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الدليل الوطني ملكافحـة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية العراقية

بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية 2009

االعداد
وزارة ال�صحة العراقية و جامعة بغداد
 .1الدكتورة اميان عا�صم  -مدير عام دائرة االمور الفنية  -وزارة ال�صحة
 .2الدكتور حممد جالب  -معاون مدير عام دائرة االمور الفنية  -وزارة ال�صحة
 .3الدكتورة �سعاد جا�سم  -م�س�ؤولة �شعبة �صحة البيئة يف دائرة الأمور الفنية  -وزارة ال�صحة
 .4الدكتور نافع عزيز  -ا�ستاذ م�ساعد يف كلية الطب  -جامعة بغداد
 .5ال�سيد علي ح�سني  -خمترب ال�صحة العامة  -وزارة ال�صحة
 .6ال�سيد علي هادي  -ممر�ض جامعي -دائرة التخطيط و تنمية املوارد  -وزارة ال�صحة

خرباء منظمة ال�صحة العاملية
 .1الدكتورة نعيمة الق�صري -ممثلة منظمة ال�صحة العاملية  -مكتب العراق
 .2الدكتورة بثينة غامن -م�س�ؤولة الوبائيات  -منظمة ال�صحة العاملية  -مكتب العراق
 .3الدكتور حممد العبدالالت  -رئي�س ق�سم �ضبط العدوى -وزارة ال�صحة االردنية

I

متهيد
�إن العدوى الناجتة عن الرعاية ال�صحية م�شكلة يعاين منها الكثريون يف جميع �أنحاء العامل ،وتعترب من �أهم �أ�سباب الوفاة ،كما
�أنها تت�سبب يف ارتفاع حدة الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض لدى املر�ضى الذين يتلقون خدمات الرعاية ال�صحية ،و تت�سبب يف �إهدار
موارد الرعاية ال�صحية وزيادة التكلفة ،حيث يرتبط ذلك بزيادة تعاطى الأدوية و�إجراء الفحو�صات املخربية بالإ�ضافة �إىل �إطالة
فرتة البقاء بامل�ست�شفيات ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبا على حياة املر�ضى حتى بعد اخل�ضوع للعالج.
تعترب �أ�س�س الوقاية من العدوى ومكافحتها قابلة للتطبيق يف كافة الأماكن التي تقوم بتقدمي الرعاية ال�صحية .وتهدف تلك
الأ�سا�سيات �إىل وقاية كل من مقدم ومتلقي الرعاية ال�صحية من التعر�ض للميكروبات املعدية واحلد من حاالت الإ�صابة بالأمرا�ض
ومعدل الوفيات امل�صاحبة ملثل هذه العوامل يف حالة حدوث عدوى .ولذلك ي�ستلزم الأمر و�ضع هيكل تنظيمي قوي ووا�ضح على
كل م�ستويات نظام الرعاية ال�صحية وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات املناطه بالأ�شخا�ص امل�سئولني عن العمل وذلك كخطوة �أوىل.
ويعترب الهيكل التنظيمي عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر جناح �أي برنامج من برامج ال�صحة العامة .وينبغي �أن ي�شارك اجلميع
بدء ًا من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن الدعم الإداري وانتهاء ًا بال�شخ�ص املكلف بتقدمي الرعاية ال�صحية املبا�شرة .ويتمثل الهيكل
التنظيمي لربنامج مكافحة العدوى يف العراق يف جميع امل�ستويات املختلفة ,مركزي ًا على م�ستوى وزارة ال�صحة ثم على م�ستوى
الدوائر ال�صحية و امل�ؤ�س�سات ال�صحية املختلفة.
لقد و�ضعت وزارة ال�صحة العراقية مو�ضوع �ضبط العدوى على �سلم اولوياتها حيث مت اعداد هذا الدليل وبدعم فني من قبل
منظمة ال�صحة العاملية .و يعد هذا الدليل املرجع الأول املوحد على م�ستوى العراق الجراءات و �سيا�سات �ضبط العدوى وهي
اخلطوة الأوىل على الطريق لو�ضع �أ�س�س ومعايري وبوتوكوالت موحدة على م�ستوى القطر
و يف اخلتام ,نتمنى على جميع الكوادر االلتزام و تطبيق االجراءات و ال�سيا�سات الواردة يف هذا الدليل ل�ضمان جودة اخلدمة
ال�صحية املقدمة و �سالمة جميع ابناء العراق الغايل.

					
الدكتور �صالح احل�سناوي
وزارة ال�صحة  /العراق				

الدكتورة نعيمة الق�صري

ممثل منظمة ال�صحة العاملية يف العراق
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فهـ ـ ــر�س املحتويـ ـ ــات
املو�ض ـ ـ ـ ــوع

رقم ال�صفحة

�أهمية برنامج ال�سيطرة على العدوى

1

اكت�شاف امليكروبات

2

y

yلوفنهوك

2

y

yروبرت كوخ

2

y

yلوي�س با�ستور

2

y

yجوزيف لي�سرت

2

y

yاجناز �سيميلوايز

3

م�صادر انتقال العدوى املكت�سبة داخل املن�ش�أة ال�صحية

3

�أجهزة الدفاع الطبيعية التي تقي الإن�سان من العدوى

3

التحول من اال�ستعمار البكتريي اىل العدوى

4

الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للإ�صابة بالعدوى داخل امل�ست�شفيات

4

احلد الأدنى من اجلرعة امليكروبية املعدية

4

�سل�سلة انتقال العدوى

4

�أمثلة لطرق انتقال العدوى

6

اين ميكن قطع حلقة انتقال العدوى

7

ت�أثري العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية

7

y

yاالحتياطات القيا�سية

7

y

yاحتياطات نقل العدوى

8

طريقة انتقال العدوى بفريو�س الإيدز وااللتهاب الكبدي الفريو�سي «بي» و «�سي»

10

انتقال امليكروبات املوجودة بالدم

10

املناطق الأكرث عر�ضة حلدوث العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية

11

الهيكل التنظيمي

12

العناية بنظافة اليدين

15

�أنواع العناية بنظافة الأيدي

15

تخ�صي�ص خم�س دقائق للعناية بنظافة اليدين

15

V

املو�ض ـ ـ ـ ــوع

VI

رقم ال�صفحة

�أدوات الوقاية ال�شخ�صية

21

y

yالكفوف

21

y

yاملراييل والعباءات

22

y

�yأغطية الر�أ�س

23

y

yالكمامة اجلراحية

23

y

yواقيات الوجه او النظارات الواقية

24

y

yواقيات القدم

24

الأ�ساليب املانعة للتلوث

25

العنا�صر الأ�سا�سية للأ�ساليب املانعة للتلوث

25

الأ�ساليب املانعة للتلوث �أثناء احلقن

25

العبوات متعددة اجلرعات

26

الأ�ساليب املانعة للتلوث �أثناء تركيب الق�سطرة الوريدية املركزية

26

الأ�ساليب املانعة للتلوث خالل تركيب الق�سطرة الوريدية الطرفية

27

الأ�ساليب املانعة للتلوث �أثناء تركيب الق�سطرة البولية

27

الأ�ساليب املانعة للتلوث عند غيار اجلروح

28

التعامل الآمن من الأدوات احلادة

31

مناولة الأدوات احلادة

31

حت�ضري مكان العملية اجلراحية

32

ال�سالمة وال�صحة املهنية

33

اعتبارات خا�صة بال�سالمة املهنية

33

اجراءات ما بعد التعر�ض للوخز واملخاطر املهنية

33

نظافة بيئة امل�ست�شفى

35

تق�سيم مناطق امل�ست�شفى ح�سب اخلطورة

35

التعامل مع ال�شرا�شف والبيا�ضات

37

جمع ونقل ال�شرا�شف والبيا�ضات

37

غ�سيل ال�شر ا�شف والبيا�ضات وجتفيفها وتخزينها

37

�إدارة النفايات الطبية

38

املو�ض ـ ـ ـ ــوع

رقم ال�صفحة

انواع النفايات الطبية اخلطرة

38

التخل�ص من النفايات ال�سائلة

42

جمع و نقل النفايات الطبية

42

تخزين النفايات الطبية

43

النقل اخلارجي

43

طرق معاجلة النفايات والتخل�ص النهائي

44

ترميد النفايات الطبية

44

التطهري الكيماوي

45

املعاجلة احلرارية

45

�أحكام عامة يف املعاجلة والتخل�ص النهائي

46

خطوات الإجراءات الوقائية يف تعقيم الآالت والأدوات امللوثة

47

تعريفات خا�صة بوحدة التعقيم

47

م�ؤ�شرات التعقيم

47

موا�صفات وموقع وحدة التعقيم املركزي

48

دورة معاجلة الأدوات

51

التنظيف اليدوي

52

التنظيف با�ستخدام جهاز املوجات فوق ال�صوتية

53

التنظيف با�ستخدام الغ�سالة االتوماتيكية

53

التجميع والتغليف

53

التطهري عايل امل�ستوى

55

طرق التعقيم

56

تخزين االدوات املعقمة

62

الوقاية من العدوى داخل جناح العمليات

63

اجراءات �ضبط العدوى يف جناح العمليات

64

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف جناح العمليات

64

�إعداد اليدين قبل العملية اجلراحية

65

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف جناح العمليات

68

VII

املو�ض ـ ـ ـ ــوع

VIII

رقم ال�صفحة

املطهرات اخلا�صة ب�إعداد جلد املري�ض و�أيدي العاملني قبل الإجراء اجلراحي

69

مالحظات وتعليمات ال�ستعمال املطهرات

71

ا�ستخدام امل�ضادات احليوية الوقائية قبل العمليات اجلراحية

71

املالب�س الوقائية امل�ستخدمة يف غرفة العمليات

72

توفري جمال العملية املعقم »«Surgical field

72

�إتباع �أ�سلوب جراحي جيد

72

مناولة الأدوات احلادة:

73

موا�صفات �صاالت العمليات ملنع عدوى مو�ضع اجلراحة

73

y

yدرجة احلرارة والرطوبة يف �صاالت العمليات

75

y

yالتهوية املثالية يف جناح العمليات

75

y

yالأبواب واجتاه ال�سري

76

y

yالأجهزة والأدوات والرزم والبيا�ضات

76

y

yالتدبري املنزيل يف جناح العمليات

77

y

�yأخطاء �شائعة يف جناح العمليات يجب االبتعاد عنها

78

y

yال�صيانة يف جناح العمليات

78

y

yالتعقيم والتطهري اخلا�ص بجناح العمليات

78

ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة غ�سيل الكلى

79

اهم م�صادر انتقال العدوى املكت�سبة داخل وحدات الغ�سيل الكلوي

79

�أكرث �أنواع واماكن العدوى املرتبطة بعملية غ�سيل الكلى

79

الإجراءات الوقائية يف وحدة غ�سيل الكلية

81

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدة غ�سيل الكلى

81

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف وحدة غ�سيل الكلى

82

التخل�ص من املخلفات يف وحدة غ�سيل الكلى

83

ت�صميم وحدة غ�سيل الكلى املثايل للحد من انت�شار العدوى

83

نظافة البيئة يف وحدة غ�سيل الكلى

83

اجراءات خا�صة لوحدة غ�سيل الكلى

84

اال�ساليب املانعة للتلوث للوقاية من العدوى اثناء تركيب ق�سطرة الغ�سيل الربيتوين

85

املو�ض ـ ـ ـ ــوع

رقم ال�صفحة

الأ�ساليب املانعة للتلوث عند التعامل مع اجللد املغطي ملكان النا�سور

85

مراقبة جودة املياه امل�ستخدمه يف عملية غ�سيل الكلى

86

معاجلة املياه امل�ستخدمه يف �إجراء عملية الغ�سيل الكلوي

86

اجراءات ت�ساعد يف احلد من تلوث املياه

87

الإجراءات الفورية عند حدوث تلوث بكتريي يف وحدة معاجلة املياه

87

ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة املناظري

88

�أنواع العدوى املرتبطة با�ستخدام املناظري

88

تو�صيات خا�صة للعمل يف وحدة املناظري

90

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدة املناظري

90

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف وحدة املناظري

91

الت�صميم الهند�سي لوحدة املناظري

92

امور يجب مراعاتها اثناء ت�صميم وحدة املناظري

92

خطوات معاجلة املناظري قبل اعادة اال�ستخدام

93

�أنواع املناظري

94

y

�yإجراءات تعقيم املناظري ال�صلبة

94

y

yاجراءات تطهري املناظري املرنة

95

تخزين املناظري

96

ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة العناية املركزة

97

اكرث االماكن التي تعترب م�ستودع للميكروبات يف وحدات العناية املركزة

97

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدة العناية املركزة

98

اعتبارات خا�صة للوقاية من العدوى يف وحدة العناية املركزة

99

y

yالعناية باجلهاز التنف�سي

99

y

yتعليمات �ضبط العدوى للحد من عدوى امل�ست�شفيات الناجمة عن تركيب جهاز التنف�س ال�صناعي

100

ت�صميم وحدة العناية املركزة الذي ي�ساعد يف ال�سيطرة على العدوى

101

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف وحدات العناية املركزة

104

ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة اخلداج

105

اكرث االماكن التي تعترب م�ستودع للميكروبات يف وحدات اخلداج

105
IX

املو�ض ـ ـ ـ ــوع

X

رقم ال�صفحة

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدة اخلداج

106

الإجراءات الوقائية يف وحدة اخلداج

107

اعتبارات خا�صة للوقاية من العدوى يف وحدة اخلداج

108

تغذية الطفل

109

ت�صميم وحدة اخلداج الذي ي�ساعد يف ال�سيطرة على العدوى

110

العزل داخل وحدات اخلداج

112

ر�صد حاالت العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية

112

الزيارة يف وحدة اخلداج

113

العاملون يف وحدات اخلداج

114

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف وحدات اخلداج

114

ال�سيطرة على العدوى داخل ق�سم الطوارئ

115

الإجراءات الوقائية يف ق�سم الطوارئ

116

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف ق�سم الطوارئ

117

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف ق�سم الطوارئ

118

التخل�ص من املخلفات

118

ت�صميم ق�سم الطوارئ الذي ي�ساعد يف ال�سيطرة على العدوى

118

تعليمات خا�صة ل�سيارات اال�سعاف

119

نظافة البيئة يف ق�سم الطوارئ

119

ال�سيطرة على العدوى داخل عيادات الأ�سنان

121

�آلية انتقال العدوى املكت�سبة يف عيادة الأ�سنان

121

قواعد عامة ملكافحة العدوى يف عيادة الأ�سنان

122

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف عيادات اال�سنان

122

قواعد عامة بخ�صو�ص نظافة اليدين يف جمال طب الأ�سنان

123

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف جمال طب الأ�سنان

124

الواقي املطاطي

125

واقي العينني للمر�ضى

125

مكافحة العدوى يف عيادات الأ�سنان خالل املراحل املختلفة للعالج

125

املو�ض ـ ـ ـ ــوع

رقم ال�صفحة

تعقيم الأدوات �شديدة اخلطورة

128

طرق التعقيم

128

ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة املختربات

130

�آلية حدوث اال�صابة وانتقال العدوى يف املختربات

130

مبادىء ا�سا�سية ل�ضبط العدوى يف املختربات

131

م�ستوى الأمان البيولوجي

131

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف املختربات

132

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف املختربات
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ال�سيطرة على العدوى املكت�سبة يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية
�أهمية برنامج ال�سيطرة على العدوى
�إن العدوى الناجتة عن الرعاية ال�صحية م�شكلة يعاين منها الكثريون يف جميع �أنحاء العامل ،وتعترب من �أهم �أ�سباب الوفاة ،كما �أنها تت�سبب يف
ارتفاع حدة الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض لدى املر�ضى الذين يتلقون خدمات الرعاية ال�صحية ،و تت�سبب يف �إهدار موارد الرعاية ال�صحية وزيادة
التكلفة ،حيث يرتبط ذلك بزيادة تعاطى الأدوية و�إجراء الفحو�صات املخربية بالإ�ضافة �إىل �إطالة فرتة البقاء بامل�ست�شفيات ،الأمر الذي قد ي�ؤثر
�سلبا على حياة املر�ضى حتى بعد اخل�ضوع للعالج ،ومن ثم ال بد من مكافحة هذه العدوى واحلد من انت�شارها حتى مع قلة املوارد لأنها عالية املردور
ومن العوامل التي �ساعدت على انت�شار تلك الأمرا�ض يف املن�ش�آت ال�صحية:
y
y
y
y
y

yالتقدم التكنولوجي وزيادة اللجوء للعمليات اجلراحية.
yزيادة �أعداد املر�ضى امل�صابني بنق�ص املناعة �سواء كان ذلك نتيجة الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض �أو غري ذلك.
yزيادة �أعداد املر�ضى كبار ال�سن �أو الذين يعانون من �أمرا�ض مزمنة مثل ال�سكري.
�yسوء ا�ستخدام امل�ضادات احليوية الذي �أدى �إىل زيادة �أعداد امليكروبات املقاومة لهذه امل�ضادات.
�yضعف برامج الوقاية من العدوى وعدم تدريب القائمني على الرعاية ال�صحية وتوعيتهم بو�سائل وا�ساليب الوقاية من العدوى احلديثة.

ي�شيع اعتقاد خاطئ ب�أن برامج مكافحة الأمرا�ض املعدية مكلفة وتفوق �إمكانيات معظم امل�ست�شفيات ،ولكن العك�س هو ال�صحيح حيث �أن مكافحة
العدوى تعتمد على الت�صرف الفطري ال�سليم واملمار�سات الآمنة .وميكن �أن يتم تطبيقها ب�أقل التكاليف ،فربامج مكافحة العدوى امل�صممة بطريقة
متوازنة توفر مبالغ ال ب�أ�س بها للم�ؤ�س�سة ،فعلى �سبيل املثال ميكن مكافحة العدوى بني املر�ضى املوجودين يف وحدات الرعاية املركزة عن طريق
تنظيف الأيدي جيد ًا وعن طريق االلتزام بالأ�ساليب املانعة للتلوث وذلك بد ًال من و�صف امل�ضادات احليوية املكلفة التي قد تت�سبب يف حدوث
م�شكالت �أخرى.
عالوة على ذلك ،قد ي�ؤدى عدم االهتمام ب�أ�ساليب احلقن الآمن �إىل العدوى بالأمرا�ض املنقولة بالدم مثل التهاب الكبد الفريو�سي (Hepatitis
 )C,Bوفريو�س العوز املناعي املكت�سب (الإيدز) «»HIV
وبنظرة �سريعة على تاريخ الوقاية من العدوى نرى انه �أول من تكلم عن هذه املبادئ
العظيمة هو ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم ،ومن االحاديث التي وردت:
y

yقال عليه ال�سالم ( :فر من املجذوم فرارك من الأ�سد )

y

yوقال �صلى اهلل عليه و�سلم� (:إذا ولغ الكلب فى �إناء �أحدكم فليغ�سله �سبعا �إحداهن
بالرتاب ) رواه م�سلم

y

مم َر�ض على م�صح )
yوقال عليه ال�سالم  ( :ال يورد ْ

y

 yقال عبد الرحمن بن عوف� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول� ( :إذا نزل
الطاعون ب�أر�ض فال تخرجوا منها فرار ًا منه ،و�إذا كان ب�أر�ض فال تدخلوها)
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اكت�شاف امليكروبات
y
y
y
y
y

yلوفنهوك 1723 - 1632 Leeuwenhoek

yكان تاجرا هولنديا يعمل يف املن�سوجات وكان يتفقد جودة الن�سج بالعد�سة املكربة
yنظر اىل قطرة ماء من م�ستنقع فوجد فيها عاملا غريبا من املخلوقات ال�صغرية التي اده�شته با�شكالها وحركاتها
�yسماها (احليوانات ال�صغرية) وكانت �سبب ًا يف �شهرته
yدر�س كل االنواع الرئي�سية من الكائنات الدقيقة وحيدة اخللية مثل الربوتوزوا والطحالب واخلمائر والبكترييا
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeuwenhoek

yروبرت كوخ Koch Robert

y

1843 - 1910

مكت�شف العالقة بني البكترييا والأمرا�ض املعدية
y

yاكت�شف العديد من الأمرا�ض املعدية وامليكروبات.
yيعد روبرت كوخ �أول من �أثبت �أن الأمرا�ض املُعدية ،التي كانت تفتك ب�شعوب �أوروبا ،والتي كان �سببها كائنات حية جمهرية.

y

yيف عام  1876اكت�شف م�سبب اجلمرة اخلبيثة � ، Anthraxإذ كان حينذاك ذائع االنت�شار يف القارة الأوروبية ،وعرف هذا الوباء ب�إ�صابة الآالف من
ر�ؤو�س الأغنام واملاعز واخلنازير وكذلك بقدرته على ا�صابة املزارعني الذين يقومون برتبية هذه احليوانات.
yبد�أ ( كوخ ) �أوىل جتاربه بتنمية بكترييا اجلمرة اخلبيثة خارج ج�سم احليوان ،والحظ منوها حتت جمهره ،ثم حقنها يف فئران فماتت وعندما فح�ص
الفئران وجد فيها �أعداد ًا كبرية من البكترييا نف�سها .
yوهكذا برهن على �أن البكترييا هي التي ت�سبب مر�ض اجلمرة اخلبيثة.

y

yاكت�شف كوخ البكترييا امل�سببة ملر�ض ال�سل (.)TB
ً
yو بعد �أن ن�شر كوخ اكت�شافاته ،قام العلماء بدرا�سة الأمرا�ض املعدية التي ت�صيب الإن�سان ،و مت التو�صل �إىل �أن البكترييا ت�سبب عددا من الأمرا�ض
للإن�سان ،مثل الدفترييا ،و الكولريا ،و احلمى التيفوئيدية.
yحاز كوخ على جائزة نوبل يف الطب والفيزيولوجيا �سنة .1905

y

y
y

y
y

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch

y
y
y
y

1822 - 1895

yلوي�س با�ستور Louis Pasteur
�yصاحب نظرية ان الهواء يحتوي على كائنات حية دقيقة ميكن م�شاهدتها بامليكرو�سكوب
yاثبت ان التخمر عملية ميكروبية
�yصاحب فكرة الب�سرتة للحليب .1868
rabies

y

�yأول من اكت�شف اللقاحات و خا�صة �ضد داء الكلب

y

yا�ستعمل فريو�س جدري البقريف حت�صني االن�سان �ضد مر�ض

y

 (yاجلدري )  vaccineم�شتق من الكلمة الالتنية  vaccaوتعني البقرة
م�ضعفة الك�ساب املناعة يف اي حيوان

والتي ا�شتق منها م�صطلح vaccination

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur

y
y
y
y

2

yجوزيف لي�سرت Josef Lister
yجراح املاين كان يعاين من ازدياد ن�سبة الوفيات بني مر�ضى العمليات اجلراحية التي قد ت�صل اىل % 40
yبد�أ با�ستخدام املطهرات قبل اجراء العمليات فنق�صت ن�سبة الوفيات اىل % 5
yلذلك �سمي ابو املطهرات ( )Father of antiseptics

ليدل على ا�ستعمال بكترييا
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yاجناز �سيميلوايز

y

Ignaz Semmelweis

1846

y

yابو العناية بنظافة االيدي (  )Father of Hand Hygieneالحظ ن�سبة وفيات عالية ت�صل اىل  %16ب�سبب حمى النفا�س
yاعطى تعليمات اىل االطباء بتطهري االيدي بالكلورين قبل القيام باجراءات التوليد

y

yتراجعت ن�سبة حمى النفا�س اىل ما يقارب % 2

y

م�صادر انتقال العدوى املكت�سبة داخل املن�ش�آت ال�صحية
م�صدر داخلي (:)Endogenous
y

yجزء من الفلورا الطبيعية تدخل مناطق معقمة ال تعي�ش فيها ا�صال كما هو احلال يف تركيب ق�سطرة وريدية طرفية �أو مركزية ,ق�سطرة بولية �أو
�إجراء عملية جراحية.

م�صدر خارجي (:)Exogenous
y

yت�أتي العدوى ب�سبب دخول بع�ض امليكروبات �إىل ج�سم املري�ض من م�صدر خارجي غالبا ب�سبب �أيدي العاملني �أو االدوات غري املعقمة.

�أجهزة الدفاع الطبيعية التي تقي االن�سان من العدوى
اجللد :
y

 yهو خط الدفاع الأول ويكون حاجز يقي �صاحبه من اال�صابة بامليكروبات ولكن اذا جرح اجللد عندئذ ميكن ان تدخل هذه امليكروبات اىل اجل�سم
عرب هذه اجلروح مثل احلروق واالكزميا.

الأغ�شية املخاطية:
y

yتقي اجل�سم من عدد من امليكروبات التي تت�صل بها،
كما ان الأغ�شية املخاطية عادة ما تغري وتبدل خالياها
للحفاظ على �سالمتها وتغطي الفلورا الطبيعية االغ�شية
املخاطية وتقيها من البكترييا و�أي تغيري يطر�أ عليها
نتيجة �سوء ا�ستخدام امل�ضادات احليوية ي�ؤدي اىل خلل يف
تركيبة الفلورا الطبيعية وانت�شار امليكروبات.

املناعة الذاتية املعتمدة على الأج�سام امل�ضادة:
y

yوهي �أج�سام م�ضادة �أو بروتينات تفرزها بع�ض خاليا
اجل�سم ،ووظيفتها الت�صدي للميكروبات امل�سببة
للأمرا�ض التي تدخل اجل�سم وحتاول �أن متنعها من
االنت�شار.

املناعة اخللوية:
y

 yوتاتي نتيجة املطاعيم املختلفة حيث يقوم اجل�سم
ببناء االج�سام امل�ضادة التي تتعرف على امليكروبات
م�سببات االمرا�ض حال دخولها اىل اجل�سم  ,ومثال
عليها مطعوم التهاب الكبد ب B Hepatitis
واحل�صبة . Measles
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التحول من اال�ستعمار بامليكروبات �إىل العدوى

تعتمد فر�صة الإ�صابة بالعدوى من عدمها بعد التعر�ض للميكروبات على التفاعل بني هذه امليكروبات و دفاعات اجل�سم .ولي�س كل من ي�صاب
باال�ستعمار امليكروبي �سوف ي�صاب بالعدوى ،فقد ميثل �أولئك الأ�شخا�ص الذين انتقلوا من مرحلة اال�ستعمار امليكروبي �إىل مرحلة العدوى جزء ًا
ب�سيط ًا فقط من �إجمايل الأفراد احلاملني للميكروب امل�سبب للمر�ض.

الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للإ�صابة بالعدوى داخل امل�ست�شفيات
y

y
y
y

yامل�صابني بنق�ص املناعة
yحديثي الوالدة
yامل�سنني
yامل�صابني ببع�ض االمرا�ض املزمنة مثل ( ال�سكري والق�صور الكلوي).

احلد الأدنى من اجلرعة امليكروبية املعدية (احلد الأدنى من عدد امليكروبات القادر على �إحداث املر�ض)

ال تتم الإ�صابة احلتمية بالعدوى عند وجود عدد �ضئيل من امليكروبات داخل الأن�سجة �أو حولها ،ولكن عندما يزداد العدد عن حد معني فمن
املتوقع �أن ي�صاب ذلك الن�سيج بالعدوى ،ويختلف ذلك تبع ًا لنوع امليكروبات ومو�ضع دخولها من اجل�سم ،وفيما يتعلق بالأمرا�ض التي تن�ش�أ داخل
امل�ست�شفيات ال تكفى �أعداد قليلة من امليكروبات امل�سببة لها لإحداث املر�ض فمث ًال تزيد اجلرعة الالزمة لإحداث املر�ض بوا�سطة الكلب�سيالت
 Klebsiellaو�أنواع املعويات  Enterobacteriaعن ) 100000 (510من الوحدات املكونة للم�ستعمرة/ملم  ، ml / CFUعلى عك�س احلال مع
فريو�س التهاب الكبد نوع (  ) Bالذي يكفى فيه وجود  10فريو�سات لإحداث الإ�صابة.
�سل�سلة انتقال العدوى ()infection chain

ال حتدث العدوى �إال مع وجود العنا�صر الأ�سا�سية امل�ؤدية �إىل ذلك وهذه العنا�صر هي:
y yامليكروب امل�سبب للعدوى ()Infectious Agent
y yحا�ضنة ()Reservoir
y yمكان اخلروج () Place of exit
y yو�سيلة انتقال ( )Transmission of Mode
y yمكان للدخول ()Place of entry
y yا�شخا�ص معر�ضون ()Susceptible host

�شكل رقم ( )1حلقة انتقال العدوى

حا�ضنة
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ا�شخا�ص
معر�ضون

مكان خروج

مكان دخول

و�سيلة انتقال
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املكونات ال�ستة لدورة انتقال املر�ض
م�سبب العدوى:

امليكروبات التي ميكن �أن تت�سبب يف الإ�صابة بالعدوى ،وت�شمل البكترييا والفريو�سات و الربوتوزوا والفطريات.

احلا�ضنة:

وهو املكان الذي تعي�ش فيه امليكروبات وتنمو وتتكاثر ،وقد يكون يف الإن�سان �أو احليوان �أو النبات �أو الرتبة �أو الهواء �أو املاء �أو غري ذلك

�أماكن اخلروج:

وهي الطرق التي تخرج من خاللها العوامل امل�سببة للعدوى  ،وميكن ان تكون الدورة الدموية �أو الفتحات املوجودة باجللد والأغ�شية املخاطية
واجلهاز التنف�سي و البويل والتنا�سلي و اله�ضمي  ،وذلك عن طريق الدم �أو الإفرازات �أو الرذاذ الذي ي�أتي من هذه الأجزاء من اجل�سم.

طرق االنتقال:

الطريقة التي تنتقل بها امليكروبات من احلا�ضنة �إىل ال�شخ�ص املعر�ض للإ�صابة ،وتوجد خم�س طرق النتقال العوامل املعدية (انظر اجلدول)

�أماكن الدخول:

متثل �أماكن الدخول الطريق الذي ت�سلكه امليكروبات امل�سببة للمر�ض لتدخل ج�سم ال�شخ�ص املعر�ض للإ�صابة ،وقد تدخل هذه امليكروبات عن طريق :
y
y
y
y
y
y

yجمرى الدم (من خالل مواقع دخول الأجهزة للدم مثل الق�سطرة الوريدية واحلقن).
yفتحات اجللد (مثال :اجلروح ال�سطحية والعميقة والطفح اجللدي ومو�ضع اجلراحة).
yالأغ�شية املخاطية (مثال :العيون والأنف والفم).
yاجلهاز التنف�سي
yاجلهاز البويل والتنا�سلي
yاجلهاز اله�ضمي

اال�شخا�ص املعر�ضون للإ�صابة:

وهم اال�شخا�ص امل�ستعدون لال�صابة بالعدوى ،وقد يكونوا املر�ضى �أو مقدمي الرعاية ال�صحية �أو الزوار �أو �أفراد املجتمع ،وي�ساعد التطعيم �ضد
�أنواع معينة من امليكروبات امل�سببة للعدوى يف تقليل الإ�صابة بالأمرا�ض التي ت�سببها هذه امليكروبات.
جدول رقم ( )1الطرق الرئي�سية النتقال العدوى

الرقم

طريق االنتقال
التالم�س

contact

1

االت�صـال املبـا�شر

direct contact

االت�صال غري املبا�شر

Indirect contact

التعريف

امثلة
جراثيم العنقوديات الذهبية

انتقال م�سبب العدوى مبا�شرة من احلا�ضنة �إىل
ال�شخ�ص املعر�ض للإ�صابة ويعترب من �أهم طرق انتقال
العدوى و�أكرثها �شيوع ًا

()staphylococcusaureus
والعالقة اجلن�سية
(مثال :داء ال�سيالن ،فريو�س العوز
املناعي الب�شري «)»HIV

انتقال امليكروبات نتيجة تالم�س مبا�شر بني �سطح
م�صاب باملر�ض مع �سطح ج�سم �آخر عر�ضة للإ�صابة

جراثيم العنقوديات الذهبية
 MRSAالتهاب الكبد BوC
عن طريق الوخز,االت�صال اجلن�سي

انتقال امليكروبات من �شخ�ص م�صاب اىل اخر معر�ض الأيدي امللوثة ملقدمي الرعاية ال�صحية
�أو االدوات امللوثة
لال�صابة بطريقة غري مبا�شرة
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الـرذاذ

Droplet

2

نتيجة التحدث �أو العط�س
�أوال�سعال �أو الناجت عن بع�ض
الإجراءات الطبية مثل عمل
تنظري الق�صبات الهوائية �أو
�شفط ال�سوائل من اجلهاز
التنف�سي،

الهواء

3

Airborne

(�أقل من �أو ت�ساوى 5
ميكرون)

رذاذ اجلهاز التنف�سي الذي يحتوى على امليكروبات
وينت�شر ذلك الرذاذ امللوث عرب الهواء مل�سافة ق�صرية
ال تزيد عن  2مرت ويتم دخوله �إىل ج�سم ال�شخ�ص
املعر�ض للإ�صابة عن طريق الفم �أو االغ�شية املخاطية،
ويتميز الرذاذ بالكثافة العالية (اكرث من  5ميكرون)
التي ال ت�سمح له ب�أن ي�ستمر معلق ًا يف الهواء كما هو
احلال بالن�سبة للميكروبات املنقولة بالهواء،

االنفلونزا ،احل�صبة االملانية,التهاب
ال�سحايا,الدفترييا

نويات قطريية �صغرية جد ًا تخرج من اجلهاز التنف�سي
كذلك حتتوى على كائنات دقيقة تظل معلقة يف الهواء
الذي يحملها مل�سافات بعيدة جد ًا  -ثم يقوم العائل
املعر�ض للإ�صابة بالعدوى با�ستن�شاقها.

احل�صبة وال�سل واجلدري
وجدري املاء

4

الناقل الو�سيط

تنتقل امليكروبات اىل ال�شخ�ص املعر�ض عن
طريق مادة ملوثة مب�سبب العدوى

الطعام (ال�سلمونيال) ،والدم
(فريو�سات التهاب الكبد وفريو�س
االيدز) واملاء (الكولريا وال�شيجال)
والأدوات امللوثة

5

العائل لو�سيط

تنتقل امليكروبات امل�سببة للمر�ض عن طريق
احل�شرات وغريها من احليوانات

البعو�ض الذي قد ينقل املالريا
والرباغيث التي قد تنقل الطاعون).

Vehicle

Vector

�أمثلة لطرق انتقال العدوى
y

yمن العاملني �أو الزائرين �إىل املر�ضى.
yمن املر�ضى �أو الزائرين �إىل العاملني.
yمن املر�ضى �إىل املر�ضى.

y

yمن عامل �إىل �آخر.

y
y

�شكل رقم ( )2طرق انتقال العدوى يف املن�ش�أة ال�صحية :
بني مقدمي الرعاية ال�صحية

من املر�ضى �إىل
مقدمي الرعاية
ال�صحية

من مقدمي
الرعاية ال�صحية
�إىل املر�ضى

بني املر�ضى
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اين ميكن قطع حلقة انتقال العدوى

يجب �أن يتم قطع حلقة انتقال العدوى عند نقطة معينة من احللقة للحيلولة دون انت�شار العدوى ،و�أ�سهل
نقطة ميكن �أن يتم قطعها هي طريقة االنتقال ،ويتم ذلك عن طريق اتباع الإجراءات املنا�سبة ملنع
انت�شار العدوى حيث يتم منع العوامل املعدية من االنتقال من احلا�ضنة اىل اي من اال�شخا�ص املعر�ضني
خلطر العدوى.

ت�أثري العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية
قد ت�ؤدي العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية �إىل :
y

yاملزيد من الأمرا�ض اخلطرة
yامتداد مدة املكوث يف امل�ست�شفى
yالعجز الطويل املدى
yاملزيد من العبء املايل اجل�سيم

y

yالتكاليف ال�شخ�صية املرتفعة التي ترهق كاهل املر�ضى و�أ�سرهم

y
y
y

االلتزام باالجراءات الوقائية املنا�سبة و�ضبط العدوى ي�ؤمن ما ي�أتي
y
y
y
y
y
y

yمنع اال�صابة بالعدوى بعد االجراءات الطبية مبا يف ذلك العدوى التي تنتقل اثناء اجراء العمليات .
yتقدمي خدمات متميزة ذات جودة عالية و�آمنة .
yمنع انتقال العدوى اىل الكوادر ال�صحية .
yحماية اال�شخا�ص املوجودين من اال�صابة بالعدوى من املن�شات ال�صحية.
yاحلد من انتقال العدوى بوا�سطة امليكروبات املقاومة للم�ضادات احليوية.
yتقليل تكلفة خدمات الرعاية ال�صحية حيث انها اقل تكلفة من العالج .

احتياطات منع العدوى
yاالحتياطيات القيا�سية

y
احلد الأدنى من االحتياطيات التي يجب �إتباعها عند التعامل مع املر�ضى بغ�ض النظر عن كونهم م�صابني ب�أمرا�ض معدية ام ال و ت�شمل العناية
بنظافة اليدين و�آداب العط�س وال�سعال واال�ستخدام املنا�سب ملعدات الوقاية ال�شخ�صية ح�سب الإجراء و�إتباع الأ�ساليب املانعة للتلوث ومعاجلة
الأدوات والتعقيم ونظافة بيئة امل�ست�شفى والتخل�ص الآمن من الأدوات احلادة.
جدول رقم (  ) 2االحتياطات القيا�سية املتبعة عند التعامل مع املر�ضى ب�صرف النظر كونهم م�صابني بامرا�ض معدية ام ال :

نظافة اليدين
معدات الوقاية ال�شخ�صية

x xيعد فرك االيدي باملطهر الكحويل هو املعيار الذهبي للعناية بنظافة اليدين
x xيجب �أن يتم غ�سل اليدين فقط بعد مل�س الدم �أو الإفرازات �أو االت�ساخ الظاهر للعيان
x xالكفوف  ،واملراييل والعباءات الطبية ،واغطية الر�أ�س وكمامة الوجه وواقيات العني وواقيات
القدم
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الأ�ساليب املانعة للتلوث
معاجلة االدوات

x xيجب الت�أكد من تنظيف وتطهري وتعقيم االدوات قبل ا�ستخدامها مرة �أخرى

النظافة البيئية

x xتنظيف و تطهرياال�سطح وار�ضيات م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية بانتظام

ادارة النفايات الطبية

x xاحلد من الإ�صابة بجروح ب�سبب ا�ستخدام الأدوات احلادة
x xالتخل�ص من النفايات الطبية بطريقة حتد من انت�شار العدوى داخل امل�ؤ�س�سة و خارجها

اداب العط�س وال�سعال

x xعند العط�س تغطية الفم واالنف باملناديل الورقية والتخل�ص منها مبا�شرة يف االماكن
املنا�سبة
x xغ�سل االيدي فورا عند التالم�س مع املفرزات
x xترك م�سافة ال تقل عن 1م عن ال�شخ�ص امل�صاب

ارتداء القناع اثناء اجراءات بزل
ال�سائل النخاعي ال�شوكي
y
y
y
y

x xاتباع اال�ساليب املانعة للتلوث اثناء االجراءات التي تخرتق اجللد مثل احلقن الآمن و
العمليات اجلراحية

x xيركز هذا اال�سلوب على حماية املر�ضى يف الدرجة الأوىل

yاحتياطات نقل العدوى

yتعتمد على طريق انتقال العوامل املعدية امل�سببة للأمرا�ض(مثل التالم�س املبا�شر �أو غري املبا�شر  ،الرذاذ  ،الهواء � ،أو عن طريق ناقل �أو عائل
و�سيط).
yيجب �أن يتم تطبيقها على املر�ضى املعروف �أو املحتمل �إ�صابتهم بالعدوى �أو املر�ضى امل�صابني مب�ستعمرات من امليكروبات املعدية امل�سببة للأمرا�ض
والتي لها �أهمية وبائية باال�ضافة اىل تطبيق االحتياطات القيا�سية .
yمن املهم �أن يتم الت�أكيد على �أن بع�ض امليكروبات املجهرية تنتقل ب�أكرث من طريقة ،ولذلك يجب اتباع االحتياطات اخلا�صة بتلك الطرق  ،ويف مثل هذه
احلاالت يجب �أن تطلب الن�صائح من �أحد �أع�ضاء فريق �ضبط العدوى واتباع احتياطات العزل التي يجب �أن يتم تعديلها وفق ًا ملتطلبات املكان.

�إن تطبيق تلك االحتياطات من العزل ي�ؤدي اىل منع انت�شار العدوى داخل امل�ست�شفى وال�سيطرة عليه ويجب عند العزل اخذ النقاط التالية بعني
االعتبار:
y

yعزل جميع املر�ضى امل�صابني بالعدوى �أو امل�شكوك ب�إ�صابتهم بالعدوى عن باقي املر�ضى.

�y yإذا مل تتوفر غرفة منف�صلة  ،ميكن عزلهم يف اق�سام خا�صة (العزل اجلماعي) Cohort Isolation.
y

yحتديد الكادر الطبي الذي يقوم على خدمة ورعاية ه�ؤالء املر�ضى.
yتخ�صي�ص م�ستلزمات طبية من مطهرات ومعقمات.
yاتباع تعليمات �ضبط العدوى من قبل الزوار و�أخذ ا�سماء الزائرين قبل الدخول للمري�ض.
yفرك اليدين من قبل الكوادر الطبية التي تقدم اخلدمة للمر�ضى.
yتنظيف وتطهري وتعقيم االدوات امل�ستخدمة قبل ا�ستخدامها مرة اخرى.
yتنظيف الغرفة ب�شكل جيد عند اللزوم وعند خروج املري�ض وب�شكل دوري.

y

yتوفري و�سائل الوقاية ال�شخ�صية للزوار وللكوادر الطبية.

y
y
y
y
y
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جدول رقم (  ) 3انواع العزل

نوع العزل

املكان

احتياطات
نقل
العدوى
عن طريق
التالم�س

x xعزل املري�ض يف غرفة
مفردة مزودة بحمام
ومغ�سلة م�ستقلة

احتياطات
نقل
العدوى
عن طريق
الرذاذ

احتياطات
نقل
العدوى
عن طريق
الهواء

x xعزل املري�ض يف غرفة
مفردة مزودة بحمام
ومغ�سلة م�ستقلة
x xعزل جماعي للمر�ضى
امل�صابني بنف�س املر�ض
يف نف�س املكان

الفريق
الطبي

x xال يوجد
�شروط
خا�صة

x xال يوجد
�شروط
خا�صة

x xيقت�صر
x xعزل املري�ض يف غرفة
على االفراد
فردية ذات �ضغط
الذين
بحمام
�سلبي و مزودة
لديهم
ومغ�سلة م�ستقلة
مناعة �ضد
احل�صبة
x xابقاء باب الغرفة مغلق ًا
وجدري املاء
اال للدخول واخلروج
x xتقلي�ص
x xازالة جميع االدوات
الكادر
غريال�ضرورية من
الطبي قدر
غرفة املري�ض
االمكان

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية

حركة املري�ض

الزوار

x xارتداء الكفوف ذات اال�ستخدام
الواحد غري املعقمة (الالتك�س)
عند مالم�سة االماكن امل�صابة
وعند التعامل مع االفرازات.
x xاحلد من حركة
ارتداء الوزرة ( )Gownيف
املري�ض وتنقله اال x xاتباع
حال وجود ات�صال مبا�شر مع
تعليمات
عند ال�ضرورة
املري�ض
�ضبط
x xارتداء الكمامة يف الإجراءات
العدوى
للزوار
التي يحدث عنها تطاير الرذاذ
و�شفط االفرازات

x xتقلي�ص عدد
الزائرين
قدر االمكان

ارتداء الكمامة اجلراحية قبل
الدخول اىل الغرفة

ارتداء الكمامة الواقية ذات
الكفاءة العالية مثل (.)N95

x xاحلد من حركة x xتقلي�ص عدد
املري�ض وتنقله اال الزائرين
قدر االمكان
عند ال�ضرورة
x xاتباع
x xو�ضع كمامة
تعليمات
جراحية على فم
�ضبط
يف
وانف املري�ض
العدوى
حال تنقله
للزوار
x xتقلي�ص عدد
الزائرين
x xاحلد من حركة
املري�ض وتنقله اال قدر االمكان
عند ال�ضرورة
x xاتباع
تعليمات
x xو�ضع كمامة
�ضبط
جراحية على فم
العدوى
وانف املري�ض يف
للزوار
حال تنقله
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نوع العزل

املكان

الفريق
الطبي

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية

حركة املري�ض

الزوار

x xعزل املري�ض يف غرفة
فردية ذات �ضغط
�سلبي و مزودة بحمام
ومغ�سلة م�ستقلة

احتياطات
نقل
العدوى
عن طريق
التالم�س
والهواء

x xارتداء الكفوف ذات اال�ستخدام
x xيقت�صر
الواحد غري املعقمة (الالتك�س)
x xتقلي�ص عدد
على االفراد
x xابقاء باب الغرفة مغلق ًا
الزائرين
عند مالم�سة االماكن امل�صابة x xاحلد من حركة
الذين
وعند التعامل مع االفرازات.
املري�ض وتنقله اال قدر االمكان
اال للدخول واخلروج
لديهم
عند ال�ضرورة
مناعة �ضد
x xاتباع
x xازالة جميع االدوات
x xارتداء الوزرة ( )Gownيف
احل�صبة
تعليمات
غريال�ضرورية من
وجدري املاء حال وجود ات�صال مبا�شر مع
x xو�ضع كمامة
�ضبط
غرفة املري�ض
املري�ض.
جراحية على فم
العدوى
x xتوفري املناديل الورقية x xتقلي�ص
وانف املري�ض يف
x xارتداء الكمامة الواقية ذات
للزوار
حال تنقله
الكادر
واملطهرات التي
الكفاءة العالية مثل (.)N95
الطبي قدر
ت�ستخدم بوا�سطة
االمكان
املرفق
x xاالحتفاظ ب�أوراق وملف
املري�ض خارج الغرفة

الوفاة

x xاتباع جميع اجراءات �ضبط العدوى التي مت اتباعها اثناء احلياة.
x xتغطية اماكن النزف يف اجلثة .
x xو�ضع اجلثة داخل كي�س مغلق �أثناء النقل.
x xو�ضع مل�صق خا�ص على اجلثة

طريقة انتقال العدوى بفريو�س الإيدز وااللتهاب الكبدي الفريو�سي « بي » و « �سي »

لقد �أو�ضحت الدرا�سات العلمية �أن �أمرا�ض فريو�س العوز املناعي الب�شري (الإيدز) وااللتهاب الكبدي الفريو�سي «بي» و «�سي» تنتقل العدوى بها
ب�سبب التعامل ب�شكل مبا�شر مع الدم و�سوائل اجل�سم امللوثة بالدم �إذا حدث اخرتاق للجلد �أو للأغ�شية املخاطية.

تتنقل امليكروبات املوجودة بالدم عن طريق
y

yاالحتكاك املبا�شر بالدم وغريه من �سوائل اجل�سم امللوثة بامليكروبات التي يحملها الدم.
yتالم�س دم ملوث مع جلد غري �سليم.
yاجلروح التي ي�صاب بها الإن�سان نتيجة وخز الإبر وغريها من الآالت احلادة.
 yنقل دم م�صاب بالعدوى �أو م�شتقاته.
yحقن �سوائل �أو �أدوية يف الوريد با�ستخدام �إبر �أو حماقن ملوثة.
yو�صول رذاذ �سوائل اجل�سم امللوثة �إىل الأغ�شية املخاطية ملقدمي اخلدمة ال�صحية.
yا�ستخدام �أدوات احلالقة �أو فرا�شي الأ�سنان �أو �إبر الو�شم امللوثة.
yاالت�صال اجلن�سي عن طريق املهبل �أو فتحة ال�شرج
� yأثناء فرتة احلمل والوالدة حيث تنتقل العدوى من الأم �إىل الطفل بوا�سطة الفريو�س �أثناء احلمل �أو املخا�ض �أو الوالدة �أو الر�ضاعة الطبيعية.

y

 yتنتقل عدوى التهاب الكبد ( )Cعن طريق الدم وباقي �سوائل اجل�سم ،ولكن احتمال انتقاله �أثناء العالقة اجلن�سية �أو �أثناء فرتة احلمل �أو الوالدة
�أقل كثري ًا مقارنة باحتمالية انتقاله عرب عمليات نقل الدم املبا�شر �أو الإ�صابات الناجمة عن الآالت احلادة.

y
y
y
y
y
y
y
y
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ح�سب ما ورد من منظمة ال�صحة العاملية
ي�سفر نقل الدم امل�أمون عن:

 16y yمليون حالة عدوى بفريو�س الكبد B
 5y yماليني حالة عدوى بفريو�س الكبد C
y
y

yنحو � 160ألف حالة عدوى بـ  HIVكل عام يف العامل قاطبة.
yوذلك ب�سبب الفرتة ال�شباكية �أو الفرتة النافذة وهي الفرتة بني دخول م�سبب العدوى اىل اجل�سم وظهوره يف الفح�ص املخربي

مالحظة
اليوجد دليل على انتقال العدوى بفريو�سات الإيدز والتهاب الكبد ( )Bو ( )Cعن طريق:
y
y
y
y
y

yامل�صافحة بالأيدي.
yامل�شاركة يف �أدوات و�أوعية الطعام.
yلدغ احل�شرات.
yالتربع بالدم.
yتناول الأطعمة وامل�شروبات.

املناطق الأكرث عر�ضة حلدوث العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية
y

yاجلهاز البويل
yمو�ضع اجلراحة
yجمرى الدم

y

yاجلزء ال�سفلي من اجلهاز التنف�سي

y
y

جدول رقم (  ) 4املعايري املب�سطة للعدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية ( امل�ست�شفيات)

املعايري

نوع العدوى

وجود �أي �إفراز قيحي (�صديد)� ،أو خراج� ،أو انت�شار االلتهاب
عدوى املوا�ضع اجلراحية اخللوي يف مكان القطع اجلراحي خالل �شهر من االجراء اجلراحي

عدوى اجلهاز البويل

نتيجة ايجابية ملزرعة البول (نوع �أو نوعني من م�سببات املر�ض) على الأقل  000 100بكترييا لكل ملل
بوجود �أو بعدم وجود �أعرا�ض �سريرية

عدوى اجلهاز التنف�سي

وجود �أعرا�ض مر�ضية يف اجلهاز التنف�سي مع وجود عالمتني على الأقل من العالمات املر�ضية التالية خالل
فرتة الوجود بامل�ست�شفى �:سعال ،بلغم قيحي ،ظهور ارت�شاحات جديدة يف �أ�شعة ال�صدر متوافقة مع العدوى

العدوى املرتبطة
بالق�سطرة
الوريدية الطرفية.

التهاب الغدد الليمفاوية� ،أو وجود مفرزات قيحية
(�صديدية) يف مكان الق�سطرة

جترثم الدم (وجود
اجلرائيم بالدم)

حمى مع وجود مزرعة دم �إيجابية واحدة على الأقل
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الهيكل التنظيمي
مقدمة

م�ستوى الوزارة

تعترب �أ�س�س الوقاية من العدوى ومكافحتها قابلة للتطبيق يف
كافة الأماكن التي تقوم بتقدمي الرعاية ال�صحية .وتهدف تلك
الأ�سا�سيات �إىل وقاية كل من مقدم ومتلقي الرعاية ال�صحية
من التعر�ض للميكروبات املعدية واحلد من حاالت الإ�صابة
بالأمرا�ض ومعدل الوفيات امل�صاحبة ملثل هذه العوامل يف حالة
حدوث عدوى .ولذلك ي�ستلزم الأمر و�ضع هيكل تنظيمي قوي
ووا�ضح على كل م�ستويات نظام الرعاية ال�صحية وحتديد الأدوار
وامل�س�ؤوليات املناطه بالأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن العمل وذلك
كخطوة �أوىل .ويعترب الهيكل التنظيمي عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر
جناح �أي برنامج من برامج ال�صحة العامة .وينبغي �أن ي�شارك
اجلميع بدء ًا من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن الدعم الإداري وانتهاء
بال�شخ�ص املكلف بتقدمي الرعاية ال�صحية املبا�شرة .ويتمثل
الهيكل التنظيمي لربنامج مكافحة العدوى يف العراق يف جميع
امل�ستويات املختلفة مركزي ًا على م�ستوى وزارة ال�صحة .ثم على م�ستوى دوائر ال�صحة
م�ستوى الدوائر ال�صحية و امل�ؤ�س�سات ال�صحية املختلفة.

اللجنة العليا لل�سيطرة على
التلوث اجلرثومي

�شعبة �صحة البيئة يف دوائر
الآمور الفنية/ق�سم العالجية
وحدة النفايات
الطبية

م�ستوى امل�ؤ�س�سات
ال�صحية

جلنة ال�سيطرة على
التلوث اجلرثومي

على م�ستوى الوزارة

وحدة ال�سيطرة على
العدوى املكت�سبة
والتعقيم

وحدة �صحة البيئة
والتلوث يف امل�ست�شفيات

y yاللجنة العليا لل�سيطرة على التلوث اجلرثومي

هدفها الإ�شراف على �أعمال جلان ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي يف جميع امل�ؤ�س�سات ال�صحية ,ومت ت�شكيلها لغر�ض ال�سيطرة على الأمرا�ض
املكت�سبة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ومقرها يف وزارة ال�صحة /دائرة الأمور الفنية /ق�سم العالجية.

تت�ألف اللجنة املذكورة من الأع�ضاء املدرجة �أ�سماهم :
y
y
y
y
y
y
y
y
y
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yمدير عام دائرة الأمور الفنية  /وزارة ال�صحة  -رئي�س ًا.
yمعاون مدير عام دائرة االمور الفنية  /ع�ضو ًا.
yمدير ق�سم العالجية  /وزارة ال�صحة  -ع�ضو ًا.
yطبيب �أخ�صائي باطنية – ع�ضو ًا.
yطبيب �أخ�صائي جراحي – ع�ضو ًا.
yممثل ق�سم املختربات  /وزارة ال�صحة – ع�ضو ًا.
yممثل عن كلية الطب  /اخت�صا�ص �صحة البيئة وطب املجتمع
– ع�ضو ًا.
yممثل عن ق�سم الرعاية ال�صحية  /وزارة ال�صحة  /ع�ضو ًا.
yممثل عن خمترب ال�صحة العامة املركزي  /وزارة ال�صحة –
ع�ضو ًا.

y
y
y
y
y
y
y

yطبيب �أخ�صائي �أطفال – ع�ضو ًا.
yطبيب �أخ�صائي  /ن�سائية – ع�ضو ًا.
yطبيب �أخ�صائي تخدير – ع�ضو ًا.
yمدير ق�سم امل�ؤ�س�سات ال�صحية غري احلكومية  /وزارة ال�صحة
–ع�ضو ًا
yم�س�ؤول �شعبة البيئة  -ع�ضوا.
�yأ�ستاذ كلية ال�صيدلة  /ع�ضواً.
yممر�ض جامعي  /ع�ضو ًا.
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مهام اللجنة العليا :
y

yحتديد �سيا�سات وخطط ومقايي�س ال�سيطرة على التلوث
اجلرثومي يف امل�ست�شفيات واعادة النظر فيها كل ثالث �سنوات
واجراء التعديل كلما كان �ضروري ًا .

y

yحتديد �سيا�سة التلقيحات وال�سيطرة على امل�ؤ�س�سات ال�صحية
مثل (لقاح التهاب الكبد الفريو�سي )B

y

yمتابعة العمل مع جلان ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية للمر�ضى الراقدين احلكومية و الأهلية على حد �سواء.
yتقييم تقاريراال�ستطالع �شهري ًا يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية للمر�ضى
الراقدين.

y
y

yزيارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية ب�شكل دوري وتقييم �إجراءات ال�سيطرة
على التلوث اجلرثومي يف تلك امل�ؤ�س�سات .

y

�yإعداد التقرير الربع �سنوي عن و�ضع وحالة ال�سيطرة على التلوث
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية جلميع الدوائر التابعة لوزارة ال�صحة.

y

�yإعداد التقرير ال�سنوي عن و�ضع حالة ال�سيطرة على التلوث يف
جميع الدوائر التابعة لوزارة ال�صحة.
 yجتتمع اللجنة العليا دوري ًا كل ثالث �أ�شهر وعند احلاالت
الطارئة.

y

�y yشعبة �صحة البيئة يف دائرة الأمور الفنية /
ق�سم العالجية

م�س�ؤولها طبيب �أخت�صا�ص �أو احد الكوادر الطبية وتتكون من وحدتني :

الأوىل  :وحدة النفايات الطبية

على م�ستوى دوائر ال�صحة
تت�ألف اللجنة من:
y
y
y
y
y
y

مهام اللجنة:
y

yبناء قاعدة لها جلان لل�سيطرة على التلوث يف امل�ست�شفيات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة لها.

y

yتقوم ب�أجراء زيارات للم�ؤ�س�سات ال�صحية للوقوف على مدى تطبيق
ال�سيا�سات املعتمدة مركزي ًا وتقييم العمل كل ثالث ا�شهر.

y

yامل�ساهمة الفعالة مع جلان ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي يف
امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية من خالل اقامة الدورات وتوثيق
الن�شاطات وتر�سل اىل مركز الوزارة كل ثالث ا�شهر .

y

yتوحيد تقارير جلان ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي من
امل�ست�شفيات و امل�ؤ�س�سات ال�صحية �شهري ًا واجراء ما يلزم من
متابعة و ار�سالها للجنة املركزية لل�سيطرة على التلوث يف وزارة
ال�صحة /دائرة االمور الفنية /ق�سم العالجية

y

yمتابعة ن�شاطات وحدة ال�صحة العامة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية مبا
يتعلق مبعاجلة النفايات الطبية ومكافحة التلوث اجلرثومي يف
امل�ست�شفيات و ار�سال التقارير ال�شهرية ملتابعة عمل هذه الوحدة
اىل دائرة االمور الفنية �/شعبة �صحة البيئة

y

yتوفري امل�ستلزمات ال�ضرورية اخلا�صة مبكافحة التلوث يف
امل�ست�شفيات ومعاجلة النفايات الطبية.

y

�yآتخاذ االجراءات الالزمة املتعلقة مبكافحة التلوث اجلرثومي
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية وابالغ �شعبة �صحة البيئة  /دائرة االمور
الفنية بهذه االجراءات.

م�س�ؤولها طبيب اخت�صا�ص �أو ممار�س  +مهند�س ميكانيك �أو
كيمياوي  +كتاب

مهامها :

y
y

yحتديد ومتابعة تطبيق �سياقات ادارة النفايات يف امل�ست�شفيات.
yالتن�سيق مع الدوائر املعنية والوزارات املخت�صة من اجل تطوير
عمل ادارة النفايات الطبية .

الثانية  :وحدة ال�سيطرة على العدوى املكت�سبة والتعقيم

م�س�ؤولها طبيب اخت�صا�ص �أو طبيب ممار�س له �إملام
باملو�ضوع  +كاتب.

مهامها :

y
y

yاال�شراف على وحدات التعقيم يف امل�ست�شفيات .
yحتديد ومتابعة �سياقات ال�سيطرة على العدوى املكت�سبة يف
امل�ست�شفيات.

yمدير ق�سم الأمور الفنية  /رئي�س ًا.
yمدير �شعبة املختربات  /ع�ضو ًا .
yممثل من ق�سم الهند�سة /ع�ضو ًا.
yم�س�ؤول وحدة البيئة  /املقرر.
�yأخ�صائي طب املجتمع /ع�ضو ًا.
yم�س�ؤول �شعبة التمري�ض /ع�ضو ًا.

على م�ستوى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
y yجلنة ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي
y

y

yتتكون هذه اجلنة من كوادر معنية ب�سيا�سة وتنفيذ ال�سيطرة
على التلوث اجلرثومي يف كل امل�ست�شفيات (امل�ؤ�س�سات
ال�صحية) العامة واالهلية .
�yأع�ضاء جلنة ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي يف امل�ست�شفات
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y

yالتاكد من توفري مواد وم�ستلزمات ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي
وبكمية كافية ( كفوف و�أقنعة ومطهرات ومعقمات...الخ ).

y

 yمراقبة نظافة اال�سرة واغطية املر�ضى .

y

yاجراء الفحو�صات واالدامة على مكائن التعقيم .

y

yالت�أكد من ا�ستعمال املطهرات واملعقمات ب�صورة �صحيحة .

y

yالتحقـ ــق م ــن االجـ ــراءات املتــخذة لل�سيـطرة علـى التـلوث
اجلرثومي داخل امل�ؤ�س�سة ال�صحية وتقدمي التقارير الدورية
حول مالحظاتهم.

مهام جلنة ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية:

y

yو�ضع اخلطط و متابعة ال�سيطرة على القوار�ض و�إبادة احل�شرات
يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية

y

yتطبيق االجراءات ال�صارمة حول الدخول واخلروج ل�صالة
العمليات و تطبيق هذه االجراءات على جميع املنت�سبني يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
yكتابة تقارير املراقبة �شهري ًا و مقارنتها باال�شهر ال�سابقة
لت�شخي�ص امل�شاكل و و�ضع اخلطط لتح�سني االداء

y

yاقامة الندوات التثقيفية و الدورات حول ا�ساليب ال�سيطرة على
التلوث اجلرثومي يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية .

y

yتقدمي تقرير حول جودة خدمات النظافة

y

yمراقبة ومتابعة العدوى لكل املر�ضى امل�صابني واذا كانوا قد
ا�ستلموا العالج املنا�سب .ان هذه املراقبة واملتابعة يجب ان تكون
م�ستمرة

y

yاملتابعة و اال�شراف على برنامج عزل النفايات الطبية.

ويكون ارتباطها مبكتب مدير امل�ست�شفى وم�س�ؤولها احد الكوادر الطبية
ويكون ع�ضو يف جلنة ال�سيطرة على التلوث يف امل�ست�شفى واق�سام
وواجبات وحدة �صحة البيئة والتلوث .

y

yمتابعة عمل املحارق الطبية وتوفري امل�ستلزمات الوقائية لعامل
املحرقة.

مهام وحدة �صحة البيئة والتلوث يف امل�ست�شفيات:

y

yتوفري م�ستلزمات ف�صل النفايات الطبية .

y

yتوفري املعقمات ومتابعة العدوى املكت�سبة يف امل�ست�شفيات.

y

y

yمراقبة ومتابعة اية م�ؤ�شرات على ظهور التلوث اجلرثومي داخل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية .

y

y

yجمع وحتديث املعلومات العلمية ب�صورة م�ستمرة حول ال�سيطرة
على التلوث اجلرثومي والفعاليات املتعلقة بها .

y

yمراقبة اجراءات ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي داخل امل�ؤ�س�سات
ال�صحية.

y

y

yتقدمي تقرير حول جودة الرعاية التمري�ضية.
yفح�ص ن�سبة الكلور يف مياه امل�ست�شفى يومي ًا .

y

y

yالقيام يزيارة موقعية متعددة وغري معلنة ل�صاالت العمليات
و�صاالت الوالدة وردهات املر�ضى للبحث عن الطرق املهمة
لل�سيطرة على التلوث اجلرثومي و طرق التعقيم والتطهري.

y

yالقيام بجوالت تفتي�شية يف امل�ست�شفى.

y

y

yالتاكد على جاهزية �صاالت العمليات للحاالت الطارئة وب�صورة
م�ستمرة على مدار ال�ساعة .

y

وتت�ألف اللجنة من :
y
y
y
y
y
y

y

y
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yمدير الق�سم الفني  /رئي�س ًا.
yاحد الكوادر التمري�ضية  /ع�ضو ًا.
yاحد الكوادر  /املختربية  /ع�ضو ًا.
yاحد الكوادر الهند�سية  /ع�ضو ًا.
yم�س�ؤول وحدة �صحة البيئة والتلوث /ع�ضو ًا.
yاداري (مدير اخلدمات)  /ع�ضو ًا.

 y yوحدة �صحة البيئة والتلوث يف امل�ست�شفيات

y

y
y
y

y

yاعتماد اخلطط ال�سنوية مبكافحة التلوث اجلرثومي ومعاجلة
النفايات الطبية يف امل�ست�شفى
yالعمل على توفري امل�ستلزمات واالجهزة الالزمة لتطبيق ان�شطة
مكافحة التلوث اجلرثومي .
yت�سهيل ودعم تدريب جميع العاملني (اطباء  /كوادر متري�ضية و
عمال ) يف جمال مكافحة التلوث اجلرثومي ومعاجلة النفايات
الطبية وبالتن�سيق مع وحدة �صحة البيئة يف دوائر ال�صحة
yاالبالغ الفوري عن �أي تف�شي لعدوى امل�ست�شفيات اىل وحدة �صحة
البيئة يف دوائر ال�صحة .
yار�سال التقارير ال�شهرية اىل وحدة �صحة البيئة �أو مركز الدائرة .
yمتابعة تنفيذ تو�صيات جلنة ال�سيطرة على التلوث اجلرثومي يف
امل�ست�شفيات .
yمكافحة القوار�ض واحل�شرات.
yمتابعة عمل وحدة التعقيم املركزي .CSSD
yمتابعة عمل وحدة اللوندري .
yمتابعة عمل وحدة املطبخ .
yمتابعة عمل وحدة اال�شعة .
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العناية بنظافة اليدين
يعد تنظيف اليدين والعناية بطهارتهما من اهم الو�سائل التي ت�ساعد يف الوقاية من العدوى يف املن�ش�آت ال�صحية املختلفة وتعمل على حماية مقدمي
الرعاية ال�صحية و متلقيها من العدوى يف اماكن الرعاية ال�صحية املختلفة وخا�صة امل�ست�شفيات.

انواع العناية بنظافة االيدي
غ�سل الأيدي الروتيني:

�إزالة الأو�ساخ واملواد الع�ضوية والتقليل من اجلراثيم امل�ؤقتة
با�ستخدام ال�صابون العادي واملاء الفاتر ملدة  60-40ثانية .

فرك االيدي ال�صحي با�ستخدام م�ستح�ضر فرك االيدي
الكحويل:
التقليل من اجلراثيم امل�ؤقتة دون التاثري على اجلراثيم امل�ستوطنة
با�ستخدام املحلول الكحويل ملدة  20-10ثانية.

غ�سل الأيدي ال�صحي:

التقليل من اجلراثيم امل�ؤقتة دون التاثري على اجلراثيم امل�ستوطنة
با�ستخدام املاء و �صابون مطهر ملدة  60-40ثانية ,لكنه اقل
فعالية وابط�أ ت�أثريا من فرك االيدي ال�صحي .

مالحظة
م�سح االيدي ال�صحي با�ستخدام قطعة من القما�ش او الورق
املبللة م�سبقا مبطهر ال يعترب بديال لفرك او غ�سل اليدين
ال�صحي وامنا بديال لغ�سل االيدي الروتيني وذلك النه غري
فعال بتقليل عدد امليكروبات على ايدي مقدمي الرعاية
ال�صحية بالدرجة الكافية كما هو احلال بالن�سبة اىل فرك
وغ�سل االيدي ال�صحي.

غ�سل الأيدي اجلراحي:

يجرى من قبل الفريق اجلراحي قبل العمليات للق�ضاء على اجلراثيم امل�ؤقتة وتقليل اجلراثيم املقيمة للحد االدنى وذلك با�ستخدام �صابون مطهر
مثل (الكلورهيك�سيدين �أو البوفادين ايودين) ملدة  5-3دقائق

فرك االيدي اجلراحي:
يجرى من قبل الفريق اجلراحي قبل العمليات للق�ضاء على اجلراثيم امل�ؤقتة وتقليل اجلراثيم املقيمة للحد االدنى وذلك با�ستخدام م�ستح�ضر فرك
االيدي الكحويل �شرط ان ي�سبق ذلك غ�سل الأيدي باملاء وال�صابون (للمرة الأوىل فقط)

م�سح االيدي ال�صحي:
م�سح اليدين با�ستخدام قطعة من القما�ش �أو الورق مبللة م�سبقا مبادة مطهره الزالة الأو�ساخ العالقة وتثبيط امليكروبات �أو ازالة التلوث البكتريي

عند نقطة الرعاية

تخ�صي�ص خم�س دقائق للعناية
بنظافة اليدين
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ينبغي العناية املثلى بنظافة االيدي

قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض

 -1قبل خمالطة املري�ض

 -2قبل مهمة التطهري

4

5

2

1

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم

3

قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض
�أمثلة :امل�صافحة بالأيدي ،م�ساعدة املري�ض على احلركة ،الفح�ص ال�سريري والربت على الكتف
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

�أمثلة� :سحب الدم ،ت�ضميد اجلروح� ،إدخال قثطرة وريدية �أو بولية� ،إعطاء الدواء.

 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل
اجل�سم

 -4بعد خمالطة املر�ضى

قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة :رعاية الفم والأ�سنان� ،سحب الإفرازات� ،سحب الدم  ،تنظيف البول والرباز ،والتخل�ص من
النفايات
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض
�أمثلة :امل�صافحة بالأيدي ،م�ساعدة املري�ض على احلركة ،والفح�ص ال�سريري.
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض

 -5بعد خمالطة حميط املري�ض

�أمثلة :تغيري مفرو�شات ال�سرير ،وتعديل �سرعة الرتوية,التوثيق على امللفات ومل�س اجهزة املراقبة

Montiors
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�شكل رقم (  ) 3يو�ضح طريقة غ�سل اليدين الروتيني

كيف تغ�سل يديك؟
y
y

yيتم غ�سل يديك عند ات�ساخهما البادي للعيان فقط و�إال يتم فركهما
yمدة العملية برمتها  60 - 40ثانية

 1بلل يديك باملاء

 2قم بتغطية يديك ب�صابون كاف

 3افرك راحتيك بع�ضهما البع�ض

� 4ضع راحة اليمنى على ظهر الي�سرى
مع م�شابكة اال�صابع ثم العك�س

� 5ضع راحة اليمنى على راحة

� 6ضع ظهر اال�صابع مقابل راحة
اليد االخرى مع م�شابكة اال�صابع

 7فرك ابهام اليد الي�سرى مع

 8الفرك لالمام واخللف مع فرك ا�صابع
اليد اليمنى مع راحة اليد الي�سرى والعك�س

 9ا�شطف الأيدي باملاء

 10ن�شف يديك جيد ًا مبن�شفة وحيدة
اال�ستعمال

 11ا�ستخدم املن�شفة يف �إغالق ال�صنبور

 12ها قد �أ�صبحت يدك نظيفة

راحة اليد اليمنى ثم العك�س

الي�سرى مع م�شابكة اال�صابع
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�شكل رقم (  ) 4فرك االيدي بالكحول

كيف تفرك يديك؟
y
y

yقم بفرك يديك بغر�ض تنظيفهما واغ�سل يديك فقط عند ات�ساخهما البادي للعيان
yمدة العملية برمتها  30 - 20ثانية

� 1ضع امل�ستح�ضر ملء راحة يدك بعد ثنيها لتغطية ال�سطح بالكامل

� 3ضع راحة اليمنى على ظهر الي�سرى
مع م�شابكة اال�صابع ثم العك�س

� 4ضع راحة اليمنى على راحة

الي�سرى مع م�شابكة اال�صابع

� 5ضع ظهر اال�صابع مقابل راحة
اليد االخرى مع م�شابكة اال�صابع

 6افرك ابهام اليد الي�سرى مع

 7الفرك لالمام واخللف مع فرك

 8مبجرد اجلفاف ت�صبح يديك

راحة اليد اليمنى ثم العك�س
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 2افرك راحتي يديك

ا�صابع اليد اليمنى مع راحة اليد
الي�سرى والعك�س

نظيفتان
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مالحظة :

فرك االيدي ال�صحي �أو اجلراحي با�ستخدام م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل ا�سرع واكرث فعالية من غ�سلهما باملاء وال�صابون.

�شكل رقم (  ) 5خطوات غ�سل الأيدي اجلراحي

1و2

3

 نزع جميع املجوهرات واحللي من الأ�صابعواملع�صمني
 بلل اليدين وال�ساعدين متام ًا ومل�سافة � 5سم فوقاملرفق

 نظف �أ�سفل كل ظفر من الأظافر وحول قاعدتهبا�ستخدام منظف للأظافر قبل القيام ب�أول غ�سل
جراحي لليدين

4

5

 تبليل الأيدي ومن ثم غ�سلها مبحلول مطهر بالفركامل�ستمر ملدة  5-3دقائق.

 �شطف كل يد على حدا بد ًا من ر�ؤو�س الأ�صابع وتكونالأيدي مرفوعة فوق م�ستوى املرفق

6

7

 ت�ستخدم فوطة معقمة لكل يد على حدا �أو جتفف كليد بجانب واحد من الفوطة بدء ًا من ر�ؤو�س الأ�صابع
وانتهاء ِب � 5سم فوق املرفق بحركة دائرية

 احلفاظ على الأيدي مرفوعة فوق م�ستوى اخل�صربا�ستمرار( .مالحظة  :البع�ض يرتك �آثار للمادة املطهرة على
اليدين لت�شجيع فاعلية وعمل املادة املتبقية )

19

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

�شكل رقم (  ) 6املوا�ضع التي يتم اغفالها عادة عند غ�سل اليدين

y yحتت االظافر  61.368وحدة ت�شكل م�ستعمرة � /سم مربع
y yراحة اليد  847وحدة ت�شكل م�ستعمرة � /سم مربع
y yظاهر اليد  250وحدة ت�شكل م�ستعمرة � /سم مربع
y yبني اال�صابع  223وحدة ت�شكل م�ستعمرة � /سم مربع
y yفوق االظافر  89وحدة ت�شكل م�ستعمرة � /سم مربع

جدول رقم (  ) 5طرق تنظيف اليدين
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الرقم

الطريقة

املواد املطهرة

الهدف

املنطقة

املدة

1

غ�سل اليدين
الروتيني

ال�صابون العادي

�إزالة الأو�ساخ املرئية
والكائنات الدقيقة امل�ؤقتة

اليدين والأ�صابع

 60-40ثانية

2

فرك اليدين
با�ستخدام م�ستح�ضر
فرك االيدي الكحويل

م�ستح�ضر فرك االيدي
الكحويل

الق�ضاء على اجلراثيم
امل�ؤقتة

اليدين والأ�صابع

حتى يجف الكحول

3

غ�سل اليدين
ال�صحي

ماء والكلوروهك�سيدين
وااليدوفورز

الق�ضاء على اجلراثيم
امل�ؤقتة

اليدين والأ�صابع

 60-40ثانية

4

غ�سل اليدين
اجلراحي

ماء والكلوروهك�سيدين
وااليدوفورز �أو حملول
مطهر معتمد

الق�ضاء على
اجلراثيم العابرة والتقليل
من اجلراثيم امل�ستوطنة

اليدين والأ�صابع
اىل � 5سم �أعلى من
املرافق

 5- 3دقائق

5

فرك اليدين
اجلراحي با�ستخدام
م�ستح�ضر فرك االيدي
الكحويل

م�ستح�ضر فرك االيدي
الكحويل

اليدين والأ�صابع
اىل � 5سم �أعلى من
املرافق

دقيقتان

الق�ضاء على
اجلراثيم العابرة والتقليل
من اجلراثيم امل�ستوطنة
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�أدوات الوقاية ال�شخ�صية
�أدوات تعمل على وقاية العاملني يف امل�ست�شفيات من خطورة تعر�ض الب�شرة �أو الأغ�شية املخاطية �أو اجلهاز التنف�سي لال�صابة باملواد املعدية �أو
الأج�سام امل�سببة للمر�ض املنقولة عن طريق الهواء و من املخاطر الأخرى املنت�شرة يف حميط امل�ست�شفى .

ت�شتمل �أدوات الوقاية ال�شخ�صية على
y

y
y
y
y
y

yالكفوف.
yاملراييل.
�yأغطية الر�أ�س.
 yكمامة الوجه.
yواقيات العني.
yواقيات القدم.

والهدف منها :

حماية العاملني يف امل�ست�شفى من تعر�ضهم للإ�صابة بالعدوى.
حماية املر�ضى عند خ�ضوعهم للتداخالت العميقة.
yالكفوف Gloves

y
حواجز حماية للأيدي يتم ارتداءها من قبل الكادرالطبي قبل التداخالت اجلراحية و�أثناء التعامل مع الأ�سطح والأدوات امللوثة ب�سوائل اجل�سم
املختلفة .والهدف منها حماية مقدمي ومتلقي اخلدمة من انتقال العدوى عند التعر�ض للدم و�سوائل اجل�سم املختلفة �أثناء التداخالت.
�أنواع الكفوف امل�ستخدمة يف جناح العمليات

نوع القفاز

الو�صف

اال�ستخدام

قفازات جراحية معقمة

قفازات غري معقمة (التك�س)

قفازات ت�ستخدم ملرة واحدة و يتم
قفازات ت�ستخدم ملرة واحدة عند
التداخالت العميقة واخرتاق دفاعات التخل�ص منها بعد اال�ستخدام
اجل�سم مثل اجللد و الأغ�شية املخاطية و ت�ستخدم للوقاية من التعر�ض
و الأن�سجة املختلفة ,و يكون كل قفاز ب�شكل مبا�شر للدم �أو �سوائل
اجل�سم
مغلف على حدا

قفازات �شديدة التحمل(ثخينة)
هي الكفوف التي ت�ستخدم عند التعامل مع
املخلفات �أو الأدوات امللوثة و عند القيام
ب�أعمال التنظيف داخل امل�ست�شفى و ميكن
�إعادة ا�ستخدامها بعد تطهريها

x xالقيام بعملية �إزالة التلوث للمعدات
والأدوات.
�x xأي �إجراء �أو تداخل جراحي يتم فيه الإجراءات ذات ال�صلة بالأغ�شية
مالم�سة الأن�سجة الداخلية والدورة املخاطية:
x xالتعامل مع خملفات النفايات الطبية.
الدموية مثل (الق�سطرة ال�صدرية�x x ،سحب الدم .تركيب كانيوال
x xالتعامل مع الأدوات احلادة وعبوات
الإجراءات اجلراحية  ،ق�سطرة
�x xشفط الإفرازات .عند مالم�سة الأدوات احلادة.
بولية ،الخ)
الدم و�سوائل اجل�سم.
x xا�ستخدام املطهرات واملنظفات واملواد
الكيماوية.
x xقبل التعامل مع �أي �أدوات جراحية x xعن النقل والتعامل مع العينات
معقمة.
املخربية
x xتنظيف وتطهري �أثار ان�سكاب دم ،براز
و�سوائل اجل�سم.
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خطوات خلع القفازات امللوثة

خطوات ارتداء القفازات اجلراحية املعقمة

 -1ام�سك القفاز بالقرب من طرفه
املثني واجذبه بعيد ًا عن اليد و�سينقلب
القفاز �إىل جهته الأخرى .اترك الفردة
الأوىل من القفاز يف اليد جزئي ًا قبل
خلع الفردة الثانية حلمايتك من مل�س
اجلانب اخلارجي من فردة القفاز
بيدك العارية.

 -1قم ب�إعداد م�ساحة كبرية لفتح عبوة
الكفوف ،مع مراعاة �أن تكون هذه امل�ساحة
نظيفة وجافة .قم بغ�سل اليدين جراحي ًَا
ثم اطلب من �شخ�ص �آخر (مثل ممر�ضة
املناولة) فتح العبوة بد ًال منك.
 -2افتح الغالف الداخلي املحيط بالقفاز
بحيث تكون راحة اليد بالقفاز لأعلى,
التقط القفاز الأول من ناحية الطرف
املثني مالم�س ًا فقط اجلزء الداخلي
من الطرف املثني (اجلانب الداخلي
هو اجلانب املالم�س للجلد عند ارتداء
القفاز).

 -2ام�سك فردة القفاز الثانية بالقرب
من طرفها املثني واجذبها بعيد ًا عن
اليد مع ترك القفاز الأول فوق الأ�صابع.
اترك القفاز الآخر فوق اليد جزئي ًا.
 -3اخلع القفـازين يف وقت واحد
بحــر�ص واحتــر�س مـن لـم�س �أي �شـئ
بيدك العارية �إال ال�سطح الداخلي
للقـفـاز .احــذر مـن ح ــدوث تنــاثر
للملوثات العالقة بالقفاز يف البيئة
املحيطة �أثناء خلعك للقفاز.

� -3أثناء حمل الطرف املثني ب�إحدى
اليدين� ،أدخل اليد الأخرى يف القفاز
(توجيه �أ�صابع القفاز �إىل الأر�ضية �سوف
يجعلها مفتوحة) احذر �أن تالم�س �أي
�شيء واجعل القفاز فوق م�ستوى اخل�صر.
 -4التقط القفاز الآخر ب�إدخال �أ�صابع
اليد املرتدية القفاز حتت الطرف املثني
لقفاز اليد الثانية .احذر من تلويث اليد
املرتدية للقفاز باليد الأخرى.
� -5ضع فردة القفاز الثانية فوق اليد
العارية عن طريق اجلذب املت�أين عرب
الطرف املثني .ا�ضبط �أ�صابع القفاز
و�أطرافه حتى يتنا�سب متام ًا مع اليد.

 -4تخل�ص من الكفوف على الفور.
اغ�سل اليدين فور خلع الكفوف �أو
افركهما باملطهر الكحويل .

قم بتغيري الكفوف:
y
y
y
y

yعندما يتلوث.
yعند مل�س اجلانب اخلارجي من القفاز باليد العارية.
yعند مل�س �أي �شئ غري معقم.
�yإذا وجدت ثقوب ًا �أو متزقات �أو قطع ًا يف القفاز.

yالعباءات (الرداء) Surgical Gown

y
حواجز ت�ستخدم من قبل مقدم اخلدمة �أثناء تنفيذ الإجراءات الطبية التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تناثر رذاذ
الدم و �سوائل اجل�سم والهدف منها:
y
y

yحماية مقدم اخلدمة من تناثر رذاذ الدم و �سوائل اجل�سم امللوثة.
yحماية متلقي اخلدمة خالل االجراءات اجلراحية.

�أنواع العباءات:
جراحي : Surgical Gown
y
y
y
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yت�ستخدم خالل التداخالت اجلراحية التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تناثر الدم و �سوائل اجل�سم
yمعقم و ي�ستخدم ملرة واحدة.
yمن القما�ش وي�ستخدم بعد التعقيم.
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غري جراحي : Non sterile Gown
y

yت�ستخدم �أثناء الإجراءات التي ت�ؤدي �إىل تلوث املالب�س.

y

yبال�ستيكية .Aprons

y

�yأحادية الإ�ستخدام

Patient Disposable Gown

خطوات ارتداء العباءات اجلراحية املعقمة:

غ�سل الأيدي اجلراحي (انظر �سيا�سة نظافة اليدين).
يقوم م�ساعد بربط �أربطة العباءة عند ارتداء العباءة اجلراحية
املعقمة ملنع التلوث.
y
y

yتكون فتحة العباءة يف اخللف واجلهة املغلقة يف الأمام.
yالتخل�ص من العباءات بعد ا�ستخدامها يف الوعاء املخ�ص�ص
لذلك.

خطوات خلع العباءات اجلراحية:
y
y
y
y

yفك االربطة من االعلى لال�سفل.
yنزع العباءة من اخللف باجتاه الكتف.
yلف العباءة بحيث تكون اجلهة امللوثة للداخل.
yالتخل�ص من العباءة يف الوعاء املنا�سب.

yاغطية الر�أ�س Head cap

y
حاجز يغطي فروة الر�أ�س وال�شعر .مينع �شعر مقدم اخلدمة من
الت�ساقط اثناء تقدمي اخلدمة الطبية

خطوات ارتداء غطاء الر�أ�س:
y
y
y
y
y

y

yارتداء اغطية ال�شعر �أو ًال  ،حتى الت�سقط ال�شعريات فوق املالب�س
النظيفة اخلا�صة بغرفة العمليات.
yالتحقق من �أن فروة الر�أ�س وال�شعر مغطاة ب�شكل كامل.
yتغيري الغطاء �إذا تلوث �أو �أ�صبح رطب ًا.
yالتخل�ص من غطاء الر�أ�س يف املكان املخ�ص�ص.
yيجب على املحجبات من فريق العمل ا�ستبدال احلجاب اخلارجي
ب�آخر خا�ص لغرف العمليات وتغيرية وغ�سله وكويه يوميا.

yالكمامة اجلراحية (االقنعة الواقية)
Surgical Mask

حاجز وقائي للفم و الأنف ومن �أمثلة ا�ستخدامها ( العمليات
اجلراحية ،حت�ضري املطهرات...الخ) والهدف منها:
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y
y
y

y
y

y

yحماية مقدم ومتلقي اخلدمة من احتمالية العدوى كل من الآخر
yحماية مقدم اخلدمة من املخاطر املهنية يف حميط العمل.
yيجب ان تغطي تلك االقنعة الفم واالنف طوال وقت العمل واليجوز
ارتداءها مطلقا متدلية حول العنق �أو و�ضعها يف اجليوب العادة
ا�ستعمالها
yيجب تغيري االقنعة ب�صفة م�ستمرة اذا ا�صابتها الرطوبة بني
احلاالت املختلفة.
yالتعترب االقنعة القطنية اقنعة واقية اثناء العمليات اجلراحية
اخلا�صة باملر�ضى املحتمل �أو امل�ؤكد ا�صابتهم بالعدوى البكتريية
امل�سببة ملر�ض ال�سل  ..لذا يجب ان تتوافر اقنعة عالية الكفاءة
ال�ستخدامها عند اللزوم
yانظر طريقة ارتداء وخلع القناع الواقي كما وردت يف ف�صل
الواقيات ال�شخ�صية

خطوات ارتداء كمامة الوجه:
y

yو�ضع الكمامة على الوجه بحيث تغطي الفم والأنف والذقن
ب�إحكام.
yربط الأربطة العلوية وتثبيتها على الر�أ�س.
yربط الأربطة ال�سفلية �أفقيا مرور ًا بالفك ال�سفلي وف�صو�ص
الأذنني.

y

yتثبيت الكمامة بحيث ال يرى فراغات على اجلوانب.

y
y

خطوات نزع كمامة الوجه :

y

yفك الأربطة ال�سفلية �أوال ثم الأربطة العلوية مع عدم مل�س الوجه
الأمامي للكمامة.
yالتخل�ص من الكمامة مبا�شرة بعد االنتهاء من الإجراء.
yعدم اعادة ا�ستخدام الكمامة.

y

yعدم ترك الكمامة معلقة على الرقبة.

y
y

y

yواقيات الوجه �أو النظارات الواقية

Face Shield or Goggles

حواجز تقي وجه وعيني فريق العملية اجلراحية من التعر�ض لرذاذ
دم و�سوائل اجل�سم ومن املخاطر املنت�شرة يف حميط العمل.

24

خطوات ا�ستخدام النظارات الواقية �أو واقيات الوجه:
y

yغ�سل الأيدي الروتيني (انظر �سيا�سة نظافة االيدي ).
yتثبيت واقي العني جيدا.
yبعد االنتهاء من االعملية يتم خلعه بطريقة �سليمة

y

yتطهري الواقي بعد ا�ستخدامه .

y
y

yواقيات القدم Sturdy footwear

y
حواجز حماية للقدمني والهدف منها حماية ارجل العاملني
ال�صحيني يف غرف العمليات من االدوات احلادة واالن�سكابات
y
y

yيجب ارداء واقيات القدم قبل الدخول اىل غرفة العمليات
yين�صح اجلراحون الذين يتعر�ضون لتلوث �شديد من الدم �أو �سوائل
اجل�سم بارتداء احذية برقبة ذات طول منا�سب ملنع ال�سوائل من
الو�صول اىل داخل احلذاء
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الأ�ساليب املانعة للتلوث
ممار�سات يتم اتباعها قبل واثناء التداخالت الطبية واجلراحية
تهدف اىل تقليل انتقال العدوى اىل املر�ضى اثناء العناية بهم.

العنا�صر اال�سا�سية لال�ساليب املانعة للتلوث
y

yغ�سل اليدين وارتداء و�سائل الوقاية ال�شخ�صية.
yحت�ضري و تطهري اجللد مكان التدخل اجلراحي.
yاملحافظة على تطهري العنا�صر امل�ستخدمة يف التدخل الطبي.
yاملحافظة على تعقيم العنا�صر امل�ستخدمة يف التدخل اجلراحي.
yا�ستخدام ا�ساليب جيدة يف اجلراحة.

y

yتطهري البيئة واحلفاظ عليها.

y
y
y
y

اال�ساليب املانعة للتلوث اثناء احلقن

تهدف اىل منع نقل العدوى الناجمة عن احلقن ملقدم اخلدمة
ال�صحية ومتلقيها و املجتمع.

التعريف :
احلقن الآمن :

هو احلقن الذي ال ي�سبب الأذى ملقدم ومتلقي اخلدمة
وللمجتمع.

العبوات متعددة اجلرعات :

هي عبوات الأدوية امل�ستخدمة لأكرث من مري�ض و�أكرث من �إجراء
ومن �أمثلتها ( املخدر املو�ضعي ,املطاعيم  ...الخ)

�yأو ًال احلقن الع�ضلي :

y
 -1ح�ضر الأدوات الالزمة كاملة:
y

yحمقنة و�إبرة مغلفتان (جديدة ومعقمة)
yالعالج املطلوب حقنه
yكحول تركيز % 70
yقطع من القطن �أو ال�شا�ش

y

yال�صق طبي -حدد مو�ضع احلقن

y
y
y

 -2قم بفرك اليدين با�ستخدام املحلول الكحويل �أو بالغ�سل ال�صحي
 -3طهر مو�ضع احلقن :
y
y

yبا�ستخدام الكحول %70
yبحركة دائرية من املركز اىل اخلارج

y

yترك الكحول حتى يجف تلقائي ًا

y

yعدم مل�س املكان بعد التطهري نهائيا

 -4ادخل الإبرة بزاوية  90درجة
 -5احقن املري�ض بالعالج مع املحافظة على الأ�ساليب املانعة للتلوث
 -6نزع الإبرة من مكان احلقن
� -7ضع قطعة قطن �أو �شا�ش جافة وقم بال�ضغط برفق على مكان
احلقن
 -8تخل�ص من املحقنة و الإبرة يف املكان املخ�ص�ص لها
 -9قم بو�ضع ال�صق طبي على مو�ضع احلقن �إذا ا�ستدعى الأمر

yثاني ًا احلقن الوريدي �أو �سحب عينة دم :

y
 -1ح�ضر الأدوات الالزمة كاملة:
y

yحمقنة و�إبرة مغلفتان
yالعالج املطلوب حقنه
yكحول تركيز %70
yقطع من القطن
yقفازات نظيفة ( الالتك�س )
yرباط �ضاغط (تورنيكيه)

y

yال�صق طبي

y
y
y
y
y

� -2ضع رباط �ضاغط لإظهار
الوريد (فوق الوريد � 5-12سم)
 -3ابحث عن وريد مالئم
 -4قم بفرك اليدين با�ستخدام املحلول الكحويل �أو بالغ�سل
ال�صحي
 -5ارتد الكفوف النظيفة (الالتك�س)
 -6طهر مو�ضع احلقن:
y

yبا�ستخدام الكحول %70
yبحركة دائرية من املركز اىل اخلارج
yترك الكحول حتى يجف تلقائي ًا

y

yعدم مل�س املكان بعد التطهري نهائيا.

y
y

 -7ادخل الإبرة بالوريد
y

yالحظ تدفق الدم يف الإبرة

 -8انزع الرباط ال�ضاغط
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 -9احقن العالج ببطء والحظ رد فعل املري�ض
 -10انزع الإبرة من مكان احلقن
� -11ضع قطعة قطن �أو �شا�ش جافة وقم بال�ضغط برفق على مكان
احلقن.
 -12تخل�ص من املحقنة و الإبرة يف املكان املخ�ص�ص لها
� -13ضع ال�صق طبي على مكان احلقن �إذا ا�ستدعى الأمر

yثالث ًا العبوات متعددة اجلرعات :

y
 -1ت�أكد من العبوة وما بداخلها من عالج
 -2تخل�ص من العبوات يف حال:
y

yوجود �أي تلوث ظاهري عكرا �أو وجود �شوائب
yوجود ك�سر �أو ت�سريب يف العبوة

y

yانتهاء �صالحيتها

y

 -3ام�سح �أعلى العبوة بقطعة �شا�ش مبللة بالكحول  70%واتركها
حتى جتف
 -4تخل�ص من املحقنة يف كل مرة يتم فيها
y

y
y

الأدوات:
 -1ق�سطرة وريدية مركزية
 -2حمقنة معقمة
 -3كحول تركيز % 70
 -4قطع من القطن �أو ال�شا�ش املعقم
 -5قفازات معقمة
 -6ال�صق طبي معقم air strip
 -7فوطة معقمة مفتوحة

الإجراءات:
y
y
y
y

�yسحب جرعة من العبوات متعددة اجلرعات

 -5ال ترتك الإبرة داخل العبوات متعددة اجلرعات
 -6ال ت�ستخدم عبوات كبرية مثل املحلول امللحي لإذابة م�سحوق
الدواء
 -7تخل�ص من املحقنة والإبرة امل�ستخدمة يف حت�ضري الدواء
 -8اتبع تعليمات ال�شركة امل�صنعة عند ا�ستخدام العبوات متعددة
اجلرعات
 -9تخل�ص من الإبرة يف حال تالم�سها مع الأ�سطح غري املعقمة

y
y
y
y
y
y
y
y
y

yرابع ًا اال�ساليب املانعة للتلوث اثناء تركيب
ق�سطرة وريدية مركزية :

y

عملية �إدخال ق�سطرة جموفة يف احد الأوردة املركزية من اجل نقل
الدم �أو التغذية عن طريق الوريد �أو �إعطاء العالج الوريدي �أو قيا�س
ال�ضغط الوريدي

على جميع مقدمي الرعاية ال�صحية:
y
y
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�yإتباع الأ�ساليب املانعة للتلوث �أثناء تركيب الق�سطرة
الوريدية املركزية
�yإزالة الق�سطرة الوريدية املركزية يف حال ظهور عالمات
عدوى وريدية وت�شمل ( الأمل واالحمرار والتورم وارتفاع

احلرارة املو�ضعي)
�yإر�سال الق�سطرة الوريدية لعمل زراعة بكتريية يف حال
حدوث عدوى وريدية
yرفع الق�سطرة الوريدية فورا عند انتهاء احلاجة لها

y
y
y
y
y
y
y

yت�أكد �أن املري�ض يف و�ضع مريح وانه مدرك ملا �ستقوم به وذلك
لتقليل التوتر.
yت�أكد من وجود كل الأدوات املطلوبة يف متناولك
yقم باختيار املقا�س املنا�سب للق�سطرة
yجتنب حالقة مو�ضع الق�سطرة و�إذا اقت�ضى الأمر ميكن ق�ص
ال�شعر
yافرك يديك با�ستخدام املحلول الكحويل �أو اغ�سلهما �صحيا
yارتد الكفوف املعقمة والكمامة اجلراحية وواقي العني.
yتطهري مو�ضع تركيب الق�سطرة
yا�ستخدام الكحول � %70أو البوفادين ايودين �أو الكلورهيك�سيدين
yحركة دائرية من املركز اىل اخلارج
yترك املطهر حتى يجف تلقائي ًا (الكحول  30ثانية والبوفادين 3
دقائق و الكلورهيك�سيدين دقيقة واحدة)
yعدم مل�س املكان بعد التطهري نهائيا.
�yضع فوطة معقمة حول مكان الرتكيب لت�أمني جمال معقم
yا�ستخدم �أ�سلوب عدم اللم�س �أثناء تركيب الق�سطرة للوريد
yا�سحب الدم من ق�سطرة الوريد املركزي ب�شكل حر قبل القيام
بحقن حماليل �أو �أدوية ( كعالمة الخرتاق جدار الوريد)
yنظف مكان الإدخال باملطهر املنا�سب
yثبت الق�سطرة مكانها بغرزة جراحية و�شريط طبي معقم
�yصل املحلول الوريدي �أو مقيا�س ال�ضغط الوريدي بالق�سطرة
yتخل�ص من الإبرة يف املكان املخ�ص�ص لها
yاخلع الكفوف
yافرك يديك با�ستخدام املحلول الكحويل �أو اغ�سلهما روتينيا

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

yخام�س ًا اال�ساليب املانعة للتلوث خالل
تركيب ق�سطرة وريدية طرفية :

y

y
y

الق�سطرة الوريدية الطرفية :عملية �إدخال ق�سطرة جموفة يف احد
الأوردة الطرفية من اجل نقل الدم �أو التغذية عن طريق الوريد �أو �إعطاء
العالج الوريدي عالمات ظهور العدوى املو�ضعية (الأمل واالحمرار
والتورم وارتفاع احلرارة املو�ضعي)

y
y
y
y

على جميع مقدمي الرعاية ال�صحية :
y

�yإتباع الأ�ساليب املانعة للتلوث �أثناء تركيب الق�سطرة الوريدية
الطرفية
�yإزالة الق�سطرة الوريدية الطرفية يف حال ظهور عالمات عدوى
وريدية
�yإر�سال الق�سطرة الوريدية لعمل زراعة بكتريية يف حال حدوث
عدوى وريدية
yتغيري الق�سطرة الوريدية الطرفية بعد مرور � 96ساعة

y

yازالة الق�سطرة الوريدية فورا عند انتهاء احلاجة لها

y
y
y

الأدوات:

 -1ق�سطرة وريدية منا�سبة
 -2كحول تركيز % 70
 -3قطع من القطن �أو ال�شا�ش
 -4قفازات نظيفة (الالتك�س)
 -5رباط �ضاغط (تورنيكيه)
 -6ال�صق طبي

الإجراءات:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yت�أكد ان املري�ض يف و�ضع مريح وانه مدرك ملا �ستقوم به وذلك لتقليل
التوتر.
yت�أكد من وجود كل الأدوات املطلوبة يف متناولك
yقم باختيار املقا�س املنا�سب للق�سطرة
�yضع ذراع املري�ض على �سطح نظيف
yجتنب حالقة مو�ضع الق�سطرة و�إذا اقت�ضى الأمر ميكن ق�ص
ال�شعر
yافرك يديك با�ستخدام املحلول الكحويل �أو اغ�سلهما �صحيا
yارتداء قفازات نظيفة (الالتك�س)
yربط ال�ساعد برباط �ضاغط ويف�ضل ال�ساعد الأقل ا�ستخداما
yتطهري مو�ضع تركيب الق�سطرة با�ستخدام الكحول %70
yحركة دائرية من املركز اىل اخلارج
 yترك الكحول حتى يجف تلقائي ًا
yجتنب مل�س املكان بعد التطهري.
yادخل الق�سطرة للوريد بزاوية  45درجة

y
y
y

yراقب ظهور دفقة الدم يف مكانها املعروف بالق�سطرة (كعالمة
الخرتاق جدار الوريد)
yتابع �إدخال الق�سطرة ببطئ مع �سحب الر�أ�س املعدين خارج
الوريد
yفك الرباط ال�ضاغط من على ال�ساعد
yنظف مكان الإدخال بالكحول %70
yثبت الق�سطرة مكانها ب�شريط طبي ال�صق مع تدوين تاريخ وزمن
الرتكيب
yتو�صيل املحلول الوريدي بالق�سطرة
yتخل�ص من الإبرة يف املكان املخ�ص�ص لها
yاخلع الكفوف
yافرك يديك با�ستخدام املحلول الكحويل �أو غ�سلهما روتيني ًا.

�yساد�س ًا اال�ساليب املانعة للتلوث اثناء
تركيب الق�سطرة البولية :

y

الق�سطرة البولية :هي ادخال �أنبوب مطاطي اجوف عرب جمرى البول
اىل املثانة.

االدوات:

 -1قفازات معقمة
 -2مطهر منا�سب للأغ�شية املخاطية
 -3ال�صق طبي
 -4ق�سطرة بولية بقيا�س منا�سب
 -5خمدر مو�ضعي “جل” معقم
 -6كي�س بول
 -7حمقنه معقمة
� -8شا�ش معقم
 -9ماء مقطر �أو حملول ملحي

الإجراءات:
y
y
y
y
y
y
y

yا�شرح للمري�ض الأ�سباب الطبية الداعية لرتكيب الق�سطرة
البولية
yح�ضر الأدوات الالزمة لرتكيب الق�سطرة البولية على عربة
الغيار
yاخرت املقا�س املنا�سب للق�سطرة البولية
yقم بفرك اليدين با�ستخدام املحلول الكحويل � %70أو بالغ�سل
ال�صحي
yارتد الكفوف املعقمة واتبع �أ�سلوب عدم اللم�س
�yصل الق�سطرة بكي�س جمع البول
�yإذا كان املري�ض ذكر ًا  :نظف ح�شفة الق�ضيب وطهر املنطقة
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y

y
y
y
y
y
y
y

با�ستعمال مطهر منا�سب باليد اليمنى بدون مل�س اجللد
�yإذا كانت املري�ضة �أنثى :بعد �شفرتي املهبل باليد الي�سرى ،نظف
الفرج واملنطقة املجاورة من الأمام اىل اخللف با�ستخدام مطهر
منا�سب لالغ�شية املخاطية باليد اليمنى بدون مل�س اجللد
�yضع كمية منا�سبة من املخدر املو�ضعي املعقم على طرف الق�سطرة
البولية.
yادخل الق�سطرة البولية برفق باليد اليمنى مع مراعاة �أ�سلوب
عدم اللم�س للأج�سام غري املعقمة
yت�أكد من دخول الق�سطرة اىل املثانة وذلك بخروج كمية من
البول
 yاملأ البالون بكمية املاء املو�صى بها من ال�شركة امل�صنعة
للق�سطرة
 yثبت الق�سطرة بفخذ املري�ض با�ستخدام ال�صق طبي
 yاخلع الكفوف بالطريقة املغلقة
yقم بفرك اليدين با�ستخدام املحلول الكحويل �أو بالغ�سل
الروتيني

y

االدوات :
� -1صينية غيار معقمة
 -2حملول ملحي %9
 -3قفازات نظيفة
 -4قفازات معقمة
 -5حمقنة معقمة
 -6ال�صق طبي
� -7أوعية خا�صة للنفايات الطبية

الإجراءات:
y
y
y

y
y
y
y
y

�yسابع ًا الأ�ساليب املانعة للتلوث عند غيار
اجلروح :

yيجب ا�ستخدام الكفوف النظيفة حلماية مقدمي الرعاية
ال�صحية
yيجب ا�ستخدام الكفوف املعقمة حلماية متلقي الرعاية ال�صحية
yيجب ا�ستخدام الكفوف املعقمة عند التما�س املبا�شر ملنطقة
اجلرح
yعلى الطبيب املعني �آو املمر�ض امل�س�ؤول اتباع الأ�ساليب املانعة
للتلوث عند غيار اجلروح

الهدف :
y

yمنع عدوى املوا�ضع اجلراحية وتلوثها
yمنع ن�شر العدوى للآخرين

y

yت�سريع عملية التئام اجلرح

y

التعريف :
اجلرح  :هي قطع متا�سك طبقات اجللد اما نتيجة التعر�ض

لال�صابة بادوات حادة �أو اجراء عملية جراحية وت�صنف اىل:
y
y
y
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yجروح نظيفة  :هي اجلروح النظيفة مثل العيون  ،االع�صاب �أو
القلب ،ن�سبة االلتهاب % 5-1
yجروح نظيفة ملوثة  :وت�شمل االماكن غري النظيفة مثل االمعاء ،
املرارة والفم واملرئ  ،ن�سبة االلتهاب % 11-3
yاجلروح امللوثة  :ت�شمل اجلروح املفتوحة والأماكن غري النظيفة مثل
(عمليات ال�شرج) ،ن�سبة االلتهاب % 17-10

yاجلروح املنتنة :وت�شمل اجلروح القدمية امللتهبة مثل القدم ال�سكرية
والدمامل ،ن�سبة االلتهاب اكرث من % 27

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yيقوم الطبيب املعني �أو املمر�ض امل�س�ؤول ب�إخبار املري�ض
بالإجراءات التي �سيقوم بها لتقليل التوتر
yحت�ضري االدوات كاملة وترتيبها على �صينية الغيار
yفرك اليدين باملحلول الكحويل �أو غ�سلهما روتينيا
yفتح عدة الغيار واملواد الالزمة بطريقة معقمة
yارتداء الكفوف النظيفة (الالتك�س)
�yإزالة الغيار القدمي ببطئ مع جتنب مالم�سة اجلرح مبا�شرة
yالتخل�ص من الغيار القدمي بوعاء النفايات الطبية املنا�سب
yخلع الكفوف غري املعقمة (الالتك�س)
yفرك اليدين باملحلول الكحويل �أو غ�سلهما �صحيا
yارتداء واقيات ا�ضافية مثل (:املريول وواقيات العينني اذا كانت
اجلروح كبرية �أو حمتملة التطاير للدم والإفرازات).
yو�ضع م�شمع واقي حتت مكان الغيار اجلراحي
yارتداء الكفوف املعقمة
yغ�سل اجلرح مبحلول ملحي  ٪ 0،9با�ستخدام حمقنة وابرة معقمة
لعملية الغ�سل
yتن�شيف اجلرح وحواف اجلرح بالطريقة املعقمة وب�شا�ش معقم
yتغطية اجلرح بغطاء معقم منا�سب
yالتخل�ص من االدوات احلادة يف الوعاء املقاوم للثقب
yالتخل�ص من املواد امللوثة بالوعاء اخلا�ص للنفايات الطبية املعدية
(الكي�س اال�صفر)
yخلع الكفوف
yفرك اليدين باملحلول الكحويل �أو غ�سلهما روتيني ًا
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جدول رقم (  ) 6املطهرات امل�ستخدمة على الأج�سام احلية

الرقم

1

املطهر

Chlorhexadine
Gluconate

)(with Cetramide

ال�صابون اجلراحي

3

Chlorhexadin
و
Gluconate

)(without Cetramide

4

5

6

7

اخل�صائ�ص

x xي�ستخدم ملنع الأنتان نتيجة قطع يف اجللد
هيدروجني بريو ك�سيد
x xي�ستخدم حاليا يف التعقيم بطريقة البالزما
H2O2
x xممكن ا�ستخدامه يف معاجلة االدوات
�ستافلون

2

ANTISEPTICS

x xفعال �ضد الأحياء املجهرية ال�سالبة واملوجبة ولكن
قليل الفعالية على الفطريات وجرثومة ال�سل .
x xفعاليته تدوم لعدة �ساعات
x xفعاليته ال تقل بوجود الدم والإفرازات
x xي�ستخدم للغ�سيل اجلراحي وحت�ضري اجللد
�x xأف�ضل بديل يف حال عدم توفر Iodophors

اليود خملوط بتنك�شر x xيقتل الكثري من امليكروبات
�x x Iodine includingسريع الفعالية .
x x Tincture of Iodineي�ستخدم لتح�ضري وتطهري اجللد
( Iodine and
x xفعاليته تبد�أ بعد و�ضعه بدقيقتني .
) Alcohol
x xال يعطي رغوة .
بوفادين ايودين

(Povidine Iodine
) Iodophores

)(Alcohol

ديتول

C8H9ClO

)(Chloroxylenol

الرتكيز
%3

%4

%4

التحذيرات
x xال ي�ستخدم للغ�سل اجلراحي
x xمادة م�سرطنه
x xال ين�صح با�ستخدامه كمادة مطهرة
للغرف والأثاث
x xميكن ان ي�سبب حتري�ش للجلد وخا�صة
املنطقة املهبلية .
x xفعاليته تقل بوجود الكرميات واملاء
الع�سر وال�صابون الطبيعي .
x xفعاليته تقل بوجود الكرميات واملاء
الع�سر وال�صابون الطبيعي .
x xممكن حدوث مقاومة البكترييا له

x xقد ي�سبب حت�س�س للجلد .
x xتقل فعاليته بوجود الدم والإفرازات .
x x % 10ال ي�ستخدم للغ�سيل اجلراحي
 x xال ي�ستخدم لتح�ضري الأغ�شية املخاطية
مثل (عنق الرحم واملهبل)

x xيقتل الكثري من امليكروبات
x xي�ستخدم للغ�سل اجلراحي وتبد�أ فعاليته بعد
% 7.5
دقيقتني
�أو x xتقل فعاليته قليال بوجود الدم والإفرازات
x xيعطي رغوه .
%10
x xغالب ًا ال ي�سبب حت�س�س للجلد
x xميكن ا�ستخدامه للجلد والأغ�شية املخاطية واملهبل
x xفعال �ضد الكثري من الأحياء املجهرية ال�سالبة
واملوجبة
�x xسريع الفعالية والت�أثري
x xغري مكلف ب�شكل ن�سبي
x xيجب ان يجف حتى يعطي ت�أثري
x xمتوفر برتكيبتني للأج�سام احلية والأج�سام
اجلامدة
x xي�ستخدم لغ�سل اليدين ال�صحي �أو اجلراحي
x xفعاليته تدوم لعدة �ساعات
�x xأف�ضل بديل لاليودوفور والكلورهيك�سيدين
x xي�ستخدم كمواد حافظة يف مواد التجميل وغريها
x xفعال �ضد الأحياء املجهرية املوجبة

x xتقل فعاليته بوجود الدم والإفرازات
و�سوائل اجل�سم
 x x % 70يجفف اجللد
x xال ي�ستخدم لتطهري االغ�شية املخاطية.
x xال يو�صى با�ستخدامه ب�شكل روتيني
x x %- 3.فعاليته �أقل من البوفادين و
 %3.75الكلورهيك�سيدين
�x xضعيف �ضد الأحياء املجهرية ال�سالبة
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جدول رقم (  ) 7املطهرات امل�ستخدمة على الأج�سام غري احلية

الرقم

املطهر

1

الفورمالدهايد

2

�سايدك�س

3

الكلور

4

5

30

Formaldehyed

Gloteraldehyed

chlorine

DISINFECTANT

اخل�صائ�ص
x xفعال �ضد الكثري من امليكروبات
x xال ين�صح با�ستخدامه كمطهر للأثاث والأدوات والغرف
x xاف�ضل ا�ستخدام له حفظ العينات
x xي�ستخدم حاليا يف التعقيم مبعقمات الفورمالني

الرتكيز

% 10

x xفعال �ضد كثري من امليكروبات مبا فيها ال�سل
x xميكن ان يقتل الأبواغ �إذا غمرت فيه الأدوات فرتة طويلة
x xال ي�سبب ت�آكل �أو �صد�أ للأدوات .
.
x xال ي�ؤثر على املطاط والبال�ستيك
%2
x xي�ستخدم ملعاجلة الأدوات مثل �أدوات التنظري التي ال ميكن
%2 , 2
معاجلتها باحلرارة العالية .
x xي�ستخدم كمطهر عايل الفعالية عند غمر الأدوات فيه ملدة
� 10أو  20دقيقة ح�سب الرتكيز .
x xيجب تغيريه �إذا تلوث وا�صبح عكر ًا �أو خف تركيزه .

التحذيرات
x xمادة م�سرطنة.
x xحمر�ش للجلد والعيون
واجلهاز التنف�سي
x xعند التعامل معه يجب لب�س
الواقيات
x xيح�ضر يف مكان جيد التهوية
 x xحمر�ش للجلد والعيون
واجلهاز التنف�سي
x xعند التعامل معه يجب لب�س
الواقيات
x xيح�ضر يف مكان جيد التهوية
x xيجب تغطيته اثناء اال�ستخدام

x xي�أتي على �شكل بودرة  ،حبوب �أو �سائل
 x xيق�ضي على الكثئريمن امليكروبات مبا فيها ال�سل .
x xي�سبب ت�آكل و�صد�أ يف الأدوات
x xقليل الكلفة .
�إذا تعر�ضت له
x xيجب حت�ضريه يومي ًا وتغيريه �إذا تلوث
x xلفرتة طويلة
x xيفقد فعاليته مع مرور الوقت (اكرث من � 24ساعة) وعند % 0،5
x xي�سبب حت�س�س للجلد والعيون
تعر�ضه لل�ضوء .
واجلهاز التنف�سي
x xي�ستخدم لتنظيف الغرف والأ�سطح والأر�ضيات والأثاث �إذا
�أ�ضيف �إليه ال�صابون ال�سائل وذلك اذا مل تتوفر مركبات
االمونيا الرباعية

�x xضعيف الفعالية على
x xي�ستخدم لالج�سام احلية واالج�سام اجلامدة
الفطريات وجرثومة ال�سل
مركبات االمونيا الرباعية x xممكن ا�ستخدامه لغ�سل اليدين ال�صحي واجلراحي
x x ٪ 0،2ي�سبب حتري�ش للجلد بالرتكيز
x xممكن ا�ستخدامه لتطهري اجللد واالغ�شية املخاطية
Quaternary
العايل
ح�سب
واالر�ضيات
لال�سطح
الفعالية
منخف�ض
للتطهري
ي�ستخدم
xx
ammonium
الت�صنيع �x xضعيف على البكترييا �سالبة
compounds
x xيعمل على تثبيط البكترييا والفريو�سات
الغرام وميكن ان تعمل على
x xفعال �ضد امليكروبات املوجبة الغرام
تلويثه
املحلول االنزميي
Enzymatic
detergent

x xيذيب الدم والربوتينات والدهون العالقة بالأدوات
x xي�ستخدم يف عملية تنظيف االدوات اجلراحية
تنقع به الأدوات لفرتة  10دقائق �أو ح�سب التعليمات,
x xال ي�سبب ت�آكل �أو �صد�أ الأدوات
x xغالبا يتكون من ثالثة انزميات lipase,protease
kinase,

x xغالبا ال ي�سبب حتري�ش للجلد
�إال يف حاالت التح�س�س
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yثامن ًا التعامل الآمن مع الأدوات احلادة :

y
تهدف اىل حماية مقدم ومتلقي اخلدمة واملجتمع من خطر الإ�صابة
بالعدوى الناجمة عن ا�ستخدام االدوات احلادة.

ا�ستخدام اليد الواحدة لإجراء �إعادة تغطية الأبرة
� -1ضع الغطاء على �سطح م�ستوى
ثم �أبعد يدك احلرة.

التعريف:
الأدوات احلادة� :أي �أداة ت�ستخدم لقطع اجللد� ،أو اخرتاقه مثل الإبر

وامل�شارط ،والقوارير الزجاجية .

 -2بيد واحدة ام�سك املحقنة
و�أدخل الإبرة بالغطاء ثم ارفعه
اىل �أعلى

�صندوق التخل�ص من الأدوات احلادة :وعاء يتمتع باملوا�صفات
التالية:
y
y
y
y
y
y
y

yغري منفذ لل�سوائل
yغري قابل للثقب.
yذو فتحة ال ت�سمح مبرور الأيدي للداخل لكن ت�سمح بالتخل�ص من
جميع �أنواع الأدوات احلادة (املحقنة) والإبرة معا مث ًال.
yميكن معرفة درجة امتال�ؤه حتى يت�سنى التخل�ص منه عند امتال�ؤه
�إىل  3/2حجمه
yم�صنوع من مادة غري قابلة للك�سر
yميكن �إغالقه ب�إحكام عند التخل�ص منه
yم�صنوع من مادة �صديقة للبيئة (غري �ضارة عند حرقها)

االجراءات:
التخل�ص من الأدوات احلادة:
y
y
y
y
y

y
y
y

-3عندما يقوم الغطاء بتغطية
الإبرة ب�شكل كامل باليد الأخرى
ام�سك الغطاء من اال�سفل و�أحكم
�إغالقه

yركز على ما تقوم بفعله
yتخل�ص من جميع الأدوات احلادة يف �أوعية مقاومة للثقب فور
ا�ستخدامها،
yعدم ك�سر الأدوات احلادة �أو ثنيها �أو قطعها
yتخل�ص من الإبرة واملحقنة مع ًا واعتبارهما وحدة واحدة
yعدم �إعادة تغطية الإبرة �إال عند احلاجة املا�سة لذلك ،وعند
القيام بذلك ال يجوز ا�ستخدام اليدين مع ًا� ،إذ ميكن بد ًال من
ذلك ا�ستخدام طريقة اليد الواحدة ح�سب اخلطوات التالية:
yا�ستبدل الوعاء عند امتالءه �إىل الثلثني مع �إحكام غلق الغطاء
yتخل�ص من وعاء الأدوات احلادة مبا يحتويه باعتباره وحدة
واحدة
yارتد قفازات �شديدة التحمل عند التخل�ص من جميع املخلفات
الطبية

مناولة الأدوات احلادة:
y
y
y

yيقوم ممر�ض العمليات بو�ضع الأداة احلادة يف �صحن كلوي معقم
�أو يف منطقة �أخرى �آمنة داخل النطاق املعقم.
yيقوم ممر�ض العمليات ب�إخبار اجلراح �أن الأداة املذكورة موجودة
يف املنطقة الآمنة.
yيقوم اجلراح بالتقاط الأداة احلادة وا�ستخدامها ثم �إعادتها �إىل
املنطقة الآمنة مرة �أخرى.
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y

yتا�سع ًا حت�ضري مكان العملية اجلراحية :

y

yعلى جميع كوادر الأق�سام اجلراحية االلتزام بتح�ضري مكان العملية اجلراحية بال�شكل ال�صحيح

y

yعلى كادر العمليات القيام بتطهري مكان العملية اجلراحية بال�شكل ال�صحيح

الهدف:
احلد من عدوى مكان اجلراحة الناجتة عن الرعاية ال�صحية

الإجراءات:
 -1حت�ضري مكان العملية يف �أق�سام اجلراحة والتوليد
 -2ان�صح املري�ض باال�ستحمام ب�صابون مطهر ليلة العملية
 -3ال تقم ب�إزالة ال�شعر �إال �إذا تعار�ض مع العملية وب�أمر طبي مكتوب� ,إذا لزم الأمر ا�ستخدم ماكنة حالقة �أو مزيالت �شعر كيماوية� ,إذا مل تتوفر
ماكنة حالقة �أو مزيالت �شعر كيماوية قم بحالقة مكان العملية على الوردية ال�صباحية قبل العملية مبا�شرة.
 -4تطهري مكان العملية يف ق�سم العمليات:
y
y
y
y
y
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yا�ستخدم يود خملوط مع تنك�شر � % 10أو بوفاداين ايوداين ( � )% 5،7أو كلورهيك�سيدين جلوكونيت لتطهري اجللد
yا�ستخدم بوفاداين ايوداين ( � )% 5،7أو كلورهيك�سيدين جلوكونيت لتطهري االغ�شية املخاطية مثل املنطقة املهبلية با�ستخدام �شا�ش معقم م�شبع
باملطهر املنا�سب قم بتطهري مكان العملية بحركة دائرية من املركز اىل اخلارج
yعند الو�صول اىل نهاية املنطقة املراد تعقيمها (  8-6ان�ش بعيدا عن مكان اجلرح ) تخل�ص من ال�شا�شة الأوىل
yبنف�س الطريقة اعد تطهري منطقة العملية ومن املركز اىل اخلارج
yاترك املادة املطهرة على مكان التدخل اجلراحي حتى جتف متاما (  3-2دقائق) قبل اجراء اجلرح
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ال�سالمة وال�صحة املهنية
ال�صحة املهنية

برنامج يعنى ب�سالمة و�صحة مقدم اخلدمة وحمايته من الإ�صابة
بالعدوى واملخاطر املهنية يف بيئة العمل ويهدف اىل حماية العاملني
من الإ�صابة بالعدوى واملخاطر املهنية املنت�شرة يف بيئة العمل.

وي�شتمل على:
y
y
y
y

yالفحو�صات الطبية :قبل التعيني ،دوري وعند احلاجة.
�yإعطاء التطعيمات الالزمة ( �أنظر جدول رقم «  » 8التطعيمات
املو�صى بها للعاملني)
yالوقاية من الإ�صابة واحلوادث .
�yإجراءات ما بعد التعر�ض للوخز واملخاطر املهنية االخرى.

اعتبارات خا�صة بال�سالمة املهنية

 -1يجب على جميع م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية تطبيق برنامج
ال�سالمة وال�صحة املهنية بحيث يغطي املوظفني احلاليني واجلدد
 -2يجب على كل موظف �إبالغ فريق �ضبط العدوى فور تعر�ضه:
y
y
y
y

yحلوادث الوخز بالإبر والإ�صابة بالأدوات احلادة .
yللدم �أو �سوائل اجل�سم الأخرى .
yللأمرا�ض ال�سارية واملعدية .
yللمواد ال�سامة و النفايات اخلطرة .

الفحو�صات الطبية

اجراءات ما بعد التعر�ض للوخز واملخاطر
املهنية
التعر�ض للوخز �أو الإ�صابة بالأدوات احلادة:
y

yاغ�سل مكان الإ�صابة باملاء اجلاري وال�صابون.
yعدم ال�ضغط على اجلرح �أو ع�صره.
yقم بتغطية اجلرح بال�شا�ش وثبته بالال�صق الطبي .
yابالغ فريق �ضبط العدوى .
�yإتباع �إجراءات ما بعد التعر�ض للوخز
yكتابة تقرير حدث وار�سال ن�سخة �إىل �ش�ؤون املوظفني
حلفظها يف ملف املوظف امل�صاب .

y

yاالحتفاظ ب�سجل التقارير يف مكتب �ضبط العدوى .

y
y
y
y
y

التعر�ض لل�سوائل اخلطرة املن�سكبة:
y
y

yغ�سل العينني مباء نظيف �أو حملول ملحي .
yطلب ا�ست�شارة فريق �ضبط العدوى .

التعر�ض لالمرا�ض ال�سارية :
y
y

yابالغ فريق �ضبط العدوى.
yتقييم ال�شخ�ص املتعر�ض من قبل الطبيب املخت�ص.

كيفية حدوث اال�صابة

تقوم ادارة امل�ؤ�س�سة ال�صحية باجراء الفحو�صات الطبية التالية
للموظفني اجلدد :
y
y
y
y

yفح�ص التهاب الكبد  Bو C
yفح�ص فريو�س العوز املناعي املكت�سب HIV
yفح�ص ال�صدر ال�شعاعي
yفح�ص روتيني للبول

�إعطاء التطعيمات الالزمة�( :أنظر جدول التطعيمات املو�صى بها
للعاملني):
y
y

دخول دم وافرازات و�سوائل ج�سم املري�ض اىل االغ�شية
املخاطية ملقدم اخلدمة ال�صحية

yتنفيذ ومتابعة تطعيم الكوادر ال�صحية من قبل فريق �ضبط
العدوى.
yحفظ �سجالت املطاعيم يف مكتب �ضبط العدوى.

الوقاية من اال�صابة واحلوادث :
y
y
y

yتدريب املوظفني على برنامج ال�صحة املهنية من خالل الربنامج
التعريفي العام والتعليم امل�ستمر.
yارتداء العاملني لو�سائل الوقاية ال�شخ�صية .
yتطبيق االحتياطات القيا�سية يف التعامل مع جميع املر�ضى .

التعر�ض لوخز ابر �أو الإ�صابة
من �أدوات حادة ملوثة بالدم
�أو �سوائل ج�سم املري�ض

تعر�ض جروح �أو �شقوق يف
جلد مقدم اخلدمة ال�صحية
لأدوات ملوثة بدم و�سوائل ج�سم
املري�ض
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جدول رقم (  ) 8التطعيمات التي يو�صى بها للعاملني

التطعيم

الفئة امل�ستهدفة

التطعيم  /طريقة �أخذه  /الربنامج

اجلرعة املن�شطة

التطعيم �ضد التهاب
الكبد الفريو�سي (ب)

جميع العاملني

x xثالث جرعات يف الع�ضل بنظام 6-1-0
x xيتم الت�أكد من اال�ستجابة للمطعوم خالل
�شهر اىل �شهرين بعد اجلرعة الثالثة
وذلك بفح�ص االج�سام امل�ضادة

ال يو�صى بها

التيتانو�س (الكزاز)

من مل مير�ضوا �سابقا

x xثالث جرعات يف الع�ضل بنظام 6-1-0
�أو 6-2-0

كل � 10سنوات ولكن اذا جرح
ال�شخ�ص وتلوث جرحه وكانت
قد مت �أخذ �آخر جرعة من�شطة
من فرتة < من � 5سنوات،
يو�صي ب�أخذ جرعة من�شطة .

احل�صبة االملانية

ال�سيدات يف �سن احلمل،
غرياحلوامل ،الالتي مل
يتم تطعيمهن من قبل .

x xجرعة واحدة يف الع�ضل �أو حتت اجللد

االنفلونزا املو�سمية

جميع العاملني با�ستثناء
الذين لديهم ح�سا�سية من
البي�ض

x xجرعة واحدة يف الع�ضل �سنوي ًا

جدول رقم (  ) 9االجراءات الفورية بعد ا�صابة عمل

املري�ض م�صدر اال�صابة

االجراء

الو�ضع التطعيمي للموظف
x xمل يتم تطعيمه
x xجرعة واحدة من التطعيم
x xجرعتان من التطعيم
x xثالث جرعات من التطعيم

x xاعطاء التطعيم فورا  +جرعة جليوبيولني مناعي
*
�x xإكمال كل اجلرعات
x xال�شئ

x xمل يتم تطعيمه
x xمت تطعيمه

x xيتم تطعيمه
x xال �شئ

x xمل يتم تطعيمه
x xمت تطعيمه

x xيتم تطعيمه
x xال �شئ

حامل مل�ضاد فريو�س التهاب
الكبد ()C

x xال يوجد لقاح لاللتهاب
الكبد

x xال�شئ

حامل لفريو�س العوز املناعي
الب�شري HIV

x xال يوجد لقاح لفريو�س
العوز املناعي الب�شري

x xمدة اربعة ا�سابيع يتم فيه تناول ثالثة ادوية م�ضادة
للفريو�سات (مثل زيدوفودين والميفودين) ويجب الرجوع
***
اىل الربنامج الوطني ملكافحة االيدز
**
x xيبد�أ العالج فور ًا(خالل �ساعات)

التهاب الكبد ( )Bموجب
positive HBsAg

التهاب الكبد (� )Bسالب
negative HBsAg

غري معروف

HIV

**

* يتم ذلك خالل � 24ساعة من التعر�ض للعدوى
* تقا�س اال�ستجابة املناعية ملطعوم الكبد ( )Bبفح�ص االج�سام امل�ضادة (  )Ab Hbsوتعترب ايجابية اذا كانت �أكرب �أو ي�ساوي  10وحدة دولية
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نظافـة بيئة امل�ست�شفى
عملية يومية م�ستمرة لتنظيف الأ�سطح املختلفة وازالة االتربة واالقذار
واملواد الع�ضوية داخل امل�ست�شفى.

الهدف منها:

 -1املحافظة على �صحة الكوادر الطبية واملر�ضى والزوار واملجتمع
� -2ضمان بيئة �صحية و�آمنة داخل امل�ست�شفى
 -3خلق جو مريح لدى املر�ضى والعاملني

تق�سم مناطق امل�ست�شفى ح�سب اخلطورة اىل
االنواع التالية
y
y
y

yاملناطق قليلة اخلطورة :وت�شمل �صاالت االنتظار والأماكن
الإدارية.
yاملناطق متو�سطة اخلطورة :وت�شمل طوابق املر�ضى و�أماكن رعاية
املر�ضى غري امل�صابني بالأمرا�ض املعدية
yاملناطق عالية اخلطورة :وت�شمل غرف العزل  ,وحدات الرعاية
احلثيثة,غرف العمليات ,وحدات غ�سيل الكلى ،املخترب

الإجراءات:

 -1و�ضع جدول التنظيف مبعرفة م�شرف اخلدمات
 -2تعليق جدول التنظيف يف مكان ي�سهل ر�ؤيته من قبل امل�س�ؤولني
عن النظافة
 - 3تنفيذ حمتويات جدول التنظيف
 -4يتم التنظيف بالطريقة التي حتد من تناثر االتربة والغبار
 -5تنظيف اجلدران وكذلك الأر�ضيات والأ�سطح با�ستخدام قطعة
قما�ش رطبة
 -6يبد�أ التنظيف من االماكن االقل ات�ساخا و�صوال اىل الأماكن
االكرث ات�ساخ ًا
 -7م�سح الأ�سطح من الأعلى �إىل اال�سفل ومن الداخل �إىل اخلارج
 -8تنظيف االج�سام الثابتة �أوال مع االجتاه للأ�سفل
 -9ا�ستخدام الفرك للتخل�ص من الأتربة والأقذار
 -10م�سح الأر�ضيات باملاء الدافئ واملنظفات ثم جتفيفها
 -11ا�ستخدام طريقة الدلوين املنف�صلني عند القيام بتنظيف
الأ�سطح :
y
y
y
y
y

yيحتوي احدهما على املحلول املنظف �أو املطهر والآخر على مياه
ال�شطف
yالبدء بعملية التنظيف با�ستخدام املنظف ثم ال�شطف باملاء
yجتفيف الأ�سطح
yغ�سل �أوعية التنظيف بعد ا�ستعمالها باملاء الدافئ
yعدم ترك املما�سح مبللة وعدم تركها مغمورة داخل املحلول.

 -12تنظيف قوائم اال�سرة والرفوف با�ستخدام قطعة قما�ش مبللة.
 -13غ�سل املراحي�ض ب�صورة م�ستمرة وجتفيف �أر�ضياتها.
 -14ا�ستخدام املطهرات املنا�سبة يف عملية التنظيف مع مراعاة ما
يلي :
y
y

yاتباع تعليمات ال�شركة ال�صانعة.
yالتحقق من تاريخ �صالحية املحلول

� -15ضمان ا�ستخدام الرتكيز املنا�سب وذلك با�ستخدام املعادلة
التالية :
الرتكيز املتوفر /الرتكيز املطلوب
 -16عدم اعادة ملء الوعاء امل�ستخدم يف التطهري دون تنظيفه
وجتفيفه
 -17عدم ا�ضافة كمية من املطهر اىل الكمية ال�سابقة بل يجب
انتظار نفاذ الكمية �أو التخل�ص منها قبل اال�ضافة
 -18التخل�ص من �أوعية املطهرات الفارغة وعدم ا�ستخدامها
ملحاليل اخرى.
 -19عدم �إبقاء �أوعية املطهر مفتوحة
 -20تغيري املحلول املطهر يف احلاالت التالية :
y
y

yتغري لون املادة
yعندما ي�صبح مت�سخاً

 -21التنظيف الفوري عند حدوث �أي تلوث �أو ان�سكاب للدم �أو
ل�سوائل اجل�سم:
y
y

yارتداء الكفوف �شديدة التحمل
yم�سح كمية الدم �أو ال�سائل القليلة بقطعة قما�ش ثم يتم التطهري
با�ستخدام قطعة اخرى م�شبعة باملحلول املطهر ( الكلور % 0,5
انظر اجلدول الذي يبني اال�ستخدامات املختلفة لرتكيز الكلور)

 -22عند التعامـل مع ان�سكابات ال�سوائل الكبرية :
y
y
y
y

yو�ضع قطعة قما�ش كبرية جافة ت�ستخدم ملرة واحدة حتى تت�شرب
ال�سائل
�yسكب حملول مطهر مركز ملدة منا�سبة
yرفع قطعة القما�ش امل�شبعة بال�سائل مع ارتداء الكفوف والتخل�ص
منها يف كي�س خا�ص مع املخلفات الطبية
yو�ضع الكلور على املنطقة امللوثة برتكيز عايل وفرتة منا�سبة

الرتكيز املتوفر

= عدد �أجزاء من املاء لكل جزء الكلور

الرتكيز املطلوب
 -23مدة ازالة تلوث الدم و�سوائل اجل�سم ع�شرة دقائق
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جدول رقم (  ) 10طريقة وتكرار التنظيف ح�سب املناطق

الرقم

املنطقة

امثلة

طريقة التنظيف

تكرار التنظيف

1

قليلة اخلطورة

�صاالت االنتظار والأماكن
الإدارية.

ا�ستخدام التنظيف الروتيني العادي
(املنزيل) با�ستخدام قطعة قما�ش
مبللة باملاء

يتم التنظيف مرة واحدة يف اليوم
وكلما لزم االمر

2

متو�سطة
اخلطورة

طوابق املر�ضى و�أماكن
رعاية املر�ضى غري امل�صابني
بالأمرا�ض املعدية

ا�ستخدام قطعة قما�ش مبللة
باملنظف وا�ستخدام مادة مطهرة.

يتم التنظيف مرتني يوميا على
االقل وكلما لزم االمر

3

�شديدة
اخلطورة

غرف العزل  ,وحدات الرعاية
احلثيثة,غرف العمليات ,وحدات
غ�سيل الكلى ،املخترب

ا�ستخدام حملول مطهر عايل
الفعالية و�أدوات خا�صة

يتم التنظيف والتطهري بني كل
مري�ض ومري�ض ويف اخر اليوم

جدول رقم (  ) 11ا�ستخدامات الرتكيزات املختلفة للكلور يف التنظيف
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التعامل مع ال�شرا�شف والبيا�ضات
الهدف :

احلد من ن�شر العدوى بني مقدمي اخلدمة ومتلقيها واملجتمع.

جمع ونقل ال�شرا�شف والبيا�ضات
y

yارتد الكفوف �شديدة التحمل قبل التعامل مع ال�شرا�شف
والبيا�ضات امل�ستعملة
yاجمع ال�شرا�شف والبيا�ضات امل�ستخدمة بطريقة �أفقية من
الر�أ�س �إىل القدمني �أو من اجلنب �إىل اجلنب الآخر.
yاف�صل ال�شرا�شف والبيا�ضات امللوثة بالدم �أو �سوائل اجل�سم
بو�ضعها ب�أكيا�س غ�سيل غري منفذة .
�yضع ال�شرا�شف والبيا�ضات امللوثة من غرف العزل يف
�أكيا�س حمراء اللون
�yضع ال�شرا�شف والبيا�ضات امل�ستخدمة يف �أكيا�س غ�سيل
غريمنفذة ولي�س على �أثاث غرف املر�ضى.
yت�أكد من عدم وجود �أدوات حادة �أثناء عملية اجلمع والنقل
�إىل وحدة الغ�سيل.
yارفع ال�شرا�شف والبيا�ضات املت�سخة بحر�ص �شديد مع
تقليل احلركة قدر االمكان
اثن ال�شرا�شف املبللة بال�سوائل بحيث تكون االجزاء املبللة
ِ y
للداخل
yاربط �أكيا�س غ�سيل ال�شرا�شف والبيا�ضات امل�ستخدمة
ب�إحكام على ان ال تزيد �سعتها عن  20كغم

y

 yانقل �أكيا�س غ�سيل ال�شرا�شف والبيا�ضات امل�ستخدمة يف العربات املخ�ص�صة اىل وحدة الغ�سيل

y
y
y
y
y
y
y
y

غ�سيل ال�شرا�شف والبيا�ضات وجتفيفها وتخزينها
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yارتد الكفوف �شديدة التحمل
�yضع ال�شرا�شف والبيا�ضات يف الغ�سالة ح�سب طاقة ا�ستيعابها.
yاف�صل ال�شر ا�شف والبيا�ضات على �أ�سا�س نوع املن�سوج وا�ستعماله ولي�س على �أ�سا�س درجة �إت�ساخه يف منطقة الغ�سيل
yاغ�سل على درجة  71مئوية وملدة  25دقيقة على الأقل.
yا�ستخدم مواد حم�ضية خا�صة منا�سبة يف عملية الغ�سيل
�yأ�ضف مواد تنظيف ملاء الغ�سيل
yا�ستخدم التجفيف احلار لل�شرا�شف و البيا�ضات
yا�ستخدم الكي لل�شرا�شف والبيا�ضات
yخزن ال�شرا�شف والبيا�ضات يف �أماكن نظيفة وجافة
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�إدارة النفايات الطبية
الهدف:

 -1احلفاظ على �سالمة الكادر الطبي واملر�ضى والزوار واملجتمع
 -2احلفاظ على �سالمة البيئة وحمايتها من التلوث.

النفايات الطبية

التعريف:

�إدارة النفايات الطبية :عملية ف�صل ,جمع ،تخزين ،نقل والتخل�ص
من جميع �أنواع النفايات الناجتة عن ن�شاطات الرعاية ال�صحية

نفايات طبية عادية
( منزلية )

نفايات طبية خطرة

نفايات طبية �شديدة
العدوى

النفايات الطبية

جميع النفايات ال�صلبة �أو ال�سائلة �أو الغازية الناجتة عن خمتلف م�ؤ�س�سات الرعاية الطبية واملختربات الطبية ومراكز الأبحاث الطبية وم�صانع
وم�ستودعات الأدوية الب�شرية والبيطرية وعيادات الطب البيطري وم�ؤ�س�سات التمري�ض املنزيل ،وتق�سم اىل :
y
y

yنفايات طبية عادية (غري خطرة) ت�شبه النفايات املنزلية وال ت�شكل خطر ًا على العاملني وت�ش ــكل  %90-75من جمموع النفايات املنتجة مثل :ورق
املكاتب ،ورق احلمامات ،مغلفات ،بقايا الطعام ،وتعامل معاملة النفايات املنزلية
yنفايات طبية خطرة ت�شكل %25-10من جمموع النفايات املنتجة يف امل�ست�شفيات وهي ذلك اجلزء من النفايات الطبية الذي ميكن �أن يت�سبب يف
خماطر �صحية الحتوائه على مواد لها واحدة �أو �أكرث من اخل�صائ�ص التالية:
x
x
x
x

xمعدية.
� xسامة للجينات.
xم�شعة.
 xحادة.

�أنواع النفايات الطبية اخلطرة
yنفايات معدية

y
وهي النفايات التي حتتوي �أو ي�شتبه �أنها حتتوي على م�سببات الأمرا�ض املعدية
(بكترييا ,فريو�سات ,طفيليات ,فطريات) وت�شمل:
y
y
y
y
y

yالأو�ساط الزراعية واملواد امل�ستعملة لغاية حتاليل الأمرا�ض املعدية يف
املختربات.
yنفايات املر�ضى املعزولني يف وحدات الأمرا�ض املعدية.
yنفايات وحدات غ�سيل الكلى ؛ من �أجهزة و�أدوات وفالتر وقفازات و�أغطية
الأحذية واملراييل ذات الأ�ستعمال الواحد.
yحيوانات التجارب.
yغيارات القطن وال�شا�ش امللوثة,امل�سحات واملخلفات الأخرى امللوثة ب�إفرازات
املري�ض

yالنفايات الت�شريحية( الباثولوجية)

y
هي النفايات التي لها عالقة بج�سم املري�ض �أو مكوناته من �أن�سجة �أو �أجزاء مبتورة �أو �أجنة.

38

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

yالنفايات احلادة

y
هي االدوات التي قد ت�سبب قطع �أو وخز يف اجل�سم الب�شري مثل :املحاقن,امل�شارط امل�ستخدمة يف العمليات اجلراحية ,وقطع الزجاج املك�سور.

yالنفايات الكيماوية

y
هي املخلفات ال�صلبة �أو ال�سائلة �أو الغازية الناجتة عن الأعمال الت�شخي�صية �أو العالجية �أو التجريبية �أو �أعمال التنظيف �أو التطهري �أو التدبري,وتتميز
ب�صفة �أو �أكرث من ال�صفات التالية:
� x xسامة.
x xم�سببة لت�آكل اال�سطح واالدوات.
�x xسريعة الإ�شتعال.
�x xسريعة التفاعل.
�x xسامة للجينات.

yالنفايات الدوائية

y
هي املواد الأولية والأدوية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية املنتهية
ال�صالحية �أو غري املطابقة للموا�صفات �أو التي مل يعد لها ا�ستعمال
ل�سبب �أو لآخر وكذلك بع�ض خملفات ال�صناعات الدوائية ال�صلبة
و�شبه ال�صلبة وال�سائلة والغازية.

yالعبوات امل�ضغوطة

y
هي العبوات التي قد حتتوي على غازات م�ضغوطة مثل عبوات
املبيدات �أو الأك�سجني �أو �أك�سيد الإثلني وغريها والتي قد ت�ستعمل يف
�أعمال عالجية �أو غريها ,والتي من املمكن �أن تنفجر �إذا ما تعر�ضت
ل�ضغط عال من الداخل �أو اخلارج.

yالنفايات ال�سامة للجينات

y
هي نفايات �شديدة اخلطورة حيث من املمكن �أن ت�سبب طفرات
�أو ت�شوهات خلقية يف اجل�سم الب�شري �أو تكون لها نتائج م�سرطنة
للخاليا وت�شمل:
y
y

yنفايات العالج الكيماوي الناجتة عن ت�صنيع ,نقل ,حت�ضري,
�أو �إعطاء العالج الكيماوي.
�yإفرازات املري�ض الذي يتلقى العالج الكيماوي كالبول والرباز
والقئ.

yالنفايات امل�شعة

y
هي النفايات ال�صلبة �أو ال�سائلة �أو الغازية امللوثة باملواد امل�شعة التي ت�ستخدم يف فحو�صات الأن�سجة ,ال�سوائل الب�شرية� ,إجراءات ت�شخي�ص الأورام
وعالجها ,وكذلك يف �أعمال البحوث الطبية الت�شخي�صية والعالجية.

yالنفايات ذات املحتوى العايل من العنا�صر الفلزية الثقيلة

y
هي ذلك اجلزء من النفايات التي تتميز ب�سميتها العالية مثل الزئبق ,الكادميوم (الناجت عن بع�ض �أنواع البطاريات امل�ستهلكة) ,والر�صا�ص.
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y

yنفايات �شديدة العدوى وت�شمل

y

yالنفايات الناجتة عن عينات الزراعة يف املخترب
yالنفايات الناجتة عن غرف العزل.

y

yالنفايات الناجتة عن وحدات غ�سيل الكلى.

y

y

yالنفايات امل�ستخدمة يف معاجلة االن�سكابات وتعامل معاملة املواد املن�سكبة

y

yنفايات كيماوية مثل ان�سكاب املطهرات
yنفايات ملوثة مثل ان�سكاب الدم وافرازات اجل�سم

y

yنفايات املعادن الثقيلة مثل ان�سكاب الزئبق

y

جدول رقم (  ) 12الدليل اللوين للنفايات الطبية

نوع النفايات

لون الوعاء امل�ستخدم

نوع الوعاء

النفايات �شديدة العدوى

احمر

كي�س بال�ستيكي �أو عبوة بال�ستيكية

النفايات املعدية الأخرى
والنفايات الت�شريحية والنفايات احلادة

ا�صفر

كي�س بال�ستيكي �أو عبوة بال�ستيكية

بني

النفايات الكيماوية
النفايات امل�شعة

كي�س بال�ستيكي �أو عبوة بال�ستيكية

يتم التعامل معها وفقا لتعليمات رقم 1/1997ب�ش�أن
�إدارة الف�ضالت امل�شعة والتخل�ص منها ب�شكل �آمن ال�صادرة عن وزارة الطاقة
والرثوة املعدنية

نفايات العالج الكيماوي
النفايات الطبية غري اخلطرة

�أزرق
�أ�سود

كي�س بال�ستيكي �أو عبوة بال�ستيكية
كي�س بال�ستيكي �أو عبوة بال�ستيكية

الإجراءات:
 -1يتوىل مدير امل�ؤ�س�سة ال�صحية �أو من يفو�ضه الت�أكد من تكليف موظف م�س�ؤول عن �إدارة النفايات الطبية:
y

yالتاكد من تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع النفايات الطبية
yتوفري و�سائل الوقاية ال�شخ�صية ال�ضرورية
yتوفري الأنواع املختلفة من الأكيا�س والعبوات و�ضمان اال�ستخدام ال�سليم لها

y

yفرز النفايات الطبية ح�سب ت�صنيفها مبا�شرة يف مكان تولدها

y
y

 -2و�ضع النفايات الطبية املعدية يف �أوعية �أو �أكيا�س بال�ستيكية �صفراء اللون ي�شرتط فيها حتقيق ما يلي:
y

�yأن تكون قوية.
�yأن تكون مادة العبوة م�صنوعة من بال�ستيك قابل للحرق،وغري مهلجن،

y

yو�أن تكون غري م�سربة

y
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 -3و�ضع النفايات الطبية غري ال�ضارة ( املنزلية) يف �أكيا�س بال�ستيكية �سوداء اللون:
y

yيجوز و�ضع عبوات الرذاذ امل�ضغوط (االيرو�سوالت) الفارغة يف �أكيا�س النفايات الطبية غري اخلطرة �شريطة عدم
معاجلتها بوا�سطة الرتميد.

y

yيجوز و�ضع كي�س البول الفارغ (بعد تفريغه يف ال�صرف ال�صحي) يف �أكيا�س النفايات الطبية غري اخلطرة

 -4و�ضع النفايات �شديدة العدوى يف �أوعية �أو �أكيا�س بال�ستيكية حمراء:
y

yيجب اجراء معاجلة �أولية للنفايات �شديدة العدوى مبا�شرة داخل االق�سام املنتجة لهذه النفايات ح�سب الطرق التالية:

y

�yأن تكون قوية (متينة)
�yأن تكون مادة العبوة م�صنوعة من بال�ستيك قابل للحرق،وغري مهلجن.
�yأن تكون غري م�سربة.

y

�yأن تكون مادة العبوة م�صنوعة من بال�ستيك قابل للتبخري () Autoclaving

 -1التبخري على درجة تعقيم � 121أو  134درجة مئوية
 -2و�ضعها يف فورمالني برتكيز  %10ملدة � 24ساعة
 -3و�ضعها يف مربد درجة حرارته اقل من �سالب  20درجة مئوية حلني التخل�ص النهائي.
يف حال معاجلة النفايات �شديدة العدوى بالتبخري ()Autoclaving؛ يجب و�ضعها يف �أكيا�س �أو �أوعية بال�ستيكية
ي�شرتط فيها حتقيق ما يلي:
y
y

 -5و�ضع النفايات الدوائية يف �أكيا�س بال�ستيكية بنية اللون
 -6الأدوات احلادة و�ضعها يف �أوعية خا�صة مقاومة للثقب ذات املوا�صفات التالية :
y

�yأن تكون مادة العبوة م�صنوعة من البال�ستيك غري املهلجن.
�yأن تكون مادة العبوة م�صنوعة من بال�ستيك قابل للحرق.
�yأن تكون العبوة �صلبة و متينة.
�yأن يكون للعبوة غطاء حمكم غري قابل للفتح ي�سمح ب�إدخال النفايات احلادة فيه و ال ي�سمح بخروجها منه.
�yأن تكون العبوة غري نافذة.
�yأن تكون العبوة غري قابلة للك�سر �أو الثقب.
�yأن يكون للعبوة مقب�ض يدوي حلملها بوا�سطته.
yو�ضع الأوعية يف �أماكن منا�سبة قريبة من االجراءات الطبية
�yإغالق الوعاء ب�شكل حمكم عند امتالئه اىل الثلثني.

y

yالتخل�ص من الأوعية عند امتالئها اىل الثلثني.

y
y
y
y
y
y
y
y

 -7و�ضع نفايات العالج الكيماوي يف �أكيا�س بال�ستيكية زرقاء اللون
 -8و�ضع النفايات امل�شعة يف �أوعية ر�صا�ص
y

yيجوز و�ضع النفايات ذات امل�ستوى اال�شعاعي املنخف�ض مثل املحاقن امل�ستخدمة يف االجراءات الت�شخي�صية
والعالجية باال�شعة يف اكيا�س �أو عبوات النفايات املعدية �شريطة ان تتم معاجلتها النهائية بالرتميد.
yيجب و�ضع النفايات الدوائية املكونة من ان�سكابات الأدوية �أو تلوثها �أو املكونة من العبوات التي حتتوي على
متبقيات �أدوية يف الكي�س �أو الوعاء املخ�ص�ص لهذا النوع من النفايات يف مكان تولدها

y

yيجب و�ضع النفايات الكيماوية يف �أكيا�س �أو �أوعية ي�شرتط فيها حتقيق ما يلي:

y

�أ� -أن تكون قوية (متينة)
ب� -أن تكون م�صنوعة من مادة غري قابلة للتفاعل مع نوع النفايات املو�ضوعة فيها.

y

�yأن تكون م�صنوعة من مادة منا�سبة توفر لها احلماية من العوامل اخلارجية التي قد ت�ؤثر على نوع النفايات
املو�ضوع فيها كالهواء واحلرارة.
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y

yمينع و�ضع اكرث من نـوع من النفايات الكيماوية يف نف�س الوعـاء �إذا كـان لها قابلية التفاع ــل مع بع�ضها البع�ض
yيجب كتابة تعليمات فرز النفايات و تعليقها يف مكان بارز يف منطقة تولد النفايات.
yيف حال حدوث خط�أ يف فرز نوع من النفايات الطبية اخلطرة بو�ضعها يف كي�س �أو عبوة غري ملخ�ص�ص لنوعها ،مينع ت�صحيح اخلط�أ و يرتك الو�ضع
على ما هو عليه.
yيف حال و�ضع النفايات الطبية اخلطرة خط�أ يف كي�س �أو وعاء خم�ص�ص لو�ضع النفايات الطبية غري اخلطرة فيه ،فيجب معاملة النفايات الطبية
املخلوطة معاملة النفايات الطبية اخلطرة.
yيجب مراعاة القيم و التقاليد ال�سائدة املتعلقة بالتخل�ص من الأجنة امليتة و الأع�ضاء املبتورة من ج�سم الإن�سان
yعدم و�ضع الأيدي داخل �أكيا�س النفايات.

y

yغ�سل الأيدي بعد التعامل مع النفايات.

y
y
y
y
y

y

yالتخل�ص من النفايات ال�سائلة ح�سب اخلطوات التالية

y

yارتداء الكفوف �شديدة التحمل.
�yسكب النفايات داخل ال�صرف ال�صحي وجتنب ان�سكابها حول الأطراف.
�yسكب املاء ب�شكل جيد لإزالة الآثار املتبقية.
�yسكب الكلور برتكيز  %0،5ثم ا�شطفه باملاء.

y

�yإزالة تلوث الكفوف وغ�سل اليدين.

y
y
y

y

yجمع ونقل النفايات الطبية من الوحدة اىل مكان التخزين املركزي (النقل الداخلي)

y

yجمع النفايات الطبية من �أماكن تولدها .
yاغالق الكي�س عند امتالئه اىل الثلثني وذلك بربط العنق با�ستخدام الأربطة البال�ستيكية ذاتية الإغالق.
yتعبئة بطاقة البيان وال�صاقها على الكي�س حتت ا�شراف املمر�ض امل�س�ؤول يف الق�سم املعني

y

yمينع جمع و نقل �أكيا�س وعبوات النفايات من مكان تولدها قبل و�ضع بطاقة بيان عليها ويجب ان حتتوي بطاقة البيان على املعلومات التالية:

y
y

�أ� -إ�سم الوحدة و الق�سم الناجتة عنه النفايات.
ب -نوع النفايات املوجودة يف الكي�س �أو العبوة.
ت -تاريخ اجلمع.

y
y

yحمل الكي�س بحذر وبعيد ًا عن اجل�سم.
yجمع النفايات الطبية بوا�سطة عربات �أو حاويات خم�ص�صة لهذه الغاية و يتم النقل الداخلي بعربات خا�صة حمكمة الإغالق وذات عجالت ,ويجب
ان تتوفر يف العربات اخل�صائ�ص التالية:

�أ� -سهولة التحميل و التفريغ.
ب -ذات �أ�سطح مل�ساء ل�سهولة التنظيف و التطهري.
ت -عدم وجود زوايا حادة ت�ؤدي �إىل متزيق �أو �إتالف الأكيا�س �أو العبوات �أثناء التحميل و التفريغ
y

yو�ضع كي�س جديد مكان الكي�س املمتلئ مبا�شرة .
yالتاكد من و�صول �أكيا�س النفايات مغلقة و�سليمة يف نهاية عملية النقل و اخذ جميع االحتياطات الالزمة ملنع ت�سرب ال�سوائل من النفايات �أو
ان�سكابها
yنقل النفايات الطبية من �أماكن تولدها اىل مكان التخزين املركزي بدورية منا�سبة

y

yوزن الأكيا�س بحيث ال يتجاوز وزن الكي�س  12كغم
yتخ�صي�ص مركبة لنقل النفايات الطبية خارج امل�ست�شفى

y

yتنظيف وتطهري و�سيلة النقل يوميا �أو مبا�شرة يف حال حدوث ان�سكاب عليها

y
y

y
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yتخزين النفايات الطبية

y
تخزن النفايات الطبية يف غرفة التخزين املركزي املحددة يف املن�ش�أة على ان تتوفر فيها اخل�صائ�ص التالية :
y

yيجب �أن يكون موقع التخزين منف�صل عن بقية �أق�سام امل�ست�شفى وبعيد ًا عن م�ستودعات و�أماكن حت�ضري الطعام وعن عنابر املر�ضى
yار�ضية الغرفة مكونة من مادة �صلبة  ،مل�ساء وغري نافذة� ,سهلة التنظيف والتطهري خمدومة بنظام ت�صريف �صحي جيد.
yاجلدران مل�ساء وم�صقولة على ارتفاع ال يقل عن  1.5مرت
yمزودة مب�صدر للماء لغايات التنظيف
yاال�ضاءة والتهوية اجليدة (ان امكن ان تكون مكيفة )
�yسهولة دخول العمال املكلفني بنقل ومناولة النفايات
yامكانية الدخول ال�سهل ملركبات نقل وجمع النفايات
yاحلماية من ا�شعة ال�شم�س وعوامل املناخ
yحتول دون دخول احليوانات والطيور واحل�شرات
yتتوفر فيها املطهرات املنا�سبة
 yيجب �أن يكون موقع التخزين قريب ًا من �أماكن التزويد بكل من معدات التنظيف والتطهري  ،معدات الوقاية ال�شخ�صية و�أوعية النفايات
 yيجب �أن يتنا�سب حجم وم�ساحة موقع التخزين مع حجم النفايات املنتجة ودورية نقلها اليه
 yيجب �أن ال تزيد فرتة تخزين النفايات عن � 48ساعة يف ف�صل ال�شتاء وعن � 24ساعة يف ف�صل ال�صيف ما مل يكن املكان مربداً
yيجب ترتيب النفايات داخل موقع التخزين ب�أ�سلوب يكفل �سالمة النفايات املخزنة
yيجب �أن يكتب على باب الغرفة بو�ضوح ( خمزن للنفايات الطبية )
yيف�ضل �أن يفتح الباب اىل اخلارج
yيف�ضل ترتيب �أكيا�س النفايات يف غرفة التخزين بحيث يكون كل لون على حده

y

yاحكام اغالق غرفة التخزين مع حتديد الأ�شخا�ص الذين بحوزتهم مفاتيح املوقع ومينع دخول من لي�س له عمل
yالت�أكد من عدم وجود ت�سريب �أو ت�شقق يف حاويات التخزين .

y

yتنظيف و تطهري حاويات التخزين حال تفريغها .

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y

yالنقل اخلارجي للنفايات الطبية اىل املحرقة (املرمدة) والت�أكد من

y
نقل النفايات من مكان تخزينها املركزي �إىل مكان معاجلتها بدورية منا�سبة
يتم النقل اخلارجي ب�سيارات خا�صة مينع ا�ستخدامها الغرا�ض اخرى ويجب ان تتوفر بها ال�شروط التالية:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yيجب �أن تزود املركبة بغطاء حمكم و مينع �إ�ستخدام احلافلة املفتوحة حتت �أي ظرف من الظروف.
yيجب �أن تكون قوية و تتحمل االنعطاف على املنعطفات احلادة.
yيجب �أن يكون ج�سم املركبة الذي يحتوي النفايات منف�صال عن كابينة ال�سائق.
yيجب �أن يكون ج�سم املركبة الذي يحتوي النفايات م�صمم بطريقة متنع و�صول ال�صدمات �إىل النفايات يف حالة احلوادث.
yيجب �أن يكون ال�سطح الداخلي لكابينة النفايات الطبية �أمل�س ال يوجد به زوايا و�سهل الغ�سل والتطهري.
yيجب غ�سل وتطهري املركبة يف نهاية كل يوم �أو بعد كل ان�سكاب ،بطريقة منا�سبة.
yيجب �أن ال يقل �إرتفاع اجل�سم الداخلي لكابينة النفايات عن  2.2مرت.
yيجب �أن يعلق ميزان لقيا�س درجة احلرارة داخل كابينة النفايات.
yيجب �أن تكون املركبة �سهلة التحميل و التفريغ و ين�صح با�ستخدام املركبات التي يجري رفع حاوياتها ذاتيا.
 yيجب �أن يكتب على ج�سم املركبة اخلارجي عبارة نفايات طبية خطرة مع الرموز املنا�سبة املتعارف عليها بالإ�ضافة �إىل رقم هاتف طوارئ لالت�صال
به يف حالة حدوث طارئ ،و�أن يكتب كذلك ا�سم و عنوان الناقل و رقم هاتفه.
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y

yيجب �أن حتتوي املركبة على و�سيلـة ات�صال منا�سبة وعلى املعـدات التالية:
x
x
x
x

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

xمعدات وقاية �شخ�صية و ت�شمل :مريول  ،قفازات ،نظارات و�أحذية �سالمة .
�xأدوات و مواد التنظيف و التطهري ال�ضرورية.
xمواد معاجلة ان�سكابات.
�xصندوق �إ�سعافات �أولية مزود بكافة امل�ستلزمات الطبية ال�ضرورية للإ�سعاف الأويل.

 yيجب �أن تكون كابينة النفايات يف املركبة مربدة يف حال جتاوزت مدة التخزين عما هو وارد.
yتعبئة وارفاق النموذج اخلا�ص بتداول النفايات ح�سب الأ�صول
yاالحتفاظ ب�سجل من ن�سخ النموذج املوقعة من املورد ومن امل�ستلم النفايات ملدة ثالث �سنوات .
yيف كل عملية نقل يجب تزويد ال�سائق ببيان ر�سمي يبني ما يلي:
yنوع النفايات و املكونات اخلطرة الرئي�سة التي حتتويها.
yطريقة التعامل مع احلوادث الطارئة.
yا�سم اجلهة الواجب االت�صال بها يف حالة وقوع حادث ما.
yا�سم اجلهة املراد نقل النفايات �إليها.
yالطريقة املنوي معاجلة النفايات بوا�سطتها.
yيجب الأخذ بجميع االحتياطات الالزمة ملنع ت�سرب ال�سوائل من النفايات �أو ان�سكابها.
yيجب على العاملني يف النقل معرفة التعليمات والإجراءات املتبعة يف حالة حدوث ت�سرب �أو ان�سكاب للنفايات املنقولة �أو �أية حوادث �أخرى.

طرق معاجلة النفايات والتخل�ص النهائي
yالرتميد (ا�ستخدام املرمد ذي غرف االحرتاق املزدوجة )

y

()Double Chamber Incinerators

 -1يجوز ا�ستخدام املرمد ملعاجلة �أنواع النفايات التالية:
y
y

yالنفايات املعدية
yالنفايات احلادة
النفايات الت�شريحية
نفايات العالج الكيماوي و ذلك �شريطة وجود غرفة احرتاق
ثانية ذات درجة حرارة حرق ال تقل عن ( ) 1200درجة مئوية
و فرتة مكوث للغازات ال تقل عن ثانيتني �أو درجة حرارة حرق ال
تقل عن (  )1000درجة مئوية و فرتة مكوث للغازات ال تقل عن
خم�س ثوان.

 -2مينع ا�ستخدام املرمد ملعاجلة �أنواع النفايات التالية:
y
y
y

yالعبوات امل�ضغوطة و االنبوالت () Ampoules & Vials
yالنفايات ذات املحتوى العايل من العنا�صر الفلزية الثقيلة.
yالنفايات التي حتتوي على مواد بال�ستيكية مهلجنة �أو �أمالح
الف�ضة و ف�ضالت الت�صوير �أو الت�صوير ال�شعاعي.

 -3يجب حتقيق ال�شروط التالية يف ت�صميم و ت�شغيل املرمد :
y
y
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�yأن ال تقل درجة حرارة احلرق يف الغرفة الأوىل عن ( ) 900 – 800درجة مئوية و يف الغرفة الثانية عن ( ) 1200 – 900درجة مئوية.
�yأن ال تقل فرتة حرق النفايات يف الغرفة الأوىل عن �ساعة واحدة مع وجود الو�سائل الالزمة ل�ضمان اخللط اجليد للنفايات مع الهواء ،و فرتة مكوث
الغازات يف الغرفة الثانية عن ثانيتني.
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y
y
y

y
y
y
y
y

�yأن ت�ستوعب غرفة االحرتاق الثانية كمية من الهواء مبقدار هواء زائد ال يقل عن  %100من كمية الهواء املح�سوبة مع �ضمان وجود تدفق عايل
اال�ضطراب.
�yأن تكون فتحة �إدخال النفايات ذات حجم كايف لإدخالها ب�سهولة وكذلك بالن�سبة لفتحة �إخراج الرماد.
yعدم البدء بتلقيم النفايات قبل و�صول درجة احلرارة يف غرف االحرتاق �إىل احلدود الدنيا امل�سموحة ( 800درجة مئوية يف الغرفة الأوىل و 900
درجة مئوية يف الغرفة الثانية) على �أنه يف �أي حال من الأحوال يجب عدم البدء باحلرق يف الغرفة الأوىل قبل �أن ت�صل درجة احلرارة يف الغرفة
الثانية �إىل(  ) 900درجة مئوية.

yاحلرق (الرتميد)

yارتداء معدات الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة
yا�ستخدام املحرقة (املرمدة) وفقا لتعليمات ال�شركة ال�صانعة وح�سب ما ورد يف الفقرة ال�سابقة
yتربيد الرماد الناجت عن عملية الرتميد قبل التخل�ص منه.
yتعبئة الرماد يف كي�س بال�ستيكي مزدوج �أ�سود اللون و�إغالقه ب�إحكام و معاملته مع النفايات الطبية غري اخلطرة يف عمليات النقل و التخل�ص النهائي
الالحقة.

yالتطهري الكيماوي

y

()Chemical Disinfection

 -1يجوز ا�ستخدام طريقة التطهري الكيماوي ملعاجلة بع�ض �أنواع
من النفايات املعدية مثل:
y
y
y
y
y
y
y

yالنفايات احلادة
yالأحجام ال�صغرية من النفايات املعدية الأخرى �شريطة مراعاة ما
يلي :
yا�ستخدام نوع و كمية املطهر املالئم لنوع (�أنواع) الكائنات الدقيقة
املراد تطهريها.
yتقطيع (فرم) النفايات قبل تطهريها.
�yإ�ضافة املاء �أثناء عملية التقطيع ل�ضمان عدم ارتفاع درجات احلرارة
و �ضمان و�صول املطهر �إىل خمتلف �أجزاء �سطح النفايات.
yمعاملة ال�سوائل الناجتة عن العملية كف�ضالت �سائلة خطرة يجب
معاجلتها.
yمراعاة ا�شرتاطات تخزين و تداول املادة املطهرة وفقا ملا ن�صت
عليه تعليمات ال�شركة ال�صانعة (Manufacturer Data
)Sheet

yاملعاجلة احلرارية

y

( )Thermal Treatment

 -1يجوز ا�ستخدام هذه الطريقة ملعاجلة النفايات املعدية و
النفايات احلادة �شريطة مراعاة ما يل ـ ـ ــي:
y
y

yتقطيع النفايات قبل و�ضعها يف املعقمات.
yت�شغيل املعقمة البخارية على درجة حرارة ال تقل عن ( 121درجة
مئوية) و�ضغط جوي ( 2بار) وفرتة مكوث  60دقيقة ) 7-3-2
مينع ا�ستخدام هذه الطريقة ملعاجلة �أنواع النفايات غري الواردة
يف (� )7-3-1أعاله.
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 -2يجب �إجراء معاجلة �أولية للنفايات �شديدة العدوى مبا�شرة داخل الأق�سام الطبية والبحثية املنتجة لهذه النفايات كاملختربات و غرف و
�أجنحة العزل من خالل تعقيمها بطريقة منا�سبة كالتبخري ( )Autoclavingمثال ،على �أن ال تقل درجة حرارة جهاز التبخري (االوتوكليف) عن
( )121درجة مئوية و �ضغط جوي ( )1بار و فرتة مكوث ( 60دقيقة) �أو كما ورد يف (� )9-3أعاله.

�أحكام عامة يف املعاجلة والتخل�ص النهائي
y

yيجوز ا�ستخدام طريقة الإ�شعاع باملوجات الدقيقة
وترطيبها باملياه.

y

yيجوز ا�ستخدام طريقة الكب�سلة ( )Encapsulationملعاجلة النفايات
الكيماوية �أو الدوائية �أو احلادة بو�ضعها يف حاويات معدنية �أو بال�ستيكية
قوية و مالئمة لنوعية املادة املعب�أة فيها بحيث تعب�أ ثالثة �أرباع احلاوية
بالنفايات ثم يعب�أ باقي الفراغ مبواد مالئة مثل الرغوة البال�ستيكية �أو خلطة
رمل �إ�سفلتي �أو خليط �إ�سمنتي �أو ما �شابه ذلك وبعد �أن يجف اخلليط يتم
�إغالق احلاوية ب�إحكام و التخل�ص منها يف مكب نفايات معتمد ومبوافقة
وزارة ال�صحة واجلهات الر�سمية الأخرى ذات العالقة.

y

yيجوز ا�ستخدام طريقة التخميل ( )Inertizationملعاجلة النفايات
الدوائية �أو الرماد الناجت عن الرتميد الذي قد يحتوي على تركيز عايل
من العنا�صر الفلزية الثقيلة .و فيما يتعلق بالنفايات الدوائية فيجب تفريغ
كميات الدواء ال�صلبة من عبواتها ثم طحنها و خلطها مع املاء و اجلري
و الإ�سمنت بالن�سب التالية  %65 :نفايات  %15 ،جري ( كل�س ) %15  ،
�إ�سمنت  % 5 ،ماء و بعد �أن يجف اخلليط ال�سابق يتم التخل�ص منه يف
مكب نفايات معتمد و مبوافقة وزارة ال�صحة واجلهات الر�سمية الأخرى
ذات العالقة.
yيف حال ا�ستخدام عمليات التطهري الكيماوي �أو احلراري �أو املعاجلة
بالإ�شعاع فيجوز التخل�ص النهائي من نواجت هذه العمليات يف مكبات
النفايات املعتمدة و التي تعمل بطريقة الطمر ال�صحي ال�سليم �شريطة �أخذ موافقة وزارة ال�صحة واجلهات الر�سمية ذات العالقة ،ويف حال عدم
املوافقة فيتوجب �إجراء عملية معاجلة ثانوية �أخرى لنواجت العمليات ال�سابقة كالرتميد �أو الكب�سلة.

y

yيجوز معاجلة نفايات العالج الكيماوي بطريقة التحليل الكيماوي (� )Chemical Degradationشريطة موافقة وزارة ال�صحة على الطريقة
املنوي اتباعها لهذه الغاية.
yيجب التخل�ص من العبوات امل�ضغوطة كبرية احلجم مثل ا�سطوانات الأوك�سجني ،ا�سطوانات اك�سيد االثلني ،وغريها ب�إعادتها �إىل امل�صدر �أو �إر�سالها
�إىل اجلهات املخت�صة البطال خطورتها حتت ظروف م�سيطر عليها.

y

y
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Irradiation

 Microwaveملعاجلة النفايات املعدية والنفايات احلادة �شريطة تقطيعها
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خطوات الإجراءات الوقائية يف تعقيم الآالت
والأدوات امللوثة
الهدف من ازالة التلوث هو منع انتقال العدوى بامليكروبات امل�سببة
للمر�ض ب�سبب �إعادة ا�ستخدام االدوات الطبية واجلراحية .

تعريفات خا�صة بوحدة
التعقيم
yالتنظيف

y
هو اخلطوة اجلوهرية الأوىل التي يتم تنفيذها عند �إعادة معاجلة
الأدوات ،و ت�شتمل عملية التنظيف على مادة منظفة �أو �سائل �إنزميي
للتخل�ص من املواد العالقة باملعدات والآالت (مثل الأتربة واملواد
الع�ضوية وامليكروبات ).

�yإزالة التلوث

y
العملية برمتها وذلك با�ستخدام الو�سائل الفيزيائية و الكيماوية
لإزالة وتثبيط �أو الق�ضاء على امليكروبات املوجودة على الأدوات بحيث
ت�صبح هذه الأدوات على قدر من الأمان ال�ستخدامها على املر�ضى
وتبد�أ من التنظيف وتنتهي بالتخزين �أو اال�ستخدام.

yالتطهري

y
تقليل عدد امليكروبات للحد االدنى (عدد امليكروبات ما عدا االبواغ)
الذي ي�صبح التعامل مع ما مت تطهريه �آمن ًا

yالتطهري عايل الفعالية

y
الق�ضاء على جميع امليكروبات ما عدا االبواغ

yالتطهري متو�سط الفعالية

y
الق�ضاء على جميع انواع البكترييا ،ومعظم الفريو�سات والفطريات
ماعدا بع�ض الفريو�سات (خا�صة ال�صغرية ،الفريو�سات بدون
ظروف) و االبواغ

yالتطهري منخف�ض الفعالية

y
الق�ضاء على معظم البكترييا امل�سببه لالمرا�ض ماعدا بع�ض االنواع
والبويغات و بع�ض الفريو�سات

yالتعقيم

y
الق�ضاء على جميع انواع امليكروبات مبا فيها االبواغ وذلك با�ستخدام
الطرق الفيزيائية �أو الكيميائية
y

y

y

y

y

yالتعقيم بالبخار امل�ضغوط :من و�سائل التعقيم احلراري التي يتم
فيها ا�ستخدام البخار امل�ضغوط وت�ستخدم لالدوات التي تتحمل
احلرارة مثل االدوات اجلراحية معدنية ()stainless steel
yالتعقيم باحلرارة اجلافة :من و�سائل التعقيم احلراري التي يتم
فيها ا�ستخدام الهواء ال�ساخن وت�ستخدم لالدوات التي تتحمل
احلرارة مثل البودرة والزيت واملعادن والزجاج
yالتعقيم احلراري ال�سريع :من و�سائل التعقيم احلراري التي يتم
فيها ا�ستخدام البخار امل�ضغوط خالل دقائق وت�ستخدم لالدوات
التي حتتاج اىل ا�ستخدام فوري وبدون تغليف.
yالتعقيم بالغاز :من و�سائل التعقيم با�ستخدام غاز االيثيلني
�أوك�سايد �أو الفورمالني وت�ستخدم لالدوات التي ال تتحمل احلرارة
مثل االدوات البال�ستيكية واالدوات اجلراحية احل�سا�سة.
yالتعقيم الكيميائي :من و�سائل التعقيم البارد وذلك با�ستخدام
حماليل كيمائية مثل (اجللوترالدهايد  )%2وت�ستخدم لالدوات
اجلراحية �أو املعدات الطبية احل�سا�سة مثل املناظري.

yامل�ؤ�شرات امليكانيكية

y
ً
تعمل هذه امل�ؤ�شرات التي تعترب جزءا من جهاز التعقيم على ت�سجيل
قراءات الوقت واحلرارة وال�ضغط و�أي م�ؤ�شرات �أخرى �أثناء عملية
التعقيم.

yامل�ؤ�شرات الكيماوية

y
م�ؤ�شرات للك�شف عن عوامل التعقيم املختلفة وت�ستخدم داخل العبوات
والرزم وتو�ضع يف الأماكن التي ي�ستغرق و�صول عوامل التعقيم اليها
ً
ً
وقت ًا طويال ،وقد تو�ضع على العبوات املغلفة من اخلارج بحيث متيز
العبوات التي و�صلها عوامل التعقيم من غريها ومنها :
y
y
y
y
y

�yشرائط يتغري لونها عند الو�صول �إىل درجة احلرارة املطلوبة.
yكريات موجودة بالأنابيب الزجاجية تذوب لدى الو�صول �إىل
درجة احلرارة املنا�سبة والوقت املنا�سب.
�yأ�شرطة كا�شفة للت�أكد من و�صول احلرارة والتوقيت وال�ضغط �إىل
معدالتها املطلوبة.
�yأ�شرطة كا�شفة للت�أكد من فعالية م�ستح�ضرات املواد الكيماوية �أو
الغاز�.أو كالهما مع ًا.
yفح�ص بوي  -دك ( )bowie - dickللتاكد من كفاية �شفط
الهواء داخل اجلهاز
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yامل�ؤ�شرات البيولوجية

y
م�ؤ�شرات تعتمد يف ا�ستخدامها على الأبواغ اجلرثومية (احلوي�صالت
البكتريية) املقاومة للحرارة لتحديد ما �إذا كانت عملية التعقيم قد
متت بنجاح �أم ال .فيمكن احلكم على جناح عملية التعقيــم يف حالة
الق�ضاء على حوي�صالت البكترييا املوجودة يف عبوات خا�صة تو�ضع
داخل جهار التعقيم �أثناء عمله .وبعد �إمتام عملية التعقيم تو�ضع
العبوات يف بيئة منا�سبة ت�ساعد يف عملية منو هذه الأبواغ .ف�إذا مل
يظهر �أثر ًا للبكترييا كانت عملية التعقيم ناجحة .وتربز �أهمية هذه
الطريقة يف �أنها حتدد فعالية التعقيم ب�شكل مبا�شر لكن يت�ضح ق�صور
هذه الطريقة يف �أنها غري فورية مثل امل�ؤ�شرات امليكانيكية والكيماوية،
حيث يجب عمل مزرعة بكتريية والتعرف على نتائجها قبل �أن يتم
حتديد فعالية التعقيم وهي نوعني من امليكروبات :
y yللتعقيم البخاري )( Bacillus stearothermophilus

y yللتعقيم احلراري اجلاف والغاز )(Bacillus Subtilis

موا�صفات وموقع وحدة التعقيم املركزي

 -1موقعه منا�سب يف مركزامل�ست�شفى ويكون قريب من �صاالت
العمليات واالق�سام املختلفة :
y
y

yبجانب العمليات �شكل رقم ( ) 7
yا�سفل من العمليات ويف�ضل ان يكون هناك م�صعدان احدهما
لالدوات امللوثة واالخر لالدوات املعقمة �شكل رقم ( . ) 8

 -2يجب ان يكون م�ساحة الق�سم كافية ومنا�سبة حلركة العاملني
وحركة االدوات امللوثة واالدوات املعقمة على ان ال تقل امل�ساحة عن
200م 2وت�صل اىل  300م 2وح�سب ال�سعة ال�سريرية .

ت�صميم الق�سم

يتكون ق�سم التعقيم من ثالث مناطق تختلف يف درجة النظافة
والطهارة واجتاه حركة الهواء اما ايجابية �أو �سلبية .

yاملنطقة الأوىل  :املنطقة غري النظيفة

y

Dirty Area

y

y
y
y

�yسلبية التهوية  Negative Pressureيجب ان
ت�سمح بدخول الهواء اليها وال ت�سمح بخروج الهواء اىل
مناطق وحدة التعقيم االخرى
 yاقل مناطق وحدة التعقيم نظافة
 yت�ستقبل االدوات امللوثة من جناح العمليات واالق�سام
املختلفة
yيتم بها عملية التنظيف اما يدوي ًا �أو ميكانيكي ًا

ت�شتمل على االجهزة واالدوات واملواد التالية :
y yاجلالية الأوتوماتيكية Washer disinfector
y yاملوجات فوق ال�صوتية Ultrasonic cleaner
y yفرد املاء Water gun
y yفرد الهواء Air gun
y

Detergents

y yفرا�شي التنظيف املختلفة Cleaning Brushes

y yاملنطقة الثانية :املنطقة النظيفة منطقة
التغليف Wrapping Area or Clean Area
y

y
y
y

yايجابية التهوية  - Positive Pressureت�سمح
بخروج الهواء اىل املنطقة غري النظيفة وال ت�سمح
بخروج الهواء اىل منطقة التخزين املعقم
 yاكرث نظافة بكثري من منطقة التنظيف واقل نظافة
من منطقة التخزين املعقم
yاكرب م�ساحة يف وحدة التعقيم
yيتم بها معظم االجراءات التي ت�سبق عملية التعقيم
مثل  :تفقد االدوات وتغليفها وت�سجيلها ومن ثم
ادخالها باملعقمات ويتم بها التاكد من جودة التعقيم
كما �سيمر معنا

حتتوي على االدوات التالية:

y yماكنة التغليف احلرارية Sealing Machine

y

yحا�ضنة امل�ؤ�شرات البيولوجية
incubator

Biological test

y yنظام التوثيق Labeling system
y

yطاوالت العمل لالقم�شة واالدوات املعدنية
inspection table

y yالعد�سة املكربة Magnifier lens
y yحماالت ورق التعقيم Paper rack Trolley

اجهزة التعقيم املختلفة مثل :

 y yالبخار امل�ضغوط Autoclaves
y
y
y
y
y
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yاملنظفات واملطهرات امل�ستخدمة يف عملية التنظيف

Ethylene oxide

yغاز االيثيلني اوك�سيد
yالفورمالني Formaldehyd
yالبالزما Plasma Sterilizers
yامل�ؤ�شرات الكيميائية Chemical Indigators
yامل�ؤ�شرات البيوبوجية Biological Indigators
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yاملنطقة الثالثة :منطقة تخزين املواد املعقمة

y
y
y
y
y

y

y

y

y

y
y

y
y

Sterile storage

yاكرث منطقة من مناطق التعقيم نظافة وطهارة
yفائقة التهوية االيجابية Extra Positive Pressure
yمتنع دخول الهواء اليها من كل املناطق
yت�ستخدم لتخزين االدوات بعد تعقيمها وال يوجد بها �سوى
رفوف التخزين املعدنية
yت�ستقبل االدوات املعقمة من اجلهة الثانية ملعقمات البخار
امل�ضغوط
yقريبة جدا من امل�صعد النظيف الذي ير�سل االدوات املعقمة
اىل جناح العمليات
yيتم ت�سليم االدوات املعقمة اىل االق�سام املختلفة من
خاللها
yيجب ان يتم ف�صل املناطق عن بع�ضها بحواجز متنع انتقال اال�شخا�ص واالدوات امللوثة واملعقمة بني املناطق اال باجتاه واحد كما
هو مو�ضح يف اال�شكال ال�سابقة.
yيجب ان تكون ار�ضيات وجدران مناطق التعقيم مكونة من ال�سرياميك ل�سهولة التنظيف والتطهري.
yيتم نقل االدوات من خالل �شبابيك خا�صة ويف�ضل ان تفتح لالعلى بني املنطقة غري النظيفة واملنطقة النظيفة وبني املنطقة
النظيفة وخمزن االدوات املعقمة.
yيجب تهوية الوحدة ح�سب املناطق من �ضغط ايجابي �أو �سلبي ب�شكل م�ستمر وبدون انقطاع.
yتعترب وحدة التعقيم من االق�سام �شديدة اخلطورة ولذلك يجب التدبري املنزيل و التطهري اليومي ملختلف مناطق الوحدة.

�شكل ( ) 7م�سار العمل يف وحدة التعقيم بجانب جناح العمليات

م�سار امل�ستهلكات

تخزين الأدوات املعقمة

م�سار الأدوات املعقمة

م�سار ال�شرا�شف والبيا�ضات

منطقة التعبئة و
التغليف والتعقيم

غرف العمليات

منطقة التنظيف

م�سار الأدوات امللوثة
النفايات الطبية
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�شكل (  ) 8خمطط يو�ضح م�سار العمل يف وحدة التعقيم حتت جناح العمليات

نزول الأدوات امللوثة من العمليات

منطقة التغليف
والتعقيم

م�سار العمل يف وحدة التعقيم

تهوية ايجابية
+ Ve

التخزين

تهوية �سلبية
منطقة
التنظيف

- Ve

تهوية ايجابية
+ Ve

م�سار الأدوات املعقمة اىل الأق�سام
�صعود الأدوات املعقمة اىل العمليات

م�سار الأدوات امللوثة من الأق�سام

الهيكل التنظيمي لوحدة التعقيم املركزي

 -1مدير الوحدة ممر�ض �أو ممر�ضة قانونية جامعية (م�س�ؤول �ضبط العدوى) �أو اخت�صا�ص احياء جمهرية (علوم)
 -2رديف املدير ممر�ض �أو ممر�ضة قانونية �أو معاون طبي له خربة يف التعقيم.
 -3كادر وحدة التعقيم عدد ( )12 -6ح�سب عدد ا�سرة امل�ست�شفى مق�سمني على املناطق الثالثة يف الوحدة (ممر�ضني ماهرين �أو فنيني تعقيم)
 -4كادر نوعي عدد ( � ) 5 - 4أفراد
y

yالفح�ص الدوري للعاملني .

y

yتطعيم العاملني �ضد االمرا�ض ال�سارية واملعدية (وخا�صة التهاب الكبد نوع ) B
yتزويدهم مبالب�س الوقاية ال�شخ�صية (الكفوف واملراييل والكمامات واالحذية اخلا�صة حلماية القدمني وواقيات العني)

y

yالتدريب امل�ستمر للعاملني يف وحدة التعقيم على كل ما هو جديد بالن�سبة لالجهزة وطرق التعقيم والتغليف والتاكد من جودة التعقيم وغريها

y

درجة احلرارة والرطوبة يف وحدة العمليات

تلعب احلرارة والرطوبة دور ًا هام ًا للغاية يف توفري ال�شعور بالراحة لطاقم العاملني  ،لذا يجب تنظيمهما ومراقبتهما بدقة لت�ساعد العاملني وت�سهل
عليهم حتمل ارتداء الواقيات ال�شخ�صية وخا�صة يف االجواء احلارة
y yالرطوبة من ٪ 70- 35
y yاالحتفاظ بدرجة احلرارة بني  24-20درجة مئوية.

5
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دورة معاجلة الأدوات

يوجد خطوتان رئي�سيتان ملعاجلة املعدات التي ت�ستخدم يف الإجراءات الطبية واجلراحية� ،أولها التنظيف مبراحله املختلفة وهو �أهم خطوة ثم بعد
ذلك ي�أتي �إما التعقيم �أو التطهري ح�سب االجراء املراد وذلك بناءا على ت�صنيف ( �سبولدجن لالجراءات الطبية ) ،ويتم اال�ستخدام بعد ذلك فور ًا
�أو يتم تخزين ما مت تعقيمه بطريقة �صحيحة.

التنظيف
التطهري
تطهري منخف�ض
املت�سوى

التعقيم

تطهري متو�سط
املت�سوى

تطهري عايل
امل�ستوى

مواد كيميائية

بخار حتت �ضغط

ت�سخني جاف

اال�ستخدام �أو التخزين
الأدوات واالجهزة الواجب توفرها يف وحدة التعقيم
y

yو�سائل الوقاية ال�شخ�صية (

قفازات �شديدة التحمل ،واقي عينني  ،مراييل  ،واقي قدم ) Personal Protective Equipments

y yعربة مغلقةTransport Trolly
y yفرا�شي للتنظيف (خمتلفة اال�شكال واالحجام) Cleaning
Brushes

y yقطعة قما�ش �أوا�سفنج ناعم Soft Sponge
y yفرد ماء م�ضغوط Water Gun
y yفرد هواء Air Gun
y

y
y
y
y
y
y
y

yجهاز غ�سيل �آيل (املوجات فوق ال�صوتية � Ultrasonicأو
غ�سالة االدوات الأوتوماتيكية ) Washer
yب�شكري �أو قطعة قما�ش لتجفيف االدوات
yحو�ضني غ�سيل Washing Basins
yاملنظفات (مثل املحلول االنزميي) Detergents
yطاولة معدنية غري قابلة لل�صد�أ Stainless Steel
yطاولة خا�صة جمهزة ب�إ�ضاءة Inspection Table
yقما�ش كتاين Towels
yالكوا�شف الكيميائية Chemical Indicators

y yم�ؤ�شر كيميائي موحد Chemical Integrators
y

yامل�ؤ�شرات البيولوجية (احليوية)

Biological

indicators

�y yسجل خا�ص باعداد وانواع االدوات والرزم القما�شية Card
index

y yماكنة التغليف احلرارية Sealing Machine
y yحا�ضنة امل�ؤ�شرات البيولوجية Biological test
incubator

y yنظام التوثيق Labeling system
y yطاوالت العمل لالقم�شة واالدوات املعدنية Inspection
tables

y yالعد�سة املكربة Magnifier lens
y yحماالت ورق التعقيم Paper rack Trolley
y yاجهزة التعقيم املختلفة Sterilizers
y yمطهر االيدي الكحويل Alcohol Hand Rub
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�شكل رقم (  ) 9خطوات �إزالة التلوث

دورة تعقيم الأدوات
الإ�ستخدام

النقل

النقل

التخزين

التنظيف

التعقيم

التفقد والتجميع

التغليف

الإجراءات التي ت�سبق عملية التنظيف
y

yالتخل�ص من ال�سوائل و ازالة االفرازات عن االدوات
y yارتداء و�سائل الوقاية ال�شخ�صية
 y yال�شطف الأويل للأدوات.

y

yنقل الأدوات  :اثناء نقل وا�ستالم االدوات

y yو �ضع االدوات واملعدات يف عربات خا�صة حتى تنقل لوحدة التعقيم
y yو�ضع ال�صق وا�ضح للعيان مكتوب عليه مواد ملوثة
y yيتم ا�ستالم االدوات طبقا لبطاقة االدوات
y yتوثيق االدوات امل�ستلمة ب�سجل خا�ص
y yت�سليم االدوات اىل غرفة ازالة التلوث يف ق�سم التعقيم
y yتنظيف وتطهريالعربة مبطهر حال االنتهاء من ا�ستخدامها

y

�yأو ًال :التنظيف اليدوي
y

y
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yارتد قفازات مطاطية طويلة �شديدة التحمل ومريلة (رداء) بال�ستيكية وواقي للعني و قناع واقي �أثناء التنظيف.
yعالج ال�صد�أ بنقع االدوات ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة
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y

yاغمر الأدوات بعد تفكيكها يف مياه دافئة حتتوى على املنظف االنزميي.
yافرك الأدوات ب�إتقان با�ستخدام فر�شاة ناعمة و املنظف االنزميي وال ت�ستخدم �أدوات تنظيف من �ش�أنها �أن تخد�ش الآالت ملنع جتمع كائنات
جمهرية و ت�آكل الأدوات
yنظف مع االحتفاظ بالأدوات حتت �سطح املاء لتجنب تناثر الرذاذ
yتاكد من تنظيف الثنايا والأ�سنان واملفا�صل من بقايا املادة الع�ضوية
yادخل املاء و املنظف �إىل التجاويف الداخلية لالدوات املجوفة (ا�ستخدم �أدوات خا�صة لهذا الغر�ض).
yا�شطف التجاويف با�ستخدام اندفاع املاء من فرد املاء .
yا�شطف الأدوات جيد ًا مبياه دافئة نظيفة لإزالة �آثار املنظف
�yضع االدوات على �صينية لوحدها دون خلطها بغريها .
yافح�ص الأدوات جيد ًا للت�أكد من نظافتها.

y

yجفف الأدوات با�ستخدام من�شفة نظيفة �أو الهواء امل�ضغوط (فرد الهواء).

y
y
y
y
y
y
y
y

y

yثاني ًا :التنظيف با�ستخدام جهاز املوجات فوق ال�صوتية
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y

yثالث ًا :التنظيف با�ستخدام غ�سالة الأدوات الأتوماتيكية
y
y
y
y
y
y

y

Ultrasonic Cleaner
yارتد قفازات مطاطية طويلة �شديدة التحمل ومريلة (رداء) بال�ستيكية وواقي للعني و قناع واقي �أثناء
التنظيف.
yعالج ال�صدا بنقع االدوات ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة
yاغمر الأدوات بعد تفكيكها يف مياه دافئة حتتوى على املنظف االنزميي وقم ب�شطفها جيدا.
�yضع االدوات يف جهاز املوجات فوق ال�صوتية ( ال ت�ضع املعادن املختلفة مثل الأملنيوم
و  stainless steelيف نف�س الدورة
yاغمر الأدوات مع االحتفاظ باالدوات حتت املنظف االنزميي بعد فتحها
�yأخرج الأدوات من اجلهاز بعد انتهاء الدورة
yا�شطف الأدوات جيد ًا مبياه دافئة نظيفة لإزالة �آثار املنظف
yافح�ص الآالت جيد ًا للت�أكد من نظافتها.
yجفف الأدوات با�ستخدام من�شفة نظيفة �أو الهواء امل�ضغوط.

Washer Disinfector
yارتد قفازات مطاطية طويلة �شديدة التحمل ومريلة (رداء) بال�ستيكية وواقي للعني و قناع واقي �أثناء
التنظيف.
yعالج ال�صدا بنقع االدوات ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة
�yضع الأدوات يف جهاز غ�سالة االدوات الأوتوماتيكية بحيث ي�سمح للماء واملنظف دخول جميع االجزاء
�yأغلق و�شغل اجلهاز ح�سب تعليمات ال�شركة امل�صنعة
yاخرج الأدوات بعد انتهاء الدورة
yافح�ص الأدوات جيد ًا للت�أكد من نظافتها

yالتجميع والتغليف

y yتفقد االدوات واالقم�شة من حيث �صالحيتها ،النظافة ،الثقوب  ،واجلفاف ،ال�صد�أ
y yاعادة االدوات غري النظيفة اىل منطقة ازالة التلوث.
y yاعادة املعدات غري ال�صاحلة اىل امل�صدر
y yا�ستخدام املواد امللينة ح�سب التعليمات
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y yجمع االدوات وترتيبهاعلى �شكل اطقم كل على ح�سب احتواء نوع ال�صينية با�ستخدام البطاقة اخلا�صة ملحتويات ال�صينية.
y yفتح االدوات ذات املفا�صل ل�ضمان و�صول التعقيم اىل جميع االجزاء
y yو�ضع امل�ؤ�شر الكيميائي املوحد داخل ال�صينية
y yكتابة تاريخ التعقيم ،ا�سم الفني ونوع الأدوات على ال�صينية من اخلارج با�ستخدام ليبل خا�ص �أو بال�سرت التعقيم
y yحتديد تاريخ االنتهاء كحد اق�صى :

 بعد  3ا�شهر يف ظل ظروف تخزين مثالية والتغليف يكون بطبقتني من ورق التعقيم �أو االكيا�س اخلا�صة بعد ا�سبوعني يف ظل ظروف تخزين مثالية اذا كان التغليف بطبقة قما�ش واالخرى ورق تعقيم خا�ص -بعد ا�سبوع واحد فقط اذا كان التغليف بطبقتني من القما�ش

y yعند اعادة تعقيم االدوات بعد فرتة ال�صالحية اعادة فتحها وتفقدها و تغليفها من جديد

اتباع اخلطوات التالية يف تغليف الأدوات

اخلطوة الأوىل

�ضع الأداة يف منت�صف الغطاء العلوي
ويو�ضع الغطاء بحيث تكون الزوايا جتاه
اجلوانب و �أعلى الغطاء و�أ�سفله

اخلطوة اخلام�سة

اثن اجلزء العلوى نحو املنت�صف
ثم قم بثني الزوايا نحو اخللف

اخلطوة التا�سعة

اثن اجلزء العلوى نحو املنت�صف
ثم قم بثني الزوايا نحو اخللف
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اخلطوة الثانية

اثن اجلزء الأ�سفل من الغطاء
العلوي نحو املنت�صف ثم قم بثني
الزوايا نحو اخللف

اخلطة ال�ساد�سة

اثن اجلزء الأ�سفل من الغطاء
الأ�سفل نحو املنت�صف ثم قم بثني
الزوايا نحو اخللف

اخلطوة العا�شرة

اخلطوة الثالثة

اثن اجلزء الأي�سر نحو املنت�صف
ثم قم بثني الزوايا نحو اخللف

اخلطوة ال�سابعة

اثن اجلزء الأي�سر نحو املنت�صف
ثم قم بثني الزوايا نحو اخللف

اثن مو�ضع الزوايا حتت اجلز�أين الأمين
والأي�سر

اخلطوة الرابعة

اثن اجلزء الأمين نحو
املنت�صف ثم قم بثني
الزوايا نحو اخللف

اخلطوة الثامنة

اثن اجلزء الأمين نحو
املنت�صف ثم قم بثني
الزوايا نحو اخللف

اخلطوة احلادية ع�شر

ثبت الثنيات جيد ًا ،ويجوز
ا�ستخدام �شريط تعقيمي «�شريط
�أوتوكالف(مو�صدة)� ،إن وجد
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التطهري عايل امل�ستوى
yالتطهري عايل امل�ستوى با�ستخدام الغلي

y

خطوات التطهري بالغلي:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yتنظيف كافة الأدوات املراد تطهريها.
yفتح كافة الأدوات ذات املف�صالت وفك الأدوات الأخرى التي ترتكب من �أجزاء منزلقة �أو عديدة الأجزاء.
yت�أكد من غمر كل الأدوات يف املاء متام ًا بحيث ي�صل املاء �إىل كافة الأ�سطح املراد تطهريها.
yغطي الوعاء( الغالية) واترك املاء ليغلي بهدوء.
yابد�أ بت�سجيل الوقت ملدة  20دقيقة وذلك با�ستخدام �ساعة زمنية عند بدء غليان املاء.
yيحظر �إ�ضافة ماء �أو ادوات قبل نهاية التوقيت.
yقلل من احلرارة ليبقى املاء يغلي بلطف حيث ي�ؤدي الغلي املفرط �إىل �إتالف الأدوات و�سرعة تبخر املاء.
yالتقط الأدوات بعد مرور  20دقيقة با�ستخدام مالقط جافة معقمة �أو مطهرة تطهري ًا عايل امل�ستوى.
�yضع هذه الأدوات على �صينية ذات م�ستوى عايل من التطهري �أو معقمة ثم ترتك لتجف بالهواء
yيحظر ترك الأدوات التي مت تطهريها بالغليان يف املاء بعد توقف غليانه حتى ال تتلوث ثانية �أثناء انخفا�ض درجة
حرارة املاء.
yا�ستخدام هذه الأدوات فور االنتهاء من غليها.
yتفرغ الغالية وجتفف يومي ًا.

yالتطهري عايل امل�ستوى با�ستخدام املطهرات الكيمائية

y

حملول اجللوتارالدهيد ٪ 2
حم�ض البارا�سيتك ٪ 0،35 - 0،2
اورثوفثالدهيد ٪ 0،55
y

yتنظيف وجتفيف كافة الأدوات املراد تطهريها.
yحت�ضري املحلول يف منطقة جيدة التهوية وارتداء النظارات الواقية  ,الكمامة والقفازات �شديدة التحمل
yا�ستخدام �شريط كا�شف يف حالة ا�ستخدام حملول مت �إعداده م�سبق ًا للت�أكد من �سريان فعاليته .
yو�ضع املحلول املعد لأول مرة يف وعاء نظيف حمكم الغطاء على �أن يتم تدوين تاريخ حت�ضري املحلول وتاريخ انتهاء
�صالحيته على الوعاء من اخلارج.
yفتح املعدات والأدوات ذات املفا�صل وفك التي تت�ألف من �أجزاء منزلقة �أو من عدة �أجزاء وذلك ل�ضمان و�صول
ال�سائل لكافة الأ�سطح املراد تطهريها.
yو�ضع الأدوات يف املحلول بحيث يتم غمرها متام ًا .كما ين�صح بو�ضع الأوعية واحلاويات يف و�ضع قائم ولي�ست يف
و�ضع مقلوب حتى متتلئ باملحلول.
yتغطية الوعاء ب�إحكام وترك الأدوات يف املحلول ملدة ع�شرين دقيقة �أو ح�سب تعليمات ال�شركة امل�صنعة .ويف خالل
هذه الفرتة يحظر �إ�ضافة �أو �إخراج �أية �أدوات من الوعاء كما يجب مراقبة الوقت.
�yإخراج الأدوات التي مت تطهريها من الوعاء با�ستخدام مالقط �سبق تطهريها مبطهر عايل امل�ستوى.
yغ�سل الأدوات باملاء املعقم �أو املغلي بعناية �شديدة للتخل�ص من �أية �آثار للمواد الكيماوية العالقة بها.
yو�ضع الأدوات على �صينية جيدة التطهري بحيث يعمل تيار الهواء على جتفيفها� ،أو بداخل وعاء جاف معقم وذلك
قبل ا�ستخدامها �أو تخزينها.

y

yا�ستخدام الأدوات فور االنتهاء من تطهريها.

y
y
y
y
y
y
y
y
y
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طرق التعقيم
yالتعقيم با�ستخدام البخار حتت ال�ضغط

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

 yتنظيف وجتفيف الأدوات املراد تعقيمها.
 yفتح وفك كافة الأدوات ذات املفا�صل و متعددة الأجزاء.
 yترتيب الأدوات بطريقة ت�سمح مبرور البخار ب�سهولة .
 yترتيب االدوات والرزم بطريقة ت�سمح باخرتاق مادة التعقيم.
� yإتباع تعليمات ال�شركة امل�صنعة عند ت�شغيل املعقمة البخارية .
 yفتح الباب لطرد البخار املتبقي حينما ي�شري م�ؤ�شر مقيا�س ال�ضغط �إىل ال�صفر
yترك الأدوات والرزم داخل املعقمة �إىل �أن جتف متام ًا.
�yإخراج الأدوات غري املغلفة من املعقمة م�ستخدم ًا مالقط �أو �أدوات �إم�ساك معقمة
 yتخزين الأدوات بعد التعقيم بالبخار امل�ضغوط كما ورد باجراءات التخزين
yالتعقيم ال�سريع بالبخار ()Flash sterilization
yتفح�ص فعالية اجلهاز
yتغيري املاء املقطر كل � 24ساعة
�yضع امل�ؤ�شر الكيماوي داخل اجلهاز
yرتب جميع االدوات واملعدات الطبية ب�شكل مائل وبدون تكدي�س بحيث ت�سمح للبخار باملرور بحرية
yت�أكد من درجة احلرارة و�ضغط البخار ح�سب تعليمات ال�شركة امل�صنعة .
yاال�ستخدام الفوري للمعدات

التعقيم بالبخار امل�ضغوط
الت�أثري على امليكروبات
ظروف التعقيم
دورة التعقيم
ت�ستخدم

االيجابيات

ال�سلبيات
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x xيعمل على قتل الأحياء املجهرية بتخثريها
 121x xدرجة مئوية  30-15دقيقة و�ضغط  2بار
 134x xدرجة مئوية  5-3دقيقة و�ضغط  2بار
x xمن  45اىل  60دقيقة
x xاملواد املعدنية والزجاجية
x xالأقم�شة وال�شا�ش
x xال�سرياميك
x xال�سوائل
x xاملطاط
�x xآمنة وغري �سامة
�x xسريعة ن�سبي ًا
x xممكن مراقبة اجلودة ب�سهولة
x xت�ستخدم ملعظم الأدوات الطبية واجلراحية
x xال ت�ستخدم لتعقيم البودرة
x xالت�ستخدم لتعقيم الزيوت واجلل والبارافني
x xممكن �أن ت�سبب �صد�أ للأدوات
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yالتعقيم با�ستخدام الغاز (ايثلني اوك�سايد)

y
y
y
y
y
y
y
y

yتنظيف وجتفيف الأدوات املراد تعقيمها.
yفتح وفك كافة الأدوات ذات املفا�صل و متعددة الأجزاء.
yترتيب الأدوات والرزم بطريقة ت�سمح مبرور الغاز .
�yإتباع تعليمات ال�شركة امل�صنعة عند ت�شغيل اجلهاز.
yارتداء القفازات �شديدة التحمل (كتانية) عند اخراج الأدوات.
 yتخزين الأدوات يف ق�سم التعقيم وعدم ا�ستخدامها اال بعد � 12ساعة على االقل
 yتخزين الأدوات بعد التعقيم بالغاز ملدة عام �ضمن �شروط تخزين منا�سبة.

التعقيم بغاز االيثيلني اوك�سيد
طريقة قتل الأحياء املجهرية

ظروف التعقيم

دورة التعقيم
ت�ستخدم

x xتدمري خاليا الأحياء املجهرية بت�سميمها
x xتركيز الغاز  1200 - 800ملغم  /لرت
x xدرجة احلرارة  45-40درجة مئوية
x xالرطوبة ٪ 70-30
x xفرتة التعر�ض � 4-1ساعات
x xت�صل اىل � 6ساعات
x xالأدوات واملواد التي ال تتحمل حرارة عالية

االيجابيات

x xالتعقيم على درجات حرارة منخف�ضة
x xت�صلح للبال�ستيك واملطاط واملناظري

ال�سلبيات

x xدورة التعقيم طويلة
x xغاز االيثيلني اوك�سيد �سام
x xحتتاج اىل احتياطات خا�صة
x xاحتمالية انفجار الغاز على تركيز ٪3
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yالتعقيم احلراري اجلاف

y
y
y
y
y
y

yتنظيف وجتفيف الأدوات املراد تعقيمها.
yو�ضع االدوات مك�شوفة �أو تغليفها برقائق االملنيوم.
yالبدء بح�ساب الوقت الالزم للتعقيم بعد الو�صول لدرجات احلرارة املطلوبة انظر اجلدول املرفق.
yترك املعدات داخل الفرن لتربد �أو تربيدها با�ستخدام مياه معقمة.
�yإخراج الأدوات با�ستخدام مالقط �أو قفازات معقمة .

التعقيم باحلرارة اجلافة
الت�أثري على امليكروبات

ظروف التعقيم

دورة التعقيم

ت�ستخدم
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�x xأك�سدة خاليا الأحياء املجهرية وحرقها
• • 180درجة مئوية  30 -دقيقة
• • 170درجة مئوية  60 -دقيقة
• • 160درجة مئوية  120 -دقيقة
• • 150درجة مئوية � 3.5 -ساعات
• • 140درجة مئوية � 8 -ساعات
• • 120درجة مئوية � 32 -ساعات و  5دقائق
x xح�سب درجة احلرارة
x xاملعادن والزجاج
x xال�سرياميك
x xالبودرة
x xالدهون وال�شموع والزيوت
x xالفازلني والبارافني

االيجابيات

x xالت�سبب ال�صد أ�
x xب�سيطة الت�شغيل
x xغري مكلفة

ال�سلبيات

x xفرتة التعقيم طويلة
x xحمدودية مواد التغليف  -فقط ورق الأملنيوم-
x xال ت�ستخدم للقما�ش والورق وال�شا�ش واملطاط والبال�ستيك
x xال ت�ستخدم لأدوات التنظري
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y

yالتعقيم الكيماوي ( التعقيم البارد )

y

yارتداء مالب�س واقية.
�yضرورة تنظيف وجتفيف كافة الأدوات التي �سوف يتم تعقيمها.
�yضرورة اتباع تو�صيات ال�شركة امل�صنعة عند حت�ضري حملول التعقيم الكيماوي.
yا�ستخدام �شريط كا�شف يف حالة ا�ستخدام حملول �سبق حت�ضريه من قبل للت�أكد من �سريان فعالية هذا املحلول.
�yضرورة حت�ضرياملحلول اجلديد يف وعاء معقم ذو غطاء .ويتم تدوين تاريخ التح�ضري وتاريخ انتهاء ال�صالحية على الوعاء من اخلارج.
�yضرورة فتح كافة الأدوات ذات املفا�صل .كما ينبغي فك كافة الأدوات التي حتتوي على اجزاء منزلقة �أو متعددة االجزاء ل�ضمان و�صول حملول
التعقيم �إىل كافة الأجزاء املراد تعقيمها.
yالت�أكد من غمر كافة الأدوات ب�شكل كامل يف املحلول كما ينبغي و�ضع الأوعية قائمة لكي متتلئ باملحلول.
�yإحكام غطاء الوعاء واتباع تو�صيات ال�شركة امل�صنعة فيما يتعلق بالفرتة الزمنية املنا�سبة لإمتام التعقيم .ويف غ�ضون هذه الفرتة يحظر �إ�ضافة �أو
�إخراج �أي �أدوات من الوعاء.
�yضرورة �إخراج الأدوات املعقمة من احلاوية مبالقط �أو قفازات معقمة.
� yضرورة �شطف الأدوات املعقمة التي مت �إخراجها من الوعاء باملاء املعقم للتخل�ص من اثار املادة الكيماوية
yو�ضع الأدوات على �صينية معقمة وا�ستخدامها مبا�شرة

y

yلل�ضرورة يتم تخزين الأدوات داخل وعاء خا�ص معقم حمكم االغالق ملدة �أ�سبوع على الأكرث.

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

انواع اخرى من التعقيم
y

yالتعقيم بالبخار مع غاز الفورمالدهايد
التعقيم بغاز الفورمالدهايد والبخار
طريقة قتل الأحياء املجهرية

ظروف التعقيم
دورة التعقيم
ت�ستخدم

x xتدمري خاليا الأحياء املجهرية بتخثري الربوتني
x xتدمري الأحما�ض النووية بتعري�ضها اىل خليط من غاز الفورمالني والبخار
	•تركيز الغاز  100 - 15ملغم  /لرت
	•درجة احلرارة  75-50درجة مئوية
	•فرتة التعر�ض  180-40دقيقة
x xت�صل اىل عدة �ساعات
x xالأدوات واملواد التي ال تتحمل حرارة عالية

االيجابيات

x xالتعقيم على درجات حرارة منخف�ضة
x xت�صلح للبال�ستيك واملطاط واملناظري

ال�سلبيات

	•فرتة التعقيم طويلة
	•غاز الفورمالني �سام
	•حتتاج اىل احتياطات خا�صة
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y

yالتعقيم باال�شعاع
التعقيم بالأ�شعة
الت�أثري على امليكروبات
ظروف التعقيم
دورة التعقيم
ت�ستخدم

y

x xالقتل باال�شعاع  -غالب ًا �أ�شعة جاما
x xجرعات �إ�شعاعية معينة ح�سب الكميات
x xعدة دقائق
x xاملواد التي ال تتحمل حرارة عالية �أو املواد الكيميائية
x xعادة �صناعي ًا مثل تعقيم ًا امل�ستهلكات وبكميات كبرية مثل املحاقن والكانيوالت وغريها

االيجابيات

x xالتعقيم يكون للكميات الكبرية وبتغليف النقل
x xال حاجة للتعامل مع املواد وتغليفها بعد التعقيم

ال�سلبيات

x xعالية التكلفة للت�أ�سي�س والت�شغيل

yالتعقيم بغاز البالزما
التعقيم بالبالزما (هيدروجني بريوك�سيد)
الت�أثري على امليكروبات

ظروف التعقيم

x xحتطيم امليكروبات بتعري�ضها اىل �شحنات كهربائية ناجتة عن بالزما الهيدروجني بريوك�سيد
x xحرارة منخف�ضة
x xاحلالة الرابعة للمادة با�ستخدام 1.8ملم مكعب من الهيدروجني بريوك�سيد
�x xضغط �سلبي منخف�ض 0.00066بار ( 66با�سكال)
x xالتعر�ض لعدة دقائق
x xطاقة  400واط
400 W RF powerx x

دورة التعقيم
ت�ستخدم
االيجابيات

ال�سلبيات
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 55x xاىل  77دقيقة
x xاملواد التي ال تتحمل حرارة و�ضغط عايل مثل:
 -1ادوات التنظري والبال�ستيك واملطاط
 -2الكامريات
 -3الأجهزة الكهربائية والبطاريات
x xدورة ق�صرية
x xال حتتاج اىل فرتة تهوية
x xال توجد خملفات �سامة
x xتكلفة عالية
x xال ت�ستخدم للبودرة
x xال ميكن تغليف املواد بال�سيليوز
x xال ت�ستخدم للمواد ذات التجاويف الطويلة (�أكرث من  1مرت وقطرها اقل من  1ملم
x xال ت�ستخدم للأدوات املعدنية ذات التجاويف الأكرث من � 40سم وقطرها اقل من  3ملم
x xال ت�ستخدم للمواد ذات التجاويف املغلفة
x xال ت�ستخدم للأقم�شة وال�شا�ش
x xال ت�ستخدم للكرتون والورق
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y

yالتعقيم باللهب
التعقيم باللهب
الت�أثري على امليكروبات
ظروف التعقيم
دورة التعقيم
ت�ستخدم

y

	•�أك�سدة خاليا الأحياء املجهرية وحرقها
	•احلرارة تقريب ًا  1800درجة مئوية
	•التعر�ض من  2اىل  3ثانية
	•مبا�شرة  3 - 2ثانية
	•املعادن
	•الزجاج
	•ال�سرياميك

االيجابيات

	•�سريعة وب�سيطة

ال�سلبيات

	•حمدودة اال�ستخدام
	•ال ميكن تغليف املواد املعقمة
	•�سريعة التلوث
	•ال ت�ستخدم للبال�ستيك وال�سوائل واملناظري

yتعقيم ال�سوائل
التعقيم بحرارة املاء العالية >  100درجة مئوية
الت�أثري على امليكروبات
ظروف التعقيم
دورة التعقيم
ت�ستخدم

	•قتل الأحياء املجهرية بتخثريها
	•حرارة  121درجة مئوية
• • 15دقيقة
	•من  75اىل  90دقيقة
	•ال�سوائل وخا�صة املحاليل الوريدية

االيجابيات

	•ي�صلح لل�سوائل
	•تربيد �سريع

ال�سلبيات

	•خطورة طريقة تعبئة املعقمة
	•�صعوبة ال�سيطرة على العملية
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تخزين الأدوات املعقمة
yموا�صفات مكان تخزين االدوات املعقمة

y
حفظ الأدوات املعقمة ب�أماكن قريبة من اماكن العمل و ح�سب �أ�س�س التخزين والهدف هو �سهولة الو�صول �إىل الأدوات املعقمة املراد ا�ستخدامها
�أثناء التداخالت اجلراحية واحلفاظ عليها من ف�ساد التعقيم .
y

�yشروط خا�صة يف مكان التخزين

y

yقريب من املعقمات
yحمكم الإغالق وتهويته ايجابية فائقة عن مكان التغليف.
yبعيد عن املمرات وعن الرطوبة العالية.

y

yرفوف معدنية يف�ضل ان تكون م�شبكة ملنع الرطوبة .

y
y

االجراءات:
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
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yتغليف الأدوات املعقمة بطريقة �صحيحة و�سليمة ت�ضمن �سالمة التخزين.
yكتابة التاريخ على كل وحدة معقمة بخط وا�ضح مقروء.
yترتيب الأدوات املعقمة وت�صنيفها ح�سب التخ�ص�ص على الرفوف املخ�ص�صة لذلك.
yعدم و�ضع الأدوات املعقمة بع�ضها فوق بع�ض.
yترتيب الأدوات املعقمة ح�سب نظام  )FIFO) first in first outعلى الرفوف اخلا�صة.
yتنظيف غرفة التخزين يوميا باملواد املطهرة.
yرفع الرفوف اخلا�صة بالأدوات املعقمة عن الأر�ض مبقدار � 50سم ,وخف�ضها عن م�ستوى ال�سقف مقدار � 30سم وابعادها عن اجلدار 10
�سم .
yعدم و�ضع �أي �أدوات معقمة على الأر�ض.
yكتابة ا�سم كل وحدة على الرف اخلا�ص بها بخط كبري ووا�ضح لت�سهيل الو�صول �إليها.
yعدم خلط الأدوات املعقمة مع غريها من املواد.
yعدم ا�ستخدام نف�س املكان لتخزين مواد م�ستهلكة �أخرى.
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الوقاية من العدوى داخل جناح العمليات
حتتل العدوى امل�صاحبة للعملية اجلراحية املرتبة الثانية بني انواع العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية ،وهناك عوامل اختطار ت�ؤثر طرديا على
زيادة ن�سبة االلتهاب يف مو�ضع اجلراحة ( )Surgical site Infectionمن اهمها :
y

yاملري�ض نف�سه ,فتزيد ن�سبة العدوى عند املر�ضى �شديدي ال�سمنة او قليلي العناية بالنظافة
yنوع العملية اجلراحية ,فتزيد ن�سبة العدوى كلما كانت العملية يف مكان غري نظيف مثل ال�شرج مثال

y

yاالمرا�ض املزمنة عند املري�ض مثل ال�سكري ونق�ص املناعة

y

وحتدث العدوى عندما تدخل امليكروبات امل�ستعمرة لب�شرة املري�ض �أو االغ�شية املخاطية اىل اماكن معقمة لي�ست موجود فيها ا�صال ومن االمور التي
ت�ؤدي اىل حدوث العدوى ما يلي:
y

yايدي العاملني بق�سم العمليات
yاالدوات اجلراحية امللوثة
�yسوء ا�ستخدام املطهرات
yا�ساليب اجلراحة غري ال�سليمة

y

yعدم اتباع اال�ساليب املانعة للتلوث يف ق�سم العمليات

y
y
y

وعندما حتدث هذه العدوى ب�شكل عميق يف مكان التدخل
اجلراحي ف�إنها تت�سبب يف حاالت الوفاة الناجتة عن جترثم الدم
 .Septicemiaهناك العديد من العنا�صر التي من املمكن ان ت�ؤدي
اىل العدوى .ولكن ابتداء حتى حتدث العدوى يجب و�صول امليكروبات
امل�سببة للعدوى �إىل مو�ضع اجلراحة وهذا ما يحدث �أحيانا �أثناء
الإجراء اجلراحي داخل غرفة العمليات.
وللحد من خماطر العدوى يف مو�ضع اجلراحة يتم تطبيق االجراءات املانعة للتلوث يف ق�سم العمليات كما �سياتي تف�صيله يف هذا اجلزء من
الدليل
�شكل (  ) 10انتقال العدوى اثناء التداخالت اجلراحية
العائل املعر�ض
للعدوى
مري�ض العمليات
موا�ضع الدخول
مكان التدخل
اجلراحي جمرى
الدم

خمزن م�سببات
العدوى
الدم – الأدوات
اجلراحية امللوثة -

فريو�س التهاب الكبد B

موا�ضع خروج و
انت�شار م�سببات
العدوى
جمرى الدم

طرق انتقال العدوى
التالم�س
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اجراءات �ضبط العدوى يف جناح العمليات

الهدف من اتباع اجراءات �ضبط العدوى داخل جناح العمليات هو منع حدوث تلوث يف اجلرح املفتوح ويكون ذلك باتباع االجراءات املانعة للتــلوث
 Aseptic Techniquesوهي تلك املمار�سات التي تتم قبل االجراءات ال�سريرية مبا�شرة او اثناءها مثل:
y
y
y
y
y
y

yحت�ضري اليدين جراحيا.
yا�ستخدام ادوات الوقاية ال�شخ�صية مثل القفازات ومالب�س اجلراحة .
yالتح�ضري ال�سليم ملكان العملية اجلراحية .
yاحلفاظ على وجود جمال معقم .
yا�ستخدام ا�ساليب جراحية �سليمة ومالئمة.
yاحلفاظ على بيئة �آمنة يف منطقة اجلراحة .

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف جناح العمليات
قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

2

1

4

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم
بعد خمالطة
حميط املري�ض

 -1قبل خمالطة املري�ض
 -2قبل مهمة التطهري
 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل
اجل�سم
 -4بعد خمالطة املر�ضى
 -5بعد خمالطة حميط املري�ض
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3

5
قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض
�أمثلة :ا�ستالم املري�ض من االق�سام ،التاكد من مكان العملية اجلراحية
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة

Aseptic Techniques

�أمثلة :فرك اليدين او غ�سلهما جراحيا ,جتهيز االدوات اجلراحية واخليوط تركيب كانيوال
قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة :تفريغ كي�س البول ,تنظيف انبوب ال�شفط,
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض
�أمثلة :تنزيل املري�ض عن �سرير العمليات ,ت�سليم املري�ض الق�سام اجلراحة
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض
�أمثلة :ازالة تلوث االدوات اجلراحية,التوثيق على امللف  ,م�سح االجهزة
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لذا يعد تطبيق اال�ساليب املانعة للتلوث واحلر�ص عليها امر ًا غاية يف ال�ضرورة داخل جناح العمليات ويجب على كل من�ش�أة �صحية ان ت�ضع
ال�سيا�سات واالجراءات اخلا�صة لاللتزام بهذه القواعد.

�إعداد اليدين قبل العملية اجلراحية
yغ�سل اليدين اجلراحي

y

هو غ�سل اليدين باملاء وال�صابون امل�ضــاد للميكروبات او فركهما باملط ــهر الكــحويل  Hand Rub Alcoholمن قبل فريق العملية اجلراحية
للتخل�ص من امليكروبات العابرة وتقليل عدد امليكروبات امل�ستوطنة على االيدي للحد االدنى حتى ال يحدث عدوى مكان العملية اجلراحية .حيث توفر
احلالة الرطبة الدافئة داخل القفاز اخلا�ص باجلراحة بيئة مثالية لنمو امليكروبات وي�ساعد غ�سل او فرك اليدين باملطهرات قبل بدء التدخالت
اجلراحية على منع منو هذه امليكروبات لفرتة من الوقت كما ي�ساعد على االقالل من خماطر اال�صابة بالعدوى بالن�سبة للمري�ض اذا ثقفت القفازات
او متزقت او ت�شققت اثناء اجلراحة  ،ويعد فرك اليدين باملطهر الكحويل  Hand Rub Alcoholاكرث �سرعة وفعالية يف حت�ضري اليدين اىل
الدرجة التي جتعل منو امليكروبات مرة اخرى ي�ستغرق عدة �ساعات .

دواعي فرك او غ�سل اليدين اجلراحي

يلزم القيام بغ�سل اليدين اجلراحي باملطهرات قبل اجراء �أي تدخل جراحي عميق  ،وعلى فريق العملية اجلراحية بالكامل االلتزام بذلك قبل �أي
تدخل جراحي داخل غرفة العمليات .
�شكل رقم ( )11خطوات فرك اليدين بالكحول ا�ستعدادا للتدخل اجلراحي

1و2

 نزع جميع املجوهرات واحللي منالأ�صابع واملع�صمني
 بلل اليدين وال�ساعدين متام ًا ومل�سافة� 5سم فوق املرفق

5

 �شطف كل يد على حدا بد ًا منر�ؤو�س الأ�صابع وتكون الأيدي مرفوعة
فوق م�ستوى املرفق

3

4

 نظف �أ�سفل كل ظفر من الأظافروحول قاعدته با�ستخدام منظف
للأظافر قبل القيام ب�أول غ�سل جراحي
لليدين

 تبليل الأيدي ومن ثم غ�سلها مبحلولمطهر بالفرك امل�ستمر ملدة  5-3دقائق.

6

7

 ت�ستخدم فوطة معقمة لكل يد على حدا�أو جتفف كل يد بجانب واحد من الفوطة
بدء ًا من ر�ؤو�س الأ�صابع وانتهاء ِب � 5سم
فوق املرفق بحركة دائرية

 احلفاظ على الأيدي مرفوعة فوق م�ستوىاخل�صر با�ستمرار( .مالحظة  :البع�ض يرتك
�آثار للمادة املطهرة على اليدين لت�شجيع فاعلية
وعمل املادة املتبقية )
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فرك اليدين اجلراحي
y

y
y

yيجب اجناز فرك اليدين اجلراحي على يدين نظيفتني وجافتني عند الو�صول اىل غرفة العمليات وارتداء املالب�س اخلا�صة بق�سم العمليات
( غطاء الر�أ�س واحلذاء والقناع )
yيجب غ�سل اليدين باملاء وال�صابون
yبعد خلع القفازات يجب فرك اليدين مب�ستح�ضر فرك الأيدي الكحويل بعد انتهاء العملية اوغ�سلها باملاء وال�صابون اذا كان هناك مواد عالقة
على اليدين بعدها ميكن تكرار عملية فرك اليدين اجلراحي بدون احلاجة اىل غ�سل اليدين الجناز فرك اليدين اجلراحي با�ستخدام م�ستح�ضر
فرك الأيدي الكحويل (اتبع ال�صور من )17 - 1

� 1ضع ما يقارب  5مل من م�ستح�ضرات االيدي
الكحويل يف راحة اليد الي�سرى با�ستخدام مرفق
اليد اليمنى ل�ضخ الكمية

 2انقع اطراف ا�صابع اليد اليمنى
الزالة التلوث حتت الأظافر ملدة  5ثواين

 3افرك املطهر الكحويل على ذراع اليد
اليمنى حتى ت�صل اىل  5ملم فوق املرفق

ت�أكد من و�صول املطهر اىل جميع املناطق املراد فركهاوبحركة دائرية حول الذراع حتى يتبخر املطهر
الكحويل متاماً من  10اىل  15ثانية
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 4تابع لل�صورة التو�ضيحية
رقم 3

 5تابع لل�صورة التو�ضيحية
رقم 3

 6تابع لل�صورة التو�ضيحية
رقم 3

 7تابع لل�صورة التو�ضيحية
رقم 3

� 8ضع ما يقارب  5مل من م�ستح�ضرات فرك
االيدي الكحويل يف راحة اليد اليمنى با�ستخدام
مرفق اليد الي�سرى ل�ضخ الكمية

 9انقع اطراف ا�صابع اليد الي�سرى الزالة
التلوث حتت الأظافر ملدة  5ثواين
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 10افرك املطهر الكحويل على ذراع اليد الي�سرى حتى
ت�صل اىل � 5سم فوق املرفق

� 11ضع ما يقارب  5مل من مطهر فرك االيدي الكحويل يف راحة
اليد الي�سرى با�ستخدام مرفق اليد اليمنى ل�ضخ الكمية
افرك اليدين مع ًا بنف�س الوقت حتى ت�صل اىل الر�سغ

ت�أكد من و�صول املطهر اىل جميع املناطق املراد فركها وبحركة دائرية
حول الذراع حتى يتبخر املطهر الكحويل متاماً من  10اىل  15ثانية

ت�أكد من امتام جميع خطوات فرك اليدين ال�صحي ح�سب اخلطوات التالية

 13افرك ظهر اليد الي�سرى بباطن
 12ت�أكد من تغطية جميع ا�سطح اليدين بالكامل
مب�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل حتى ت�صل اىل الر�سغ اليد اليمنى بالإ�ضافة اىل الر�سغ ،حرك
اليد اليمنى للأمام واخللف والعك�س
افرك راحة اليدين ببع�ضهما البع�ض بحركة دائرية
بالعك�س

 15افرك ظهر اال�صابع بباطن اليد االخرى
وحركهما حركة جانبية لالمام واخللف واال�صابع
م�ضمومة

 16فرك ابهام اليد اليمنى بتحريكه
بحركة دائرية بقب�ضة اليد الي�سرى

 14افرك باطن اليد اليمنى بباطن
اليد الي�سرى للأمام واخللف مع تداخل
اال�صابع

 17عندما جتف اليدان با�ستطاعتك
ان ترتدي مالب�س العمليات

اعد احلركات ال�سابقة مبعدل  60ثانية مرتني جلميع اخلطوات
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و�سائل الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف جناح العمليات

القفازات( الالتك�س)
Latex Gloves

القفازات املعقمة

Sterile Gloves

الكمامة اجلراحية
Face Mask

النظارات الواقية �أو واقيات الوجه
Face Shield/Goggles

الوزرة البال�ستيكية

Waterproof Apron

الكفوف الثخينة

Utility Gloves
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	•فرك اليدين با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
	•ت�ستخدم لتجنب تعر�ض اليدين للدم �أو ال�سوائل الأخرى من مر�ضى العمليات او اال�سطح امللوثة
	•نزع القفازات بعد االنتهاء من التعامل مع املري�ض مبا�شرة.
	•تغيريالقفازات اذا انثقبت
	•ا�ستخدام قفازات جديدة لكل مري�ض

	•ت�ستخدم القفازات املعقمة عند القيام ب�أي �إجراء يخرتق الدفاعات الطبيعية للج�سم

	•ت�ستخدم يف العمليات حلماية مقدمي الرعاية ومتلقيها من ان يعدي كل منهما االخر
	•ت�ستخدم قبل حت�ضري املطهرات املختلفة
	•التخل�ص منها مبا�شرة بعد انتهاء احلاجة اليها وعدم تركها معلقة على العنق

	•للوقاية من خطر تعر�ض االغ�شية املخاطية املحتمل للدم او االفرازات املتطايرة نتيجة اجراء
عمليات جراحية ت�سبب ذلك مثل عمليات العظام والن�سائية واال�سنان
	•عدم مل�سها من اجلهة االمامية
	•غ�سلها وتطهريها بعد اال�ستخدام

	•ت�ستخدم ملرة واحدة فقط
	•حتمي مقدمة ج�سم مقدم الرعاية ال�صحية من االن�سكابات واالفرازات املتطايرة
	•يجب ارتدا�ؤها فوق الزي اخلا�ص بالوحدة بالعمليات او حتت املريول املعقم
	•عدم مل�سها بدون ارتداء القفازات من اجلهة االمامية
	•التخل�ص منها مبا�شرة قبل ترك مكان العمل

	•يعاد ا�ستخدامها
	•ت�ستخدم الزالة تلوث االدوات اجلراحية امللوثة يف التعامل مع النفايات الطبية
	•يجب تنظيفها وتطهريها بعد النتهاء من العمل بها
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جدول رقم ( )13االجراءات املانعة للتلوث لتح�ضري املري�ض

االجراءات ال�سابقة
للجراحة

تعليمات

تقييم القابلية حلدوث
العدوى

	•حتديد ومعاجلة انواع العدوى – ان وحدت – يف �أي مو�ضع وذلك قبل اجراء اجلراحة غري الطارئة وت�ؤجل
العملية اجلراحية ان امكن حتى يتم التخل�ص من تلك العدوى .
	•�ضبط م�ستوى اجللوكوز يف الدم جلميع املر�ضى امل�صابني مبر�ض ال�سكر وجتنب على وجه اخل�صو�ص زيادة
ن�سبة ال�سكر يف الدم قبل اجراء اجلراحة.

اجراءات الرعاية ال�سابقة 	•ي�ستحب للمر�ضى اخذ حمام خفيف يف الليلة ال�سابقة ليوم اجلراحة حيث ان هذا االجراء يقلل من تركيز
للجراحة
فلورا الب�شرة وبالتايل يقلل من احتمالية العدوى

ازالة ال�شعر قبل
اجلراحة

	•ال تقم ب�إزالة ال�شعر قبل اجلراحة اال اذا كان ال�شعر املتواجد على او حول مو�ضع القطع �سيعيق العمل
اجلراحي.
	•فاذا وجب ازالة ال�شعر فيتم ذلك قبل العملية مبا�شرة ويف�ضل ان يكون ذلك بنزع ال�شعر مباكينة كهربائية
وال يزال �سوى ال�شعر املوجود يف منطقة التدخل اجلراحي
	•ال ين�صح بحلق ال�شعر با�ستخدام �شفرات احلالقة او امل�شارط حيث ي�ؤدي ذلك اىل حدوث �سحجات وجروح
�صغرية باجللد والتي تكون مكان ًا منا�سب ًا حلدوث العدوى .

	•لتطهري مكان العملية:
١ .ا�ستخدم يود � ٪ 10أو كلورهيك�سيدين جلوكونيت لتطهري اجللد
٢ .ا�ستخدم بوفاداين ايوداين ( � )٪ 5،7أو كلورهيك�سيدين جلوكونيت لتطهري االغ�شية املخاطية مثل
املنطقة املهبلية
٣ .با�ستخدام �شا�ش معقم م�شبع باملطهر املنا�سب قم بتطهري مكان العملية بحركة دائرية من املركز
اىل اخلارج
حت�ضري اجللد واالغ�شية
٤ .عند الو�صول اىل نهاية املنطقة املراد تعقيمها (  8-6ان�ش بعيدا عن مكان اجلرح ) تخل�ص من
املخاطية للمري�ض يف
غرفة العمليات
قطعة ال�شا�ش الأوىل
٥ .بنف�س الطريقة اعد تطهري منطقة العملية ومن املركز اىل اخلارج
٦ .اترك املادة املطهرة على مكان التدخل اجلراحي حتى جتف متام ـ ــا (  3-2دقائق) قبل اجراء
اجلرح
	•يجب تقليل فرتة اقامة املري�ض قبل اجلراحة قدر االمكان مع ال�سماح بوقت كاف العداد املري�ض قبل
اجلراحة

املطهرات اخلا�صة باعداد جلد املري�ض وايدي العاملني قبل االجراء اجلراحي

املطهرات امل�ستخدمة يف تطهري االن�سجة احلية Antiseptics

y

عبارة عن م�ستح�ضرات كيميائية ت�ستخدم مو�ضعيا و تعمل على قتل
امليكروبات امل�سببة للعدوى على االن�سجة احلية.

وت�ستخدم مطهرات االج�سام احلية  Antisepticsيف :
y

yغ�سل اليدين اجلراحي.
yاعداد اجللد قبل االجراء اجلراحي .

y

yاعداد عنق الرحم واملهبل قبل االجراء اجلراحي

y

ويجب عدم ا�ستخدام هذا النوع من املطهرات نهائياً يف :
y

y

yتطهري االدوات اجلراحية املختلفة .
yتنظبف اال�سطح مثل االر�ضيات وا�سطح الطاوالت

y

y

yيجب عدم ترك االدوات اجلراحية مثل مالقط
املناولة  Cheatle Forcepsاواملق�صات او
امل�شارط مغمورة يف حملول مطهر ،بل يجب تخزينها
جافة متاما ،
yاملحاليل املطهرة ( )Antisepticsتعمل على قتل
امليكروبات على اجللد واالغ�شية املخاطية ،ال لتلك
التي ت�ستخدم على اال�شياء اجلامدة
yامليكروبات ميكنها ان تعي�ش وتتكاثر يف املحاليل
املطهرة ( )Antisepticsوتلوث االدوات مما ي�ؤدي
اىل حدوث العدوى).
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جدول رقم (  ) 14املطهرات امل�ستخدمة على الأج�سام احلية

الرقم
1

2

املطهر

اخل�صائ�ص

الرتكيز

هيدروجني بريو ك�سيد

	•ي�ستخدم ملنع الأنتان نتيجة قطع يف اجللد
	•ي�ستخدم حاليا يف التعقيم بطريقة البالزما
	•ممكن ا�ستخدامه يف معاجلة االدوات

%3

�ستافلون

	•فعال �ضد الأحياء املجهرية ال�سالبة واملوجبة
ولكن قليل الفعالية على الفطريات وجرثومة
ال�سل .
	•فعاليته تدوم لعدة �ساعات
	•فعاليته ال تقل بوجود الدم والإفرازات

%4

H2O2

Chlorhexadine
Gluconate
with Cetramide

ال�صابون اجلراحي

3

Chlorhexadine
Gluconate
without Cetramide

اليود خملوط بتنك�شر

4

5

6

7
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ANTISEPTICS

Iodine including
Tincture of Iodine
) ( Iodine and Alcohol

بوفادين ايودين

Povidine Iodine
Iodophores

الكحول االيثيني او
ايزوبروبيل
Alcohol

ديتول

C8H9ClO
Chloroxylenol

التحذيرات
	•ال ي�ستخدم للغ�سل اجلراحي
	•مادة م�سرطنه
	•ال ين�صح با�ستخدامه كمادة مطهرة
للغرف والأثاث
	•ميكن ان ي�سبب حتري�ش للجلد وخا�صة
املنطقة املهبلية .
	•فعاليته تقل بوجود الكرميات واملاء
الع�سر وال�صابون الطبيعي .
	•فعاليته تقل بوجود الكرميات واملاء
الع�سر وال�صابون الطبيعي .
	•ممكن حدوث مقاومة البكترييا له
	•الكلورهك�سيدين �سام ن�سبي ًا  .و يجب
عدم مالم�سته للمخ او ال�سحايا او
العيون او االذن الو�سطى .

	•ي�ستخدم للغ�سيل اجلراحي وحت�ضري اجللد .
	•�أف�ضل بديل يف حال عدم توفر Iodophors

%4

	•يقتل الكثري من امليكروبات
	•�سريع الفعالية .
	•ي�ستخدم لتح�ضري وتطهري اجللد
	•فعاليته تبد�أ بعد و�ضعه بدقيقتني .
	•ال يعطي رغوة .

	•قد ي�سبب حت�س�س للجلد .
	•تقل فعاليته بوجود الدم والإفرازات .
•	 % 10ال ي�ستخدم للغ�سيل اجلراحي
	•ال ي�ستخدم لتح�ضري الأغ�شية املخاطية
مثل (عنق الرحم واملهبل)

	•يقتل الكثري من امليكروبات
	•ي�ستخدم للغ�سل اجلراحي وتبد�أ فعاليته بعد
دقيقتني
	•يعطي رغوه .
	•غالب ًا ال ي�سبب حت�س�س للجلد
	•ميكن ا�ستخدامه للجلد والأغ�شية املخاطية
واملهبل

•	 % 7.5تقل فعاليته قليال بوجود الدم
�أو
والإفرازات
%10

	•تقل فعاليته بوجود الدم والإفرازات
	•فعال �ضد الكثري من الأحياء املجهرية ال�سالبة
و�سوائل اجل�سم
واملوجبة
	• يجفف اجللد
	•�سريع الفعالية والت�أثري
•	 % 70ال ي�ستخدم لتطهري االغ�شية املخاطية.
	•غري مكلف ب�شكل ن�سبي
	•الت�ستمر فاعليته لوقت طويل ومع ذلك
	•يجب ان يجف حتى يعطي ت�أثري
يكون االنخفا�ض يف فلورا اجللد وا�ضح ًا
	•بعد مطهر ًا جيد ًا لليدين (طريقة فرك اليدين
ً
بالكحول)
جدا لعدة �ساعات.
	•متوفر برتكيبتني للأج�سام احلية والأج�سام
اجلامدة
	•ي�ستخدم لغ�سل اليدين ال�صحي او اجلراحي
	•فعاليته تدوم لعدة �ساعات
	•�أف�ضل بديل لاليودوفور والكلورهيك�سيدين
	•ي�ستخدم كمواد حافظة يف مواد التجميل
وغريها
	•فعال �ضد الأحياء املجهرية املوجبة

	•ال يو�صى با�ستخدامه ب�شكل روتيني
•	 -%3.3فعاليته �أقل من البوفادين و
الكلورهيك�سيدين
%75
	•�ضعيف �ضد الأحياء املجهرية ال�سالبة
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جدول رقم (  ) 15املطهرات امل�ستخدمة يف التح�ضري قبل العمليات اجلراحية

اال�ستخـ ـ ـ ــدام
�إعداد اجللد قبل
الأغ�شية املخاطية مثل املهبل وعنق الرحم
اجلراحة

املطهر

مطهر لليدين قبل
اجلراحة

الأيدوفورات

نعم

نعم

كلورهك�سيدين جلوكونات مع
�أوبدون �سرتمايد

نعم

نعم

الكحول

نعم

نعم

ال

اليود ،مبا يف ذلك �صبغة اليود
(اليودوالكحول)

ال

نعم

ال

الكلورج�سيلينول
( ديتول)

نعم ولكن ال ين�صح
اال�ستخدام الروتيني

نعم
نعم وهو �أف�ضل بديل يف حال عدم توفر الأيدوفور
(البوفادين ايوداين) ،ويف�ضل هنا املنتج املحتوي
على الكلورهك�سيدين بدون �سرتمايد.

نعم ولكن ال ين�صح نعم ولكن ال ين�صح اال�ستخدام الروتيني ويجب عدم
ا�ستخدام املركبات املحتوية على الكحول
اال�ستخدام الروتيني

مالحظات وتعليمات ال�ستعمال املطهرات:
	•ال ت�ستخدم فوق �أك�سيد الهيدروجني ( )H2O2لغ�سل اليدين اجلراحي �أو لتح�ضري جلد املري�ض.
	•املنتجات املحتوية على مركبات الأمونيوم الرباعية مثل كلوريد البنزالكونيوم
	• ( ،)Quaternary Ammonium Compoundsت�ستخدم للأ�سطح والأر�ضيات و يجب عدم ا�ستخدامها كمطهرات للأن�سجة احلية.
	•يحظر ترك كرات القطن او ال�شا�ش مغمورة يف املطهر ,قم بد ًال من ذلك ب�صب بع�ض املطهر داخل وعاء �صغري ثم اغم�س فيه القطن �أو ال�شا�ش ثم
تخل�ص من املطهر املتبقي بعد �إعداد املري�ض.
	•ا�ستخدام عبوات �صغرية للمطهر وعدم ال�سكب من العبوات الكبرية تفريغ وغ�سل وتطهري وجتفيف العبوات قبل ا�ستخدامها مرة اخرى ,ويف�ضل ان
تكون كل ا�سبوع كحد اق�صى
	•يحظر ترك املطهرات يف اوعية مفتوحة

ا�ستخدام امل�ضادات احليوية الوقائية قبل العمليات اجلراحية
y

y

y

yلي�س بدي ًال عن املمار�سات املانعة للتلوث بل انه غري مو�صى
به اال بحدود �ضيقة.
yيو�صى باعطاء املري�ض جرعة اولية من امل�ضاد احليوي عن
طريق الوريد قبل موعد اجلراحة مبا�شر ًة (يف حدود 60-30
دقيقة ) .
yعدم اطالة فرتة اعطاء امل�ضادات احليوية الوقائية بعد
العملية اجلراحية فال دليل هناك على ان اال�ستخدام املطول
للم�ضادات احليوية ي�ؤدي اىل اية فوائد وامنا يعزز من منو
امليكروبات املقاومة للم�ضادات احليوية

y

y

yيو�صى بان ي�ستمر اعطاء امل�ضادات احليوية فقط ملدة 24
�ساعة بعد العملية كحد اق�صى .
yممكن ا�ستخدام امل�ضادات الوقائية يف احلاالت التالية:
y yالعمليات امللوثة مثل التهاب الزائدة الدودية
املنفجرة وقرحة االثني ع�شر.
y yيف العمليات التي يتم فيها زراعة اج�سام غريبة يف
اجل�سم مثل مفا�صل العظام وزراعة الكلى وغريها.
y yالعمليات للمر�ضى قليلي املناعة.
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املالب�س الوقائية امل�ستخدمة يف غرفة العمليات

يقلل ا�ستخدام الواقيات ال�شخ�صية من تعر�ض املري�ض اىل امليكروبات
التي تن�ساب من اجللد او االغ�شية املخاطية او �شعر اع�ضاء فريق
اجلراحة  ،كما انه يحمي اي�ضا اع�ضاء طاقم اجلراحة من التعر�ض
للدم و�سوائل اجل�سم وما بها من ميكروبات .

وت�شمل مالب�س الوقاية ال�شخ�صية على:
y
y
y
y
y
y

yالكفوف املعقمه
yاغطية الر�أ�س
yاالقنعة اجلراحية
yاملرايل اجلراحية (امل�آزر) امل�صنوعة من الن�سيج امل�ضاد
للماء
yالنظارات الواقية
yاحلذاء القوي الذي يحمي من اال�صابة باالدوات احلادة
حال �سقوطها.

للتفا�صيل يف طرق ارتداء وخلع الواقيات يرجى الرجوع اىل
ف�صل و�سائل الوقاية ال�شخ�صية

ميكن احلفاظ على جمال معقم عن طريق :
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y

توفريجمال العملية املعقم ( ) Surgical field

للحد من خماطر تلوث مو�ضع العملية اجلراحية يجب توفري جمال
معقم واملحافظة عليه ،يتحقق ذلك عن طريق و�ضع �شرا�شف وفوط
معقمة حول مو�ضع اجراء العملية ،تعد الفوط اجلراحية املعقمة
مبثابة عازل بني منطقة اجراء اجلراحة وامل�صادر املحتملة النتقال
العدوى.

م�صنوعة غالبا من مادة البوبلني والتي متتاز بانها :
y
y
y
y
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yحائل فعال بني البكترييا ومكان اجلراحة
yلها املقدرة على حتمل تكرار الغ�سيل والتعقيم
yلها املقدرة على مقاومة نفاذ ال�سائل
yمنخف�ضة الن�سالة

y
y

yعدم و�ضع �أي �شيء �سوى االدوات املعقمة داخل املجال املعقم
yفتح االدوات املعقمة ونقلها ومتريرها بطريقة متنع تلوثها.
yاعتبار كل مايقع ا�سفل م�ستوى املري�ض املغطي بال�شرا�شف املعقمة
غري معقم .
yعدم ال�سماح للمطهر بالتجمع حتت ج�سم املري�ض وذلك ملنع
حدوث التح�س�س والرطوبة
yاملحافظة على املجال املعقم خالل فرتة التداخالت اجلراحية
yاملحافظة على و�ضع الأيدي فوق املجال املعقم
yاملحافظة على و�ضعك مواجه ًا املري�ض والأدوات اجلراحية.
yعدم ال�سماح لل�شخ�ص املعقم باملرور على مناطق غري معقمة او
مل�س �أي ادوات غري معقمة .
yعدم ال�سماح لال�شخا�ص غري املعقمني باملرور عرب املجال املعقم
او مل�س االدوات املعقمة .
yمعرفة املنطقة املعقمة ملقدم اخلدمات واحلفاظ عليها عند لب�س
العباءة اجلراحية ،و متتد هذه املنطقة من ال�صدر اىل م�ستوى
املجال املعقم االكمام معقمة مب�سافة �5سم فوق املرفق اىل
الطرف املطوق للر�سخ
yيعترب خط الرقبة واالكتاف والظهر مناطق غري معقمة يف الرداء
yقم بتغيري الواقيات اذا تلوثت او متزقت او ا�صبحت رطبة
yاذا �شككت بتعقيم �أي مادة اعتربها غري معقمة
yاحلد من التكلم قدر الإمكان للحد من التلوث بالرذاذ
yجتنب تقاطع الأيدي فوق املري�ض �أو الأدوات اجلراحية املعقمة
�yإغالق جميع النوافذ والأبواب.
yالتخل�ص ال�سليم من النفايات الطبية والأدوات احلادة.
yاحلد من عدد الأ�شخا�ص داخل الغرفة.
yو�ضع غيار معقم وال�صق طبي على اجلرح قبل �إزالة الأدوات.
yمراعاة مو�ضع اجل�سم وحركته يف كل وقت داخل وحول املجال
املعقم بالطريقة التي حتافظ على التعقيم
yعدم و�ضع االدوات املعقمة بالقرب من النوافذ او االبواب
املفتوحة

�إتباع �أ�سلوب جراحي جيد

يجب التعامل بلطف مع االن�سجة املختلفة حيث تزداد احتماالت
العدوى بعد اجراء اجلراحة يف احلاالت التالية :
y
y
y
y

yالتعامل ب�شدة مع االن�سجة اثناء اجلراحة.
yكرثة ا�ستخدام الكاوي الكهربائي
yطول فرتة العملية اجلراحية
yطول اجلرح
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مناولة الأدوات احلادة
y

yيقوم ممر�ض العمليات بو�ضع الأداة احلادة يف �صحن كلوي معقم �أو يف منطقة �أخرى �آمنة متفق عليها داخل النطاق املعقم.
yيقوم ممر�ض العمليات ب�إخبار اجلراح �أن الأداة املذكورة موجودة يف املنطقة الآمنة.

y

yيقوم اجلراح بالتقاط الأداة احلادة وا�ستخدامها ثم �إعادتها �إىل املنطقة الآمنة مرة �أخرى.

y

موا�صفات �صاالت العمليات ملنع عدوى مو�ضع اجلراحة
توفري بيئة اكرث امناً يف منطقة العملية:

يجب ان تخ�ص�ص غرفة حمددة لتنفيذ التدخالت اجلراحية وتخ�صي�ص غرف اخرى ملعاجلة االدوات وغريها من اال�ستخدامات االخرى كما يجب
التحكم يف اجتاهات ال�سري واحلركة والن�شاط يف تلك املناطق حيث ي�ؤثر عند اال�شخا�ص ومقدار مايقومون به من ن�شاط وحركة يف عدد امليكروبات
املتواجدة وبذلك ت�ؤثر يف خماطر التعر�ض للعدوى .

موا�صفات جناح العمليات
x xان يقع جناح العمليات بحيث يكون قريب من اجنحة اجلراحة وق�سم الطواريء
x xف�صل ق�سم العمليات عن م�سار احلركة الرئي�سي بامل�ست�شفى فال يجوز ان يكون ممرا بني االق�سام املختلفة .
x xان تكون االر�ضيات من ال�سرياميك مما ت�ساعد يف احلد من معدالت االتربة وي�سمح بالتنظيف املتكرر .
x xان تكون غرف العمليات خالية من الزوايا احلادة التي تعيق عملية التنظيف والتطهري.
x xان تتحمل اال�سطح التنظيف املتكرر وازالة امللوثات با�ستخدام املنظفات واملطهرات املنا�سبة .
x xان تكون جدران غرف العمليات الرئي�سية « املجال الثالث » من ال�سرياميك لي�سهل تنظيفها وتطهريها
x xان يكون جناح العمليات قريبا جدا من وحدة التعقيم املركزي فاما ان يكون بجانبها او فوقها لي�سهل عملية نقل االدوات امللوثة واملعقمة
x xيجب ان يتم تق�سيم جناح العمليات اىل مناطق بحيث يتم الف�صل بني املناطق الداخلية املح�ضورة وبني املناطق اخلارجية
x xاحلفاظ على حركة الهواء باجتاه واحد �ضغط ايجابي Positive Pressure

 x xللحد من حركة العاملني يف ق�سم العمليات وللحفاظ على بيئة العمليات مطهرة قدر االمكان يتم تق�سيم ق�سم العمليات اىل ثالثة جماالت
رئي�سية بالن�سبة اىل النظافة والطهارة وهي:
x xاملجال االول  First Zoneوال يختلف عن االق�سام الأخرى من حيث اللبا�س
x xاملجال الثاين  Second Zoneوهو و�سط بني االول والثالث
x xاملجال الثالث  Third Zoneوال يجوز دخوله اال بلبا�س العمليات الكامل
x xالدخول اىل جناح العمليات من املدخل الرئي�سي اىل غرف الغيار ومن ثم الدخول اىل املجال الثاين بلبا�س العمليات
x xيف�ضل ان تكون حنفيات غ�سل االيدي من النوع الذي يعمل باال�ست�شعار او باملرفق او بالقدم فقط وال ي�سمح بان تكون من النوع يغلق باليد
مثل احلنفيات املنزلية
x xمزود مب�صعدين احدهما لالدوات امللوثة لتنزل اىل وحدة التعقيم والآخر لالدوات املعقمة ت�صعد من وحدة التعقيم اىل العمليات
x xعدم ا�ستخدام هذه امل�صاعد اال لالدوات والرزم اجلراحية فقط
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�شكل رقم ( )12منوذج خمطط جناح العمليات
…ójC’G π«°ùZ ¢VƒM

äÉ«∏ª©dG áaôZ
IQƒ¶ëŸG á≤£æŸG

Third Zone

äÉ«∏ª©dG áaôZ
IQƒ¶ëŸG á≤£æŸG

Third Zone

IQƒ¶ëŸG ¬Ñ°T á≤£æŸG

QÉ«Z áaôZ

First Zone

QÉ«Z áaôZ

á«LQÉÿG á≤£æŸG

äÉ«∏ª©dG ìÉæL §£
املنطقة اخلارجية  -املجال االول First Zone
حتتوي هذه املنطقة على :

x xاملدخل الرئي�سي.
�x xصالة ا�ستقبال املر�ضى من االق�سام املختلفة
x xمداخل �إىل غرف تغيري املالب�س
x xمنطقة منعزلة خم�ص�صة لتخزين النفايات الطبية ي�سهل الو�صول اليها
x xفتحة لل�صرف ال�صحي
x xخمزن للم�ستلزمات الطبية واجلراحية.
 x xتعترب هذه املنطقة حلقة الو�صل بني جناح العمليات واالق�سام االخرى ,ي�ستطيع �أي �شخ�ص الدخول اىل هذه املنطقة وال يلزم ارتداء
مالب�س خا�صة,بها يتم ا�ستالم احلاالت من االق�سام باال�ضافة اىل �أي م�ستلزمات اخرى

املنطقة املنطقة �شبه املحظورة  -املجال الثاين Second Zone
حتتوي هذه املنطقة على :

x xخمزن االدوات املعقمة .
x xغرفة التح�ضري للتخدير .Induction Room
x xمنطقة لتطهريااليدي والغ�سيل اجلراحي
� x xصالة نظيفة توزع على غرف العمليات.
x xغرفة راحة لطاقم جناح العمليات

ي�ستلزم دخول هذه املنطقة ارتداء مالب�س غرفة العمليات واالحذية واغطية الر�أ�س ولكن لي�س هناك حاجة الرتداء قناع او قفازات او عباءة
جراحية  .ينبغي وجود مدخل ذي اجتاه واحد اىل املنطقة املعقمة (غرفة العمليات)  ،ويف�ضل ان يكون عرب ركن تنظيف االيدي ويقت�صر
الدخول اىل غرفة العمليات على جمموعة العاملني امل�شرتكني يف العملية التي يتم اجرا�ؤها بالفعل
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املنطقة املحظورة  -املجال الثالث Third Zone
يقت�صر الدخول اىل هذه املنطقة على فريق العمل وت�شتمل هذه املنطقة على :

x xغرفة العمليات .
x xمكان فتح االدوات املعقمة
x xمكان ترتيب وتخزين اخليوط اجلراحية امل�ستخدمة يف العمليات
x xغرفة اعداد االدوات واملعدات اجلراحية املعقمة
يجب على فريق العمل يف هذه املنطقة ارتداء مالب�س غرفة العمليات والقناع والرداء  ،كما ينبغي ارتداء القفازات املعقمة يف االماكن
املخ�ص�صة لذلك .

yدرجة احلرارة والرطوبة يف �صاالت العمليات

y
ً
ً
تلعب احلرارة والرطوبة دورا هاما للغاية يف توفري ال�شعور بالراحة للمري�ض وطاقم العاملني ،لذا يجب تنظيمهما ومراقبتهما بدقة .يجب ان تقل
درجة حرارة غرفة العمليات درجة مئوية واحدة عن درجة حرارة املنطقة اخلارجية حيث ي�ساعد ذلك على حركة الهواء اىل اخلارج حيث يرتفع
الهواء الدايفء يف املنطقة اخلارجية اىل اعلى ويحل حمله الهواء البارد من غرفة العمليات .
y yالرطوبة من % 55 - 50
y yاالحتفاظ بدرجة احلرارة بني  24 - 20درجة مئوية.

yالتهوية املثالية يف جناح العمليات

y
y

y
y

y

y

y
y
y

Pressure

 Positveيف غرفة العمليات مقارنة مبا يت�صل بها من �ساحات ومناطق

yينبغي املحافظة على التهوية موجبة ال�ضغط
جماورة
�yضرورة احلفاظ على النوافذ مغلقة.
yيجب �أن يدخل الهواء يف م�ستوى ال�سقف ،و�أن يفرغ بالقرب
من الأر�ضية للوقاية من التلوث البكتريي يف حميط
العملية.
yيجب �أن ت�صل تغيريات الهواء �إىل  20مرة يف ال�ساعة على
الأقل.
yينبغي مرور الهواء �أو ًال من خالل �سل�سلة من مر�شحات
الغبار ثم يدخل �إىل الغرفة من خالل مر�شح الهواء الدقيق
عايل اجلودة  HEPA filterوتعمل هذه املر�شحات على
التخل�ص من اجل�سيمات التي يكون قطرها اكرب من او
ي�ساوي  0،3ميكرون بكفاءة ت�صل اىل  % 99,97ومن املمكن
ان يقلل الهواء فائق التقاء حدوث عدوى مو�ضع اجلراحة مثال على اجتاه الهواء عندما تكون التهوية ايجابية  -عند فتح الباب يتم اخراج الهواء
اىل اخلارج
ال�سيما اثناء عمليات جراحات العظام
yال ي�سمح با�ستخدام وحدات التكييف
yينبغي القيام بال�صيانة الدورية لوحدات معاجلة الهواء وعدم غلق هذه الوحدات اال اذا كانت خا�ضعة لل�صيانة .
yيجب عدم ا�ستخدام اال�شعة فوق البنف�سجية يف غرفة العمليات ملكافحة عدوى مو�ضع اجلراحة .
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yاالبواب واجتاه ال�سري

y
y
y

y

y

yيجب ترك ابواب جناح العمليات مغلقة اال اذا دعت احلاجة ملرور املعدات او طاقم العملية اجلراحية او املري�ض .
yيقت�صر دخول �صالة العمليات على اال�شخا�ص الالزم وجودهم يف االجراء اجلراحي حيث تزداد ن�سبة امليكروبات بزيادة عدد اال�شخا�ص
الذين يتحركون يف غرفة العمليات وقد حددت بع�ض املراجع ان العدد املثايل يرتاوح ما بني  8-6ا�شخا�ص .
yيكون اجتاه ال�سري من املدخل الرئي�سي اىل غرف الغيار وبعدها يتم الدخول بعد تغيري املالب�س وارتداء مالب�س العمليات اىل املنطقة الثانية
�شبه املحظورة كما هو مو�ضح يف خمطط جناح العمليات
yاما بالن�سبة للمري�ض فانه يتم ادخاله عرب املدخل الرئي�سي مرورا باملنطقة الثانية �شبه املحظورة وبعدها اىل �صالة العمليات (املنطقة
الثالثة – املحظورة )

االجهزة واالدوات والرزم والبيا�ضات
x xاح�ضار االدوات والرزم املعقمة من وحدة التعقيم ويف�ضل ان يكون مب�صعد خا�ص اذا كان جناح العمليات فوق وحدة التعقيم
x xان مل يكن هناك م�صعد فيجب اح�ضارها بعربة خا�صة ويجب ان تكون مغلقة
x xعدم ادخال هذه العربات اىل املنطقة الداخلية للعمليات بل يجب تفريغها وحمل االدوات والرزم اىل الداخل,وتخزين االدوات التي مت
تعقيمها يف املنطقة الثانية من العمليات
x xيجب ان تكون املعدات مثل �أجهزة ال�شفط واجهزة التنف�س ال�صناعي مزودة مبر�شحات �ضد البكترييا للوقاية من التلوث
x xيجب تنظيف وتطهري هذه االجهزة يوميا مرة واحدة على االقل وعند حدوث �أي ان�سكابات او تلوث
x xيجب عد جميع االدوات امل�ستخدمة (امللوثة) ،مع مراعاة احلد االدنى من التعامل معها بااليدي
x xالتعامل بحذر و اتخاذ االحتياطات الالزمة يف التعامل مع االدوات امللوثة قبل ار�سالها اىل وحدة التعقيم اخلا�صة بغرفة العمليات
x xاليك�شف التاريخ املر�ضى والت�شخي�ص ب�شكل يعتمد عليه عن ا�صابة مر�ضى العمليات مب�سببات االمرا�ض املنقولة عن طريق الدم
x xار�سال االدوات امللوثة اىل وحدة التعقيم كي يتم معاجلتها و تعقيمها .
x xيف�ضل اي�ضا ان يكون هناك م�صعد خا�ص لالدوات امللوثة يربط بني جناح العمليات ووحدة التعقيم
x xان مل يكن هناك م�صعد فيجب نقل االدوات امللوثة بعربات خا�صة مغلقة تختلف عن عربات االدوات املعقمة
x xو�ضع البيا�ضات املت�سخة يف عربات كبرية ذات اغطية او اكيا�س كتانية قبل ار�سالها اىل وحدة الغ�سيل
x xو�ضع البيا�ضات امل�شبعة ب�سوائل اجل�سم يف اكيا�س مانعة لت�سرب ال�سوائل

التعامل مع النفايات الطبية

yاتباع التعليمات اخلا�صة الواردة يف التعامل مع النفايات الطبية

y
ميكن التخل�ص من �سوائل اجل�سم املختلفة عن طريق فتحة الت�صريف ويقوم بذلك فريق العاملني مع ارتداء املالب�س الواقية املنا�سبة مثل القفازات
�شديدة التحمل واملرايل والنظارات الواقية للعينني مع الت�أكيد على �سكب كمية كافية من الكلور بعد الدم واالفرازات يف فتحة الت�صريف ومن ثم كمية
كافية من املاء
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yالتدبري املنزيل يف جناح العمليات

y
يعترب جناح العمليات من املناطق ذات اخلطورة العالية من حيث التنظيف والتطهري
y
y
y
y

yاجراء التنظيف اليومي
yالتنظيف والتطهري بني املري�ض واالخر
yو�ضع برنامج وا�ضح للتنظيف ميكن اتباعه ب�سهولة
yحفظ ادوات التنظيف اخلا�صة بغرفة العمليات والت�ستخدم لغريها.

جدول رقم ( )16برنامج التنظيف اخلا�ص بجناح العمليات

مرات
التكرار

املهام

يف بداية اليوم

x xتنظيف االر�ضيات وجميع اال�سطح االفقية ومنا�ضد العمليات واملقاعد واال�سطح العلوية للمنا�ضد املتحركة،
واللمبات والطاوالت ومفرو�شات املكاتب با�ستخدام قطعة من القما�ش بعد تبليلها باملاء الزالة الغبار الذي تراكم
طوال الليل .

بني كل مري�ض
و�آخر

x xتنظيف ا�سطح من�ضدة العمليات واملنا�ضد املتحركة وامل�صابيح والطاوالت واال�سطح االخرى التي يحتمل تعر�ضها
للتلوث يف غرفة العمليات وغرف االجراءات با�ستخدام قطعة من القما�ش بعد غمرها يف حملول مطهر .
x xتنظيف بقع الدم او غريه من �سوائل اجل�سم على الفور با�ستخدام فوطة مبللة باملاء وال�صابون ال�سائل ومن ثم
تطهريها مبحلول الكلور برتكـيز  ٪ 0،5او حملول مركبات االمونيا الرباعية .
x xتطهري املناطق املت�سخة باالر�ضية او اجلدران او ال�سقف با�ستخدام مم�سحة مبللة مبحلول مطهر لال�سطح

يف نهاية اليوم

x xتنظيف كافة اال�سطح مبا يف ذلك طاوالت العمليات واملنا�ضد واال�ضوية ومقاب�ض االبواب مبادة مطهرة ومن ثم
جتفيفها
x xاالعتناء بطاوالت العمليات ب�صفة خا�صة مع الت�أكيد على تنظيف جوانبها وقاعاتها وارجلها جيدا ً.
x xتنظيف فتحات الت�صريف باملاء الدافئ واملطهرات
x xتنظيف االر�ضيات با�ستخدام مم�سحة بعد غمرها مبحلول منظف ومطهر.
x xافح�ص اوعية االدوات احلادة وتخل�ص منها اذا امتلأت اىل الثلثني .
x xتخل�ص من املخلفات الكيمياوية الطبية بطريقة �صحيحة وبا�سرع وقت ممكن

التنظيف
اال�سبوعي

x xتنظيف وتطهري �سائر املناطق داخل جممع غرف العمليات باملاء الدافئ واملطهر بعد تفريغها من جميع االجهزة
واالدوات  ،تنظيف وتطهري جميع االجهزة والطاوالت والعربات
x xتفريغ ارفف املخازن وم�سحها وجتفيفها  ،ثم يعاد ترتيب اللوازم بها.
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�أخطاء �شائعة يف جناح العمليات يجب االبتعاد عنها

1
2
3
4
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y

�أخذ عينات ميكروبيولوجية من بيئة غرفة العمليات:

x xال ين�صح ب�أخذ عينات من الهواء �أو �أ�سطح غرفة العمليات ب�شكل روتيني لأن النتائج التي يتم احل�صول عليها ال تكون �صحيحة
�سوى يف مكان وزمان العينة.

ا�ستخدام الأ�شعة فوق البنف�سجية:

x xيجب عدم ا�ستخدام الأ�شعة فوق البنف�سجية يف غرف العمليات ملكافحة عدوى مو�ضع اجلراحة وتعقيم غرف العمليات.

�أغالق �صالة العمليات:

x xالتقم باغالق �صالة العمليات وال تقم با�ستخدام الفورمالني بعد العمليات امللوثة .ويعترب التنظيف الروتيني الكامل و توفري نظام
تغري الهواء عايل االداء يف غرفة العمليات كافي ًا لتوفري بيئة �آمنة للحاالت الالحقة وكذا.

ا�ستخدام االجهزة ال�ضبابية:

�x xشاع يف بع�ض املناطق ا�ستخدام اجهزة بخاخة ت�ستخدم لر�ش العمليات كطريقة للتطهري وقد ثبت ان هذه الطريقة غري فعالة
وت�ؤدي اىل اتالف االجهزة واالدوات واال�سطح يف �صالة العمليات

yال�صيانة يف جناح العمليات

yو�ضع برنامج متفق عليه مع �صيانة االجهزة الطبية يتم فيه فح�ص االجهزة الطبية واملعدات املختلفة
yفح�ص نظام التهوية دوري ًا (كل ثالث ا�شهر) وتغيري الفالتر  HEPA filtersعند اللزوم.
yيجب ابالغ فريق �ضبط العدوى عند �صيانة نظام التهوية او ا�صالح االعطال
yحتديد احلاجة اىل الرقابة البيئية املطلوبة عند اعادة تركيب نظام التهوية ويتم من قبل فريق �ضبط العدوى بالتعاون مع مهند�سي �صيانة
االجهزة الطبية
yفح�ص الفالتر املختلفة وعمليات تغيري الهواء قبل ا�ستخدام غرفة العمليات بعد انقطاع العمل .
yيتم فح�ص تيارات الهواء با�ستخدام مادة مثرية للدخان غري �ضارة مثل (كلوريد التيتانيوم) ويتم تتبع حركة الهواء يف انحاء �صالة
العمليات.
yعدم ا�ستخدام غرفة العمليات اال بعد احل�صول على ت�صريح من فريق �ضبط العدوى .
yين�صح بوجود غرفة م�ساعدة تابعة للعمليات كي ال توقف اعمال ال�صيانة العمل يف غرفة العمليات.

yالتعقيم والتطهري اخلا�ص بجناح العمليات

yتتم اجراءات ازالة التلوث والتعقيم والتطهري يف وحدة التعقيم املركزي التي تخ�ضع عادة لرقابة امل�س�ؤول عن جناح العمليات وبالتايل فانه
يتم دجمهما �ضمن وحدة مركزية اكربت�سمى « وحدة العمليات والتعقيم املركزي ».
yيف بع�ض وحدات العمليات  ،تتم اعمال التعقيم كافة داخل جناح العمليات مبنطقة خا�صة معزولة ت�سمى « منطقة ازالة التلوث ».
yعندما تكون اعمال ازالة التلوث والتعقيم داخل وحدة التعقيم املركزي التي عادة تكون بجانب او حتت جناح العمليات فيجب ان يكون
خمزون االدوات اجلراحية املعقمة كافي ًا بحيث يوفر كل ما يلزم للعمليات اجلراحية واعمال التعقيم اجلارية .
yاليتم التعقيم يف جناح العمليات اال اذا توفرت غرفة منعزلة ومنا�سبة حتتوي على اجهزة تعقيم بالبخار ( ، )Autoclaveوتوافرت بها
املرافق املنا�سبة لغ�سل ومعاجلة االدوات امللوثة .
yيف�ضل ان ت�صبح اخلدمة مركزية ل�ضمان التحكم يف م�ستوى االداء ومراقبته
yاذا توفرت خدمات وحدة التعقيم املركزي فان احلاجة عندئذ يف غرفة العمليات تقت�صر على :
	•التجهيزات الالزمة للتعقيم ال�سريع لالدوات التي قد ت�سقط على االر�ض (ويكون اما بالبخار امل�ضغوط على درجة حرارة  134مئوية
و�ضغط  2بار ملدة  5-3دقائق �أو بالتعقيم الكيميائي ال�سريع با�ستخدام مطهرات خا�صة)
	•لتطهري املناظري ذات االلياف ال�ضوئية (با�ستخدام املطهرات الكيميائية مثل اجللوترالدهايد).
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ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة غ�سيل
الكلى
وحدة الكلية ال�صناعية من االق�سام �شديدة اخلطورة بالن�سبة للمر�ضى والقائمني على تقدمي الرعاية ال�صحية ملا لها من خ�صو�صية من ناحية
�ضبط العدوى وغريها ,فكما نعلم ان املر�ضى اخلا�ضعني للغ�سل الكلوي معر�ضون للعدوى بالفريو�سات املنقولة عن طريق الدم وكذلك احلال
بالن�سبة ملقدمي الرعاية ال�صحية عدا عن االمرا�ض املعدية االخرى ب�سبب العدوى الناجتة عن الرعاية ال�صحية ,ويتم الدخول �إىل اجلهاز الدموي
(الدوراين) عن طريق بع�ض الو�سائل مثل:
y

yعمل حتويالت �شريانية وريدية خارجية
yنا�سور وريدي �شرياين با�ستخدام الرتقيع اجلراحي للأوعية الدموية

y

�yأجهزة الدخول امل�ؤقتة عرب الأوعية الدموية (ا�ستخدام �أجهزة الوريد املركزي ( عرب الوريد الوداجي �أو الوريد حتت الرتقوة ).

y

اهم م�صادر انتقال العدوى املكت�سبة داخل وحدات
الغ�سيل الكلوي

y yم�صدر داخلي (:)Endogenous
جزء من الفلورا الطبيعية تدخل مناطق معقمة ال تعي�ش فيها ا�صال كما
هو احلال يف تركيب ق�سطرة وريدية طرفية اوق�سطرة وريدية مركزية �أو
عمل حتويلة �شريانية وريدية .A-V shunt
y yم�صدر خارجي (:)Exogenous
ت�أتي العدوى ب�سبب دخول بع�ض امليكروبات �إىل ج�سم املري�ض من م�صدر
خارجي غالبا ب�سبب �أيدي العاملني �أو االدوات غري املعقمة.

�أكرث �أنواع واماكن العدوى املرتبطة بعملية غ�سيل الكلى
y
y
y
y
y

yعدوى موا�ضع الدخول �إىل اجل�سم مكان الدخول �إىل اجلهاز الدموي �أو �إىل الربيتون (ال�صفاق)
yجترثم الدم
yالتهاب الغ�شاء الربيتوين (ال�صفاق)
yالتفاعالت التي ينتج عنها احلمىPyrogenic reaction .
yعدوى الفريو�سات املنقولة عن طريق الدم (الإيدز – التهاب الكبد)

وااللتزام ال�صارم باال�ساليب املانعة للتلوث واجراءات ال�صيانة امل�ستمرة للأجهزة وتنظيفها وتطهريها امل�ستمرين  ,وكذلك احلال بالن�سبة لوحدات
معاجلة املياه يف وحدة غ�سيل الكلى واملراقبة الدقيقة لكافة االجراءات التي قد ت�ؤدي اىل حدوث عدوى كل هذا بالتايل يحد من العدوى الناجتة
عن الرعاية ال�صحية ملر�ضى الق�صور الكلوي .

79

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

�شكل رقم ( )13انتقال العدوى يف وحدة غ�سيل الكلية
خمزن م�سببات
العدوى
مري�ض ق�صور كلوي
م�صاب بااليدز

العائل املعر�ض للعدوى
مري�ض ق�صور كلوي

موا�ضع
الدخول
جمرى الدم

HIV

موا�ضع خروج
م�سبب العدوى
جمرى الدم

طرق انتقال العدوى
االدوات امللوثة
جدول (� )17آلية حدوث اال�صابة و انتقال العدوى يف وحدة غ�سيل الكلية

طريق االنتقال
التالم�س

contact

الرذاذ

Droplet

الهواء

Airborne

الناقل الو�سيط
Vehicle
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�آلية حدوث العدوى
x xا�صابات الوخز باالبر واالدوات احلادة
x xتالم�س م�سببات العدوى مع �أيدي العاملني بدون ارتداء واقيات
x xمل�س اال�سطح امللوثة من قبل العاملني ومن ثم نقلها اىل مري�ض
�آخر وادخالها اىل جمرى الدم
x xو�صل املري�ض على جهاز الغ�سيل الكلوي

امليكروبات
جراثيم العنقوديات الذهبية

MRSA”staphylococcusaureus HbV
, Hc antibody, HIV

�x xشفط االفرازات من املري�ض
x xاجراء تبخرية للمري�ض
x xانعا�ش قلبي رئوي
x xاملحادثة مع املري�ض
x xفح�ص املري�ض..............الخ

االنفلونزا ,احل�صبة االملانية,التهاب
ال�سحايا,الدفترييا

�x xشفط االفرازات من املري�ض
x xاجراء تبخرية للمري�ض
x xانعا�ش قلبي رئوي
x xاملحادثة مع املري�ض
x xفح�ص املري�ض..............الخ

احل�صبة وال�سل واجلدري وجدري املاء

x xامللقط امل�ستخدم لو�صالت وبرابي�ش الغ�سيل الكلوي
x xاالدوات اجلراحية امللوثة
�x xسماعة الطبيب
x xجهاز قيا�س ال�ضغط............الخ

جراثيم العنقوديات الذهبية

MRSA”staphylococcusaureus
”HbV , Hc antibody, HIV
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الإجراءات الوقائية يف وحدة غ�سيل الكلية
y
y
y
y
y
y
y
y

y

yتطبيق االحتياطات القيا�سية على جميع املر�ضى بغ�ض النظر عن فحو�صاتهم املختربية
yاعتبار جميع املواد الناجتة عن ج�سم الإن�سان مثل الدم ،واالفرازات كم�صادر حمتملة لنقل العدوى.
yا�ستخدام املطهرات املنا�سبة وتطبيق اال�ساليب املانعة للتلوث عند التعامل مع قثاطر الغ�سيل الكلوي املركزية او �أي نوع �آخر
yتنظيف وتطهري اال�سطح و�سرير غ�سيل الكلى بني املري�ض والآخر
yتطهري ادوات قيا�س العالمات احليوية بعد كل مري�ض ,وتخ�صي�ص اجهزة للمري�ض طيلة اليوم
yاملحافظة على نظافة البيئة وتطبيق تعليمات ادارة النفايات الطبية
yتوفري عدد كايف من وحدات الغياراملعقمة وتكون جاهزة ال�ستخدامها ب�شكل فوري
�yإبالغ فريق �ضبط العدوى فور وقوع �أي حوادث ال�صابات عمل وخ�صو�ص ًا حاالت الوخز بالأدوات احلادة �أو ال�سوائل املتطايرة على االغ�شية
املخاطية،
yيو�صى جميع العاملني بالتطعيم �ضد فريو�س التهاب الكبد من النوع ()B

لقد �أو�ضحت الدرا�سات العلمية �أن �أمرا�ض فريو�س العوز املناعي الب�شري (الإيدز) وااللتهاب الكبدي الفريو�سي ( )Bو( )Cو( )Dتنتقل العدوى
بها ب�سبب التعامل ب�شكل مبا�شر مع الدم و�سوائل اجل�سم امللوثة بالدم �إذا حدث اخرتاق للجلد �أو للأغ�شية املخاطية ومن خالل اجلروح التي ي�صاب
بها مقدم الرعاية ال�صحية نتيجة وخز الإبر وغريها من الآالت احلادة او اعطاء دم ملوث بالعدوى .هذا عدا طرق االنتقال االخرى التي مكانها
لي�س مكان تقدمي الرعاية ال�صحية.
الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدة غ�سيل الكلى

قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض

4

5

2

1

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم

3
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 -1قبل خمالطة املري�ض
 -2قبل مهمة التطهري
 -3بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم
 -4بعد خمالطة املر�ضى
 -5بعد خمالطة حميط
املري�ض

قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض
�أمثلة :امل�صافحة بالأيدي ،م�ساعدة املري�ض على احلركة ،الفح�ص ال�سريري والربت على الكتف
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

�أمثلة� :سحب الدم ،ت�ضميد اجلروح� ،إدخال قثطرة وريدية طرفية او مركزية  CVP lineتركيب املري�ض
على جهاز الغ�سيل الكلوي .و�ضع قثطار (ق�سطرة) الغ�سيل املخ�ص�صة للغ�شاء الربيتوين (ال�صفاق ).
قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة :التعر�ض للدم من جهاز الغ�سيل الكلوي � ،سحب الإفرازات� ،سحب الدم  ،والتخل�ص من النفايات
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض
�أمثلة :امل�صافحة بالأيدي ،م�ساعدة املري�ض على احلركة ،فك املري�ض عن جهاز غ�سيل الكلى
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض
�أمثلة :تغيري مفرو�شات ال�سرير ،وتعديل �سرعة الرتوية,التوثيق على امللفات  ,بعد التعامل مع ماكينة الغ�سيل
الكلوي

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف وحدة غ�سيل الكلى
القفازات الالتك�س

Latex Gloves

القفازات املعقمة

Sterile Gloves

الكمامة اجلراحية
Face Mask

النظارات الواقية �أو
واقيات الوجه
Face Shield/
Goggles

الوزرة البال�ستيكية
Waterproof
Apron
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x xفرك اليدين با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
x xت�ستخدم لتجنب تعر�ض اليدين للدم �أو ال�سوائل الأخرى من مر�ضى غ�سيل الكلى او اال�سطح امللوثة مبا يف
ذلك جهاز غ�سيل الكلى
x xنزع القفازات بعد االنتهاء من التعامل مع املري�ض مبا�شرة.
x xتغيريالقفازات اذا انثقبت
x xا�ستخدام قفازات جديدة لكل مري�ض
x xت�ستخدم القفازات املعقمة عند القيام ب�أي �إجراء يخرتق الدفاعات الطبيعية للج�سم (تركيب جهاز وريد
مركزي �أو و�ضع قثطار (ق�سطرة) الغ�سيل املخ�ص�صة للغ�شاء الربيتوين (ال�صفاق) �أو قبل تو�صيل املري�ض
مباكينة الغ�سيل الكلوي عن طريق النا�سور ال�شرياين الوريدي
x xت�ستخدم عند التعامل مع مر�ضى يعانون من اعرا�ض تنف�سية
x xت�ستخدم قبل الدخول اىل االوعية الدموية املركزية او الغ�شاء الربيتوين حلماية املري�ض من امليكروبات
املوجودة يف فم وانف مقدم الرعاية
x xت�ستخدم قبل حت�ضري املطهرات املختلفة
x xالتخل�ص منها مبا�شرة بعد انتهاء احلاجة اليها وعدم تركها معلقة على العنق
x xللوقاية من خطر تعر�ض االغ�شية املخاطية املحتمل لتطاير الدم نتيجة حدوث قطع �أو متزق يف و�صالت
الغ�سيل الكلوي �أو �أغ�شية فالتر الغ�سيل حيث يحدث ذلك يف حالة زيادة ال�ضغط داخل هذه الو�صالت �إذا
حدث ان�سداد بني املري�ض و خمرج الدم من جهاز غ�سيل الكلى
x xيجب ا�ستخدامها عند ربط وفك املري�ض على جهاز الغ�سيل الكلوى
x xعدم مل�سها من اجلهة االمامية
x xغ�سلها وتطهريها بعد اال�ستخدام
x xت�ستخدم ملرة واحدة فقط
x xحتمي مقدمة ج�سم مقدم الرعاية ال�صحية من الدم واالفرازات املتطايرة
x xيجب ارتدا�ؤها فوق الزي اخلا�ص بالوحدة
x xعدم مل�سها بدون ارتداء القفازات من اجلهة االمامية
x xالتخل�ص منها مبا�شرة قبل ترك مكان العمل
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التخل�ص من املخلفات يف وحدات غ�سيل الكلى
يطبق يف وحدة غ�سيل الكلى تعليمات التخل�ص من املخلفات الواردة يف ف�صل ادارة النفايات الطبية مع الرتكيز على :
x xو�ضع املخلفات �شديدة العدوى يف �أكيا�س حمراء قابلة للتعقيم مثل خملفات مر�ضى العزل يف الوحدة
x xالتخل�ص من النفايات ال�سائلة يف دورات املياه مع الرتكيز على ال�شطف اجليد للمجاري باملاء والكلور
�x xأي نفايات الم�ست دم وافرازات و�سوائل املر�ضى تعترب نفايات طبية معدية تو�ضع يف الكي�س اال�صفر.
x xو�ضع االوعية املقاومة للثقب ب�أماكن قريبة من رعاية املر�ضى لي�سهل القاء االبر واالدوات احلادة بها دون احلاجة اىل ال�سري م�سافة او
القائها باالكيا�س
x xالتعامل بحذر مع االدوات احلادة مع الرتكيز على عدم اعادة تغطية االبرة
x xالتخل�ص من االبر واالدوات احلادة يف الوعاء املقاوم للثقب وعدم القائها يف االكيا�س البال�ستيكية
x xالتخل�ص من الوعاء املقاوم للثقب عند امتالئه اىل الثلثني

ت�صميم وحدة غ�سيل الكلى املثايل للحد من انت�شار العدوى
y
y
y

yاملوقع والتخطيط

yتوفري م�ساحات كافية حول كل �سرير ل�سهولة حركة فريق العمل.
yتوفر عدد كاف من م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل و الأحوا�ض لغ�سل اليدين مع توفري ال�صابون ال�سائل واملنا�شف الورقية .

y

yتخ�صي�ص غرف واجهزة خا�صة لعزل املر�ضى امل�صابني باالمرا�ض املعدية املنقولة بالدم مثل (  HBVو  HIVو ) HCab
yتخ�صي�ص مكان ملعاجلة الأدوات امللوثة التي يعاد ا�ستخدامها
yتوفريم�ساحة كافية لتخزين املواد النظيفة واملعقمة بعيدة عن منطقة خدمة املر�ضى.
yتخ�صي�ص كوادر متري�ضية ملعاجلة مر�ضى العزل طيلة فرتة الغ�سيل بحيث ال يقوم ه�ؤالء الكوادر بتقدمي اخلدمة لباقي املر�ضى يف نف�س الفرتة.
yتوفري جميع االدوات واملواد الالزمة يف منطقة العزل وتكون منف�صلة عن تلك املخ�ص�صة لغريهم من املر�ضى .
yتخ�صي�ص منطقة بحجم منا�سب جلميع معدات ومر�شحات معاجلة املياه ( وحدة معاجلة املياه ).

y

yتخ�ص�صي�ص منطقة م�ستقلة بعيدة عن منطقة تقدمي الرعاية للمر�ضى لتخزين املواد امللوثة

y
y
y
y
y

yنظافة البيئة يف وحدة غ�سيل الكلى

y
وحدة غ�سيل الكلى من االق�سام �شديدة اخلطورة وال يكفي فيها التنظيف والتطهري املتبع يف بقية اق�سام امل�ست�شفى ,وذلك ل�شدة خطورة االمرا�ض
وكرثة ن�سبة املر�ضى امل�صابني باالمرا�ض املنقولة بالدم فقد اثبتت الدرا�سات ان ن�سبة املر�ضى امل�صابني بالتهاب الكبد نوع  Cال تقل عن  ٪22من
بني املر�ضى امل�صابني بالق�صور الكلوي ويخ�ضعون اىل غ�سيل الكلى عن طريق الدم (,)Heamodialysisعالوة على �سهولة انتقال الفريو�سات
املنقولة بالدم بني املر�ضى وخا�صة اذا مل يتم التنظيف والتطهري لال�سطح واالجهزة ب�شكل علمي و�صحيح.
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تعليمات للتنظيف والتطهري اليومي لوحدات غ�سيل الكلى
x xاتباع التعليمات الواردة يف ف�صل التدبري املنزيل
x xقبل البدء بالغ�سل للمر�ضى يجب تنظيف االر�ضيات واال�سطح االفقية ب�صورة يومية باملاء واملنظفات ومن ثم التطهري باملطهرات عالية
الكفاءة مثل مركبات االمونيا الرباعية املخلوطة مع ن�سبة قليلة من اجللوتارالدهايد
Quaternary ammonium compound with Gluteraldehyde

x xتنظيف اجلدران وتطهريها ا�سبوعيا باملطهرات عالية الكفاءة
ا�سرة غ�سيل الكلى بني املري�ض والآخر
x xتنظيف وتطهري ّ
x xميكن م�سح جهاز غ�سيل الكلى من اخلارج بنف�س املادة بعد تخفيفها ح�سب تعليمات ال�شركة امل�صنعة واحلفاظ على فرتة بقاء على
االجهزة واال�سطح وال�سرير وجميع البيئة املحيطة باملري�ض ال تقل عن  5دقائق
x xتعقيم جهاز غ�سيل الكلى من الداخل يتم ح�سب تعليمات ال�شركة املنتجة للجهاز وباملطهرات امل�سموح بها
x xمن املطهرات الدارج ا�ستخدامها البريا�سيتيك ا�سيد  Paracetic Acidوهو عبارة عن حام�ض اخلليك مع الهيدروجني بريوك�سيد
Acetic acid with H2O2

x xيجب تطهري جميع االدوات امل�ستخدمة للمري�ض بعد انتهاء عملية الغ�سيل وقبل ا�ستخدامها للمري�ض التايل ومنها:جهاز ال�ضغط وال�سماعة
الطبية واملالقط واملق�صات وغريها
x xلتنظيف االن�سكابات يرجى مراجعة ف�صل التدبري املنزيل

وللتف�صيل يف هذا اجلانب يرجى الرجوع اىل ف�صل نظافة البيئة

اجراءات خا�صة لوحدة غ�سيل الكلى
x xاجراء فحو�صات لفريو�سات  Hbvو HIVو  Hc abمع بداية اول عملية غ�سيل وب�شكل دوري كل � 3شهور
x xاعطاء املر�ضى غري امل�صابني بالتهاب الكبد نوع  B3جرعات من املطاعيم ومتابعتهم لالج�سام امل�ضادة
x xيتم فح�ص االج�سام امل�ضادة بعد �شهرين من اجلرعة الثالثة للمطعوم
x xتعترب احل�صانة ايجابية اذا كانت االج�سام امل�ضادة ت�ساوي او اكرث من  10وحدات دولية
x xاذا كانت اقل من  10وحدات دولية يجب اعادة املطعوم كما هو احلال يف املرة االوىل ويعاد فح�ص امل�ضادات
x xاملر�ضى امل�صابني بالتهاب الكبد  Bيجب متابعة املخالطني واعطائهم التطعيمات الالزمة
x xيجب اعطاء تطعيمات التهاب الكبد نوع  Bللمهند�سني الذين يتعاملون مع اجهزة الغ�سيل الكلوي
x xيجب �أي�ضا اعطاء تطعيمات التهاب الكبد نوع  Bلعمال النظافة العاملني بوحدات الغ�سيل الكلوي
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x xاذا ثبتت ا�صابة �أي مري�ض باي من الفريو�سات املنقولة بالدم يجب عزله عن بقية املر�ضى وتخ�صي�ص جهاز خا�ص لكل نوع من انواع هذه
الفريو�سات
x xميكن ا�ستخدام اجلهاز امل�ستخدم للعزل اذا انتهت احلاجة اىل العزل بعد اجراء اخلطوات التالية:
 اجراء عملية تنظيف �شاملة للجهاز داخل غرفة العزل اخراج اجلهاز اىل غرفة بعيدة عن االجهزة العادية واجراء عملية تنظيف اخرى له تعقيم اجلهاز من الداخل ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة تطهري اجلهاز من اخلارج باملطهرات عالية الكفاءة -ادخال اجلهاز اىل الوحدة واجراء عملية التعقيم الداخلي واخلارجي مرة �أخرى

يعترب جترثم الدم  Bacteremiaال�سبب الثاين للوفاه بني مر�ضى غ�سيل الكلى

ميكن قتل الفريو�سات املنقولة بالدم  Hcab ,HIV Hbvب�سهولة باليود والكحول والكلور  ,وميكن ا�ستخدام اليود لتطهري اجللد ولكن يحتاج اىل
فرتة  3دقائق حتى يعطي فعالية اما الكحول فيحتاج اىل فقط  30ثالنية ولذلك ميكن ا�ستخدام م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل لفرك اليدين
والق�ضاء على هذه الفريو�سات اذا الم�ست اليدين ,واما الكلور فيمكن ا�ستخدامه لالر�ضيات او االدوات امللوثة مبثل هذه الفريو�سات.

اال�ساليب املانعة للتلوث للوقاية من العدوى اثناء تركيب ق�سطرة الغ�سيل الربيتوين
x xاالهتمام دائما بالعناية بنظافة اليدين
x xاتباع �أ�سلوب معقم و �ضمان جمال معقم �أثناء تركيب ق�سطرة الغ�سيل الربيتوين
x xينبغي دائم ًا ا�ستخدام الأ�ساليب مانعة التلوث �أثناء �إجراء تغيري حملول الغ�سيل.
x xيجب ا�ستخدام الكمامة اجلراحية �أثناء �إجراءات التو�صيل والف�صل للتقليل من خماطر الإ�صابة باملكورة العنقودية الذهبية املنقولة عرب
الأنف.
x xينبغي احلفاظ على املو�ضع اخلارجي للق�سطرة نظيف ًا وجاف ًا.
x xينبغي تثبيت الق�سطرة بطريقة تقلل من فر�ص نزعها بطريقة عفوية و�إحداث جروح منطقة اجللد املحيطة بها.
x xتعليم املر�ضى الطرق املنا�سبة للعناية باملو�ضع اخلارجي للق�سطرة يف حالة ا�ستخدام الغ�سيل املتكرر امل�ستمر خارج امل�ست�شفى.

الأ�ساليب املانعة للتلوث عند التعامل مع اجللد املغطي ملكان النا�سور
x xيتعني على املري�ض تنظيف ذراعه ب�صابون قبل �إدخال و�صلة الغ�سيل الكلوي يف النا�سور ال�شرياين الوريدي
x xم�سح مو�ضع �إدخال الإبرة مبحلول مطهر للجلد ويتم ذلك ب�شكل دائري ثم يرتك ذلك املحلول حتى مير زمن التالم�س املطلوب
x xاملراعاة ال�شديدة ال�ستخدام الأ�ساليب املانعة للتلوث مع عدم مل�س مو�ضع احلقن بعد حت�ضريه لذلك.
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x xيجب ا�ستخدام قفازات الفح�ص النظيفة والتقنية النظيفة �أثناء تغيري ال�ضمادات.
x xا�ستخدام �ضمادة جديدة معقمة عقب كل عملية غ�سيل وال ينبغي ا�ستخدام ال�صق طبي فوق الق�سطرة �أو مكان النا�سور مبا�شرة.
x xينبغي توجيه املر�ضى نحو الطريقة ال�صحيحة للعناية مبكان �إدخال ق�ساطر الغ�سيل الكلوي

يرجى اتباع اجراءات تركيب الق�سطرة الوريدية الطرفية و املركزية الواردة يف ف�صل اال�ساليب املانعة للتلوث

مراقبة جودة املياه امل�ستخدمه يف عملية غ�سيل الكلى
x xتعيني طاقم عمل ليكون م�س�ؤو ًال عن املراقبة الأولية والروتينية للمياه امل�ستخدمة يف �إجراء عملية الغ�سيل الكلوي ويجب �أن يكون �أفراد هذا
الطاقم على دراية ب�شتى النواحي املتعلقة مبعاجلة املياه و�أنظمة توزيعها ،وان تكون لديهم ال�صالحية لبحث امل�شاكل املتعلقة بجودة املياه
امل�ستخدمة يف عملية الغ�سيل الكلوي والعمل على حل هذه امل�شاكل.
x xيجب �أن تتطابق موا�صفات املياه امل�ستخدمة يف جهاز الغ�سيل الكلوي املعايري املن�صو�ص عليها .ويجب �أن تتم عمليات املراقبة
امليكروبيولوجية والكيميائية على املياه مرة واحدة يف ال�شهر على الأقل وذلك طبق ًا لهذه املعايري.
x xاملراقبة امليكروبيولوجية :
	•يجب �أن تتم عملية املراقبة امليكروبيولوجية للمياه املعاجلة مرة واحدة �شهري ًا على الأقل وزيادة عدد املرات �إذا ما ثبت وجود �أي
م�شاكل.
	•يجب جتميع عينات املياه امل�ستخدمة يف عمل جهاز الغ�سيل الكلوي عند النقطة التي ت�صل فيها املياه �إىل اجلهاز.
	•يجب �أخذ عينات من املياه التي ت�ستخدم يف �إجراءات تنظيف و تطهري جهاز الغ�سيل الكلوي لإعادة ا�ستخدامه �أو املياه التي ت�ستخدم
يف تخفيف املطهرات.
	•يجب جتميع عينات من املياه امل�ستخدمة يف الغ�سيل الكلوي وذلك يف �أثناء �إجراء عملية الغ�سيل الكلوي �أو بعد انتهائها.
x xالفح�ص امليكروبيولوجي للعينات:
	• يجب �أن يتم احل�صول على الأعداد الكلية للبكترييا احلية املوجودة يف املياه با�ستخدام �أ�سلوب الزراعة البكتريية
	•عدم ا�ستخدام �أجار الدم او ال�شيكوالته النه غنية الغذاء
	•يجب �أن يتم و�ضع املزرعة يف ح�ضانة عند درجة حرارة ترتاوح بني � 35إىل  37درجة ملدة � 48ساعة قبل �أن يتم عد البكترييا املوجودة
يف امل�ستعمرة.
	•من ال�ضروري معرفة نوع امليكروبات املوجودة بعينات املياه للربط بني الأعداد الكبرية منها بحاالت الت�سمم البكتريي.
	•يجب �أال تزيد الأعداد الكلية للبكترييا احلية املوجودة يف املياه امل�ستخدمة يف �أعداد �أجهزة الغ�سيل الكلوي عن  200وحدة م�ستعمرة
بكتريية لكل ملليلرت ,ويف حالة زيادة عددها عن هذا احلد ف�إنه يجب وقف الوحدة عن العمل و تطهري معدات جهاز الغ�سيل الكلوي
و�إعادة �إجراء الزراعة للبكترييا.
y

yمعاجلة املياه امل�ستخدمه يف �إجراء عملية الغ�سيل الكلوي

ال بد ان يتم معاجلة املياه امل�ستخدمة يف الغ�سيل الكلوي �أو �إعادة تدوير �أجهزة الغ�سيل الكلوي من امللوثات الكيميائية و البكتريية �أو
ال�سموم البكتريية التي قد ت�ضر باملر�ضى ،عندما يتم تنقية املاء من الكلور �أثناء عملية معاجلة املياه لت�ستخدم يف عملية الغ�سيل الكلوي
تكون الفر�صة مهي�أة �أكرث للنمو البكتريي ،لذلك يتحتم توخي احلر�ص والعناية يف كل مرحلة �أثناء عملية معاجلة املياه للتقليل من خطر
اخرتاق البكترييا للنظام �أو ال�سماح للمياه التي متت معاجلتها �أن تظل راكدة.
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ال يوجد نظام كفاءته  ٪ 100يف التخل�ص من البكترييا �أو ال�سموم .وهذا يعني �أن املياه املنتجة يف حاجة ما�سة �إىل املتابعة امل�ستمرة
خ�شية تلوثها بفعل البكترييا �أو ال�سموم.

اجراءات ت�ساعد يف احلد من تلوث املياه
�x xإن�شاء نظام لتوزيع املياه على هيئة �أنابيب بال�ستيكية
x xت�ؤدى الأنابيب امل�صنوعة من املعادن �إىل تلوث املياه التي متت معاجلتها باملواد الكيميائية مثل النحا�س والر�صا�ص والزنك.
x xا�ستخدام �أقل عدد ممكن من الو�صالت املنحنية ( الزاويا ) والو�صالت الأخرى امل�ستخدمة
x xيجب �أن تكون املنافذ يف �أعلى نقطة يف النظام لت�سمح باالت�صال الكايف جلميع �أجزاء النظام مع املطهرات.
x xعدم ا�ستخدام خزانات لتخزين املياه بقدراالمكان ذلك لأنها تعمل على زيادة كمية املاء مما ي�ؤدي اىل �إتاحة �سطح اكرب للتلوث البكتريي،
وعند ا�ستخدام خزان يراعى ما يلي:
	•�صغر حجم اخلزان قدر الإمكان.
	•�أن يكون م�صمم ًا ال�ستيعاب التدفق املتتايل بدون وجود �أماكن ت�سمح بركود املياه.
	•ا�ستخدام غطاء حمكم الغلق.
	•�أن يتم تنظيفه ،وتطهريه ،و�شطفه ب�سهولة.

x xتعقيم جميع اخلزانات وجميع و�صالت الأنابيب (مبا يف ذلك خطوط املياه الوا�صلة �إىل ماكينات الغ�سيل) ملنع النمو البكتريي يف ما يزيد
عن  200من الوحدات املكونة للم�ستعمرة البكتريية  / CFUمليمرت.

االجراءات الفورية عند حدوث تلوث بكتريي يف وحدة معاجلة املياه
x xايقاف العمل يف الوحدة مبا�شرة
x xتفريغ جميع اخلزانات من املياه
x xتبليغ اجلهات الر�سمية ( الهند�سة الطبية )
x xتطهري جميع اخلزانات بتعبئتها مبادة مطهرة منا�سبة ومرخ�صة مث ُل � EPAأو  Peracetic Acidواتركها ماال يقل عن  30دقيقة
x xت�شغيل دورة املياه ملرور املادة املطهرة يف جميع الو�صالت واالنابيب
x xالت�أكد من طهارة الوحدة كاملة بعمل زراعة بكتريية ويف�ضل ان تكون مرتني
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ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة املناظري
تعتمد املناظري على ا�ستخدام تقنية االلياف الزجاجية املحاطة بطبقة مرنة لكي ت�سمح بر�ؤية التجاويف الداخلية للج�سم واالع�ضاء واالن�سجة .
ولقد احدثت هذه الطفرة العلمية ثورة كبرية يف جمال عالج امرا�ض اجلهاز اله�ضمي والتنف�سي.
ويجب اختبار النواظري ال�سهلة التنظيف والتطهري والتعقيم حيث ال حتتوي على جتاويف داخلية ويف حالة التتحمل احلرارة فانه ميكن تعقيمها
باتباع طرق التعقيم منخف�ض احلرارة مثل بالزما الغاز او تطهريها با�ستخدام املطرات الكيميائية املنا�سبة.

�أنواع العدوى املرتبطة با�ستخدام املناظري
y

yالعدوى الداخلية (:)Endogenous

y

yالعدوى اخلارجية (:)Exogenous

جزء من الفلورا الطبيعية تدخل مناطق معقمة ال تعي�ش فيها ا�صال و�أمثلة ذلك:
الإ�صابة بالتهابات املرارة واجلهاز التنف�سي و�شغاف القلب الناجتة عن امليكروبات الداخلية ب�سبب انتقال امليكروبات امل�ستوطنة للأغ�شية
املخاطية للجهازين اله�ضمي والتنف�سي �إىل الدم والأجزاء الأخرى املعقمة من اجل�سم.
ت�أتي العدوى ب�سبب دخول بع�ض امليكروبات �إىل ج�سم املري�ض من م�صدر خارجي ب�سبب دخول ميكروبات خارجية �إىل ج�سم املري�ض عن
طريق املنظار حيث تنتقل امليكروبات من مري�ض �إىل �آخر �أو من البيئة اخلارجية �إىل املري�ض عن طريق املنظار ويرجع �سبب ذلك اىل:
	•�سوء تنظيف جهاز املنظار يدوي ًا
	•عدم تطهري �أجزاء املنظار جيد ًا باملطهر
	•عدم �شطف اجلهاز وجتفيفه جيد ًا
	•تكون ملوثات ب�سبب �إعادة معاجلة املناظري �آلي ًا مثل تكون طبقة حيوية رقيقة من امليكروبات فى �آالت املعاجلة Biofilm

	•عدم �إمكانية تعقيم بع�ض الأدوات امل�ستخدمة فى اخرتاق الأغ�شية املخاطية با�ستخدام جهاز الأوتوكالف  Autoclaveعقب كل
ا�ستخدام مثل املالقط امل�ستخدم فى �أخذ العينات �أوفر�شاة جمع اخلاليا وقد يكون بع�ضها م�صمم ًا لال�ستخدام مرة واحدة فقط .
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جدول رقم ( � )18آلية انتقال العدوى يف وحدة املناظري

طريق االنتقال

�آلية حدوث العدوى

التالم�س

x xتالم�س ادوات التنظري بدون اجراء عمليات ازالة
التلوث والتطهري امللوثة مع �أي جزء من املري�ض

x xجراثيم العنقوديات الذهبية
x xالبكترييا الع�صوية �سالبة اجلرام
x xالبكترييا امل�سببة ملر�ض ال�سل .
x xالفطريات و الطفيليات
x xالفريو�سات
HIV ,antibody Hc , HbVx x

x xتنظري الق�صبات الهوائية
x xاخذ عينة من اجلهاز التنف�سي

x xاالنفلونزا ,احل�صبة االملانية,التهاب
ال�سحايا,الدفترييا

x xتنظري الق�صبات الهوائية
x xاخذ عينة من اجلهاز التنف�سي

x xاحل�صبة وال�سل واجلدري وجدري املاء

x xادوات التنظري املختلفة

x xجراثيم العنقوديات الذهبية
x xاالنفلونزا ,احل�صبة االملانية,التهاب
ال�سحايا,الدفترييا احل�صبة وال�سل واجلدري وجدري
املاء

contact

الرذاذ

Droplet

الهواء

Airborne

الناقل الو�سيط
Vehicle

امليكروبات

�شكل رقم (  ) 14انتقال العدوى اثناء عمليات التنظري

خمزن م�سببات
العدوى
مري�ض م�صاب بال�سل

العائل املعر�ض للعدوى
مري�ض التنظري

موا�ضع الدخول
اجلهاز التنف�سي

TB

موا�ضع خروج
م�سببات
العدوى
اجلهاز التنف�سي

طرق انتقال
العدوى

الرذاذ او الهواء
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تو�صيات خا�صة للعمل يف وحدة املناظري
x xالعناية بنظافة اليدين
x xعدم مل�س �أي من اال�سطح او االدوات املحيطة اثناء عمل التنظري قبل خلع القفازات وغ�سل اليدين
x xالتزام جميع العاملني بارتداء مالب�س الوقاية ال�شخ�صية اثناء:
	•اجراء عمليات التنظري
	•اثناء تنظيف املناظري
	•اثناء حت�ضري املطهرات

x xاخذ جميع التطعيمات ال�ضرورية وخا�صة:
	•التهاب الكبد
	•االنفلونزا
	•احل�صبة
	•اجلدري

BوC

x xالتعامل مع ان�سكابات الدم او �سوائل اجل�سم املختلفة ب�شكل فوري ح�سب التعليمات .
x xالقيام بتغيري املالءات (االغطية) بني كل مري�ض و�آخر ويف�ضل ا�ستخدام املواد النبيذة

Water proof

x xتطهري كل ا�سطح العمل (�سرير املري�ض – عربة
الكومبيوتر .......الخ) با�ستخدام مطهر منا�سب بني كل مري�ض واخر (تطهري متو�سط امل�ستوى)

نقل املر�ضى اجهزة املراقبة  - Monitorsاملكاتب  -لوحة املفاتيحKey boards

x xااللتزام التام بتنظيف وتطهري املنظار بني كل مري�ض و�آخر تطهري عايل امل�ستوى
x xيجب تغطية جميع حاويات املطهرات
الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدة املناظري
قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض
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قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم

3

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

 -1قبل خمالطة املري�ض

قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض
�أمثلة :ا�ستقبال املري�ض ،و�ضع املري�ض على �سرير التنظري
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

 -2قبل مهمة التطهري

�أمثلة :جتهيز املنظار,تركيب كانيوال

 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل
اجل�سم

قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة :التعر�ض لالفرازات من اجلهاز التنف�سي او اله�ضمي
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض

 -4بعد خمالطة املر�ضى

�أمثلة :تنزيل املري�ض عن �سرير التنظري ,ازالة الكانيوال من الوريد

 -5بعد خمالطة حميط املري�ض

قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض
�أمثلة :ازالة تلوث جهاز التنظري,التوثيق على امللفات  ,م�سح االجهزة

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف وحدة املناظري
القفازات ( الالتك�س )
Latex Gloves

القفازات املعقمة

Sterile Gloves

الكمامة اجلراحية
Face Mask

النظارات الواقية �أو واقيات
الوجه
/Face Shield
Goggles

الوزرة البال�ستيكية

Waterproof Apron

الكفوف الثخينة

Utility Gloves

x xفرك اليدين با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
x xت�ستخدم لتجنب تعر�ض اليدين للدم �أو ال�سوائل الأخرى من مر�ضى التنظري او اال�سطح امللوثة مبا يف
ذلك جهاز التنظري وجميع ملحقاته
x xنزع القفازات بعد االنتهاء من التعامل مع املري�ض مبا�شرة.
x xتغيريالقفازات اذا انثقبت
x xا�ستخدام قفازات جديدة لكل مري�ض
x xت�ستخدم القفازات املعقمة عند القيام ب�أي �إجراء يخرتق الدفاعات الطبيعية للج�سم او الو�صول اىل
مناطق معقمة مثل تنظري املثانة البولية وتنظري الركبة وتنظري البطن Laparoscope
x xت�ستخدم قبل جميع عمليات التنظري حلماية مقدم الرعاية من الرذاذ و االفرازات املتطايرة
x xت�ستخدم قبل حت�ضري املطهرات املختلفة
x xالتخل�ص منها مبا�شرة بعد انتهاء احلاجة اليها وعدم تركها معلقة على العنق
x xللوقاية من خطر تعر�ض االغ�شية املخاطية املحتمل لالفرازات املتطايرة نتيجة اجراء عمليات التنظري
وخا�صة تنظري القولون واجلهاز التنف�سي
x xعدم مل�سها من اجلهة االمامية
x xغ�سلها وتطهريها بعد اال�ستخدام
x xت�ستخدم ملرة واحدة فقط
x xحتمي مقدمة ج�سم مقدم الرعاية ال�صحية من االن�سكابات واالفرازات املتطايرة
x xيجب ارتدا�ؤها فوق الزي اخلا�ص بالوحدة
x xعدم مل�سها بدون ارتداء القفازات من اجلهة االمامية
x xالتخل�ص منها مبا�شرة قبل ترك مكان العمل
x xيعاد ا�ستخدامها
x xت�ستخدم الزالة تلوث االدوات امل�ستعملة يف التنظري او قي التعامل مع النفايات الطبية
x xيجب تنظيفها وتطهريها بعد النتهاء من العمل بها
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الت�صميم الهند�سي لوحدة املناظري
يجب مراعاة عدة عوامل اثناء ت�صميم وحدة املناظري وذلك للحد من انتقال العدوى  .كما يجب االخذ بعني االعتبار �ضرورة معاجلة املناظر
وملحقاتها بطريقة �سليمة ويجب مراعاة العدد الكلي للمر�ضى ومعدل تدفق ه�ؤالء املر�ضى ونوع االجراء .
�شكل رقم (  )15منوذج ملخطط وحدة املناظري
ähOC’G á÷É©e

Ió©ŸG Ò¶æJ áaôZ

äÉÑ°ü≤dG Ò¶æJ ±ôZ
»Ñ∏°S §¨°V
øjõîJ ±ôZ
øjõîJ ±ôZ
≈°VôŸG QÉ«Z áaôZ

QOGƒµdG QÉ«Z áaôZ

πNóe

امور يجب مراعاتها اثناء ت�صميم وحدة املناظري
x xتخ�صي�ص مكان لعملية التطهري والتعقيم وغرفة اخرى الجراءت التنظري
x xتوفري م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل.
x xتخ�صي�ص حو�ض لغ�سل اليدين .
x xتوفري اماكن لتغيري املالب�س ودورات مياه خا�صة باملر�ضى
x xتوفري اماكن لتغيري املالب�س ودورات مياه خا�صة بالعاملني يف الوحدة
x xتوفريا�سرتاحة خا�صة لطاقم العمل متكنهم من تناول الطعام وال�شراب
x xف�صل كل ما يت�صل ب�أعمال الت�سجيل وكتابة العالج وكافة االعمال الكتابية عن مكان العمل
x xتخ�صي�ص مكان لتخزين االدوية الالزمة لعمليات التنظري اخلا�صة باالجرءات الطبية

املعدات
y
y
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yيجب ان يكون الهواء يف غرفة اجراء تنظري الق�صبة الهوائية �سالب ال�ضغط للغرف املجاورة
yيجب ان يكون املكان الذي تتم فيه عملية تنظيف وتطهري وتعقيم املعدات الطبية جيدة التهوية ويف�ضل ان تكون �سلبية ال�ضغط لكي يت�سنى
التخل�ص من االبخرة ال�سامة الناجتة عن بع�ض املطهرات الكيماوية والتخل�ص من اجل�سيمات امل�سببة للمر�ض املنت�شرة عرب الهواء يف
الغرفة .
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y
y

y

yتخ�صي�ص احوا�ض وا�سعة لتنظيف االدوات واملعدات الطبية والتخل�ص من �سوائل اجل�سم واملواد الكيماوية
yايجاد مكان منا�سب لتخزين املواد الكيماوية املعقمة نظر ًا لتزايد خطورة معظم هذه املواد االمر الذي يتطلب عناية فائقة واحتياطات
خا�صة اثناء التعامل معها
yت�صميم املكان بحيث يتنا�سب مع اجراءات منع انت�شار العدوى اثناء �سري العمل بالوحدة ,مثل:
x
x
x
x

xجتنب ات�صال املعدات امللوثة بغريها من املعدات املعقمة
xف�صل منطقة خدمة املر�ضى عن منطقة تنظيف وتطهري املناظري
xمناطق خا�صة لتخزين املناظري و ملحقاتها
xف�صل كل ذلك عن مناطق االعمال الكتابية ايا كانت

مالحظة :
يجب ان يكون الهواء يف غرفة اجراء تنظري الق�صبة الهوائية �سالب ال�ضغط للغرف املجاورة خ�شية انتقال عدوى البكترييا امل�سببة ملر�ض ال�سل
اثناء القيام ب�أجراء التنظري ،ومن ثم ينبغي ان يتم تغيري هواء غرفة مناظري الق�صبة الهوائية اىل اخلارج مبعدل منا�سب مبعدل (10-12مرة/
�ساعة) ل�ضمان خلوها من البكترييا امل�سببة ملر�ض ال�سل .ونظرا الن املري�ض ي�صاب بال�سعال عقب اجراء تنظري الق�صبة الهوائية  ،فيلزم ان يتم
و�ضع املري�ض املعروف ا�صابته بال�سل يف غرفة �سالبة ال�ضغط .

خطوات معاجلة املناظري قبل اعادة اال�ستخدام

تعتمد طريقة معاجلة املناظري ح�سب م�ستوى االجراء املراد القيام به يف وحدة التنظري و على نوع املنظار (�صلب او مرن) وح�سب ت�صنيف
(�سبولدجن) Classification Spauldengلالجراءات الطبية فانه يكفي لالدوات امل�ستخدمة داخل االغ�شية املخاطية اجراء عملية التطهري
عايل امل�ستوى اما االجراءات التي تخرتق اجللد وت�صل اىل االوعية الدموية فانها حتتاج اىل تعقيم
جدول رقم (  )19ت�صنيف �سبولدجن لالجراءات الطبية

الرقم نوع االجراءات امثلة على االجراءات

طريقة التعامل
ومعاجلة االدوات

كيفية معاجلة االدوات

1

عالية اخلطورة

منظار البطن ,منظار الركبة,
منظار املثانة البولية

تعقيم

بالبخار امل�ضغوط
التعقيم الكيميائي ,غاز االيثيلني
اوك�سيد

2

متو�سطة اخلطورة

تنظري املعدة وتنظري القولون
وامل�ستقيم

تطهري عايل امل�ستوى

ا�ستخدام املطهرات عالية امل�ستوى
مثل اجللوتردهايد

3

منخف�ضة اخلطورة

قيا�س العالمات احليوية
وفح�ص املري�ض بال�سماعة
الطبية

تطهري منخف�ض امل�ستوى

Critical

Semi critical

Non critical

ا�ستخدام املهرات منخف�ضة امل�ستوى
مثل مركبات االمونيا الرباعية
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�أنواع املناظري
�yأو ًال :املناظري ال�صلبة

Rigid endoscope

y
املناظري ال�صلبة �صممت لتتحمل �إجراءات التنظيف والتطهري الأولية بالغ�ساالت الأوتوماتيكية  Washer disinfectorومعظمها وح�سب تعليمات
ال�شركة ال�صانعة يتحمل تعقيم البخار امل�ضغوط على درجات حرارة ( 137 - 134م ) oلذا ف�إن �إزالة تلوث هذه الأنواع من املناظري تتم عادة يف
وحدة التعقيم املركزي  CSSDومن �أمثلتها :
y yمنظار الركبة Arthoscope
y yمنظار املثانة Cystoscope
y yمنظار البطن Laparoscope

�إجراءات تعقيم املناظري ال�صلبة:
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y

yف�صل جميع الأجزاء عن بع�ضها البع�ض.
yال�شطف الأويل للأدوات حتت �ضغط ماء.
yا�ستخدام فرد املاء ل�شطف االدوات ذات التجاويف
yتركيب جميع الفتحات والأدوات ذات التجاويف  Lumensباملكان املخ�ص�ص لها على اجلالية الأوتوماتيكية يف خمارج املاء
اخلا�صة.
yالتعامل مع العد�سات بلطف وذلك بحملها من جهة العد�سة Eye piece
yو�ضع العد�سات  Telescopesان امكن يف �صواين م�صممة خ�صي�صا حلمايتها
yت�شغيل اجلهاز على الدورة اخلا�صة باملناظري
yبعد انتهاء الدورة يتم �إخراج �أدوات املنظار من اجلهة الأخرى للجالية Disinfector /washer
yتفقد نظافة و�صالحية جميع الأدوات مبا فيها العد�سات.
yالتعامل معها بلطف وخا�صة ذات الألياف الزجاجية وعدم ثنيها ب�شكل حاد لكي ال تتك�سر الألياف.
yالتغليف ح�سب ما ورد يف تعقيم االالت واالدوات امللوثة
o
yالتعقيم بالبخار امل�ضغوط على درجة حرارة  134م
yالتخزين ح�سب التعليمات الواردة يف تعقيم االالت واالدوات امللوثة

yثاني ًا :املناظري املرنة

Flexible Endoscopes

y
عادة يتم معاجلتها يف مكان العمل (يف وحدة التنظري) لأنها يف الغالب حتتاج �إىل تطهري عايل امل�ستوى لأنها تالم�س فقط الأغ�شية املخاطية وذلك
ح�سب ت�صنيف �سبولدجن  Spaulding’s classificationمع الرتكيز على ان املناظري املرنة تعالج على درجات حرارة �أقل من  60م oويجب
اتباع تعليمات ال�شركة امل�صنعة يف التعامل مع جميع املناظري.
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اجراءات تطهري املناظري املرنة:
�أو ًال التنظيف :
x xيجب ان يتم تنظيف املناظري وملحقاتها يف غرفة منف�صلة متاما عن بقية غرف الوحدة،
x xيجب عدم احداث �أي خدو�ش يف العد�سات او تلف االلياف اثناء عملية التنظيف
x xاتباع اخلطوات التالية يف عملية التنظيف:
x xيجب ان تتم عملية التنظيف فور االنتهاء من ا�ستخدام املنظار حتى قبل ان جتف االفرازات
x xتفكيك جميع االدوات متعددة االجزاء وفتح االدوات ذات ال�صمامات
x xتنظيف االجزاء القابلة للفك با�ستخدام م�ستح�ضرانزميي او منظف رغوى مع تنظيف اال�سطح املتعرجة لها ب�أ�ستخدام فر�شاة للت�أكد من
ازالة جميع امللوثات الع�ضوية Biofilm
x xاجراء عملية �شطف اويل وازالة العوالق الع�ضوية عن االدوات وذلك با�ستخدام فرد املاء الر�شا�ش
x xنقع االدوات مبحلول انزميي او مادة منظفة ذات رغوة ويجب اتباع تعليمات ال�شركة املنتجة للمناظري وااللتزام بنوع املادة املنظفة امل�سموح بها
x xغ�سل اجلزء اخلارجي من اخلرطوم باملحلول املطهر ثم �شطفه وجتفيفه
x xغ�سل جميع التجاويف بكمية وفرية من امل�ستح�ضر االنزميي او املنظف الرغوي واملاء وذلك للتخل�ص من الف�ضالت الع�ضوية
x xتنظيف قنوات املاء والهواء با�ستخدام الهواء املندفع حتت �ضغط كما هو مو�ضح بدليل اال�ستخدام اخلا�ص باملنظار من ال�شركة املنتجة.
x xتنظيف القنوات التي ميكن الو�صول اليها با�ستخدام الفر�شاة وذلك الزالة املواد العالقة
x xازالة �آثار امل�ستح�ضراالنزميي او املنظف الرغوي حتت �ضغط خالل هذه القنوات لتطهريها وازالة املواد العالقة بها  ،وميكن ا�ستخدام
اجهزة التنظيف االلية Washer Disinfector
�x xضرورة تنظيف مداخل القنوات التي يحتمل ان ت�أوي املواد الع�ضوية امللوثة .
x xتنظيف طرف املنظار برفق با�ستخدام فر�شاه وذلك الزالة االن�سجة او البقايا العالقة بفتحات املاء والهواء
x xالتخل�ص من الفرا�شي امل�ستخدمة يف التنظيف او تنظيفها وتطهريها او تعقيمها بعد كل ا�ستخدام
�x xشطف جميع االدوات باملاء وذلك بعد االنتهاء من التنظيف امليكانيكي «يف حال التنظيف اليدوي» ترك االدوات حتى جتف متاما قبل
اجراء عملية التطهري عايل امل�ستوى

ثانياً التطهري عايل امل�ستوى : High level disinfection
x xارتداء و�سائل الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة قبل البدء بعملية التطهري عايل امل�ستوى.
�x xإتباع تو�صيات ال�شركة امل�ص ِنعة عند حت�ضري حملول التطهري عايل امل�ستوى.
x xحت�ضري املحلول يف وعاء مغلق ّ
ويو�ضح تاريخ التح�ضري وتاريخ االنتهاء.
x xفتح كافة الأدوات وف�صل الأجزاء املتعددة.
x xغمر الأدوات والأجزاء ب�شكل كامل يف املحلول وللفرتة الزمنية الكافية ح�سب تعليمات
x xال�شركة و�إحكام الغطاء.
x xرفع الأدوات من املحلول بوا�سطة ارتداء القفازات املعقمة.
�x xشطف الأدوات مباء مطهر تطهري عايل امل�ستوى (ماء مغلي مربد) او معقم.
x xو�ضع الأدوات على قطعة قما�ش معقمة.
x xا�ستخدام الأدوات مبا�شرة
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جدول (  ) 20املحاليل الكيميائية امل�ستخدمة يف التطهري عايل امل�ستوى للمناظري

الرقم

املحلول

1

اجللوترالدهايد

2

الأورثوفثالدهايد

3

حام�ض البريا�سيتيك

Gluteraldehyde

OPA

Paracetic Acid

تخزين املناظري
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y

96

الرتكيز

اخل�صائ�ص

٪2
�أو
٪ 2،2

x xعدمي اللون ،زيتي القوام ،ذو رائحة نفاذة
x xقد يحتاج اىل تن�شيط قبل اال�ستخدام
x xيعترب من �أقل حماليل التطهري عالية امل�ستوى تكلفة .
x xن�شط �ضد البكترييا احلية املتكاثرة ،البكترييا امل�سببة لل�سل ،والأبواغ الفطرية و
كثري من الأبواغ اجلرثومية ،الريكتي�سيات املتدثرة(الكالميديا) والفريو�سات.
x xال يت�سبب يف ت�آكل املعادن وال يتلف املناظري.
x xتتحدد فرتة �صالحيته من قبل ال�شركة امل�صنعة وينبغى اتباع تعليمات ال�شركة
بدقة �شديدة ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام هذه املحاليل
x xكثري من هذه املحاليل متتد فرتة �صالحيتها حلوايل « »14يوما ً.
x xعادة ما حتتوى م�ستح�ضرات اجللوترالدهايد التى متتد فرتة �صالحيتها �إىل
حواىل ال�شهر على مواد تقلل التوتر ال�سطحى

٪ 0،55

x xيحتوى الأورثوفثالدهايد على  ٪ 0،55من ثنائى كربوك�سيل �ألدهايد البنزين .
x xمقارنة بغريه من املطهرات  ،تقل احتمالية انطالق �أبخرة منه
x xيحقق �أعلى م�ستويات التطهري فى غ�ضون  12دقيقة من ا�ستخدامه

٪ 0،2

x xيتكون حام�ض البريا�سيتيك من خليط من حام�ض اخلليك وفوق �أك�سيد
الهيدروجني واملاء
x xيعمل على �أك�سدة الربوتني و متتد فاعليته لت�شمل البكترييا النامية والفريو�سات
والفطريات والأبواغ اجلرثومية (احلوي�صالت البكتريية).
x xمتوفر حام�ض البريا�سيتيك فى الأ�سواق خملوط ًا مع فوق �أك�سيد الهيدروجني
x xال يت�سبب يف �إتالف الأدوات التي تت�أثر باحلرارة
x xيتميز ب�أنه عدمي الرائحة وال ي�سبب �أية ح�سا�سية �أثناء احتفاظه بفاعليته.
x xيحتاج �إىل ع�شر دقائق فقط من التالم�س مع الأجزاء املراد تطهريها للح�صول
على امل�ستوي العايل من التطهري .

مدة
الغمر

ح�سب
تعليمات
ال�شركة
املنتجة
للمحلول

yتخزين املناظري بخزائن خا�صة ت�سمح التعليق بو�ضع ر�أ�سي
yيجب ان ت�صنع اخلزائن من مواد �سهلة التنظيف والتطهري .
yحماية العد�سات  Eye pieceب�أدوات حماية خا�صة Tip guard
yيجب توفر فتحات تهوية كافية داخل هذه الكبائن او الغرف بحيث ت�سمح بتدفق تيار الهواء ب�شكل جيد .
yين�صح بتجهيز هذه الكبائن باملراوح التي ت�ساعد على جتفيف املعدات الطبية ب�سرعة ،وذلك ح�سب توفر املوارد.
yبع�ض هذه اخلزائن مزود ب�أ�شعة فوق بنف�سجية ملنع امل�ستعمرات البكتريية من النمو والتكاثر
yيحظر تخزين املناظري يف حاويات مبطنة بالفلني حيث ي�صعب تنظيفها اذا تعر�ضت للتلوث .
�yضرورة تخزين املناظري بالطريقة التي توفر احلماية الالزمة لها وبال�صورة التي الت�سمح برتاكم �أي اثار من ال�سوائل امل�ستخدمة يف
تطهريها او تعقيمها
yان يتوفر يف مكان التخزين عدد كاف من املناظري بحيث يتنا�سب مع عدد املر�ضى
yالتخزين بهذه الطريقة يجعل احلاجة اىل معاجلة الأدوات قبل اال�ستخدام مبا�شرة �ضرورية
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ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة العناية
املركزة
تعترب وحدات العناية املركزة يف امل�ست�شفيات من املناطق االكرث خطورة لعدة ا�سباب من اهمها :
y yكونها اكرث ازدحام ًا واملر�ضى اكرث قربا من بع�ضهم البع�ض
y yيكرث بها االجراءات املخرتقة للجلد واالغ�شية املخاطية والتي ت�سهم يف
زيادة معدل اال�صابة بالعدوى ( ومن هذه االجراءات القثاطر املختلفة )
y yاحلاالت املر�ضية ال�شديدة التي يتم ادخالها اىل الوحدة
y yنق�صان مناعة املر�ضى املدخلني ب�سبب تناولهم للم�ضادات احليوية القوية
y yطول فرتة تلقي العالج يف وحدة العناية املركزة مما يزيد من فرتة التعر�ض
للعدوى.
�شكل رقم ( )16انتقال العدوى يف وحدة العناية املركزة
العائل املعر�ض للعدوى
مري�ض العناية املركزة

موا�ضع الدخول
اجلهاز البويل
و�صوال اىل املثانة
البولية

خمزن م�سببات العدوى
املطهرات امللوثة
موا�ضع خروج
م�سبب العدوى

جرثومة ال�سيدومونا�س

ا�ستخدام املطهر امللوث
قبل ادخال القثطرة
البولية اجلراحية

طرق انتقال العدوى
التالم�س

اكرث االماكن التي تعترب م�ستودع للميكروبات يف وحدات العناية املركزة
y
y
y
y
y
y
y

�yأجهزة التنف�س ال�صناعي وجميع الو�صالت.
yجميع اال�سطح واجهزة املراقبة  Monitorsواال�سرة وغريها املحيطة باملري�ض اذا مل يتم تطهريها با�ستمرار
yاالدوات امل�ستخدمة لقيا�س العالمات احليوية
�yأوعية جتميع نواجت ال�شفط وت�صريف اجلروح واالفرازات .
yالأوعية احلاوية للمطهرات .
yمنا�ضد ت�ضميد اجلروح املتحركة (غرفة الغيار)
yاملاء املقطر امل�ستخدم لأجهزة االوك�سجني
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جدول رقم ( )21م�صادر انتقال العدوى يف وحدة العناية املركزة

الرقم

طريق االنتقال

1

التالم�س

2

الرذاذ

3

الهواء

4

الناقل الو�سيط

امثلة
x xجراثيم العنقوديات الذهبية )Hc , HbV ،staphylococcusaureus «MRSA

)»HIV antibody
� x xأيدي مقدمي اخلدمة ال�صحية

Contact

x xاالنفلونزا
x xاحل�صبة االملانية
x xالتهاب ال�سحايا
x xالدفترييا

Droplet

x xاحل�صبة
x xال�سل
x xاجلدري
x xجدري املاء

Airborne

x xالأدوات اجلراحية امللوثة
x xكمامة االك�سجني امل�ستعملة
x xبربي�ش ال�شفط امللوث

Vehicle

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدةالعناية املركزة

قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض
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4

5

2

1

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم

3
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 -1قبل خمالطة املري�ض
 -2قبل مهمة التطهري

قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض
�أمثلة :م�صافحة املري�ض ،تغيري و�ضعية مري�ض العناية املركزة يف ال�سرير
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

�أمثلة :تركيب قثطرة بولية� ,سحب عينات من ال�شريان لفح�ص م�ستوى غازات الدم

 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل
اجل�سم
 -4بعد خمالطة املر�ضى
 -5بعد خمالطة حميط املري�ض

قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة :تفريغ اوعية البول او تغيري �شرا�شف ملري�ض م�صاب باال�سهال
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض
�أمثلة :م�ساعدة املري�ض للنزول اىل املرحا�ض ،عمل حمام للمري�ض
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض
�أمثلة :تغيري برجمة جهاز التنف�س ال�صناعي ,رفع حواجز ال�سرير

اعتبارات خا�صة للوقاية من العدوى يف وحدة العناية املركزة
yالعناية باجلهاز التنف�سي

y
يعد التهاب اجلهاز التنف�سي ال�سفلي املرتبط باجهزة التنف�س ال�صناعي  VAP - Ventilator Associated Pneumoniaمن اكرث انواع العدوى
امل�صاحبة للرعاية ال�صحية يف وحدات العناية املركزة ويرجع ذلك اىل اال�سباب التالية:
y
y
y
y
y
y

yبقاء املري�ض فرتة مكوث طويلة يف ال�سرير
yادخال االنبوب داخل الق�صبات الهوائية
yاال�ستخدام املتكرر الجهزة ال�شفط ل�شفط االفرازات من اجلهاز التنف�سي
yاعطاء العديد من امل�ضادات احليوية التي ت�ساعد على حدوث العدوى
yالعدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية وخا�صة من �أيدي مقدمي الرعاية ال�صحية
yاحتمالية انتقال العدوى من املر�ضى املجاورين يف الوحدة كون الوحدة حم�صورة واملر�ضى قريبني ن�سبيا من بع�ضهم البع�ض وخا�صة امليكروبات
املنقولة عن طريق الهواء
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yتعليمات �ضبط العدوى للحد من عدوى امل�ست�شفيات الناجمة عن تركيب جهاز التنف�س
ال�صناعي VAP

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yرفع الفرا�ش من جهة ر�أ�س املري�ض بزاوية مقدارها من  45 - 30درجة �إذا مل تكن هناك موانع طبية
yتفريغ �أية �إفرازات متجمعة على جدران برابي�ش جهاز التنف�س ال�صناعي بطريقة دورية و فور جتمعها مع �أخذ االحتياطات الالزمة حتى ال يرتد �شئ
من هذه الإفرازات �إىل املري�ض
yفرك اليدين بامل�ستح�ضر الكحويل اوغ�سلهما باملاء وال�صابون بعد االنتهاء من هذا الإجراء �أو بعد التعامل مع ال�سائل املتجمع
yتطهري الو�صالت التي يعاد ا�ستخدامها با�ستخدام املطهرات الكيميائية مثل (اجللوترالدهايد) �أو تعقيمها (بني املري�ض واالخر)
yتنظيف وتطهري اجهزة التنف�س واجهزة املراقبة وغريها مثل اال�سرة واالدوات املحيطة باملري�ض مرة يوميا على االقل با�ستخدام مطهر منا�سب (مثل
مركبات االمونيا الرباعية)
yالعناية بنظافة الفم واالنف اليومية للمري�ض للحد من تكاثر امليكروبات ومن ثم دخولها اىل اجلهاز التنف�سي ال�سفلي
yا�ستخدام برابي�ش �شفط معقمة وعدم تلويثها قبل ا�ستخدامها
yعدم ا�ستخدام املحلول امللحي حيث انه يعمل على ادخال امليكروبات من الفم اىل اجلهاز التنف�سي ال�سفلي
yالتخل�ص من برابي�ش ال�شفط بعد كل ا�ستخدام
yالعناية بنظافة اليدين بني املري�ض واالخر
yتقلي�ص عدد الزائرين قدر االمكان واالتزامهم بتعليمات �ضبط العدوى
yتقليل ا�ستخدام م�ضادات احلمو�ضة كمثبطات م�ستقبالت ( H2الرانيتيدين) ,حيث �أن ا�ستخدام مثبطات م�ستقبالت  H2وحدها تقلل كثري ًا من
حمو�ضة املعدة مما ي�ساعد على النمو املتزايد للبكترييا امل�ستعمرة جلدار املعدة مما قد يت�سبب يف عدوى اجلهاز التنف�سي.
yت�شجيع املر�ضى خا�صة الذين تتزايد احتماالت �إ�صابتهم بالتهاب رئوي للقيام بعمل �شهيق طويل والإكثار من احلركة والتجول �أن �سمحت حالتهم
ال�صحية بذلك وخا�صة يف مرحلة ما بعد التدخل اجلراحي
yاتباع تعليمات ال�شركة امل�صنعة ب�ش�أن ا�ستخدام و�صيانة �أجهزة الرتطيب بالأك�سجني املثبتة باحلائط حيث يجب ان يتم تعقيمها �أو تطهريها تطهري ًا
عايل امل�ستوى يومي ًا و بني كل مري�ض و �آخر.
yتغيري قثاطري الأك�سجني الأنفية �أو الأقنعة امل�ستخدمة لنقل الأك�سجني و كل الو�صالت بني املري�ض والآخر.
yتنظيف وتطهري البخاخات الدوائية �صغرية احلجم املت�صلة باملري�ض �أو العبوات امل�ستخدمة يف �إعطاء التبخريات مبادة مطهرة قبل ا�ستخدامها
للمري�ض « ميكن م�سحها بالكحول ».

مالحظة :

االلتزام التام باال�ساليب املانعة للتلوث يف وحدة العناية املركزة يقلل من فر�صة العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية يف االماكن التالية:
y yعدوى اجلهاز البويل امل�صاحبة للقثطرة البولية
y yعدوى التهاب جمرى الدم امل�صاحبة للقثطرة الوريدية الطرفية واملركزية.
y yعدوى اجلهاز التنف�سي ال�سفلي املرتبط باجهزة التنف�س ال�صناعي VAP

ملزيد من التف�صيل يرجى الرجوع اىل ف�صل اال�ساليب املانعة للتلوث �صفحة ( ) 25
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ت�صميم وحدة العناية املركزة الذي ي�ساعد يف ال�سيطرة على
العدوى
yالأ�س َّرة

y
ترك م�سافة من  2-1مرت بني كل �سرير وال�سرير الذي يليه لكي يتمكن طاقم العاملني من التحرك ب�سهولة ولت�سهيل عملية نقل املعدات الطبية فيما
بني الأ�س َّرة.

yالفوا�صل

y
يجب �أن تكون الفوا�صل املخ�ص�صة لف�صل املر�ضى عن بع�ضهم البع�ض من مواد ي�سهل تنظيفها ،كما ينبغي �أن يتم تنظيفها وتطهريها �أ�سبوعي ًا
وكلما دعت احلاجة .وينبغي كذلك �أن يتم غ�سل وتطهري ال�ستائر ب�شكل دوري على ان ال تزيد الفرتة عن ا�سبوع

�yإعداد الدواء

y
يجب �أن تف�صل �أماكن حت�ضري الأدوية عن غرف املر�ضى و�أن يتم احلفاظ عليها كمنطقة نظيفة.

yخمزن �أدوات النظيف

y
يجب �أن يتم تخ�صي�ص مكان لتخزين �أدوات التنظيف بحيث تكون منف�صلة عن �أماكن التخل�ص من النفايات وعن غرف العناية باملر�ضى.

yتخزين النفايات

y
y
y
y
y

yيجب �أن يتم تخ�صي�ص مكان لتخزين النفايات التي يتم جتميعها من جانب الأ�سرة
yف�صلها عن الأماكن النظيفة للدواء وعن غرف العناية باملر�ضى
yينبغي �أن يتوفر بها حو�ض خا�ص للتخل�ص من الدم وخملفات �سوائل اجل�سم
yتخزين احلاويات املمتلئة بالأدوات احلادة يف هذه املنطقة حلني التخل�ص منها فيما بعد.

yنظافة البيئة

y
وحدات العناية املركزة من االق�سام �شديدة اخلطورة لذا يجب التنظيف اليومي والتطهري بني املري�ض واالخر وللتف�صيل يف هذا اجلانب يرجى
الرجوع اىل ف�صل نظافة البيئة

yالتهوية

y
y

y

yالنوع :يجب �أن يتم حتديد م�صدر الهواء النقي بحيث يكون خارج ًا �إما من �أجهزة تكييف مركزية �أو �أجهزة التكييف املثبتة باحلائط .ويجب
�أن يتم فح�ص الأجهزة وتقييمها من حيث كفاءتها يف الأداء و�إجراء �صيانة وقائية لها.
yالنوافذ :يجب �أن تظل النوافذ مغلقة لتجنب الإ�صابة بالعدوى عرب الهواء ،كما يحظر و�ضع النباتات �أو الأزهار داخل وحدة العناية
املركزة.
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yالأحوا�ض و�أوعية م�ستح�ضر فرك الأيدي الكحويل

y
y

y

yم�سار احلركة داخل الوحدة

y
y
y

yين�صح �أن ي�صمم مكان الوحدة بالقرب من غرفة العمليات �أو ق�سم الطوارئ ل�سهولة الو�صول �إليها،
yوينبغي �أن يتم انتهاج �سيا�سات من �ش�أنها �أن حتد من الزحام خارج وداخل وحدة العناية املركزة لتقليل م�صادر التلوث الناقلة للعدوى من
الزائرين �أو طاقم العاملني واملعدات.

yالزائرون

y
y
y
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yتخ�صي�ص مكان للأحوا�ض بالقرب من مدخل وحدة العناية املركزة ويف الأماكن الهامة يف الوحدة لت�سهيل و�صول مقدمي خدمة الرعاية
ال�صحية �إليها
yينبغي اي�ضا توفري م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل عند مدخل وحدة العناية املركزة وبجانب كل �سرير.

 yاحلد من عدد الزوار
 yينبغي �أن يتم توجيه التعليمات �إليهم بغ�سل �أيديهم يف حالة قيامهم مب�ساعدة املري�ض.
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جدول رقم (  ) 22اجراءات معاجلة املعدات اخلا�صة بوحدة العناية املركزة

معدات رعاية املر�ضى

و�صالت جهاز التنف�س ال�صناعي
Ventilator circuits

االنابيب (داخل الرغامي) التي يتم
تركيبها داخل الق�صبة الهوائية
Tracheostomy Tubes

كمامات و�أكيا�س الإنعا�ش

Ambubag & O2 Mask

اقنعة الأوك�سجني
O2 Mask

اوعية جمع االفرازات

Vacum Drain, Chest bottle
/ bags

طريقة التنظيف
x xيلزم اجراء التنظيف والتطهرياو التعقيم
x xي�ستطيع املري�ض ا�ستخدام نف�س الو�صالت ملدة ترتاوح بني  3اىل  4ايام دون احلاجة اىل
القيام مبعاجلتها �شريطة املحافظة عليها يف حالة جيدة .
x xالو�صالت التي يعاد ا�ستخدامها يتعني تطهريها با�ستخدام املطهرات الكيميائية مثل
اجللوترالدهايد ويجب �شطفها جيدا الزالة �آثار املطهر
x xي�ؤدي ا�ستخدام الو�صالت غري املعقمة بني املر�ضى اىل ارتفاع خطورة اال�صابة ب�أمرا�ض
ال�صدر بفعل البكترييا �سالبة اجلرام مثل بكترييا ( �سودمونا�س ايروجيزوا ).
x xيلزم تغيري مرطب الهواء بعد مرور � 48ساعة من ا�ستخدامه ويف�ضل تركيب فالتر يف
فتحات دخول الهواء وخروجه من جهاز التنف�س ال�صناعي وذلك ملنع تلوثه .

x xميكن اعادة ا�ستخدامها بعد القيام بتنظيفها وتعقيمها جيد ًا(اذا كانت من الأنواع التي
يعاد ا�ستخدامها) .
x xيف�ضل ا�ستخدام احادية اال�ستخدام .Disposable

x xت�ستخدم يف حاالت االنعا�ش الرئوي لكن ي�صعب تطهريها باال�ضافة اىل �سرعة تلوثها .
x xيجب تنظيفها جيد ًا باملاء وال�صابون ال�سائل وجتفيفها
x xمت�سح بفوطة مبللة باملاء الدافئ مع املنظف وبعدها مي�سح بالكحول
x xمن املمكن غمرها يف املحلول املطهر اذا كانت ال�شركة املنتجة ت�سمح بذلك فهذا من �ش�أنه
ان يقلل من خطورة اال�صابة بعدوى اجلهاز التنف�سي للمر�ضى االخرين .

x xيف�ضل ا�ستخدام التي ت�ستخدم ملرة واحدة فقط.
x xيجب غ�سل وتنظيف التي يعاد ا�ستخدامها ب�شكل جيد.
x xمت�سح بفوطة مبللة باملاء الدافئ مع املنظف وبعدها مي�سح بالكحول
x xجتفف وتغمر يف املطهرات الكيميائية مثل اجللوترالدهايد ويجب �شطفها جيدا الزالة �آثار
املطهر
x xيف�ضل ان تطهر او تعقيم باحلرارة الرطبة (  ) Autoclaveاذا امكن ذلك .
x xعادة ا ت�ستخدم مرة واحدة فقط.
x xيتعني ا�ستبدالها كل � 24ساعة
x xميكن تفريغ حمتويات الزجاجة يف املرحا�ض ومن ثم ال�شطف باملاء والكلورين .
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و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف وحدات العناية املركزة

القفازات

x xفرك اليدين ال�صحي با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
x xارتداء قفاز جديد لكل مري�ض وال ي�سمح با�ستخدامه الكرث من مري�ض
x xت�صلح القفازات غري املعقمة « الالتك�س » حلماية مقدمي الرعاية ال�صحية مثل �سحب الدم وتركيب
الكانيوال
x xيجب ارتداء قفازات معقمة لالجراءات اجلراحية مثل الغيار اجلراحي وتركيب ق�سطرة وريدية مركزية

x xيجب ارتدائها �أثناء القيام بالإجراءات التي قد ي�صاحبها تطاير الرذاذ من اجلهاز التنف�سي Aerosole
Generator Procedures

واقيات العينني

الكمامة اجلراحية

العباءات واملرايل (امل�آزر
والأردية

الكمامة عالية الكفاءة
N95
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x xتقوم بحماية العينني من الإ�صابات بالعدوى امليكروبية مثل فريو�س التهاب الكبد (  Cو  )Bوالذي ميكن
انتقاله عن طريق ملتحمة العني.
x xعدم مل�س الواقي من االمام ومن ثم مل�س االغ�شية املخاطية
x xتنظيف وتطهري الواقي با�ستمرار وذلك با�ستخدام الكحول او اجللوتردهايد

x xتعمل على حماية الأغ�شية املخاطية للأنف والفم من الرذاذ املتطاير من اجلهاز التنف�سي
x xيجب ارتدائها �أثناء العناية باملر�ضى مثل عمل حمام للمري�ض واخذ العالمات احليوية،
x xيجب تغيريها يف حالة ابتاللها.
x xالتخل�ص منها مبا�شرة وعدم تركها معلقة على العنق

x xيف�ضل ا�ستخدام النوع الذي ي�ستخدم ملرة واحدة فقط.
x xيجب ارتدا�ؤها يف احلاالت التي يحتمل فيها تلوث املالب�س بالدماء �أو �سوائل اجل�سم املختلفة.
x xوي�شرتط فيها ما يلي:
x xيجب �أن تكون ذات رقبة و�أكمام طويلة حلماية الذراعني من الرذاذ.
x xم�صنوعة من مادة غري منفذة لل�سوائل.
x xيجب تبديلها بني املر�ضى �أو يف حالة تلوثها الظاهري.
x xيجب خلعها قبل مغادرة مكان العمل

x xيجب ارتدائها �أثناء القيام بالإجراءات التي قد ي�صاحبها تطاير الرذاذ من اجلهاز التنف�سي Aerosole
Generator Procedures

x xيجب خلعها مبا�شرة بعد اال�ستغناء عنها وعدم مل�سها من االمام
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ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة اخلداج
تعترب وحدات العناية املركزة حلديثي الوالدة ( اخلدج ) يف امل�ست�شفيات من املناطق االكرث خطورة لعدة ا�سباب من اهمها :
y yكون املر�ضى حديثي الوالدة من الفئات ذات االختطار العايل
y yاحلاالت املر�ضية ال�شديدة التي يتم ادخالها اىل الوحدة
y yنق�صان مناعة حلديثي الوالدة
y yطول فرتة تلقي العالج يف وحدة اخلداج مما يزيد من فرتة التعر�ض للعدوى.
y yقرب املر�ضى من بع�ضهم داخل احلا�ضنات
�شكل رقم ( )17كيفية انتقال العدوى يف وحدة اخلداج

خمزن م�سببات العدوى
دم خديج م�صاب
بالعنقودية املقاومة

العائل املعر�ض للعدوى
مري�ض يف وحدة اخلداج

للم�ضادات

موا�ضع الدخول
االوعية الدموية
ملري�ض �آخر اثناء
تركيب كانيوال

العنقودية الذهبية
MRSA

موا�ضع خروج م�سبب
العدوى
الدم اثناء �سحب
العينات

طرق انتقال العدوى

�أيدي مقدمي الرعاية
ال�صحية

اكرث االماكن التي تعترب م�ستودع للميكروبات يف وحدات اخلداج
y
y
y
y
y
y

�yأجهزة التنف�س ال�صناعي وجميع الو�صالت .
yجميع اال�سطح واجهزة املراقبة  Monitorsواحلا�ضنات وغريها املحيطة باملري�ض اذا مل يتم تطهريها با�ستمرار
yاالدوات امل�ستخدمة لقيا�س العالمات احليوية
yالأوعية احلاوية للمطهرات .
yاملاء املقطر امل�ستخدم لأجهزة االوك�سجني او امل�ستخدم للحا�ضنات
yالعدوى من بيئة احلا�ضنة نف�سها ان مل يتم تطهريها ب�شكل جيد
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)”MRSA”staphylococcusaureus) HbV , Hc antibody, HIV

جدول رقم ( )23م�صادر انتقال العدوى يف وحدة اخلداج

طريق االنتقال

(“MRSA”staphylococcusaureus) HbV , Hc antibody, HIV

جراثيم العنقوديات الذهبية
�أيدي مقدمي اخلدمة ال�صحية

التالم�س

contact

الرذاذ

االنفلونزا ,احل�صبة االملانية,التهاب ال�سحايا,الدفترييا

Droplet

الهواء

احل�صبة وال�سل واجلدري وجدري املاء

Airborne

الناقل الو�سيط
Vehicle

امثلة

الطعام (ال�سلمونيال) ،والدم (فريو�سات التهاب الكبد وفريو�س االيدز) واملاء (الكولريا وال�شيجال)
والأدوات امللوثة

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف وحدة اخلداج

قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض
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1

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم
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قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض

 -1قبل خمالطة املري�ض
�أمثلة :و�ضع الطفل يف احلا�ضنة،قبل حت�ضري الر�ضعات تغيري فوطة الطفل اخلديج
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

 -2قبل مهمة التطهري
�أمثلة :تركيب قثطرة وريدية� ,سحب عينة من ال�سائل النخاعي ال�شوكي

 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل
اجل�سم

قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة� :شفط االفرازات من اجلهاز التنف�سي ,تغيري فوط االطفال
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض

 -4بعد خمالطة املر�ضى
�أمثلة :حمام الطفل اخلديج ,و�ضعه يف احلا�ضنة
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض

 -5بعد خمالطة حميط املري�ض
�أمثلة :تعيري درجة حرارة احلا�ضنة,زيادة او انقا�ص معدل تدفق االك�سجني

الإجراءات الوقائية يف وحدة اخلداج
y
y
y

y
y
y

y

yينبغي احلد من كرثة التعامل مع االطفال حديثي الوالدة قدر االمكان .
yينبغي اتخاذ االجراءات الالزمة للوقاية من خطر انتقال االج�سام امل�سببة للمر�ض من االمل اىل الطفل الر�ضيع .
yينبغي ان يقوم مقدمو الرعاية ال�صحية بفرك االيدي او غ�سلهما بال�صابون ال�سائل (امل�ضاد للميكروبات) قبل وبعد التعامل مع كل طفل
واالنتقال اىل اخر  ،وكذلك عند الدخول اىل وحدة اخلداج او مغادرتها .
yعدم ا�شرتاك طفالن حديثا الوالدة يف نف�س املعدات او االدوات .
yمينع ا�شرتاك طفالن حديثا الوالدة يف نف�س احلا�ضنة
yينبغي توخي احلذر عند تطبيق التدخالت التي تخرتق دفاعات اجل�سم كما ينبغي اتباع اال�ساليب املانعة للتلوث بدقة (ك�إرتداء الواقيات
والقفازات...الخ)
yالتوجه اىل تقليل احلاجة اىل التدخالت العميقة .
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اعتبارات خا�صة للوقاية من العدوى يف وحدة اخلداج
y
y

yيجب ا�ستخدام �أ�ساليب التعقيم املتبعة يف العمليات اجلراحية عند تركيب قثاطري ال�سرة.
ال�سري ال�شرياين �أو الوريدي وعدم ا�ستبداله ب�آخر يف حالة ظهور �أعرا�ض التلوث امليكروبي للدم الذي ينتقل عرب القثاطري
�yإزالة القثطار ُ
ال�سري الوريدي يف حالة ف�شل عمله فقط �إن مل يكن هناك �أي عالمة حلدوث عدوى بها.
yا�ستبدال القثطار ُ
بال�سرة قبل تركيبه با�ستخدام مادة مطهرة  .جتنب ا�ستخدام �صبغة اليود ملا لها من ت�أثري �سلبي حمتمل على الغدة
yتطهري مو�ضع �إدخال القثطار ُ
الدرقية للطفل حديث الوالدة� .إال �أنه ميكنك ا�ستخدام �أي منتج �آخر يحتوى على اليود ( مثل بوفيدون الأيودين ).
بال�سرة وذلك الحتمال الإ�صابة بالعدوى الفطرية
yعدم ا�ستخدام امل�ضادات احليوية املو�ضعية على �شكل مراهم �أو كرميات على مو�ضع تركيب القثطار ُ
�أو تن�شيط املقاومة للم�ضادات احليوية
ال�سرية ال�شريانية .
�yأ�ضافة الهيبارين بجرعات قليلة ( 1 - 0،25وحدة /ملل ) لل�سائل املحقون بوا�سطة القثاطري ُ
ال�سرية مبجرد انتهاء احلاجة �إليها �أو عند ظهور �أعرا�ض ق�صور بالدورة الدموية بالأطراف ال�سفلى ( القدمني )  .ويف�ضل
yالتخل�ص من القثاطري ُ
ال�سرية مبكانها يف اجل�سم �أكرث من �سبعة �أيام.
�أال ترتك القثاطري ُ

y

yيجب قطع احلبل ال�سري وربطه با�ستخدام الأ�ساليب املانعة للتلوث.

y
y
y
y
y
y

yالعناية باجللد

y
y

y
y
y

�yإزالة دم الأم والإفرازات الأخرى امل�صاحبة للوالدة وذلك عند ا�ستقرار درجة حرارة الطفل حديث الوالدة بوا�سطة قطع الأ�سفنج القطني املعقم واملاء
الدافئ .وينبغي على ال�شخ�ص الذي يتوىل رعاية الطفل حديث الوالدة �أن يرتدي قفا َزا حتى ينتهي من عملية �إزالة الدم والإفرازات الأخرى وذلك
اتقا ًء خلطر للعدوى عن طريق الدم.
yيجب تنظيف منطقة احلفا�ضة واملناطق امللوثة الأخرى كلما دعت احلاجة لذلك با�ستخدام ماء دافئ و�صابون �أو بدون ا�ستخدام لل�صابون.
yيجب احلد من الإجراءات التي حتدث �أ�ضرار ًا باجللد وذلك مثل التعامل املبا�شر بالأيدي �أو عملية التجفيف �أو الأ�شياء التي ت�سبب جروح ًا يف اجللد
مثل ا�ستخدام ال�شريط الال�صق.
yلي�س من ال�ضروري يف حاالت الرعاية املعتادة �أن يتم غ�سل جميع �أع�ضاء اجل�سم �أو ا�ستخدام ال�صابون املطهر ولكن ين�صح بذلك �إذا حدث تف�شي
للعدوى حيث ي�ستخدم الكلورهيك�سيدين لأنه غري �سام وتقل ن�سبة امت�صا�صه.

yالعناية بالعينني

y
y
y
y
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ال�سري (الق�سطرة ال�سرية)
yالقثطار ُ

yينبغي تنظيف عيني الطفل حديث الوالدة بعد والدته مبا�شر ًة بوا�سطة قطعة قطن معقمة لإزالة الإفرازات العالقة بها والأهداب املت�ساقطة.
yينبغي �إعطاء الأطفال حديثي الوالدة م�ضاد ًا مو�ضعي ًا للميكروبات
yغالب ًا ما حتدث الإ�صابة بالتهاب امللتحمة داخل امل�ست�شفى وخا�ص ًة يف وحدات اخلداج .ومن املمكن �أن حتدث �إ�صابة العني بالعدوى عن طريق
امليكروبات التي تنتقل عن طريق الرطوبة داخل احلا�ضنات �أو من التلوث بافرازات اجلهاز التنف�سي وينبغي توخي احلذر ملنع تلوث العني بوا�سطة
القطرات ال�ساقطة من القثاطري املا�صة بعد ال�شفط بالأنابيب التي تو�ضع بالبلعوم الأنفي والق�صبة الهوائية.
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تغذية الطفل
لب ــن الأم

x xقد ي�ستلزم الأمر ع�صر ثدي الأم لإخراج اللنب عندما ال يقوى
الطفل اخلديج على الر�ضاعة.
x xيتم جمع لنب الثدي با�ستخدام الأ�ساليب املانعة للتلوث و�أن
يحفظ يف �أوعية معقمة �أو مطهرة
x xغ�سل الأيدي مبطهر
x xغ�سل كل مكونات امل�ضخة التي تت�صل باللنب وذلك بوا�سطة
ماء �ساخن ويجب تطهريها يومي ًا.
x xحفظ اللنب يف الثالجة ملدة �أق�صاها � 48ساعة
x xعدم تعري�ض اللنب �إىل درجة حرارة عالية بتعري�ضه للماء
ال�ساخن �أو لفرن ميكروويف.

الألبان ال�صناعية
x xا�ستخدام الألبان ال�صناعية املعقمة واجلاهزة للتغذية خالل �أربع
�ساعات من نزع غطائها.
x xا�ستخدام الأ�ساليب املانعة للتلوث لإعداد الألبان ال�صناعية من
ال�سائل املركز �أو اللنب البودرة.
x xتطهريالأوعية والأدوات امل�ستخدمة وذلك بغليها ملدة  20دقيقة قبل
اال�ستخدام.
x xتعقيم املاء �أو غليه .كما يجب تنظيف اخلالطات بعد كل ا�ستخدام
وتطهريها يومي ًا.
x xحت�ضري الألبان ال�صناعية يف زجاجات بكمية تكفي لوجبة واحدة
فقط بالن�سبة للوجبات املنف�صلة �أولكمية تكفي لأربع �ساعات بالن�سبة
للتغذية امل�ستمرة عن طريق التنقيط باملعدة.
x xميكن حفظ الألبان ال�صناعية مربدة يف الثالجة ملدة �أق�صاها 24
�ساعة

مالحظة :
االلتزام التام باال�ساليب املانعة للتلوث يف وحدة اخلداج يقلل من فر�صة العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية وال يختلف عنه يف الكبار ,ان من اكرث
العدوى املحتملة الناجتة عن االخراقات للجلد هي :
y yالتهاب جمرى الدم امل�صاحبة للقثطرة الوريدية الطرفية واملركزية او �سحب الدم.
y yالتهاب ال�سحايا الناجت عن بزل الظهر
y yملزيد من التف�صيل يرجى الرجوع اىل ف�صل اال�ساليب املانعة للتلوث
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ت�صميم وحدة اخلداج الذي ي�ساعد يف ال�سيطرة على العدوى
yاملوقع والتخطيط

y
y

y
y
y

y

yت�صميم وحدة العزل لتكون يف منطقة بعيدة عن مرور اال�شخا�ص بها  ،ويجب تقليل عدد الداخلني اليها �سوى �سوى للمعنيني بعناية الطفال
اخلدج
yيجب ان تكون الوحدة حماذية متاما الق�سام التوليد واالطفال لت�سهيل التنقل بني هذه االق�سام
yيف�ضل ان تكون حماطة بنوافذ زجاجية ثابته ملن يريد ر�ؤيتهم من الزوار غري االم اذا ا�ضطرت لالر�ضاع
yينبغي ان تكون املواد امل�ستخدمة يف جدران وا�سطح وحدة اخلداج من ال�سرياميك او الدهان االيبوك�سي امل�ضاد للفطريات Antifungul
لي�سهل عملية التنظيف والتطهري .
yت�صميم الوحدة لتف�صل بني املناطق التالية:
y

 yاحلا�ضنات ( اماكن رعاية املر�ضى)
yغرف التمري�ض
yاماكن التخزينات لأدوات املعقمة واالدوية
yاماكن حت�ضري املحاليل واالدوية
yاماكن حت�ضري احلليب

y

yاماكن العادة معاجلة املعدات املختلفة كازالة التلوث

y
y
y
y

yعن احلا�ضنات واجهزة التنف�س ال�صناعي

y
y
y

yيجب ان تتوفر اماكن خا�صة قريبة جدا لغ�سل اليدين باال�ضافة اىل توفري م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل عند نقطة الرعاية
yينبغي ان تكون م�ساحة احلا�ضنة ال�ستيعاب االطفال حديثي الوالدة ،وميكن حتديد امل�ساحة املثالية للحا�ضنة على النحو التايل :
 3مرت مربع لكل ر�ضيع يف احلا�ضنة العادية لالطفال حديثي الوالدة .
 5مرتمربع لكل منطقة مري�ض يف احلا�ضنة الرعاية املتو�سطة.
 9مرتمربع لكل منطقة مري�ض يف وحدة العناية املركزة اخلا�صة باالطفال حديثي الوالدة

yنظافة البيئة

y
وحدات اخلداج من االق�سام �شديدة اخلطورة لذا يجب التنظيف اليومي والتطهري امل�ستمر بني املري�ض واالخر ويف هذه الوحدة يجب ا�ستخدام
املطهرات التي ال ت�ؤثر على االطفال وج�سم احلا�ضنات كما يجب ان تكون خالية من مركبات االلدهايد  Aldehyde freeوممكن ا�ستخدام �أي
من املواد التالية:
y yمركبات االمونيا الرباعية
y yمواد اوك�سجينية خا�صة �صديقة للبيئة ولالطفال حديثي الوالدة واليك بع�ض االر�شادات للتدبري املنزيل و�صحة البيئة يف وحدة اخلداج:
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�أو ًال االر�ضيات واال�سطح
x xنقل االطفال حديثي الوالدة اىل اماكن منف�صلة حلمايتهم من التعر�ض للأترية التي قد حتتوي على ميكروبات
x xتنظيف االر�ضيات واال�سطح االفقية ب�صورة يومية باملاء واملنظفات ومن ثم التطهري .
x xتنظيف اجلدران وال�ستائر  ،وذلك ملنع تراكم الأترية .والتطهري الكامل اال�سبوعي للوحدة
x xتنظيف االجهزة الدقيقة مثل �شا�شات املراقبة احليوية ( )Monitorsمن قبل الكوادر التمري�ضية

ثاني ًا تنظيف وتطهري احلا�ضنات
x xتنظيف احلا�ضنات من الداخل واخلارج يومي ًا با�ستخدام املاء الدافئ.
x xتطهري اماكن حدوث ان�سكابات الدم واالفرازات داخل احلا�ضنات او على جدارها اخلارجي فور حدوثها وذلك با�ستخدام املاء البارد
وال�صابون ال�سائل الذابة املواد الربوتينية والدهنية ومن ثم م�سحها مبطهرات ت�سمح بها ال�شركة امل�صنعة للحا�ضنة
x xتنظيف احلا�ضنة وتطهريها بعد الدخول با�سبوع و بعد كل خم�سة ايام لالطفال الذين يبلغ وزنهم اقل واحد كيلوجرام
x xميكن تقليل الفرتات الزمنية لتنظيف وتطهري ح�سب املوارد املتاحة ون�سبة اال�شغال.
x xغ�سل االجزاء التي من املمكن فكها وتنظيفها جيد ًا مبادة منظفة « ويف�ضل ان تكون انزميية»
x xيجب ان يتم الغ�سل والتجفيف بعناية �شديدة با�ستخدام منا�شف خا�صة ال ترتك �آثار على احلا�ضنة
x xتطهري احلا�ضنة با�ستخدام فوط م�شبعة مبطهر منا�سب �أو ر�ش احلا�ضنة باملطهر وترك فرتة تالم�س منا�سبة ح�سب التعليمات

ثالث ًا املياه امل�ستخدمة يف وحدة اخلداج
x xي�ستخدم املاء املقطر يف عدة اماكن يف وحدة اخلداج منها احلا�ضنة ومرطب االك�سجني.
x xيعترب املاء من االماكن احلا�ضنة لبع�ض م�سببات العدوى مثل ال�سيدومونا�س Pseudomonus

x xيجب ا�ستخدام ماء معقم يف اجهزة الرتطيب .Humidifier
x xينبغي �صرف املاء املوجود يف خزانات الرتطيب يف احلا�ضنات و تنظيفها وجتفيفها وتطهريها وتزويدها مباء معقم جديد كل � 24ساعة.
�x xصرف نواجت التكثف يف و�صالت اجهزة التنف�س ال�صناعي والتخل�ص منها ب�صورة دورية .
x xيجب تفريغ املياه من احلا�ضنات غري امل�شغولة وتركها جافة حلني اال�شغال
x xيجب تفريغ املياه من زجاجات ترطيب االك�سجني غري امل�ستخدمة وتركها جافة حلني اال�ستخدام

وللتف�صيل يف هذا اجلانب يرجى الرجوع اىل ف�صل نظافة البيئة
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yالتهوية

y
y
y
y

yالنوع :يجب �أن يتم حتديد م�صدر الهواء النقي بحيث يكون خارج ًا �إما من �أجهزة تكييف مركزية �أو �أجهزة التكييف املثبتة باحلائط.
yيجب �أن يتم فح�ص الأجهزة وتقييمها من حيث كفاءتها يف الأداء و�إجراء �صيانة وقائية لها وتنظيف الفاتر با�ستمرار.
yيف�ضل ان يكون �ضغط الهواء ايجابي داخل وحدة اخلداج وذلك لطرد الهواء خارج الوحدة

yالنوافذ

y
يجب �أن تظل النوافذ مغلقة لتجنب الإ�صابة بالعدوى عرب الهواء ،كما يحظر و�ضع النباتات �أو الأزهار داخل وحدة اخلداج.

العزل داخل وحدات اخلداج

ال تتطلب معظم حاالت العدوى يف الأطفال حديثي الوالدة تدابري وقائية خا�صة للعزل.ويجب االتزام بها للحيلولة دون انتقال معظم �أنواع العدوى
بني الأطفال

حديثي الوالدة
y
y
y
y
y
y
y
y

yتطبيق �إجراءات مكافحة العدوى عند العناية بالأطفال حديثي الوالدة
yالأطفال حديثو الوالدة ال ينتقلون من �أماكنهم ومن ثم فلي�س هناك �أي ات�صال مبا�شر بني املر�ضى.
yتوفري عدد كاف من طاقم التمري�ض ومع توفر ما يكفي من الوقت الالزم لغ�سل الأيدي ب�صورة متكررة .
yتوفريم�ساحة كافية (من � 1إىل  2مرت ًا ) بني مواقع الأطفال حديثي الوالدة اخلدج.
كاف من الأحوا�ض لتنظيف الأيدي وم�ستح�ضرات فرك االيدي الكحويل Hand Rub
yتوفريعدد ٍ
yتقدمي التوعية امل�ستمرة للعاملني فيما يتعلق بكيفية انتقال العدوى و املمار�سات ال�صحيحة ملنعها
yاعتبار اجلزء اخلارجي من احلا�ضنات ملوث ًا طاملا ب�سبلب تعر�ضها للتلوث بالأيدي.
yحتديد احتياجات العزل ح�سب طرق انتقال العدوى ونوع امليكروب امل�سبب للمر�ض

غرفة العزل املنفردة
y

y
y
y

�yضرورية فقط بالن�سبة للأطفال امل�صابني بالعدوى املنتقلة عرب الهواء  Airborneكاجلدري املائي « »Chickenpoxواحل�صبة  ,وال�سل
.TB
yيف�ضل ان يكون �ضغط الهواء �سلبي داخل غرف العزل املنفردة
yينبغي كذلك عزل الأطفال حديثي الوالدة لأمهات م�صابات بجدري املاء يف الفرتة املحيطة بالوالدة يف غرف عزل منفردة.
yال ميكن �أن حتل حا�ضنات الهواء امل�ضغوط حمل غرف العزل لأنها تخرج هواء غري مر�شح.

ر�صد حاالت العدوى امل�صاحبة للرعاية ال�صحية
y

y
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yيتم ر�صد العدوى يف وحدات اخلداج وذلك لتحديد معدالت الإ�صابة بالعدوى التي تنتقل عرب القثاطري الوريدية وجترثم الدم ويجب
متابعة اجتاهات هذه املعدالت (�صعود ًا وهبوط ًا) وبنا ًء على ذلك يتم حتديد �أي ق�صور يوجد يف �إجراءات منع انت�شار العدوى.
yيتم التحقيق حول الأحداث التي ت�ؤدى �إىل العدوى �أو قد تت�سبب يف زيادة ن�سب الوفيات .وي�شمل ذلك ظهور �أي تغيري يف �سري العمل من
املت�صور �أن ي�ؤدي تكراره �إىل نتيجة عك�سية.
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الزيارة يف وحدة اخلداج
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yو�ضع وفر�ض �سيا�سة وا�ضحة للزيارات اخلا�صة بوحدات العناية املركزة حلديثي الوالدة .
yاحلد من عدد الزائرين قدر االمكان يف املرة الواحدة وتقليل فرتة الزيارة نف�سها .
yي�سمح للأباء بزيارة اطفالهم دون ان تتعر�ض حياة االطفال للخطر .
 yينبغي �أن يتم توجيه التعليمات للزائرين بفرك �أيديهم باملطهر الكحويل او غ�سلهما باملاء قبل دخولهم اىل االطفال اخلدج.
yعدم دخول الزوار امل�صابني بعدوى اجلهاز التنف�سي نهائيا
yعدم دخول الزائرين اثناء فرتة انت�شار او تف�شي مر�ض ب�شكل وبائي يف املجتمع .
yينبغي ان يتم توجيه عناية الزائرين ل�ضرورة غ�سل االيدي بالو�سائل املنا�سبة
yينبغي ان يقت�صر تعامل الزائرين مع الطفل الذي جاءوا لزيارته دون غريه من باقي االطفال حديثي الوالدة
yعدم مل�س املعدات اخلا�صة برعاية االطفال اخلدج من قبل الزائرين.
yينبغي الت�أكد من �سالمة الزائرين من االمرا�ض املعدية.

جدول رقم ( )24تعليمات معاجلة املعدات اخلا�صة بوحدة اخلداج

معدات رعاية املر�ضى

طريقة التنظيف

و�صالت جهاز التنف�س ال�صناعي

x xي�ستطيع املري�ض ا�ستخدام نف�س الو�صالت ملدة ترتاوح بني  3اىل  4ايام دون احلاجة اىل القيام
مبعاجلتها �شريطة املحافظة عليها يف حالة جيدة .
x xالو�صالت التي يعاد ا�ستخدامها يتعني تطهريها با�ستخدام مطهرات الكيميائية �آمنة على
االطفال اخلدج ويجب �شطفها جيدا الزالة �آثار املطهر
x xي�ؤدي ا�ستخدام الو�صالت غري املعقمة بني املر�ضى اىل ارتفاع خطورة اال�صابة ب�أمرا�ض ال�صدر
بفعل البكترييا �سالبة اجلرام مثل بكترييا «�سودمونا�س ايروجيزوا»

�أجهزة الفح�ص مثل �سماعة
الطبيب وميزان احلرارة وغريها

x xحفظ معدات الفح�ص مثل ميزان احلرارة و �سماعة الطبيب ا�ستخدامها ب�صورة فردية لكل
مري�ض اذا امكن ذلك مع املري�ض
x xتطهريها قبل ا�ستخدامها ملري�ض �آخر .

املعدات التي ت�ستخدم الجراء
التنف�س ال�صناعي اليدوي
واالنعا�ش الرئوي
()Ambubag

اقنعة الأوك�سجني
O2 Mask

مرطب الهواء

O2 Humidifier

x xت�ستخدم يف حاالت االنعا�ش الرئوي لكن ي�صعب تطهريها باال�ضافة اىل �سرعة تلوثها .
x xيجب تنظيفها جيد ًا باملاء وال�صابون ال�سائل وجتفيفها
x xيجب ان يتم تعقيمها او تطهريها بوا�سطة التطهري عال امل�ستوى وذلك ب�شكل منتظم .
x xيف�ضل ا�ستخدام التي ت�ستخدم ملرة واحدة فقط.
x xيجب غ�سل وتنظيف التي يعاد ا�ستخدامها ب�شكل جيد .
x xجتفف وتغمر يف املطهرات الكيميائية �آمنة على االطفال اخلدج ويجب �شطفها جيدا الزالة �آثار
املطهر
x xيف�ضل ان تطهر او تعقيم باحلرارة الرطبة اذا امكن ذلك .
x xيلزم تفريغ مرطب الهواء بعد مرور � 24ساعة من ا�ستخدامه
x xيف�ضل ان يتوفر زجاجات احتياطية للتمكن من التنظيف والتطهري امل�ستمر
x xتعبئته مباء معقم ومقطر جديد
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العاملون يف وحدات اخلداج
y

�yصحة العاملني يجب تطبيق جميع التعليمات الواردة يف ف�صل �صحة املوظفني
yحت�صني العاملني من االمرا�ض التالية:
 -6االنفلونزا Influenza
		
 -1احل�صبة االملانية Rubella
 -7الدفرتيا Dephteria
 -2احل�صبة 		Rubeola
 -8الثيتافو�س Tetanus
			
 -3النكافى Mumps
� -9شلل االطفال Poliomylitis
 -4ال�سعال الديكي 		Pertusis
 -10فريو�س االلتهاب الكبدي B Hepatitis
		
 -5اجلدري Chickenpox

y

yعلى العاملني امل�صابني بالتهاب اليدين وامل�صابني بعدوى البكترييا �أو مبر�ض الهريب�س التي ت�صيب االيدي عدم التعامل املبا�شر مع
االطفال اخلدج
yتوفري العاملني :ينبغي توفري العاملني لتقدمي الرعاية املنا�سبة للأطفال حتى يتوفر الوقت الكايف لتنظيف الأيدي بني حاالت االت�صال
باملر�ضى .وتقت�ضى التو�صيات العامة يف هذا املجال توفر :
ممر�ضة واحدة لكل �ستة �إىل ثمانية �أطفال لتمري�ض الر�ضع يف الأق�سام العادية .
ممر�ضة واحدة لكل طفلني �إىل ثالثة �أطفال يف حا�ضنات العناية املتو�سطة .
ممر�ضة واحدة لكل طفلني يف وحدة الرعاية املركزة للأطفال .

y

y

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف وحدات اخلداج
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القفازات

x xفرك اليدين ال�صحي با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
x xارتداء قفاز جديد لكل طفل وال ي�سمح با�ستخدامه الكرث من طفل خديج
x xت�صلح القفازات غري املعقمة « الالتك�س » حلماية مقدمي الرعاية ال�صحية مثل �سحب الدم وتركيب الكانيوال
x xيجب ارتداء قفازات معقمة لالجراءات البا�ضعة مثل بزل الظهر وتغيري الدم

الكمامة
اجلراحية

x xالهدف منها يف وحدة اخلداج هو حماية للطفل يف الدرجة االوىل
x xيجب ارتدا�ؤها عند اجراء بزل لل�سائل النخاعي ال�شوكي
x xالتخل�ص منها مبا�شرة وعدم تركها معلقة على العنق

العباءات
واملرايل
(امل�آزر
والأردية)

x xيف�ضل ا�ستخدام النوع الذي ي�ستخدم ملرة واحدة فقط.
x xتقدم العباءات الطبية (الأردية) احلماية للأطفال اخلدج من مالم�سة مالب�س مقدمي اخلدمة ال�صحية
x xمتنع �أي�ض ًا انتقال امليكروبات امل�ستوطنة بجلد الأطفال اخلدج اىل مقدمي الرعاية ال�صحية.
x xيتم ا�ستخدام العباءات (الأردية) عند التعامل مع الأطفال اخلدج خارج احل�ضانات عند احتمال التالم�س املبا�شر معهم �أو
عند �إجراء التدخالت العميقة.
x xيجب ا�ستخدام عباءة (رداء) واحدة لكل طفل عند �إجراء التدخل الذي يتطلب ذلك و ال يجب ا�ستخدامها بعد ذلك �سواء
لهذا الطفل �أو لطفل �آخر.
ً
x xيجب عدم ا�ستخدام العباءات (الأردية) ب�شكل روتيني و خ�صو�صا �إذا كان الطفل داخل احل�ضانة بل يجب �أن يقت�صر
ارتداء هذه العباءات (الأردية) على التدخالت العميقة خارج احل�ضانات.
x xيجب عدم اخللط بني الزي املميز الذي يرتديه العاملون بالق�سم و بني ارتداء العباءات (الأردية) كواقيات �شخ�صية،
ف�إرتداء زي العمليات مث ًال داخل وحدات اخلدج قد يكون ذا فائدة له�ؤالء الذين يق�ضون �أوقات ًا طويلة داخل هذه الوحدات
ولكن لي�س لذلك عالقة مبكافحة العدوى .ولكن ارتداء العباءات (الأردية) طوال الوقت يفقدها خا�صيتها الواقية و
قد يحولها �إىل م�صدر لنقل العدوى �إذا مت ا�ستخدام نف�س العباءة (الرداء) التي مت ارتدائها طول الوقت �أثناء �إجراء
التدخالت العميقة التي تخرتق دفاعات اجل�سم حيث يجب احلفاظ على نظافة و تعقيم هذه العباءات(الأردية) حتى يتم
ا�ستخدامها.
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ال�سيطرة على العدوى داخل ق�سم الطوارئ
ق�سم الطوارئ من املناطق �شديدة االكتظاظ واحلركة وكرثة املراجعني املر�ضى ومرافقيهم ,لذا يتعني على كوادر ق�سم الطوارئ التعامل مع
امل�صابني وغريهم من املرافقني مما ي�شكل عليهم عبء زائد .كما ان طبيعة العمل تتطلب اتخاذ قرارات �سريعة و�إملام كامل باالجراءات التي متنع
انتقال العدوى من املر�ضى اىل الكوادر ال�صحية وبني املر�ضى انف�سهم ,ويرجع �سهولة انتقال العدوى يف ق�سم الطوارئ اىل االمور التالية :
y yطبيعة العمل واحلاالت التي تراجع الطوارئ حيث ان خطورة بع�ضها حتول دون االلتزام مبعايري �ضبط العدوى الن انقاذ حياة املري�ض
ت�أخذ االولوية
y yقلة وجود م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل وجتهيزات غ�سل الأيدي.
y yكرثة الإجراءات تخرتق اجللد مثل القثاطر املختلفة واعطاء الإبر
y yالعمل يف بيئة يزداد فيها احتمال التعر�ض لدم املري�ض و�سوائل اجل�سم.
y yا�ستخدام �أجهزة الإنعا�ش لأكرث من مري�ض عند وقوع حاالت طوارئ متعدده.
y yتلوث املعدات واملواد املعقمة عند ا�ستخدامها �أثناء حاالت الطوارئ
y yاحتمالية اال�صابة باجلروح الناجتة عن التعامل مع االدوات احلادة
�شكل رقم ( )18انتقال العدوى يف ق�سم الطوارئ

العائل املعر�ض للعدوى
مقدم الرعاية يف
ق�سم الطوارئ
موا�ضع الدخول
اجلهاز التنف�سي ملقدم
الرعاية يف ق�سم
الطوارئ

خمزن م�سببات العدوى
مري�ض م�صاب باالنفلونزا

فريو�س االنفلونزا

موا�ضع خروج
م�سبب العدوى
اخلروج من اجلهاز
التنف�سي للمري�ض

طرق انتقال العدوى
رذاذ العط�س وال�سعال
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جدول رقم ( )25م�صادر انتقال العدوى يف ق�سم الطوارئ

طريق
االنتقال
التالم�س

contact

الرذاذ

Droplet

الهواء

Airborne

الناقل
الو�سيط

Vehicle

�آلية حدوث العدوى

امليكروبات

x xا�صابات الوخز باالبر واالدوات احلادة
x xتالم�س م�سببات العدوى مع �أيدي العاملني بدون ارتداء واقيات
x xمل�س اال�سطح امللوثة من قبل العاملني ومن ثم مل�س االغ�شية
املخاطية
�x xسحب الدم من املري�ض

جراثيم العنقوديات الذهبية

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
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staphylococcsaureus HbV, Hc
antibody,HIV

�x xشفط االفرازات من املري�ض
x xاجراء تبخرية للمري�ض
x xانعا�ش قلبي رئوي
x xاملحادثة مع املري�ض
x xفح�ص املري�ض  .....الخ

االنفلونزا ,احل�صبة االملانية,التهاب
ال�سحايا,الدفترييا

�x xشفط االفرازات من املري�ض
x xاجراء تبخرية للمري�ض
x xانعا�ش قلبي رئوي
x xاملحادثة مع املري�ض
x xفح�ص املري�ض  .....الخ

احل�صبة وال�سل واجلدري
وجدري املاء

x xاالدوات اجلراحية امللوثة
�x xسماعة الطبيب
x xميزان احلرارة
x xجهاز قيا�س ال�ضغط  .....الخ

الإجراءات الوقائية يف ق�سم الطوارئ
y

MRSA

جراثيم العنقوديات الذهبية
MRSA

staphylococcsaureus HbV, Hc
antibody,HIV

yتطبيق االحتياطات القيا�سية على جميع املر�ضى بغ�ض النظر عن حالتهم املر�ضية.
yاعتبار جميع املواد الناجتة عن ج�سم الإن�سان مثل الدم ،واالفرازات كم�صادر حمتملة لنقل العدوى.
yا�ستخدام املطهرات املنا�سبة وتطبيق اال�ساليب املانعة للتلوث عند التعامل مع اجلروح
yعدم ا�ستخدام كمامات االك�سجني لأكرث من مري�ض
yتنظيف وتطهري اال�سطح وطاوالت عالج املر�ضى بني املري�ض والآخر
yتطهري ادوات قيا�س ال�ضغط وفح�ص االذن والعني بعد كل ا�ستخدام
yالتطهري امل�ستمر الدوات انقاذ احلياة مثل جهاز تنظري احلنجرة وخا�صة بعد ا�ستخدامه للمر�ضى
yعدم ا�ستخدام ميزان احلرارة الكرث من مري�ض وعند احلاجة يجب غ�سله جيدا ومن ثم تطهريه
yاملحافظة على نظافة البيئة وتطبيق تعليمات ادارة النفايات الطبية
yتوفري عدد كايف من وحدات الغياراملعقمة وتكون جاهزة ال�ستخدامها ب�شكل فوري
�yإبالغ فريق �ضبط العدوى فور وقوع �أي حوادث ال�صابات عمل وخ�صو�ص ًا حاالت الوخز بالأدوات احلادة �أو ال�سوائل املتطايرة على االغ�شية
املخاطية،
yيو�صى جميع العاملني بالتطعيم �ضد فريو�س التهاب الكبد من النوع ( )Bواالنفلونزا والكزاز.

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف ق�سم الطوارئ

قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض

 -1قبل خمالطة املري�ض

 -2قبل مهمة التطهري

 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل
اجل�سم

 -4بعد خمالطة املر�ضى
 -5بعد خمالطة حميط
املري�ض

4

5

2

1

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم

3

قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض
�أمثلة :ا�ستقبال املري�ض وو�ضعه على عربة الطوارئ ,و�ضع الرباط ال�ضاغط ل�سحب الدم (التورنيكيته)
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

�أمثلة� :سحب عينة دم من الوريد,اعطاء ابرة بالع�ضل او الوريد
قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة� :شفط االفرازات من اجلهاز التنف�سي,التعر�ض لقيء املري�ض
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض
�أمثلة :بعد �سحب الدم ,فك الرباط ال�ضاغط

((Torniquate

قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض
�أمثلة :تفقد جهاز انقاذ القلب والرئتني,تفقد عربة الطوارئ
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و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف ق�سم الطوارئ
القفازات الالتك�س

Latex Gloves

الكمامة اجلراحية
Face Mask

النظارات الواقية �أو واقيات الوجه
Face Shield/Goggles

x xفرك اليدين با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
x xت�ستخدم لتجنب تعر�ض اليدين للدم �أو ال�سوائل الأخرى من املر�ضى امل�صابني
x xنزع القفازات بعد االنتهاء من التعامل مع املري�ض مبا�شرة.
x xتغيريالقفازات اذا انثقبت
x xا�ستخدام قفازات جديدة لكل مري�ض
x xت�ستخدم عند التعامل مع مر�ضى يعانون من اعرا�ض تنف�سية
x xت�ستخدم قبل حت�ضري املطهرات املختلفة
x xالتخل�ص منها مبا�شرة وعدم تركها معلقة على العنق
x xللوقاية من خطر تعر�ض الوجه املحتمل للرذاذ املتطاير من االجهزة التنف�سية يف بع�ض
االجراءات ومنها انعا�ش القلب والرئتني� ,شفط االفرازات
x xعدم مل�سها من اجلهة االمامية
x xغ�سلها وتطهريها بعد اال�ستخدام

التخل�ص من املخلفات

يطبق يف ق�سم الطوارئ تعليمات التخل�ص من املخلفات الواردة يف ف�صل ادارة النفايات الطبية مع الرتكيز على :
y
y
y
y
y
y
y

yو�ضع املخلفات �شديدة العدوى يف �أكيا�س حمراء قابلة للتعقيم مثل خملفات مر�ضى ال�سل
yالتخل�ص من النفايات ال�سائلة يف دورات املياه مع الرتكيز على ال�شطف اجليد للمجاري باملاء والكلور
�yأي نفايات الم�ست دم وافرازات و�سوائل املر�ضى تعترب نفايات طبية معدية تو�ضع يف الكي�س اال�صفر.
yو�ضع االوعية املقاومة للثقب ب�أماكن قريبة من رعاية املر�ضى لي�سهل القاء االبر واالدوات احلادة بها دون احلاجة اىل ال�سري م�سافة او القائها
باالكيا�س
yالتعامل بحذر مع االدوات احلادة مع الرتكيز على عدم اعادة تغطية االبرة
yالتخل�ص مع االبر واالدوات احلادة يف الوعاء املقاوم للثقب وعدم القائها يف االكيا�س
yالتخل�ص من الوعاء عند امتالئه اىل الثلثني

ت�صميم ق�سم الطوارئ الذي ي�ساعد يف ال�سيطرة على العدوى
y
y

yتوفر م�ساحات كافية حول كل �سرير ل�سهولة حركة فريق العمل.
yتوفر عدد كاف من م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل و الأحوا�ض لغ�سل اليدين مع توفري ال�صابون ال�سائل واملنا�شف الورقية .
yتخ�صي�ص غرفة ال�ستقبال احلاالت املعدية وتكون معزولة ن�سبيا ويف�ضل ان تكون ذات تهوية �سلبية

y

yحتديد غرفة على مدخل ق�سم الطوارئ يقوم خمت�ص فيها بت�صنيف احلاالت  ER Triageوار�سال املعدية منها اىل الغرفة اخلا�صة

y

yتخ�صي�ص مكان ملعاجلة الأدوات امللوثة التي يعاد ا�ستخدامها

y
y

118

yاملوقع والتخطيط

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

تعليمات خا�صة ل�سيارات اال�سعاف
y

yتوفري جميع املواد الالزمة الزالة التلوث والتطهري مثل املما�سح واملطهرات اخلا�صة مثل االمونيا الرباعية
yتوفري جميع امل�ستلزمات النقاذ حياة املر�ضى مثل برابي�ش ال�شفط وتيوبات احلنجرة وغريها
yتوفري االوعية اخلا�صة بالنفايات الطبية وخا�صة االوعية املقاومة للثقب
yتوفريجميع و�سائل الوقاية ال�شخ�صية ال�ستخدامها وقت احلاجة
yتطبيق جميع معايري �ضبط العدوى اثناء نقل املر�ضى يف �سيارة اال�سعاف
yتنظيف الأ�سطح الأفقية ل�سيارات الإ�سعاف و الأر�ضيات و الرفوف و املنا�ضد و املقاعد وغريها

y

 yعدم ت�شغيل مراوح �أجهزة التكييف عند ثبوت �إ�صابة املري�ض مبر�ض ينتقل عرب الهواء كال�سل الرئوي الن�شط او حتى عند ال�شك يف �إ�صابته .

y
y
y
y
y

نظافة البيئة يف ق�سم الطوارئ

ق�سم الطوارئ من االق�سام �شديدة االكتظاظ وغالبا ما تعج باملراجعني على مدار ال�ساعة وال ي�ستطيع امل�س�ؤولون يف الق�سم االعالن عن عدم
ا�ستقبال حاالت لعمل تنظيف وتطهري دوري لكن يجب و�ضع برنامج للتنظيف والتطهريمع املعنيني بالتدبري املنزيل ينا�سب جميع الظروف.

بع�ض االر�شادات للتنظيف والتطهري اليومي
x xاتباع التعليمات الواردة يف ف�صل التدبري املنزيل
x xتنظيف االر�ضيات واال�سطح االفقية ب�صورة يومية باملاء واملنظفات ومن ثم التطهري .
x xتنظيف اجلدران وتطهريها ا�سبوعيا باملطهرات عالية الكفاءة
x xتنظيف وتطهري ا�سرة املر�ضى بني املري�ض والآخر
x xتنظيف االجهزة الدقيقة مثل اجهزة املراقبة واالنعا�ش وال�صدمات الكهربائية من قبل الكوادر التمري�ضية فقط
x xا�ستخدام املطهرات اخلا�صة باالجهزة مثل مركبات الأمونيا الرباعية على اال�سطح للق�ضاء على جميع امليكروبات
x xلتنظيف االن�سكبات راجع ف�صل التدبري املنزيل

وللتف�صيل يف هذا اجلانب يرجى الرجوع اىل ف�صل نظافة البيئة
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جدول رقم ( )26تنظيف وتطهري املعدات يف ق�سم الطوارئ

الأداة  /اجلهاز

منظار احلنجرة و الأنابيب
احلنجرية
Laryngoscope

كمامات و�أكيا�س الإنعا�ش

Ambubag & O2 Mask

�ضمادة جهاز قيا�س �ضغط الدم
Sphygmomanometer
cuff

الرقبة ال�صناعية
Neck collar

جهاز قيا�س احلرارة
Thermometer
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طريقة التلوث

�أ�سلوب التنظيف �أو التطهري

x xيتلوث باللعاب
والدماء بعد كل
ا�ستخدام

x xالتنظيف ثم والتعقيم �أو التطهري عايل امل�ستوى
x xمت�سح بفوطة مبللة باملاء الدافئ مع املنظف وبعدها مي�سح
بالكحول
x xممكن غمر ال�شفرات باملطهر عايل امل�ستوى مثل
(اجللوترادهايد) ويجب �شطفها جيدا الزالة �آثار املطهر
x xاملحافظة عليه جافا لال�ستخدام القادم

x xتنتقل العدوى عن
طريق التالم�س مع
الأغ�شية املخاطية

x xيف�ضل ا�ستخدام التي ت�ستخدم ملرة واحدة فقط.
x xيجب غ�سل وتنظيف التي يعاد ا�ستخدامها ب�شكل جيد.
x xجتفف وتغمر يف املطهرات الكيميائية مثل اجللوترالدهايد
ويجب �شطفها جيدا الزالة �آثار املطهر
x xيتم تطهري الأجزاء التي تتالم�س مع الأغ�شية املخاطية .
x xيف�ضل ان تطهر او تعقيم باحلرارة الرطبة اذا امكن ذلك .
x xيتم تنظيف اجلزء اخلارجي من الأكيا�س وتطهريها با�ستخدام
الكحول بعد كل ا�ستخدام.

x xتنتقل العدوى عن
طريق التالم�س مع
اجللد املت�ضرر

x xاذا كانت ال�ضمادة ملوثة بالدم مت�سح بفوطة مبللة باملاء الدافئ
مع املنظف وبعدها مي�سح بالكحول
x xيجب تنظيف اجلهاز جيد ًا مع تطهري ال�ضمادة ()Cuff

x xتنتقل العدوى عن
طريق التالم�س مع
اجللد املت�ضرر

x xاذا كانت ملوثة بالدم مت�سح بفوطة مبللة باملاء الدافئ مع
املنظف وبعدها مت�سح بالكحول
x xمن املمكن ا�ستخدام مركبات االمونيا الرباعية للتطهري

x xتنتقل العدوى عن
طريق التالم�س بني
املري�ض واالخر

x xاذا كان زئبقي يف�ضل ان ي�ستخدم مرة واحدة فقط
x xينظف باملاء وال�صابون ويطهر جيدا قبل اال�ستخدام مرة اخرى
x xاذا كان الكرتوين « بالأُذن » يجب تنظيف وتطهري قطعة االذن
()Ear piece
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ال�سيطرة على العدوى داخل عيادات اال�سنان
ان طب اال�سنان واجلراحة ال�سنية من اكرث االق�سام خطورة يف انتقال العدوى من املر�ضى اىل مقدمي الرعاية ال�صحية وبني املري�ض واالخر حيث
ان العدوى املكت�سبة من الرعاية ال�صحية تنتقل بعدة طرق وهي :
y yالدم مثل فريو�س التهاب الكبد  Bو Cو HIV
�y yإفرازات الفم واجلهاز التنف�سي مثل الهريب�س .
y yالرذاذ  Dropletمثل االنفلونزا وال�سحايا واحل�صبة االملانية
y yالهواء  Airborneمثل احل�صبة وال�سل واجلدري

�آلية انتقال العدوى املكت�سبة يف عيادة الأ�سنان
y
y
y

y
y

y

yمن الو�سائل ال�شائعة النتقال العدوى ( الطرق ال�سابقة )
yعند ا�ستخدام ر�شا�ش املاء �أو الهواء
yعند ا�ستخدام جهاز املوجات فوق ال�صوتية �أو جهاز النب�ضات عالية
ال�سرعة
yالتعر�ض للجروح �أثناء التعامل مع االدوات.
yالتعر�ض غري املبا�شر للدم وال�سوائل عن طريق الأدوات امللوثة و وحدات
اجلراحة �أو البيئة املحيطة .
yانتقال العدوى من مري�ض �إىل مري�ض والتي يرجع �أ�سبابها �إىل الق�صور
يف ممار�سات التعقيم والتطهري وعدم ا�ستخدام الأدوات ذات اال�ستخدام
الواحد.

�شكل رقم (  ) 19انتقال العدوى يف عيادات اال�سنان

العائل املعر�ض
للعدوى
مري�ض غري م�صاب

موا�ضع الدخول
الدم

خمزن م�سببات
العدوى
مري�ض م�صاب

التهاب الكبد C

موا�ضع خروج
م�سببات العدوى
الدم

طرق انتقال العدوى
التالم�س
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قواعد عامة ملكافحة العدوى يف عيادات الأ�سنان
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y

yالعناية بنظافة اليدين  .حيث �إن فرك اليدين باملطهر الكحويل يلعب دور ًا هام ًا باحلد من انتقال العدوى
yا�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية وخا�صة الكمامة والكفوف وواقي العني والوجه)
yالتعامل بحر�ص عند مناولة الأدوات احلادة
yالتخل�ص الآمن من الإبر والأدوات احلادة
yمعاجلة الأدوات بطريقة �سليمة وح�سب ت�صنيف �سبولدجن يف التعامل مع االدوات:
�x xشطف االدوات املراد اعادة ا�ستخدامها باملاء اجلاري
x xنقع االدوات باملحلول االنزميي ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة
x xفرك االدوات بفرا�شي خا�صة
x xتعقيم االدوات او التطهري عايل امل�ستوى ح�سب االجراء
yاحلر�ص على ا�ستخدام الأدوات ذات اال�ستخدام الواحد قدر الإمكان.
yحفظ الأدوات املعقمة و املغلفة يف �أماكن خا�صة بحيث ال تتعر�ض للبلل.
yجتنب فتح الأدراج والكبائن بعد تلوث القفازات وميكن طلب امل�ساعدة من �شخ�ص �آخر
yتنظيف وتطهرياال�سطح بعناية مثل كر�سي اال�سنان وجميع املقاب�ض وكر�سي الطبيب وغريها من اال�سطح املحتمل تلوثها
�yأخذ التطيمات املو�صى بها للعاملني يف جمال طب الأ�سنان :
x xالتهاب الكبد B
x xاالنفلونز
x xاحل�صبة
x xالتهاب الغدة النكافية
x xالتهاب احل�صبة الأملانية
x xالتيتانو�س
yف�صل كرا�سي اال�سنان بحاجز اذا كان هناك اكرث من كر�سي يف نف�س الغرفة
yعدم االنتقال من مري�ض اىل �آخر من قبل نف�س الطبيب بدون اتباع االجراءات القيا�سية وخا�صة غ�سل اليدين.

الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف عيادات اال�سنان
قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض
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2

1

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم
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 -1قبل خمالطة املري�ض
 -2قبل مهمة التطهري
 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل
اجل�سم
 -4بعد خمالطة املر�ضى
 -5بعد خمالطة حميط املري�ض

قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض
�أمثلة :م�صافحة املري�ض ،تهيئة املري�ض على كر�سي اال�سنان
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

�أمثلة :حفر �أو خلع اال�سنان ,العمليات اجلراحية لال�سنان
قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة
�أمثلة :افرازات ونزف الفم والأ�سنان� ،سحب الإفرازات من الفم
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض
�أمثلة :امل�صافحة بالأيدي ،م�ساعدة املري�ض للنزول عن كر�سي اال�سنان
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض
�أمثلة :مل�س كر�سي اال�سنان والكبائن واال�سطح املحيطة بالكر�سي

ينبغي العناية املثلى بنظافة االيدي

قواعد عامة بخ�صو�ص نظافة اليدين يف جمال طب االيدي
y

y

y

y

y

y

yعلى العاملني يف جمال الرعاية ال�سنية امل�صابني ب�أمرا�ض �أو التهابات اجللد الدامع وخ�صو�صا يف اليدين ،جتنب التعامل املبا�شر مع
املر�ضى �أو مل�س الأجهزة اخلا�صة برعاية الأ�سنان حتى تتح�سن حالتهم ال�صحية.
yيعد فرك اليدين با�ستخدام الكحول هو
املعيار الذهبي للعناية بنظافة اليدين
yا�ستخدام املاء وال�صابون عند ات�ساخ
اليدين البادي للعيان
yفرك اليدين �أو غ�سلهما جراحيا قبل
اجراء اجلراحة ال�سنية العميقة ( كما
ورد يف ف�صل نظافة اليدين)
yيف حال غ�سل اليدين يجب جتفيف
اليدين جيد ًا با�ستخدام من�شفة نظيفة
يتم التخل�ص منها بعد ذلك.
yقم بغلق ال�صنبور م�ستخدم ًا مرفقك
لذلك� ،أو با�ستخدام املن�شفة يف حالة
عدم توفر ال�صنابري التي تفتح وتغلق
با�ستخدام املرفق.
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جدول رقم (  ) 27معاجلة االدوات امل�ستعملة يف عيادات اال�سنان ح�سب ت�صنيف ( �سبولدجن )

الرقم

1

2

3

ت�صنيف
االجراءات
عالية اخلطورة
Critical

متو�سطة اخلطورة

Semi critical

منخف�ضة اخلطورة

Non critical

امثلة على االجراءات واالدوات امل�ستوى املطلوب
ملعاجلة االدوات
x xالعمليات ال�سنية اجلراحية,عمليات خلع
وحفر اال�سنان
x xاملالقط وامل�شارط و�إزميل العظم
واملقلعة و�أدوات احلفر « املثقب »
واملكب�س املعدين خلرطو�ش املخدر
املو�ضعي.
x xفح�ص اال�سنان,تنظيف اال�سنان
x xمثال ذلك املرايا ومكثف الأماجلم.

x xو�أمثلة ذلك الأجهزة الطبية مثل اجلزء
اخلارجي لر�ؤو�س جهاز �أ�شعة �إك�س

كيفية معاجلة
االدوات

تعقيم

x xالبخار امل�ضغوط
التعقيم الكيميائي,
x xغاز االيثيلني اوك�سيد

تطهري عايل امل�ستوى

x xا�ستخدام املطهرات
عالية امل�ستوى مثل
اجللوتردهايد

تطهري منخف�ض
امل�ستوى

x xا�ستخدام املهرات
منخف�ضة امل�ستوى
مثل مركبات االمونيا
الرباعية

و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف عيادات اال�سنان
القفازات

واقيات العينني

الكمامة اجلراحية
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x xفرك اليدين ال�صحي با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
x xارتداء قفاز جديد لكل مري�ض وال ي�سمح با�ستخدامه الكرث من مري�ض
x xت�صلح القفازات غري املعقمة ( الالتك�س ) لفح�ص املر�ضى ولالجراءات غري اجلراحية
x xيجب ارتداء قفازات معقمة لالجراءات اجلراحية
x xيجب ارتدائها �أثناء القيام بالإجراءات التي قد ي�صاحبها رذاذ من اللعاب �أو الدم �أو تلك التي يحتمل �أن
ي�صدر عنها �شظايا (مثل :مادة الأماجلم)
x xتقوم بحماية العينني من الإ�صابات والعدوى امليكروبية مثل فريو�س التهاب الكبد ( )Bوالذي ميكن انتقاله
عن طريق ملتحمة العني.
x xعدم مل�س واقي العينني من االمام ومن ثم مل�س االغ�شية املخاطية وذلك الحتمال تلوثه
x xتنظيف وتطهري واقي العينني با�ستمرار وذلك با�ستخدام املاء وال�صابون ومن ثم الكحول او اجللوتردهايد
x xتعمل على حماية الأغ�شية املخاطية للأنف والفم من الرذاذ املتطاير من فم املري�ض
x xيجب ارتدائها �أثناء عملية عالج الأ�سنان،
x xيجب تغيريها يف حالة ابتاللها.
x xارتداء كمامة جديدة لكل مري�ض
x xالتخل�ص منها مبا�شرة وعدم تركها معلقة على العنق

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

العباءات واملرايل
(امل�آزر والأردية

x xيف�ضل ا�ستخدام النوع الذي ي�ستخدم ملرة واحدة فقط.
x xيجب ارتدا�ؤها يف احلاالت التي يحتمل فيها تلوث املالب�س بالدماء �أو �سوائل اجل�سم املختلفة.
x xوي�شرتط فيها ما يلي:
x xيجب �أن تكون ذات رقبة و�أكمام طويلة حلماية الذراعني من الرذاذ.
x xم�صنوعة من مادة غري منفذة لل�سوائل �إذا �أمكن.
x xيجب تبديلها بني املر�ضى �أو يف حالة تلوثها الظاهري على الأقل.
x xيجب خلعها قبل مغادرة مكان العمل

الواقي املطاطي ( يو�ضع يف فم املري�ض )
y

y
y

y

yيوفر ا�ستخدام الواقي املطاطي ب�شكل روتيني و�سيلة فعالة داخل الفم حلماية كل من املر�ضى والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية
للأ�سنان.
yي�ستخدم الواقي املطاطي �أ�سا�سا لعزل ال�سن �أو الأ�سنان والإبقاء عليها جافة �أثناء �إجراءات عالج الأ�سنان.
yا�ستخدام الواقي املطاطي يقلل من فر�ص انبعاث الرذاذ �أثناء العالج ،كما يقلل �أي�ض ًا من تعامل العاملني املبا�شر مع الأغ�شية املخاطية
ب�أفواه املر�ضى.
yيعترب الواقي املطاطي �أحد الو�سائل الفعالة لتقليل ن�سبة التلوث البكتريي الناجتة عن االحتكاك بفم املري�ض

واقي العينني للمر�ضى

بع�ض عيادات اال�سنان احلديثة ت�ستخدم واقي عينني خا�ص للعينني ي�ستخدم من قبل املر�ضى حلمايتهم من التناثر وي�أتي على نوعني:
y yم�ستهلك ي�ستخدم مرة واحدة ويتم التخل�ص منه مبا�شرة
y yيعاد ا�ستخدامة وهنا يجب ان يتم عليه اجراء عملية ازالة التلوث والتنظيف والتطهري قبل ا�ستخدامه ملري�ض �آخر ,وميكن تطهرية بالكحول او
اجللوترادهايد %2

مكافحة العدوى يف عيادات اال�سنان خالل املراحل املختلفة للعالج

كما هو احلال يف التخ�ص�صات الطبية واجلراحية االخرى فان اجراءات الوقاية من العدوى تبد�أ قبل مرحلة العالج وذلك لأن االهتمام بالوقاية
من العدوى يف هذه املرحلة له فوائد عديدة ،فبالإ�ضافة �إىل �أنه يحد من خطر انتقال العدوى �أثناء تقدمي العالج للمري�ض ف�إنه يجعل من
�إجراءات منع انت�شار العدوى يف املرحلة التالية للعالج �أكرث �سهولة وفاعلية.

�إجراءات الوقاية من العدوى �أثناء مرحلة الإعداد للعالج
x xا�ستبعد االدوات واملواد غري ال�ضرورية من
مكان العمل

x xترتيب مكان العمل ب�شكل جيد ي�سهم يف ت�سهيل عملية تنظيفه وتطهريه بعد كل
مري�ض

x xقم بتح�ضريالأدوات التي �ستحتاجها �أثناء
تقدمي العالج

�x xأن الإعداد امل�سبق يقلل من احلاجة �إىل البحث عن عنا�صر �إ�ضافية �أو
اال�ضطرار �إىل فتح الأدراج �أو الكبائن بعد تلوث القفازات.

x xاحر�ص على ا�ستخدام الأدوات ذات
اال�ستخدام الواحد بقدر الإمكان

x xيعمل على توفري الوقت �أثناء عملية التنظيف والتطهري كما �أنه يحل م�شكلة
�إعادة التعامل مع الأدوات التي يعاد ا�ستخدامها.
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x xا�ستخدم ر�ؤو�س �آالت حفر الأ�سنان املعقمة
التي يتم تغيريها عند كل ا�ستخدام ب�شكل
منفرد

x xي�ساعد على منع تلوث �آالت حفر الأ�سنان الأخرى التي لن يتطلبها هذا الإجراء،
كما �أنه ي�سهل عملية التنظيف.

x xقم بتحديد الأ�شياء التي من املمكن تلوثها
�أثناء عملية العالج.

x xمثال لذلك� :أ�سطح العمل ومقاب�ض ال�ضوء� ..إلخ .مع حتديد ما �إذا كنت
�ست�ستخدم واقٍ مينع تلوث هذه الأدوات �أو الأ�سطح (مثل :الأغلفة البال�ستيكية �أو
رقائق الألومنيوم) �أو �ستقوم بتطهريها بعد االنتهاء من هذه الإجراءات.

x xراجع �سجالت املري�ض قبل البدء يف عملية
العالج مع و�ضع �صور الأ�شعة على لوحة
العر�ض.

x xيقلل احلاجة اىل مل�س ال�سجالت وبالتايل يقلل احتمالية التلوث وبالتايل انتقال
العدوى اىل املر�ضى االخرين

x xاتبع �إر�شادات ال�شركة امل�صنعة بخطوط املياه
اخلا�صة بوحدة الأ�سنان و�صيانتها.

x xوذلك الحتمال منو البكترييا وتراكمها داخل هذه اخلطوط  ،ولذا يجب جترية
املاء والهواء ملدة ثالث دقائق على الأقل يف كل �صباح وذلك للتخل�ص من �أي
مواد عالقة ،ويف حالة عدم توافر �صمامات منع ارجتاع املياه ،ينبغي تنظيف
خطوط املياه بعد كل مري�ض.

�x xإعداد الأفراد امل�شرتكني يف رعاية املري�ض.

�x xإعداد فريق العمل الذي �سي�شارك يف رعاية املري�ض ،و ي�شمل ذلك التدريب على
ا�ستخدام و�سائل الوقاية ال�شخ�صية بالإ�ضافة �إىل تنظيف اليدين.

�إجراءات الوقاية من العدوى �أثناء مرحلة العالج
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x xالتعامل بحر�ص عند مناولة الأدوات احلادة.

x xالعديد من الأدوات التي ت�ستخدم يف جمال الأ�سنان ميكنها الت�سبب ب�سهولة يف
متزيق القفازات �أو �إ�صابة اجللد،

x xالتعامل بحر�ص مع الإبر واالدوات احلادة

x xالتخل�ص من جميع االبر واالدوات احلادة بالوعاء اخلا�ص املقاوم للثقب
والتخل�ص النهائي منه عند امتالءه اىل الثلثني

x xا�ستخدم الواقي املطاطي قدر الإمكان.

x xكما ورد ف�إن الواقي املطاطي يقلل من احتمالية العدوى لكل من مقدمي الرعاية
ومتلقيها

x xجتنب مل�س املفاتيح واملقاب�ض واالدراج
والكبائن بعد تلوث القفازات

x xجميع االمرا�ض املنقولة بالدم تنتقل عن طريق اللم�س لذا عليك تنظيفها
وتطهريها بعناية بعد االنتهاء من �إجراءات العالج.

ال ــدليـ ــل الوطن ــي ملكافحـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــدوى يف امل�ؤ�س�س ـ ــات ال�صحي ــة الـعــراقيــة

�إجراءات الوقاية من العدوى بعد مرحلة العالج
x xا�ستخدام و�سائل الوقاية ال�شخ�صية �أثناء
عملية التنظيف.

x xبعد نزع القفازات امل�ستخدمة للمري�ض قم بغ�سل اليدين جيدا ثم قم بارتداء
القفازات ال�سميكة قبل البدء يف عملية التنظيف ،مع اال�ستمرار يف ارتداء واقي
العينني والكمامة والعباءة (الرداء).

x xالتخل�ص من جميع و�سائل الوقاية ال�شخ�صية
امل�ستهلكة.

x xوت�شمل �أغطية مقاب�ض ال�ضوء و�أغطية �سطح العمل وذلك بو�ضعها يف اكيا�س
النفايات الطبية ال�صفراء املقاومة للت�سرب كما ورد يف ف�صل ادارة النفايات
الطبية.

x xعليك بالتخل�ص من الدم وال�سوائل التي مت
�شفطها وجتميعها داخل زجاجات التجميع
�أثناء عملية العالج.

�x xإفراغ زجاجات التجميع يف ال�صرف ال�صحي بعد ذلك يتم ا�ستخدام حملول
الكلور برتكيز  % 0،5وال�شطف بعد ذلك جيدا مباء جاري نقي .كما ميكن
ا�ستخدام �أنظمة ال�شفط والتجميع التي ت�ستخدم ملرة واحدة فقط حيث يتم
التخل�ص منها بعد ذلك.

x xتنظيف وتطهري جميع اال�سطح واملقاب�ض التي
مل تتم حمايتها.

x xوميكن لذلك ا�ستخدام مركبات االمونيا الرباعية مع اجللوترادهايد

x xنقل ال�صينية التي حتوي الأدوات �إىل منطقة
التنظيف والتعقيم املنف�صلة عن حجرة
العالج.

x xيتم التقاط هذه الأدوات كل على حده ،وال يجوز التقاط جمموعة من هذه
الأدوات مرة واحدة حتى ال يت�سبب ذلك يف زيادة خماطر اجلروح والإ�صابات
التي قد تت�سبب فيها هذه الأدوات ،على �أن يتم التعامل بعناية مع الأدوات
احلادة ،ويجب تنظيف �أدوات عالج الأ�سنان عن طريق الفرك اجليد با�ستخدام
الفر�شاة واملطهرات اخلا�صة مثل املحلول االنزميي كما ميكن تنظيف هذه
الأدوات با�ستخدام املوجات فوق ال�صوتية مع �شطفها جيد ًا بعد �إمتام عملية
التنظيف ،وبذلك ت�صبح هذه الأدوات معدة لعملية التعقيم

x xين�صح بتعقيم املقاب�ض )(Hand pieces

كلما كان ذلك ممكنا.

x xيف�ضل ا�ستخدام املقاب�ض امل�صممة بحيث ميكن تعقيمها بالبخار يف عالج
الأ�سنان .ويف حالة تعذر تعقيم هذه املقاب�ض بالبخار �أو باحلرارة اجلافة ,ميكن
ا�ستخدام مطهر كيماوي مثل «اجللوترادهايد او االورفثالدهايد» لهذا الغر�ض.
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خطوات �إعادة التعامل مع املقاب�ض
y
y
y
y
y

yغ�سل املقاب�ض وتفريغ املاء منها يف حو�ض �أو وعاء خا�ص.
yالفرك اجليد با�ستخدام �أحد م�ستح�ضرات التنظيف واملاء لإزالة �أي مادة عالقة.
yاجراء عملية التعقيم بعد ذلك.
yخلع معدات احلماية ال�شخ�صية.
yيجب تغيري و�سائل الوقاية ال�شخ�صية بني املر�ضى وال يجوز ترك الكمامة معلقة على العنق ملا ميكن ان حتدثه من عدوى

تعقيم االدوات �شديدة اخلطورة

يجب تعقيم جميع �أدوات عالج الأ�سنان �شديدة اخلطورة  Criticalالقادرة على حتمل احلرارة ب�شكل روتيني بني اال�ستخدام والآخر بوا�سطة البخار
حتت �ضغط �أو بالت�سخني اجلاف مع �إتباع �إر�شادات ال�شركة امل�صنعة اخلا�صة بالأدوات� .أما الأدوات �شديدة اخلطورة التي لن يتم ا�ستخدامها على
الفور ،ف�إنه ينبغي تغليفها قبل تعقيمها.

طرق التعقيم

الهدف من التعقيم هو التخل�ص من جميع انواع امليكروبات مبا فيها االبواغ البكتريية وال توجد طريقة واحدة للتعقيم وامنا ين�صح با�ستخدام الطرق
التي ال تت�سبب بال�ضرر لالدوات امل�ستخدمة يف طب اال�سنان وممكن االختيار من الطرق التالية:
yالتعقيم با�ستخدام البخار امل�ضغوط Autocaving

y
ً
يعترب منا�سبا لتعقيم معظم الآالت والأدوات التي يعاد ا�ستخدامها مثل املالقط وامل�شارط و�إزميل العظم واملقلعة و�أدوات احلفر ( املثقب ) واملقاب�ض
امل�ستخدمة يف عالج الأ�سنان .وت�صلح لالدوات املعدنية وبع�ض االدوات املطاطية والبال�ستيكية والزجاجية القابلة للتعقيم بالبخار امل�ضغوط
yالتعقيم احلراري اجلاف Hot Air Ovin

y
يعترب منا�سب ًا لتعقيم معظم الآالت والأدوات املعدنية التي يعاد ا�ستخدامها مثل املالقط و�إزميل العظم واملقلعة و�أدوات احلفر ( املثقب ) امل�ستخدمة
يف عالج الأ�سنان .والت�صلح لالدوات املطاطية والبال�ستيكية
yالتعقيم الكيماوي Chemical Sterilization

y
ي�ستخدم يف نطاق حمدود يف وحدات الأ�سنان حيث ي�ستخدم لتعقيم الأدوات التي ال تتحمل احلرارة .وحتتاج عملية التعقيم الكيماوي �إىل تعري�ض
الأدوات للمادة املعقمة لفرتة زمنية منا�سبة .كما �أنه ينبغي غ�سل هذه الأدوات مباء مقطر ثم جتفيفها بعد انتهاء عملية التعقيم ويف حالة عدم
ا�ستخدام الأدوات بعد التعقيم مبا�شرة ف�إنه يجب حفظها يف وعاء معقم.
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جدول رقم ( )28املحاليل الكيميائية امل�ستخدمة يف تعقيم �أدوات اال�سنان

الرقم

املحلول

1

اجللوترالدهايد

2

الأورثوفثالدهايد

3

حام�ض البريا�سيتيك

4

كلورين داوك�سيد

Gluteraldehyde

OPA

Paracetic Acid

Chlorine Dioxide

الرتكيز

اخل�صائ�ص

%2
�أو
% 2.2

x xعدمي اللون ،زيتي القوام ،ذو رائحة نفاذة
x xقد يحتاج اىل تن�شيط قبل اال�ستخدام
x xيعترب من �أقل حماليل التطهري والتعقيم تكلفة .
x xن�شط �ضد البكترييا احلية املتكاثرة ،البكترييا امل�سببة لل�سل،
والأبواغ الفطرية و كثري من الأبواغ اجلرثومية ،والفريو�سات
املنقولة عن طريق الدم.
x xال يت�سبب يف ت�آكل املعادن وال يتلف املطاط والبال�ستيك.
x xتتحدد فرتة �صالحيته من قبل ال�شركة امل�صنعة وينبغى اتباع
تعليمات ال�شركة بدقة �شديدة ب�ش�أن كيفية ا�ستخدام هذه
املحاليل

٪ 0،55

x xيحتوى الأورثوفثالدهايد على  ٪ 0،55من ثنائى كربوك�سيل
�ألدهايد البنزين .
x xمقارنة بغريه من املطهرات  ،تقل احتمالية انطالق �أبخرة
منه

٪ 0،2

x xيتكون حام�ض البريا�سيتيك من خليط من حام�ض اخلليك
وفوق �أك�سيد الهيدروجني واملاء
x xيعمل على �أك�سدة الربوتني و متتد فاعليته لت�شمل البكترييا
النامية والفريو�سات والفطريات والأبواغ اجلرثومية
(احلوي�صالت البكتريية).
x xمتوفر حام�ض البريا�سيتيك فى الأ�سواق خملوط ًا مع فوق
�أك�سيد الهيدروجني
x xال يت�سبب يف �إتالف الأدوات التي تت�أثر باحلرارة
x xيتميز ب�أنه عدمي الرائحة وال ي�سبب �أية ح�سا�سية �أثناء
احتفاظه بفاعليته

مدة
الغمر

ح�سب
تعليمات
ال�شركة
املنتجة
للمحلول

x xيتكون من خليط من الكلورين الب�سيط واالوك�سجني
x xيعمل على �أك�سدة الربوتني و متتد فاعليته لت�شمل البكترييا
النامية والفريو�سات والفطريات والأبواغ اجلرثومية
(احلوي�صالت البكتريية).
x xمتوفر بعبوتني يتم دجمهما وخلطهما ملدة  30ثانية ومن ثم
خلطهما مع  5لرت ماء ومدة التعر�ض ملدة  5دقائق
x xال يت�سبب يف �إتالف الأدوات التي تت�أثر باحلرارة
x xيتميز ب�أنه عدمي الرائحة وال ي�سبب �أية ح�سا�سية �أثناء
احتفاظه بفاعليته
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ال�سيطرة على العدوى داخل وحدة املختربات
تعترب وحدات املختربات من املناطق �شديدة اخلطورة لعدة ا�سباب من اهمها :
y yالتعامل مع املخاطر البيولوجية احليوية
y yالتعامل مع الدم واالفرازات بكميات وتكرار ت�سهل يف احتمالية انتقال العدوى
y yاحتمالية اال�صابة باجلروح الناجتة عن التعامل مع االدوات احلادة
y yاحتمالية تعر�ض العيون او الفم للرذاذ املتطاير من العينات املختربية
y yتالم�س الدم وال�سوائل واالفرازات جللد العاملني يف املختربات
y yامل�ستعمرات البكتريية املركزة النواع معينة من امليكروبات تزيد من فر�صة التعر�ض للعدوى داخل املختربات وذلك اثناء القيام بعمليات
الزرع واملزج والتقليب والطرد املركزي
y yومن امثلة امليكروبات التي تنتقل عن طريق هذه العمليات اىل العاملني يف املختربات املكورات العنقودية وم�سببات التهاب ال�سحايا
وميكروب التدرن و اجلمرة اخلبيثة (الع�صوية اخلبيثة ) والطاعون وغريها
�شكل رقم (  ) 20انتقال العدوى يف املخترب
العائل املعر�ض للعدوى
فني املختربات

موا�ضع الدخول
االغ�شية املخاطية
لفني املخربات

خمزن م�سببات العدوى
عينة خمربية ملوثة
بامليكروب

ميكروب التهاب ال�سحايا

موا�ضع خروج
م�سبب العدوى
اثناء اجراء عملية
الطرد املركزي

طرق انتقال العدوى
تطاير ال�سوائل
احلا�ضنة للميكروب

�آلية حدوث اال�صابة و انتقال العدوى يف املختربات
طريق االنتقال
التالم�س

() contact
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�آلية حدوث اال�صابة
x xا�صابات الوخز باالبر واالدوات احلادة
x xتطاير الرذاذ يف االغ�شية املخاطية للعاملني يف املخترب
x xتالم�س م�سببات العدوى مع �أيدي العاملني بدون ارتداء واقيات
x xمل�س اال�سطح امللوثة من قبل العاملني ومن ثم مل�س االغ�شية
املخاطية
�x xسحب الدم من االنابيب للفح�ص بدون ما�صات ميكانيكية

امثلة على امليكروبات
جراثيم العنقوديات الذهبية

MRSA staphylococcusaureus
HbV Hc antibody, HIV

�أيدي مقدمي اخلدمة ال�صحية,االنفلونزا,
التهاب ال�سحايا ,ال�سل  .....الخ
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مبادىء ا�سا�سية ل�ضبط العدوى يف املختربات
y
y
y

y
y

y
y
y
y
y
y

yاعتبار جميع املواد الناجتة عن ج�سم الإن�سان مثل الدم ،وال�سوائل الأخرى ،والأن�سجة كم�صادر حمتملة لنقل العدوى.
yا�ستخدام املا�صات امليكانيكية ،ولي�ست املا�صات عن طريق الفم ،ملعاجلة جميع ال�سوائل يف املخترب.
yجتنب الإجراءات التي ينتج عنها تطاير للرذاذ مثل عمليات �إيقاف ن�شاط البكترييا عن طريق املوجات ال�صوتية ،وعمليات اخللط� ،أو
الغ�سيل  ....الخ يف املختربات املفتوحة.
�yإجراء عملية الطرد املركزي يف �أنابيب حمكمة ال�سداد داخل جهاز طرد مركزي حمكم الإغالق.
�yإبالغ فريق �ضبط العدوى فور وقوع �أي حوادث �أثناء التعامل مع مواد حيوية ،وخ�صو�ص ًا حاالت الوخز بالأدوات احلادة �أو ال�سوائل املتطايرة
على االغ�شية املخاطية،
yغ�سل املوا�ضع امل�صابة جيد ًا باملاء اجلاري.
yيو�صى جميع العاملني بالتطعيم �ضد فريو�س التهاب الكبد من النوع (.)B
yيحظرتناول الطعام �أو ال�شراب �أو التدخني �أو االحتفاظ ب�أي طعام �أو �شراب يف املخترب.
yيجب و�ضع عالمة ( خطر بيولوجي ) على مدخل املخترب وقت ا�ستخدام العوامل امل�سببة للأمرا�ض
yل�صق هذه العالمة � -إن �أمكن  -على �صواين النقل والثالجات واملعدات الأخرى امل�ستخدمة يف حفظ املواد احليوية اخلطرة.
yا�ستخدام كبائن االمان البيوبوجي Safety cabinet

عبارة عن جهاز رئي�سي ملنع انت�شار العدوى وهي م�صممة ل�سحب الهواء للداخل بالأ�ساليب امليكانيكية التي ت�ستخدم يف منع انت�شار التناثر والرذاذ
املتطاير املعدي واملنبعث من بع�ض الإجراءات .ويتم ت�شغيلها ب�إدخال �أيدي و�أذرع امل�ستخدم فقط .ويتم يف هذه الكبائن التعامل مع امليكروبات
امل�سببة للأمرا�ض �شديدة اخلطورة.

م�ستوى الأمان البيولوجي

عبارة عن مزيج من ن�شاط املخترب ،والآالت الفنية ،ومعدات الأمان ،وجتهيزات املخترب ملنا�سبة لأداء التجارب

�إجراءات عامة للأمان البيولوجي
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yالعناية بنظافة اليدين
yو�سائل الوقاية ال�شخ�صية
yالتعامل مع االدوات احلادة وكيفية التخل�ص منها
yالتخل�ص من املخلفات
yالتطهريوالتعقيم
yالتعامل مع العينات املختربية
�yإجراءات تنظيف املواد املن�سكبة يف املخترب
yالتخل�ص من املخلفات
yت�صميم مبني املخترب والعوامل البيئية املتعلقة به
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الوقت املنا�سب للعناية بنظافة اليدين يف املختربات

قبل مهمة التطهري

بعد خمالطة
املري�ض

بعد خمالطة
حميط املري�ض

4

5

2

1

قبل خمالطة
املري�ض

بعد خطر التعر�ض
ل�سوائل اجل�سم

3

قم بتنظيف يديك قبل مالم�سة وخمالطة املري�ض

 -1قبل خمالطة املري�ض

 -2قبل مهمة التطهري

�أمثلة :ا�ستقبال ل�سحب العينات ,و�ضع الرباط ال�ضاغط ل�سحب الدم (التورنيكيته)
قم بتنظيف يديك قبل مهمة التطهري مبا�شرة Techniques Aseptic

�أمثلة� :سحب عينة دم من الوريد,احداث وخزة يف اال�صبع لفح�ص زمرة الدم
قم بتنظيف يديك بعد التعر�ض ل�سوائل اجل�سم مبا�شرة

 -3بعد خطر التعر�ض ل�سوائل اجل�سم

�أمثلة :فح�ص البول والرباز,التعامل مع العينات املختربية املختلفة
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة املري�ض

 -4بعد خمالطة املر�ضى

�أمثلة :بعد �سحب الدم ,فك الرباط ال�ضاغط () Torniquate
قم بتنظيف يديك بعد مالم�سة الأثاث املوجود يف حميط املري�ض عند مغادرة املري�ض

 -5بعد خمالطة حميط املري�ض
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�أمثلة :تهيئة جهاز الطرد املركزي ,اغالق لهب بن�سن ,التوثيق على ال�سجالت والنماذج
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و�سائل الوقاية ال�شخ�صية يف املختربات

القفازات (الالتك�س)
Latex Gloves

مالب�س ومعاطف املخترب
Lab Coat

النظارات الواقية �أو
واقيات الوجه
Face Shield/
Goggles

الوزرة البال�ستيكية
Apron

x xفرك اليدين با�ستخدام املطهر الكحويل قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها مبا�شرة
x xت�ستخدم لتجنب تعر�ض اجللد للدم �أو ال�سوائل الأخرى من العينات او الأ�سطح امللوثة
x xنزع القفازات بعد �إنهاء املهام املختربية �أو عند ا�ستخدام التليفون �أو عند القيام ب�أي عمل مكتبي.
x xارتداء القفازات عند احلاجة ملالم�سة املواد الناقلة للعدوى
x xالتخل�ص من القفازات عندما تتلوث ب�شكل وا�ضح ،ويجب نزعها عند االنتهاء من العمل بالتعامل مع املواد
املعدية �أو عندما يحدث ثقب بالقفاز
x xيف�ضل ارتداء زوجني من القفازات.
x xعدم غ�سل القفازات التي يتم التخل�ص منها بعد اال�ستخدام وال ي�سمح بارتدائها خارج املخترب.
x xيجب ارتداء مالب�س ومعاطف املخترب وذلك عند دخول املخترب ويجب خلعها عند مغادرته.
x xت�ستخدم النظارات الواقية �أو واقيات الوجه والأقنعة للوقاية من خطر تعر�ض الوجه املحتمل للرذاذ
املتطاير من مواد خطرة �أو معدية اثناء التعامل مع امليكروبات خارج كبائن الأمان البيولوجي.
x xت�ستخدم ملرة واحدة فقط
x xيجب ارتدا�ؤها فوق مالب�س ومعاطف املخترب
x xعدم مل�سها بدون ارتداء القفازات من اجلهة االمامية
x xالتخل�ص منها مبا�شرة قبل ترك مكان العمل

التخل�ص من املخلفات

يطبق يف املخترب تعليمات التخل�ص من املخلفات الواردة يف ف�صل ادارة النفايات الطبية مع الرتكيز على :
y

yو�ضع املخلفات �شديدة العدوى يف �أكيا�س حمراء قابلة للتعقيم مثل مزارع امليكروبات
yتعقيم املزارع امليكروبية قبل التخل�ص منها
yالتخل�ص من النفايات ال�سائلة يف دورات املياه مع الرتكيز على ال�شطف اجليد للمجاري باملاء والكلور
yالتخل�ص من البول والرباز يف دورات املياه مع الرتكيز على ال�شطف اجليد للمجاري باملاء والكلور
yمعاجلة االدوات التي يعاد ا�ستخدامها بالطرق ال�سليمة الواردة يف ف�صل معاجلة االدوات
yالتعامل بحذر مع االدوات احلادة مع الرتكيز على عدم اعادة تغطية االبرة
yالتخل�ص مع االبر واالدوات احلادة يف الوعاء املقاوم للثقب وعدم القائها يف االكيا�س

y

yالتخل�ص من الوعاء عند امتالئه اىل الثلثني

y
y
y
y
y
y
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التعامل مع العينات املختربية
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

�yسحب العينات

yفرك �أو غ�سل اليدين قبل ارتداء القفازات
yارتداء قفازات الالتك�س قبل �سحب عينات الدم
yتغيري القفازات بني املري�ض واالخر مع الرتكيز على فرك اليدين
yاتباع اال�ساليب املانعة للتلوث اثناء �سحب العينات الواردة يف الف�صل اخلا�ص بذلك
yغلق الأوعية ب�أمان واحكام.
yعدم تلويث ال�سطح اخلارجي لوعاء العينات
yتوثيق املعلومات املهمة على عبوات العينات والنماذج املختربية
yعدم تلويث مناذج املخترب باليدين
yالتخل�ص الآمن من االبر واالدوات احلادة
yخلع القفازات ,فرك اليدين باملطهر الكحويل �أو غ�سلهما باملاء وال�صابون

yنقل العينات

y
نقل العينات يتم اما داخلي من االق�سام اىل املخترب او خارجي من املخترب اىل مكان �آخر:
y
y
y
y
y
y
y
y

y

yاجراء الفحو�صات على العينات

y

yفرك اليدين باملطهر الكحويل �أو غ�سلهما باملاء وال�صابون قبل تغيري املالب�س ال�شخ�صية
yارتداء مالب�س املخترب اخلا�صة

y

yارتداء مالب�س الوقاية ال�شخ�صية قبل اجراء �أي فح�ص خمتربي للعينات
x xارتداء القفاز ذات اال�ستخدام الواحد (الالتك�س) قبل التعامل مع العينات.
x xارتداء واقي الوجه والعينني عند القيام بالإجراءات التي قد ين�ش�أ عنها تطاير رذاذ الدم �أو االفرازات.
x xميكن ا�ستخدام احلاجز الواقي من الرذاذ املثبت بكبائن الأمان كبديل لأوقية الوجه والعينني.
x xارتداء الوزرة البال�ستيكية فوق مالب�س املخترب
yفتح عبوات العينات بحر�ص وحذر �شديدين.
yعدم ا�ستخدام املا�صات الفموية نهائيا
yعدم مل�س االغ�شية املخاطية نهائيا حيث ان البيئة املحيطة �شديدة التلوث
yاحكام اغالق االجهزة االلكرتونية ذات ال�سرعات العالية مثل جهاز الطرد املركزي
yالتعامل بحذر مع االدوات احلادة والزجاجات املختربية
yالتخل�ص مع االبر واالدوات احلادة يف الوعاء املقاوم للثقب وعدم القائها يف االكيا�س
yخلع القفازات ,فرك اليدين باملطهر الكحويل �أو غ�سلهما باملاء وال�صابون
yالتوثيق على ال�سجالت والنماذج املختلفة

y

y
y
y
y
y
y
y
y
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yتوثيق املعلومات ال�ضرورية على االكيا�س او ال�صناديق او النماذج قبل كل االجراءات
yفرك اليدين باملطهر الكحويل �أو غ�سلهما باملاء وال�صابون قبل ارتداء القفازات
yارتداء قفازات (الالتك�س) قبل ترتيب العينات يف ال�صندوق �أو الكي�س اخلا�ص
yغلق ال�صندوق �أو الكي�س ب�أمان واحكام.
yعدم تلويث ال�سطح اخلارجي ل�صندوق �أو كي�س العينات
yابقاء احلاويات مع العينات بو�ضع قائم ملنع االن�سكاب
yالنقل اخلارجي يحتاج اىل مربدات خا�صة مثل �صندوق الثلج للمحافظة على العينات
yخلع القفازات ,فرك اليدين باملطهر الكحويل �أو غ�سلهما باملاء وال�صابون
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ت�صميم �أق�سام املخترب الذي ي�ساعد يف ال�سيطرة على العدوى
املوقع والتخطيط
y
y
y
y
y
y
y

y

�yضرورة �إن�شاء املختربات ب�شكل متكامل بجميع املرافق.
yوجود خمتربات الفحو�صات املختلفة يف نف�س املوقع
 yيتم �سحب وجتميع العينات يف املنطقة خم�ص�صة لذلك والتي تقع بجوار اماكن الفحو�صات.
yتوفر دورات مياه خا�صة باملر�ضى وتقع بجوار منطقة �سحب وجمع العينات.
yتخ�صي�ص غرفة منف�صلة تابعة للمخترب يتم بها معاجلة الأدوات املختلفة.
yويجب توفري جهاز التعقيم بالبخار يف هذه املنطقة للتعامل مع النفايات �شديدة العدوى .
yينبغي ان تكون املواد امل�ستخدمة يف جدران وا�سطح املختربات من ال�سرياميك او الدهان االيبوك�سي امل�ضاد للفطريات
لي�سهل عملية التنظيف والتطهري .
yت�صميم املخترب ليف�صل بني املناطق التالية:
x

 xخمترب امليكروبيولوجي Microbiology

x xخمترب الكيمياء احليوية
x

Antifungal

Chemistry

xخمترب الدم (هيماتولوجي ) Hematology

x xمعمل حتليل الأن�سجة ( الباثولوجي )

�شكل رقم ( )21منوذج ت�صميم ق�سم خمتربات
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y
y

y
y
y

y
y
y

yيجب ان تتوفر اماكن خا�صة قريبة جدا لغ�سل اليدين باال�ضافة اىل توفري م�ستح�ضر فرك االيدي الكحويل مبختلف اماكن العمل
 yيجب ان تكون ا�سطح الطاوالت مقاومة للماء وللحرارة املعتدلة وللمذيبات الع�ضوية واالحما�ض والقلويات واملواد الكيمياوية امل�ستخدمة
يف تعقيم اال�سطح و املعدات.
 yتوفري م�ساحات تف�صل بني طاوالت املخترب والكبائن واملعدات لت�سهيل عملية التنظيف فيما بينها.
 yالبد ان يتم تغطية الكرا�سي وغريها من اثاث املخترب مبادة جلدية لت�سهيل عملية تنظيفها وتطهريها
yيجب تركيب كبائن االمان البيولوجي بعيد ًا عن االبواب والنوافذ التي ميكن فتحها وعن اماكن املخترب املزدحمة باحلركة وعن �أي معدات
اخرى قد ت�سبب اعاقة حركة تدفق الهواء بكبائن االمان البيولوجي .
 yيجب توفري مكان خا�ص بعيدا عن اماكن الفحو�صات لتنظيف الوجه و العيون اذا حدث تعر�ض للرذاذ
 yيجب توفري اال�ضاءة املالئمة جلميع ان�شطة املخترب مع جتنب االنعكا�سات واال�ضواء املبهرة التي قد تعيق الر�ؤية .
 yيف�ضل ادخال انظمة التهوية امليكانيكية التي تعمل على تدفق الهواء داخل املخترب دون ال�سماح بخروج تيارات الهواء اىل املناطق اخلارجية
عن نطاق املخترب ويف�ضل ان يكون اجتاه الهواء �سلبي يف منطقة الزراعة امليكروبية

نظافة البيئة يف املختربات

املخترب من االق�سام �شديدة اخلطورة يف امل�ست�شفيات وعندما تكون م�ستقلة بذاتها لذا يجب التنظيف اليومي والتطهري امل�ستمر با�ستخدام
مطهرات اال�سطح عالية الكفاءة مثل مركبات االمونيا الرباعية

yتنظيف االر�ضيات واال�سطح

y
y
y
y
y
y
y
y

yاتباع تعليمات م�سح وتنظيف املناطق �شديدة اخلطورة الواردة يف ف�صل التدبري املنزيل
yتنظيف االر�ضيات واال�سطح االفقية ب�صورة يومية باملاء واملنظفات ومن ثم التطهري .
yتنظيف اجلدران تطهريها ا�سبوعيا
yتنظيف االجهزة الدقيقة مثل جهاز الكيمياء وفحو�صات
yالدم والطرد املركزي من قبل الفنيني فقط
yا�ستخدام املطهرات على اال�سطح للق�ضاء على جميع امليكروبات
yلتنظيف االن�سكبات راجع ف�صل التدبري املنزيل

yتنظيف وتطهري كبائن الأمان و�أجهزة الفح�ص االلكرتونية املختلفة

y
y
y
y

y
y
y
y

yتنظيف كبائن االمان البيولوجي من الداخل واخلارج
yيومي ًا با�ستخدام املاء الدايفء وال�صابون ال�سائل.
yتطهري اماكن حدوث ان�سكابات الدم واالفرازات داخل الكبائن او على جدارها اخلارجي فور حدوثها وذلك با�ستخدام املاء البارد
وال�صابون ال�سائل الذابة املواد الربوتينية والدهنية ومن ثم م�سحها مبطهرات ت�سمح بها ال�شركة امل�صنعة
yتنظيف حا�ضنات الزراعة البكتريية وتطهريها ا�سبوعيا مب�سحها مبطهرات ت�سمح بها ال�شركة امل�صنعة
yالتنظيف والتطهري اليومي لالجهزة با�ستخدام مطهرات م�سموح بها
yيجب ان يتم التطهري با�ستخدام منا�شف خا�صة ال ترتك �آثار على االجهزة
�yإذا حدث ان�سكاب داخل كابينة الأمان البيولوجي �أو �أي جهاز �آخر:
x xافتح كابينة الأمان او اجلهاز امللوث
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x
x
x
x
x
x
x
y

xارتداء قفازات �شديدة التحمل
�xضع اوراق تن�شيف او فوط ما�صة فوق املواد املن�سكبة
xجمع املواد املن�سكبة مع االوراق او الفوط بطريقة حتوي جميع املواد امللوثة
xالتخل�ص من جميع املخلفات باكيا�س نفايات حمراء
xر�ش مطهر منا�سب ( مرخ�ص به من قبل ال�شركة املنتجة لالجهزة ) وتركه فرتة مو�صى بها
xم�سح االثار املتبقية باملطهر
xيو�صى با�ستخدام مركبات االمونيا الرباعية او املركبات االك�سجينية ال�صديقة للبيئة لغايات تطهري االجهزة احل�سا�سة

yحقيبة مواجهة االن�سكابات حتتوي على
x
x
x
x
x
x

xمطهر مركز مركبات االمونيا الرباعية مع اجللوترداهايد
�xأوراق التن�شيف او فوط خا�صة
xقطع �إ�سفنج
xقفازات مطاطية منزلية
xمالقط اللتقاط الزجاج املك�سور
xحاوية تتحمل التعقيم بالبخار امل�ضغوط.

العاملون يف املخترب
y
y

yيجب تطبيق جميع التعليمات الواردة يف ف�صل �صحة املوظفني
yحت�صني العاملني �ضد فريو�س االلتهاب الكبدي B Hepatitis

وللتف�صيل يف هذا اجلانب يرجى الرجوع اىل ف�صل نظافة البيئة
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