
WHO EMRO  |  عديُةالم الأمراض مكافحة

    

منظمة الصحة العالمية تساعد البلداَن الأعضاء في الحد من نشر الأمراض الُمعدية المرتبطة بالرعاية الصحية. صورة مهداة من:
منظمة الصحة العالمية 

  

تعتبر الأمراض الُمعدية المرتبطة بالرعاية الصحية أكثر الأحداث السلبية التي تهدد سلامة المرضى تواترًا في جميع أنحاء العالم؛
فحوالي ٪5 إلى ٪15 من المرضى الذين ُأدخلوا إلى مستشفيات العناية الفائقة في البلدان المتقدمة اكتسبوا أمراضًا ُمعدية مرتبطة

بالرعاية الصحية في أي وقت من الأوقات. وإن خطر اكتساب العدوى أعلى بـ 2 إلى 20 مرة في البلدان النامية.

  

وضع الأمراض المعدية المرتبطة بالرعاية الصحية في الإقليم

  

لدى إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية واحد من أعلى تواترات الأمراض المعدية المرتبطة بالرعاية الصحية في العالم؛
فقد تم الإبلاغ عن انتشاٍر للأمراض المعدية المرتبطة بالرعاية الصحية في عدة بلدان في الإقليم يتراوح من ٪12 إلى ٪18. كما أن عبء
الأمراض المعدية السارية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية مرتفع إلى حد كبير في الإقليم بسبب ممارسات الرعاية الصحية

غير الآمنة.

  

وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من الأمراض المعدية والوفيات التي تعزى إلى الأمراض المعدية المرتبطة بالرعاية الصحية يمكن
الوقاية منها، وعلى الرغم من أن التدخلات ذات التكلفة المنخفضة للوقاية من العدوى ومكافحتها متوفرة، فإن التقدم المحَرز في هذا

المجال لا يزال بطيئًا، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها:

    
  ضعف مستوى التزام العاملين في مجال الرعاية الصحية بالممارسات المعيارية لمكافحة العدوى  -    
  الممارسات السلوكية الخطرة للمرضى والزوار في أماكن تقديم الرعاية الصحية  -    
  ضعف مستوى فهم وتنفيذ برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في مجال الرعاية الصحية  -    
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  عدم ترابط البرنامج - في حال وجوده - مع غيره من خدمات وتدخلات الصحة العامة.  -    

الأغراض  
  

إن الغرض من مجال برنامج الوقاية من الأمراض المرتبطة بالرعاية الصحية ومكافحتها هو إنشاء وتعزيز نهج وطني شامل للوقاية
من الأمراض المعدية في الإقليم ومكافحتها من خلال توفير الموارد المناسبة.

الأنشطة  
  

إن الأنشطة الحالية للبرنامج تشمل تقييم البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض المعدية في الإقليم ومكافحتها بغية توجيه البلدان
ونصحها في مجال بناء سياساتها وبرامجها للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وفقًا لممارسات مستندة إلى الدليل.

  

ومن الأنشطة الرئيسية الأخرى:

    
  بناء قدرة الموارد البشرية للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها في مجال الرعاية الصحية  -    
وضع سياسات وإستراتيجيات مناسبة بشأن تدابير التحصين الشخصي لكافة مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك سياسات بشأن  -    

  التمنيع، حسب الاقتضاء
توحيد طرق وتقنيات الترصد لإيجاد تقديرات موثوقة لعبء الأمراض الُمعدية المرتبطة بالرعاية الصحية ولمقاومة الميكروبات  -    

  للأدوية
إعداد توصيات بخصوص أفضل ممارسات الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، والمرتبطة بالرعاية الصحية للمرضى الأكثر  -    

  عرضة للإصابة بعدوى المستشفيات.

مواضيع صحية ذات صلة  
  

الأمراض الُمعدية

  

مكافحة الأمراض المعدية

وثائق ذات صلة  
  

توجيهات مؤقتة بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها عند رعاية المرضى المشتبه في إصابتهم أو المؤكدة إصابتهم بالحمى النزفية
[PDF 1.09 MB] الناجمة عن الفيروسات الخيطية في مواقع الرعاية الصحية بالتركيز على الإيبولا

  

المكِوّنات الرئيسية لبرامج الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها 
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ar/health-topics/infectious-diseases/
ar/health-topics/infection-control/
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_AR_1838.pdf?ua=1
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2015_AR_1838.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_HSE_EPR_2009_1/en/index.html
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الوقايُة من العدوى بالأمراض التنفسية الحادة الميالة للأوبئة والجوائح في مجال الرعاية الصحية ومكافحُتها 

  

المزيد من المعلومات عن مصادر مكافحة الأمراض الُمعدية

روابط ذات صلة  
  

الإنذار والاستجابة على الصعيد العالمي

  

الشبكة العالمية للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها

  Thursday 25th of May 2023 11:31:38 AM
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http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CD_EPR_2007_6/en/index.html
http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publications/en/index.html
http://www.who.int/csr/ar/index.html
http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/GIPC_Network/en/index.html

