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  جمھوریة العراق        
  وزارة الصحة         

     امة والرعایة الصحیة االولیةائرة الصحة العد              
  المركز الوطني لالیدز             

  
  االحتیاطات العامة للوقایھ من فیروس    

  العوز المناعي البشري                            
  لین في المواقع الصحیةللعام                        

                         

                       
 

  
 
 
 
 

  اعـــداد
 

  المركز الوطني لالیدز
  زالبرنامج الوطني لمكافحة االید
٢٠١٣  
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  :المقدمة 

(  ھو فیروس قھقري)  HIV(إن فیروس العوز المناعي البشري      
Retorovirus  ( ھو ً ، وھناك )  ١النمط (  HIV-1واكثر انماطھ شیوعا

حاالت  من االیدز ال سیما في أفریقیا الغربیة یسببھا نمط آخر من الفیروس 
ً للنمط )  ٢النمط (  HIV-2ھو  ویعتبر االخیر من الناحیة العملیة مماثال

 فیما یتعلق بالصورة الوبائیة والمظاھر السریریة اال انھ قد یبدو أقل) ١(
ربما یستغرق وقت أطول قبل أن یسبب علي تسبب المرض أو  قدرة

  ) .العوز المناعي ( المرض 
یمكن لفیروس العوز المناعي البشري أن یوجد في سوائل الجسم مثل الدم 
والمني واالفرازات المھبلیة ولبن الثدي ، وان أي ممارسة تسمح بنفاذ 
الفیروس الموجود بھذه السوائل من خالل الجلد أو االغشیة المخاطیة الى 

 على الرغم منى شخص آخر یمكن أن تسبب لھ العدو  مجرى الدم لدى
امكانیة انتقال العدوى بھذا الفیروس في المستشفیات اال انھ یمكن خفض 

التعرض لھذا الخطر بدرجة كبیرة اذا التزم المعنیین في الت احتما
  .المستشفیات بتطبیق تدابیر الوقایة العامة

  
  -:طرق انتقال العدوى 

  
  -:الثة طرق رئیسیة للعدوى ھي ھناك ث
وھو النمط الرئیسي لالنتقال ، فیمكن للفیروس ان : االنتقال الجنسي  -١

ینتقل من الشخص المصاب الى قرینھ عن طریق االتصال الجنسي 
ھناك عوامل . بین أفراد الجنس الواحد أو الجنسین على السواء 

أو وجود  معینة تزید من خطر العدوى مثل تعدد القرناء الجنسیین
ً في االعضاء التناسلیة الخارجیة  .مرض تقرحي منقول جنسیا

  
 -:االنتقال عن طریق الحقن  -٢

  :ویكون ذلك من خالل 
  .نقل دم ملوث أو مشتقاتھ الملوثة  -
 .استخدام ابر ومحاقن ملوثة  -
مثل أدوات ثقب األذن ، ( ادوات ملوثة اخرى ثاقبة للجلد  -

 ) .الخ .. الوشم 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  3 

  
  
  
  

لمحاقن الملوثة من أسباب نقل العدوى في المستشفیات ، ان االبر وا
كما إن المرضى الذین تتطلب حالتھم معالجة دمائھم مثل المصابین 
بعجز الكلیتین ویعالجون بالدیلزة الدمویة یكونون معرضین بشدة 
للعدوى ، أن لم تكن االجراءات الوقائیة والعالجیة مطبعة بصورة 

  .ق صحیحة وخاضعة لالشراف الدقی
   

)  Inoculum( إن خطر العدوى بھذه الطریقة یرتبط بحجم اللقاح         
فالذین یتلقون وحدة من الدم الملوث بفیروس العوز المناعي البشري 

ً ، وتعتبر ھذه الطریقة % ١٠٠یكون أحتمال اصابتھم بالعدوى  تقریبا
 ذات الثقل األكبر في نقل المرض في أقلیم شرق البحر المتوسط

  .نھا العراق  بضم
  

یمكن أن تحدث العدوى حوالي الوالدة أو :  االنتقال حوالي الوالدة -٣
أثنائھا أو بعدھا بقلیل ، ویتراوح خطر انتقال الفیروس من أم مصابة 

وتزداد احتماالت االنتقال عندما یكون % ٤٥ -%٢٠الى ولیدھا نحو 
، دیثاً مستوى المناعة لالم المصابة ضعیف أو أنھا اكتسبت العدوى ح

وقد سُجل حدوث العدوى لدى أطفال ولدوا بعملیات قیصریة ، كما 
حدثت العدوى بعد الوالدة لموالید من أمھات اصابھن الفایروس بعد 

 ) .ربما یكون لبن الثدي ھو الطریق المحتمل للعدوى (   الوضع
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  -:السبل التي ال ینتقل خاللھا فیروس العوز المناعي البشري 
  

 :مخالطة االجتماعیة العادیة مع المصابین وتشملال -١
  .تنفس الھواء نفسھ والسعال والعطاس  -
 .اثناء العمل  -
 .في سیارات النقل العام  -
 .في السوق  -
 .في الصف الدراسي  -
 .المصافحة  -
 .المعانقة  -
   .التقبیل للوجنات أو االیدي أو الجبھات  -

 :  مشاركة المصاب في  -٢
  .المرافق الصحیة  -
 .ل وحوض االستحمام ماء الغسی -
 حمامات السباحة  -
 .ادوات االكل والشرب  -
 .ادوات العمل  -
 المالبس -

   ٠لدغات الحشرات كالبعوض  -٣
 ٠العرق والدموع  -٤

 
  
  

المصابون بعدوى فایروس العوز المناعي البشري أو باالیدز محتاجون أن 
وبأمكاننا ان . نالمسھم ونختلط بھم ونمنحھم رعایو تمریضیة متعاطفة 

  .ي بھم من دون خوفنعتن
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   :انتقال فیروس العوز المناعي البشري في مواقع الرعایة الصحیة اسالیب 
  

أن فیروس العوز المناعي البشري یمكن أن ینتقل في مواقع تقدیم  -١
العیادات الخارجیة ، مراكز  ،مثل المستشفیات ( الرعایة الصحیة 

الى عامل صحي ، او من مریض  )الخ ٠٠٠ الرعایة الصحیة االولیة
 :أوبالعكس وكما یليمریض آخر غیر مصاب  من مریض الى

  : االنتقال من المریض الى العاملین بالرعایة الصحیة -أ
قد یحدث ھذا النوع من التعرض للعدوى عن طریق ما    

  -:یلي 
(  شمل الدم وسوائل الجسم األخــرىحوادث ت -

ت نبیحیث .. )كاالصابة بوخز ابرة أو جرح 
لدراسات ان معدل االصابة بالعدوى بعد التعرض ا

لفیروس العوز المناعي البشري من وخزة ابرة 
  .% ١ھو اقل من 

تعرض غشاء مخاطي للدم أو سوائل الجسم  -
 ) كتناثر الدم الذي یصیب العین أو الفم ( األخرى 

التعرض الجلدي الذي یتضمن كمیات كبیرة من  -
حي تشقق أو الدم عندما یكون في جلد العامل الص

 .سحجات أو التھاب جلدي 
  

 . الرعایة الصحیة  الى المریضباالنتقال من العامل  -ب
ان انتقال العدوى بھذه الطریقھ ممكن ولكن احتماالت حدوثھ  

ضئیلة للغایھ  ، وھناك تقاریر مسجلة محدودة جدا عن واقعات 
 ىیحتمل ان تكون العدوى قد انتقلت فیھا من عامل صحي ال

مثل ما حدث في حالة طبیب االسنان بفلوریدا  الذي  مرضاه
یحتمل انھ نقل فیروس العوز المناعي البشري  لثالثة من 

 العدوى ان خطر انتقال. المرضى الذین تكررت زیارتھم لعیادتھ
من العامل الصحي الى المریض ھي أقل من احتمالیة حدوث 

  كما ؛ ) Re contact(العكس لكون ذلك یتطلب اعادة التالمس 
تلوثھا  حدوثاو االبر المستخدمة عند  تانھ باالمكان تجنب اآلال

  .قبل استعمالھا للمریض  المصاب بدم العامل الصحي
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  الى مریض اخر االنتقال من مریض  -ج

یمكن ان تنتقل العدوى من مریض الخر بواسطة االبر والمحاقن 
وث أو والمعدات االخرى الملوثة أو في عملیات نقل الدم المل

، ویمكن تقلیل العدوى التي تحدث او التبرع باالعضاء مشتقاتھ 
في عملیات نقل الدم أو مشتقاتھ الى حد كبیر من خالل تحري 
 ً سالمة الدم من الفیروس وحث المتبرعین الذین یمارسون سلوكا
ً بالمخاطر من عدم التبرع أما مشتقات الدم كالعامل الثامن  محفوفا

 بطریقة تعطل فیروس العوز المناعي البشري فھذه تعالج حراریاً 
  

  
في كل طریقة من طرق االنتقال اعاله یتوقف مقدار الخطر على ما  -٢

   -:یلي
o مدى انتشار المصابین بالعدوى بین السكان. 
  
o مدى تكرر التعرض لالدوات الطبیة الملوثة. 
  
o قدرة الفایروس النسبیة على احداث العدوى. 

  
o  یتواجد فایروس العوز المناعي ( تركیز الفایروس في الدم

-١٠البشري في الدورة الدمویة للمصابین بتركیزات تتراوح 
 ).من الجرعات المعدیة في كل میلیلتر ١٠٠
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  ١الشكل رقم 

  
  
  
  المستودع                            فایروس االیدز 

  )العامل المسبب( 
  )االنسان جسم    (                             

  
  یغادر الفایروس                                                               

الجســم                                                                                                                                      
  عن طریـــق                                                            

  
  
  الجنس                                                        الدم 

  أفرازات عنق الرحم       نقل الدم الملوث                                     
  لسائل المنويأ   تعاطي العقاقیر بالحقن                                   

  من االم للجنین أو المولود                                   لبن الثدي
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للوقایة من انتقال فیروس العوز المناعي البشري في  االحتیاطات العامة
  -:مواقع الرعایة الصحیة 

 
 

ع  جل ي م  س وائل  جل س ا لة  ع ب م جي ه  ين ان ع ت الع مة ي حتيا ا ن ت بيق  ال وأ ى  ما ل ض مل  ت  ا كان
س م  ال ايرو حي د ى و ب  الع ص  م م  ن من م  ال يعل حي  انه  ة   معدي

 
 
 

ي المناو لدمة افورا بعد مالمس ونجیدا بالماء والصاب نیدیالغسل  -١
القئ ل وافرازات الرحم  او سوائل الجسم االخرى مثل البوأو 

  ٠ الكفوف الطبیة اءتدفي حالة ارحتى ووالبراز 
في كلتا الیدین كلما كان ھناك احتمال  فوف الطبیةالكیجب ارتداء   -٢

لمالمسة دم او مني اوافرازات الرحم اوسوائل الجسم االخرى  مع 
 .حالةمراعاة استخدام زوجا معقما جدیدا لكل 

ت ایة سحجا وأالكدمات أو الخدوشأوالجروح  افةیجب تغطیة ك  -٣
للماء  لیدین والذراعین  وذلك باستعمال بالستر مضاد ا جلدیة في

كما یجب تفادي تساقط الدم او المني او افرازات الرحم  او سوائل 
  ٠الجسم االخرى على الجلد المتششقق او المصاب بالتھاب

یجب استخدام الطرق االخرى لمنع ف كفوففي حالة عدم وجود   -٤
شاش او ورقة لمسك ابرة او الالمالمسة مثل الملقط او قطعة من 

 ٠محقنة ملطخة بالدم  
محدودا  فیجب اعطاء االولویة للحاالت  كفوفا كان عدد الاذ  -٥

 : التالیة  
   ٠عامل الرعایة الصحیة الذي بیده تشققات جلدیة -
   ٠عند التعامل مع مریض غیر متعاون  -
 فلٍ اذا كان عامل الرعایة الصحیة ینوي وخز ط -

   ٠اعلى فخذهفي اصبعھ او  مصاب رضیع
  ٠الخبرة اذا كان الشخص القائم بالرعایة قلیل   -
 ٠اذا كان العامل الصحي یجري عملیة ملوثة او نظیفة  -
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  : التعامل الحذر مع االبر واالدوات الحادة من خالل یجب  -٦
   ٠االدوات الحادة  وأبر االاالقالل من تداول  -
   ٠عدم تغطیة االبر اواالدوات او ثنیھا او كسرھا  -
قب قریبة من القاء االبر واالدوات الحادة في اوعیة مقاومة للث -

   ٠محل االستخدام 
                   ارتداء نظارات واقیة او غطاء للوجھ  وكذلك -   
                 والصداري  اذا كان تناثر الدم محتمال الردیةا

یجب حفظ جمیع الضمادات في مكان نظیف وجاف ویفضل  -٧
تغطیتھا بغطاء لحمایتھا من الغبار كما یجب عدم اعادة تركیب 
االدوات المفككة اال عند استخدامھا، وفصل االدوات المعقمة عن 

 ٠النظیفة أو المطھرة
  

  :اتخاذ االجراءات الوقائیة في الحاالت الخاصة التالیة -٨
  

ً لفم  ٠ أ   : االنعاش فما
أو أكیاس أنعاش أو  Mouth piecesقطع فمویة بأستخدام یوصى  

 ھذه جب أستخدامغیرھا من وسائل االنعاش االخرى إن وجدت ، وی
ً وتطھر ، لمعدات ال ً أو تنظف جیدا مرة واحدة فقط ثم تطرح جانبا

  . لتفادي االنعاش بالتالصق الفموي 
  

  : المختبرات  ٠ ب
 :یجب أتباع ما یأتي  الواردة انفاً  باالضافة الى التدابیر العامة 

وضع العینات المختبریة في أوعیة محكمة الغلق لمنع التسرب  -
السطح الخارجي  لوثناب تجتـمراعاة الحذر المع نقل أثناء ال

 .للوعاء أو استمارة المختبر المرفقة بھ 
ك    -        ذل جة ل حل  د  ا م  ن ت بالف د  م  الع نا ع ة و كان كي ت  ملي مل  ا خ ام ا ست ا
. 
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  : طب االسنان  ٠ ج 

  -:باالضافة الى االجراءات العامة یتطلب أتباع ما یأتي  
بواسطة المعقمة  القطع الیدویة بعد استخدامھا مع كل مریضتعقیم    -  

او  على االقل غسلھا بماء دافق وتنظیف االجزاء الخارجیة  الحراریة
  .ومسحھا بمبید جراثیم كیمیائي ثم تشطف بالماء 

ازالة الدم واللعاب بعنایة من المواد التي تكون قد استخدمت    - 
یل العضة ثم تطھیرھا قبل في الفم ، مثل مواد االنطباع وتسج

 .وضعھا في فم المریض 
وضع غطاء من الورق الكتیم أو البالستیك الشفاف على  -

المعدات والسطوح التي یصعب تطھیرھا ویحتمل تلوثھا مثل 
حوامل المصابیح ورؤس أجھزة االشعة السینیة ویجب رفع 

بعد  ةھذه االغطیة والتخلص منھا واستبدال أغطیة نظیف
  .مع كل مریض استخدامھا 

  : إجراءات ما بعد ألموت   ٠ د 
  

االجراءات الخاصة بالتعامل مع الجثث ھي نفسھا التي تتبع للوقایة من  
  -:انتقال العدوى في مواقع الرعایة الصحیة وكما یأتي 

  .یجب إعتبار الجمیع حاملي العدوى  -
االحتیاطات لیست ضروریة إذا لم یكن ھناك                         -

تالمس مع دم أو مني أو أفرازات مھبلیة أو سوائل أخرى 
ً ال یحتاج نقل الجثة من ردھة في المستشفى الى مكان  فمثال

 .ات خاصة طحفظ الجثث أو الى المنزل الى احتیا
في حالة الحاجة الى تشریح الجثة یجب على جمیع القائمین    -

 :أتخاذ ما یلي بالتشریح
مالمسة سوائل الجسم  ابالجتنكفوف مطاطیة  أستخدام •

.  
نظارة عادیة أو ( لعینین لرداء وقناع وحمایة  أستخدام •

ً حدوث تناثر ) نظارة واقیة  ھذه لإذا كان متوقعا
 .السوائل 

ل ماكأتطھیر االدوات والسطوح الملوثة بعد  •
 .االجراءات
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في حالة تشریح الجثة اثناء  اتخاذ نفس االحتیاطات المذكورة -
مالمسة دم أو مني أو مالیة التعرض الى حیث احت غسل المیت

 .ملوثة بالفایروس  افرازات مھبلیة أو أنسجة
  

  :الغسیل     ٠ ه  
 

وضع البیاضات المتسخة في كیس في المكان الذي استخدمت فیھ   -
  .وال تفرز أو تشطف في أماكن رعایة المرضى 

البیاضات الملوثة بالدم أو سوائل الجسم االخرى یجب أن توضع  -
إذا لم توجد مثل ھذه األكیاس فیجب ووتنقل في أكیاس مانعة للتسرب 

أن تطوى ھذه البیاضات مع مراعاة أن تكون اآلجزاء المتسخة من 
 .الداخل 

  .والصداري الواقیة عند التعامل مع البیاضات كفوفالداء یجب ارت -
درجة  ٧١(سل البیاضات بمطھر وماء في درجة حرارة یجب غ -

أو أستخدام منظفات كیمیائیة  ،دقیقة) ٢٥(لمدة وعلى االقل ) مئویة 
أوالكلور ) Thiner( مزیل األلوان مادةمناسبة بتركیز مناسب مثل 

   .السائل
 
   : التخلص اآلمن من النفایات  -و

وعاء خاص  وضع االبر الملوثة النبیذة واالدوات  الحادة في -
مع وضع  ،بكل عنایة وكل على حدة فورا بعد  االستعمال

اشارة تنبیھ على الوعاء یحذر من محتویاتھ  ، كما یجب حرق 
   ٠او دفن الوعاء یومیا 

یجب وضع ایة فضالت او ضمادات او مخلفات مختبریة  -
یجب حرقھا او وصلبة في وعاء منفصل وعلیھ اشارة تحذیریة 

   ٠ھا یومیا  فند
فایات السائلة مثل الدم والسوائل االمسحوبة  بالشفاطات  الن -

واالفرازات والمفرغات االخرى یجب ان تصب بحذر في 
بالوعة متصلة بشبكة مجاري سالكة تضمن لھا المعالجة 

 ٠المناسبة  
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  :   التنظیف والتعقیم والتطھیر
 

   :التنظیف 
ء ویجري ذلك بالماء  ھو ازالة المواد العضویة او االتربة من على االشیا

والمنضفات وھو الیقتل والیعطل الكائنات الدقیقة عادة ویجب تنظیف 
  االشیاء وحكھا وشطفھا بالماء قبل تعقیمھا او تطھیرھا

  
  : التعقیم  

ھو اھالك  جمیع الكائنات الدقیقھ تماما بما فیھا االبواغ الجرثومیة    
ط والحرارة الجافة والمواد ویجري بالبخار المضغو  Cystsةالعضویھ الدقیق

   ٠الكیمیائیة الغازیة او السائلة 
  

  : التطھیر 
ان التطھیر یقتل او یثبط معظم الكائنات الدقیقة ولیس جمیعھا باستخدام 

  المبیدات الكیمیائیة للجراثیم او الغلي 
  
  

  : التطھیر الفائق
ابتداءا قد تبقى حیة ان وجدت   Cystsغاھالك جمیع الجراثیم ولكن االبوا 

  ٠باعداد كبیرة 
 
  

  طرق التطھیر والتعقیم  
  التعقیم بالبخار   ٠ ١
  التعقیم بالحرارة الجافة   ٠ ٢
  التطھیر الفائق بالغلي   ٠ ٣
  ٠بالنقع في المواد الكیمیائیة   قالتطھیر الفائ ٠ ٤
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  أن فایروس العوز المناعي البشري ھش ویسھل تعطیلھ باالجراءات

  
  لتعقیم وتطھیر ادوات رعایة المرضى القیاسیة 
  
  التعقیم بالبخار   ٠ ١

یتم تعقیم االدوات عن طریق ابخار لمدة عشرین دقیقة على االقل تحت 
فوق  )بوصة مربعة /باوند  ١٥كیلو باسكال  أي  ١٠١(ضغط جو واحد 

في  )فھرنھایت  ٢٥٠(درجة مئویة  ١٢١الضغط الجوي في درجة حرارة 
او فرن ) جھاز التعقیم بالحرارة الرطبة  (و الموصدة جھاز اوتوكلییف ا

ضغط اوتعقیم او معقم بخاري ، وھي الطریقة المفضلة لالدوات الطبیة التي 
یجب ان تكون المحاقن من الزجاج (یعاد استعمالھا بما فیھا االبر والمحاقن 
  ) او البالستیك القابل للتعقیم في الموصدة 

  : ة  التعقیم بالحرارة الجاف ٠ ٢
مئویة  ١٧٠تعقیم االدوات بالحرارة الجافة لمدة ساعتین في درجة حرارة  
في فرن كھربائي او فرن یعمل بالغاز وعلى الرغم من ان ) ف  ٣٤٠(

یمكن ان یفي بغرض ) الكھربائي او الغازي  ( الفرن المنزلي العادي 
الحصول على  التعقیم بالحرارة الجافة  اال انھ یجب اال یستخدم اال اذا تعذر

   ٠الوسائل المعدة خصیصا للتعقیم 
  : التطھیر الفائق بالغلي   ٠ ٣ 

یتحقق ذلك عندما تبقى االدوات في ماء یغلي لمدة عشرین دقیقة وھذه ھي 
ابسط الطرق المعول علیھا لتعطیل معظم الجراثیم المرضیة  بما فیھا 

 دات التعقیم فیروس العوز المناعي البشري عندما یتعذر الحصول على مع
، اذ یجب ان ال یستخدم الغلي اال حینما یتعذر التعقیم بالبخار او الحرارة 

   ٠الجافة 
  التطھیر الفائق  بالنقع في مواد كیمیاویة   ٠ ٤

يف م هلا  ستعم  ص  ب  يت يو ت ال ط را م  امل ريا  قعو د ان كث ل  وا ط ة تع ص ي ة ال الرع ي
ي شر ي ا ب مل اع س ا عوز ا ريو خم ف ل فحص   ً م  خال ربيا ن الت ويل     ذا فالميك ه ومع 

ود  يف  ج طل  ع د  ت هلا ق و ع ف ال   م ت  لعملية  رسا ما ميائية   ا  ك  ت  ل على  مل هرا
ب  و ىل وج ة ا ضاف ى ا ر خ و ة اال ض د الع وا و امل   الدم ا
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ضريها بعناية فائقة كما ا ا قد تفقد قو ا سريعا خاصة عندما ختزن يف مكان دافئ حت
كما جيب عدم استخدامه و تعقيم الكيمائي لالبر واحملاقن ؛ جيب االيستخدم ال كما  ؛

لالدوات اليت تقطع اجللد واالدوات الباضعة االاذا كان هو السبيل الوحيد عندما 
كد تا عذر التعقيم  والتطهري الفائق بالغلي ؛ وال يستعمل يف هذه احلالة اال بعد التي

كمل الزالة ال وجه اال الدوات علىمن تركيز املادة الكيميائية  وفعاليتها  وتنظيف ا
ان . يف املطهر الكيميائي) الغمر (قبل النقع  ) املرئي  بالعني ا ردة  (التلوث العياين 

ة  الن املطهرات لن تنفذ خالل بعض املواد العضوية مثل يازالة التلوث العياين ضرور 
دوات الثاقبة غري اال من الدم املتجلط او اجلاف ؛ وجيب ان جتفف االدوات االخرى

تلة قد بللجلد جتفيفا جيدا بقطعة شاش قبل الغمر  اذ ان الغمر املتكرر لالدوات امل
من هذه املطهرات هي  ان ٠خيفف هذه احملاليل اىل ما دون مستوى فعاليتها

ومن اجلدير  ٠% ٦-٣واملاء االوكسجيين  % ٢) غلوتارالديهايد (الغلوتارال  
  :ريقة ينبغي مراعاة مايلي الطهذه بالذكر، عند استخدام 

لمواد لھذه ا یجب اتباع التعلیمات التي تضعھا الشركات المصنعة ٠ ١ 
  ٠الكیمیاویة 

ھذه اقل فعالیة من البخار  ؛ كما ان ھو التعقیم  بالمواد الكیمیاویة  أن ٠ ٢ 
یجب استعمالھا فقط في حالة احتمال تعرض ھذه االدوات الى   طریقةال

   ٠لیة  احرارة العالتلف من جراء ال
یتول ،   السافلون ، الدالمطھرات ذات المستویات المتوسطة مثل  أن ٠ ٣

   ٠ستطیع قتل فیروس االیدز وبعض الجراثم االخرى تاللیسول  ال
  
  
  
  
  
  
  

  ٢الشكل رقم 
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  ) جمیع الفیروسات والجراثیم واالبواغ  –یھلك  –یعطل (التعقیم  
  
  
  
  
  
  
  

       التعقیم بالحرارة الجافة                                            التعقیم بالبخار
  ساعتان   - دقیقة                                            ٢٠ -
  مئویة  ١٧٠درجة حرارة  - ضغط جو واحد فوق الضغط                          -

  بواسطة فرن یعمل -                                                ٠الجوي 
  مئویة                                بالكھرباء او الغاز ١٢١درجة حرارة  -
  بواسطة اوتوكلیف -

  او معقم بخاري 
  
  
  

یعطل اویھلك جمیع الفیروسات والجراثیم ما عدا االبواغ : ا لتطھیر الفائق 
   ٠الموجودة باعداد كبیرة 

                 
          

  
  
  الفعالیة الغمر في مطھر فائق                                          ي   لغلا   
  دقیقة یعقبھ  ٣٠ -دقیقة                                          ٢٠ -

  في وعاء مالئم                                          الشطف بماء معقم 
  )ال تستعمل لالبر والمحاقن (                                                     

  المطھرات مثل                                                     
  %  ٢الغلوترال                                                       
  %    ٦الماء االوكسجیني                                                       
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  ارشادات تعقیم االدوات الطبیة وتطھیرھا تطھیرا فائقا 
یجب المحافظة على بقاء االدوات التي تالمس الجلد السلیم في  ٠ ١

خالیة من التلوث العیاني وھذا یتطلب تطھیرا ) كالسماعات ( استخدامھا  
یتراوح بین المتوسط واالدنى او الغسل بالماء والصابون تبعا لطبیعة التلوث 

  ھ  وكمیت
بین ) مثل االبر ( یجب تعقیم االدوات الطبیة الثاقبة النسجة الجسم   ٠ ٢

كل مالمسة للمریض على ان یكون تعقیم المواد واالدوات الطبیة غیر 
او ) اوتوكلییف ( نبیذة والمقاومة للحرارة  باستعمال البخار تحت الضغط ال

  .يلتطھیر الفائق بالغلس من اأ، واذا تعذر ذلك فال بةالتعقیم بالحرارة الجاف
  
تعقیم االدوات الطبیة التي تلمس االغشیة المخاطیة ولكنھا التنفذ فیھا  ٠ ٣
مثل دوائر التنفس بالتخدیر  ،نصال مناضیر الحنجرة  ، مناضیر المھبل  (

وان لم یكن ذلك ممكنا من الناحیة العملیة ) ،ومناضیر االلیاف الضوئیة 
   ٠فیجب تطھیرھا تطھیرا فائقا 

  
م استعمال التطھیر الفائق الكیمیائي لالدوات التي تقطع الجلد او دع ٠ ٤

االدوات الباضعة االاذا كان ھو السبیل الوحید وبعد التاكد من تركیز المادة 
الكیمیائیة  وفعالیتھا مع مراعاة ان تكون االدوات نظیفة تماما قبل النقع في 

   ٠المطھر الكیمیائي 
  
   ٠ھیر الفائق الكیمیائي لالبر والمحاقن عدم استعمال التط ٠ ٥
   
لحین استعمالھا مرة ثانیة ویجب دائما تغطیة االدوات التي تم تعقیمھا  ٠ ٦

   ٠وذلك لضمان عدم تلوثھا 
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  التطھیر الفعال لالسطح وتنظیف االنسكابات 
 
ان المسح بمطھر یتراوح مستواه بین المتوسط والمنخفض مقبول 

ھذه المطھرات مثل ھیبوكلوریت ( ة المناضد لسطوح مثل اغطی
ي معظم الحاالت في اماكن ف).الصودیوم والكالسیوم، والكلورامین

الرعایة الصحیة تتم معالجة الدم المتناثر بازالة الدم المرئي بمادة ماصة 
ثم ازالة تلوث ) ٠أو ما شابھ، نشارة خشب،مثل المنادیل الورقیة (

كلوریت الصودیوم یبومثل محلول ھ المنطقة بمسحھا بمطھر مالئم
فھو یقتل فیروس العوز ) الكلور السائل( كمزیل االلوان المنزلي 

اجزاء من ) ١٠(في  واحد المناعي البشري سریعاً ویكون تخفیفھ جزء
في حالة الكمیات الكبیرة المسكوبة من الدم او تناثر مادة مركزة أما  الماء

 :یجب اتباع مایليف) ركما قد یحدث في المختب(  او مزروعة
  .تغطیة المنطقة بمنادیل ورقیة او مادة ماصةاخرى -
 .دقائق) ١٠(مدة لویترك  یصب مطھر فوق المادة الماصة -
یمسح السائل المسكوب كلھ بمادة ماصة جدیدة ویوضع في  -

 .وعاء للنفایات الملوثة
ئل بتخفیف جزء ایطھر السطح بمطھر مناسب مثل الكلور الس -

 .من الماءاجزاء  )١٠(في 
ً لغرض *   ن آل، تنظیف االنسكاباتالتعتبر الكحوالت مناسبة عموما

ً وال ینفذ خاللھاآلالكحول سریع التبخر و . نھ یخثر البقایا العضویة سریعا
  :المنا عي البشري زتتضمن المطھرات االخرى الفعالة ضد فایروس العو

  %.٧٠الكحول االثیلي او االیزوبروبیلي  -
 %.٢الكلور الدھاید  -
 %.٣) او اللیزول(الفینول  -
 %.٢.٥مركب الیود والبوفیدون  -
 %  .٦-٣الماء االوكسجیني   -
 %. ٤الفورمالدھاید  -
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   Antisepticsتطھیر االنسجة الحیة بالمطھرات 
  
  : ویمكن ان یتم ذلك بواسطة   
 
 .            بیليرالكحول االثیلي والكحول االیزوب -١  

الجراثیم والفطریات  ولیست بیدان بمتشابھة فھما م لھما خواص مطھرة     
للحصول على اكبر قدر من الفعالیة  .لھما فعالیة ضد االبواغ الجرثومیة

ً % ٧٠یجب ان یستعمل بتركیز قدره  اما ) ماء% ٣٠كحول و %٧٠(تقریبا
  .  اقل فعالیةفھي التركیز االدنى او االعلى من ذلك 

  
  Polyvidone iodineبولیفیدون الیود  -٢ 

مركب حامل للیود وھو یحضر عادة على شكل محلول بتركیز         
١٠.%  
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  المصادر 
  

دالئل بشان طرائق التعقیم والتطھیر الفعالة ضد فیروس العوز  .١
/ ٢العدد/ سلسلة االیدز/ منظمة الصحة العالمیة/ المناعي البشري

 .١٩٨٩ثانیة الطبعة ال
دالئل لتمریض االشخاص المصابین بعدوى فیروس العوز المناعي  .٢

 .١٩٨٩/  ٣العدد / سلسلة االیدز / منظمة الصحة العالمیة/البشري
 
تقریر مشاورة لمنظمة الصحة العالمیة بشأن الوقایة من انتقال  .٣

فایروس العوز المناعي البشري وفایروس التھاب الكبد البائي في 
/ المكتب االقلیمي لشرق البحر المتوسط/ ایة الصحیةمواقع الرع
 . ١٩٩١/ مصر/ االسكندریة

  
المكتب االقلیمي لشرق / منظمة الصحة العالمیة / مكافحة العدوى  .٤

 . ١٩٩١/ االسكندریة/ البحر المتوسط
 
منظمة الصحة ) االیدز(وبائیات متالزمة العوز المناعي المكتسب  .٥

/ الطبعة الخامسة/ ق البحر المتوسطالمكتب االقلیمي لشر/ العالمیة
١٩٩٣ . 

  
المكتب / منظمة الصحة العالمیة/ النشرة الوبائیة القلیم شرق المتوسط .٦

 .٢٥/١٩٩٤العدد/ االقلیمي لشرق المتوسط
 
مكافحة عدوى االیدز للعاملین في مجال الرعایة الصحیة  .٧

منشورات اللجنة القومیة السودانیة لمكافحة االیدز رقم /لالولیة
٤٨/١٩٩٥. 

 
/ االجراءات الوقائیة في المشافي و المراكز الصحیة و العیادات .٨

وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة /الجمھوریة العربیة السوریة
البرنامج الوطني لمكافحة االیدز واالمراض المنقولة /الصحة العالمیة

 ً  .١٩٩٥جنسیا
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  ...عزيــزي املواطـــن 

( ابة بعدوى فريوس العوز املناعي املكتسب للتأكد من سالمتك من اإلص    
بإمكانك إجراء الفحص يف أحد خمتربات مراكز فحص العوز املناعي )  األيدز

  .جمانًا ودون اإلدالء بأي معلومات شخصية 
  ...وملزيد مــن املعلومات 

ساحة األندلس / الكائن يف بغداد  الوطين لاليدزركز امليرجى مراجعة       
    ٧١٨٠٠١٧هاتف 
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