعالج بأخذ عينات من المريض وارسالها الى المختبر لغرض عمل فح

  .الدوائية وتحديد نوع العدوى المرافقة

  

  :عرضة لألصابة بالعدوى المرافقةاألشخاص األكثر 

 المرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي او الذين يتناولون األدوية المثبطة للجهاز المناعي.  

 المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية لفترات طويلة او بدون وصفة طبية. 

 المرضى الراقدين في العناية المركزة لفترة طويلة. 

 طفالكبار السن واال. 
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  في المؤسسات الصحيةمضادات الميكروبات ادارة 

ة  ادات حيوي تمر لمض اج المس ى االحتي ة ادى ال ادات الحيوي ن المض د م ة للعدي ا المقاوم ان ظهورالبكتيري

ؤدي  ذي ي ر ال حية االم ات الص جديدة والتي هي دائما غالية الثمن واليمكن توفيرها في العديد من المؤسس

ادات الى  ة للمض ا المقاوم زيادة المراضة في المجتمع والبقاء سهولة التأثير وتأجيل تفشي ظاهرة البكتيري

الل  ن خ ب م ال الط ي مج ل ف ن يعم ل م وي لك الحيوية فالبد من االستخدام العلمي والعقالني للمضاد الحي

ترجاعية  ة اس يم تغذي ع تنظ ا م ة البكتيري وي ومقاوم اد الحي تعمال المض ة اس اء مراقب ة االطب ة لكاف منتظم

ة ال ى المقاوم يطرة عل ادة  الس وي لزي اد الحي رف المض ى ص ةالعاملين عل ة  بكتيري ي كاف دوى ف ع الع ومن

  ). االولية ، الثانوية والثالثية (مستويات الرعاية الصحية 

  :استخدام المضادات الحيوية

  الوقاية  -١

تعمل    ام وتس كل ع ابة بش ع االص وي لمن اد حي ةوهي استخدام مض ل الجراح ط قب تهدف  فق ب ان تس ويج

االحياء الدقيقة التي هي اكثر احتماال لحدوث االصابة بعد العملية ويمكن تطبيقها لمنع االصابة في مرضى 

ة  ص المناع اء(نق ل االعض رطان ، نق ى الس دز ، مرض ابة ) االي االت االص اب (وح لالته حايا والس ) الس

  .وللوقاية يجب ان تستعمل القل وقت ممكن 

ن ال   د تقييم المضادات الحيوية الموصوفة هي ضرورية للعالج الفعال خاصة عند االنتقال م الج بالوري ع

  .الى العالج بالفم 

  ادارة المضادات الحيوية-٢

اد ا   تخدام المض ل اس اء وتقلي ات االطب فة لممارس ديل الوص اح تع ي مفت ة ه ى السياس تناداً ال وي اس لحي

  .والتعليمات الوطنية الخاصة بمؤسسات الرعاية الصحية كافة 

  :في برنامج ادارة المضاد الحيوي  النقاط الرئيسية

  السياسة الوطنية. 

  دليل عمل وطني لالستخدام االمثل للمضاد الحيوي. 

  السيطرة على العدوى. 

  مختبر االحياء المجهرية. 

  تثقيف وتدقيق. 

ل  ة ، اق ل كلف ف ، اق ان ادارة المضاد الحيوي يجب ان تركز على استعمال المضادات الحيوية باضيق طي
  .سمومية واقل تأثير لتطوير المقاومة الدوائية 
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  ادارة المضادات الحيوية في مؤسسات الرعاية الصحية

رف ال    ادالحيوييع حيح للمض ر الص ف غي تخدام (بانه وص عة عددكبيرمنالمرضىاس لمضاداتحيويةواس

داً بالطريقة والجرعةالطيفغيرضرورية  ة ج ة ) الخاطئة ولمدة طويل تج مقاوم ا ين ذا غالب ة وه بسبب بكتيري

  .من التوصيات التي اساسها دليل  واصف الدواء الذي يعتقد بان الخبرة الشخصية هي اكثر مناسبة

الى نظرة شمولية من قبل الفريق المختص ان ادارة المضادات الحيوية في اماكن الرعاية الصحية تحتاج  

  .لغرض الوصول الى الوصف الدقيق للمضاد الحيوي 

  

  :العناصر المهمة في برنامج االدارة الشاملة تتضمن 

 :تتكون هذه اللجنة من :  لجنة مقاومة المضاد الحيوي .١

ال اخصائيين باالمراض المعدية ، الطب الباطني ، طب (االطباء الذين يوصفون المضادات الحيوية         االطف

ة  يدلي) والجراح ة  ص اء مجهري ائي احي رض ، اخص ي او مم اون طب اص(، مع وجي اختص ، ) بكتيرول

 .السيطرة على العدوى  مسؤول

  :ة يجب ان يكون لديها مؤسسات الرعاية الصحية كاف: التعليمات واالتفاقيات .٢

  دليل عمل يحتوي على توجيهات وبروتوكوالت لالستخدام االمثل للمضاد الحيوي. 

  تعليمات بخصوص الوقاية الجراحية والتي تختلف حسب نوع العملية والموقف البيئي. 

  ة ادات الحيوي ن المض تخدام حق وم ) ٣-٥(تعليمات لتخفيض اس دوى(ي ى شدة الع اداً عل ات ) اعتم وتوجيه

 . للتحويل من الحقن بالوريد الى االخذ بالفم 

  اذا كانت .المضادات الحيوية التي يتم وصفها يجب ان يتم اختيارها حسب اساليب مقاومة البكتيريا المحلية

تم  ة ي اء المجهري م االحي ة بعل دمات مختبري ى خ وي عل حية التحت ة الص ة الرعاي ات مؤسس تخدام بيان اس

 .المقاومة الوطنية 

 :) AWaRe= Access, Watch and Reserve(قائمة ال  .٣

اتAWaReتصنف األداة المعلوماتية الث مجموع ى ث ة إل ة : "أنواع المضادات الحيوي ول والمراقب الوص

اط ورة "واالحتي يوعا وخط ر ش راض األكث الج األم تخدامها لع ي اس ي ينبغ واع الت دد األن ة (؛ فتح مجموع

ب أن تل) المراقبة(ووالتي ينبغي توفرها في جميع األوقات في نظم الرعاية الصحية ) الوصول ي يج ك الت

  .)االحتياط(كمالذ أخير  و تستخدم بشكل أقل

  

  

  

 

 : )التثقيف(التعليم  .٤
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دوات او  الل ن ن خ ة م ادات الحيوي حيح للمض تثقيف االطباء وخاصة االطباء المقيمين عن االستخدام الص

رق  دة وط ة الجدي ادات الحيوي ى المض ز عل وي والتركي ة المضاد الحي ع اعضاء لجن اجتماعات رسمية م

  .الجرثومي ادارتها وتأثيرها على البيئة 

 : مختبر االحياء المجهرية .٥

اد  ان مختبر االحياء المحهرية يلعب دور حاسم في مساعدة لجنة ادارة المضادات باالستخدام االمثل للمض

ة والالحيوي في اماكن الرعاية الصحية من خالل الفحوص ية الدوائي ة للحساس ي تات الروتيني ى ت اعد عل س

ة للحساس تويات الفردي ة المس ة وية معرف ادات الحيوي ة للمض ريرتوالمقاوم اعد الس الج س ار الع يين باختي

ق المالئم  ى فري ة ال ادات الحيوي ة للمض ة المقاوم زالت البكتيري تظم للع ر والمن باالضافة الى االبالغ المبك

  السيطرة على العدوى 

 : تدقيق االلتزام .٦

ادات ا   ل قي ن قب م م ى دع اج ال ة تحت ادات الحيوي ة ادارة المض ق ان لجن رض تطبي حية لغ ة الص لمؤسس

  .اصفي الدواء في المؤسسة الصحية كافة و الىالتعليمات التي تصدر من اللجنة 

  

  :النقاط الرئيسية للتدقيق من قبل لجنة ادارة المضادات الحيوية

 ) .دليل(هل االدوية استخدمت بموجب اتفاقيات او تعليمات  .١

 .هل توقفت االدوية في الوقت الصحيح  .٢

 .استعمال مالئم طبقاً للحاجة السريرية ونتائج علم االحياء الدقيقة هل هناك  .٣

 .هل هناك استعمال مالئم وصحيح وتطبيق لتعليمات الوقاية الجراحية  .٤

 .)Access(هل يتم صرف اغلب المضادات من قائمة ال .٥

 .بيانات االستهالك مستندة الى مراقبة المخزون  .٦

 .الوصفات موقعة من قبل الطبيب االخصائي  .٧

 .مناسبة  –قليلة جداً  –كبيرة جداً : الجرعة  .٨

 .التوقف  –تواريخ االبتداء : لوقت ا .٩

  

  

  

  

  

  لجان ادارة مضادات الميكروبات
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 : الدارة مضادات الميكروبات )وزارة الصحة(المركزية اللجنة  .١

  :تشكل لجنة برئاسة مدير عام دائرة االمور الفنية وعضوية كل من : تشكيل اللجنة  . أ

 .الصيدلة   مدير قسم -١

 .ممثل من هيئة المراكز التخصصية  -٢

 .مدير قسم العالجية  -٣

 .مدير قسم التمريض  -٤

 .مدير شعبة السيطرة على التلوث  -٥

 .مسؤول برنامج السيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات   -٦

 .مسؤول رصد مقاومة مضادات الميكروبات  -٧

 مسؤول وحدة العدوى المرافقة  -٨

 .مراكز الرعاية الصحية االولية  مدير شعبة -٩

 .ممثل من مركز السيطرة على االمراض االنتقالية  -١٠

 .مقرر اللجنة / مسؤول وحدة ادارة ورصد مضادات الميكروبات  -١١

 

  : الهــــدف   . ب

وفير  ؤمن ت ي ت راءات الت ة االج اذ كاف حية واتخ ة الص تويات الرعاي ة مس ة لكاف ادات الحيوي متابعة االستخدام الرشيد للمض

  .دات الحيوية المأمونة الفعاليةالمضا

 : مهام وواجبات اللجنة  . ج

ة  -١ تويات الرعاي ة مس ي كاف ة ف ان الفرعي كيل اللج ة تش ولى مهم ي تت حة والت ر الص ي دوائ تشكيل اللجان ف

 .الصحية 

ة  -٢ لية لدراس ة عقد اجتماعات فص دوى المرافق ات والع ادات الميكروب ة مض د مقاوم ة لرص ات الوطني البيان

ؤمن و ي ت راءات الت ة االج اذ كاف حة واتخ ر الص ي دوائ كلة ف ان المش ن اللج تالمها م تم اس ي ي ارير الت التق

استخدام مضادات حيوية مأمونة الفعالية وبصورة مستمرة ورفع التوصيات بذلك الى الجهات العليا وتأمين 

 . التغذية االسترجاعية

 .لصحة االشراف والمتابعة على اللجان المشكلة في دوائر ا -٣

 .البروتوكوالت العالجية المركزية اعداد  -٤

 .اصدار التعليمات المحدثة بالمضادات الحيوية بموجب توصيات منظمة الصحة العالمية  -٥
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 : في دوائر الصحة دارة مضادات الميكروباتلجنة ا .٢

  :تشكل اللجنة برئاسة معاون مدير عام الدائرة وعضوية كل من : تشكيل اللجنة  . أ

 .االمور الفنية مدير قسم  -١

 .مدير قسم الصيدلة  -٢

 .مكافحة العدوى  شعبةمسؤول  -٣

 .مدير شعبة التمريض  -٤

 .مدير قسم الصحة العامة  -٥

 . تبرات  مخالمدير شعبة  -٦

 .مقرر اللجنة /مسؤول وحدة السيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات  -٧

 

  : مهام وواجبات اللجنة  . ب

 . )االولية والثانوية والثالثية ( اللجان الفرعية في كافة مستويات الرعاية الصحية تشكيل -١

في كافة مستويات مضادات الميكروبات عقد اجتماعات فصلية او حسب الحاجة لمناقشة تقارير لجان ادارة  -٢

ة  د الوطني ات الرص ع بيان ا م دائرة ومقارنته حية لل ة الص ة الرعاي دوى المرافق ى  والع يات ال ع التوص ورف

 .اللجنة المركزية وتأمين التغذية االسترجاعية  

اولية ، (المضادات الحيوية في المؤسسات الصحية كافة  صرف ستراتيجياتااالشراف على تقييم وتطبيق  -٣

 . )AWaRe(و باالعتماد على قائمة  )ثانوية وثالثية

حة القيام بزيارات للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية  -٤ ة وص ن دق االولية والمراكز التخصصية للتأكد م

 .ستراتيجيات تطبيق اال

 .متابعة تطبيق مؤشرات دليل االستخدام االمثل للمضادات الحيوية لكافة مستويات الرعاية الصحية  -٥

 .متابعة تدريب وتوعية المالكات الطبية والصحية في مجال االستخدام االمثل للمضادات الحيوية  -٦

 . اعداد البرتوكوالت العالجية لكل مؤسسة صحية واعتمادها في العملمتابعة  -٧

  

  

  

  

  

  

 

 :في المستشفيات او المراكز التخصصية او مراكز طب االسنان ادارة مضادات الميكروبات لجنة  .٣
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  :لمستشفى او المركز التخصصي وعضوية كل من كل اللجنة برئاسة المعاون الفني لتش: تشكيل اللجنة  . أ

 .او باطنية او من ينوب عنه في المركز التخصصي  اخصائي جراحة -١

 .مدير شعبة الصيدلة  -٢

 .مسؤول المختبرات  -٣

 .مسؤول التمريض  -٤

 .العدوى  وحدة السيطرة على  سؤولم -٥

 مقرر اللجنة /سنوات) ٥(صيدلي ممارس له خبرة التقل عن  -٦

 : مهام وواجبات اللجنة  . ب

ة -١ ة لمناقش ب الحاج هرية او حس ات ش د اجتماع ائج  عق ات نت ادات الميكروب ة مض د مقاوم رص

)WHONET(  ة ادارة ى لجن ا ال بات ورفعه داد التوص ة واع ات المركزي ع البيان ا م فى ومقارنته للمستش

 مضادات الميكروبات في الدائرة  

ل للمستشفى اعداد البروتوكوالت العالجية باالعتماد على نتائج المقاومة  -٢ ي العم اده ف ة واعتم من قبل اللجن

 .حديثه بموجب النتائج المختبرية للمقاومة واستمراية ت

ورصد حاالت االستخدام غير االمثل للمضادات  المحلية والمركزية متابعة تطبيق البروتوكوالت العالجية -٣

 .الحيوية 

االشراف على تدريب وتوعية المالكات الطبية و الصحية في المستشفى او المركز التخصصي فيما يخص  -٤

 .الحيويةسياسات صرف المضادات 

 .العمل على توعية المالكات الطبية والصحية في مجال االستخدام االمثل للمضادات الحيوية  -٥

 

 )في كل ردهة (لجنة ادارة مضادات الميكروبات  في ردهة المستشفى  .٤

 :وعضوية كل من ) الطبيب االختصاص(مسؤول الردهة كل اللجنة برئاسةتش: تشكيل اللجنة  - أ

 .مسؤول التمريض  -١

 ممثل من وحدة السيطرة على العدوى  -٢

 مقرر اللجنة /  مسؤول الصيدلة السريرية في الردهة  -٣

  : مهام وواجبات اللجنة -ب 

ة  -١ بوعية  لمناقش ات اس د اجتماع ائج عق ة )Antibiogram(ال نت ة حال رف ومتابع يات بص داد توص واع

 )AWaRe(باالعتماد على قائمة  المضادات الحيوية 

  .دراسة بيانات رصد العدوى المرافقة واتخاذ االجراءات الالزمة من قبل مسؤول السيطرة على التلوث  -٢
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ي -٣ ول العالج ة ال  اعداد البروتوك ائج المقاوم ى نت اد عل فى )WHONET(باالعتم ة للمستش ل اللجن ن قب م

 .ية تحديثه بموجب النتائج المختبرية للمقاومة رواعتماده في العمل واستمرا

 .ورصد حاالت االستخدام غير االمثل للمضادات الحيوية  المركزية متابعة تطبيق البروتوكوالت العالجية -٤

 الحفاظ على ديمومة العالج بالمضاد الحيوي للمريض وحسب مدة العالج المقررة  -٥

ي  -٦ حية ف ة و الص ات الطبي ة المالك دريب وتوعي ى ت راف عل ة االش ة الرده اهرة مقاوم ادات لظ مض

 .والعمل على الحد من تطورها  اتالميكروب

 

 :في قطاعات الرعاية الصحية االولية  ادارة مضادات الميكروبات لجنة  .٥

 :بة المراكز الصحية وعضوية كل من تشكل اللجنة برئاسة مدير شع  : تشكيل اللجنة  . أ

 .مسؤول المختبرات  -١

 .مسؤول التمريض  -٢

 . مسؤول السيطرة على التلوث -٣

 .مقرر اللجنة / مدير شعبة الصيدلة  -٤

 

  : مهام وواجبات اللجنة  . ب

 متابعة تشكيل لجان ادارة مضادات الميكروبات في مراكز الرعاية الصحية االولية  -١

عقد اجتماعات شهرية او حسب الحاجة لمناقشة تقارير لجان المراكز الصحية  ومقارنتها مع بيانات رصد  -٢

اع  المقاومة الوطنية ري للقط د المختب ات الرص ي  وبيان ة ف ادات الحيوي ة المض ى لجن يات ال ع التوص ورف

 . لمراكز الرعاية الصحية االولية  دائرة الصحة وتأمين التغذية االسترجاعية

حي (متابعة اعداد وتطبيق البروتوكوالت العالجية المحلية  -٣ ز الص ر ) للمرك تخدام غي االت االس د ح ورص

 .االمثل للمضادات الحيوية 

دريب وتوعي -٤ ى ت راف عل ات اإلش ص سياس ا يخ حية  فيم ز الص ي المراك حية ف ة و الص ات الطبي ة المالك

 .صرف المضادات الحيوية

 .القيام بزيارات لمراكز الرعاية الصحية االولية للتأكد من دقة وصحة تطبيق االستراتيجيات  -٥

  

  

  

  

  



٣٠ 
 

 :في مراكز الرعاية الصحية االولية  ادارة مضادات الميكروبات لجنة  .٦

  :تشكل اللجنة برئاسة مدير المركز الصحي وعضوية كل من : تشكيل اللجنة. أ

 .طبيب اختصاص طب االسرة او طبيب ممارس  -١

 .مسؤول وحدة  المختبر   -٢

 .مسؤول التمريض  -٣

 .مقرر اللجنة / مسؤول وحدة  الصيدلية  -٤

 

  : مهام وواجبات اللجنة .ب 

ومقارنتها مع البيانات الية الصرف لمضادات الميكروبات عقد اجتماعات شهرية او حسب الحاجة لمناقشة  -١

ة  ادارة مضادات الميكروباتلمقاومة الدوائية ورفع  التوصيات الى لجنة لرصد االوطنية  في قطاع الرعاي

 .الصحية االولية  

الج  -٢ دة الع خيص وم ث التش ن حي ة م ادات حيوي ى مض وي عل ي تح ة الت فات الطبي رف الوص دقيق ص ت

 .ب برامج الصحة العامةوالجرعة بموج

 .العمل على توعية المالكات الطبية والصحية في مجال االستخدام االمثل للمضادات الحيوية   -٣

 


