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 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

مقدمة

إن االســتخدام الســليم لألدويــة يتطلــب تنــاول المرضــى لهــا بشــكل يتــاءم مــع احتياجاتهــم الطبيــة، وبجرعــات تفــي بمتطلبــات كل حالــة علــى حــدة ولمــدة 
ــى انهــا تعتبــر أحــد  ــة مــن المشــاكل الشــائعة باإلضافــة ال زمنيــة كافيــة وبأقــل تكلفــة للمريــض والمجتمــع. وتعــد مشــكلة االســتخدام غيــر الســليم لألدوي
أهــم مشــاكل الصحــة العامــة وأوســعها انتشــار، وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة فــان مــا يقــارب الخمســين بالمئــة مــن اســتخدامات األدويــة تتــم بصــورة 
غيــر مناســبة. إن االســتخدام غيــر الســليم لألدويــة يمكــن أن يضــر بالمرضــى عــن طريــق فشــل العــاج، ويمكــن أن يضــر بالمجتمــع مــن خــال تعزيــز مقاومــة 
الميكروبــات لهــذه المضــادات المعالجــة. إن مقاومــة الميكروبــات لمضاداتهــا باتــت تشــكل أزمــة صحيــة دوليــة إذ جعلــت مــن -العاجــات التــي تعــد خــط الدفــاع 
األول لمكافحــة هــذه الميكروبــات غيــر فعالــة فــي التعامــل مــع العديــد مــن األمــراض المعديــة المهمــة، مثــل الماريــا والســل ومــرض نقــص المناعــة المكتســبة 

والســيان.

ولمجابهــة هــذه األزمــة تبنــى االجتمــاع الــذي عقدتــه منظمــة الصحــة العالميــة فــي أ عــام 2015م خطــة عمــل عالميــة للتعامــل مــع مقاومــة الميكروبــات لمضاداتها، 
محــددة بخمســة أهداف رئيســية:

زيادة التوعية والفهم بمخاطر مقاومة الميكروبات لمضاداتها عبر التعليم والتدريب.. 1
تعزيز قاعدة معرفية تقوم على اإلثبات العلمي عبر الرصد والبحث.. 2
خفــض معــدالت االصابــة عبــر اتبــاع طــرق فعالــة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة ووســائل النظافــة واتبــاع تدابيــر للوقايــة مــن األمــراض المعديــة والســيطرة . 	

عليها.
تحسين استخدام مضادات الميكروبات - لصحة اإلنسان والحيوان.. 	
ضمان توفر استثمارات مستدامة عبر البحث والتطوير.. 5

إن مقاومة الميكروبات لمضاداتها واالستخدام غير السليم يتطلب أتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة للحد من هذه المشكلة. هذه اإلجراءات البد من تفعيلها 
من قبل العاملين في المجال الصحي على كافة المستويات وفي العديد من المجاالت األخرى. لذلك يجب أن يتلقى المعنيين والعاملون في المجال 

الصحي تدريبا على مقاومة الميكروبات لمضاداتها، الكتساب المعرفة والمهارات الازمة الحتواء تطورها وانتشارها. لهذا الغرض عملت األكاديمية الدولية 
للصحة العامة على تطوير منهج تدريبي يعنى بالقضايا ذات الصلة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها ليستهدف العاملين في حقل الرعاية الصحية.
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 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها 
المساق 1: مقدمة الى الصحة العامة

المساق 2: أساسيات وصف مضادات الميكروبات 
واإلشراف عليها

المساق 	: أساسيات مقاومة مضادات الميكروبات 
المساق 	: أساسيات السيطرة ومكافحة األمراض 

المعدية

برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات 
لمضاداتها

المساق 5: أساسيات علم األوبئة
المساق 6: البحوث التطبيقية في مقاومة مضادات الميكروبات 

المساق 7: المقاومة المتقدمة لمقاومة الميكروبات لألدوية )رصد 
ومتابعة(

المساق 8: اإلشراف واإلدارة المتقدمة للمضادات الميكروبات

برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية 
المساق 9: مقاومة األدوية المتعددة

المساق 10: المكافحة المتقدمة للعدوى
المساق 11: اإلشراف المتقدم لمضادات الميكروبات 

)التخصصات المتداخلة(
المساق 12: اإلدارة والقيادة

المساق 	1: كتابة األبحاث العلمية

هنالك 13 مساق تدريبي ضمن ثالثة برامج:

يســـتغرق كل مســـاق )30( ســـاعة تعليمية، وهذا المســـاق يمكـــن أن يعطى كجـــزء من البرامـــج التي مدتها ثالثة أشـــهر )شـــهادة دبلوم 
 )IAPH( أو كمســـاق قائـــم بذاته. يمنح المتدرب شـــهادة انهاء المســـاق التدريبي بنجاح مـــن االكاديمية الدولية للصحـــة المجتمعية )مهني

Agency for Public Health Education Accreditation )APHEA( ومعتمدة مـــن قبـــل
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 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

مقدمة الى الصحة العامة

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعزيــز تطبيــق علــوم الصحــة العامــة علــى طيف واســع من المشــاكل والقضايا الشــائعة. ويتضمن المســاق الفلســفة والتاريــخ والمبادئ 
األساســية للصحــة العامــة، واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم مشــاكل الصحــة العامــة، والحلــول الحاليــة لهــذه المشــاكل. وتركــز أهــداف المســاق علــى المعرفــة 

األساســية للصحــة العامــة الجديــدة مــن أجــل فهــم واعتمــاد الكفــاءات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة والمهــارات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تقييم مجموعة من تعريفات الصحة العامة ومزاياها. . 1

شرح مراحل تطور هذا الصحة العامة والتفريق بين الصحة العامة التقليدية والجديدة.. 2
تقييم فوائد إطار عمل المهام األساسية للصحة العامة.. 	
المعرفة بالمجاالت األساسية ألبحاث الصحة العامة. . 	
تحليل النظام الشامل للصحة العامة في إطار التهديدات والتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.. 5

1
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المحتوى التدريبي للمساق:

تعاريف ومبادئ الصحة العامة. 1
تاريخ ومراحل ممارسة الصحة العامة، وال سيما الصحة العامة الجديدة. 2
إنجازات الصحة العامة. 	
الوظائف والخدمات األساسية في مجال الصحة العامة. 	
كفايات الصحة العامة. 5
التحديات اإلقليمية للصحة العامة . 6
منهجيات  في مجال الصحة العامة. 7
مبادئ وقيود اإلجراءات المتعلقة بالصحة العامة القائمة على األدلة. 8
إصاح النظم الصحية. 9
مبادئ تقييم الوضع الصحي للسكان. 10
الحق في الصحة وأخاقيات الصحة. 11

قانون الصحة العامة. 12
أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة. 	1
المجاالت الرئيسية ألبحاث الصحة العامة . 	1

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



8
 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

أساسيات وصف مضادات الميكروبات واإلشراف عليها

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــادة المقاومــة  ــة وصفــات طبيــة غيــر مناســبة. إن زي ــات وكتاب ــة المضــادة للميكروب ــات لمضاداتهــا جــراء أخــذ جرعــات زائــدة مــن األدوي تنشــأ مقاومــة الميكروب
تجعــل مــن األدويــة المضــادة للميكروبــات أقــل فعاليــة، بحيــث تســهم فــي خلــق أمــراض معديــة يصعــب عاجهــا. وتهــدف مبــادرات اإلشــراف علــى مضــادات 
ــب  ــة. إن تدري ــة أو خليوي ــة أو فيروســية أو جرثومي ــة أو فطري ــة بكتيري ــت تســتهدف أمــراض معدي ــة، ســواء كان ــة األدوي ــي تحســين وصــف كاف ــات ال الميكروب
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بشــأن التدابيــر الصحيحــة فــي اســتخدام مضــادات الميكروبــات كجــزء مــن برنامــج اإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات 
يعــد أمــرًا بالــغ األهميــة للمحافظــة علــى هــذه العاجــات الهامــة وللمســاعدة فــي مكافحــة هــذه المقاومــة، مــن هنــا تأتــي أهميــة اكســاب المتدربيــن بالمعرفــة 

والمهــارات المتعلقــة بــإدارة واإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
ــة بشــكل ســليم بمــا فــي ذلــك مضــادات . 1 ــة الضروريــة ومعرفــة كيفيــة تطورهــا وشــرح دورهــا فــي التوعيــة الســتخدام األدوي إظهــار الفهــم بقائمــة األدوي

الميكروبــات.
ــك . 2 ــة بشــكل ســليم بمــا فــي ذل ــة محــددات العــاج القياســية وتعــدد مناهجهــا وتطورهــا وإيضــاح دورهــا فــي تحســين اســتخدامات األدوي شــرح اهمي

مضــادات الميكروبــات.
إظهار الفهم للدور الحيوي للجان الصيدالنية والعاجية في المستشفيات في االستخدام السليم لمضادات الميكروبات.. 	
شــرح مفهــوم كتابــة الوصفــات الطبيــة ومعاييــر االختيــار الخاصــة باألدويــة فــي المستشــفيات حســب الوصفــة الطبيــة واعتمــادًا علــى نــوع المنشــأة . 	

الصحيــة.
بيــان أهميــة اســتخدام االســم التجــاري الدولــي الشــائع أو االســماء االصليــة الموضحــة فــي قائمــة االدويــة الضروريــة وبحســب محــددات العــاج القياســية . 5

وكتيــب الوصفــات المعتمــد فــي المستشــفيات.

2
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 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

المحتوى التدريبي للمساق:

أساليب عمل المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات األخرى.. 1
اإللمام بمدى نشاط مضادات الميكروبات الشائع وصفها.. 2
أساسيات علم األحياء الدقيقة وديناميات األدوية المضادة للميكروبات.. 	
مدخل إلى اإلشراف على مضادات الميكروبات.. 	
قراءات في اإلشراف على مضادات الميكروبات.. 5
االستخدام الرشيد لوسائط مضادات الميكروبات بالنسبة لـ )المعالجة الوقائية لتقليل مخاطر العدوى ومعالجتها(.. 6
اســتخدام المحــددات المحليــة للبــدء بتفعيــل عاجــات مضــادات الميكروبــات خــال ســاعة واحــدة مــن تقديمهــا أو بأســرع وقــت ممكــن للمرضــى المصابيــن . 7

بأمراض معدية تهدد حياتهم.

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 أساسيات مقاومة مضادات الميكروبات

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يجــب أن يراعــى دائمــا التكامــل بيــن العمــل المخبــري والخبــرة الطبيــة، لذلــك نجــد أن المهــام الطبيــة ذات الصلــة بالمختبــرات لهــا أهميــة كبــرى فــي برامــج 
التدريــب. هــذا المســاق الــذي يســتغرق أســبوعًا يهــدف إلــى تزويــد المشــاركين بــكل مــن األســاس النظــري والعملــي والطبــي والمهــارات اإلداريــة الضروريــة 

ــات لمضاداتهــا وإدارتهــا. ــة الصحيــة للكشــف عــن مقاومــة الميكروب للعامليــن فــي مجــال الرعاي

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

شرح أساسيات انظمة المصطلحات والتعريفات المتعلقة باألحياء الدقيقة.. 1

وضع قائمة بالطرق الشائعة الخاصة بالعزل وتحديدها، واختبار حساسية مضادات الميكروبات وفحص االحياء الدقيقة.. 2

تحديد اآلليات األساسية لمقاومة الميكروبات لمضاداتها.. 	

وضع قائمة باألحياء الدقيقة المسببة للمرض التي تمثل تحديًا حقيقيًا في مواجهة العاج نتيجة لمقاومة الميكروبات لمضاداتها.. 	

وصــف االســتراتيجيات الازمــة للتعــرف علــى مســببات المــرض التــي تشــكل تحديــا فــي مؤسســة مــا، وتقديــم اقتــراح بشــأن الخطــوات الواجــب اتخاذهــا . 5

لمواجهــة هــذه التحديــات التــي تعتــرض تقديــم الرعايــة الصحيــة للمريــض.

وضع قائمة محددات مجمعة مؤسسية لتقارير مخططات المضادات الحيوية )antibiograms( البيوغرام مع توضيح األخطار الكامنة لتفسير هذه التقارير.. 6

وضــع الئحــة باإلجــراءات التــي تســتفيد مــن معلومــات مخططــات المضــادات الحيويــة )antibiograms( مــن أجــل التعــرف علــى مشــكات المقاومــة . 7

وتعقبهــا واتخــاذ قــرارات ذات صيغــة مناســبة بمضــادات الميكروبــات واعــداد حلــول طبيــة خاصــة بأوضــاع معينــة.

3



11
 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

المحتوى التدريبي للمساق:

عزل وتحديد األحياء الدقيقة المسببة للمرض عن العينات الطبية.. 1

اختبار البكتيريا شديدة الحساسية وتجهيز اللقاح باستخدام مرق وغراء موللر هنتون ومقارنتة بأنبوب ماكفارالند رقم 0.5 لقياس العكورة.. 2

القابلية لاختبار باستخدام طريقة نشر األقراص.. 	

تحديد معظم المضادات الحيوية المفيدة في معالجة التهاب البكتريا في جسم الكائن الحي. . 	

التحري عن المقاومة المحتملة للمضادات الحيوية في المسببات الشائعة الخاصة بأمراض معدية معينة.. 5

مراجعة النتائج من االختبارات التي اجريت على مريض معزول قبل معرفة النتائج.. 6

تفسير وتقديم النتائج من العينات الطبية )القابلية أو قابلية الجرعة المستقلة أو المتوسطة أو المقاومة(.. 7

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

أساسيات السيطرة على العدوى

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يجــب علــى جميــع المهنييــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فهــم مبــادئ الوقايــة مــن األمــراض المعديــة ومكافحتهــا واثبــات كفاءتهــم بمــا فيهــا تلــك المرتبطــة 
بالرعايــة الصحيــة وتطبيــق هــذه المعرفــة باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن ممارســتهم فــي كتابــة وصفــات طبيــة لحمايــة المرضــي والــزوار وحمايــة زمائهــم وحمايــة 
أنفســهم مــن مخاطــر مقاومــة األمــراض المعديــة لمضــادات الميكروبــات. تتكامــل مبــادئ مكافحــة األمــراض المعديــة مــع علــوم انتقــال الميكروبــات وتوالدهــا. 
هــذا المســاق الــذي يســتغرق أســبوعًا واحــدًا خصــص لتزويــد المرشــح بأساســيات المعرفــة والمهــارة األكثــر أهميــة الخاصــة بالبكتريــا والفطريــات والطفيليــات 

واألمــراض المعديــة للوقايــة مــن انتقــال الكائنــات الحيــة ألوضــاع الرعايــة الصحيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

توضيح عملية األمراض المعدية )سلسلة العدوى(. 1

وضع قائمة بأنواع خازن العدوى في االنسان . 2

تحديد الحاملين لألمراض ووضع قائمة بأنواعها. 	

تحديد األمراض المشتركة/ حيوانية المنشأ ووضع قائمة أمثلة بها. 	

معرفة األنواع المختلفة النتقال الكائنات الدقيقة. 5

شرح مبادئ مكافحة العدوى في المستشفيات وفي المجتمعات. 6

التمييز بين األنواع االربعة من اإلجراءات االحترازية النتقال العدوى . 7

4
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 برنامج أساسيات مقاومة الميكروبات لمضاداتها

المحتوى التدريبي للمساق:

طبيعة وتصنيف االحياء الدقيقة المسببة لألمراض المعدية.. 1
كيف تتسبب الكائنات الدقيقة في إصابة االنسان بالعدوى: أهمية معرفة الفرق بين التوطن colonization )مثال: تقرح أوردة الساق( والعدوى.. 2
كيف تنتقل الكائنات الدقيقة وسط المجتمع والمستشفيات. . 	
مبادئ وممارسة الوقاية من العدوى ومكافحتها والحاجة الي تضمين ذلك في الوصف الوظيفي الخاص بكل فرد.. 	
كيف تفيد المطاعيم في تقليل الحاجة لوصف مضادات الميكروبات وخفض مقاومة الساالت المقاومة لمضادات الميكروبات.. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

 أساسيات علم األوبئة

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف المتدربيــن علــى المفاهيــم واألســاليب والمهــارات األساســية فــي مجــال األوبئــة، وذلــك مــن خــال معرفــة العمــل فيمــا يتعلــق 
بالحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بظهــور األمــراض لــدى الســكان وتحليلهــا وتفســيرها. كمــا يشــمل شــرح المفاهيــم الســببية، وقيــاس التوزيــع الجغرافــي 
ــة والشــاهد، واألترابيــة والتداخليــة(. سيكتســب المتدربــون  والزمانــي لألمــراض ونتائجهــا، ومخاطرهــا، وتحيزهــا، وتصاميــم الدراســة )دراســات وصفيــة، الحال

خبــرة عمليــة فــي تخطيــط دراســات االبحــاث الوبائيــة باإلضافــة إلــى تقييــم ادب الوبائيــات. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
مناقشــه دور االمــراض الوبائيــة فــي مجــال الصحــة العامــة وتحديــد العاقــة بينهــا وبيــن مجــاالت الطــب وصحــة البيئــة والعلــوم االجتماعيــة والمســلكية . 1

والسياســة الصحيــة
إظهار المعرفة السليمة بالمفاهيم واألساليب األساسية لعلم األوبئة. 2
استخدام المفاهيم الوصفية الوبائية مثل الشخص والوقت والمكان لوصف توزيع المرض. 	
حساب وتفسير التدابير الوبائية التي تدرس في المساق )مثل معدل اإلصابة، وانتشار المرض، والمخاطر، ونسبة االحتماالت، إلخ(.. 	
تخطيط وتصميم بحوث الصحة العامة.. 5
بيان تطبيق البحوث الوبائية في صياغة السياسات الصحية وتنفيذها وتقييمها. 6

5



15
برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

المحتوى التدريبي للمساق:

علم األوبئة كأداة أساسية في مجال الصحة العامة. 1
القياسات الوبائية )المعدالت والنسب والسكان المعرضين للخطر(. 2
علم األوبئة الوصفي )شخص، وقت، مكان(. 	
التوحيد المباشر وغير المباشر للمعدالت. 	
الدراسات الحالة والشاهد والمزايا والقيود الشاملة. 5
أنواع الدراسات الوبائية: دراسات الحالة والشاهد والدراسات األترابية. 6
مقاييس األثر )المخاطر المطلقة والنسبية( والسكان المعرضون إلى مخاطر . 7
دراسات التداخلية. 8
تطبيق أساليب األوبئة في تقييم التدابير الوقائية. 9
الفحص السكاني والتحليل الوبائي آلثاره. 10
وضع استبيان وبائي مع التحقق من الصحة واالرشاد . 11

مصادر البيانات المتعلقة باألمراض والوفيات. 12
نظم المعلومات الجغرافية. 	1
إعداد الجداول والرسوم البيانية. 	1
العروض العلمية للحلقات الدراسية/األعمال الميدانية. 15

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

البحوث التطبيقية في مقاومة مضادات الميكروبات

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق الــى اطــاع المتدربيــن علــى األســاليب الكميــة والنوعيــة إلجــراء بحــوث وتحريــات ذات قيمــة، بحيــث يتمكنــون مــن التعــرف علــى كيفيــة 
ــات والتحليــل عبــر مناهــج اإلحصــاءات المســتخدمة بشــكل شــائع. تصميــم البحــوث ومنهجيتهــا وتقنياتهــا وطريقــة تقديمهــا وكذلــك كيفيــة إدارة البيان

يتيــح المســاق للمتدربيــن فرصــة معالجــة قضايــا منهجيــة حاليــة وفقــا لمــا تقتضيــه مصالــح وفائــدة بحوثهــم، ويقــوم بتزويــد كل فــرد بالمبــررات المعرفيــة 
الكامنــة لتوضيــح أســباب اختيارهــم للمنهجيــة واألســلوب.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
اجراء مراجعة للدراسات السابقة حول مواضيع الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات والبكتريا المقاومة لمضادات الميكروبات.. 1

إجراء تقييم نقدي لألوراق العلمية المتعلقة بالجينات المقاومة لمضادات الميكروبات والبكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات.. 2
 تطوير مقترحات بحوث حقيقية وتقييم جدواها.. 	
 قياس فعالية برامج مقاومة الميكروبات لمضادات الميكروبات.. 	

6
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برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

المحتوى التدريبي للمساق:

عملية إجراء البحوث.. 1
مقدمة عن تصميم.. 2
البحث النوعي.. 	
تفسير وتحليل البيانات النوعية.. 	
البحث الكمي.. 5
 تصميم الدراسة )الدراسات التحليلية والتجريبية(.. 6
مفاهيم العينات . 7
االحصاءات الوصفية . 8
االحصاءات االستنتاجية.. 9
مقدمة في طرق البحث المختلطة . 10
التنقيب عن البيانات والعثور على االنماط والمشكات في عالم البيانات.. 11

الكتابة عن النتائج الكمية.. 12
الكتابة عن النتائج النوعية أو المناهج المختلطة.. 	1
إخضاع تقارير البحوث ومراجعتها من زاوية نقدية.. 	1

إجراء بحوث تطبيقية في مجال مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.. 15

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

رصد المقاومة المتقدمة لمقاومة الميكروبات لألدوية

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يعتبــر رصــد مقاومــة الميكروبــات للمضــادات الحيويــة حجــر الزاويــة فــي تقييــم عــبء مقاومــة الميكروبــات لمضاداتهــا وكذلــك فــي مجــال تقديــم المعلومــات 
الضروريــة للعمــل علــى دعــم االســتراتيجيات المحليــة والوطنيــة والدوليــة. وأحــد األهــداف االســتراتيجية الخمســة لخطــة عمــل مقاومــة الميكروبــات علــى 
المســتوى الدولــي التــي تبناهــا اجتمــاع منظمــة الصحــة العالميــة الثامــن والســتون كان تقويــة وتعزيــز القاعــدة المســتندة علــى األدلــة والبراهيــن وذلــك 
لتطويــر وتعزيــز الرصــد والبحــث الدولــي. الهــدف مــن هــذا المســاق هــو تزويــد المتــدرب بالمعرفــة والمهــارة الازمتيــن لتمكينــه مــن جمــع المعلومــات والبيانــات 
وتحليليهــا وتقاســمها فــي مجــال مقاومــة الميكروبــات لمضاداتهــا علــى المســتوى الدولــي وذلــك مــن أجــل توفيــر معلومــات التخــاذ القــرار ولتشــجيع العمــل 

علــى المســتوى المحلــي والوطنــي واالقليمــي وكذلــك تقديــم قاعــدة مــن االدلــة والبراهيــن للعمــل والدعــم.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
العمل مع الفرق متعددة التخصصات المختصة بمجال مقاومة مضادات الميكروبات وتشخصيها.. 1

ممارسة وأتباع المعايير الدولية الخاصة بالمختبرات.. 2
إجراء عملية مراقبة وتقييم وتطوير خاصة برصد مقاومة الميكروبات لمضاداتها.. 	
تصميم نظام رصد مقاومة الميكروبات لمضاداتها.. 	
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برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

المحتوى التدريبي للمساق:

اللوائح الصحية الدولية ومكوناتها الجوهرية . 1
المعايير الدولية للممارسة المخبرية . 2
المختبرات والسامة الحيوية . 	
أتخاذ إجراءات احترازية قياسية . 	
مقدمة عن رصد مقاومة الميكروبات لمضاداتها . 5
دور المختبر في رصد مقاومة الميكروبات لمضاداتها . 6
خطوات تأسيس رصد مقاومة الميكروبات لمضاداتها . 7
المكون الفني لرصد مقاومة الميكروبات لمضاداتها . 8
منهجية منظمة الصحة العالمية لمراقبة استهاك مضادات الميكروبات.. 9

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

اإلشراف واإلدارة المتقدمة المضادات الحيوية )المستوى الثاني(

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يشــمل هــذا المســاق التعامــل مــع قضايــا مقاومــة الميكروبــات لمضــادات الميكروبــات والجينــات عبــر تكامــل عــدة تخصصــات متداخلــة فــي مقاربــة حزمــة »صحــة 
واحــدة« التــي تدمــج اإلنســان والحيــوان مــع الصحــة البيئيــة، فهــو يبحــث فــي كيفيــة تأثيــر إســاءة االســتخدام العالمــي لمضــادات الميكروبــات والتبعــات العميقــة 
والتداعيــات الوخيمــة التــي يتركهــا علــى صحــة االنســان والحيــوان والبيئــة. إن الهــدف العــام لهــذا المســاق هــو تزويــد المتدربيــن بالمعــارف والمهــارات والقــدرات 

الضروريــة لتنفيــذ وتعزيــز اإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

 مقارنــة وتحليــل وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن القضايــا المثيــرة للجــدل ذات الصلــة بمصــادر الجينــات المقاومــة لمضــادات الميكروبــات والبكتيريــا . 1

المقاومــة لمضــادات الميكروبــات وعاقتهــا باإلنســان والحيــوان والبيئــة )صحــة واحــدة(. 

وضع قائمة بالمناهج ومقارنتها لقياس استخدامات مضادات الميكروبات في بوتقة رعاية صحية منظمة.. 2

إعداد مقترح والدفاع عن مبررات الجدوى المالية لتمويل برنامج اإلشراف.. 	

توثيق تدخات اإلشراف وتقييم تأثيراتها.. 	

تقديم تدريب أثناء الخدمة خاص ببرنامج اإلشراف لمقدمي الرعاية الصحية اآلخرون.. 5
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برنامج الرصد والبحوث المتعلقة بمقاومة الميكروبات لمضاداتها

المحتوى التدريبي للمساق:

مقاومة لمضادات الميكروبات في مجال الحيوان والزراعة . 1
اإلشراف على مضادات الميكروبات: ما بعد األساسيات . 2
خطة عمل قومية عن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية . 	
 دور المساهمون ) الغذاء والبيئة والحيوان (. 	
تطوير سياسة ودليل ارشادي ألستعمال المضادات الحيوية . 5
كتابة الوصفات الطبية بناء على أدلة وشواهد و تطوير موجهات انتشارها بشكل جيد . 6
الوقاية من العدوى ومجابهتها ) إجراءات احترازية قياسية(. 7
تطوير الوعي بمقاومة المضادات لمضادات الميكروبات واطاق حملة تثقيف. 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية

مقاومة األدوية المتعددة

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــة الســل  ــة منــه عالميــًا. إن المقاومــة التــي تواجههــا أدوي ــة للســل والوقاي ــة الصحيــة الفعال ــة المضــادة للســل عقبــة اساســية تواجــه الرعاي تعــد مقاومــة األدوي
المتعــددة لهــا عــدة عوامــل تســبب فيهــا وهــي معالجــة المرضــى بطريقــة غيــر مائمــة وســوء إدارة إمــدادات األدويــة وجودتهــا وانتقــال البكتيريــا عبــر الهــواء فــي 
األماكــن العامــة. فقــد أصبحــت إدارة هــذه الحالــة معقــدة وتواجــه تحديــا مزدوجــًا يتمثــل فــي الكلفــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الكارثيــة التي يتحملهــا المرضى خال 

رحلــة بحثهــم عــن المســاعدة والعــاج. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تطبيــق مقاربــة عمــل ذات تخصصــات متداخلــة فــي علــم الوبائيــات لدراســة الســل ومــرض نقــص المناعــة المكتســبة والماريــا والمقاومــة التــي تواجههــا . 1

األدويــة التــي توصــف لعاجهــا.
تحديد العوامل التي تؤثر على مقاومة األدوية الموصوفة لعاج مرض نقص المناعة المكتسبة والسل والماريا.. 2
تطبيق استراتيجيات للحد من تطور مقاومة األدوية.. 	
تطبيق استراتيجيات االستجابة الكتشاف المستويات المعتدلة والمرتفعة لمقاومة أدوية مرض نقص المناعة المكتسبة والسل والماريا.. 	
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برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية

المحتوى التدريبي للمساق:

أساسيات مفاهيم مقاومة أدوية السل ومرض نقص المناعة المكتسبة والماريا. . 1

علم الوبائيات العالمي الخاص بمقاومة أدوية السل.. 2

شبكة المعامل الخاصة بإدارة مقاومة األدوية الخاصة بالسل ومرض نقص المناعة المكتسبة والماريا. . 	

موثوقية قابلية خضوع الدواء لاختبار والفحص بطريقة احترافية. . 	

استراتيجية التحكم في مقاومة األدوية الخاصة بالسل ومرض نقص المناعة المكتسبة والماريا. . 5

التشخيص السريع للمقاومة للمضادات الحيوية الخاصة بالسل ومرض نقص المناعة المكتسبة والماريا. . 6

التحديات التي تواجه اإلدارة البرامجية لمقاومة األدوية الخاصة بالسل ومرض نقص المناعة المكتسبة والماريا. . 7

تقوية البرامج القائمة حاليًا. . 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية

 المكافحة المتقدمة للعدوى

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يمكــن للممارســات المتبعــة فــي مكافحــة العــدوى خفــض مســتويات العــدوى المتعلقــة بالمستشــفيات بشــكل كبيــر. فالهــدف مــن الوقايــة هــو حمايــة 
المرضــى وطواقــم الرعايــة الصحيــة والــزوار بطريقــة مجديــة وفعالــة. تــم إعــداد هــذا المســاق لتزويــد المتدربيــن بنظــرة عامــة بشــأن اإلجــراءات المتبعــة للوقايــة 

الحديثــة مــن العــدوى وســبل مكافحتهــا فــي أوضــاع مختلفــة. وهــذا يشــمل تطبيــق المعاييــر البيئيــة الدوليــة عــل كل مــن اإلنســان والمجــال البيطــري.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تعــداد المكونــات المهمــة المتعلقــة بالوقايــة مــن العــدوى اســتنادا علــى معاييــر المستشــفيات والعيــادات وبرنامــج الوقايــة مــن األمــراض المعديــة . 1

ومكافحتهــا.
فهم مكامن المخاطر التي تتهدد أمكان إجراء العمليات الجراحية وتركيب القسطرة البولية وقسطرة شرايين القلب.. 2
توضيح تأثير البيئة على مخاطر العدوى.. 	
تقييم أنشطة الرصد والمتابعة في أوضاع محددة )العيادات البيطرية والمستشفيات اإلنسانية وأوضاع الموارد(.. 	
شرح ميزات وسلبيات مختلف المناهج الخاصة بإزالة العدوى والتعقيم.. 5
شرح العاقة التي تربط بين ممارسات الوقاية من األمراض المعدية ومكافحة تفشيها.. 6
تنفيذ برنامج سامة المرضى العالمي )رعاية نظيفة تعني رعاية آمنة(.. 7
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برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية

المحتوى التدريبي للمساق:

برامج مكافحة العدوى )التعريفات والمصطلحات وأمثلة الحاالت(.. 1

معايير فعالية برنامج الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها وحماية الطواقم الطبية.. 2

مكامن الخطورة في قطاع الرعاية الصحية )مواقع أجراء العمليات الجراحية وتركيب القسطرة البولية وقسطرة شرايين القلب واالبر(.. 	

دراسة الحالة وإجراء مشروعات جماعية.. 	

دور البيئة ) تقييم دراسة الحالة(.. 5

أنظمة الرصد والمتابعة.. 6

الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية )نظافة األيدي وأساليب رعاية المرضى: العزل والمتابعة واإلجراءات ذات الصلة(. 7

إزالة التلوث )التنظيف وإزالة العدوى والتعقيم والنظافة وتطبيق المبادئ التقنية والمراقبة(. 8

الكائنات المقاومة لمضادات الميكروبات المتعددة.. 9

تقويم برامج الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها.. 10

برنامج نظافة األيدي.  . 11

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية

اإلشراف المتقدم لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية )التخصصات المتداخلة(

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 
هــذا المســاق قائــم علــى منهــاج اإلشــراف المتقــدم علــى مضــادات الميكروبــات إذ يتنــاول قضايــا متشــابهة ولكــن بعمــق مقرونــًا بمزيــد مــن االيضاحــات 
والتطبيقــات المتعلقــة بالممارســات الحديثــة والمناهــج لتشــخيص وتحليــل تقنيــات ضبــط الجــودة. والهــدف مــن هــذا المســاق هــو إتاحــة الفرصــة للمتدربيــن 

ــات. ــز اإلشــراف علــى مضــادات الميكروب الكتســاب المعــارف والمهــارات المتقدمــة لتنفيــذ وتعزي

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تطبيق اإلشراف المتقدم على مضادات الميكروبات.. 1

تطبيــق عاجــات متقدمــة مضــادات الميكروبــات تشــمل الوســائط الجديــدة والمطاعيــم الجديــدة ومبــادئ الصيدلــة الديناميكيــة ومكافحــة العــدوى . 2
لفائــدة رعايــة المرضــى ومســتويات االنظمــة.

تطبيق كل من مكافحة الوبائيات والعدوى ومناهج قابلية الرصد والمتابعة بما فيها استخدام برمجيات التقاط البيانات إلكترونيًا.. 	
اقتراح مناهج لتقييم مدى تحسن الجودة عبر استخدام مرجعيات تقنيات محلية ودولية.. 	
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برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية

المحتوى التدريبي للمساق:

 ديناميكية الدواء والتأثير الدوائي.. 1
إجــراء مراقبــة محليــة ودوليــة فيمــا يتعلــق بكتابــة وصفــات مضــادات الميكروبات واســتخدامها بشــكل ســليم ورصــد اســتخداماتها ومقاومتهــا باعتبارها . 2

عنصــرًا مــن عناصــر برنامــج إدارة ومراقبــة الوصفــات الطبية.
إجــراء تجــارب مخبريــة طبيــة باســتخدام مناهــج آليــة لهــا قابليــة الختبــار مضــادات الميكروبــات )وأجهــزة قــراءة لهــا القابليــة إلجــراء اختبــارات علــى مــدى . 	

قابليــة تأثــر االحيــاء الدقيقــة بمضــادات الميكروبــات(.
البحث عن الجزئيات للعثور على الجينات المتسببة في المقاومة.. 	
أنظمة التقاط البيانات الكترونيا. . 5
أطاق مبادرات محلية ودولية لمراقبة كتابة الوصفات الطبية واستهاكها.. 6
مصادر البيانات وقياس ومراقبة استخدام مضادات الميكروبات في المجتمع وفي المستشفيات.. 7
تطبيق منهجية التدقيق لمراقبة جودة الوصفات الخاصة بمضادات الميكروبات.. 8
مراقبــة ورفــع تقاريــر عــن اســتهاك مضــادات الميكروبــات فــي اإلنســان والحيــوان والزراعــة بمــا فيهــا معاييــر جمــع وتســجيل البيانــات المســتخدمة فــي . 9

مواضــع مختلفــة حتــى يصبــح باإلمــكان مراقبــة اتجاهــات ومنحنيــات تأثيــر خطــط العمــل وتقييمهــا )إطــار العمــل واألدوات(.
 علم الوبائيات الخاص بممارسة كتابة الوصفات الطبية فيما يتعلق بمضادات الميكروبات وقياس تأثيراتها.. 10
الجدوى المالية لبرامج اإلشراف على مضادات الميكروبات.. 11

وضع أسس مرجعية لإلشراف على مضادات الميكروبات.. 12

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج المقاومة المتقدمة للمضادات الحيوية

اإلدارة والقيادة

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

هــذا المســاق يــزود المتدربيــن بالمفاهيــم األساســية ومبــادئ أنظمــة الصحــة العامــة وسياســاتها والتخطيــط لهــا وادارتهــا، كمــا يمكنهــم مــن تحليــل 
السياســات الصحيــة لتطويــر األنظمــة الصحيــة واألدوار المتغيــرة للحكومــات ووزارات الصحــة عنــد تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة. كمــا يتيــح لهــم فرصــة 
الفهــم والتحليــل العميــق لقضايــا مثــل تطويــر النظــام الصحــي وإصاحــه وتغييــر السياســات ومركزيــة والمركزيــة أنظمــة الصحــة واســتخدام تقنياتهــا بشــكل 
ــات وتخصيــص المــوارد ومراقبــة وتقييــم خطــط القطــاع  عملــي كمــا هــو الحــال مــع إطــار العمــل المنطقــي والتخطيــط القائمــة علــى النتائــج ووضــع الموازن
ــواع الشــبكات  ــك عــن طريــق شــرح طــرق تخطيــط وتكويــن مختلــف أن ــة إلدارة المنظمــات والمؤسســات وذل الصحــي. يقــدم المســاق أيضــًا المبــادئ الجوهري

ــع الجغرافــي وظــروف تشــغيل المنشــآت الصحيــة. الصحيــة والتوزي

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تطبيق منهج اإلطار المنطقي وبناء الخطط الصحية القائمة على اسس النتائج والحقوق.. 1

معرفة المبادئ الرئيسية لتطوير سياسات وتخطيط وإدارة الموارد الصحية.. 2
تبني مهارات االدارة ووظائفها وفقا لمبدأ إدارة المنظمات.. 	
معرفة وتبني إدارة التغيير.. 	
اتقان مهارات العمل الجماعي ومهارات التواصل.. 5
تطوير وتقييم مهارات اإلدارة والقيادة وأساليبها وعلى وجه الخصوص: تفويض المهام واالستماع الجيد وفض النزاعات وإدارة الوقت.. 6
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المحتوى التدريبي للمساق:

تطوير خطط الصحة وأدواتها وتقنياتها.. 1
السياسات الصحية.. 2
تقديم خدمات الصحة.. 	
تخطيط موارد الصحة وإداراتها.. 	
االدارة المؤسسية . 5
إدارة التغيير والتعامل مع انعدام االستقرار.. 6
الوعي بالذات وتقييمها من أجل تطوير القيادة.. 7
عناصر تطوير القيادة.. 8
أساليب التواصل والمهارات.. 9
تحديد األولويات و إدارة الوقت.. 10
فض النزاعات.. 11

العمل الجماعي وتفويض المهام.. 12
إدارة المشروعات.. 	1
تحليل المشكات وحلها.. 	1

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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كتابة األبحاث العلمية

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

وضــع هــذا المســاق التدريبــي لمراجعــة الخطــوات المتعلقــة بكتابــة األبحــاث العلميــة، وســوف يقــوم المتدربــون بتحســين وتجويــد الكتابــة والقــراءة والتحريــر 
ومهــارات المراجعــة عبــر التماريــن والمناقشــات ويهــدف هــذا المســاق الــى تعليــم أساســيات الكتابــة العلميــة الفاعلــة ويركــز باألســاس علــى عمليــة الكتابــة 

ونشــر النصــوص العلميــة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
كتابة نصوص علمية فاعلة وموجزة وواضحة.. 1

معرفة المنشورات التي تائم أعمالهم.. 2
تحليل احتياجات القراء والمطالعين.. 	
فهم الغرض من كل قسم في الورقة البحثية.. 	
فهم االستراتيجيات العلمية لتحسين كتابة أبحاثهم.. 5
القيام باختبارات إستراتيجية بشأن كيفية أين ومتى ينشرون أبحاثهم.. 6
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المحتوى التدريبي للمساق:

كيف تقوم باعداد كتابات جيدة.. 1
أخاقيات التحرير، من هو المؤلف وما هي الجوانب األخرى المهمة.. 2
كيف تجهز وتعد نفسك قبل بدء الكتابة.. 	
مراجعة ادبيات الدراسات السابقة.. 	
األجزاء الخاصة بكتابة ورقة جيدة اإلعداد.. 5
كتابة تبويب النص.. 6

مقدمة تعريفية. •
العنوان. •
الملخص. •
المقدمة. •
المنهجية. •
النتائج. •
المناقشة. •
المراجع. •

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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