جمهورية السودان
وزارة الصحة اؤلتحادية
اؤلداره العامة للجوده والتطوير واؤلعتماد
إدارة مكافحة العدوى

ى
موجهات مكافحة العدوى للتعامل مع حاإلت  99-COVIDالمشتبهة والمؤكدة ف مراكز و
وحدات غسيل الكىل

ى
تم اعداد هذه الموجهات يف يوم  0202/3/97ثم تحديثها بتاري خ  0202/99/09و قابلة للتحديث بصورة
مستمرة
للمرض ر
ى
ى
المتددين عىل وحدات ومراكز
تنفس
يتعي عىل جميع المؤسسات الصحية إجراء عملية فرز
.9
ي
ى
روتين
غسيل الكىل قبل الدخول عىل ان يتم باستخدام الية فرز الحاإلت المتبعة .مع عمل فحص PCR
ي
إذ توفر ى يف المركز.
ى
المرض بغسل األيدي أو تطهتها بالكحول قبل الجلسة واؤلبةلغ عن أي ظهور اعراض
 .0إلزام جميع
تنفسية أو إرتفاع درجة الحرارة.
ى
المرض .مع
الكحول بأماكن تواجد
 .3ىضورة توفت األحواض المخصصة لغسل األيدي و مطهر اليدين
ي
ر
ال كيفيه غسل األيدي الصحيحه
وضع بوست يشت ي
 .4يتوجب عىل كل مريض لديه أعراض أو عةلمات تنفسية ارتداء كمامة طبية.
مت إل ر
المرض أو تقسيم الجلسات بطريقة يمكن بها الحفاظ عىل مسافة ر
ى
متين
 .5ترتيب أماكن إنتظار
المرض أثناء إنتظار بداية الجلسة .مع ىضورة تقليل ر
ى
ى
فتة اؤلنتظار بالنسبة للحاإلت المشتبه بها إل
بي
أقل وقت ممكن.
ى
 .6إبةلغ الجهات االمعنية يف حالة وجود حاإلت مشتبه بها داخل الوحدة أو المركز مع العمل عىل تجميع
ً
ر
ى
المرض.
باف
الحاإلت المشتبهة ؤلجراء غسيل الكىل خةلل جلسة واحدة حرصا عىل سةلمة ي
ً
ى
ى
المرض بآداب العطس والسعال ( العطس و السعال يف منديل والتخلص منه فورا
 .7ىضورة توعية جميع
ى
ثم غسل اليدين أو العطس والسعال داخل المرفق) و توفت مناديل و حاويات نفايات يف جميع مناطق
ى
المرض.
اؤلنتظار و رعاية
 .8يجب فرز الحاإلت اإليجابيه ذات العةلمات الظاهره من الحاإلت اإليجابيه من دون عةلمات للحاإلت
ى
وف حالة عدم إمكانية ذلك يجب تنسيق القاعة بحيث تتوفر مسافة أمان ر
مت إل
المشتبهة أو المؤكدة ي
ر
ى
متين بينه ى
المرض من كل اؤلتجاهات بالوحدة.
وبي بقية
 .9الحرص عىل ىضورة إرتداء المريض المشتبه به للكمامة الطبية (قبل واثناء وبعد الجلسة) مع تخصيص
مقدم الخدمة عىل التعامل مع الحاإلت المشتبهة (من حيث غسل األيدي وأنواع أدوات
وتدريب
ي
الوقاية الشخصية وطريقة لبسها وخلعها والتخلص منها).
Version 2

جمهورية السودان
وزارة الصحة اؤلتحادية
اؤلداره العامة للجوده والتطوير واؤلعتماد
إدارة مكافحة العدوى
ى
المرض بعد نهاية كل جلسة لكل مريض وتنظيف وتطهت قسم
 .92الحرص عىل تنظيف وتطهت محطات
غسيل الكىل ىف نهاية كل جلسة بإستخدام المنظفات العادية والكلور ربت ى
كت  9222ى يف المليون.
ي
ً
ر
 .99ىضورة تنظيف وتطهت ماكينات غسيل الكىل طبقا لتوصيات الشكة المصنعة.
الطن المتخصص للتعامل مع الحاإلت
الفريق
ي
●
●
●
●
●
●

ى
فنيي – فئات أخرى) مخصص للتعامل
طن (أطباء -تمريض – عمال –
يجب أن يتم تحديد فريق ي
مع الحاإلت المصابة أو المشتبه فيها.
ر
ى
يجب تكليف مسؤول لمكافحة العدوى لتدريب العاملي عىل اجراءات مكافحة العدوى و اؤلشاف
عىل تطبيقها مع تقيم دوري.
ً
يكون العدد كافيا حسب حجم العمل كما يجب تحديد كادر محدد للتعامل مع كل حالة مشتبهة أو
مؤكدة.
ى
للمرض و العاملي.ى
يتم توفت أدوات الوقاية الشخصية الةلزمة
يجب تدريب الكوادر عىل تعريف الحالة وكيفية التعامل معها واجراءات مكافحة العدوى الةلزمة.
ى
يجب أن يكون لكل منهم دور واضح ومحدد يف هذه اؤلجراءات (أدوار مدرجة داخل سياسات
ى
المستشف للتعامل مع هذا النوع من الحاإلت).

المستلزمات الواجب توفرها:
-9
-0
●
●
●
●
●
●
●
●
-3
-4

مستلزمات نظافة األيدي
وه:
أدوات الوقاية الشخصية ي
كمامات طبية
جونتات نظيفة وجونتات معقمة
الكمامة عالية الكفاءة عند القيام بإجراء أو تدخل منتج للرذاذ ()aerosol generating procedure
مريلة طبية ( )gownو أبرول ( )coverallغت منفذة للسوائل.
ر
ى
واف الوجه
النظارات الواقية للعيني أو ي
اغطية راس () head cover
جونتات شديدة التحمل (للنظافة)
ابوات عالية الرقبة لحماية اإلرجل
أدوات نظافة وتطهت البيئة واألسطح مثل الكلور والكحول
تخصيص أدوات ومستلزمات خاصة بالمريض أو المشتبه به (سماعات ،موازين ضغط ،موازين حرارة)
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الصح المتخصص للتعامل مع الحاإلت المشتبهة أو المؤكدة
إجراءات خاصة بالفريق
ي
ى ى
ى
● يحظر التواجد غت ى
بالمرض.
للعاملي يف المكان الخاص
الضوري
ً
اؤللتام بنظافة األيدي :غسل بالماء والصابون أو تطهت بالكحول ( طبقا للموجهات) مع ر ى
رى
اؤللتام باللحظات
●
الخمس لنظافة األيدي.
● إرتداء أدوات الوقاية الشخصية حسب اؤلجراء أو التدخل .
● عند القيام بإجراء عادي مع المريض المشتبه يجب إرتداء (كمامات طبية  ،جونتات نظيفة  ،مريلة طبية ()gown
ر
ى
واف الوجه)
غت منفذة للسوائل والنظارات الواقية للعيني أو ي
● عند االقيام بإجراء منتج للرذاذ ( )aerosol generating activityمثل تركيب أنبوبة حنجرية أو خلعها  ،إجراءات
ى
المرض ،إستخدام األمبوباق يجب إرتداء (جونتات نظيفة أوجونتات معقمة ،الكمامة عالية
شفط اؤلفرازات من
ر
ى
واف الوجه وغطاء الرأس)
الكفاءة  ، 95Nأبرول ( )coverallغت منفذ للسوائل والنظارات الواقية للعيني أو ي
● يجب عىل عمال النظافة أن يرتدوا ( كمامات طبية ،جونتات شديدة التحمل ،مريلة طبية غت منفذة للسوائل،
ى
عال الرقبة )
النظارات الواقية للعيني و غطاء رأس و حذاء ي
التعامل مع المستلزمات الطبية
●
●
●
●

●
●
●

ى
لمرض العزل ى يف مكان محدد خارج الغرفة.
يجب اؤلحتفاظ بالمستلزمات النظيفة
ً
الفعىل ؤلستخدام المريض.
يجب أن يراىع دخول المستلزمات إل غرف العزل طبقا لبلحتياج
ي
المستلزمات ر
الن تدخل غرفة المريض ولم يتم استخدامها تعتت نفايات طبية خطرة غت مسموح باستخدامها
لمريض اخر ويجب التخلص منها.
إتباع األساليب المانعة للتلوث:
 تخصيص أدوات ومستلزمات خاصة بالمريض.ر
ر
ى
المرض.
باف
 تجنب إستخدام أي عبوات عةلج مشتكة مع يتخصيص األدوات الطبية المستخدمة إن أمكن ( السماعة الطبية ،جهاز الضغط ،مقياس الحرارة).وتطهتها بعد
اؤلستعمال
ّ
يتم التطهت لالجزاء الخارجية لماكينة الغسيل الكلوي حسب ارشادات المصنع .وان لم تتوفر اؤلرشادات يمكن
تطهتها خارجيا باستخدام الكحول و اؤلستعانة بوحدة الهندسة الطبية لتطهت األجزاء الداخلية.
ر
الن يعاد إستخدامها بطريقة صحيحة ى
بي إستخدام كل مريض واآلخر باستخدام الكحول.
التطهت لئلإلت ي

لمزيد من التوضيح في ما يخص نظافة األيدي و تنظيف و تطهيي البيئة و األدوات ،نرجو الرجوع إىل موجهات
مكافحة العدوى الخاصة بمجابهة وباء كوفيد19.
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