
 تدقيق في سيطرة ومنع االصابة 

 
 الفصل السادس
 المستخدمة لمنع حدوث العدوى ومقارنتها بالطرق القياسية  فحص الطرق

 جور ديبيك –نجوى خميس وجيرتي فان كنيبينبيرج 
 

 النقاط الرئيسية:
 المستخدمة ومقارنتها بالطرق القياسية يؤدى دائما الى معرفة الوضع الحقيقى  فحص الطرق

 بالطرق القياسية المتعارف عميها دوليا لكيفية الممارسة بالمقارنة 
  تحسين خدمات يساعد عمى المستخدمة ومقارنتها بالطرق القياسية  فحص الطرقكما أن

تغييرات في ا والتى قد تساىم فى حدوث مجاني من خالل المالحظات التى تقدمالعناية الصحية 
ولوضع لتقدير الخطر،  قد يستخدمفحص الطرق المستخدمة وأيضا فان . المستخدمة الطرق

 .األسبابتخطيط استراتيجي وتحميل 
  خالل التخطيط من لتنفيذ تدقيق صحيح المستخدمة  الطرق لفحصفريق ومن الضرورى وجود

 منتائجمستمرة لمع المتابعة ال الجيدواألداء 
  انواع مختمفة من التقارير لممسئولين عن طريقتدقيق الفحص والنتائج وتعطى 

 
 المقدمة:

عتمد عمى اليقظة وما بعدة عوامل. منع ىذه العدوى يالمرتبطة بالرعاية الصحية تتعمق عم العدوى
سياسات ك مكتوبة تعميماتاليومية وتطبيق ممارسات السيطرة ومنع العدوى. ىذه الممارسات ممخصة في 

 واجراءات.
العاممين فى لتزام مدى ابالضرورة  يكشففحص الطرق المستخدمة ومقارنتها بالطرق القياسية 
و . لمقضاء عمى العدوىبالطرق القياسية مجال مكافحة العدوى والعاممين فى مجاالت الرعاية الصحية 

يمكنيم من معرفة اين نحتاج حتى الى الموظفين  فحص الطرق المستخدمةتزويد نتائج أيضا 
 .المنشأة الصحيةيتضمن مراقبة وتقييم تأثير عممية ادارة خطة  فحص الطرق المستخدمةو . 1التحسينات

ادارة الخطر يتضمن خمفية )وضع( االىداف ثم تمييزىا، تحميميا، والرد عمى ىذه االخطار التي يمكن ان 
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يق اىدافيا، الموظفون الداخميون يمكن ان يوفروا النصيحة والمساعدة لمعرفة تؤثر عمى قدرة المنظمة لتحق
 المخاطر الناشئة.
تطوير خطة لمشروع تدقيق )مشروع( يعتمد عمى الى يحتاج  فحص الطرق المستخدمةمعايير 

 تقييم خطر سنوي يحدث باستعمال الفكرة )مفيوم(: خطة،عمل، دراسة، فعل. ومالحظة، عمل، دراسة.
مختصرة لتطوير خطة لفحص تغيير )خطة(، يعمل الخطة )عمل(، مالحظة وتعمم من  فعل

التغييرات في االجراءات  1،6النتائج )دراسة(، ومعرفة ما ىي التطورات التي تعمل )فعل(، انظر شكل 
 .3غالبا تولد مشاريع تدقيق باالضافة لمراجعة الوثائق مثل خطط استراتيجية

 
 

 
 

 
 
 

 دورة خطة، عمل، دراسة، فعل. 6،1شكل 
ىناك مجاالت ىائمة لمتدقيق السيطرة ومنع العدوى. التدقيق يمكن ان يؤدي لتحسين الخدمات 

لمتغييرات في العممية. نتائج التدقيق عندما تعود لمموظفين، يمكن تحويل ألنو يزود اليو خالية من الموم 
 (2،6.)انظر شكل 4العيوب الى تحسينات بعد اكمال التغييرات المالئمة

 
 

 
 
 

 
 

 عمل، دراسة، فعل دورة: خطة، 6،1شكل 
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 حمل

 أعمى الخطة
 دراسة

لفحص ما الذي تم 
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جمع معمومات تدقيق 
 محمية

 اتخاذ القرار
 تغيير التطبيق

 معمومات تدقيق حممت
 وأعيدت لمسريريين
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ادوات التدقيق عادة تدعى "ادوات تحسين نوعية"، ىي ادوات لفريق السيطرة عمى العدوى لتقييم 
دخول طرق ثابتة، مثل نظافة اليد، احتياطات العزل، تنظيف، تطيير، تعقيم البيئية لألجيزة، معالجة 

باالضافة الى ذلك ممارسات  الشراشف/ الفضالت/ االدوات الحادة/ التجييزات، الخ. في مؤسستيم.
خاصة قد تراقب، مثال، استعمال اجيزة وقاية شخصية، ادخال وعناية االدوات البولية والتنفسية والداخل 
االوعية وعناية الجرح. مالحظات غرفة العمميات العمال مثل تحضير المريض، ازالة الشعر، تنظيف 

ئي، التدقيق ممكن انجازه بواسطة فريق السيطرة الفريق الجراحي، وقد يتضمن استعمال مضاد حيوي وقا
عمى العدوى او موظفين معينين آخرين. اداة التدقيق يجب ان تجاري الممارسات الموصى بيا ومصادر 

 .1وضع العناية الصحية
 طريقة التدقيق:

ابتداء من المحتمل ومن المفيد اختيار بضعة مناطق لمتدقيق، ومن المفضل التي ىي أكثر اىمية 
ممنظمة. ىذه قد تتضمن مناطق عالية الخطورة ابرزت خالل نتائج المراقبة او حدوث حاالت التفشي. ل

التدقيق المجدي يجب ان يتضمن وصف التخطيط الطبيعي، مراجعة حركة المرور، اتفاقيات، وسياسات، 
 تجييزات واجيزة، ومالحظة ممارسة السيطرة ومنع العدوى المالئمة.

. واي خطة دورة تدقيق سريعة يمكن ان يكمل في بضعة 1يحدث في وقت محددالتدقيق يجب ان 
( باالضافة الى خطة الدورة السريعة، خطة سنوية قد 1،6ايام والنتائج تزود بسرعة جدا )انظر جدول 

 ( الصمة الموظفين وكادر الردىة قد يساعد مع ىذه الطريقة.2،6تكون مفيدة )انظر جدول 
 خطة دورة تدقيق سريعة 6،1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 يوم
         البيئة

         نظافة اليد
         الخطوط الكامنة

         قسطرات مجاري بولية
 تحضير طريقة التدقيق:

كل العاممين في الرعاية الصحية والموظفون الداعمون يجب ان يشاركوا في التحضير لمتدقيق. 
الغرض ىو لتحسين ممارسة السيطرة ومنع العدوى ىي ليست طريقة تأديبية، او يجب ان يعرفوا بأن 

 لمبحث عن ضعف.
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إجتماعات قبل التدقيق ضروري لشرح ومناقشة االىداف واىداف التدقيق، كيف سيعمل وكيف 
 ستحضر النتائج.

ن الموظفون يجب ان يفيموا بأن اليدف الموضوعي سيدام، وبأن التدقيق سوف ينفذ بجدية ضم
المؤسسة، والسرية ستكون محمية، فريق التخطيط يجب ان يعرفوا القادة في المنطقة التي تدقق واستمرار 
االتصاالت معيم. االدارة وصانعي القرار الرئيسيون االمرون )مثال، المربون( يحتاجوا دعم فريق التدقيق 

 في اي تغييرات يتم الحاجة ليا بعد التدقيق.
 

 تقييم المعرفة:
تفتاء عمى معرفة المستخدمين لممارسة السيطرة ومنع العدوى االمينة يجب ان يكون قد اي أس

، االستفتاء يمكن ان يساعد في تقرير مناطق المارسة التي يجب ان تدقق، 5طور ووزع قبل اي تدقيق
المستجيبون يجب ان يعرفوا فقط بعنوان الوظيفة )مثال: ممرضة، طبيب، مصور شعاعي، منظف، الخ( 

ستفتاء يمكن ان يطور ليالئم القسم او المنطقة التي تدقق. موعد نيائي يجب ان يزود لكي تعاد اال
 االستفتاءات في وقتيا. شخص واحد في كل منطقة مسح يجب ان يسأل.

لضمان بأن االستفتاء قد اكتمل وحفظ بشكل آمن لمجمع والجدولة بواسطة فريق التدقيق، النتائج 
ة عمى العدوى ليقرر اين نحتاج التعميم االضافي. نشر النتائج ومناقشة االجوبة سوف تسمح لفريق السيطر 

 الصحيحة يمكن ان تستعمل كاداة تربوية.
 المبادئ االساسية:

 الُحَزم:
الحزمة ىي طريقة متعددة النماذج عممت بطريقة لتحسين طرق العناية  ونتائج المريض. الحزمة 

ليا بأمان وفعالية لمعناية بالمرضى الذين يمرون بمعالجات معينة ىي مجموعة الطرق التي تم الحاجة 
باخطار متأصمة. عدة تدخالت "حزمت سوية" وعندما تجمع، تحسن بشكل واضح نتائج العناية  
بالمريض. الحزم ىي مساعدة وىي طورت لذات الرئة المرتبطة بجياز تيوية، عدوى المجاري البولية 

 . مجموعة حزمة تتضمن:6ى مجرى الدم المرتبط بالخط المركزيالمرتبطة بالقسطرة، وضع عدو 
 بيان االلتزام لمفريق السريري لمتوقيع. -1
( واستعمل 3،6)انظر شكل  7سبب الذي يصف الدليل لممارسة مثالية -جدول يوضح تأثير -2

 ايضا لتحميل السبب الجذري لغير التزامات، فيما يتعمق بالمعايير.
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 مة بضمنيا المعايير الخاصة.طرق التشغيل القياسية لمحز  -3
 جدول جمع البيانات -4
 شرح الحزمة لمموظفين السريرين )مثال مجموعة مناقشة، عرض ساليدات(. -5

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 العظم –مخطط سبب وتأثير نوع سمك  6،1شكل 
 

صغيرة )عادة ثالثة الى خمسة( كميا محددة  الحزمة نموذجيا تشمل اجراءات مجموعة حرجة
بالدليل المتين، التي عندما تؤخذ سوية تخمق نتائج محسنة بنجاح إكمال كل خطوة عممية بسيطة ويمكن 

 .8ان تدقق
 انواع التدقيق:

 صناديق العدة لتنفيذ انواع مختمفة من التدقيق في اماكن العناية الصحية متوفرة
 9لمستشفى والمجتمع، صندوق عدة تدقيقجمعية السيطرة عمى عدوى ا. 
 10صناديق عدة تدقيق منظمة الصحة العالمية 

 ىي تتضمن، ولكن لم تحدد الى:
 .)نظافة اليد )استعداد وممارسة، تجييزات مثل الصابون، ورقة المنشفة، منتجات اساسيا الكحول 
 .استعمال االجراءات الوقائية القياسية/ ممارسات روتينية 
  ل/ اجراءات وقائية.استمال العز 
 .استعمال االجيزة الوقائية الشخصية 
 .مراقبة اجيزة التعقيم 

 سبب سبب

 سبب سبب

 تأثير

 األسباب الرئيسية
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  التنظيف، تطيير، تعقيم االجيزة القابمة لالستعمال ثانية، واالدوات مثل ناظور القصبات
 واالدوات الجراحية

 .تنظيف بيئة الرعاية الصحية 
 .ممارسات غسل الدم، اجيزة مؤسسة 
  العدوى لغرفة العمميات، طيارة وتعقيم قبل العممية، سيطرة عمى المرور، تطيبقات السيطرة ومنع

 تحضير جمد المريض، ازالة الشعر، تنظيف جراحي، ومضادات حيوية وقائية.
 .الممارسة واالداة الطبية المعالجة ثانية في العيادات ودوائر الطبيب 
  التعقيم.امور الصحة المينية، مثل جروح حادة/ الصفات االبر، نسب 
 .ادارة تفشي 
 .اداة التدقيق الذاتية لمسيطرة عمى العدوى 

البيانات التي اشتقت من التدقيق يمكن استعماليا لتوجيو برنامج السيطرة ومنع العدوى لالىداف 
السنوية ىي ايضا تساعد لتمبية حاجات العناية الصحية فيما يتعمق بمعايير السيطرة ومنع العدوى 

 ية اكثر امانا.وممارسات رعاية صح
 التقارير:

عندما يكتمل التدقيق، مسودة، تقرير مفصل يجب ان يكتب ويراجع مع االدارة والموظفين 
الرئيسين في منطقة التدقيق قبل االنتياء منو وتوزيعو. التقرير يجب ان يتضمن معمومات حول لماذا قد 

ت التزام يجب ان تتضمن كما ىو مناسب، عمل التدقيق، الطريقة التي استعممت النتائج والتوصيات. بيانا
 تقرير التدقيق يمكن ان يكون بالشكل التالي:

تقارير اسبوعية: تزويد التعميقات السريعة عمى قضايا الحديثة طالما ىي ال زالت جديدة )مثال، 
 خالل حاالت تفشي او بعد جروح حادة مينية(.

مراقبة، نتائج التدقيق، التدريب تقارير شيرية: تقرير شيري يجب ان يتضمن فصول حول ال
 واستشارات.

 التقارير الفصمية: ىذه ىي تقارير رسمية تتضمن توصيات وادارة القضايا.
التقارير السنوية: خالصة التدقيق الذي نفذ خالل السنة والتحسينانت والتغييرات الناتجة اثناء 

 خطط التدقيق السريع السنوي، موضح برسوم بيانية مالئمة.
فين يجب ان يتعمموا ان يقدروا ان نية التدقيق ىو لترويج الممارسة الجيدة، تحسين العناية الموظ

بالمريض، وضمان االمان، الشخص الرئيسي يجب ان يعرف في كل منطقة لممساعدة عمى تسييل 
 .4تطبيق اية توصيات اثناء وقت محدد

 التغيير السموكي:
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ا في المين الصحية مطموبة في محاولة لفيم كيف مراجعة النظريات السموكية السائدة وتطبيقي
نستيدف تدخالت ناجحة اكثر، في نظافة اليد، بالرغم من ان النظريات السموكية والتدخالت الثانوية 

، التدخالت يجب ان تحسب 12تستيدف اوال عمال فرديين، ىذه قد تكون غير كافية النتاج التغيير الثابت
تداخل العوامل الشخصية، االختالفات البيئية وجود المركز يجب  13سموكيةبمستويات مختمفة لمتفاعالت ال

 .11ان يؤخذ باالعتبار في التخطيط االستراتيجي وتطوير البرامج مثال، حمالت نظافة اليد
 العوامل الضرورية لمتغيير تتضمن:

 عدم الرضا بالوضع الحالي. -1
 فيم البدائل -2
 القدرة واالمكانية لمتغيير.اعتراف عمى مستوى االشخاص والمؤسسات،  -3
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 خطة التدقيق السنوية 6،1جدول 
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             ام آي اس اي حاجز الدخول
             نظافة اليد

             سياسة ضد الجراثيم
             نبذ المواد الحادة
             سياسة تطيير

             سياسة المعالجة المركزية
             التقنيات المعقمة في غرفة العمميات

             المراقبة
 السابقين يستمزم تغيير في كافة انحاء النظامبالرغم من ان االخيرة تدل عمى التعميم والحافز، االثنين 

 
 التعميمات:

يضمن تدقيق السيطرة ومنع العدوى بأن التعميمات المكتوبة في مكانيا لكل طريقة. ىذه التعميمات 
يجب ان تكون عممية ومقبولة وحديثة، واستعممت في تطوير سياسات واجراءات برنامج السيطرة ومنع 

 العدوى.
ان ىذه التعميمات تتابع بشكل فعمي. ىذه يمكن ان تنجز بتدقيق الممارسات مع التدقيق يفحص ىل 

"مقابمة موظفين" و"جوالت مالحظاتية". ىذا الشكل االخير من التدقيق بسيط نسبيًا ولو انو مضيعة لموقت. 
و  1،6)انظر جداول  9تطوير تقويم تدقيق لتخطيط دورة التدقيق قد تكون مفيدة من تنظيم الوقت المنظور

2،6.) 
 الخالصة:

تتطمب الرعاية الصحية تأكيدًا متزايدًا عمى استعمال التدقيق لقياس تطبيق السياسات واالجراءات التي 
تتعمق بممارسات السيطرة ومنع العدوى. تطوير خطط التدقيق مستندة عمى استراتيجية تقدير الخطورة، 
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فحص الطرق تدقيق المعرفة، التي ىي اعمدة تحضير طريقة التدقيق، تفصيل طريقة التدقيق، وتقييم 
 في منظمات الرعاية الصحية. المستخدمة

البيانات من التدقيق يمكن ان تستعمل لتوجيو برنامج السيطرة ومنع العدوى الستيداف اكثر 
التدخالت الناجحة. تقرير التدقيق يتضمن التوجييات والتعميمات لخمق بيئة اكثر امانا ولتقميل خطر 

 ات المرتبطة بالرعاية الصحية.االصاب
 شكر:

 -ىذا الفصل ىو تجديد لفصل سابق من قبل الدكتور إي برايس، أس شرف، جي.فان كنيبنيرتج
 كورديبيك وام والكر.

 المصادر:
مموارد اس، بارنيت َجي توممينسون دي برنامج التدقيق والسيطرة عمى العدوى السريري، حممة عدوى  -1

 .232-219: 24، 1993المستشفى 
، مايس، صفحة 2008ايفانس اي، باركر َجي: ما بعد انظمة سيطرة االمان. عالم امان الطيران،  -2

 –/ أي أس دليو 08. أج تي تي بي: // امان رحمة الطيران. اورك/ اي اس دبميو/ مايس12-17
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