موضوع العدد

دور وزارة الصحة العامة في مكافحة العدوى

الدكتورة ندى غصن
رئيسة برنامج الترصد الوبائي
وزارة الصحة العامة

الوقاية من العدوى املكتسبة ومكافحة مقاومة اجلراثيم للمضادات
احليوية.
• على الصعيد الوطني ،يطلب إنشاء برنامج وطني ملكافحة العدوى.
حتدد له اهداف ومهام تتعلق مبكافحة العدوى املكتسبة ومكافحة
مقاومة اجلراثيم للمضادات احليوية عبر املمارسات الصحيحة .ويعمل
برنامج بالتنسيق مع البرامج الصحية االخرى ذات عالقة والشركاء
الصحيني واملؤسسات الصحية واخلبراء.

يتمحور املكّ ون الثاني في وضع دالئل ارشادية.
• يطلب وضع دالئل ارشادية علمية تهدف الى حتديد وتفسير وتطبيق
املمارسات الصحيحة ملكافحة العدوى املكتسبة ومكافحة مقاومة
تلعب وزارة الصحة العامة دورا اساسيا في وضع سياسة صحية املضادات احليوية.
ملكافحة العدوى.
• كما يطلب اعتماد الدالئل االرشادية الوطنية في أنشطة تدريب
كما تلعب منظمة الصحية العاملية دورا رائدا في وضع الدالئل االرشادية العاملني في القطاع الصحي ومتابعة مدى تطبيقها.
العلمية ملكافحة العدوى في متناول الدول كافة .وقامت مؤخرا في
اصدار دليل ارشادي حول املكونات االساسية لبرامج مكافحة العدوى يتمحور املكّ ون الثالث في التدريب.
على الصعيد الوطني واملؤسسات الصحية ( • Guidelines on Coreعلى صعيد املؤسسة الصحية ،حترص املؤسسة على تدريب كافة
 Components of Infection Prevention and Control Programmesالعاملني على مكافحة العدوى وذلك عبر اعتماد استراتيجية تدريبية
 ،) at the National and Acute Health Care Facility Levelوذلك عام متعددة تضمن التمارين التطبيقية ومتارين احملاكة .ويحدد االهداف
.2016
التدريبية مبكافحة العدوى ومكافحة مقاومة املضادات احليوية.
• على الصعيد الوطني ،يدرج في املهام االساسية للبرنامج الوطني
 )1الهدف من مكافحة العدوى
دعم تدريب القطاع الصحي على تطبيق املمارسات الصحيحة في
مكافحة العدوى.
تهدف مكافحة العدوى (من مكافحة ووقاية) الى احلد من اكتساب
العدوى باألمراض االنتقالية عند املرضى خالل العناية الطبية ،وعند يتمحور املكّ ون الرابع في الترصد.
العاملني في القطاع الصحي عند ممارستهم ملهنتهم.
• على صعيد املؤسسة الصحية ،يتم ترصد العدوى املكتسبة
من
انها
كما
املرضى.
وتعتبر مكافحة العدوى احدى متطلبات سالمة
والكشف عن الفاشيات مبا في ذلك مقاومة اجلراثيم للمضادات
مؤشرات جودة العناية الطبية واالنظمة الصحية.
احليوية لتوجيه إجراءات مكافحة العدوى .باإلضافة الى ذلك  ،تقوم
املؤسسة بإفادة النتائج للعاملني الصحيني في املؤسسة وللشركاء
 )2الدليل االرشــادي حول املكّ ونات االساسية لبرامج عبر الشبكات واالنظمة الوطنية املعتمدة.
مكافحة العدوى على الصعيد الوطني واملؤسسات • على الصعيد الوطني ،تقوم الدولة بوضع نظام لترصد العدوى
الصحية
املكتسبة مع االبالغ الفوري .ويتم استخراج النتائج والبيانات الوطنية.
وتستعمل البيانات الوطنية في توجيه ومتابعة املؤشرات اخلاصة
يتطرق الدليل املذكور أعاله ،الى ثمانية مكونات االساسية لبرامج مبكافحة العدوى ومكافحة مقاومة املضادات احليوية.
مكافحة العدوى وهي ما يلي:
العدوى.
ملكافحة
برنامج
وضع
يتمحور املكّ ون االول حول
يتمحور املكّ ون اخلامس على تعدد أنشطة مكافحة العدوى.
• على صعيد املؤسسة الصحية ،يطلب وضع برنامج خاص ملكافحة • على صعيد املؤسسة الصحية ،تعتمد انشطة متعددة (multimodal
العدوى متضمنا موارد بشرية مخصصة ومدربة .ويتضمن مهام  )strategyلدعم تطبيق ممارسات مكافحة العدوى ومقاومة املضادات
البرنامج العمل على تطبيق املمارسات اخلاصة ملكافحة العدوى بغية احليوية.
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• على الصعيد الوطني ،يسعى البرنامج الوطني الى تعزيز وتسهيل القدرات البشرية بناء ملتطلبات أنشطة رعاية املرضى.
اعتماد وتطبيق االنشطة املتعددة في مكافحة العدوى على كافة
يتمحور املكون الثامن حول تأمني البيئة واملعدات املساعدة
االصعدة.
ملكافحة العدوى.
يتمحور املكّ ون السادس حول تقييم ومتابعة تطبيق ممارسات • على صعيد املؤسسة الصحية ،يتم تأمني رعاية املرضى في بيئة
نظيفة ومجهزة باملعدات املطلوبة تساعد على تطبيق ممارسات
مكافحة العدوى واالفادة.
• على صعيد املؤسسة الصحية ،يطلب اجراء تقييم دوري ملتابعة مكافحة العدوى مبا في ذلك مكافحة العدوى املكتسبة ومكافحة
تطبيق املمارسات اخلاصة مبكافحة العدوى حسب املعايير العلمية مقاومة املضادات احليوية .كما يطلب تأمني مستلزمات نظافة اليدين
املعتمدة .ويتم إفادة النتائج لفريق العمل بغية تصحيح املمارسات وغسل اليدين حيثما طلبت.
وتوفير املوارد املطلوبة.
• على الصعيد الوطني ،يتم انشاء برنامج لتقييم مكافحة العدوى )3 .في لبنان
ويقوم البرنامج بتقييم مدى تطبيق املعايير واالنشطة املطلوبة.
ويستعمل املؤشر اخلاص بغسل اليدين من ضمن املؤشرات الوطنية في لبنان ،قامت وزارة الصحة العامة وما زالت تقوم بعدة خطوات نحو
تعزيز مكافحة العدوى في املؤسسات الصحية.
االساسية.
ومن اخلطوات املعتمدة ،نذكر منها ما يلي :
يتمحور املكون السابع حول توزيع العمل واملوارد البشرية واشغال  -الزامية تعيني جلنة ملكافحة العدوى في كافة املؤسسات االستشفائية
 إنشاء جلنة وطنية خاصة ملقاومة املضادات احليوية تضم خبراء فياالسرة.
• على صعيد املؤسسة الصحية ،يتم تشغيل االسرة بناء للقدرات االمراض االنتقالية والعلوم اخملبرية...
االستيعابية للمؤسسة دون جتوز احلد االقصى .ويتم تأمني وتوزيع  -اجراء دورات تدريبية في استعمال برنامج  WHONETلترصد مقاومة
املضادات احليوية
 املشاركة في الشبكة العاملية لترصد مقاومةاملضادات احليوية (Global Antimicrobial Resistance
 ، )Surveillance Systemبالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية ،وذلك ابتداء من 2017
أما من اخلطوات اجلديدة والتي ما زالت قيد االعداد ،نذكر
ما يلي :
 وضع خطة وطنية في مكافحة العدوى وذلك بالتعاونمع منظمة الصحة العاملية وخبراء وطنيني مستندة على
الدالئل االرشادية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
 وضع فقرة خاصة مبكافحة العدوى في معايير نظاماالعتماد االستشفائي والتي متت مراجعتها عام .2017
وتتضمن معايير تتعلق بالسياسات واملنهجيات ،تدريب
املوارد البشرية ،مكافحة العدوى املكتسبة ،تأمني نظافة
وتعقيم املعدات الطبية ،ادارة النفايات ،ضمان السالمة
من االدوات احلادة ،تأمني سالمة الغذاء ،التقييد بنظافة
االيدي ،تأمني نظافة البيئة واملكان ،متابعة مؤشرات
النوعية.
املراجع :
Guidelines on Core Components of Infection
Prevention and Control Program at the National and
Acute Health Care Facility Level. WHO. 2016
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