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” تضــع الدولــة ملــف الصحــة علــى أجنــدة األولويــات،
وهناك اهتمام كبيربتوفيرخدمة صحية متميزة ملواطنى
املحافظــات املختلفــة “
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كلمة السيدة أ.د /وزيرة الصحة والسكان
لقــد أصبــح واضحـاً مــن خــال مــا يمــر بــه العالــم مــن أحــداث صحيــة
طارئــة خطــورة العــدوى المكتســبة داخــل المنشــآت الصحيــة علــى
مســتوى العالــم كواحــدة مــن أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى المــرض أو
الوفــاة فــي كل مــن الــدول المتقدمــة والناميــة علــى الس ـواء ،كمــا ظهــر
جليـاً باإلحصــاءات والد ارســات أن هــذه العــدوى تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة
العــاج داخــل منشــآت الرعايــة الصحيــة كمــا تــزداد أيضـاً الفتـرة الزمنيــة
التــي يقضيهــا المرضــى داخــل المستشــفيات.
وفــي الســنوات األخي ـرة حدثــت تغي ـرات وتطــورات هائلــة فــي مجــال
تقديــم الخدمــة الصحيــة للمواطنيــن فــي مصــر ،فأصبحــت أكثــر تقدمـاً
باســتخدام التقنيــات الحديثــة ،ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد العامليــن فــي المجــال الصحــي وزيــادة عــدد
اإلج ـراءات والتدخــات االختراقيــة والمعقــدة التــي يتــم إجراؤهــا كوســيلة مــن وســائل العــاج .وهــذه
اء كانــت تشــخيصية أو عالجيــة أدت إلــى تحديــث الخدمــات الصحيــة فــي
اإلجـراءات والتدخــات سـو ً
مصــر ككل إال أنهــا أيض ـاً أدت إلــى زيــادة مخاطــر تعــرض المرضــى للمشــاكل المصاحبــة لتقديــم
الخدمــات الصحيــة.
إن ضمــان جــودة الخدمــات الصحيــة فــي مصــر أثنــاء عمليــات التحديــث والتطويــر القائمــة يعــد مــن
التحديــات التــي يجــب علينــا جميعـاً مواجهتهــا .ولذلــك يعــد البرنامــج القومــي لمكافحــة العــدوى ذو أولويــة
أساســية لــو ازرة الصحــة والســكان لمواجهــة هــذا التحــدي ،وتعتمــد اســتراتيجية هــذا البرنامــج علــى نظــم
ومحــاور متعــددة تضــع فــي المقــام األول تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة عــن طريــق الحــد
مــن حــدوث العــدوى ونقــل األم ـراض ،وقــد وضــع البرنامــج فــي االعتبــار اتقــاء العــدوى الناشــئة عــن
تقديــم الخدمــات الصحيــة والمشــاكل المصاحبــة لهــا وتقليــل المخاطــر المهنيــة التــي يتعــرض لهــا مقدمـوا
الخدمــات الصحيــة ،وضمــان ممارســات ســليمة لمكافحــة العــدوى الناشــئة عــن تقديــم الخدمــات الصحيــة
ورفــع كفــاءة ومهــارة العامليــن بهــا.
ويعــد اكتشــاف المضــادات الحيويــة الــذي تــم منــذ بضعــة عقــود ســابقة أحــد أهــم االكتشــافات البش ـرية
التــي أنقــذت مالييــن األرواح ،ومــن المخاطــر التــي تهــدد البشـرية أن نفقــد الفوائــد المرجــوة مــن اســتخدام
هــذا العــاج بســبب عــدم فعاليــة المضــادات الحيويــة ،وهــي ظاهـرة يعانــي منهــا العالــم اآلن بســبب ســوء
االســتخدام لهــذه األدويــة فــي االنســان والحيـوان.

لهــذا بــرزت المقاومــة للمضــادات الحيويــة باعتبارهــا أكبــر تهديــد لمعركــة البشـرية ضــد الجراثيــم المســببة
لألم ـراض المعديــة كمــا ت ازمــن ذلــك مــع محدوديــة تطويــر أو اكتشــاف أجيــال جديــدة مــن المضــادات
الحيويــة وتنــذر هــذه المشــكلة بالعــودة إلــى العصــور المظلمــة مــا قبــل اكتشــاف المضــادات الحيويــة.
وفــي ضــوء رؤيــة وتوجيهــات فخامــة الســيد رئيــس الجمهوريــة التــي حــددت ضمــان وجــود منظومــة
صحيــة متكاملــة كإحــدى الركائــز الفاعلــة التــي تســاهم بشــكل فعــال فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة،
وتعليماتنــا المتواصلــة لكافــة القطاعــات الصحيــة بضــرورة اإلرتقــاء بالمنظومــة الصحيــة بمــا يتوافــق مــع
المعاييــر الدوليــة مــن أجــل الحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن ،فقــد تــم تحديــث الدليــل القومــي المصــري
لمكافحــة العــدوى وإصــدار النســخة الرابعــة منــه متزامنـاً مــع ظهــور الجائحــة العالميــة لفيــروس الكوفيــد
–  19مما استتبعه تحديث بعض التفاصيل وتضمين بعض التوصيات الخاصة بالجائحة والصادرة
مــن منظمــة الصحــة العالميــة والجهــات العلميــة الدوليــة والتــي أثــرت تأثيـ اًر إيجابيـاً فــي الســيطرة علــى
الجائحــة.
ويعــد هــذا المرجــع الــذي بيــن أيدينــا خطــوة هامــة فــي مواجهــة تلــك التحديــات المختلفــة .ويعتبــر
خالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الب ــحث والمناقشــات واالختالفــات وتقديــم البدائــل والحلــول للكثيــر مــن المســائل المتعلقــة
بمكافحــة عــدوى المنشــآت الصحيــة .كمــا يعــد هــذا المرجــع بمثابــة نتــاج لجهــد ومشــاركة مجموعــة منتقــاة
مــن الخبـراء المصرييــن مــن و ازرة الصحــة والســكان والجامعــات المصريــة والهيئــات الطبيــة المختلفــة.
وقــد تــم تحديــث المعلومــات الـواردة باإلصــدارات الســابقة لهــذا الدليــل اعتمــاداً علــى المرجعيــات الدوليــة
المتخصصــة بهــذا الشــأن.
وإنــي ألنصــح كل مقدمــي الخدمــات الصحيــة فــي مصــر أن يحرصــوا علــى تطبيــق السياســات
واإلجــراءات الالزمــة لمكافحــة العــدوى لضمــان تقديــم خدمــة صحيــة آمنــة.
نسأل هللا تعالى  ...أن يوفقنا جميعاً لحماية بلدنا الحبيبة مصر
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تأثير مطهرات األيدي على أنواع الميكروبات المختلفة

72

3

خصائص بعض مطهرات األيدي

72

4

أنواع أساليب العمل

95

5

أمثلة لتحضير اليدين والجلد وارتداء الواقيات الشخصية أثناء اإلجراءات غير الجراحية
والتي تحتاج إلى األساليب المانعة للتلوث

6

الترتيب التنازلي لمقاومة الميكروبات للتطهير والتعقيم

136

7

مقارنة بين خصائص بعض المطهرات الكيميائية

148

8

األزمنة الالزمة للتعقيم بالبخار

152

9

درجات الح اررة واألزمنة المطلوبة للتعقيم الحراري الجاف

157

10

أنواع الحويصالت التي يوصى باستخدامها مع طرق التعقيم المختلفة

169

11

بعض أنواع المطهرات المستخدمة في تطهير البيئة في المنشآت الصحية

193

12

المطهرات الشائعة االستخدام في تطهير البيئة

194

13

نظافة األسطح والمعدات وأدوات رعاية المرضى

14

بناء على خطر التلوث الميكروبي
تصنيف المستحضرات المركبة إلى خمس فئات ً

234

15

تقييم المخاطر حسب نوع المشروع

241

16

عناصر تقييم مخاطر السالمة ()SRA-Safety Risk Assessment

242

فريق تقييم مخاطر السالمة وأدوارهم

243

17

أمثلة لعناصر التصميم

245

18

تقسيم المناطق على حسب درجة الخطورة (مكان المرضى)

246

19

تقييم درجة الخطورة طبقا لنوع المشروع ومكان المريض

248

20

االحتياطات الوقائية أثناء وبعد فترة العمل فى المشروع

249

21

الميكروبات الشائع ارتباطها بالتدخالت الطبية االختراقية والجراحية والمضادات الحيوية
الوقائية الموصى باستخدامها

-16أ

10

99-96

204-202

285-280

الدليل القومي المصري

قائمة الصور التوضيحية
رقم
الشكل

رقم
الصفحة

عنوان الشكل

1

دورة انتقال العدوى

23

2

انتقال عدوى االلتهاب الكبدي الفيروسي (بي)

26

3

انتقال العدوى في المنشآت الصحية

30

4

الخمس لحظات (مواقف) لتنظيف وتطهير األيدي بالمنشآت الصحية

63

5

الخطوات األساسية لغسل اليدين بالماء والصابون أو دلكهما بالمحلول الكحولي

64

6

المواضع التي يحتمل إغفالها أثناء عملية غسل اليدين

64

7

خطوات غسل اليدين الجراحي بالمطهر الرغوي
				

67

8

دلك اليدين بالمحلول الكحولي استعداداً للتدخل الجراحي

68

9

خطوات ارتداء القفازات المعقمة

80

10

كيفية خلع القفازات

80

11

كيفية ارتداء العباءة المعقمة

82

12

كيفية خلع العباءات

83

13

كيفية خلع واقي الوجه والعينين

84

14

خلع األقنعة الواقية

87

15

ترتيب ارتداء الواقيات الشخصية فى أقسام العزل

89

16

ترتيب خلع الواقيات الشخصية في أقسام العزل

90

17

مصادر وطرق انتقال العدوى من نظام العالج الوريدي

101

18

نظام العالج باستخدام التنقيط الوريدي

101

19

القسطرة البولية

107

20

أخذ عينة البول من القسطرة البولية

108

21

المناطق التى ال ينبغي مالمستها في السن والسرنجة

124
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قائمة الصور التوضيحية
رقم
الشكل

رقم
الصفحة

عنوان الشكل

22

دورة معالجة المعدات

137

23

العالقة بين أنواع األدوات وطرق التطهير أو التعقيم الذي يجب أن تمر به هذه
األدوات

139

24

خطوات التنظيف اليدوي لآلالت

142

25

الخطوات المتبعة في تغليف األدوات واآلالت باستخدام الروالت الورقية أو القماشية

155

26

المؤشرات الكيميائية

166

27

اختبار بويدك ()Bowie Dick Test

168

28

المؤشرات البيولوجية

170

29

مخطط يوضح مسار العمل المتبع إلعادة معالجة اآلالت

172

30

مخطط عام لقسم خدمات التعقيم

174

31

غرفة واحدة لمعالجة اآلالت وغيرها من األدوات

175

32

أمثلة لصناديق األمان

219

33

الضغط االنتقائى للمضادات الحيوية

254

34

خطوات نظام الترصد

289

35

مثال للمنحنى الوبائي في حال التعرض لمصدر مشترك للعدوى

306

36

مثال للمنحنى الوبائي في حال التعرض المتقطع لمصدر مشترك للعدوى

306

37

مثال للمنحنى الوبائي في حال وجود انتقال مستمر للعدوى من شخص آلخر

306

12

الدليل القومي المصري

المشاركون في إعداد اإلصدار الرابع:
وزارة الصحة:
د /عالء عيد
د /محمد عبد الفتاح

رئيس قطاع الطب الوقائي

رئيس اإلدارة المركزية للشئون الوقائية

اإلدارة العامة لمكافحة العدوى:
د /إيهاب عطية

د /محمد السيد بيومي

د /أحمد محمود عتمان

د /أسعد الصادق محمد

د /عصام مصطفى رشدي

د /دينا عصام محمد

د /حنان صالح الدين

د /أشرف شوقى عطية

د /مروة نبيل

د /ياسرمحمد قنديل

د /مريم مصطفى

د /محمد طه

د /سمر سليمان

د /لبنى سليم

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية:
د /الهام عزت
د /سحر عبد الفتاح

الهيئة العامة للتأمين الصحي:
د /عال احمد عبد العزيز

أمانة المراكز الطبية المتخصصة:
د /ميرفت السيد غازي
د /هاله محمد السعداني

اإلدارة العامة لألمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان:
د /أمل صالح

لمكافحة العدوى 2020
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اإلدارة المركزية لألسنان بوزارة الصحة والسكان:
د /امجد محمد ابراهيم

اإلدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة والسكان:
د /رانيا محمود فتحى

إدارات مكافحة العدوى بمديريات الشئون الصحية:
د /محمد محمد الشعيرة
د /حسناء محمد

الجامعات المصرية( :األسماء طبقاً للترتيب األبجدي)

				
أ.د /أماني الخولي
أ.د /أمل محمد سيد
أ.د /إيمان هويدي
أ.د /جيهان على أحمد الخولي
أ.د /جيهان محمد فهمي
أ.د /ساميه جرجس عبده
أ.د /سعاد حافظ
أ.د /شيرين احمد سامى المصرى
			
أ.د  /غادة عبد الواحد اسماعيل
أ.د /مريم عبدالمنعم أبوشادي
أ.د /مها عبد العزيز التوني
أ.د /مها حمدي
أ.د /ميرفت العناني
أ.د /والء عبد اللطيف ابراهيم
أ.د /والء شوقى خاطر

14

الدليل القومي المصري

وزارة الدفاع( :األسماء طبقاً للترتيب األبجدي)
لواء طبيب /اسامه صبحى

لواء طبيب /طارق النجدي
لواء طبيب /طارق عبد القادر
لواء طبيب /محمود احمد على

وزارة الداخلية( :األسماء طبقاً للترتيب األبجدي)
عقيد طبيب /إبراهيم صقر

عقيد طبيب /ضحى فاروق احمد

منظمة الصحة العالمية:
د /جان جبور
د /عاطف محمود سالم
د /عالء حشيش
د /عمر عبد العزيز أبو العطا
أ.د /سماح بسطاوي

مستشفى سرطان األطفال :57357
أ.د /نجوي خميس
د /سالي محي الدين

مجموعة مؤلفي اإلصدار األول (:)2003
السيدة /كارولين بودنشاتس

د /عمرو قنديل

د /فرانك ماهوني

د /كينيث أير هارت

د /مها طلعت

د /زهير حالج

مجموعة مراجعي اإلصدار الرابع (:)2020
د /محمد السيد بيومي

د /أحمد محمود عتمان

د /أسعد الصادق محمد

د /عصام مصطفي رشدي
د /إيهاب عطية
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أهمية مكافحة العدوى
في المنشآت الصحية

أهمية مكافحة العدوى في المنشآت الصحية
أهمية برنامج مكافحة العدوى
تعتبــر حــاالت العــدوى المكتســبة فــي المنشــآت الصحيــة مشــكلة يعانــي منهــا الكثيــرون فــي
جميــع أنحــاء العالــم ،وهــذا النــوع مــن العــدوى هــو النــوع الــذي قــد تحــدث اإلصابــة بــه خــال
القيــام بخط ـوات تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة أو ترتبــط بهــا وال يشــمل تلــك العــدوى التــي
كان مصاب ـاً بهــا المريــض وقــت دخولــه المنشــأة الصحيــة أو كان فــي فت ـرة حضانــة المــرض،
وتعتبــر تلــك العــدوى مــن أهــم أســباب الوفــاة ،كمــا أنهــا تتســبب فــي ارتفــاع معــدالت اإلصابــة
ببعــض األمـراض لــدى المرضــى الذيــن يتلقــون خدمــات الرعايــة الصحيــة ،وهــذه األمـراض التــي
قــد تحــدث كمضاعفــات ألنشــطة الرعايــة الصحيــة تتســبب فــي إهــدار م ـوارد الرعايــة الصحيــة
وزيــادة التكلفــة ،حيــث يرتبــط ذلــك بزيــادة العــاج باألدويــة وإج ـراء الد ارســات المعمليــة وتوفيــر
المســتلزمات الطبيــة للمرضــى باإلضافــة إلــى إطالــة فتـرة إقامــة المرضــى بالمستشــفيات ،األمــر
الــذي قــد يؤثــر بالســلب علــى حيــاة المرضــى حتــى بعــد الخضــوع للعــاج ،ومــن ثــم ال بــد مــن
مكافحــة هــذه العــدوى والحــد مــن انتشــارها.
ويعــد التقــدم التكنولوجــي فــي إج ـراءات التشــخيص والعــاج وزيــادة اللجــوء للتدخــات الطبيــة
والجراحيــة وزيــادة أعــداد المرضــى ضعــاف المناعــة وكذلــك زيــادة أعــداد المرضــى كبــار الســن
والذيــن يعانــون مــن أمـراض مزمنــة مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت علــى انتشــار تلــك العــدوى فــي
المنشــآت الصحيــة ومــن ثــم التعــرف عليهــا ، ،فضـاً عمــا ســبق فــإن زيــادة اســتخدام المضــادات
الحيويــة وخاصــة االســتخدام المفــرط أو غيــر الرشــيد لهــا أدى إلــى زيــادة أعــداد الميكروبــات
المقاومــة لهــذه المضــادات ،وهنــاك أســباب تزيــد مــن فرصــة اإلصابــة بالســاالت المقاومــة
للعــاج منهــا عــدم االهتمــام بمبــادئ الصحــة العامــة ،واالزدحــام الشــديد ،وعــدم وجــود برنامــج
فعــال لمكافحــة العــدوى ،وعــدم تدريــب القائميــن علــى الرعايــة الصحيــة وتوعيتهــم بوســائل مكافحــة
العــدوى.
وقــد بــرزت المقاومــة للمضــادات الحيويــة باعتبارهــا مــن أكبــر التحديــات لمعركــة البش ـرية ضــد
الجراثيــم المســببة لألمـراض المعديــة كمــا ت ازمــن ذلــك مــع محدوديــة تطويــر أو اكتشــاف أجيــال جديــدة
مــن المضــادات الحيويــة ،كمــا تشــير التقدي ـرات الحاليــة إلــى أن معــدل الوفيــات العالمــي الســنوي
بســبب اإلصابــة بالميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة يصــل إلــى  700000شــخص ســنوياً
الدليــل القومــي المصــري
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كما أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى  10ماليين بحلول عام  ,2050وتشير المؤشرات
أيضاً إلى أن حدوث معظم هذه الوفيات يكون في البلدان النامية.
وتؤثــر هــذه المشــكلة بشــدة علــى االقتصــاد العالمــي ممــا يعــوق عمليــات التنميــة حيــث مــن
المتوقــع أن تبلــغ تكلفــة التقاعــس عــن مجابهــة هــذه المشــكلة حتــى عــام  2050خســارة تراكميــة
تبلــغ  100تريليــون دوالر يمكــن أن ينخفــض بســببهاالناتــج اإلجمالــي العالمــي بنســبة تصــل إلــى
 ٪3.5ومــن المتوقــع أن تكــون الخســائر االقتصاديــة األكبــر فــي البلــدان الناميــة ومنهــا مصــر.
وبنــاءاً علــى ذلــك فقــد دعــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والعديــد مــن المنظمــات الحكوميــة
الدوليــة األخــرى ،وعلــى أرســها منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والز ارعــة والمنظمــة
العالميــة لصحــة الحيـوان إلــى ضــرورة اتخــاذ إجـراءات حاســمة لمنــع واحتـواء هــذا الخطــر العالمــي
كمــا أقــرت الجمعيــة العالميــة للصحــة فــي اجتماعهــا الثامــن والســتين بتاريــخ مايــو 2015خطــة
العمــل العالميــة بشــأن مجابهــة الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة ( )GAP-AMRكمــا
حثت الجمعية الدول األعضاء على ضرورة العمل على مواءمة خطط العمل القومية الخاصة
بهــم مــع خطــة العمــل العالميــة  GAP-AMRبحلــول مايــو  ،2017و قــد شــاركت مصــر فــي
هــذا المجــال عــن طريــق عمــل الخطــة القوميــة لمجابهــة الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيوية
والتــي تــم اعتمادهــا فــي أكتوبــر  2018والتــي تنــص فــي أحــد أهدافهــا الرئيســية علــى ضــرورة
دعــم وتنفيــذ ممارســات مكافحــة العــدوى التــي تســاهم فــي منــع وانتشــار الميكروبــات المقاومــة
للمضــادات الحيوية.عــاوة علــى ذلــك قــد يــؤدى عــدم االهتمــام بأســاليب الحقــن اآلمــن إلــى انتقــال
األمـراض عــن طريــق الــدم مثــل التهــاب الكبــد الفيروســي «بــي» ( « ، )HBVســي « ()HCV
وفيــروس العــوز المناعــي البشــري المكتســب ) ، (HIVفعلــى ســبيل المثــال أدت المحــاوالت التــي
تــم القيــام بهــا لعــاج مــرض البلهارســيا فــي مصــر عــن طريــق حقــن طرطـرات بوتاســيوم األنتيمــون
فــي الفتـرة مــن  1918إلــى  1982إلــى انتقــال عــدوى التهــاب الكبــد الفيروســي «ســي»  ،ويرجــع
الســبب فــي ذلــك إلــى إعــادة اســتخدام السـرنجات وإبــر الحقــن ألكثــر مــن مريــض.
إن مبــادئ مكافحــة العــدوى موحــدة علــى مســتوى العالــم ،وقــد تــم النهــوض بالخبـرة الفنيــة وتطويــر
التوصيــات المهتمــة بمكافحــة العــدوى فــي الــدول التــي تتوافــر بهــا أنظمــة مطــورة للرعاية الصحية،
وقــد تــم بــذل الوقــت والجهــد فــي هــذه الــدول مــن أجــل تدريــب المتخصصيــن علــى التحكــم فــي
فعــال للتحكــم فــي العــدوى يعــد مــن األولويــات
العــدوى ،ومــن الجديــر بالذكــر أن إطــاق برنامــج ّ
التــي تهتــم بهــا و ازرة الصحــة فــي مصــر ،كمــا أنــه جــزء رئيســي مــن الجهــود التــي مــن شــأنها أن
تنهــض بجــودة الرعايــة الصحيــة.
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المكونات الرئيسية لبرنامج مكافحة العدوى ()Core Components
لكــي يمكــن تطبيــق برنامــج فعــال لمكافحــة العــدوى بالمنشــآت الصحيــة فالبــد أن يشــتمل علــى
مكونــات أساســية الزمــة لذلــك علــى كل مــن المســتوى القومــي ومســتوى المنشــأة الصحيــة

وتتلخــص فــي اآلتــي:

 إنشاء الهيكل التنظيمي لبرنامج مكافحة العدوى. إعداد ونشر األدلة اإلرشادية الحتياطات مكافحة العدوى. التعليم والتدريب المستمر لجميع مقدمي الخدمة الصحية على احتياطات مكافحة العدوى. ترصــد العــدوى المرتبطــة بتقديــم الخدمــة الصحيــة ويشــمل العــدوى بالميكروبــات المقاومــةللمضــادات الحيويــة.
 إعداد وتنفيذ االستراتيجيات والخطط الالزمة لتطبيق البرامج وتنفيذ التوصيات. المتابعة المستمرة والتقييم.العدوى في المنشآت الصحية
ترتبــط عمليــة تقديــم الخدمــة الصحيــة بخطــر انتقــال العــدوى س ـواء للمريــض نفســه أو المرضــى
اآلخريــن والعامليــن بالمجــال الصحــي بــل والمجتمــع ككل ،ويرجــع ذلــك إلــى بعــض االعتبــارات مثــل:

 -احتمال كون المرضى المتلقين للخدمة الطبية أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى.

 -قد يكون هؤالء المرضى مصابين بأمراض معدية والتي بدورها قد تنتقل إلى اآلخرين.

 قد يتعرض المرضى لخطر انتقال العدوى من جراء عدم االلتزام باحتياطات مكافحة العدوى.كما أن هناك عوامل أخرى قد تسهم في انتقال العدوى منها:
 زيــادة عــدد المتردديــن علــى المنشــآت الصحيــة وت ازيــد معــدالت اإلقامــة داخــل المستشــفياتحيــث ال يتوافــر الوقــت والمــكان الالزميــن لم ارعــاة االلت ـزام باحتياطــات مكافحــة العــدوى.
 نقص عدد العاملين في بعض المنشآت الصحية. -ضعف إمكانيات البنية التحتية لبعض المنشآت الصحية.
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مصادر العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية:
هناك مصدران أساسيان للعدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية:
 مصدر عدوى ذاتي:يوجــد مســبب العــدوى داخــل المريــض كجــزء مــن الميكروبــات المقيمــة (الفلــو ار الطبيعيــة) ،وأثنــاء

إقامــة المريــض فــي المستشــفى والتعامــل معــه قــد يط ـ أر تغيــر علــى مســتوى مناعتــه أو تصــل
بعــض هــذه الميكروبــات للمناطــق المعقمــة بطبيعتهــا مــن الجســم أثنــاء القيــام ببعــض اإلجـراءات

االختراقيــة كمــا هــو الحــال فــي تركيــب قســطرة وريديــة أو بوليــة أو إج ـراء عمليــة جراحيــة أو
قــد يزيــد عــدد هــذه الميكروبــات عــن الطبيعــي نتيجــة عمليــة الضغــط االنتقائــي نتيجــة اســتخدام
المضــادات الحيويــة واســعة المجــال ممــا يــؤدي إلــى حــدوث العــدوى.

 مصدر عدوى خارجي:تحــدث العــدوى عــن طريــق دخــول بعــض الميكروبــات إلــى جســم المريــض مــن مصــدر خارجــي،
ومــن ثــم فقــد تنتقــل إليــه العــدوى بطريقــة مباشـرة أو غيــر مباشـرة.
الحواجز الطبيعية التي تقي من العدوى داخل الجسم
 -1الجلــد :هــو خــط الدفــاع األول بشــرط أن يكــون ســليماً ،وعنــد تعــرض الجلــد الســليم للتالمــس
مــع الميكروبــات فإنــه يمكــن إ ازلــة هــذه الميكروبــات عــن طريــق غســل الجلــد ،ولكــن إذا جــرح
الجلــد أو فتــح بــأي طريقــة كمــا هــو الحــال فــي اإلكزيمــا أو الجــروح ،عندئــذ يمكــن أن تدخــل هــذه

الميكروبــات الجســم عبــر هــذه الجــروح.

 -2األغشــية المخاطيــة :تغطــى األغشــية المخاطيــة بإفـ ارزات طبيعيــة تقــي الجســم مــن بعــض

الميكروبــات التــي قــد تهاجــم الجســم ،كمــا أن األغشــية المخاطيــة عــادة مــا تغيــر وتبــدل خالياهــا
للحفــاظ علــى ســامتها ،وتغطــي الفلــو ار الطبيعيــة األغشــية المخاطيــة وتقيهــا مــن البكتيريــا

«الخارجيــة» وفــى حالــة مــا إذا حــدث أي تغيــر فــي الفلــو ار الطبيعيــة بســبب بعــض األدويــة ،فقــد
يــؤدي ذلــك إلــى اســتعمار الميكروبــات للجســم ومــن ثــم قــد تحــدث العــدوى .وجديــر بالذكــر أن

االســتخدام غيــر الرشــيد للمضــادات الحيويــة يدمــر الفلــو ار الطبيعيــة التــي تحــل محلهــا س ـريعاً
الميكروبــات المســببة لألم ـراض.
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 -3المناعــة الذاتيــة المعتمــدة علــى األجســام المضــادة  :وهــى أجســام مضــادة أو بروتينــات

تفرزهــا بعــض خاليــا الجســم ،ووظيفتهــا الهجــوم علــى الميكروبــات المســببة لألمـراض التــي تدخــل

الجســم وتحــول دون انتشــارها فــي الجســم.

 -4المناعــة الخلويــة :وتتحكــم فــي هــذا النــوع مــن المناعــة بعــض أن ـواع خاليــا الــدم البيضــاء
التــي تتولــى تنســيق عمليــة مواجهــة الميكروبــات الغريبــة عــن الجســم ،ولهــذا أهميــة بالغــة فيمــا
يتعلــق بمناعــة الجســم ،وهــذه الخاليــا لديهــا القــدرة علــى تدميــر الميكروبــات المســببة لألمـراض،

حيــث تهاجــم هــذه الخاليــا الميكروبــات مباش ـرًة أو تحفــز م ـواداً معينــة (أجســام مضــادة أو
اإلنترفيــرون) تعمــل علــى تثبيــط نشــاط هــذه الميكروبــات ،وتعتبــر المناعــة الخلويــة هــي المكــون

األساســي للجهــاز المناعــي داخــل جســم اإلنســان ،حيــث تختــزن المعلومــات وتتعــرف علــى

مولدات األجســام المضادة (المســتضدات) للميكروبات كما تقوم بتحفيز رد الفعل أو االســتجابة
الوقائيــة فــي حــال إذا مــا كان هنــاك احتمــال للتعــرض لبعــض الميكروبــات المســببة للمــرض.
التحول من االستعمار بالميكروبات إلى العدوى
تعتمــد فرصــة اإلصابــة بالعــدوى مــن عدمهــا بعــد التعــرض للميكروبــات علــى التفاعــل بيــن هــذه

الميكروبــات ودفاعــات الجســم .وليــس حتم ـاً علــى كل مــن يصــاب باالســتعمار الميكروبــي أن
يصــاب بالعــدوى ،فقــد يمثــل أولئــك األشــخاص الذيــن انتقل ـوا مــن مرحلــة االســتعمار الميكروبــي
إلــى مرحلــة العــدوى جــزءاً بســيطاً فقــط مــن إجمالــي األفـراد الحامليــن للميكــروب المســبب للمــرض.
األشخاص األكثر عرض ًة لإلصابة بالعدوى داخل المنشآت الصحية:
يتمتــع األشــخاص األصحــاء بمناعــة طبيعيــة ضــد العــدوى ،أمــا المرضــى المصابــون بنقــص

المناعــة واألطفــال حديثــو ال ـوالدة والمســنون واألشــخاص المصابــون بأم ـراض مزمنــة فهــم أقــل

مقاوم ـ ًة للعــدوى ،ومــن ثــم فهــم أكثــر تعرض ـاً لإلصابــة بالعــدوى بعــد االســتعمار بالميكروبــات،
لذلــك نجــد أن العامليــن األصحــاء وإن كان ـوا معرضيــن لخطــر اإلصابــة بالعــدوى فــي مــكان
عملهــم إال أن ذلــك يكــون بصــورة أقــل مــن المرضــى.
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الميكروبات المسببة لألمراض:
إن مقاومــة الجســم للعــدوى عامــل مهــم جـ ًـدا لتحديــد مــا إذا كان الشــخص ســيصاب بالعــدوى بعــد

االســتعمار بالميكروبــات أم ال ،فالجلــد واألغشــية المخاطيــة تعمــل كحواجــز بيــن الجســم والبيئــة
المحيطــة بــه ،وقــد تتــم العــدوى إذا ماتــم اخت ـراق هــذه الحواجــز .كمــا قــد يتــم تخطــي الخ ـواص

الدفاعيــة للجلــد  -خــط الدفــاع األول  -إذا طالــت مــدة وجــود جســم غريــب أو أحــد األجه ـزة

العالجيــة داخــل الجســم مثــل القســطرة الوريديــة أو القســطرة البوليــة ،ممــا يت ازيــد معــه احتمــال
اإلصابــة بالعــدوى بمــرور الوقــت.

مــن أهــم العوامــل التــي تحــدد حــدوث العــدوى مــن عدمهــا هــو طبيعــة الميكروبــات المكونــة

للمســتعمرة وعددهــا وقدرتهــا علــى إحــداث المــرض ،ومــن هــذه الميكروبــات الفطريــات والبكتيريــا
والفيروســات والطفيليــات والتــي قــد تكــون غيــر مســببة للمــرض بطبيعتهــا ،وتتوافــر اللقاحــات
واألمصــال وغيرهــا مــن أســاليب العــاج الوقائيــة للكثيــر مــن هــذه الميكروبــات.

وال تتــم اإلصابــة بالعــدوى عنــد وجــود عــدد ضئيــل مــن الميكروبــات داخــل األنســجة أو حولهــا،
ولكــن عندمــا يــزداد العــدد عــن حــد معيــن فمــن المتوقــع أن يصــاب ذلــك النســيج بالعــدوى ،ويختلف

ذلــك تبع ـاً لنــوع الميكروبــات وموضــع دخولهــا مــن الجســم ،وعلــى ســبيل المثــال فــإن الجرعــة
الالزمــة إلحــداث المــرض بواســطة بعــض أن ـواع المعويــات مثــل (Serratia Klebsiella

 ,)sppتزيــد عــن  )510(100000مــن الوحــدات المكونــة للمســتعمرة/ملم ،علــى عكــس الحــال
مــع فيــروس التهــاب الكبــد “بــي” الــذي يكفــى فيــه عــدد قليــل مــن الفيروســات إلحــداث اإلصابــة.
دورة انتقال العدوى (سلسلة العدوى)
ال تحــدث العــدوى إال مــع وجــود العناصــر األساســية المؤديــة إلــى ذلــك وهــذه العناصــر هــي:
عامــل مســبب للعــدوى ،ومصــدر لهــذا العامــل ،وعائــل معــرض لإلصابــة بهــذا العامــل ،واألهــم

مــن ذلــك كلــه وجــود طريقــة ينتقــل بهــا العامــل مــن المصــدر إلــى العائــل ،ويعــرف التفاعــل بيــن
هــذه العناصــر جميعـاً باســم ( سلســلة العــدوى ) أو ( دورة انتقــال العــدوى ) ويركــز ذلــك التفاعــل

على الروابط والعالقات بين جميع هذه العناصر .ويوضح الشــكل رقم ( )1دورة انتقال العدوى
مــن شــخص إلــى آخــر ،وللحيلولــة دون انتقــال العــدوى يجــب كســر هــذه الــدورة فــي نقــاط معينــة.
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المكونات الخمسة لدورة انتقال المرض
العوامل المسببة للعدوى:
وهــي تلــك الميكروبــات التــي يمكــن أن تتســبب فــي اإلصابــة بالعــدوى أو المــرض ،وتشــمل
البكتيريــا والفيروســات والفطريــات والطفيليــات.
أوالً :مســتودع العــدوى :وهــو المــكان الــذي تعيــش فيــه الميكروبــات المســببة للمــرض وتنمــو
وتتكاثــر ،وقــد يكــون فــي اإلنســان أو الحي ـوان أو النبــات أو التربــة أو اله ـواء أو المــاء أو غيــر
ذلــك مــن المحاليــل أو األدوات والمعــدات المســتخدمة فــي المستشــفيات ،والتــي قــد تكــون مكمنـاً
للميكروبــات المســببة للمــرض.

شكل رقم ( )1دورة انتقال العدوى

لمكافحة العدوى 2020
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ثانيـاً :أماكــن الخــروج :تطلــق علــى الطريــق الــذي تخــرج مــن خاللــه العوامــل المســببة ،ويمكــن
للكائــن المســبب للعــدوى أن يخــرج مــن المكمــن مــن خــال الــدورة الدمويــة أو الفتحــات الموجــودة
بالجلــد (مثــل الجــروح الســطحية ،والجــروح العميقــة ،والمواضــع التــي خضعــت للج ارحــة والطفــح
الجلــدي) واألغشــية المخاطيــة والجهــاز التنفســي والجهــاز البولــي والتناســلي والجهــاز الهضمــي،
وذلــك عــن طريــق الــدم أو اإلفـ ارزات أو الــرذاذ الــذي يصــدر عــن هــذه األجـزاء مــن الجســم.
ثالث ـاً :طــرق االنتقــال :تطلــق علــى الطريقــة التــي تنتقــل بهــا الميكروبــات مــن المســتودع إلــى
العائــل المعــرض لإلصابــة ،وتوجــد خمــس طــرق أساســية النتقــال العوامــل المعديــة وهــي:
 -1التالمــس :يعتبــر التالمــس مــن أهــم طــرق انتقــال العــدوى وأكثرهــا شــيوعاً فــي المنشــآت
الصحيــة ويمكــن تقســيمه إلــى نوعيــن فرعييــن:
 التالمــس المباشــر :ويقصــد بــه انتقــال الميكروبــات نتيجــة تالمــس ســطح جســم شــخصمصــاب بالمــرض مــع ســطح جســم آخــر عرضــة لإلصابــة بذلــك المــرض.
 التالمــس غيــر المباشــر :ويقصــد بــه تالمــس المعــرض لإلصابــة بالمــرض مــع أدوات ملوثــةمثــل المعــدات واإلبــر والضمــادات الطبيــة الملوثــة أو األيــدي الملوثــة للقائميــن علــى خدمــات
الرعايــة الصحيــة أو القفــازات الملوثــة التــي لــم يتــم اســتبدالها عنــد التعامــل مــع المرضــى.
 -2الــرذاذ (االنتقــال عــن طريــق القطيـرات) :ويقصــد بــه انتقــال الميكروبــات المســببة للمــرض
عــن طريــق الــرذاذ الــذي يحتــوى علــى الميكروبــات الناتجــة عــن الشــخص مصــدر العــدوى أثنــاء
قيامــه بالتحــدث أو العطــس أو الســعال أو الناتــج عــن بعــض اإلج ـراءات الطبيــة مثــل إج ـراء
منظــار للشــعب الهوائيــة أو أجه ـزة شــفط الس ـوائل مــن الجهــاز التنفســي ،وينتشــر ذلــك الــرذاذ
الملــوث عبــر الهـواء لمســافة قصيـرة ال تزيــد عــن  2-1متــر ويتــم دخولــه إلــى جســم العائــل عــن
طريــق الفــم أو األنــف أو الملتحمــة.
 -3االنتقــال عــن طريــق الهــواء :قــد ينتقــل العامــل المســبب للعــدوى عبــر نويــات قطيريــة
(رذاذيــة) صغي ـرة جــداً (أقــل مــن أو تســاوي  5ميكرونــات) تحتــوي علــى كائنــات دقيقــة تظــل
معلقــة فــي اله ـواء الــذي يحملهــا لمســافات بعيــدة -بخــاف القطي ـرات الكبي ـرة -ثــم يقــوم العائــل
المعــرض لإلصابــة بالمــرض باستنشــاق تلــك النويــات الصغيـرة ومــن أمثلتهــا (الحصبــة والــدرن)
وتظــل هــذه النويــات الصغي ـرة معلقــة فــي اله ـواء لفت ـرات زمنيــة متغاي ـرة وهنــا يلــزم االســتعانة
بأســاليب التهويــة الخاصــة لمنــع انتقــال هــذه الميكروبــات.
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 -4العامــل الوســيط الناقــل :قــد تنتقــل الميكروبــات المســببة للعــدوى بطريقــة غيــر مباشـرة إلــى
العائــل المعــرض للعــدوى عــن طريــق مــادة ملوثــة بالعامــل المســبب للعــدوى ومــن هــذه النواقــل
الطعــام (مثــال ذلــك :الســالمونيال) ،والــدم (مثــال ذلــك  :فيــروس االلتهــاب الكبــدي «بــي» وفيــروس
االلتهــاب الكبــدي «ســي» وفيــروس العــوز المناعــى لــدى اإلنســان) والمــاء (مثــال ذلــك  :الكوليـ ار
والشــيجلال).
 -5العائــل الوســيط الناقــل :يمكــن أن تنتقــل الميكروبــات المســببة للمــرض للعائــل المعــرض
لإلصابــة عــن طريــق الحشـرات وغيرهــا مــن الالفقاريــات (مثال:البعــوض الــذي قــد ينقــل المالريــا
والحمــى الصفـراء وحمــى الـوادي المتصــدع ،والبراغيــث التــي قــد تنقــل الطاعــون) .إال أن أهميتهــا
فــى نقــل عــدوى المنشــآت الصحيــة أقــل منهــا فــى المجتمــع.
رابعاً :أماكن الدخول:
تمثــل أماكــن الدخــول الطريــق الــذي تســلكه الميكروبــات المســببة للمــرض لتدخــل جســم العائــل
المعــرض لإلصابــة ،وقــد تدخــل هــذه الميكروبــات عــن طريــق:
 مجرى الدم (من خالل مواقع دخول األجهزة للدم مثل القساطر الوريدية والمحاقن). فتحات الجلد (مثال :الجروح السطحية والعميقة والطفح الجلدي وموضع الجراحة). األغشية المخاطية (مثال :العيون واألنف والفم). الجهاز التنفسي (مثال :الشعب الهوائية والرئتين). الجهاز البولي والتناسلي (مثال :المهبل ومجرى البول). الجهاز الهضمي (مثال :الفم وفتحة الشرج).خامساً :العائل المعرض لإلصابة:
وهــو الشــخص الــذي يمكــن أن يصــاب بالعــدوى عــن طريــق الميكروبــات المســببة للمــرض ،وقــد
يكون هذا العائل هو المريض أو العامل بمجال الرعاية الصحية أو األفراد العاملين كمساعدين
بالمستشــفى أو زوار المستشــفى وغيرهــم مــن أفـراد المجتمــع ،ويختلــف العائــل باختــاف العامــل
المســبب للمــرض ،ويســاعد التطعيــم ضــد أن ـواع معينــة مــن الميكروبــات المســببة للعــدوى فــي
تقليــل اإلصابــة باألمـراض التــي تســببها هــذه الميكروبــات.
لمكافحة العدوى 2020

25

الجــزء األول

مثال :كيف يمكن أن ينتقل فيروس التهاب الكبد (بي) في منشأة الرعاية الصحية؟

شكل رقم ( )2انتقال عدوى االلتهاب الكبدي الفيروسي (بي)
الوقاية من اإلصابة بالعدوى في المنشآت الصحية
االحتياطات القياسية
تســتدعي الحاجــة االلتـزام باالحتياطــات القياســية عنــد العنايــة بالمرضــى فــي المنشــآت الصحيــة
للحــد مــن انتقــال العــدوى ،والمقصــود باالحتياطــات القياســية هــي االحتياطــات التــي تهــدف إلــى
منــع انتقــال العــدوى وحمايــة المرضــى والعامليــن والمتدربيــن والــزوار وغيرهــم ،حيــث يتــم تطبيــق
هــذه االحتياطــات علــى جميــع المرضــى فــي جميــع األوقــات عنــد التعامــل المباشــر معهــم أو
مــع سـوائل الجســم أو األشــياء التــي قــد تكــون معديــة لتلوثهــا بالــدم وسـوائل الجســم األخــرى مثــل
األدوات الجراحية المســتعملة والمنســوجات وأســطح العمل وأدوات العناية بالمرضى وغير ذلك.
ويجــب أن يكــون اتبــاع تلــك االحتياطــات جــزءاً مــن الممارســات المتبعــة مــع كل المرضــى فــي كل
مســتويات الرعاية الصحية بصرف النظر عما إذا كانوا مصابين بأمراض معدية أم ال وتشــمل اآلتي:
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 نظافة وتطهير األيدي. ارتداء أدوات الوقاية الشخصية. االحتياطات الصحية التنفسية وآداب السعال. الحقن اآلمن. إعادة معالجة اآلالت واألدوات الطبية. تنظيف وتطهير البيئة. إعادة معالجة المنسوجات. إدارة مخلفات الرعاية الصحية. مكان إقامة المريض بالمنشأة الصحية.احتياطات العزل :
تعــرف السياســة الخاصــة بالتعامــل مــع المرضــى المحتمــل أو الثابــت إصابتهــم بالعــدوى باســم
احتياطات العزل وتعتمد على العلم بكيفية انتقال األجســام المعدية الحاملة لمســببات األمراض
والتي يجب أن يتم تطبيقها على المرضى المعروف أو المحتمل إصابتهم بالعدوى أو المرضى
المصابيــن بمســتعمرات مــن الميكروبــات المعديــة المســببة لألمـراض والتــي لهــا أهميــة وبائيــة.
وتنقســم هــذه االحتياطــات إلــى عــدة فئــات وفق ـاً لطبيعــة انتشــار العــدوى ،ومــن المهــم أن يتــم
التأكيــد علــى أن بعــض الميكروبــات تنتقــل بأكثــر مــن طريقــة ،ومــن ثــم فيمكــن اتبــاع أكثــر مــن
فئــة مــن االحتياطــات الخاصــة بعــزل مصــدر العــدوى.

أهمية اتباع الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى :
كما أوضحنا في الجزء السابق ،يجب أن يتم قطع دورة انتقال المرض عند نقطة معينة من
الدورة للحيلولة دون انتشار العدوى ،وأسهل نقطة يمكن أن يتم عندها قطع الدورة هي طريقة
انتقال العدوى ،ويتم ذلك عن طريق اتباع اإلجراءات المناسبة لمنع انتشار العدوى حيث يتم
منع العوامل المعدية من االنتقال لعائل عرضة للعدوى.

لمكافحة العدوى 2020
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يؤدي االلتزام باتباع الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى إلى اآلتي:
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5

منع /الحد من انتقال العدوى في المنشآت الصحية .
منع /الحد من انتقال العدوى بواسطة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات.
حماية المجتمع من اإلصابة بالعدوى من المنشآت الصحية.
تقديم خدمة صحية آمنة.
تقليل تكلفة خدمات الرعاية الصحية حيث أن الوقاية أقل تكلفة من العالج.

تقييم المخاطر ومكافحتها
تعــرف المخاطــر بأنهــا احتماليــة التعــرض لمحنــة أو خســارة ،ويمكــن التعــرض لمخاطــر عديــدة
ومعروفــة بســبب انتقــال األم ـراض المعديــة إلــى المرضــى والعامليــن أو حتــى المجتمــع بأس ـره وذلــك
أثنــاء توفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم ،وتت ازيــد خطــورة اإلصابــة بالعــدوى المتعلقــة بالمستشــفى بصفــة
عامــة بيــن المرضــى ذوى الحــاالت الحرجــة وأولئــك الذيــن يتعرضــون إلجـراءات طبيــة مكثفــة ومعقــدة.
وال شــك أن تقييــم المخاطــر ومكافحتهــا يعــد وســيلة ضروريــة يلجــأ إليهــا فريــق مكافحــة العــدوى
عنــد تقييمهــم وتقديرهــم للمواقــف أو عنــد العنايــة بالمرضــى للحــد مــن هــذه المخاطــر عــن طريــق

اتبــاع اإلجـراءات المناســبة لمنــع انتشــار العــدوى.

ويتعيــن الشــروع فــي تقييــم المخاطــر قبــل تنفيــذ أنشــطة وإج ـراءات مكافحــة العــدوى ،وينبغــي
أن يشــمل التقييــم د ارســة نوعيــة المرضــى ومقدمــي الخدمــة الصحيــة واإلج ـراءات اإلكلينيكيــة
والمخاطــر المصاحبــة لهــا فضـاً عــن االحتياجــات اإلداريــة مــن أجــل الحــد مــن هــذه المخاطــر.
وينبغــي أن يوضــع فــي االعتبــار البيئــة التــي يقيــم بهــا المرضــى باإلضافــة إلــى توفيــر المعلومــات
الالزمــة عــن أنـواع األمـراض المعديــة التــي تســود المنطقــة التــي يقطــن بهــا المريــض ،كمــا ينبغــي
أن يســتعرض هــذا التقييــم كافــة السياســات الحاليــة لمواجهــة هــذه المخاطــر باإلضافــة إلــى توفيــر
اإلمــدادات الهامــة والبنيــة التحتيــة التــي تضمــن توفيــر األمــان لإلج ـراءات التــي تحظــى بدرجــة
خطــورة عاليــة والبــد عنــد الشــروع فــي تقييــم المخاطــر أن يتــم االعتمــاد علــى الحقائــق العلميــة قــدر
المســتطاع .وحينمــا يتــم االنتهــاء مــن إعــداد تقريــر بتقييــم المخاطــر ،يتــم بعــد ذلــك تحديــد خطــة
العمــل ،وتنطــوي أولــى خطـوات العمــل علــى تطويــر وتوضيــح السياســات الخاصــة بمنــع انتشــار
العــدوى بلغــة يســهل فهمهــا ،كمــا ينصــح باســتخدام صــور توضيحيــة يتــم عرضهــا فــي مناطــق
العمــل مــن أجــل تعزيــز سياســات مكافحــة العــدوى.
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تقرير تقييم المخاطر:
•يقدم إرشادات منطقية ومدروسة بعناية.
•يكون فعاالً وقليل التكلفة.
•ال يستغرق وقت وجهد طاقم العاملين.
•ال يثير مخاوف المرضى.

•يفسح المجال للقيام بأعمال الرعاية الصحية.

خطوات تقييم المخاطر
 -1تقييم األنشطة التي قد تسبب انتشار العوامل المعدية.
 -2وضــع كل الحقائــق والشـواهد الخاصــة بهــذه األنشــطة فــي االعتبــار ،فضـاً عــن اإلجـراءات
الوقائيــة الالزمــة لمكافحــة العــدوى.
 -3إدراك التدخل الالزم لمنع أو تقليل انتشار األمراض المعدية.
 -4تطوير اإلرشادات والسياسات الالزمة لتقليل احتمالية انتشار العدوى.
 -5يجب أن تكون االحتياطات بسيطة وقابلة للتنفيذ.

أسس يجب معرفتها:
•تحديد العامل مصدر الخطر (ميكروبياً أو مادة عضوية).
•كيفية التعرض للخطر (طبيعة انتشار العدوى).
•كيفية تقليص هذه المخاطر (التدخل).

•اســتخدام المبــادئ المذكــورة أعــاه لكــي يســتفيد منهــا صنــاع السياســة لتقديــم خدمــة صحيــة آمنــة
مــع ترشــيد اســتهالك المـوارد.

لمكافحة العدوى 2020
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انتقال العدوى فى المنشآت الصحية :يمثل الشكل رقم ( )3خطر انتقال العدوى بالمنشآت
الصحية من المصدر إلى العائل المعرض للعدوى:
 -1من المرضى إلى المرضى.
 -2من المرضى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية.
 -3من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى المرضى.
 -4من عامل إلى آخر.

شكل رقم ()3
انتقال العدوى في المنشآت الصحية

30

الدليل القومي المصري

المفاهيم الخاطئة بشأن اإلصابة بالعدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية
عــادة مــا يعتقــد الكثيــر مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة أن احتمــال اإلصابــة بالعــدوى أثنــاء تقديــم

الخدمــة الصحيــة هــو احتمــال ضعيــف ،كمــا قــد يعتقــدون أن احتمــال اإلصابــة بعــدوى األمـراض

الخطي ـرة مثــل فيــروس العــوز المناعــي البشــري ( )HIVوااللتهــاب الكبــدي الفيروســي «ســي»
مســتبعد ولذلــك ال يعيــرون هــذا الموضــوع اهتمامهــم ،ولكــن فــي حقيقــة األمــر نجــد أنــه مــن

الصعــب أن يتــم تتبــع حــاالت اإلصابــة بالعــدوى بعــد القيــام باإلجـراءات الطبيــة داخــل المنشــآت

الصحيــة ومــن الصعــب أيض ـاً معرفــة األشــخاص الذيــن يحملــون فــي دمهــم مســببات العــدوى
ويعــزى ذلــك إلــى:
 عدم وجود نظام ترصد للعدوى. -قــد يصعــب التعــرف علــى العــدوى التــي تتــم اإلصابــة بهــا بعــد القيــام باإلج ـراءات الطبيــة

خاصــة مــع مــن يقدمــون الكثيــر مــن الخدمــات الطبيــة للمرضــى غيــر المقيميــن فــي المستشــفى،
وعلــى أيــة حــال قــد تحــدث اإلصابــة بأم ـراض معديــة أثنــاء الج ارحــة وتظهــر فــي غضــون أيــام
قليلــة بعــد تنفيــذ اإلجـراء اإلكلينيكــي ،بينمــا قــد ال تظهــر أعـراض العــدوى إال بعــد تنفيــذ اإلجـراء
بعــدة أشــهر.

 فــي كثيــر مــن األحيــان ال تتســبب العــدوى فــي ظهــور أعـراض خطيـرة علــى المرضــى بحيــثيحتاجــون إلــى مناظـرة الطبيــب ،وعلــى الرغــم ممــا قــد تســببه العــدوى مــن طــول فتـرة العــاج ،إال

أن هــذه األمـراض قــد تشــفى مــن تلقــاء نفســها.

 -قــد يلجــأ المرضــى إلــى اســتكمال عــاج مضاعفــات مــا بعــد اإلجـراء الطبــي فــي مستشــفى آخــر

أو تحت إشـراف صيدلية.

 -قــد ال يــدرك المرضــى أو العاملــون بالمستشــفى إصابتهــم بعــدوى فيــروس العــوز المناعــي أو

إحــدى فيروســات االلتهــاب الكبــدي الفيروســي لســنوات بعــد اإلصابــة بالعــدوى ،حتــى تطـ أر شـواهد

علــى ذلــك فــي المســتقبل .كمــا أنــه مــن الصعــب إيجــاد عالقــة حتميــة بيــن اإلج ـراءات الطبيــة

الســابقة وحــدوث العــدوى.
لمكافحة العدوى 2020
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المفاهيــم الخاطئــة عــن ســامة مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي حالــة عــدم اتبــاع الممارســات
الســليمة لمكافحــة العــدوى
يعتقــد الكثيــر مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة أن االلتـزام باحتياطــات مكافحــة العــدوى مقصــور فقــط
علــى حــاالت التعامــل مــع المرضــى المصابيــن بأمـراض معديــة ،ويفضــل بعــض مقدمــي الرعايــة
الصحيــة أن يقوم ـوا بفحــص المرضــى فحص ـاً معملي ـاً قبيــل تقديــم خدماتهــم اإلكلينيكيــة (مثــل
الج ارحــة) لمعرفــة مــا إذا كانـوا مصابيــن بفيــروس العــوز المناعــي البشــري « »HIVأو االلتهــاب
الكبــدي الفيروســي «بــي» ،أو «ســي» ،والينصــح بالقيــام بهــذا اإلجـراء لألســباب التاليــة:
 بعــض أنـواع العــدوى التــي تنتقــل عــن طريــق الــدم (مثــل :االلتهــاب الكبــدي الفيروســي «ســي»)يتــم التعــرف عليهــا مــن خــال الفحوصــات المعمليــة أثنــاء المســح لكــن يصعــب تحديــد متــى
حدثــت اإلصابــة بهــا.
 قــد تكــون نتيجــة الفحوصــات المعمليــة ســلبية لمــدة مــن الوقــت فــي بدايــة فتـرة اإلصابــة بالعــدوى(حســب نــوع اإلصابــة ونــوع التحليــل أو االختبــار الــذي يتــم إجـراؤه).
 ال يمكــن أن يتــم إجـراء فحوصــات كاملــة فــي الحــاالت الطارئــة ،فــإذا لــم يتــم اتبــاع الممارســاتالخاصة بمكافحة العدوى بطريقة منتظمة ودائمة ،قد ال يجد مقدمو الرعاية الصحية المعلومات
أو اإلمــدادات الكافيــة التــي مــن شــأنها أن ترشــدهم إلــى الممارســات التــي يجــب اتباعهــا لوقايــة
أنفســهم مــن العــدوى فــي حــاالت الطـوارئ.
 إن إج ـراء الفحوصــات الكاملــة مكلــف ،وقــد يســتهلك ميزانيــة المنشــأة التــي يمكــن أن يتــماالســتفادة بهــا فــي التدريــب وتوريــد المعــدات واألدوات المختلفــة.
 قــد يــؤدي أيض ـاً اســتخدام الفحوصــات الشــاملة كثي ـ اًر إلــى شــعور ازئــف باألمــان مــن قبــلالعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن قــد يعتقــدون أنهــم ليسـوا معرضيــن لخطــر اإلصابــة
بالعــدوى أثنــاء تعاملهــم مــع المرضــى الذيــن جــاءت فحوصاتهــم ســلبية.
المفاهيم الخاطئة عن مدى تكلفة تطبيق ممارسات مكافحة العدوى

يعتقــد الكثيــر مــن العامليــن بالرعايــة الصحيــة أن تطبيــق الممارســات الســليمة لمكافحــة العــدوى
هــو أمــر يتطلــب أجه ـزة ومعــدات وإج ـراءات باهظــة التكلفــة وهــو مــا يخالــف الحقيقــة حيــث أن
إمكانيــة اتبــاع هــذه الممارســات فــي األماكــن ذات اإلمكانيــات المحــدودة هــي نفــس إمكانيــة
اتباعهــا فــي األماكــن ذات اإلمكانيــات الكبي ـرة ،ألن هــذه الممارســات تعتمــد فــي اتباعهــا علــى
التقييــم الصحيــح للمخاطــر والمعرفــة الصحيحــة لطــرق انتقــال العــدوى وطــرق الوقايــة واعتيــاد
القيــام باإلج ـراءات الســليمة.
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الهيكل التنظيمي
مقدمة
تعتبــر مكافحــة العــدوى أحــد المكونــات الضروريــة لرعايــة المرضــى بشــكل آمــن وتوفيــر أفضــل مســتويات الرعايــة لهــم
وهــي ضروريــة لصحــة كل مــن المرضــى وفريــق العمــل .وتعتبــر أســس الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا قابلــة للتطبيــق
فــي كافــة األماكــن التــي تقــوم بتقديــم الرعايــة الصحيــة فــي كل أنحــاء العالــم .حيــث يتطلــب األمــر تطبيــق تلــك األســس
بصــرف النظــر عــن قلــة المـوارد والدعــم ،حيــث أن تلــك األساســيات تهــدف إلــى وقايــة كل مــن المريــض والشــخص
القائــم علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة مــن التعــرض للميكروبــات المعديــة والحــد مــن حــاالت اإلصابــة باألم ـراض
والوفيــات المصاحبــة لمثــل هــذه العوامــل فــي حالــة حــدوث عــدوى.
يســتلزم األمــر أن يقــوم برنامــج مكافحــة العــدوى بوضــع هيــكل تنظيمــي قــوي وواضــح علــى كل مســتويات نظــام الرعايــة
الصحيــة وتحديــد األدوار والمســئوليات وذلــك كخطــوة أولــى ،ويعتبــر هــذا الهيــكل التنظيمــي عنصـ اًر هامـاً مــن عناصــر
نجــاح أي برنامــج مــن ب ارمــج الصحــة العامــة كمــا يعــد المرجعيــة لتحديــد المســئولية فــي حالــة وجــود قصــور فــي تنفيــذ
التوصيات .وينبغي أن يشــارك الجميع في مســئولية الوقاية من العدوى بشــكل عام بداية من األفراد المســئولين عن
ـاء بالقائميــن بتقديــم الرعايــة الصحيــة المباش ـرة للمريــض ،وذلــك فــي كل مســتوى مــن مســتويات
الدعــم اإلداري وانتهـ ً
برنامــج الوقايــة مــن العــدوى ومكافحته ــا،
ويتمثــل الهيــكل التنظيمــي لبرنامــج مكافحــة العــدوى فــي و ازرة الصحــة فــي مصــر فــي جميــع المســتويات المختلفــة
(مركزي ـاً علــى مســتوى و ازرة الصحــة والســكان ثــم مديريــات الشــئون الصحيــة واإلدارات الصحيــة وأخي ـ اًر المنشــآت
الصحيــة المختلفــة).
ويعتبــر هــذا الهيــكل التنظيمــي استرشــادياً للجهــات والهيئــات األخــرى التــي تقــدم الخدمــة الطبيــة فــي مصــر مثــل
(الجامعــات – الق ـوات المســلحة – الشــرطة – الهيئــات والــو ازرات األخــرى – القطــاع الخــاص) بمــا يتوافــق مــع
منظومــة مكافحــة العــدوى قومي ـاً وال يتعــارض فــي نفــس الوقــت مــع اللوائــح المنظمــة للعمــل بهــذه الجهــات.

الهيكل التنظيمي لمكافحة العدوى بوزارة الصحة

على المستوى المركزي

•اللجنة االستشارية العليا لمكافحة العدوى.
•اإلدارة العامة لمكافحة العدوى بو ازرة الصحة.
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اللجنة االستشارية العليا لمكافحة العدوى:
وهــي اللجنــة المنــوط بهــا تقديــم العــون واإلرشــاد (الدعــم ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات) إلدارة برنامــج
مكافحــة العــدوى علــى المســتوى القومــي.
رئيس اللجنة  :السيد األستاذ الدكتور وزير الصحة.
مقرر اللجنة :مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة العدوى بو ازرة الصحة
أعضاء اللجنة:
•رئيس قطاع الطب الوقائي.
•رئيس قطاع الشئون العالجية.

•رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

•أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
•رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

•رئيس قطاع الرعاية األساسية والتمريض.
•رئيس قطاع تنظيم األسرة.
•رئيس قطاع الشئون المالية واإلدارية.
•رئيس اإلدارة المركزية للعالج الحر.

•ممثل عن و ازرة التعليم العالي( -المجلس األعلى للجامعات)  -المستشفيات الجامعية.

•ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بو ازرة الدفاع.

•ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بو ازرة الداخلية.
•رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية.
اختصاصات اللجنة
•الموافقة على الخطة القومية لتطوير برنامج مكافحة العدوى.
•التواصــل مــع الهيئــات المعنيــة مــن أجــل مراجعــة القوانيــن الحاليــة وإعــداد صياغــة للقوانيــن
الالزمــة إلقـرار سياســات مكافحــة العــدوى علــى المســتوى القومــي.
•العمــل علــى ضمــان توفيــر المتطلبــات الالزمــة لتنفيــذ وتطبيــق البرنامــج القومــي لمكافحــة
العــدوى بالمنشــآت الصحيــة المختلفــة.
•التنســيق بيــن اإلدارات المختلفــة والهيئــات داخــل وخــارج و ازرة الصحــة للعمــل علــى تنفيــذ
البرنامــج القومــي لمكافحــة العــدوى.
لمكافحة العدوى 2020
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االجتماعات
تعقــد اللجنــة اجتماعــا ًســنوياً ويمكــن أن يتــم تحديــد اجتماعــات إضافيــة للجنــة ككل أو بشــكل
ـاء علــى طلــب مــن رئيــس اللجنــة حســبما تســتدعي الحاجــة مــن أحــداث طارئــة
جزئــي وذلــك بنـ ً
أو معوقــات.

اإلدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة (والهيئات التابعة لوزارة الصحة):
تتبع اإلدارة العامة لمكافحة العدوى اإلدارة المركزية للشئون الوقائية ،ويتبعها ثالث إدارات:
•إدارة اإلشــراف والمتابعــة :وتكــون مســئولة عــن القيــام بالــدور اإلش ـرافي ومتابعــة تنفيــذ
توصيــات مكافحــة العــدوى بالمنشــآت الصحيــة .وذلــك بالتعــاون مــع إدارات مكافحــة

العــدوى بمديريــات الشــئون الصحيــة بالمحافظــات وإدارات مكافحــة العــدوى بــكل مــن الهيئــة

العامــة للتأميــن الصحــي ،هيئــة المستشــفيات والمعاهــد التعليميــة ،أمانــة الم اركــز الطبيــة
المتخصصــة والمؤسســة العالجيــة والهيئــة العامــة للرعايــة الصحيــة.

•إدارة التدريــب :وتكــون مســئولة عــن متابعــة أنشــطة تدريــب مقدمــي الخدمــة الصحيــة
وكذلــك متابعــة األنشــطة الخاصــة برفــع الوعــي فيمــا يخــص تطبيــق البرنامــج القومــي
لمكافحــة العــدوى فــي كل المنشــآت الصحيــة.

•إدارة ترصــد عــدوى المنشــآت الصحيــة :وتكــون مســئولة عــن اإلشـراف والمتابعــة ألنشــطة
ترصــد العــدوى المكتســبة بالمنشــآت الصحيــة مــن خــال المشــاركة فــي وضــع ومتابعــة

ب ارمــج ترصــد العــدوى المكتســبة بالمنشــآت الصحيــة وكذلــك الرصــد والتعامــل مــع حــاالت
تفشــيات العــدوى داخــل هــذه المنشــآت

	-قســم مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية :ويكون مســئول عن اإلشـراف

والمتابعــة ألنشــطة ترصــد العــدوى المكتســبة بالمنشــآت الصحيــة لهــذه األن ـواع مــن

البكتيريــا مــن خــال المشــاركة فــي وضــع ومتابعــة ب ارمــج ترصــد العــدوى المكتســبة

بالمنشآت الصحية وكذلك رصد والتعامل مع حاالت تفشيات العدوى داخل المنشآت
الصحيــة بهــذه األن ـواع مــن البكتيريــا ووضــع أســس التعامــل مــع هــذه التفشــيات علــى

المســتوى القومــي.
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فريق العمل باإلدارة العامة لمكافحة العدوى
•أطباء بشريين.
•أطباء أسنان.
•صيادلة.

•مراقب صحي.

•إحصائيون (فنيو إحصاء).

•أخصائيو تكنولوجيا المعلومات.
•إداريين.

كمــا يمكــن االســتعانة بتخصصــات أخــرى مــن المؤهليــن فــي مجــال مكافحــة العــدوى
مثــل الكيميائييــن مــن خريجــي كليــة العلــوم وأخصائيــي العــاج الطبيعــي وخريجــي كليــات
التمريــض أو بحســب مــا تقتضيــه حاجــة العمــل.
اختصاصات اإلدارة العامة لمكافحة العدوى:
•وضــع االســتراتيجيات العامــة والخطــط الســنوية الالزمــة لتطبيــق البرنامــج القومــي لمكافحــة
العدوى.
•القيادة واإلشراف على فرق ولجان مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية التابعة.
•القيــادة واإلش ـراف علــى إعــداد وتنفيــذ خطــط التدريــب ألعضــاء الفريــق الصحــي علــى
مســتوى المنشــآت الصحيــة التابعــة للــو ازرة والجهــات والهيئــات المختلفــة.

•القيــادة واإلش ـراف علــى تنفيــذ الخطــط الخاصــة بمكافحــة العــدوى علــى مســتوى إدارات
مكافحــة العــدوى التابعــة للــو ازرة.

•المتابعة الدورية لمدى التزام المنشآت الصحية بتنفيذ توصيات مكافحة العدوى.
•العمــل علــى حــل المشــكالت المتعلقــة بمكافحــة العــدوى بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة
المختلفــة.
•المشــاركة فــي وضــع المواصفــات القياســية للمســتلزمات والمســتهلكات الطبيــة لتتطابــق مــع
متطلبــات مكافحــة العــدوى.
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•المشــاركة في وضع المواصفات القياســية للبنية األساســية للمنشــآت الصحية فيما يخص
مكافحــة العدوى.
•اإلشراف والمتابعة ألنشطة ترصد العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية.
•التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرنامج القومي لمكافحة العدوى.
•إعــداد تقريــر نصــف ســنوي عــن البرنامــج القومــي لمكافحــة العــدوى ورفعــه للســيد رئيــس
اإلدارة المركزيــة للشــئون الوقائيــة.
•التغذية المرتجعة بالمعلومات إلدارات مكافحة العدوى بالمديريات والجهات المعنية.
•نشــر الوعــي والتثقيــف الصحــي الخــاص بب ارمــج مكافحــة العــدوى والمشــاركة فــي عمــل
األفــام والمطبوعــات والنش ـرات الدوريــة الخاصــة بذلــك.
الهيكل التنظيمي على مستوى مديريات الشئون الصحية
لجنة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية:
تقــوم هــذه اللجنــة بمتابعــة أنشــطة مكافحــة العــدوى علــى مســتوى مديريــة الشــئون الصحية،وعلــى

اللجنــة نفــس مســئوليات اللجنــة االستشــارية العليــا لمكافحــة العــدوى تقريب ـاً مــع التركيــز علــى

الجانــب التطبيقــي للمهــام فــي نطــاق المنشــآت الصحيــة التابعــة لهــا.

رئيس اللجنة :السيد الدكتور مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
مقرر اللجنة :مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.
أعضاء اللجنة:

•مدير عام الشئون الوقائية.
•مدير عام الشئون العالجية.
•مدير عام الرعاية الصحية األساسية.
•مدير إدارة رعاية األمومة والطفولة.
•مدير إدارة المعامل.
•مدير إدارة األسنان.
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•مدير إدارة بنوك الدم.
•مدير إدارة العالج الحر.
•مدير إدارة الصيدلة.
•مدير إدارة التموين الطبي.
•مدير إدارة التمريض.
•مدير الشئون المالية واإلدارية بالمديرية.
•مدير وحدة التخلص اآلمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.
•مدير إدارة السالمة والصحة المهنية.
وعلى اللجنة االستعانة بمن تراه لصالح العمل.
مهام لجنة مكافحة العدوى :
•وضــع اآلليــات الالزمــة لتنفيــذ ق ـ اررات وتوصيــات اللجنــة االستشــارية العليــا لمكافحــة
العــدوى.
•دعــم أنشــطة مكافحــة العــدوى بالمديريــة والعمــل علــى توفيــر الم ـوارد (الماديــة والبش ـرية
والتقنيــة) الالزمــة لتنفيــذ هــذه األنشــطة.
•حل المشاكل المتعلقة بمكافحة العدوى على مستوى المديرية.
•اعتماد الخطة والتقارير السنوية المقدمة من إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.
•دعم تدريب أعضاء الفريق الصحي على احتياطات مكافحة العدوى.
•التأكد من توافر األدلة اإلرشادية لمكافحة العدوى بجميع المنشآت الصحية.
•متابعة التزام المنشآت الصحية بالمحافظة بإجراءات مكافحة العدوى.
•متابعــة أنشــطة ترصــد العــدوى والتعامــل مــع حــاالت تفشــي العــدوى بالمنشــآت الصحيــة
التابعــة للمديريــة.
االجتماعات:
تجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً وحسبما تستدعي الحاجة من أحداث طارئة أو معوقات.
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إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية:
تتبــع هــذه اإلدارة مديــر مديريــة الشــئون الصحيــة وتكــون مســئولة عــن القيــام بالــدور اإلش ـرافي
علــى المنشــآت الصحيــة ومتابعــة وتقييــم تطبيــق إج ـراءات مكافحــة العــدوى بالمنشــآت الصحيــة
التابعــة للمديريــة .وتعمــل اإلدارة بالتنســيق الكامــل مــع اإلدارة العامــة لمكافحــة العــدوى بدي ـوان
عــام و ازرة الصحــة والســكان ولجنــة مكافحــة العــدوى بالمديريــة.
فريق العمل بإدارة مكافحة العدوى بالمديرية:
•أطباء بشريين.
•أطباء أسنان.
•صيادلة.

•مراقب صحي.

•إحصائيون (فنيو إحصاء).

•أخصائيو تكنولوجيا المعلومات.
•إداريين.

كمــا يمكــن االســتعانة بتخصصــات أخــرى مــن المؤهليــن فــي مجــال مكافحــة العــدوى
مثــل الكيميائييــن مــن خريجــي كليــة العلــوم وإخصائيــي العــاج الطبيعــي وخريجــي كليــات
التمريــض أو بحســب مــا تقتضيــه حاجــة العمــل.
مهام إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية:
•وضع الخطة السنوية على مستوى المديرية لتطبيق مختلف أنشطة مكافحة العدوى.
•تنفيذ التوصيات الفنية الواردة من إدارة مكافحة العدوى بو ازرة الصحة والسكان.
•القيــام بالــدور القيــادى واإلشـرافي ومتابعــة وتقييــم أنشــطة مكافحــة العــدوى داخــل المنشــآت

الصحيــة بالمديريــة واتخــاذ الــازم عنــد وجــود أي قصــور بعمــل تقريــر فنــى مفصــل
وعرضــه علــى الســيد مديــر المديريــة وموافــاة اإلدارة العامــة لمكافحــة العــدوى بالــو ازرة بكافــة
التقاريــر الفنيــة.
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•إعــداد تقاريــر المتابعــة الربــع ســنوية وإرســالها إلــى لجنــة مكافحــة العــدوى بالمديريــة ،وإدارة
مكافحــة العــدوى بــو ازرة الصحــة.

•المشــاركة فــي وضــع الحلــول الخاصــة بالمشــكالت المتعلقــة بتطبيــق أنشــطة مكافحــة
العــدوى.
•متابعــة توافــر األجه ـزة والمســتلزمات الخاصــة بمكافحــة العــدوى علــى مســتوى المنشــآت
الصحيــة بالمديريــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
•متابعة واستقراء بيانات نظام ترصد للعدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية.
•اإلبــاغ عــن أي تفشــيات وبائيــة تحــدث داخــل المنشــآت الصحيــة لمديــر المديريــة واإلدارة
العامــة لمكافحــة العــدوى بالــو ازرة مــع د ارســة أســبابها وعمــل إجـراءات التحكــم فيهــا وإصــدار
التوصيــات الالزمــة واإلجـراءات الواجــب اتخاذهــا ورفعهــا للجنــة مكافحــة العــدوى بالمديريــة
العتمادهــا وموافــاة اإلدارة العامــة لمكافحــة العــدوى بالــو ازرة بالتقاريــر الفنيــة النهائيــة.

•اإلعــداد واإلش ـراف علــى تنفيــذ خطــة تدريــب ســنوية ألعضــاء الفريــق الصحــي علــى
مســتوى المنشــآت الصحيــة التابعــة للمديريــة.
•التواصــل والتعــاون المســتمر مــع لجــان مكافحــة العــدوى علــى مســتوى اإلدارات والمنشــآت
الصحية.
•متابعــة ب ارمــج التطعيــم الخاصــة بمقدمــي الخدمــة الصحيــة وب ارمــج التعــرض المهنــي
للعــدوى بالمنشــآت الصحيــة.
•المشــاركة بال ـرأي الفنــي وإصــدار التوصيــات الالزمــة فيمــا يخــص أعمــال التجديــدات
واإلنشــاءات بالمنشــآت الصحيــة.
•االلتزام باإلبالغ الفوري عن أي مشاكل أو معوقات تحول دون التطبيق األمثل ألنشطة
مكافحــة العــدوى إلــى لجنــة مكافحــة العــدوى بمديريــة الشــئون الصحيــة واإلدارة العامــة
لمكافحــة العــدوى بــو ازرة الصحــة.
•التغذيــة بالمعلومــات المرتجعــة ألقســام ووحــدات ولجــان مكافحــة العــدوى بــاإلدارات
والمنشــآت الصحيــة وكذلــك لــإدارات الفنيــة األخــرى بالمديريــة التخــاذ الــازم والــرد علــى
تقاريــر اإلدارة العامــة لمكافحــة العــدوى.
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•القيــام بالتقييــم الــدوري ألنشــطة مكافحــة العــدوى بالمستشــفيات التابعــة بواقــع مـرة شــهرياً،
والتقييــم الــدوري ألنشــطة مكافحــة العــدوى بوحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة وفــق خطــة
مــرور علــى جميــع الوحــدات التابعــة مرتيــن ســنوياً علــى األقــل.
الهيكل التنظيمي على مستوى اإلدارات الصحية
لجنة مكافحة العدوى باإلدارة الصحية:
رئيس اللجنة :مدير اإلدارة الصحية.
مقرر اللجنة :رئيس فريق مكافحة العدوى باإلدارة.
أعضاء اللجنة:
•مساعد مدير اإلدارة الصحية.
•المدير الوقائي باإلدارة.

•مدير الرعاية الصحية األساسية.
•مدير العالج الحر باإلدارة.
•مدير األسنان باإلدارة.

•مدير المعامل باإلدارة.

•مديرة التمريض باإلدارة.

•كبير المراقبين الصحيين باإلدارة.
•مثقف صحي باإلدارة.

مهام اللجنة:
•تنفيذ توصيات لجنة مكافحة العدوى وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

•اإلش ـراف علــى أنشــطة تدريــب مســئولي مكافحــة العــدوى والفريــق الصحــي بالم اركــز
والوحــدات الصحيــة التابعــة لــإدارة.

•إعداد وتنفيذ خطة لإلشراف ومتابعة أعمال مكافحة العدوى في جميع المراكز والوحدات
الصحية التابعة لإلدارة.

•حــل المشــكالت المتعلقــة بتطبيــق أنشــطة مكافحــة العــدوى فــي جميــع الم اركــز والوحــدات
الصحيــة التابعــة لــإدارة.

•العمــل علــى توافــر المســتلزمات واألجه ـزة الضروريــة لتنفيــذ أنشــطة مكافحــة العــدوى
بالم اركــز والوحــدات الصحيــة التابعــة لــإدارة.
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االجتماعات:
يعقد اجتماع لجنة مكافحة العدوى باإلدارة كل ثالثة أشهر مع االحتفاظ بمحاضر االجتماعات
وإرسالها إلى إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.
فريق مكافحة العدوى باإلدارة الصحية
التشكيل:
 رئيس الفريق :طبيب (بشري أو أسنان أو صيدلي) أو أخصائي عالج طبيعيأو خريجي العلوم.
 األعضاء :ممرضة واحدة علي األقل أو حسب حجم اإلدارة و يشترط التفرغ.دور مديــر اإلدارة الصحيــة فــي تيســير أنشــطة مكافحــة العــدوى بالتنســيق مــع إدارة مكافحــة
العــدوى بالمديريــة :

•تشــكيل لجنــة مكافحــة العــدوى بــاإلدارة (برئاســة مديــر اإلدارة) وااللتـزام بعقــد االجتماعــات
بصفــة دوريــة وتنفيــذ التوصيــات.
•اإلشـراف المباشــر علــى تطبيــق خطــة مكافحــة العــدوى وتنفيــذ توصيــات مكافحــة العــدوى
بالم اركــز والوحــدات الصحيــة التابعــة لــإدارة.
•متابعــة تقاريــر مــرور إدارة مكافحــة العــدوى بالــو ازرة والمديريــة علــى الم اركــز والوحــدات
الصحيــة وتالفــي الســلبيات ال ـواردة .
•اإلشـراف علــى تشــكيل لجــان مكافحــة العــدوى بالم اركــز والوحــدات الصحيــة وااللتـزام بعقــد
اجتماعــات اللجــان بصفــة شــهرية وتنفيــذ التوصيــات.
•اإلش ـراف المباشــر علــى أنشــطة مســئولي مكافحــة العــدوى بالم اركــز والوحــدات الصحيــة
(االطــاع علــى تقاريــر المــرور اليوميــة واعتمادهــا والعمــل علــى تالفــي أوجــه القصــور
واإلش ـراف علــى تنفيــذ خطــة تدريــب أف ـراد الفريــق الصحــي).
•تفعيــل دور مديــري الم اركــز والوحــدات فــي اإلش ـراف علــى تطبيــق توصيــات مكافحــة
العــدوى.
•متابعة توفير األجهزة والمستلزمات الالزمة للعمل بالمراكز والوحدات الصحية.
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•ضمان الصيانة الدورية والتصحيحية لجميع األجهزة بالمراكز والوحدات الصحية.
•توفير القوى البشرية الالزمة بالمراكز والوحدات الصحية.
•توفيــر العمالــة والمســتلزمات الالزمــة للنهــوض بالنظافــة العامــة بالم اركــز والوحــدات
الصحيــة.
•العمل على تطوير البنية األساسية بالمراكز والوحدات الصحية بما يتوافق مع اشتراطات
مكافحة العدوى.
لجان مكافحة العدوى بوحدات الرعاية الصحية األولية:
يتــم تشــكيل لجنــة لمكافحــة العــدوى فــي كل وحــدة مــن وحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة وتتكــون
اللجنــة حســب مــا هــو متــاح مــن العامليــن بالوحــدة وي أرســها مديــر الوحــدة علــى أن تكــون مهمتهــا
متابعــة االلتـزام بتوصيــات مكافحــة العــدوى بالوحــدة.
مسئول مكافحة العدوى بوحدة الرعاية األولية:
 طبيب (بشري ,أسنان ,صيدلي) أو ممرضالهيكل التنظيمي على مستوى المستشفيات:
يعد مدير المستشــفى هو المســئول األول عن المتابعة واإلشـراف على تطبيق سياســات مكافحة
العــدوى بالمستشــفى وكذلــك توفيــر المتطلبــات األساســية لضمــان تطبيــق فعــال لبرنامــج مكافحــة
العــدوى داخــل المستشــفى ويعتبــر رؤســاء األقســام اإلكلينيكيــة والخدميــة والمســاعدة المختلفــة
والفريــق الصحــي فــي هــذه األقســام مســئولون عــن تطبيــق سياســات وإج ـراءات مكافحــة العــدوى
بأقســامهم كل فيمــا يخصــه.
لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى:
رئيس اللجنة :مدير المستشفى.
مقرر اللجنة :مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى.
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األعضاء:
•رؤساء األقسام اإلكلينيكية.

•رؤساء األقسام والجهات المعاونة.
•رئيسة هيئة التمريض.

•قسم /وحدة  /فريق مكافحة العدوى.
•مدير الصيدلية.

•مدير قسم /وحدة التموين الطبي.
•المدير المالي واإلداري.

•ويمكن للجنة االستعانة بغيرهم من التخصصات األخرى بما يتناسب مع حاجة العمل.
مهام لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى:
•اعتماد الخطة السنوية لمكافحة العدوى على مستوى المنشأة.
• اعتماد السياسة العامة لمكافحة العدوى بالمنشأة.
• متابعــة تطبيــق أســاليب وأنشــطة مكافحــة العــدوى مــع دعــم أعمــال قســم /وحــدة  /فريــق
مكافحــة العــدوى بالمستشــفى.
•مراجعــة بيانــات نظــام الترصــد للعــدوى المكتســبة داخــل المستشــفى مــع تحديــد اإلجـراءات
المطلــوب اتخاذهــا باألماكــن التــي تحتــاج إلــى تدخــل.
•توفير المستلزمات واألجهزة الالزمة لتطبيق أنشطة مكافحة العدوى على مستوى المستشفى.
•حل المشكالت التي تعوق تطبيق أنشطة مكافحة العدوى.
•تسهيل ودعم تدريب العاملين (أطباء – تمريض – فنيين -عمال) في مجال مكافحة العدوى.
•اإلبــاغ الفــوري عــن أي تفشــي للعــدوى بالمستشــفى إلــى إدارة مكافحــة العــدوى والتنســيق
معهــا والمشــاركة فــي إج ـراءات التقصــي والتعامــل مــع الحــاالت واتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة.
•إرسال التقارير الدورية إلى إدارة مكافحة العدوى شهرياً.
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االجتماعات:
تجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة م ـرة واحــدة كل شــهر مــع ضــرورة كتابــة محاضــر لالجتماعــات
وإرســالها إلــى إدارة مكافحــة العــدوى بالمديريــة وللهيئــة التــى تتبعهــا المستشــفى.

دور مدير المستشفى في تطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمستشفى:
•تشــكيل لجنــة مكافحــة العــدوى بالمستشــفى (برئاســة مديــر المستشــفى وعضويــة رؤســاء
األقسام) وااللتزام بعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية شهرياً والعمل على تنفيذ توصيات
اللجنة.
•االلت ـزام بتطبيــق خطــة مكافحــة العــدوى بالمستشــفى مــن خــال المشــاركة فــي اإلش ـراف
والمــرور والمتابعــة الدوريــة لكافــة أنشــطة وإج ـراءات مكافحــة العــدوى بالمستشــفى.
• االلتـزام بتطبيــق توصيــات مكافحــة العــدوى ومتابعــة تقريــر مــرور إدارة مكافحــة العــدوى
بالــو ازرة والمديريــة علــى المستشــفى وتالفــي الســلبيات الـواردة.
•تفعيل دور رؤساء األقسام بالمستشفى وإلزامهم باإلشراف المباشر على تطبيق توصيات
مكافحة العدوى بأقسامهم.
•االطــاع علــى تقاريــر المــرور اليوميــة لفريــق مكافحــة العــدوى بالمستشــفى واعتمادهــا
والعمــل علــى تالفــي أوجــه القصــور واإلش ـراف علــى تنفيــذ خطــة لتدريــب أف ـراد الفريــق
الصحــي واإلش ـراف علــى أنشــطة ترصــد العــدوى المرتبطــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة.
•متابعــة توفيــر وتوزيــع القــوى البش ـرية بمــا يتناســب مــع حاجــة العمــل باألقســام المختلفــة
بالمستشــفى.
•العمــل علــى تطويــر البنيــة األساســية والخدمــات المركزيــة بالمستشــفى بمــا يتوافــق مــع
اشــتراطات مكافحــة العــدوى.
•توفيــر أجهـزة التعقيــم والتغليــف وماكينــات غســيل المنســوجات وغيــر ذلــك بمــا يتناســب مــع
حاجــة العمــل ومتابعــة إجـراءات الصيانــة الدوريــة لهــا.
•توفيــر المســتلزمات الالزمــة لتنفيــذ إج ـراءات مكافحــة العــدوى (مســتلزمات غســل األيــدي
 المطهـرات  -أدوات الوقايــة الشــخصية  -كواشــف التعقيــم )...والعمــل علــى اســتم ارريةتوافرهــا بكميــات كافيــة لحاجــة العمــل.
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•متابعــة أنشــطة ترصــد عــدوى المستشــفيات واالطــاع علــى نتائــج الترصــد والعمــل علــى
خفــض معــدالت العــدوى بالمستشــفى.
•توفيــر غــرف عــزل بالمستشــفى واإلشـراف علــى تدريــب فريــق صحــي مخصــص للتعامــل
مــع حــاالت العــزل وتوفيــر المســتلزمات الخاصــة باحتياطــات العــزل.

قسم /وحدة /فريق مكافحة العدوى بالمستشفى
يتــم تشــكيل قســم  /وحــدة /فريــق لمكافحــة العــدوى فــي جميــع المستشــفيات يتكــون مــن رئيــس

فريــق مؤهــل فــي مكافحــة العــدوى بشــهادات معتمــدة وأعضــاء مســاعدين مؤهليــن فــي تخصــص

مكافحــة العــدوى ,كمــا يجــب أن تعطــى الصالحيــات والدعــم الكامــل مــن إدارة المستشــفى للقســم/

الوحــدة /الفريــق بمــا يؤهلــه إلدارة برنامــج فعــال لمكافحــة العــدوى .ويعتبــر فريــق مكافحــة العــدوى

ـوة باألقســام األخــرى ,ويقــوم رئيــس الفريــق بتقييــم معــدل أداء
قســم مســتقل بذاتــه فــي المستشــفى أسـ ً
أعضــاء الفريــق.

ويجــب أن يكــون رئيــس الفريــق وأألعضــاء متفرغيــن تمامـاً لمكافحــة العــدوى خــال فتـرة العمــل

الصباحيــة علــى أن يتــم المــرور بجــدول معتمــد مســبقاً لفترتــي المســائي والليلــي .وفــي حالــة وجــود

أكثــر مــن  150س ـري اًر فــي المستشــفى يمكــن زيــادة عــدد أعضــاء الفريــق وفقــا لمــا ت ـراه لجنــة
مكافحــة العــدوى بالمستشــفى لصالــح العمــل.
مهام قسم /وحدة /فريق مكافحة العدوى يالمنشأة:
•إعداد خطة سنوية لتطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمستشفى.
•إعداد واعتماد ونشر سياسات مكافحة العدوى على األقسام المختلفة.
•التأكــد مــن ســامة الممارســات الطبيــة وخاصــة اإلج ـراءات عاليــة الخطــورة باألقســام
المختلفــة.
•تقديــم المشــورة الالزمــة للعامليــن بجميــع أقســام المستشــفى فيمــا يتعلــق بأعمــال مكافحــة
العــدوى لتحقيــق ســامة المرضــى والعامليــن.
•عمــل مراجعــة تصحيحيــة للممارســات اليوميــة الخاصــة بتقديــم الرعايــة للمريــض والتــي
تهــدف إلــى الوقايــة مــن العــدوى.
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•متابعــة تطبيــق نظــام ترصــد العــدوى المكتســبة داخــل المستشــفى ومتابعــة النتائــج واســتقراء
البيانــات والعمــل علــى خفــض معــدالت العــدوى بالتعــاون مــع رؤســاء األقســام المختلفــة.

•تحديــد معوقــات تطبيــق خطــة مكافحــة العــدوى مــع وضــع مقترحــات الحلــول ورفعهــا إلــى
لجنــة مكافحــة العــدوى بالمستشــفى.

•إعــداد وتنفيــذ خطــة تدريبيــة وتعليميــة للعامليــن بصــورة منتظمــة ومســتمرة علــى مــدار الســنة
بشــأن كافــة جوانــب مكافحــة العــدوى.

•المشــاركة فــي تنفيــذ التدريــب علــى رأس العمــل بشــأن ممارســات مكافحــة العــدوى داخــل
األقســام المختلفــة.

•متابعــة توافــر المســتلزمات والمعــدات الالزمــة لمكافحــة العــدوى باألقســام مــع إبــاغ لجنــة

مكافحــة العــدوى بالمستشــفى فــي حالــة وجــود أي عجــز أو قصــور التخــاذ الــازم نحــو
توفيــر النواقــص بكميــات كافيــة لحجــم العمــل.

•تنفيــذ إج ـراءات التقصــي عنــد حــدوث تفشــي للعــدوى بالتعــاون مــع الفريــق الطبــي وفريــق

التمريض بالمستشــفى وإبالغ لجنة مكافحة العدوى واتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة
للحــد مــن انتشــار العــدوى ومنــع تكـرار حدوثهــا مســتقبالً.

•متابعــة ب ارمــج التطعيــم الخاصــة بمقدمــي الخدمــة الصحيــة وب ارمــج التعــرض المهنــي
للعــدوى للفريــق الصحــي بالمستشــفى.

•المشــاركة بالـرأي الفنــي فــي أعمــال التجديــدات واإلنشــاءات والمســتلزمات بالمستشــفى فيمــا
يخــص مكافحــة العــدوى.

•إعــداد تقريــر شــهري بأنشــطة مكافحــة العــدوى ومــدى التـزام العامليــن بالتوصيــات وعــرض
التقاريــر علــى لجنــة مكافحــة العــدوى بالمستشــفى مشــتملة علــى التوصيــات الخاصــة
بمكافــأة المتميزيــن واتخــاذ الــازم نحــو المقصريــن فــي تطبيــق أنشــطة وإجـراءات مكافحــة
العــدوى مــن مقدمــي الخدمــة الطبيــة فــي األقســام المختلفــة.
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دور رؤســاء األقســام بالمستشــفى فيمــا يخــص تطبيــق أنشــطة وإج ـراءات مكافحــة العــدوى
بأقســامهم بالتنســيق مــع قســم /وحــدة /فريــق مكافحــة العــدوى:

•االلت ـزام بتنفيــذ توصيــات لجنــة مكافحــة العــدوى واإلش ـراف المباشــر علــى تطبيــق خطــة

مكافحــة العــدوى مــن خــال المشــاركة فــي اإلش ـراف والمــرور والمتابعــة الدوريــة لكافــة
أنشــطة وإج ـراءات مكافحــة العــدوى بالقســم.

• االلتـزام بتالفــي الســلبيات الـواردة بتقاريــر قســم /وحــدة /فريــق مكافحــة العــدوى بالمستشــفى
وكذلــك تقاريــر مــرور إدارة مكافحــة العــدوى بالمديريــة والــو ازرة.

•االلتزام بخطة تدريب أفراد الفريق الصحي بالقسم على احتياطات مكافحة العدوى.
•متابعة التزام أفراد الفريق الصحي بالقسم باحتياطات مكافحة العدوى.
• متابعــة توفيــر المســتلزمات الالزمــة لتنفيــذ إجـراءات مكافحــة العــدوى (مســتلزمات غســل

األيــدي  -المطه ـرات  -أدوات الوقايــة الشــخصية )...والعمــل علــى اســتم اررية توافرهــا
بكميــات كافيــة لحاجــة العمــل.

•اإلش ـراف المباشــر علــى أنشــطة ترصــد العــدوى بالقســم واالطــاع علــى النتائــج والعمــل
علــى خفــض معــدالت العــدوى بالقســم.

دور رئيســة هيئــة التمريــض بالمستشــفى فيمــا يخــص تطبيــق أنشــطة وإجــراءات مكافحــة

العــدوى بالتنســيق مــع قســم /وحــدة /فريــق مكافحــة العــدوى:

•التنســيق مــع فريــق مكافحــة العــدوى للعمــل علــى تنفيــذ توصيــات لجنــة مكافحــة العــدوى
ومتابعــة االلت ـزام بإج ـراءات مكافحــة العــدوى بالمستشــقى.
•توزيــع أعضــاء هيئــة التمريــض بالمستشــفى بمــا يتناســب مــع حجــم العمــل باألقســام المختلفــة
ويحقــق التـزام الفريــق الصحــي بتوصيــات مكافحــة العــدوى وخاصـ ًة باألقســام عاليــة الخطــورة.

•االلتزام بخطة تدريب أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى على احتياطات مكافحة العدوى.
•متابعة التزام أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى باحتياطات مكافحة العدوى.
•تفعيل دور ممرضات االتصال باألقسام.
لمكافحة العدوى 2020
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ممرضات االتصال
تعمــل ممرضــات االتصــال فــي مختلــف األقســام داخــل المستشــفى كحلقــة وصــل بيــن أعضــاء
قســم /وحــدة /فريــق مكافحــة العــدوى والعامليــن باألقســام (ويفضــل أن تكــون ممرضــة االتصــال
هــي مش ـرفة التمريــض بقســمها /وحدتهــا).
مهام ممرضات االتصال:
•متابعــة تنفيــذ التوصيــات الخاصــة بأنشــطة مكافحــة العــدوى باألقســام مــع إرســال التغذيــة
الراجعــة إلــى قســم /وحــدة /فريــق مكافحــة العــدوى بالمستشــفى.
•اســتيفاء نمــاذج الترصــد الخاصــة باألقســام المختلفــة تحــت إشـراف رؤســاء األقســام أو مــن
ينــوب عنهــم وإرســالها لقســم /وحــدة /فريــق مكافحــة العــدوى بالمستشــفى.
•اإلبــاغ عــن حــدوث أي إصابــة بالعــدوى ،واإلبــاغ عــن حــاالت التعــرض المهنــى للعــدوى
التــي تحــدث للفريــق الصحــي باألقســام المختلفــة ،والمشــاركة فــي تنفيــذ الخطــط التصحيحيــة
الالزمــة بالتنســيق مــع فريــق مكافحــة العــدوى.
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دور الميكروبيولوجي في مكافحة العدوى

مقدمة
الميكروبــات هــي كائنــات دقيقــة ال تــرى بالعيــن المجــردة وتنقســم إلــى عــدة أقســام رئيســية وهــي
البكتيريــا والفيروســات والفطريــات والطفيليــات.

البكتيريا

تلعــب البكتيريــا دو اًر هام ـاً فــي دورة الحيــاة والحفــاظ علــى الت ـوازن البيولوجــي فــي عالمنــا ،وهــي
متواجــدة فــي كل مــكان مثــل الهـواء والميــاه الطبيعيــة والتربــة كمــا توجــد فــي جســم اإلنســان وعلــى

جلــده وكذلــك الحي ـوان والنبــات وأي مــادة عضويــة ،وبالرغــم مــن أن بعــض البكتيريــا تســبب
المــرض إال أنهــا فــي غالبيتهــا ليســت ضــارة وقــد تكــون نافعــة.
الفيروسات

هي كائنات متناهية الصغر يتراوح حجمها من  20إلى 300نانوميتر (النانوميتر = 1000 /1
ميكــرون) وال تســتطيع الحيــاة مســتقل ًة وإنمــا يمكنهــا العيــش والتكاثــر فقــط داخــل الخليــة الحيــة لذلــك

تقــوم بالتطفــل علــى الكائنــات األخــرى مثــل البكتيريــا والطفيليــات والنباتــات والحشـرات والحيوانــات
واإلنســان وهــي تتكــون فقــط مــن بروتيــن وحمــض نــووي ،وال تتأثــر الفيروســات بالمضــادات الحيويــة
التــي تؤثــر فــي البكتيريــا ،ويتــم عــاج األمـراض الناجمــة عنهــا بمضــادات الفيروســات.

الفطريات

هــي مجموعــة مــن الكائنــات تختلــف فــي تركيبهــا عــن البكتيريــا والفيروســات وهــي منتش ـرة فــي
البيئــة ومعظمهــا ال يســبب األمـراض إال أن بعضهــا يســبب العــدوى الظاهريــة فــي الجلــد والشــعر

وبعضهــا يــؤدى إلــى عــدوى عميقــة فــي الــدم والجهــاز التنفســي وجميــع أجهـزة الجســم خاصــة فــي
حــاالت المرضــى منقوصــي المناعــة.
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الطفيليات
هــي كائنــات حيــة تتخــذ مــن كائنــات حيــة أخــرى موطن ـاً لهــا مثــل :البروتــوزوا ()protozoa
والديــدان والطفيليــات الخارجيــة الموجــودة فــى البيئــة.
أماكن تواجد الميكروبات بالمنشأة الصحية:
تتواجــد الميكروبــات بالمنشــأة الصحيــة فــي المرضــى والعامليــن والزائريــن باإلضافــة إلــى األســطح
والمالبــس والمفروشــات واألدوات والهـواء والمــاء واألجهـزة.
ويمكــن للميكروبــات أن تعيــش وتظــل قــادرة علــى إحــداث المــرض خــارج جســم اإلنســان فــي بيئــة
المستشــفى لمــدد متفاوتــة وتعتبــر الرطوبــة عامـاً مهمـاً فــي زيــادة مــدة حيــاة الميكروبــات.
أكثر األماكن تلوثاً في البيئة المحيطة بالمريض المصاب بالعدوى أو باالستيطان الميكروبي:
•النقالة وجوانب السرير.
•سماعة الطبيب.
•مقابض األبواب.
•مفاتيح الكهرباء.
•أسطح المنضدة وغيرها من األسطح التي قد يستعملها المريض.
وقــد تســتمر حيــاة بعــض الميكروبــات الممرضــة علــى زي مقدمــي الخدمــة الصحيــة (األطبــاء-
التمريــض– العمــال) خاصــة األكمــام لمــدة أيــام وتنتقــل إلــى مرضــى آخريــن وقــد تتســبب فــي
حــدوث العــدوى لهــم ،كمــا تظــل الميكروبــات الموجــودة علــى المنســوجات المســامية مثــل األقمشــة
القطنيــة والمنســوجات الصناعيــة والســتائر وفــرش المريــض قــادرة علــى إحــداث العــدوى لمــدة قــد
تصــل إلــى أســبوع أو أكثــر.
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مهام أخصائي الميكروبيولوجيا الطبية في مكافحة العدوى
يعتبــر أخصائــي المكروبيولوجيــا الطبيــة فــى المستشــفى مســئوالً عــن المهــام اآلتيــة فيمــا يخــص
مجــال مكافحــة العــدوى:

1.1التعامــل مــع عينــات المرضــى وهيئــة العامليــن والعينــات البيئيــة (فــي حــال الحاجــة إليهــا)
بالطريقــة الســليمة التــي تــؤدى إلــى تعظيــم احتمــاالت التشــخيص الميكروبيولوجــي.
2.2تطوير إجراءات التشــغيل القياســية طبقا لألدلة اإلرشــادية المناســبة لســحب وجمع ونقل
والتعامــل مــع العينــات الخاصــة بالمـزارع بشــكل يضمــن ســامة ســحب العينــة وضمــان
عــدم تلوثهــا ودقــة النتائــج وتوزيعهــا فــى األقســام الداخليــة والرعايــة المركـزة وعيــادة ســحب
العينات.
3.3تدريب العاملين المنوط بهم ســحب عينات المزارع ومتابعة التزامهم بإجراءات التشــغيل
القياســية الســابقة والتــي تــم وضعهــا للتعامــل مــع عينــات المـزارع.
4.4ضمان تحقيق ممارسات المعمل للمواصفات القياسية المناسبة.
5.5التصنيــف الوبائــي للميكروبــات بالمستشــفى حيثمــا كان ضروري ـاً وتقديــم تقاريــر لقســم
مكافحــة العــدوى عــن الحــاالت التــي تــم فصــل تلــك الميكروبــات التــي لهــا داللــه وبائيــة
منهــا ويســتدعى ذلــك تصنيــف الميكروبــات المفصولــة مــن المـزارع باســم الفصائــل (up
 )to species levelوال يكتفــى باســم العائلــة لتفريــق البكتيريــا الممرضــة مــن المتعايشــة.
داع ،وحتــى
6.6التفرقــة بيــن العــدوى والتلــوث حتــى ال يتــم عمــل اختبــار حساســية بــدون ٍ
ينصــب العــاج علــى حــاالت العــدوى فقــط وليــس التلــوث حتــى ال تزيــد نســبة المقاومــة
للمضــادات الحيويــة.
7.7مراجعــة نتائــج المـزارع مــع حالــة المريــض اإلكلينيكيــة والتأكــد مــن مــدى التطابــق بينهمــا
قبــل توزيــع النتائــج.
8.8ضمان ممارسة آمنة بالمعمل لوقاية هيئة العاملين من العدوى.
9.9إجراء إختبار حساسية للمضادات الحيوية باتباع طرق دولية معترف بها.
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1010تقديــم تقاريــر مختصـرة لقســم مكافحــة العــدوى عــن الحــاالت المقاومــة للمضــادات الحيوية
بصفة دورية (كل ســتة أشــهر على األقل).
1111اإلبــاغ الفــوري لقســم مكافحــة العــدوى عــن الميكروبــات ذات الداللــة الوبائيــة والمقاومــة
للمضــادات الحيويــة.
1212تقديــم تقاريــر لقســم مكافحــة العــدوى عــن وجــود زيــادة فــي فصــل ميكروبــات معينــة مــن
حــاالت عــدوى المستشــفى.
1313إعــداد قائمــة اســتجابة الســاالت البكتيريــة ( )Antibiogramوهــو قيــاس دوري لمــدى
اســتجابة «الســاالت البكتيريــة» المفصولــة مــن المرضــى بالمنشــأة الصحيــة الواحــدة
للمضــادات الحيويــة «حساســية أو مقاومــة» فــي أطبــاق الم ـزارع طبقــا لتقاريــر معمــل
الميكروبيولوجيــا الطبيــة والمناعــة بالمستشــفى وهــو الخطــوة األوليــة األساســية إلعــداد
سياســة المضــادات الحيويــة التجريبيــة بالمستشــفى .يقــوم أخصائــي الميكروبيولوجــي
بإعــداد هــذا الملخــص الــدوري طبقــا لألدلــة اإلرشــادية الموضوعــة مــن معهــد المعاييــر
الس ـريرية والمخبريــة ( )CLSIلتوحيــد طــرق القيــاس ،يســتخدم األطبــاء نتائــج هــذا
الملخــص الــدوري لتقييــم معــدالت الحساســية المحليــة بالمنشــأة ،كوســيلة مســاعدة فــي
اختيــار العــاج بالمضــادات الحيويــة التجريبيــة ،وفــي مراقبــة اتجاهــات المقاومــة مــع
أيضــا لمقارنــة معــدالت الحساســية فــي
مــرور الوقــت داخــل المؤسســة كمــا يســتخدم ً
المؤسســات المختلفــة وتتبــع اتجاهــات المقاومــة (.)Bench marking
1414المشـ�اركة فـ�ي لجنـ�ة برنامـ�ج التحكـ�م فـ�ي اسـ�تخدام المضـ�ادا ت الحيويــة �Antimicro
 )bial) Stewardshipبهــدف صياغــة البروتوك ـوالت الوقائيــة ()Prophylactic
والتجريبيــة ( )Empiricalالخاصــة بالمستشــفى ومتابعــة االلت ـزام بتنفيذهــا.
1515اختبار كفاءة المطهرات والمنظفات حيثما كان ضرورياً.
1616توصيل النتائج المعملية في الوقت المناسب إلى لجنة مكافحة العدوى.
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نظافة و تطهير اليدين
مقدمة
تعتبــر أيــدي العامليــن بالمجــال الصحــي وســيلة رئيســية لنقــل العــدوى ،ولقــد أشــارت د ارســات
عديــدة إلــى أهميــة نظافــة اليديــن للحــد مــن انتقــال العــدوى داخــل المستشــفيات ،ونظافــة اليديــن
مصطلح عام يشــتمل على غســل اليدين بالماء والصابون وغســلهما وتطهيرهما بالمواد المطهرة
أوتطهيرهمــا بالدلــك بالمحلــول الكحولــي .لذلــك فــإن مــن أهــم الخط ـوات التــي يجــب اتباعهــا
لتحقيــق هــذه الغايــة ضــرورة وضــع سياســة واضحــة لغســل اليديــن مــع التـزام جميــع العامليــن بهــا
لتحقيــق الصــورة المثلــى لنظافــة اليديــن.
العوامل التي تسهم في عدم التزام العاملين بسياسة غسل اليدين بالمنشآت الصحية:
•قلة عدد األحواض أو عدم مالءمتها (التوزيع غير المناسب ،وعدم الصيانة).
•عدم توفر الصابون والمطهرات.
•عدم توفر مواد التجفيف.
•االعتقاد بأن ارتداء القفازات قد يغنى عن تنظيف اليدين.
•تصور عدم احتمالية انتقال العدوى من المرضى في حالة عدم غسل األيدي.
•قلة أعداد العاملين أو زيادة أعداد المرضى.
•كثرة المهام وعدم كفاية الوقت.
•افتقاد القدوة الحسنة بين الزمالء أو الرؤساء.
•قلة المعرفة بالتعليمات اإلرشادية والبروتوكوالت.
•تهيــج الجلــد أو جفافــه بســبب اســتخدام الصابــون والم ـواد المطه ـرة فــي تنظيــف
اليديــن.
وعليــه فــإن ضمــان االلتـزام بتنظيــف اليديــن يتطلــب بــذل قــدر كبيــر مــن الجهــد إللـزام العامليــن
فــي المنشــآت الصحيــة باالســتخدام األمثــل للم ـوارد والمعــدات المناســبة وكذلــك رفــع مســتوى
إدراكهــم لمــدى األهميــة التــي تحظــى بهــا عمليــة تنظيــف اليديــن.
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ميكروبات الجلد
تنقسم ميكروبات الجلد إلي قسمين أساسيين:
•الميكروبات المقيمة (الفلو ار الطبيعية) وتشتمل على أنواع الميكروبات (البكتيريا
العنقوديــة) و(الدفتيرويــدات) ،وهــي الميكروبــات التــي تســتوطن الطبقــات العميقــة
مــن الجلــد والتــي اليمكــن إزالتهــا باســتخدام الصابــون والمنظفــات العاديــة ،بــل
ينبغــي اســتخدام أحــد المنتجــات التــي تحتــوي علــى المضــادات البكتيريــة للقضــاء
(مطهــر).
عليهــا أو إيقــاف نشــاطها
ِّ

•الميكروبــات العابــرة (الفلــو ار المؤقتــة) وتشــتمل علــى الميكروبــات المكتســبة مــن
التعامــل مــع المريــض أو األجهـزة أو البيئــة ،وتعيــش علــى الجلــد فتـرة مؤقتــة ،ويتــم
اكتســابها نتيجــة للتالمــس المباشــر أو غيــر المباشــر مــع إف ـ ارزات المريــض أو
فضالتــه ،ويمكــن إزالتهــا عــن طريــق التنظيــف البســيط والفعــال لليديــن.

مالحظة:

بالرغــم مــن أن اســتخدام القفــازات يقلــل مــن نقــل الميكروبــات ،إال أن غســل اليديــن
قبــل وبعــد نــزع القفــازات يعتبــر أمـ اًر ضروريـاً للتخلــص مــن التلــوث الــذي مــن الممكــن
أن يحــدث مــن خــال التمزقــات الصغيـرة التــي قــد تصيــب القفــازات أثنــاء االســتعمال
وكذلــك للتخلــص مــن الميكروبــات التــي تتكاثــر علــى األيــدي بســبب توفــر الرطوبــة
والــدفء تحــت ســطح القفــازات.
الخمس لحظات (مواقف) لتنظيف وتطهير األيدي
نظـ اًر لمــا يمثلــه تنظيــف وتطهيــر األيــدي مــن أهميــة قصــوى فــي تقليــل عــدوى المنشــآت الصحيــة،
فقــد اهتمــت جميــع الجهــات العالميــة وعلــى أرســها منظمــة الصحــة العالميــة برفــع مســتوى التـزام
مقدمــي الخدمــة الصحيــة بتنظيــف وتطهيــر األيــدي وذلــك مــن خــال العديــد مــن اإلســهامات فــي
هــذا المجــال ومنهــا إطــاق احتفاليــة ســنوية للتشــجيع علــى تنظيــف وتطهيــر األيــدي فــي يــوم
عالمــي لتنظيــف وتطهيــر األيــدي فــي يــوم معلــن مــن كل عــام ( 5مايــو) ،كمــا تــم تبنــي وســيلة
مبســطة تحــث العامليــن فــي المنشــآت الصحيــة علــى االلت ـزام بسياســة نظافــة وتطهيــر األيــدي
وتذكرهــم بأهميــة تنظيــف وتطهيــر األيــدي عنــد تقديــم الخدمــة الصحيــة وهــي نظــام الخمــس
لحظات أو مواقف لتنظيف وتطهير األيدي (.)My five moments for hand hygiene
وعــاوة علــى فائــدة هــذه الوســيلة أو المبــدأ فــي تذكيــر العامليــن بالمواقــف التــي يجــب عندهــا
تنظيــف أو تطهيــر األيــدي فإنهــا تســاعد كثي ـ اًر فــي مالحظــة وتقييــم مــدى الت ـزام العامليــن
بسياســة نظافــة األيــدي حيــث يمكــن بســهولة اســتخدام نمــوذج مالحظــة وتقييــم نظافــة األيــدي
( )Observation formالــذي أصدرتــه منظمــة الصحــة العالميــة لهــذا الغــرض.
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جدول رقم ( :)1الخمس لحظات (مواقف) لتنظيف وتطهير األيدي بالمنشآت الصحية:
اللحظات الخمس

السبب
لحماية المرضى من

()1

الميكروبات التي

قبل مالمسة المريض مباشرًة

قد تنتقل عن طريق

أيدي مقدمي الخدمة
الصحية

لحماية المريض من

()2
قبل القيام باإلجراءات
النظيفة واالختراقية
(غير العمليات الجراحية)

()3

الميكروبات الممرضة
(متضمن ًة الفلو ار
الطبيعية للمريض
نفسه) من دخول
جسم المريض

لحماية مقدمي

بعد احتمالية التعرض
لسوائل الجسم وبعد
خلع القفازات

والبيئة المحيطة من

()4

لحماية مقدمي

بعد مالمسة المريض
وترك محيط المريض

الخدمة الصحية

الميكروبات الممرضة

الخدمة الصحية

والبيئة المحيطة من

الميكروبات الممرضة
لحماية مقدمي

()5
بعد مالمسة (البيئة المحيطة
بالمريض)
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الخدمة الصحية

والبيئة المحيطة من

الميكروبات الممرضة

أمثلة
•المصافحة باأليدي
•مساعدة المريض على
التنقل
•قياس النبض وضغط
الدم
•الكشف الظاهري على
المريض
•رعاية الفم واألسنان
•إعطاء قطرة للعيون
•تشفيط اإلف ارزات
•الغيار على الجروح
•الحقن
•تركيب القساطر
•تحضير /تركيب
المحاليل واألدوية
•إعداد الطعام
•بعد رعاية الفم
واألسنان
•تشفيط االف ارزات
•بعد الحقن وبعد الغيار
على الجروح
•التعامل مع أى عينة
من سوائل الجسم
•تركيب أو إزالة
األنبوب الحنجري
•إزالة البول والبراز
والقئ وتنظيف البيئة
•تنظيف اآلالت
واألدوات الملوثة
•المصافحة باأليدي
•مساعدة المريض على
التنقل
•قياس النبض وضغط
الدم
•الكشف الظاهري على
المريض
•تغيير أغطية األسرة
•ضبط سرعة المحاليل
•لمس جهاز اإلنذار
والمونيتور
•لمس السرير أو
الكوميدينو
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شكل رقم ( )4الخمس لحظات (مواقف) لتنظيف وتطهير األيدي بالمنشآت الصحية

غسل اليدين بالماء والصابون
يعتبر غســل اليدين باســتخدام الصابون العادي مناســباً لمعظم األنشــطة التقليدية ،إذ يقوم
الصابــون مــع الفــرك والشــطف جيــداً بالمــاء الجــاري بإ ازلــة االتســاخات والم ـواد العضويــة

والميكروبــات المؤقتــة (العالقــة باليديــن نتيجــة التعامــل مــع المرضــى أو مــن مصــادر بيئيــة)

بواســطة الحركــة الميكانيكيــة.

دواعي الغسل بالماء والصابون
−قبل بدء العمل وبعد انتهاء العمل.
−قبل إعداد وتقديم الطعام والشراب وبعد استخدام الحمام.
−إذا كانت األيدي ملوثة أو متسخة بشكل ظاهر.
−عنــد رعايــة المرضــى المصابيــن أو المشــكوك بإصابتهــم باإلســهال المعــدي مثــال-
اإلصابــة بال ـ ( )Norovirus, Clostridium difficileفيجــب غســل اليديــن

بالمــاء الجــاري والصابــون حيــث ال يوجــد تأثيــر فعــال للكحــول علــى هــذه الميكروبــات.
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شكل رقم ()5
الخطوات األساسية
لغسل اليدين

بالماء والصابون

أو دلكهما بالكحول

أو المحلول الكحولي

شكل رقم ( )6المواضع التي يحتمل إغفالها أثناء عملية غسل اليدين
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نصائح تتعلق بنظافة اليدين:
المجوهرات:
 يجب أن يتم خلع الخواتم والمجوهرات والساعات لضمان تنظيف كافة أجزاء اليدين. تجعل الخواتم عملية ارتداء القفازات صعبة كما قد تتسبب في تمزقها.حالة اليدين واألظافر:
 ينبغــي أن تكــون األظافــر قصي ـرة وغيــر مطليــة بطــاء األظافــر وي ارعــى الحفــاظ علــى خلــو اليديــنواألظافــر مــن أي التهابــات.
 منع استخدام األظافر الصناعية.تجفيــف اليديــن( :األيــدى المبللــة تكــون أكثــر عرضــة اللتقــاط ونقــل الميكروبــات لــذا فــإن تجفيــف اليديــن
ُيعد خطوة رئيســية فى غســل اليدين)

طرق تجفيف اليدين:

 تعتبر المناديل الورقية هي أفضل طريقة لتجفيف اليدين. يمكن اســتخدام الفوط القماشــية بشــرط أن تســتخدم لمرة واحدة فقط وال يعاد اســتخدامها إال بعد إعادةمعالجتها (بعد غسيلها وتجفيفها).
 ال يجــب اســتخدام مجففــات الهـواء الســاخن فــي أماكــن الرعايــة الصحيــة ألن تلــك الوســيلة قــد تســاعدعلــى نقــل العــدوى عــن طريــق نشــر الــرذاذ الملــوث.
 يجــب أن توضــع الوســيلة المســتخدمة فــي تجفيــف اليديــن ،بحيــث تكــون فــي متنــاول الشــخص القائــمبغســل اليديــن قريبـاً مــن الحــوض وبمنــأى عــن التلــوث بواســطة الــرذاذ المتطايــر.
الصابون:

• يفضــل اســتخدام الصابــون الســائل ،وينبغــي تنظيــف حاويــة الصابــون عندمــا تصبــح فارغــة مــع إعــادة
ملئهــا بكميــات صغيـرة تكفــي يــوم واحــد .كمــا يجــب إضافــة الصابــون الســائل إلــى حاويــة نظيفــة فارغــة
تمامـاً مــن بقايــا الســائل القديــم.

• فــي حالــة اســتخدام قطــع الصابــون يفضــل اســتخدام األحجــام الصغي ـرة منهــا حتــى يمكــن تغييرهــا
بشــكل مســتمر مــع األخــذ فــي االعتبــار ضــرورة وضــع الصابــون علــى صبانــة ذات ثقــوب وتنظيــف
الصبانــة دوري ـاً.

الماء :يجب استخدام الماء الجاري ،حيث ينبغي تجنب غمس اليدين في الماء الراكد.
• مدة الفرك بالصابون أو المادة المنظفة من  40إلي  60ثانية.
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الدلك بالكحول أو المحلول الكحولي:
يعتبــر الدلــك بالكحــول أو المحلــول الكحولــي (الكلورهكســدين فــى قاعــدة كحوليــة) الطريقــة
األنســب لتطهيــر األيــدى ألغلــب األنشــطة اإلكلينيكيــة بشــرط أن تكــون اليــدان غيــر متســختين
اتســاخاً ظاه ـ اًر ،وفــي حــال اتســاخهما يجــب غســل األيــدي بالمــاء والصابــون أوالً.
طريقة دلك اليدين بالكحول أو المحلول الكحولي:
يتــم وضــع  5-3ملــل مــن الكحــول أو المحلــول الكحولــي فــي كــف أحــد اليديــن (بشــرط أن تكــون
اليــدان جافتيــن نظيفتيــن) ثــم يتــم الدلــك لمــدة  30- 20ثانيــة كمــا ســبق فــى شــكل ( )5ثــم يتــرك
حتــى يجــف تمامـاً.
غسل اليدين الجراحي
 .1الغسل الجراحي بالماء والمطهرات الرغوية
(ٍ)Surgical scrub
هــو غســل اليديــن بالمــاء ومطهــر رغــوي قبــل الج ارحــة

للتخلــص مــن الميكروبــات المؤقتــة وتقليــل (الفلــو ار

الطبيعيــة) لأليــدي حيــث توفــر الحالــة الرطبــة الدافئــة
داخــل القفــاز الخــاص بالج ارحــة بيئــة مثاليــة لنمــو

الميكروبــات ويســاعد غســل اليديــن بالمطه ـرات (مثــل
األيودوفــورات والكلورهيكســيدين) قبــل بــدء التدخــات

الجراحيــة علــى منــع نمــو هــذه الميكروبــات لفت ـرة مــن
الوقــت كمــا يســاعد علــى الحــد مــن مخاطــر اإلصابــة
بالعدوى بالنسبة للمريض إذا ثقبت القفازات أو تمزقت

أو تشــققت أثنــاء الج ارحــة.
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شكل رقم ( )7خطوات غسل اليدين الجراحي بالمطهر الرغوي
			
1-1يتم خلع جميع الحلي باليدين أو المعصمين.

2-2يتــم تمريــر المــاء علــى اليديــن والســاعدين تمام ـاً إلــى فــوق
المرفــق.
3-3يتــم تنظيــف أســفل كل ظفــر مــن األظافــر وحــول قاعدتــه،
يحظــر اســتخدام الفرشــاة الخشــنة لتنظيــف األظافــر حيــث
أنهــا تتســبب فــي حــدوث خــدوش أو التهابــات الجلــد ممــا
يســاعد علــى انتقــال العــدوى.
4-4يتــم وضــع المطهــر الرغــوي علــى اليديــن والســاعدين إلــى
فــوق المرفــق مــع رفــع اليديــن إلــى أعلــى فــوق مســتوى المرفــق
وبحركــة دائريــة ،يتــم البــدء عنــد أطـراف األصابــع فــي إحــدى
اليديــن ثــم الغســل بيــن األصابــع واالســتمرار مــن أط ـراف
األصابــع إلــى المرفــق .يتــم تكـرار هــذه العمليــة باليــد والــذراع
األخرييــن .يســتمر الغســل لمــدة  5دقائــق علــى األقــل قبــل
أول عمليــة فــي اليــوم ولمــدة  5 - 3دقائــق علــى األقــل قبــل
العمليــات التاليــة.

 5 - 3دقائق

5-5يتــم شــطف كل ذراع علــى حــدة بــدءاً بأط ـراف األصابــع مــع
رفــع اليديــن أعلــى مســتوى المرفــق.

6-6تســتخدم منشــفة معقمــة للتجفيــف علــى أن يتــم اســتخدام
أحــد جانبــي المنشــفة لتجفيــف إحــدى اليديــن ويتــم اســتخدام
الجانــب اآلخــر مــن المنشــفة لتجفيــف اليــد األخــرى.
7-7يحتفــظ باليديــن فــوق مســتوى الخصــر مــع م ارعــاة عــدم
لمــس أي شــئ قبــل لبــس الــرداء المعقــم والقفــازات الخاصــة
بالج ار حــة.
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 .2التطهير الجراحى لليدين (بالدلك بالمحلول الكحولي ممتد التأثير)
Pre Surgery Hand Alcohol–based Antisepsis
(يتــم اســتخدام محلــول مركــب مــن الكحــول وأي مطهــر آخــر مثــل الكلورهكســدين) ،مــع
مالحظــة أنــه قبــل القيــام بدلــك اليديــن بالمحلــول الكحولــي اســتعداداً للتدخــل الج ارحــي يجــب
غســلهما جيــداً باســتخدام المــاء الجــاري والصابــون العــادي بنفــس الطريقــة والخط ـوات الســابقة.

شكل رقم ()8
دلك اليدين بالمحلول الكحولي استعداداً للتدخل الجراحي
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وحدات غسل األيدي:
البــد مــن توفــر األحـواض المخصصــة لغســل األيــدي بأعــداد مناســبة فــي أماكــن خدمــة المرضــى،
فــا بــد مــن وجــود حــوض واحــد علــى األقــل مخصــص لغســل األيــدي فــي كل حج ـرة عــاج،
وفــي أقســام الرعايــة غيــر الحرجــة يجــب توفــر حــوض لــكل ( 8 – 6أس ـرة) وبالنســبة لألقســام
الحرجــة مثــل الرعايــة المركـزة ووحــدات الغســيل الكلــوى يفضــل أن يتوفــر حــوض لــكل  4أسـرة.
وال بــد أن تكــون هــذه األح ـواض مخصصــة لغســل األيــدي فقــط ،وليــس ألغ ـراض أخــرى مثــل:
ســكب الس ـوائل والمحاليــل أو غســيل المتعلقــات الخاصــة بالمرضــى أو مقدمــي الخدمــة الطبيــة
أو غســيل األدوات الطبيــة المختلفــة ،كمــا ال بــد مــن توافــر مســتلزمات غســل اليديــن (الصابــون/
المـواد المطهـرة ،ومـواد التجفيف)علــى أال تتــرك الحاويــات التــي تحتــوي علــى الصابــون الســائل
أو الم ـواد المطه ـرة بــدون غطــاء ،كمــا يجــب أن يتــم تنظيــف وتطهيــر هــذه الحاويــات جيــداً قبــل
إعــادة ملئهــا.
العناية باألظافر
تعمــل المناطــق الموجــودة تحــت األظافــر بمثابــة بــؤرة تجمــع للكائنــات الدقيقــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،قــد يتســبب طــول األظافــر سـواء كانــت طبيعيــة أو صناعيــة فــى حــدوث خــدش للجلــد سـواء
لمقدمــي الخدمــة الطبيــة أو المرضــى وكذلــك قــد تتســبب فــي خــرق القفــازات الطبيــة أثنــاء عمليــات
االرتــداء أو الخلــع ممــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث تفشــي للعــدوى ،ولكــي يتســنى منــع انتشــار العــدوى،
ينبغــي أال يقــوم العاملــون فــى المنشــآت الصحيــة بتركيــب أي أظافــر صناعيــة أو مــا شــابهها
أثناء تعاملهم مع المرضى مع الحفاظ على األظافر الطبيعية قصيرة ،كما ال يســمح باســتخدام
طــاء األظافــر حيــث تختفــي خاللــه الملوثــات ،ويصعــب تنظيــف األيــدي مــع وجــود الطــاء.
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نبذة عن بعض المطهرات المستخدمه لتطهير األيدي:
الكحول
1-1معظم مطهرات اليدين الكحولية تتكون من إيثانول أو أيزوبروبانول أو كالهما معاً.
2-2يتميــز األيزوبروبانــول بتأثيــر أقــوى قليـاً علــى البكتيريــا مقارنـ ًة باإليثانــول ،بينما لإليثانول
تأثير أقوى نســبياً على الفيروســات.
3-3يحظــر تمام ـاً اســتخدام الكحــول الميثيلــي (الميثانــول) فــي تطهيــر األيــدي والجلــد ألنــه
شــديد الســمية ولــه أع ـراض جانبيــة خطي ـرة جــداً علــى الصحــة.
4-4يستمد الكحول مفعوله القاتل للميكروبات من خالل تغيير طبيعة البروتين في الخلية.
5-5أفضل تركيز فعال للكحول هو .%95-70
6-6له تأثير فعال على الميكروبات اآلتية:
−البكتيريا موجبة االستجابة لصبغة جرام.
−البكتيريا سالبة االستجابة لصبغة جرام.
−الفيروسات المغلفة.
−بكتيريا الدرن.
−الفطريات.
7-7له تأثير ضعيف على:
−الفيروســات غيــر المغلفــة (مثــل فيــروس االلتهــاب الكبــدي الفيروســي (ِ )Aوفيــروس
شــلل األطفال).
−ال تأثير للكحول على البكتيريا المتحوصلة وال الطفيليات.
8-8الكحول سريع المفعول في قتل الميكروبات على اليدين ولكن مفعوله ال يمتد لفترات طويلة.
9-9يمكــن إضافــة أن ـواع أخــرى مــن المطه ـرات إلــى الكحــول لجعلــه ممتــد المفعــول مثــل
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مركبــات الكلورهيكســيدين.
1010يفضــل إضافــة  %3-1جليس ـرين كمــادة مرطبــة علــى الكحــول لتجنــب إصابــة اليديــن
بالجفــاف.
1111الكحــول مــادة قابلــة لالشــتعال لذلــك يجــب التعامــل معــه بحــذر واالبتعــاد عــن مصــادر
الح ـ اررة ومخــارج الكهربــاء أثنــاء اســتخدامه.
الكلورهيكسيدين (الكلورهيكسيدين جلوكونات أكثر من  %2إلي )%4
 -1مركب يستمد تأثيره المطهر من التصاقه وتدميره للغشاء السيتوبالزمي للخلية.
 -2يبدأ المفعول بسرعة أقل من الكحول ولكن يمتد لفترات طويلة.
 -3له تأثير قوي على:
  	  −البكتيريا موجبة االستجابة لصبغة جرام.
  	  −الفيروسات المغلفة.
 -4تأثيره ضعيف على:
  	  −الفيروسات غير المغلفة.
  	  −البكتيريا سالبة االستجابة لصبغة جرام.
ت
 -5ال تأثير له على البكتيريا المتحوصلة (حويصالت ت
الكلوس�يديوم ديفيسيل).
بك�يا
 -6يتأثر مفعوله بوجود الصابون والمنظفات وبعض كريمات البشرة.
 -7يجب تجنب مالمسته للعين واألذن.
 -8المركبات أعلى من  %4قد تسبب التهابات وحساسية للجلد.
 -9ال يتأثر بوجود مواد عضوية كالدم.
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األيودفورات
 -1تستمد تأثيرها القاتل للبكتريا من خالل إعاقة تخليق بروتين الخلية.
 -2يعمل على:
 البكتيريا موجبة االستجابة لصبغة جرام. البكتيريا سالبة االستجابة لصبغة جرام. الفيروسات. بعض البكتيريا المتحوصلة. بكتيريا الدرن والميكوبكتيريا. الفطريات -3يقل تأثيرها في وجود المواد العضوية مثل الدم والبصاق.
جدول رقم ( )2تأثير مطهرات االيدي علي أنواع الميكروبات المختلفة
مطهر األيدي

البكتيريا
الموجبة
لصبغة جرام

البكتيريا
السالبة
لصبغة جرام

الفيروسات
الفيروسات
غير
المغلفة
المغلفة

ميكروب
السل

الكحول

+++

+++

+++

++

الكلورهيكسيدين

+++

++

++

+

+

األيودوفورز

+++

+++

++

++

++

جيد = +++

متوسط = ++

ضعيف = +

الميكروبات
الفطريات
المتحوصلة

+++

+++

-

+

-

++

+/-

متغير = +/-

ال يوجد أثر = -

جدول رقم ( )3خصائص بعض مطهرات األيدي:
مطهر األيدي

التركيز المثالي %

سرعة التأثير

األثر المتبقي

االستخدام

الكحول

%95 –70

سريع

ال يوجد

دلك األيدي

الكلورهيكسيدين

%4 –2

متوسط

يوجد

دلك وغسل األيدي

األيودوفورز

%7.5

متوسط

متناقض

غسل األيدي
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أدوات الوقاية
الشخصية

أدوات الوقاية الشخصية
مقدمة
تشــتمل أدوات الوقايــة الشــخصية علــى أنـواع الواقيــات المختلفــة مثــل القفــازات والعبــاءات والم اريــل
واألقنعــة وواقيــات العيــن والتــي تعمــل علــى وقايــة العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة مــن خطــورة
تعــرض البش ـرة أو األغشــية المخاطيــة أو الجهــاز التنفســي لإلصابــة بالم ـواد المعديــة .وال شــك
أن هــذه األدوات الواقيــة تعمــل علــى توفيــر الحمايــة للعامليــن مــن المخاطــر األخــرى المنتش ـرة
فــي محيــط منشــآت الرعايــة الصحيــة مثــل الم ـواد الكيميائيــة .ويتعيــن أن يقــوم القائمــون علــى
هــذه المنشــآت الصحيــة بتوفيــر هــذه األدوات للعامليــن وضمــان حصولهــم عليهــا بســهولة.
ويلتــزم العاملــون فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة باســتخدام هــذه األدوات بشــكل منتظــم وقايـ ًة لهــم

مــن اإلصابــة بالعــدوى والمخاطــر األخــرى ،وال تقتصــر فائــدة الواقيــات الشــخصية علــى حمايــة
العامليــن فقــط بــل تســتخدم بعــض هــذه األدوات مثــل القفــازات والعبــاءات الجراحيــة لحمايــة
المرضــى مــن العــدوى عنــد خضوعهــم للتدخــات االختراقيــة مثــل (تركيــب قســطرة وريــد مركــزي
ـاء علــى درجــة
أو إجـراء عمليــة جراحيــة) .وينبغــي أن يتوقــف اختيــار أدوات الوقايــة الشــخصية بنـ ً

خطــورة تعــرض العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة للــدم وسـوائل الجســم أو اإلفـ ارزات التنفســية .كمــا
يجــب أن يعتمــد اســتخدام أدوات الوقايــة الشــخصية علــى تقييــم مخاطــر انتقــال العــدوى بواســطة
الميكروبــات بيــن العامليــن فــي المنشــأة الصحيــة والمرضــى ومحيــط المستشــفى بصــورة عامــة.
القفازات

يوجــد ثالثــة أنـواع رئيســية مــن القفــازات المســتخدمة فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة والتــي يختلــف
اســتخدام كل منهــا وفقـاً لنــوع المهمــة المكلــف بهــا مــن يعمــل فــي الرعايــة الصحيــة.

الدليــل القومــي المصــري
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 .1القفازات المعقمة:
تســتخدم للج ارحــة والتدخــات االختراقيــة وتتميــز
بأنهــا معقمــة وال تســتعمل إال لمـرة واحــدة فقــط  ،كمــا
أن كل زوج يكــون مغلف ـاً علــى حــدة (غــاف مــزدوج)
وتســتخدم هذه القفازات حينما يحتاج اإلجراء الطبي
الخت ـراق دفاعــات الجســم مثــل الجلــد أو األغشــية
المخاطيــة واألنســجة المختلفــة ( كمــا فــي  :العمليــات
الجراحيــة ،أو تركيــب قســطرة وريــد مركــزي أو تركيــب
قســطرة بــول وكذلــك عمليــات بــزل س ـوائل الجســم مثــل ســائل النخــاع الشــوكي).
 . 2القفازات غير المعقمة:
يتصــف هــذا النــوع مــن القفــازات بأنــه غيــر معقــم (نظيــف) ،ويســتعمل لمـرة واحــدة
فقــط ويتــم التخلــص منــه بعــد االســتخدام مباش ـرًة ،وال
يتــم تعبئــة هــذه القفــازات فــي أغلفــة منفصلــة .وتســتخدم
هــذه القفــازات لوقايــة العامليــن فــي منشــآت الرعايــة
الصحيــة مــن التعــرض بشــكل مباشــر للــدم أو سـوائل
الجســم األخــرى أوعنــد التعامــل مــع األغشــية المخاطيــة
أو قبــل لمــس المعــدات أو األســطح الملوثــة .وتســتخدم
هــذه القفــازات مث ـاً كمــا فــي حالــة تركيــب قســطرة
وريديــة طرفيــة مــع االلت ـزام بأســلوب عــدم اللمــس.
 .3القفازات شديدة التحمل:
تســتخدم هــذه القفــازات عنــد التعامــل مــع المخلفــات الطبيــة وتنظيــف اآلالت الملوثــة
وعنــد القيــام بأعمــال تنظيــف البيئــة داخــل منشــآت
الرعايــة الصحيــة فــي حالــة وجــود مخلفــات حــادة
أثنــاء عمليــة التنظيــف  ،ويمكــن تك ـرار اســتخدام هــذه
القفــازات بعــد تنظيفهــا وتطهيرهــا بشــكل مناســب بينمــا
يجــب التخلــص منهــا إذا مــا تعرضــت للثقــب أو التمــزق.
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دواعي استخدام القفازات
ينبغــي لمقدمــي الخدمــة الصحيــة االلت ـزام بارتــداء القفــازات عنــد قيامهــم بالتعامــل مــع الــدم أو
س ـوائل الجســم أو الجلــد المصــاب أو األنســجة أو عنــد لمــس األســطح أو المعــدات الملوثــة
بس ـوائل الجســم .ويتعيــن ارتــداء القفــازات علــى وجــه الخصــوص فــي الحــاالت اآلتيــة:
 .1القفازات المعقمة:
•

قبل العمليات الجراحية.

•

قبل التدخالت الطبية التي تحتاج ألسلوب معقم إلتمامها مثل:
 −تركيب قسطرة وريد مركزي.
 −جميع عمليات البزل.
 −عند التعامل مع الحروق الكبيرة.
 −إعداد وخلط المحاليل واألدوية الوريدية لمرضى األورام ومنقوصي المناعة.

•

قبل التدخالت الطبية التي تحتاج ألسلوب مانع للتلوث إلتمامها مثل:
 −تركيب قسطرة بول.
 −قبل وضع الغيار المعقم على الجروح (في حالة بعض الجروح التي التتطلب
تدخالت كبيرة يمكن االكتفاء بقفاز نظيف مع االلتزام بأسلوب عدم اللمس اعتماداً

على تقييم المخاطر).

 −عند خلط المحاليل الوريدية.
القفازات غير المعقمة:

.2
•

عنــد إعطــاء المحاليــل فــي الوريــد ،وتركيــب القســطرة الوريديــة الطرفيــة وقبــل الحقــن
الوريــدي.

•

عند تغيير الضمادات.

•

عنــد التعامــل مــع أو تنظيــف أي مــن األجهـزة أو المعــدات الملوثــة بالــدم أو البــول أو
الب ـراز أو أي مــن اإلف ـ ارزات األخــرى.

•

عند التعامل مع عينات أنسجة أو سوائل المرضى أو األوعية المحتوية عليها.
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•

عنــد القيــام بالتشــفيط مــن الجهــاز التنفســي أو عنــد التعامــل مــع األغشــية المخاطيــة
مثــل الفحــص أو العنايــة بالفــم.

•

تنظيف وتطهير آثار الدم أو سوائل الجسم.

 .3القفازات شديدة التحمل:
•

التعامل مع المخلفات الطبية (أكياس المخلفات الطبية وصناديق األمان).

•

اســتخدام المنظفــات والمطهـرات والمـواد الكيميائيــة والتــي يكــون لهــا تأثيــر ٍ
كاو علــى
الجلــد.

•

تنظيف وتطهير البيئة في حالة وجود مخلفات حادة أثناء عملية التنظيف.

•

تنظيف اآلالت.

•

التعامــل مــع االنســكابات الدمويــة أو أى مــن سـوائل الجســم األخــرى فــي حالــة وجــود
مخلفــات حــادة.

•

فرز المفروشات بالمغسلة المركزية.

نصائح خاصة بالقفازات :
•ال يغنــي ارتــداء القفــازات عــن غســل األيــدي بــل يجــب غســل األيــدي قبــل ارتــداء
القفــازات وبعــد خلعهــا وذلــك ألنــه مــن الممكــن أن يحــدث تلــوث لأليــدي مــن
خــال مســام القفــازات أو التمزقــات الصغي ـرة التــي قــد تصيــب القفــازات أثنــاء
االســتعمال وكذلــك للتخلــص مــن الميكروبــات التــي تتكاثــر علــى األيــدي بســبب
توفــر الرطوبــة والــدفء تحــت ســطح القفــازات.
•يحظــر إعــادة اســتخدام القفــازات أحاديــة االســتخدام (القفــازات النظيفــة غيــر
المعقمــة ،والقفــازات الجراحيــة المعقمــة) ويجــب أن يتــم التخلــص منهــا بعــد
االســتعمال لم ـرة واحــدة.
•عند اختيار نوع القفازات يراعى اآلتي:
−عنــد وجــود حساســية ضــد مــادة الالتكــس يفضــل اســتخدام القفــازات
المصنوعــة مــن مــادة النيتريــل .ويمكــن اســتخدام القفــازات المصنوعــة مــن
مــادة الفينيــل فــي حــال القيــام بإج ـراءات منخفضــة الخطــورة نظ ـ اًر لعــدم
إحــكام القفــازات الفينيــل علــى معصــم اليــد وكذلــك لمســاميتها ال ازئــدة عــن
القفــازات الالتكــس والنيتريــل.

78

الدليل القومي المصري

اء القفــازات النظيفــة أو
−عــدم اســتخدام القفــازات التــي تحتــوي علــى بــودرة س ـو ً
المعقمــة حيــث أنهــا قــد تســبب مخاطــر للمرضــى مثــل االلتهابــات وتفاعــات
فــرط الحساســية وزيــادة فــي عــدوى موضــع العمليــات الجراحيــة.
•يتــم اختيــار المقــاس المناســب لحجــم اليد.يمكــن ارتــداء قفازيــن فــي حالــة بعــض أنـواع
العمليــات والتــي يتوقــع فيهــا اإلصابــة بالوخــز مثــل عمليــات العظــام (ويمكــن ارتــداء
القفــازات الجراحيــة الســميكة الخاصــة بعمليــات العظــام) وكذلــك فــي حالــة التعامــل
مــع بعــض الحــاالت شــديدة العــدوى فــي قســم العــزل.
•يلزم تغيير القفازات وتنظيف األيدي في الحاالت اآلتية:
−بعــد التعامــل مــع أحــد المرضــى وقبــل االنتقــال لمريــض آخــر (بيــن مريــض
وآخــر).
−في حالة تعرضها للثقب أثناء التعامل مع نفس المريض.
−فــي حالــة إجـراء أكثــر مــن تدخــل طبــي لنفــس المريــض يجــب تغييــر القفــاز مــا
بيــن التدخــل واآلخــر (مثــل اســتخدام حقنــة شــرجية وتشــفيط الجهــاز التنفســي
لنفــس المريــض).
•توقيــت ارتــداء القفــازات :يجــب ارتــداء القفــازات قبــل اإلجـراء مباشـرًة ويحظــر ارتــداؤه
داع.
دون ٍ
•توقيــت خلــع القفــازات :يجــب خلــع القفــازات فــور االنتهــاء مــن اإلجـراء ,كمــا يجــب أن
يحــرص مقــدم الرعايــة الصحيــة علــى عــدم تالمــس بشـرته مــع ظاهــر القفــاز الملــوث
(بعــد االســتخدام) عنــد قيامــه بنــزع القفــازات .كمــا ينبغــي أن يتــم خلــع القفــازات
برفــق وبحــذر شــديدين لتجنــب تناثــر الــرذاذ المنطلــق مــن جـراء رد الفعــل المطاطــي
للقفازيــن ،وينبغــي أن يقــوم مقــدم الرعايــة الصحيــة بنــزع القفازيــن وغســل يديــه قبــل
قيامــه بلمــس أي شــيء مثــل األســطح أو الصنابيــر أو األقــام.
•غســيل وتطهيــر القفــازات شــديدة التحمــل :ينبغــي أن يقــوم مقــدم الخدمــة الصحيــة
بغســيل وتطهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القفازيــن قبــل خلعهمــا بنفــس أســلوب غســل اليديــن البســيط.
•يحظــر اســتخدام القفــازات غيــر المطابقــة للمواصفــات مثــل القفــازات المصنوعــة مــن
النايلــون الشــفاف (البالســتيك) فــي رعايــة المرضــى.
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شكل رقم ( :)9خطوات ارتداء القفازات المعقمة
-1
-2

-3

-4

-5

يتم فتح الغالف الداخلي المحيط بالقفاز بحيث تكون راحة اليد
بالقفاز ألعلى.
يتم التقاط القفاز األول من ناحية الطرف المثني مالمساً فقط
الجزء الداخلي من الطرف المثني (الجانب الداخلي هو
الجانب المالمس للجلد عند ارتداء القفاز).
أثناء حمل الطرف المثني بإحدى اليدين ،يتم إدخال اليد
األخرى في القفاز (توجيه أصابع القفاز إلى األرض يساعد
في جعلها مفتوحة) .ينبغي الحذر من مالمسة أي شيء
مع جعل القفاز فوق مستوى الخصر.
يتم التقاط القفاز اآلخر بإدخال أصابع اليد المرتدية القفاز تحت
الطرف المثني لقفاز اليد الثانية  ،يلزم الحذر من تلويث
اليد المرتدية للقفاز باليد األخرى.
يتم إدخال اليد األخرى (العارية) في القفاز عن طريق الجذب
المتأني عبر الطرف المثني ،يتم ضبط أصابع القفاز وأطرافه
حتى يتناسب تماماً مع اليد.

كيفية خلع القفازات
1.1يتم اإلمساك بمنطقة راحة اليد من القفاز وخلع َف ْردة القفاز األولي.
2.2يتــم إدخــال أصابــع اليــد غيــر المرتديــة للقفــاز تحــت قفــاز اليــد األخــرى عنــد منطقــة
المعصــم وخلــع َفـ ْـردة القفــاز الثانيــة.
3.3يتم التخلص من القفازات في حاوية المخلفات الخطرة.
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العباءات:
يوجد نوعان من العباءات:
 -1العباءات النظيفة غير المعقمة:
يعــد القيــام بارتــداء العبــاءات النظيفــة أمـ اًر علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة أثنــاء القيــام ببعــض
اإلجـراءات الطبيــة التــي يمكــن أن تــؤدى إلــى تناثــر الــرذاذ والــدم وسـوائل الجســم األخــرى أو
أثنــاء القيــام ببعــض اإلجـراءات التــي تــؤدى إلــى تلــوث المالبــس أو الــزى الرســمي للعامليــن
بالميكروبــات أو بالمـواد المعديــة .ويجــب اســتخدام العبــاءات التــي تغطــي الذراعيــن والجــزع
والجــزء العلــوي مــن الســاق لحمايــة تلــك المناطــق مــن الــرذاذ وسـوائل الجســم المختلفــة.
 -2العباءات المعقمة :
•يجــب ارتــداء العبــاءات المعقمــة فــي جميــع العمليــات الجراحيــة وبعــض التدخــات
الطبيــة (مثــل تركيــب القســطرة الوريديــة المركزيــة ،خلــط المحاليــل للمرضــى منقوصــي
المناعــة واألطفــال حديثــي الـوالدة) ،ويفضــل أن تصنــع العبــاءات مــن مـواد غيــر منفــذة
للسـوائل حتــى ال يتعــرض مــؤدي الخدمــة الصحيــة لسـوائل وإفـ ارزات المريــض ،وكذلــك
يمكــن ارتــداء الم اريــل البالســتيكية أحاديــة االســتخدام تحــت العبــاءات المعقمــة فــي حالــة
اســتخدام العبــاءات المنفــذة للس ـوائل (مثــل العبــاءات القطنيــة).
•يجــب اســتخدام العبــاءة (س ـواء كانــت نظيفــة أو معقمــة) لم ـرة واحــدة ثــم يتــم التخلــص
منهــا فــي ســلة المخلفــات الخط ـرة إذا كانــت ذات اســتعمال واحــد أو وضعهــا فــي ســلة
الغســيل إذا كانــت متكــررة االســتخدام ،ويتــم خلــع العبــاءة قبــل مغــادرة البيئــة المحيطــة
بالمريــض ثــم غســل األيــدي.
•يحظر استخدام نفس العباءة الواحدة للعناية بأكثر من مريض.
داع وإنمــا تخصــص
•يحظــر ارتــداء العبــاءات فــي الرعايــات بشــكل روتينــي بــدون ٍ
لإلج ـراءات المباش ـرة مــع المرضــى فقــط وال يتــم اســتخدامها كــزي للمــكان.
•العبــاءة الطبيــة شــأنها شــأن كل الواقيــات الشــخصية تســتخدم لمقــدم خدمــة واحــد لرعايــة
مريــض واحــد وإلجـراء واحــد.
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المرايل البالستيكية:
يتــم ارتــداء الم اريــل البالســتيكية أحاديــة االســتخدام عنــد تنفيــذ بعــض اإلج ـراءات الطبيــة التــي
يمكن أن تؤدى إلى تناثر الرذاذ والدم وسوائل الجسم األخرى أو أثناء القيام ببعض اإلجراءات
التــي تــؤدى إلــى تلــوث المالبــس أو الــزى الرســمي للعامليــن بالميكروبــات أو بالم ـواد المعديــة،
ـردة أو تحــت العبــاءات وفق ـاً لنــوع اإلج ـراء ،وينبغــي أن يتــم إحــكام ربــاط
ويمكــن ارتداؤهــا منفـ ً
العنــق والخاصـرة عنــد ارتــداء هــذه الم اريــل ،كمــا يتــم تمزيــق هــذه األربطــة قبــل أن يتــم التخلــص
مــن الم اريــل بإلقائهــا فــي أكيــاس المخلفــات.
كيفية ارتداء العباءة المعقمة

شكل رقم ( :)11كيفية ارتداء العباءة المعقمة
.1

يتم اإلمساك بالعباءة مع الحرص على عدم مالمسة الجزء الخارجي األمامي.

.3

يقوم أحد المساعدين بسحب العباءة فوق الكتفين وربطها من الخلف.

.2

يتم إدخال اليدين داخل األكمام.

كيفية خلع العباءات
.1

.2
.3
.4

يتم فك أربطة العباءات.

بعيدا عن الرقبة والكتفين.
يتم سحب العباءة ً
الحرص على لمس الجزء الداخلي فقط للعباءة.
يتم ثني العباءة وطيها للداخل.
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شكل رقم ( :)12كيفية خلع العباءات
أغطية الرأس
ينصــح بارتــداء أغطيــة الـرأس أحاديــة االســتخدام ،بحيــث تعمــل علــى احتـواء الشــعر لمنــع ســقوط
الشــعر أو انتشــار ميكروبــات فــروة ال ـرأس .كمــا ينصــح بتغطيــة اللحيــة باســتخدام األغطيــة
المخصصــة لهــا.

أمثلة لدواعي االستخدام
•اإلجراءات الجراحية في غرفة العمليات.
•خلط المحاليل الوريدية.
•قسم التعقيم (منطقة التغليف).
•المطبخ ( أثناء الطهي  /تجهيز الوجبات).
وال يعــد غطــاء ال ـرأس التقليــدي (الطرحــة أو الحجــاب) بدي ـاً عــن غطــاء ال ـرأس المخصــص

لرعايــة المرضــى.

توفير الحماية للوجه (العينين واألنف والفم)
ينبغــي أن يحــرص مقــدم الرعايــة الصحيــة علــى ارتــداء واقــي

الوجــه ) (Face shieldأو واقــي العينيــن ()Goggles

والقنــاع الج ارحــي مع ـاً حينمــا تت ازيــد احتمــاالت تعــرض وجهــه
لــرذاذ الــدم أو س ـوائل الجســم المتطاي ـرة مــن المريــض،
لمكافحة العدوى 2020
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ويتــم تصميــم معظــم واقيــات الوجــه علــى أســاس االســتخدام لمـرة

واحدة ثم يتم التخلص منها بعد ذلك ,وتوجد أنواع يعاد استعمالها

شـريطة أن يتــم تنظيفهــا وتطهيرهــا جيــداً بعــد االســتخدام ،كمــا يتــم
إعــادة معالجــة واقيــات العينيــن بنفــس الطريقــة .كمــا يســتخدم واقــي
الوجــه والعينيــن لحمايــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة مــن التعــرض

ألي رذاذ كيميائــي مــن شــأنه أن يصيــب وجهــه أو عينيــه وال تعــد

النظــارات الطبيــة واقيـاً كافيـاً لحمايــة العينيــن مــن الــرذاذ.
كيفية خلع واقي الوجه والعينين

شكل رقم ( :)13كيفية خلع واقي الوجه والعينين
األقنعة الواقية للجهاز التنفسي
يوجد نوعان من واقيات الجهاز التنفسي :
( )1القناع الجراحي:
يجب استخدام قناع مطابق للمواصفات يغطي األنف والفم بإحكام
عند احتمال التعرض إلف ارزات الجهاز التنفسي للمريض أو
رذاذ الدم وسوائل الجسم األخرى كجزء من االحتياطات القياسية
وعند تزايد احتماالت انتقال العدوى عن طريق الرذاذ الملوث
بالميكروبات المعدية .وتعتبر ميكروبات النيسيريا المسببة لإلصابة
بااللتهاب السحائي ،والبروديتيال المسببة لإلصابة بالسعال الديكي
وفيروس اإلنفلون از والكورونا من أمثلة الميكروبات التي تنتقل عن طريق الرذاذ.
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مــع مالحظــة أن كل األقنعــة الجراحيــة أحاديــة االســتخدام تفقــد قدرتهــا علــى توفيــر الحمايــة فــي
حالــة تعرضهــا للرطوبــة أو البلــل ،ويقتصــر اســتخدام مثــل هــذه األقنعــة علــى رعايــة مريــض واحــد
فقــط ،ويتــم التخلــص منهــا بعــد ذلــك فــور انتهــاء اإلجـراء المســتخدمة مــن أجلــه.
دواعي االستخدام:
−العمليات الجراحية.
−بعــض التدخــات الطبيــة االختراقيــة (مثــل تركيــب قســطرة وريديــة مركزيــة ،بــزل ســائل
النخــاع الشــوكي ،الحقــن فــي ســائل النخــاع الشــوكي).
−التعامل مع المرضى منقوصي المناعة.
−عنــد احتمــال التعــرض ألي رذاذ ملــوث (مثــل التعــرض لــرذاذ غســيل اآلالت الجراحيــة أو
تشــفيط إفـ ارزات الجهــاز التنفســي).
−التواجــد علــى بعــد متــر واحــد أو أقــل مــن المرضــى المصابيــن باألمـراض التــي تنتقــل عــن
طريــق الــرذاذ.
باإلضافــة إلــى ذلــك يرتــدي المرضــى والعاملــون المصابــون باألمـراض المنقولــة عــن طريــق
الــرذاذ القنــاع الج ارحــي لمنــع انتقــال العــدوى.
كيفية ارتداء القناع الجراحي
•يتم إحكام ربط الشريط المثبت خلف ال أرـس والرقبة.
•يتم تثبيت القناع على األنف بضغط الشريحة المعدنية
على قنطرة األنف على أن يكون اتجاه ثنيات الجزء
الخارجي األمامي من القناع ألسفل.
ابتداء من أعلى األنف وحتى
•يتم تغطية األنف والفم
ً
أسفل الذقن.
( )2القناع التنفسي ِ
عال الكفاءة (مثل  N95أو :(FFP2

يجــب اســتخدام القنــاع التنفســي عـ ِ
ـال الكفــاءة عنــد التعــرض لألمـراض المنقولــة عــن طريــق الهـواء
وتشــتمل هــذه الواقيــات علــى أقنعــة ذات قــدرات عاليــة علــى ترشــيح اله ـواء حيــث تــم تصميمهــا
بحيــث ال تســمح بمــرور نســبة كبيـرة (علــى األقــل  )% 95مــن الجزيئــات التــي تنتقــل عــن طريــق
الهـواء (القطــر أقــل مــن  5ميكــرون).
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يفضــل أن يتــم عمــل اختبــار مالءمــة نوعــي للقنــاع ( ، )Qualitative Fit Testواختيــار
المقــاس المناســب لــكل مقــدم خدمــة صحيــة ،وذلــك قبــل االســتخدام ألول مـرة وســنوياً بعــد ذلــك.
كمــا يجــب إعــادة االختبــار م ـرة أخــرى فــي حــال تغييــر الشــركة المــوردة أوحــدوث نقــص وزيــادة
للــوزن المــؤدي إلــى تغييــر شــكل الوجــه .كمــا يجــب إج ـراء اختبــار تأكيــد للمالءمــة مــن قبــل
المســتخدم ( )User Seal Checkقبــل االســتخدام مباش ـرًة عــن طريــق ارتــداء القنــاع التنفســي
وإحــكام إغالقــه ثــم إج ـراء شــهيق وزفيــر للتأكــد مــن عــدم وجــود أي تس ـريب لله ـواء مــن خــال
ح ـواف القنــاع.
مالحظــة :ال يقــوم المريــض المصــاب بــأى مــن األمـراض المنقولــة عــن طريــق الهـواء بارتــداء
القنــاع التنفســي عـ ِ
ـال الكفــاءة ويكتفــى بارتــداء القنــاع الج ارحــي العــادي أثنــاء تواجــده خــارج غرفــة العــزل.
دواعي االستخدام:
الوقاية من بعض األمراض مثل:
•الدرن الرئوي النشط.
•الحصبة.
•الجديري المائي.
إختبار اإلحكام
•األمراض المعدية المستجدة التي لم يثبت بعد طريقة انتقالها وذلك لخطورتها.
اختبار المالءمة للقناع التنفسي ِ
عال الكفاءة:
أوالً  :اختبار الحساسية:
يتم باستخدام محلول سكري أو محلول مر المذاق (ملحق باالختبار).
−يتم عمل هذا االختبار بدون ارتداء القناع التنفسي ِ
عال الكفاءة.
−يقوم الشخص الخاضع لالختبار بالتنفس بشكل طبيعي مع فتح الفم قليالً.
−يتم ضخ المحلول أمام أنف الشخص الخاضع لالختبار.
−يقوم الشخص الخاضع لالختبار باإلبالغ عندما يتذوق طعم المحلول.
−يبــدأ االختبــار بالضــخ  10مـرات ،وإذا لــم يتــم تــذوق الطعــم تكــرر  10ضخــات أخــرى،
وتكــرر مـرة أخــرى و يتــم حســاب عــدد مـرات الضــخ حتــى التــذوق وإذا لــم يتــم التــذوق
يتــم اســتبدال هــذا المحلــول بآخــر.
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ثانياً :اختبار المالءمة :
يتــم عمــل هــذا االختبــار بعــد ارتــداء القنــاع وإحــكام ارتدائــه ،وتغطيــة ال ـرأس والوجــه بغطــاء
خــاص باالختبــار وحســاب عــدد م ـرات الضــخ طبق ـاً الختبــار الحساســية.
		−

أثناء التنفس الطبيعي.

		−

أثناء التنفس العميق.

		−

أثناء حركة الرأس من جانب لآلخر.

		−

أثناء حركة الرأس ألسفل وإلى أعلى.

		−

أثناء التحدث دون توقف.

		−

أثناء السير في المكان.

نتيجة االختبار

−يجــب علــى الشــخص الخاضــع لالختبــار أن يخبــر القائــم باالختبــار بوقــت تــذوق
الطعــم أثنــاء االختبــار.

−لو لم يتم تذوق الطعم فهذا دليل على نجاح االختبار.
−لــو تــم تــذوق الطعــم فيجــب تغييــر القنــاع بآخــر أكثــر مالئمــة وإحــكام ارتدائــه ويكــرر
االختبــار بــكل خطواتــه.

.1

.2

كيفية خلع األقنعة الواقية

يجب الحرص على عدم لمس الجزء الخارجي األمامي من القناع والتعامل فقط مع األربطة.

يتم فك أو رفع األربطة من الخلف (األربطة السفلية ثم العلوية).

شكل رقم ( :)14خلع األقنعة الواقية
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واقيات القدم
يعــد واقــي القــدم مــن الواقيــات الشــخصية الهامــة التــي تســتخدم فــي المنشــآت الصحيــة والتــي
تهــدف إلــى وقايــة أقــدام مقدمــي الخدمــة الصحيــة مــن اإلصابــة بــاآلالت الحــادة والتعــرض للــدم
وس ـوائل الجســم ,وفــي غــرف العمليــات يفيــد واقــي القــدم فــي حمايــة أرض العمليــات مــن انتقــال
االتســاخات مــن األحذيــة العاديــة للعامليــن وكذلــك لحمايــة البيئــة خــارج جنــاح العمليــات مــن
التلــوث بالــدم وس ـوائل الجســم.
دواعي االستخدام
−في غرف العمليات.
−عند تنظيف اآلالت الجراحية.
−تنظيف وتطهير البيئة.
−المطبخ.
−جمع ونقل المخلفات.
أنواع واقيات القدم
•السابوه  :واقي يغطي القدم بشرط أال يكون منفذ للسوائل.
•الحذاء المطاطي ذي الرقبة (البوت) :واقي يغطي القدم والساق.
يجــب أن تكــون واقيــات األقــدام مصنعــة مــن مــادة يســهل تنظيفهــا وتطهيرهــا بعــد كل اســتخدام.
وال يجــب اســتعمال الغطــاء البالســتيكي فــوق الحــذاء (أوفــر شــوز) حيــث أنــه ال يوفــر الحمايــة
الكافيــة كمــا أنــه يعتبــر وســيلة لنقــل الميكروبــات مــن األرض والحــذاء إلــى اليــد عنــد محاولــة
ارتدائــه أو خلعــه.
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ترتيب ارتداء وخلع الواقيات الشخصية
أوالً ترتيب ارتداء الواقيات الشخصية:
•فــي حالــة ارتــداء قفــازات باإلضافــة إلــى باقــي الواقيــات الشــخصية فــي أقســام العــزل وعنــد
التعــرض لإلفـ ارزات وسـوائل الجســم (بخــاف غــرف العمليــات) يتــم اتبــاع الترتيــب اآلتــي:
1)1العباءة الطبية.
2)2القناع الجراحي أو القناع ِ
عال الكفاءة.
3)3واقي العينين والوجه.
4)4القفازات.
  	•    أما في أقسام العمليات فيكون الترتيب كاآلتي:

شكل رقم ()15

ترتيب ارتداء الواقيات
الشخصية فى أقسام العزل

)1

واقي القدم.

)2

غطاء الراس.

)3

القناع الجراحي.

)4

واقي العينين والوجه.

)5

المريلة البالستيكية أحادية االستخدام (إذا لزم ارتدائها).

)6

العباءة الطبية المعقمة.

)7

القفازات المعقمة.

لمكافحة العدوى 2020
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ثانياً  :ترتيب خلع الواقيات الشخصية:
• ترتيب خلع الواقيات الشخصية في أقسام العزل:
)1

)2

نظافة األيدي.

)3

واقي العينين والوجه.

)5

نظافة األيدي.

)7

نظافة األيدي.

)4

)6

	•	

القفازات.

العباءة الطبية.

القناع الجراحي أو القناع ِ
عال الكفاءة.
شكل رقم ()16
ترتيب خلع الواقيات الشخصية بأقسام العزل

يتــم خلــع الواقيــات قبــل مغــادرة غرفــة المريــض ،أمــا فــي حالــة التعامــل مــع المرضــى

بقســم عــزل األمـراض المنقولــة عــن طريــق الهـواء أو الــرذاذ فإنــه يتــم خلــع القنــاع الج ارحــي
والقنــاع التنفســي عـ ِ
ـال الكفــاءة خــارج غرفــة المريــض وليــس قبــل مغادرتهــا.
    	•   ترتيب خلع الواقيات الشخصية بعد إجراء العمليات:
 )1القفازات.

 )2العباءة الطبية.

 )3المريلة البالستيكية أحادية االستخدام.
 )4نظافة األيدي.
 )5غطاء الرأس.

 )6واقي العينين والوجه.

 )7القناع الجراحي.
 )8نظافة األيدي.
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تطبيقات (أساليب العمل)
علي اإلجراءات اإلكلينكية والجراحة

تطبيقات (أساليب العمل) علي اإلجراءات اإلكلينكية والجراحة
مقدمة:
يشــير مصطلــح أســاليب العمــل عنــد القيــام بتقديــم الخدمــة الصحيــة إلــى مجموعــة الممارســات
التــي يجــب االلتـزام بهــا قبــل وأثنــاء وبعــد اإلجـراءات الطبيــة والجراحيــة ،والتــي تهــدف إلــى الحــد

مــن انتقــال الميكروبــات إلــى المرضــى أثنــاء العنايــة بهــم ،وكذلــك الحيلولــة دون تعــرض مقدمــي
الخدمــة الصحيــة النتقــال الميكروبــات ،كمــا تضمــن ســامة البيئــة المحيطــة ،وتشــمل هــذه
التطبيقــات األســاليب النظيفــة ،األســاليب المانعــة للتلــوث فــي إجـراءات العنايــة بالمرضــى خــارج

غــرف العمليــات ،واألســاليب الجراحيــة (المعقمــة) التــي تهــدف إلــى منــع انتشــار العــدوى إلــى

مواضــع الج ارحــة.

وكقاعــدة عامــة فإنــه كلمــا زادت خطــورة اإلج ـراء ،كلمــا كانــت الحاجــة ملحــة إلــى اســتخدام
األســلوب المعقــم ،وكلمــا كان اإلج ـراء الطبــي أقــل خطــورة ،كلمــا كان مــن الممكــن االكتفــاء
باألســلوب النظيــف فقــط.

العناصر األساسية لتطبيق أساليب العمل عند القيام بالتدخالت الطبية:
• تنظيف أوتطهير اليدين.
• ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة.
• إعداد موضع التدخل (مثل تنظيف وتطهير الجلد).
• المحافظــة علــى عــدم تلــوث العناصــر المســتخدمة مثــل (األدويــة ،والسـوائل ،واألجهـزة) وذلــك بمنــع تعرضهــا
لألســطح غيــر المعقمــة ،وعــدم إعــادة اســتخدامها إذا كانــت أحاديــة االســتخدام.
• الفصــل التــام بيــن مناطــق العمــل ومناطــق التخزيــن ،كذلــك الفصــل بيــن النظيــف والملــوث فــي منطقــة العمــل،
وبيــن مناطــق التخزيــن النظيفــة والملوثــة.
• اســتخدام أســلوب عــدم اللمــس عنــد إدخــال العناصــر المعقمــة داخــل جســم المريــض ،وذلــك يعنــي عــدم لمــس
األيــدي للجلــد بعــد تطهيـره ،وعــدم مالمســة أي أســطح مــن البيئــة المحيطــة بعــد تطهيــر اليديــن ،كذلــك الحفــاظ
علــى جميــع الوصــات واألجهـزة بعــدم تعريضهــا للتلــوث ،كمــا يجــب عــدم لمــس مدخــل عبــوة الــدواء الــذي يعطــى
عــن طريــق الحقــن (بعــد تطهيرهــا) قبــل إدخــال ســن السـرنجة بهــا.

الدليــل القومــي المصــري
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ويتــم اتبــاع هــذه األســاليب فــي جميــع التدخــات الطبيــة ،وتختلــف طريقــة غســل األيــدي ونوعيــة
أدوات الوقاية الشــخصية المطلوبة باختالف التدخل الطبي (كما هو موضح بالجدول رقم .)4

أنواع أساليب العمل:
األسلوب النظيف:
ويتــم االلتـزام بــه عنــد التعامــل مــع الجلــد الســليم أو الغشــاء المخاطــي الســليم (مــكان غيــر معقــم
بطبيعتــه) مثــل الكشــف الطبــي الظاهــري ،فحــص الفــم واألغشــية المخاطيــة الســليمة.
األسلوب المانع للتلوث:
ويتــم االلتـزام بــه عنــد التعامــل مــع الجلــد غيــر الســليم أو مــع الغشــاء المخاطــي غيــر الســليم بمــا

فــي ذلــك اإلج ـراءات االختراقيــة بخــاف العمليــات الجراحيــة ،وغالب ـاً مــا يكــون اإلج ـراء غيــر

معقد ،وزمن اإلجراء قصير نســبياً ،عدد اآلالت أو المســتلزمات محدود ويقوم به عدد قليل من

العامليــن ،وغالبـاً ال يحتــاج مــكان خــاص ،مثــل الحقــن العضلــي والوريــدي والغيــار علــى الجــروح.
األسلوب المعقم:

ويتــم االلت ـزام بــه عنــد التعامــل مــع مــكان معقــم بطبيعتــه مــن الجســم ،وغالب ـاً مــا يكــون اإلج ـراء

معقــداً وزمنــه طويــل نســبياً ،ويســتلزم اســتخدام آالت وأدوات ومســتلزمات كثي ـرة ويتطلــب القيــام

بــه اثنيــن أو أكثــر مــن مقدمــي الخدمــة الصحيــة ،ويتــم داخــل غــرف العمليــات المجهـزة ويحتــاج

إلــى غســل يديــن ج ارحــى ،وارتــداء واقيــات شــخصية كاملــة.

أمثلة للمطهرات التي تستخدم في تطهير الجلد قبل اإلجراءات االختراقية:
1.1الكلورهكسدين  %2فى قاعدة كحولية.
2.2األيودوفور  %10فى قاعدة كحولية.

3.3البوفيدون أيودين .%10
4.4الكحول (.)%95-70
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جدول رقم ( )4أنواع أساليب العمل
االسلوب

االسلوب النظيف

االحتياطات
القياسية

التعامل مع
التعامل مع الجلد الغشاء المخاطي
السليم
السليم

نوع غسل األيدي

غسل اليدين أو دلكهما بالمحلول
الكحولي (الكحول أوالكلورهكسدين
فى قاعدة كحولية)

االسلوب المانع
للتلوث

االسلوب الجراحي
(المعقم)

دلك اليدين
بالمحلول
الكحولي
(الكلورهكسدين
فى قاعدة
كحولية)

الغسل الجراحي لليدين
باستخدام المطهرات
أو الدلك الجراحي
بالمحلول الكحولي
أغطية الرأس
األقنعة الجراحية
واقيات العينين
المرايل البالستيكية
واقيات األقدام
العباءات الطبية
المعقمة
القفازات المعقمة

غالباً يكتفى
غالباً يكتفى
بالقفازات
بالقفازات المعقمة
النظيفة
وقد يتم استخدام وقد يتم استخدام
غالباً بدون أدوات
أدوات الوقاية
الواقيات الشخصية
أدوات الوقاية
وقاية شخصية
الشخصية األخرى
الشخصية
طبقاً لخطورة
األخرى طبقاً
اإلجراء
لخطورة اإلجراء
إعادة معالجة
اآلالت واألدوات
مكان خاص
لإلجراء

تحضير جلد
المريض

لمكافحة العدوى 2020

التطهير ِ
عال
المستوى أو
التعقيم

التنظيف

التعقيم

خارج غرفة العمليات

ــــــــــ

التعقيم
داخل غرفة العمليات

استخدام مطهر
مناسب

استخدام مطهر
مناسب
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سيتم التركيز في هذا الفصل على بعض التدخالت الهامة مثل :
• إدخــال أدويــة أو أدوات أو أجه ـزة داخــل أماكــن معقمــة مــن الجســم :مثــل تركيــب

نظــام تنقيــط وريــدي أو تركيــب قســطرة بوليــة ،أو إعطــاء الحقــن بالوريــد أو بالعضــل ،أو
اســتخدام العب ـوات متعــددة الجرعــات.

• خلط وتحضير المحاليل الوريدية.
• العناية بالجروح.

جدول رقم ( :)5أمثلة لتحضير اليدين والجلد والواقيات الشخصية أثناء اإلجراءات غير
الجراحية والتي تحتاج إلى األسلوب المانع للتلوث

اإلجراء

نظافة وتطهير
اليدين

الواقيات
الشخصية

إعداد موضع
التدخل

مالحظات هامة
	•  اتباع أسلوب عدم اللمس.
	•  وضع ضمادة معقمة عقب التركيب.
	•  يفضل استخدام األغطية الشفافة

تركيب قسطرة
وريدية طرفية
(مثل الكانيوال،
فراشة الحقن
الوريدي… ,إلخ)

	•  كتابة تاريخ التركيب

الغسيل البسيط
القفازات
بالماء و الصابون
تطهير الجلد 	•  نزع القسطرة الوريدية :
ذات
النظيفة
أو دلك اليدين
موضوع التدخل
 إذا لم تعد هناك حاجة الستخدامها.االستخدام
(الكحول
بالكحول
بمطهر مناسب
 عند ظهور أي عالمة تدل على حدوثالواحد.
أوالكلورهكسدين فى
عدوى.
قاعدة كحولية)
 بعد مرور من  96 - 72ساعة على األكثرمن تثبيتها (في حالة نقل المحاليل).
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اإلجراء

نظافة وتطهير
اليدين

الواقيات
الشخصية

إعداد موضع
التدخل

الغسيل البسيط
بالماء و الصابون
أو دلك اليدين
بالكحول (الكحول
أوالكلورهكسدين فى
قاعدة كحولية)

القفازات
النظيفة ذات
االستخدام
الواحد

تطهير الجلد
بمطهر مناسب

مالحظات هامة
•اتباع أسلوب عدم اللمس.
•يجب تطهير المكان المخصص لدخول
السرنجات واإلبر داخل عبوات المحاليل وحاويات
األدوية باستخدام الكحول.

العالج باستخدام
التنقيط الوريدي

•استخدام سرنجة جديدة معقمة وسن جديد معقم
في كل مرة يتم فيها أي إضافة أو سحب من
قارورة المحلول أو عبوات أدوية الحقن المضافة
وذلك فى حالة العبوات متعددة الجرعات مع
مراعاة عدم تواجدها فى محيط المريض وكذلك
التأكد من كتابة تاريخ الفتح واالنتهاء كما يوصى
به من الشركة المصنعة أو الصيدلية االكلينيكىة.
•استخدام مذيب معقم مخصص لتحضير أدوية
الحقن الوريدي حسب توصيات الشركة المصنعة.

•  استخدام منطقة خاصة نظيفة يسهل تنظيفها
وتطهيرها.
•  يتم اإلجراء بوجود مساعد لمناولة المستلزمات.

خلط وتحضير
المحاليل الوريدية

(غطاء
الغسل باستخدام
تطهير مكان
القناع
أس،
ر
ال
المطهرات مثل
إدخال اإلبر
التنفسي
البوفيدون أيودين
المعقمة في
احي،
ر
الج
دقيقتين
 %7.5لمدة
العبوات الدوائية
العباءة
على األقل أو
باستخدام
الطبية
الغسل البسيط
المحلول
ن
المعقمة،
بالماء والصابو
الكحولي
القفازات
ثم دلك اليدين
بالمحلول الكحولي .المعقمة).

•  استخدام مفارش معقمة إلعداد سطح العمل.
•	 يجب تطهير المكان المخصص لدخول سن
السرنجة داخل عبوات المحاليل وحاويات األدوية.
•  استخدام سرنجات جديدة معقمة وإبر جديدة
ومعقمة.
•	 استخدام المذيبات المعقمة المخصصة لتحضير
أدوية الحقن الوريدي حسب تعليمات الشركة
المصنعة.
•	 اتباع السياسة الموضوعة من قبل الصيدلية
اإلكلينيكية بالمنشأة لتحديد الصالحية وظروف
الخلط وخالفه.

لمكافحة العدوى 2020
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اإلجراء

إعطاء أدوية عن
طريق الحقن

نظافة وتطهير
اليدين

الواقيات
الشخصية

إعداد موضع
التدخل

القفازات
النظيفة.

تطهير الجلد
بمطهر مناسب

الغسل البسيط
بالماء والصابون
أو دلك اليدين
(يمكن الحقن
بالكحول أو
المحلول الكحولي .بالعضل أو
تحت الجلد
بدون قفازات
بشرط اتباع
أسلوب عدم
اللمس).

مالحظات هامة
•اتباع أسلوب عدم اللمس.
•يتم التخلص من األمبوالت مباشرة عقب
استخدامها لمرة واحدة ،ويحظر تماماً استخدام
األمبوالت المفتوحة مسبقاً.

•يتم االلتزام بتوصيات الشركة المصنعة الخاصة
بطرق التخزين والتخلص من األدوية.
•فيما يتعلق بالعبوات ذات جرعات حقن متعددة:
−يتم تطهير الغطاء المطاطي
للعبوة بالكحول قبل إدخال اإلبرة.
−يتم استخدام سرنجة وإبرة
جديدتين معقمتين في كل مرة يتم
فيها الحقن.

تطهير الجلد
غطاء
الغسل الجراحي
لليدين باستخدام الرأس ،القناع بمطهر مناسب
المطهر الرغوي
مع التأكد
الجراحي،
الجاون
من نظافة
أو الدلك الجراحي
الجلد موضع
المعقم،
بالمحلول الكحولي.
اإلدخال.
القفازات
تثبيت قسطرة وريد
المعقمة
مركزي
وواقيات
العينين.

•إعداد مجال معقم (باستخدام فوط معقمة) قبل
التثبيت.
•يتم تغطية موضع التثبيت بالصق طبي شفاف
معقم أو ضمادة معقمة.
•نزع القسطرة إذا ظهرت مؤشرات أو دالئل
عدوى( ,راجع الجزء الخاص بتثبيت قسطرة
الوريد المركزي).
•كتابة تاريخ التثبيت وتاريخ وساعة الكشف على
القسطرة

تطهير الجلد
غطاء
الغسل الجراحي
لليدين باستخدام الرأس ،القناع بمطهر مناسب
المطهر الرغوي
مع التأكد
الجراحي،
بزل سوائل من
الجاون
من نظافة
أماكن معقمه مثال :أو الدلك الجراحي
البزل من السائل
الجلد موضع
المعقم،
بالمحلول الكحولي.
النخاعي أو من
اإلدخال.
القفازات
تجويف الصدر أو
المعقمة
البطن
وواقيات
العينين.
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اإلجراء

نظافة وتطهير
اليدين

الغسل باستخدام
المطهرات مثل
البوفيدون أيودين
 %7.5لمدة دقيقتين
على األقل أو
الغسل البسيط
تثبيت قسطرة بولية بالماء والصابون
ثم دلك اليدين
بالمحلول الكحولي

الواقيات
الشخصية

إعداد موضع
التدخل

القفازات
المعقمة
والمريلة
البالستيكية
أحادية
االستخدام.

تطهير الجلد
بمطهر
مناسب بعد
تنظيف منطقة
العانة بالماء
والصابون.

مالحظات هامة
•الحفاظ على نظام تصريف البول مغلقاً (القسطرة
– خرطوم البول – كيس جمع البول) بدون أي
اختراقات .
•غسل األيدي قبل وبعد تفريغ أكياس جمع البول
(مع مراعاة ارتداء القفازات النظيفة أثناء القيام
باإلجراء).
•يتم تغيير القسطرة عند انسدادها أو عدم الحاجة
إليها ويحظر عمل غسيل للمثانة.
•تعليق كيس جمع البول فوق مستوى األرض
وتحت مستوى المريض.

الغسل البسيط
بالماء و الصابون
التدخالت التي يتم أو دلكهما بالكحول
أو المحلول
فيهاالتعامل مع
الكحولي.
األغشية المخاطية
مثال :التشفيط من
القصبة الهوائية.

لمكافحة العدوى 2020

القفازات
النظيفة،
والقناع
الجراحي،
والمريلة
البالستيكية،

•يجب استخدام قسطرة معقمة في كل مرة.

-

ونظارات
العين او
واقى الوجه
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القساطر الوريدية
العالج عن طريق الوريد باستخدام القساطر الوريدية
يتــم تركيــب كانيـوال طرفيــة لنســبة كبيـرة مــن مرضــي األقســام الداخليــة بالمستشــفيات ،حيــث يعتبــر
هــذا اإلجـراء أحــد أكثــر اإلجـراءات االختراقيــة شــيوعاً بالمستشــفيات ،وكــذا يتــم تركيــب قســاطر
الوريــد المركزيــة للمرضــى بأقســام الرعايــة المركـزة التــي تعــد أحــد أهــم أســباب تجرثــم وتســمم الــدم
ولــذا يجــب تطبيــق األســاليب مانعــة التلــوث عنــد تركيبهــا ،وتعتبــر القســطرة الوريديــة جســماً غريبـاً
لــذا فقــد تســبب رد فعــل لــدى المريــض ينتــج عنــه تكويــن طبقــة حيويــة رقيقــة علــى الســطح الداخلــي
والخارجــي للقســطرة ،والتــي قــد تصبــح موطن ـاً للميكروبــات ،حيــث تقــوم بحجبهــا عــن جهــاز
المناعــة لــدي المريــض ،وهــذا التلــوث الميكروبــي قــد يتســبب فــي التهــاب موضعــي أو التهابــات
وريديــة صديديــة ،أو انتشــار الميكروبــات فــي الــدم (تجرثــم الــدم) أو تســمم الــدم البكتيــري ،ولذلــك
يفضــل تجنــب تركيــب القســاطر الوريديــة كلمــا أمكــن ذلــك.
وتهــدف األســاليب المانعــة للتلــوث إلــى منــع وصــول هــذه الميكروبــات إلــى القســطرة أو موضــع
دخولهــا أو إلــى الــدم.
مواضع التلوث المحتملة عند العالج باستخدام التنقـيط بالوريد باستخدام القسطرة الوريدية:
يعتبــر جلــد المريــض هــو المصــدر الرئيســي المتســبب فــي العــدوى الناتجــة عــن القســطرة الوريديــة،
موضــع إدخــال القســطرة ومنفــذ إدخــال العــاج بالقســطرة ،وتعتبــر الميكروبــات المقيمــة بجلــد
المريــض ومدخــل القســطرة هــي الســبب األساســي للعــدوى حيــث تنمــو الميكروبــات داخــل الطبقــة
العضويــة علــى الســطح الداخلــي للقســطرة (تبــدأ علــى الســطح الخارجــي ثــم تنتشــر إلــى الداخــل
بعــد فتـرة) وقــد تصــل كذلــك إلــى مجــرى الــدم.
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شكل رقم ( )17مصادر وطرق انتقال العدوى من نظام العالج الوريدي
العالج باستخدام التنقـيط بالوريد  -ومواضع التلوث المحتملة

شكل رقم ()18
نظام العالج باستخدام التنقيط الوريدي
لمكافحة العدوى 2020
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األسلوب المانع للتلوث المتبع لتثبيت قسطرة وريدية طرفية
)1

يتــم اختيــار المقــاس المناســب للقســطرة ،حيــث أن المقــاس المالئــم للقســطرة يقلــل مــن
اإلصابــات واحتقــان الوريــد.

)2

يتم اختيار المكان المناسب لتثبيت القسطرة.

)3

الغســل البســيط بالمــاء و الصابــون أو دلــك اليديــن بالكحــول أو المحلــول الكحولــي
(الكلورهكســدين فــى قاعــدة كحوليــة).

)4

يتــم ربــط العضــد بربــاط ضاغــط (تورنيكيــه أحــادي االســتخدام) يفضــل الــذراع األقــل
ا ســتخداماً .

)5

يتــم تطهيــر موضــع تثبيــت القســطرة بمطهــر مناســب مــع التأكــد مــن نظافــة الجلــد موضــع

اإلدخــال ،وعــدم لمــس مــكان اإلدخــال بعــد تطهي ـره (أســلوب عــدم اللمــس).
)6

ال تعــاد محاولــة اإلدخــال بنفــس القســطرة مـرة أخــرى وفــي حالــة فشــل المحاولــة األولــى يتــم
إعــادة المحاولــة باســتخدام قســطرة أخــرى جديــدة.
ملحوظة:
•يجــب أن تكــون دواعــي تركيــب القســطرة دقيقــة ومحــددة مثــل (أثنــاء العمليــات الجراحيــة ،حــاالت
الجفــاف ،نقــل الــدم ،التغذيــة عــن طريــق الوريــد.)...
•البــد مــن تطهيــر الجلــد موضــع إدخــال القســطرة ،كمــا يجــب أن يظــل هــذا الموضــع جافـاً وبعيــداً
عــن التلــوث ،وتضميــده بضمــادة معقمــة أو الصــق طبــي شــفاف معقــم.
فور عند عدم الحاجة اليها.
•اختيار المكان المناسب ونوع القسطرة المناسب وإزالتها ًا

)7

بعــد االنتهــاء مــن تثبيــت القســطرة يتــم فــك الربــاط الضاغــط حــول الســاعد (التورنيكيــه) ويتــم
تثبيــت القســطرة ووضــع ضمــادة معقمــة علــى موضــع اإلدخــال مــع تدويــن تاريــخ التثبيــت.

)8

التخلص من األدوات الحادة في صندوق األمان المخصص لها.

)9

غسل اليدين وتجفيفهما بعد خلع القفازات.
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المصادر المحتملة للعدوى

 .1مصادر وعوامل لها عالقة باألدوات والمحاليل:

•
•
•
•
•

مادة صنع الكانيوال نفسها قد تتسبب في تخثر الدم.
تلوث القسطرة الوريدية أثناء تثبيتها أو تلوث أجهزة الوريد.
ثقب زجاجة المحاليل لمعادلة ضغط الهواء داخل زجاجات المحاليل.
المحاليــل الوريديــة الملوثــة (التعقيــم الخاطــئ لس ـوائل المحاليــل الوريديــة أثنــاء عمليــة
التصنيــع أو التلــوث أثنــاء التعامــل مــع المحلــول).
الضمادات غير النظيفة التي تغطي القسطرة وغير المثبتة جيداً.

 .2مصادر وعوامل لها عالقة بموضع إدخال القسطرة ومدة بقاء القسطرة الطرفية بالمريض:

•
•
•
•
•
•
•

الميكروبات المتواجدة علي جلد المريض في حالة عدم تطهير الجلد جيدا.
أيدي الفريق الطبي أو المرضي االخرين أو الزائرين.
تلوث المطهرات المستخدمة.
عدم تثبيت الكانيوال جيداً ،حيث أن الحركة تزيد من مخاطر التلوث الجرثومي.
ترك الكانيوال بالوريد لفترة زمنية تزيد على  96ساعة.
إدخال الكانيوال في وريد سبق إصابته.
تجرثم الدم (تسمم الدم الميكروبى) الداخلي.

متابعة نظام العالج الوريدي
)1

يجــب تجنــب الفتــح علــى وريــد وخصوص ـاً فــي أوردة الســاقين مــا أمكــن ذلــك خاص ـ ًة
لمرضــى الســكر.

)2

الكشــف المنتظــم لمالحظــة التــورم ،أو أحــد أع ـراض حــدوث العــدوى فــي مــكان تثبيــت
القســطرة الوريديــة.

)3

المحافظة على مكان دخول القسطرة الوريدية نظيفاً وجافاً.

)4

يجب تقييم مدى الحاجة إلى استمرار وجود القسطرة الوريدية كل  24ساعة.
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)5

يجب نزع القسطرة الوريدية الطرفية في الحاالت اآلتية :
•عند انتهاء الحاجة إليها.
•ظهور أي عرض من أعراض االلتهاب.
•بعد مرور  96-72ساعة على تثبيتها ،ويستثنى من هذه القاعدة بعض الحاالت
التــي يصعــب معهــا تثبيــت قســطرة جديــدة مثــل (بعــض حــاالت األطفــال حديثــي
الـوالدة) فــي حالــة عــدم إمكانيــة نزعهــا واســتبدالها بقســطرة أخــرى شـريطة عــدم وجــود
أيــة عالمــات أو مؤشـرات لحــدوث عــدوى بســبب تثبيــت القســاطر الوريديــة الطرفيــة.

)6

في حالة تغيير نوع المحلول يجب تغيير جهاز الوريد لتفادى التفاعالت بين المحاليل.

)7

إذا لــم تكــن هنــاك احتماليــة حــدوث تفاعــل بيــن المحاليــل يمكــن اســتخدام نفــس جهــاز
الوريــد بشــرط إخ ارجــه مــن زجاجــة المحاليــل الفارغــة وتركيبــه فــي مدخــل زجاجــة المحلــول
الجديــدة مباش ـرًة بعــد أن يتــم تطهيــر مــكان اإلدخــال فــي العبــوة.

	)8

يشــترط أن ال يســتمر اســتخدام نفــس جهــاز الوريــد لمــدة أكثــر مــن  96 - 72ســاعة
(نفــس مــدة اســتخدام الكاني ـوال) ويتــم نزعهمــا مع ـاً عنــد انقضــاء المــدة أو عــدم الحاجــة
إليهمــا.

)9

فــي حالــة إعطــاء محاليــل التغذيــة الوريديــة أو محاليــل الدهــون فيجــب تغييــر جهــاز الوريــد
مــع الكاني ـوال خــال  24ســاعة علــى األكثــر.

 )10يلزم تغيير جهاز الوريد والكانيوال فو اًر بعد نقل الدم أو أحد مشتقاته.
االحتياجات الضرورية :
 غسل اليدين أو الدلك بالكحول قبل إدخال القسطرة وأثناء إجراءات المتابعة. تطهير الجلد مكان اإلدخال. استخدام أسلوب عدم اللمس أثناء اإلدخال والمتابعة وإخراج القسطرة. تأمين الجهاز الوريدي لمنع حركة القسطرة. المحافظة على أن يظل النظام داخل دائرة مغلقة. المحافظة على مكان الكانيوال بوضع ضمادة معقمة. مالحظــة مــكان اإلدخــال يومي ـاً مــع نــزع القســطرة مبك ـ اًر قــدر اإلمــكان ،ونزعهــا أيض ـاً فــيحالــة ظهــور أي مــن أع ـراض االلتهــاب.
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قسطرة الوريد المركزي
األسلوب المانع للتلوث المتبع لتثبيت قسطرة الوريد المركزي:
1)1التأكــد مــن وجــود كل األدوات المطلوبــة فــي متنــاول اليــد (قســطرة الوريــد المركــزي ،شــاش
معقــم ،الصــق طبــي شــفاف معقم،المحلــول المطهــر ،غطــاء ال ـرأس ،القنــاع الج ارحــي،
الــرداء الطبــي المعقــم (الجــاون) ،القفــازات المعقمــة ،واقــي العينيــن ،فــوط معقمــة).
2)2تجهيز المريض في الوضع المناسب.
3)3الغسل الجراحي لليدين باستخدام المطهر الرغوي أو الدلك الجراحي بالمحلول الكحولي.
4)4ارتــداء الواقيــات الشــخصية (غطــاء ال ـرأس ،القنــاع الج ارحــي ،الــرداء الطبــي المعقــم،
القفــازات المعقمــة ،واقــي العينيــن).
5)5يمكــن اســتخدام المــاء والصابــون أو األيودوفــور الرغــوي  % 5,7لتنظيــف منطقــة اإلدخــال
ثــم الشــطف الجيــد والتجفيــف ,ثــم يتــم اســتخدام المطهــر لتطهيــر المــكان بحركــة دائريــة
مــن الداخــل للخــارج وم ارعــاة زمــن التالمــس الخــاص بالمطهــر المســتخدم ويتــرك الجلــد
ليجــف قبــل اخت ارقــه.
6)6يحاط مكان التثبيت بفوط معقمة لتأمين مجال معقم.
7)7يجب ترك موضع إدخال قسطرة الوريد المركزي جافاً ونظيفاً بعد التثبيت.
8)8تغطيــة موضــع اإلدخــال باســتخدام الصــق طبــي شــفاف معقــم لســهولة متابعــة القســطرة،
كمــا يمكــن تغطيتهــا باســتخدام الشــاش المعقــم مــع شـرائط مــن الالصــق الطبــي.
9)9يتم خلع أدوات الوقاية الشخصية المستخدمة وغسل اليدين وتجفيفهما.
1010يجــب تطهيــر مدخــل القســطرة باســتخدام قطــع شــاش معقمــة مشــبعة بالكحــول - %70
 %95قبــل كل عمليــة توصيــل وفصــل ألجه ـزة المحاليــل الوريديــة.
1111يجب العناية بالقساطر الوريدية يومياً ،حيث يجب الكشف على موضع اإلدخال يومياً.

1212ال يجب أن يتم تغيير قسطرة الوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المركزي بشكل روتيـ ـ ـ ــني كطري ـ ـ ـ ــقة لمنع العدوى
المرتبطــة بالقســاطر الوريديــة المركزيــة.
1313يجــب نــزع قســطرة الوريــد المركــزي فــو اًر حســب توصيــات الطبيــب المعالــج إذا حدثــت بهــا
مؤشـرات عــدوى أو عنــد انتهــاء الحاجــة إليهــا.
1414اليعطى مضاد حيوى كوقاية قبل أو أثناء تركيب القسطرة المركزية.
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الحزمة الوقائية لمنع عدوى الدم المرتبط بالقسطرة الوريدية المركزية:
.1
.2
.3
.4
.5

غسل األيدي غسل جراحي.
االلتزام بالواقيات القياسية المناسبة ((Maximal Barrier Precautions
استخدام الكلورهكسدين ذو القاعدة الكحولية كمطهر جلد أو األيودوفور(.)%10
اختيار الموضع الصحيح للتثبيت.
العناية اليومية بالقسطرة وإزالتها عند عدم الحاجة.

الحزمة الوقائية للعناية بالقسطرة المركزية المثبتة:
.1
.2
.3
.4
.5

يتم تقييم الحاجة لوجود القسطرة يومياً.
الحفاظ على الضماد المثبت على القسطرة (الغيار الخاص بالقسطرة) سليم.
تطهير المدخل ( )hubقبل كل مرة استعمال للقسطرة.
دلك اليدين بالمحلول الكحولي قبل كل مرة تعامل مع القسطرة.
يفضل استخدام الكلورهكسدين فى قاعدة كحولية فى تطهير مكان اإلدخال عند استبدال الغيار.

معلومات هامة:
• يفضــل أن يتــم العــاج بالمحاليــل والتغذيــة الوريديــة فــي ظــل نظــام مغلــق ،فــإذا مــا كان
النظــام غيــر مغلقـاً ،حينئــذ تتواجــد فتحــات لدخــول الميكروبــات مثــل اســتخدام الوصــات ذات
الفتحــات ثالثيــة االتجــاه ( )three-way tapمــع اســتخدام الســدادات.
• البدائــل المناســبة :يمكــن اســتخدام القســاطر ثالثيــة التجويــف حيــث يمكــن توصيــل وفصــل
المحاليــل المتصلــة بالقســاطر ثالثيــة التجويــف كالً علــى حــدة.
• يجــب عــدم تــرك أجه ـزة تشــغيل المحلــول المتوقفــة مفصولــة عــن القســطرة ومعلقــة علــى
الحامــل إلــى أن يتــم توصيلهــا ثانيــة.
• االعتمــاد علــى التقييــم اإلكلينيكــي عنــد الحاجــة لنــزع القســطرة الوريديــة المركزيــة مــن
المريــض الــذي يعانــي مــن ارتفــاع شــديد فــي درجــة الح ـ اررة.

التعامل مع حاالت المرضى الذين يعالجون عن طريق الوريد عند إصابتهم بالحمى:

قــد يصــاب المرضــى الذيــن يتــم معالجتهــم باســتخدام أجهـزة الحقــن الوريديــة بحمــى ،هــذه الحــاالت

قــد تتطلــب فحوصــات إضافيــة.
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·عنــد وجــود احمـرار وتــورم :يلــزم حينئـ ٍـذ أن يتــم نــزع القســطرة الوريديــة الطرفيــة وإرســالها (فــي
حاويــة معقمــة) لعمــل مزرعــة بكتيريــة.

·عنــد ظهــور عــدوى فــى موضــع قســطرة الوريــد الطرفــي (فــي اليديــن أوالرجليــن) :ينبغــي أن

يتــم أخــذ عينــة لعمــل مزرعــة دم مــن موضــع طرفــي ويفضــل أن يتــم ذلــك مــن الــذراع المقابــل.

·عنــد ظهــور عــدوى فــي موضــع قســطرة الوريــد المركــزي :ينبغــي أن يتــم أخــذ عينــة لعمــل
مزرعــة دم ،وقــد تتعــرض م ـزارع الــدم التــي تؤخــذ مــن القســطرة الوريديــة المركزيــة للتلــوث
بالميكروبــات عبــر مدخــل القســطرة ،ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج هــذه المـزارع ،وتعتبــر النتائــج

المعمليــة فــي هــذه الحالــة غيــر دقيقــة ويلــزم عــدم األخــذ بهــا إال إذا تــم تحديــد مقــدار هــذه

الميكروبــات فــي تلــك المـزارع ،وفــي جميــع األحـوال ال يتــم نــزع قســطرة الوريــد المركــزي إال

بعــد أخــذ رأي الطبيــب المعالــج.

·أثنــاء العــاج الكيميائــي :إذا ظهــر علــى المريــض عالمــات العــدوى أثنــاء تعاطيــه للعــاج
الكيميائــي مــع عــدم إمكانيــة نــزع القســطرة المركزيــة ،يلــزم أخــذ رأي الطبيــب المعالــج لعالجــه

بالمضــادات الحيويــة إلــى أن ينتهــي العــاج ثــم تنــزع القســطرة وترســل للمعمــل لعمــل مزرعــة.

القسطرة البولية

شكل رقم ()19
القسطرة البولية

لمكافحة العدوى 2020

107

الجــزء األول

مقدمة
يعد تثبيت القســطرة البولية داخل المثانة أحد التدخالت االختراقية التي تتطلب اتباع األســاليب
ـادة فــي العــدوى المكتســبة داخــل المستشــفيات
المانعــة للتلــوث حيــث أن مخالفــة ذلــك يتســبب عـ ً
والتــي قــد تحــدث عنــد إدخــال القســطرة ،كمــا أن تك ـرار تركيــب القســطرة البوليــة قــد يــؤدي إلــى
اإلصابــة بتهتــك األنســجة ممــا يســاعد علــى حــدوث العــدوى ،لــذا فإنــه ال ينبغــي تركيــب القســطرة
البوليــة للمرضــى إال عنــد الحاجــة الطبيــة فقــط.

وتعد عدوى الجهاز البولي أكثر أنواع عدوى المستشفيات شيوعاً.
ويتناســب معــدل اإلصابــة بعــدوى مجــرى البــول المرتبــط بتثبيــت القســطرة البوليــة تناســباً طردي ـاً
مــع فتـرة بقــاء القســطرة مثبتــة فــي المريــض ،وهــذا يعنــي أن أول إجـراء للوقايــة هــو تجنــب تركيــب
القســطرة البوليــة قــدر اإلمــكان مــع إزالتهــا مبكـ اًر فــي حــال انتهــاء الضــرورة الســتخدامها (يفضــل
إزالتهــا فــي خــال  5أيــام مــن تثبيتهــا).

احتياطات مكافحة العدوى الواجب مراعاتها عند تثبيت القسطرة البولية :

• نظافــة األيــدي :الغســل باســتخدام المطه ـرات مثــل البوفيــدون أيوديــن  %7.5لمــدة دقيقتيــن
علــى األقــل أو الغســل البســيط بالمــاء والصابــون ثــم دلــك اليديــن بالمحلــول الكحولــي .

		•  الواقيات الشخصية :قفاز معقم ،مريلة بالستيكية أحادية االستخدام.
		• اآلالت والمستلزمات :معقمة
		• تحضير موضع التثبيت :

	 	−تنظيــف منطقــة العانــة باســتخدام المــاء والصابــون أو مطهــر رغــوي (مثــل البيتاديــن
الرغــوي  )%7.5والتجفيــف الجيــد مــع ارتــداء قفــاز نظيــف ومريلــة بالســتيكية
أحاديــة االســتخدام.
	 	−تطهير منطقة العانة باستخدام مطهر مناسب.
	 	−فرش منطقة العانة بفرش معقم.
أخذ عينة البول :تؤخذ العينة من الفتحة المخصصة لذلك

فــي القســطرة وإذا لــم تكــن القســطرة مــزودة بمثــل تلــك
الفتحــة يتــم اتبــاع مــا يلــي للحصــول علــى عينــة البــول:
	•	 غسل روتيني لليدين وارتداء قفاز نظيف.
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	•	 تطهير مكان التقاء القسطرة بخرطوم كيس جمع البول بمحلول كحولي.
	•	 يتم سحب العينة باستخدام سرنجة معقمة جديدة.
	•	 يتــم أخــذ العينــة مــن نقطــة أعلــى مــن مــكان دخــول طــرف كيــس جمــع البــول بمنفــذ
خــروج البــول بالقســطرة ،ويجــب م ارعــاة الدخــول بســن الس ـرنجة المعقــم (كمــا هــو
موضــح بالصــورة).
تفريــغ كيــس جمــع البــول :يتــم تفريــغ البــول مــن الفتحــة المخصصــة لذلــك مــن أســفل كيــس جمــع
البــول مــع ارتــداء قفــاز نظيــف واســتخدام وعــاء مخصــص لمريــض واحــد ثــم تعــاد معالجتــه قبــل
اســتخدامه مـرة أخــرى.
مالحظات هامة:
•يستخدم في تثبيت القسطرة مزلق (جيل) معقم ( يفضل أن تكون عبوة أحادية االستخدام).
•عنــد تثبيــت القســطرة يحظــر لمــس موضــع إدخــال القســطرة بعــد تطهي ـره وكذلــك القســطرة
إال بقفــاز معقــم.
•يحظر فصل كيس جمع البول من القسطرة ألي سبب ( مثل تفريغ البول أو أخذ عينة بول).
•يحظر وضع الكيس أعلى من مستوى المريض أو وضعه مالمساً لسطح األرض.
اء كان موضعيـاً أو عامـاً) بغــرض منــع حــدوث
•يحظــر اســتخدام مضــاد حيــوي وقائــي (سـو ً
عــدوى مجــرى البــول المرتبــط بثبيــت القســطرة البوليــة.
الحزمة الوقائية لمنع عدوى مجرى البول المصاحب لتركيب القساطر البولية:
داع لتركيبها.
1.1تجنب تثبيت القسطرة البولية إال في حال وجود ٍ
2.2االلتزام باألسلوب المانع للتلوث أثناء تثبيت القساطر:
 تطهير األيدي. ارتداء قفازات معقمة. تنظيف منطقة العانة ثم تطهيرها. فرش منطقة العانة بفرش معقم. -استخدام جيل معقم ويفضل أن يكون أحادي االستخدام.

العناية اليومية بالقساطر البولية:
	 	−تثبيت القسطرة جيداً.

	 	−الحفاظ على نظام جمع البول مغلقاً.
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	 	−الحفاظ على سريان وتدفق البول بالقسطرة دون عائق.

	 	−عدم وضع كيس جمع البول أعلى من مستوى المريض وعدم وضعه مالمساً لسطح األرض.
		 	−تخصيص وعاء لكل مريض لتفريغ كيس جمع البول.

		 	−المراجعة والتقييم اليومي إلمكانية رفع القساطر البولية فور انقضاء الحاجة إليها.

احتياطات هامة :
• يجــب تفريــغ كيــس جمــع البــول تمام ـاً وذلــك لمنــع النشــاط الميكروبــي داخــل البــول
المتبقــي فــي الكيــس.
• ال ينصــح بإج ـراء غســيل المثانــة بالمطه ـرات كمــا ال ينصــح باســتخدام المضــادات
الحيويــة كإج ـراء وقائــي عنــد تثبيــت القســطرة.

• ال يلــزم بالضــرورة تطهيــر فتحــة مجــرى البــول كإجـراء روتينــي (بعــد تثبيــت القســطرة)

لمنــع عــدوى مجــرى البــول المرتبــط بتثبيــت القســطرة البوليــة.

• ضرورة الحفاظ على نظام جمع البول مغلقاً (الدائرة المغلقة).
مالحظة ورعاية الجروح
الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية :
قــد تحــدث العــدوى أثنــاء أو بعــد الج ارحــة عــن طريــق األيــدي أو الغيــارات أو اآلالت الملوثــة،
ويفضــل عــدم التدخــل فــي القطــوع الجراحيــة إال عنــد الضــرورة ،مثــل ظهــور عالمــات
اإلصابــة بالعــدوى وعنــد الحاجــة إلــى تغييــر الضمــادات علــى الجــروح.

احتياطات مكافحة العدوى الواجب مراعاتها عند العناية بالجروح:
يجب تجنب لمس الجروح باأليدي كما يجب اتباع األساليب المانعة للتلوث عند العناية
بالجروح.
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أوالً  :رفع الضمادات القديمة:
1)1يتــم تحضيــر عبــوة غيار(ضمــاد) معقمــة لــكل مريــض علــى حــدة وغســل اليديــن روتيني ـاً
وارتــداء قفــازات نظيفــة.
2)2يتم رفع الضماد القديم ووضعه في سلة النفايات الخطرة وفحص الجرح بالنظر.

ثانياً  :وضع الغيار (الضماد) الجديد:
1)1دلك األيدي بالمحلول الكحولي وارتداء قفاز معقم (يمكن االكتفاء بارتداء قفاز نظيف
في حالة الجروح الصغيرة وااللتزام بأسلوب عدم اللمس اعتماداً على تقييم المخاطر).
2)2تطهير الجرح باستخدام ملقاط جراحي معقم وشاش معقم مبلل بمطهر مناسب.
3)3عند وجود صديد تؤخذ عينة منه لعمل مزرعة.
4)4تغطية الجرح بالضماد المعقم.
5)5التخلص من كل الضمادات الملوثة في كيس المخلفات الطبية الخطرة.
6)6غمر اآلالت المستخدمة في وعاء (به محلول منظف) مغلق تمهيداً إلعادة المعالجة.
7)7غسل اليدين بعد خلع القفازات ثم تجفيفهما.
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االحتياطات الصحية التنفسية وآداب السعال
مقدمة:
تتمثــل االحتياطــات الصحيــة التنفســية وآداب الســعال فــي بعــض التدابيــر التــي مــن شــأنها
احتـواء اإلفـ ارزات التنفســية للمرضــى المصابيــن بعــدوى الجهــاز التنفســي ومنهــا اإلنفلونـزا ،نـزالت

البــرد الشــائعة ،االلتهــاب الرئــوي الحــاد ،الســعال الديكــي ،المتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة

(ســارس) ،فيــروس الكورونــا حيــث أنــه مــن الســهل تغطيــة األنــف والفــم عنــد الســعال أو العطــس
للحــد مــن انتشــار مســببات هــذه األم ـراض.

يتــم تطبيــق هــذه االحتياطــات علــى المرضــى وأســرهم والزائريــن ومقدمــي الخدمــة الصحيــة الذيــن

تظهــر عليهــم أع ـراض عــدوى الجهــاز التنفســي مثــل الســعال والعطــس وزيــادة إف ـ ارزات األنــف

داخــل المنشــآت الصحيــة ،وذلــك لمنــع انتقــال عــدوى الجهــاز التنفســي ،ويتــم تطبيقهــا عنــد أول

نقطــة دخــول للشــخص المريــض للمنشــأة الصحيــة ويســتمر االلتـزام بتطبيقهــا طـوال فتـرة تواجــده

فــي المنشــأة وتنقســم إلــى:

( )1ضرورة التعرف على المريض المحتمل إصابته بعدوى الجهاز التنفسي:

يجــب أن يتنبــه العاملــون بالمنشــأة الصحيــة لضــرورة ســرعة اكتشــاف المرضــى
المصابيــن بعــدوى الجهــاز التنفســي حــال قدومهــم للمنشــأة الصحيــة وذلــك:

 -لمنع انتقال العدوى للمرضى والعاملين والزوار في مجال الرعاية الصحية.

 -االكتشاف المبكر لألوبئة وسرعة التعامل معها.

 السيطرة على العدوى (المتوطنة أو الوبائية) المكتسبة من المجتمع والتيقد تتضاعف عن طريق الرعاية الصحية.

 -منع ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
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( )2توفير المستلزمات والمهمات:

يجب توفير المستلزمات والمهمات اآلتية عند نقطة االستقبال والعيادات الخارجية:
 أحواض غسل األيدي ومستلزمات غسل وتجفيف األيدي على األحواض. مضخات الكحول لتطهير األيدي.-

-

األقنعة الجراحية والمناديل الورقية.

حاويات النفايات للتخلص من المناديل المستخدمة.

هذا باإلضافة إلى توفير طعم اإلنفلون از الموسمية لمقدمي الخدمة الصحية.

( )3وضع لوحات إرشادية توضح االحتياطات الصحية التنفسية وآداب السعال.

توضــع هــذه اللوحــات اإلرشــادية فــي أماكــن تواجــد المرضــى والزائريــن وأماكــن االنتظــار بحيــث
تكــون ظاه ـرة للعيــان ومقــروءة ومبســطة بحيــث يســهل فهــم الم ـراد منهــا وتنفيــذ االحتياطــات الالزمــة.

( )4تطبيق االحتياطات الصحية التنفسية وآداب السعال:

وتشمل االحتياطات الصحية التنفسية وآداب السعال الخطوات اآلتية:
• التغطية:
  −تغطية الفم واألنف بمنديل نظيف عند السعال أو العطس والتخلص من المناديل
المستخدمة في سلة النفايات ،أو القيام بالسعال أوالعطس فى الجزء العلوي من الكم
وليس اليد.
  −ارتداء القناع الجراحي لتغطية األنف والفم إذا لزم األمر.
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• االحتواء:
-

-

اتخاذ خطوات لتقليل التعرض المحتمل والتي تشمل فحص وفرز المرضى
الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي وااللتزام بآداب السعال المصممة
لتقليل انتشار مسببات األمراض التنفسية والتي يجب أن يلتزم بها الجميع
(مقدمو الخدمة الصحية والمرضى والزوار).

تنظيم تواجد الزوار والحركة داخل المستشفى والحد من الزوار للمرضى
المعزولين حيث يجب تحديد مواعيد زيارات المرضى المعزولين بأمراض
الجهاز التنفسي.

تطبيق إجراءات التنظيف والتطهير للبيئة وأسطح العمل.

• التنظيف:
 تنظيف اليدين بعد السعال أوالعطس ،وذلك بغسل األيدي بالماء والصابون ،أوعن طريق الدلك باستخدام مطهرات األيدي.

( )1عزل المرضى المحتمل إصابتهم بعدوى الجهاز التنفسي

عــن بقيــة المرضــى فــي منطقــة االســتقبال وتوجيههــم لضــرورة ارتــداء قنــاع تنفســي ،وتنظيــم
دخــول هـؤالء المرضــى للعيــادات الخارجيــة فــي غيــر أوقــات االزدحــام أو تخصيــص مدخــل
خــاص لهــم عنــد اإلمــكان.
( )2وضع قواعد لزيارة هؤالء المرضى تشمل:

•

•

تأجيــل الزيــارة بقــدر اإلمــكان فــي حالــة عــدم وجــود ضــرورة ملحــة وإذا لــزم األمــر يجــب
االلت ـزام بتطبيــق االحتياطــات الصحيــة التنفســية وآداب الســعال التــي ســبق ذكرهــا.
منــع الــزوار الذيــن يعانــون مــن أع ـراض عــدوى الجهــاز التنفســي مــن الدخــول إلــى
منطقــة رعايــة المرضــى.
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:) مسئوليات مقدمي الخدمة الصحية3(

• مراقبــة تطبيــق االحتياطــات الصحيــة التنفســية باإلضافــة إلــى االحتياطــات القياســية
 وعنــد الشــك،عنــد التعامــل مــع المرضــى الذيــن يعانــون مــن عــدوى الجهــاز التنفســي
فــي احتماليــة كونهــا عــدوى تنتقــل عــن طريــق اله ـواء يتــم تطبيــق احتياطــات عــزل
.األم ـراض المنقولــة عــن طريــق اله ـواء
.• منــع العامليــن المصابيــن بعــدوى الجهــاز التنفســي مــن التعامــل المباشــر مــع المرضــى
.وعنــد الضــرورة يتــم إلزامهــم بارتــداء قنــاع ج ارحــي وتك ـرار غســل األيــدي
• التأكد من تطبيق سياســة تطعيم العاملين بالمنشــأة الصحية بالطعوم الالزمة ويشــمل
.ًذلــك التطعيــم ضــد اإلنفلون ـ از الموســمية ســنويا
) في حالة تزايد معدالت اإلصابة بعدوى الجهاز التنفسي4(

وارتفــاع معــدل تدفــق الحــاالت علــى المنشــأة يتــم تخصيــص منطقــة للفــرز والتصنيــف لعــزل
.المرضــى المحتمــل إصابتهــم عــن باقــي المرضــى وتوجيههــم إلــى أماكــن الرعايــة المخصصــة لهــم
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الحقن اآلمن
مقدمة
عادة ما تستخدم عمليات الحقن في الرعاية الصحية للعالج والتشخيص والوقاية مناألمراض
المختلفــة ،وفــي تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة قــدرت أن ســكان البلــدان الناميــة يســتهلكون مــا
يقــرب مــن  16بليــون حقنــة ســنوياً ،وعليــه يعتبــر الحقــن مــن أكثــر اإلجـراءات الطبيــة اســتخداماً
وأن  %50منهــا علــى األقــل تســتخدم بشــكل غيــر آمــن ،كمــا تظهــر الد ارســات أن أكثــر مــن
 ٪70مــن الحقــن المعطــاة تعتبــر غيــر ضروريــة أو يمكــن أن تســتبدل بأدويــة عــنطريــق الفــم.
وتشــكل ممارســات الحقــن غيــر اآلمــن خطـ اًر علــى المرضــى ومقدمــي الرعايــة الصحيــة إذ تجعلهــم
عرضـ ًةلمضاعفــات طبيــة أو معديــة ،وتعتبــر اإلصابــة باألمـراض التــي تنتقــل عــن طريــق الــدم
هــي أحــد وأهــم المضاعفــات الناتجــة عــن ذلــك ،ومــن أهــم هــذه األمـراض وأكثرهــا عبئـاً االلتهــاب
الكبــدي الفيروســي بــي ( ،)HBVااللتهــاب الكبــدي الفيروســي ســي ( ،)HCVفيــروس العــوز
المناعــي البشــري ( ،)HIVكمــا قــدرت إحــدى الد ارســات فــي عــام 2011أن الحقــن غيــر اآلمــن
ينقــل  1,6مليــون حالــة التهــاب كبــدي”بــي”وحوالــي  315,120حالــة التهــابكبــدي “ســي”
كل عــام.وتقــدر منظمــة الصحــة العالميــة أن الحقــن غيــر اآلمــن واإلفـراط فــي اســتخدام الحقــن
ينتــج عنــه مــا يقــدر بنحــو  ٪32مــن العــدوى بفيــروسالتهــاب الكبــد”بــي” ،و ٪40مــنفيــروس
التهــاب الكبــد “ســي” و  ٪5مــن جميــع اإلصابــات الجديــدةبفيــروس العــوز المناعــي البشــري
وعــاوة علــى ذلــك فهنــاك مضاعفــات أخــرى تنتــج عــن الحقــن غيــر اآلمــن مثــل الخ ارريــج والتــي
تظهــر بشــكل سـريع نســبياً ،فــي حيــن أن بعــض اإلصابــات األخــرى قــد ال تظهــر إال بعــد مضــي
ســنين مثــل مــرض العــوز المناعــي البشــري.
كمــا لوحــظ فــي مصــر أن نســبة كبيـرة مــن عمليــات الحقــن تتــم خــارج المنشــآت الصحيــة ،حيــث
يقــدر أن حوالــي  %40-20مــن الحقــن يتــم عــن طريــق أشــخاص غيــر مدربيــن تدريبـاً رســمياً علــى
الخدمــات الصحيــة ،وقــد شــاركت مصــر بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة فــي هــذا المجــال
الهــام عــن طريــق إعــداد االســتراتيجية القوميــة للحقــن اآلمــن والتــي تــم اعتمادهــا عــام .2019

الدليــل القومــي المصــري
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ويمكــن منــع العــدوى باألمـراض التــي تنتقــل عــن طريــق الــدم والمصاحبــة للحقــن بانتهــاج سياســة
موحــدة لترشــيد العــاج بالحقــن واتبــاع أســاليب الحقــن اآلمــن ،حيــث تقــع المســؤولية علــى جميــع
معــا لضمــان االســتخدام اآلمــنوالمالئــم للحقــن.
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والمرضــى ً
وتشمل استراتيجية منظمة الصحة العالمية للحقن اآلمن أربعة أهداف رئيسية :
 -1وضع خطط وبرامج وسياسات لممارسة الحقن اآلمن والمناسب على مستوى الدول.
 -2ضمان أن تكون وسائل الحقن آمنه وذات جودة عالية.
 -3تسهيل الوصول إلى ممارسات ووسائل حقن آمنة بصورة متساوية وعادلة.
 -4الوصول إلى استخدام الحقن بصورة مناسبة وآمنة وفعالة وذات كفاءة واقتصادية.
تعريف :
الحقــن اآلمــن هــو الــذي ال يتســبب فــي أذى للمتلقــي ،كمــا أنــه ال يعــرض مقــدم الخدمــة
إلــى أي مــن المخاطــر التــي يمكــن تجنبهــا ،وال ينتــج عنــه أي نفايــات قــد تضــر اآلخريــن
أو البيئــة.
ويشــمل الحقــن اآلمــن أيض ـاً الممارســات التــى تهــدف إلــى منــع انتقــال األم ـراض المعديــة بيــن

مريــض وآخــر ،أو بيــنالمريــض ومقــدم الرعايــة الصحيــة ،وأيض ـاً لمنــع األض ـرار واإلصابــات
مثــل إصابــات وخــز اإلبــر.

اء تحــت الجلــد أو فــي الجلــد أو فــي
ويشــمل تعبيــر الحقــن كل مــا يأتــي :حقــن أي مــادة طبيــة سـو ً

العضــل ،فــي الوريــد أو الفتــح علــى وريــد ،تركيــب قســطرة وريديــة ،أخــذ عينــة دم ،الحقــن الخــاص

فــي عيــادة األســنان أثنــاء العــاج ،حقــن أو بــزل ســائل النخــاع الشــوكي.

ويعتبــر تجنــب الحقــن غيــر الضــروري هــو أولــى خطـوات الوقايــة مــن العــدوى المحتملــة الناجمــة
عــن الحقــن ،كمــا يــؤدي ذلــك إلــى توفيــر الكثيــر مــن المـوارد.
العناصر األساسية للحقن اآلمن:

1 .1استخدام أدوات الحقن المعقمة:
−استخدام سرنجة معقمة وسن جديد معقم لكل عملية حقن.
−اســتخدام سـرنجة معقمــة وســن جديــد معقــم لــكل عمليــة إذابــة ألي عــاج يتــم تحليلــه
أو تخفيفـ ه أو أي عمليــة تطعيــم.
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−فحــص الغــاف الــذي يحتــوي علــى السـرنجة والســن جيــداً للتأكــد مــن ســامتهما ،مــع
التخلــص الفــوري مــن السـرنجة والســن فــي حالــة وجــود قطــع أو تلــف فــي الغــاف،
أو فــي حالــة انتهــاء تاريــخ الصالحيــة.
−التأكــد مــن توفــر كميــة كافيــة مــن الس ـرنجات لتمكيــن مقــدم الخدمــة مــن اســتخدام
س ـرنجة جديــدة معقمــة لــكل عمليــة حقــن.
−يفضــل اســتخدام السـرنجات المصممــة هندســياً لتقليــل األضـرار الناجمــة عــن عمليــة
الحقــن مثــل ( السـرنجات ذاتيــة الغلــق -سـرنجات ذاتيــة التدميــر -سـرنجات الحمايــة
مــن الوخــز  -سـرنجات غيــر قابلــة إلعــادة االســتخدام).
2 .2منع تلوث أدوات وسوائل الحقن:

−يحظر تماماً استخدام عبوات األدوية (أمبول /فيال /محاليل) المصنعة لالستخدام
األحــادي ألكثــر مــن مريض واحد.
−اإلعــداد لعمليــة الحقــن فــي مــكان نظيــف ُم َعــد لهــذا الغــرض بحيــث ال يتــم تلــوث
أدوات الحقــن بــأى ملــوث (للمزيــد مــن التفاصيــل ارجــع فصــل التحضيــر والتخزيــن
والتــداول اآلمــن لألدويــة).
−اســتخدام عبـوات الجرعــة الواحــدة بــدالً مــن العبـوات المتعــددة الجرعــات كلمــا أمكــن
ذلــك ،وفــي حالــة ضــرورة اســتخدام عبـوات الحقــن المتعــددة الجرعــات فإنــه يفضــل
اســتخدامها لمريــض واحــد فقــط مــا أمكــن ذلــك.
−يحظر ترك سن السرنجة داخل العبوة متعددة الجرعات.
−يحظــر تمام ـاً اســتخدام عب ـوات كبي ـرة مثــل محلــول الملــح إلذابــة مســحوق الــدواء
الموجــود فــي أكثــر مــن عبــوة حقــن بــل يجــب اســتخدام عب ـوات المذيــب الصغي ـرة
الحجــم (المــاء المعقــم المخصــص للحقــن).
−يحظــر تمام ـاً اســتخدام س ـرنجة واحــدة معــدة للحقــن بأكثــر مــن جرعــة ألكثــر مــن
مريــض حتــى وإن كان الحقــن فــي مداخــل قســطرة الوريــد الطرفيــة.
−يحظــر التحضيــر المســبق لس ـرنجات العــاج وس ـوائل الحقــن وتخزينهــا لحيــن
االســتخدام إال فــي الصيدليــة اإلكلينيكيــة وتســتخدم بطريقــة الجرعــة الواحــدة فــي
الحــال.
−اتبــاع اإلرشــادات والتوصيــات الخاصــة بالمنتــج ،والمتعلقــة بفتــح العبــوة وتحضيرهــا
وحفظهــا واســتخدامها والتخلــص مــن الجرعــات المتبقيــة.
−التخلص من إبر الحقن التي تالمست مع أي سطح غير معقم.
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 3 .3حماية مقدم الخدمة الصحية من الوخز باإلبر أو األدوات الحادة:
−أخذ االحتياطات الالزمة لمنع الحركة المفاجئة للمريض أثناء عملية الحقن .
−تجنــب إعــادة تغطيــة ســن الس ـرنجة أو اإلمســاك بالســن بعــد انتهــاء عمليــة الحقــن
وفــي حالــة ضــرورة إعــادة تغطيــة الســن فإنــه يجــب اتبــاع أســلوب التغطيــة باســتخدام
اليــد الواحــدة (طريقــة ســكوب) ،مــع عــدم ثنــي أو كســر الســن قبــل التخلــص منــه.
−يفضــل اســتخدام السـرنجات المصممــة هندســياً لتقليــل األضـرار الناجمــة عــن عمليــة
الحقــن مثــل ( السـرنجات ذاتيــة الغلــق -سـرنجات ذاتيــة التدميــر -سـرنجات الحمايــة
مــن الوخــز  -سـرنجات غيــر قابلــة إلعــادة االســتخدام).
−يفضــل اســتخدام األمبـوالت المحــززة ســهلة الفتــح بــدالً مــن األمبـوالت غيــر المحــززة
التــي تحتــاج إلــى مشــرط حــاد لفتحهــا كلمــا أمكــن ذلــك ،وفــي جميــع األحـوال البــد أن
يلتــزم القائــم بعمليــة الحقــن بحمايــة أصابعــه باســتخدام قطعــة شــاش نظيفــة لحمايــة
أصابعــه عنــد كســر األمبــول.
−التخلــص مــن الس ـرنجة والســن كوحــدة واحــدة مباش ـرًة بعــد اســتخدامها فــي مــكان
االســتخدام بوضعهــا فــي صنــدوق األمــان غيــر القابــل للثقــب كمــا يتــم إغالقــه بشــكل
محكــم عنــد امتالئــه لثالثــة أرباعــه.
−التأكد من توافر كميات كافية من صناديق األمان المطابقة للمواصفات بالمنشآت
الصحية لضمان استم اررية التخلص اآلمن من األدوات الحادة.
4 .4حماية البيئة والمجتمع بمنع الوصول إلى مخلفات عملية الحقن:
−يجــب إغــاق صناديــق األمــان التــي تحتــوي علــى السـرنجات والســنون المســتخدمة
عنــد امتــاء ثالثــة أربــاع العبــوة ،وذلــك تمهيــداً لنقلهــا إلــى مــكان التخزيــن المؤقــت
للتخلص منها نهائياً ،مع األخذ في االعتبار عدم فتح أو تفريغ أو إعادة اســتخدام
العبـوات بعــد إحــكام إغالقهــا.
−التخلــص مــن المخلفــات المعديــة والحــادة لعمليــة الحقــن بطريقــة ســليمة وآمنــة
وصديقــة للبيئــة مــن أجــل حمايــة المواطنيــن مــن التعــرض لمخاطــر هــذه المخلفــات.
5 .5بعض األساليب العملية الواجب اتباعها:

•نظافة األيدي:
علــى مقــدم الخدمــة الصحيــة التأكــد مــن نظافــة يديــه قبــل الشــروع فــي عمليــة الحقــن
وذلــك بغســلهما أو دلكهمــا بالمحلــول الكحولــي.
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•استخدام القفازات:
يجــب ارتــداء القفــازات فــي حالــة وجــود احتمــال التعــرض للــدم أو سـوائل الجســم ،مــع
مالحظــة أنــه ال توجــد حاجــة الرتــداء القفــازات فــي حالــة الحقــن العضلــي أو فــي
الجلــد أو تحــت الجلــد مــع االلت ـزام بأســلوب عــدم اللمــس.
•احتياطات استخدام العبوات الدوائية متعددة الجرعات:
تحتــوي العبـوات الدوائيــة متعــددة الجرعــات علــى أكثــر مــن جرعــة عالجيــة وبهــا مـواد
حافظــة مضــادة للميكروبــات لمنــع نمــو البكتيريــا ومــع ذلــك هــذه المـواد الحافظــة ليــس
لهــا تأثيــر علــى الفيروســات ،وال تحمــي الم ـواد الحافظــة العبــوة الدوائيــة مــن التلــوث
بصفــة كاملــة عندمــا ال يتــم اتبــاع إج ـراءات الحقــن اآلمــن ،ومــن الممكــن أن تصبــح
العب ـوات التــي تحتــوي علــى جرعــات متعــددة مــن الــدواء أو الس ـوائل األخــرى مصــد اًر
لنقــل العــدوى بيــن المرضــى ،لــذا يفضــل اســتخدام العبـوات أحاديــة الجرعــات ،وال يحــدد
حجــم العبــوة كونهــا متعــددة الجرعــات أم أحاديــة الجرعــة ،فالعبــوة كبيـرة الحجــم ال تعنــى
بالضــرورة أنهــا متعــددة الجرعــات بــل يلــزم تحديــد ذلــك مــن قبــل الشــركة المصنعـة.
وفي حال اللجوء الستخدام العبوات متعددة الجرعات يجب اتباع اآلتي:
	-يفضل تخصيص العبوة متعددة الجرعات لمريض واحد فقط ما أمكن ذلك.
	-التأكــد مــن ســامة المنتــج (أن يكــون غيــر منتهــي الصالحيــة ،فحــص الملصــق
الخــاص بالعبــوة ،التأكــد مــن التخزيــن الســليم) وعــدم وجــود أي ش ـوائب داخــل
العبــوة وضــرورة التخلــص منهــا فــي حالــة وجــود أي تلــوث ظاهــري أو كســر أو
تســرب فــي العبــوة أو تشــقق بالغطــاء المطاطــي.
	-يجــب التعامــل مــع العبـوات الدوائيــة فــي مــكان مخصــص مجهــز للتعامــل معهــا
خـ ٍ
ـال مــن الملوثــات وبعيــداً عــن محطــة المريــض ومناطــق حفــظ عينــات الــدم
وس ـوائل الجســم.
	-تطهيــر الغطــاء المطاطــي بمطهــر مناســب (مثــل الكحــول  )%95-70وتركــه
حتــى يجــف قبــل إعــادة إدخــال ســن س ـرنجة جديــدة داخــل هــذه العب ـوات ،مــع
االلت ـزام باســتخدام س ـرنجة جديــدة معقمــة وســن جديــد معقــم عنــد كل م ـرة يتــم
فيهــا اختـراق الغطــاء المطاطــي للعبــوة ،كمــا يحظــر تمامـاً تــرك ســن اإلبـرة داخــل
العبــوة بغــرض تك ـرار ســحب الــدواء.
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	-يجــب م ارعــاة أن يتــم تدويــن تاريــخ فتــح واســتخدام وســحب أول جرعــة مــن العبــوة
متعــددة الجرعــات ويجــب التخلــص منهــا طبقـاً لتعليمــات الشــركة المصنعــة وفــي
جميــع األحـوال إذا لــم تذكــر تعليمــات مــن الشــركة المصنعــة ال تزيــد مــدة الحفــظ
والتخزيــن بعــد االســتخدام األول عــن  28يوم ـاً وذلــك بعــد التأكــد مــن الثبــات
الكيميائــى للمــادة وعــدم نمــو الميكــروب ( الثبــات الميكروبــى للعبــوة ).
	-ال يجــب تخزيــن عبـوات الحقــن سـواء كانــت متعــددة الجرعــات أو أحاديــة الجرعــة
فــي األماكــن المفتوحــة ويجــب التخلــص منهــا فــي حــاالت عــدم تســجيل تاريــخ
الفتــح أو عــدم التخزيــن بطريقــة صحيحــة أو ظهــور ملوثــات أو ش ـوائب بهــا
بغــض النظــر عــن انتهــاء تاريــخ الصالحيــة.
•إعــداد الجلــد قبــل الحقــن :يجــب تنظيــف الجلــد موضــع الحقــن إذا كان متســخاً ثــم
يتــم تطهيـره بمطهــر مناســب (يرجــى الرجــوع إلــى فصــل أســاليب وتطبيقــات العمــل).
•النظام المغلق للحقن الوريدي:
يجــب أن يتــم الحقــن فــي النظــام المغلــق للحقــن الوريــدي مــن خــال المداخــل
المخصصــة للحقــن فقــط بعــد أن يتــم تطهيرهــا بمطهــر مناســب مثــل (الكحــول -70
 )%95أو الكلورهيكســيدين  %2وتركــه ليجــف قبــل إج ـراء الحقــن.
•اتباع أسلوب عدم اللمس:
المحافظــة علــى الس ـرنجة والســن معقميــن ولهــذا فإنــه ينبغــي علينــا عــدم مالمســة
األج ـزاء التــي ســتتصل بالــدواء المعطــى أو جلــد المريــض ،وإذا تمــت المالمســة
بطريــق الخطــأ ألي جــزء مــن الســن أو الجــزء األمامــي مــن جســم الس ـرنجة (كمــا
هــو مبيــن بالشــكل رقــم  ،)21فيلــزم التخلــص الفــورى منهمــا مباشـرة مــع اســتبدالهما
بس ـرنجة جديــدة معقمــة وســن جديــد معقــم.

شكل رقم ()21
المناطق التى ال ينبغي مالمستها في السن والسرنجة
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سلوكيات خاطئة:
سلوكيات قد تضر بالمريض ويجب منعها نهائياً:

•إعادة استخدام جسم السرنجة مع االكتفاء بتغيير السن فقط.
•وضــع جرعــة مــن الــدواء داخــل السـرنجة الســتخدامها أكثــر مــن مـرة لنفــس المريــض
أو ألكثــر مــن مريــض.
•الضغط على موضع النزيف باستخدام أصابع اليد.
•ترك ســن السـرنجة داخل أحد العبوات الدوائية من أجل ســحب المزيد من جرعات
الدواء أو لغرض ضمان سريان السوائل أو األدوية.
•مالمسة سن السرنجة.
•إعادة استخدام السرنجة أو السن.

سلوكيات قد تضر بمقدم الخدمة والمجتمع ويجب منعها نهائياً :
•إعادة تغطية سن السرنجة ،ثني أو كسر سن السرنجة.
•ترك سن السرنجة أو حمل السرنجة لمسافة قبل التخلص منها.
•ترك السرنجات والسنون المستخدمة في أماكن غير صناديق األمان.
تذكر دائماً
 .1سن سرنجة واحد ،جسم سرنجة واحد ،مريض واحد.
 .2ال يجب استخدام نفس السرنجة واإلبرة إلذابة أكثر من عبوة دواء واحدة.
 .3تستخدم عبوات األدوية متعددة الجرعات فقط في حالة عدم وجود نفس المادة الدوائية
في صورة عبوات أحادية االستخدام وفي حال الضرورة ويفضل استخدامها لمريض
واحد كلما أمكن ذلك.
 .4عدم فتح واستخدام أكثر من عبوة واحدة متعددة الجرعات من نفس النوع في نفس الوقت والمكان.

إجراءات الحقن اآلمن:

توصيات منظمة الصحة العالمية للحقن اآلمن :
   •  	مكان محدد للحقن.
   •  	غسل أو تطهير اليدين.
   •  	استخدام سرنجة معقمة يتم التخلص منها فو اًر بعد االستخدام.
   •  	استخدام أدوية ومذيبات معقمة.
   •  	تطهير الجلد.
   •  	التخلص اآلمن من المخلفات
لمكافحة العدوى 2020
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التحضير للحقن :
1)1إعداد األدوات الالزمة للحقن مثال:
•سرنجة جديدة معقمة.
•العالج المطلوب حقنه.
•مطهر مناســب (مثل كحول تركيز ( - )% 95- 70يرجى الرجوع لفصل أســاليب
وتطبيقــات العمل).
•مسحات من القطن أو الشاش المعقم أو مسحات كحولية.
•قفازات (عند الحاجة).
•رباط ضاغط (تورنيكيه أحادي االستخدام) عند الحاجة.
•شريط الصق طبي.
2)2تحضير المريض في الوضع المناسب.
3)3غسل أو تطهير اليدين.
4)4ارتداء القفازات عندما يتطلب اإلجراء ذلك.
احتياطات مكافحة العدوى الواجب مراعاتها لممارسات الحقن اآلمن بصفة عامة:

−االلتزام باتباع األسلوب المانع للتلوث عند إعداد وإعطاء الحقن.
المعبأة مسبقاً تجارياً من الشركة المصنعة كلما أمكن ذلك.
−يفضل استخدام المحاقن ُ
−تجنب تعبئة وتخزين المحاقن المعدة مسبقاً.
−يحظر استخدام السرنجة غير المغلفة قبل وقت االستخدام أو التحضير.
−يحظر تماماً إعادة إدخال سن السرنجة في قارورة الدواء أو المحلول ألى سبب.
−يحظر استخدام العبوات أحادية االستخدام ألكثر من مريض.
−يتــم تطهيــر الغطــاء المطاطــى أو مــكان اختـراق العبــوة بمطهر(مثــل الكحــول مــن)% 95:70
قبــل االســتخدام أو بمســحة كحوليــة مــع الســماحللكحــول ليجــف قبــل إدخــال السـرنجة أو
جهــاز الوريــد فيهــا .
−يتم تخصيص قارورة متعددة الجرعات لمريض واحد كلما أمكن ذلك.
−إذا كانــت هنــاك ضــرورة الســتخدام قواريــر متعــددة الجرعــات ألكثــر مــن مريــض فإنــه يتــم
التعامــل معهــا فــي منطقــة مخصصــة إلعــداد الــدواء ويجــب أال تدخــل إلــى منطقــة عــاج
المريــض.
−يتــم التخلــص مــن المحاقــن والســنون المســتخدمة عنــد مــكان االســتخدام فــي صنــدوق
األمــان المقــاوم للثقــب والمقــاوم للتســرب.
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−يفضــل اســتخدام الس ـرنجات ذاتيــة الغلــق /س ـرنجات ذاتيــة التدميــر -س ـرنجات الحمايــة
مــن الوخــز -س ـرنجات غيــر قابلــة إلعــادة االســتخدام.
−يحظر تماماً استخادم أجهزة ضخ أو إعطاء السوائل ألكثر من مريض واحد.
−يتــم اســتخدام شــكاكة جديــدة لــكل مـرة قيــاس نســبة الجلوكــوز فــي الــدم ومــا شــابه ذلــك مــن
إجـراءات والتخلــص منهــا مباشـرة بعــداالســتخدام فــي صنــدوق األمــان .
احتياطات مكافحة العدوى الواجب مراعاتها عند إعطاء الدواء عن طريق الحقن الوريدي:

−غسل أو تطهير اليدين وارتداء القفازات الالتكس النظيفة.
−تطهيــر الجلــد موضــع الحقــن بالكحــول أو بمطهــر مناســب آخــر واتبــاع أســلوب عــدم
اللمــس (يرجــى الرجــوع لفصــل أســاليب وتطبيقــات العمــل).
−االلت ـزام باألســلوب المانــع للتلــوث ويفضــل اســتخدام الس ـرنجات ذاتيــة الغلــق /س ـرنجات
ذاتيــة التدميــر -س ـرنجات الحمايــة مــنالوخــز  -س ـرنجات غيــر قابلــة إلعــادة االســتخدام.
−الضغــط علــى موضــع الحقــن باســتخدام مســتلزمات معقمــة (قطــن /شــاش معقــم والصــق
طبــي) بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الحقــن.
−التخلــص مــن الس ـرنجة والســن كوحــدة واحــدة فــي صنــدوق األمــان وال يتــم إعــادة تغطيــة
اإلبـرة قبــل التخلــص منهــا.

احتياطات مكافحة العدوى الواجب مراعاتها عند إجراء سحب عينة من الوريد:

−غسل أو تطهير اليدين وارتداء القفازات النظيفة.
−تطهيــر الجلــد موضــع الســحب باســتخدام الكحــول أو أى مطهــر أخــر مناســب واتبــاع
أســلوب عــدم اللمــس.
−االلتزام باألسلوب المانع للتلوث.
−الضغط على موضع السحب باستخدام مستلزمات معقمة (قطن /شاش /معقم والصق
طبي) بعد االنتهاءمن عملية الســحب .
−التخلــص مــن السـرنجة والســن كوحــدة واحــدة فــي صنــدوق األمــان ويحظــر إعــادة تغطيــة
ســن السـرنجةقبــل التخلــص منهــا.
−يتــم تطبيــق هــذا اإلجـراء فــي مــكانمخصــص لســحب العينــات كلمــا أمكــن ذلــك وفــي حالــة
االضطـرار ألخــذالعينــة فــي غرفــة المريــض يتــمإحضــار المســتلزمات التــي يحتاجهــا هــذا
اإلجـراء فقط.
−يحظر تماماً إعادة استخدام الـ vacutainer holders
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احتياطات مكافحة العدوى الواجب مراعاتها عند استخدام الشكاكة:
	 	−غسل أو تطهير اليدين.
	 	−استخدام شكاكة أحادية االستخدام.
	 	−تطهير جلد المريض باســتخدام مطهر مناســب مثل الكحول أو أى مطهر آخر مناســب
وتركــه حتــى يجــف قبــل القيــام بعمليــة الشــك.
    	  −بعــد انتهــاء اإلج ـراء ،يتــم الضغــط علــى موضــع الشــك باســتخدام مســتلزمات معقمــة
(قطــن /شــاش معقــم والصــق طبــي).
	 	−يتــم التخلــص مــن المخلفــات الحــادة فــي صناديــق األمــان والمخلفــات المعديــة فــي أكيــاس
النفايــات الطبيــة الخط ـرة.
احتياطات مكافحة العدوى الواجب مراعاتها عند إجراء الحقن العضلي:

−غسل أو تطهير اليدين.
−تحديد موضع الحقن .
−تطهيــر الجلــد موضــع الحقــن باســتخدام مطهــر مناســب مثــل الكحــول أو أى مطهــر آخــر
مناســب وتركــه حتــى يجــف قبــل القيــام بعمليــة الحقــن.
−الحفاظ على األسلوب المانع للتلوث وأسلوب عدم اللمس أثناء الحقن.
−الضغــط علــى موضــع الحقــن باســتخدام مســتلزمات معقمــة (قطــن /شــاش معقــم والصــق
طبــي) بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الحقــن.
−التخلــص مــن السـرنجة والســن كوحــدة واحــدة فــي صنــدوق األمــان ،مــع عــدم محاولــة إعــادة
تغطيــة اإلبـرة قبــل التخلــص منها.

وسائل أخرى للحقن
أقالم اإلنسولين:
تعتبــر أقــام اإلنســولين محاقــن علــى شــكل قلــم تســتخدم لمريــض واحــد وبهــا مخــزن يحتــوي علــى
عــدة جرعــات مــن اإلنســولين ,يجــب تغييــر ســن القلــم قبــل كل عمليــة حقــن لإلنســولين وقــد تــم
تصميــم األقــام لتصبــح آمنــة الســتخدام مريــض واحــد لعــدة مـرات مــع تغييــر ســن القلــم كل مـرة
ويجــب أن يســجل عليهــا بيانــات المريــض الــذي يســتخدمها والجرعــة المســتخدمة بدقــة ويحظــر
اســتخدام قلــم اإلنســولين ألكثــر مــن مريــض.
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احتياطــات مكافحــة العــدوى الواجــب مراعاتهــا عنــد الحقــن فــي العمــود الفقــرى أو ســحب عينــة
مــن النخــاع الشــوكي:
يتم اتباع اإلسلوب المانع للتلوث والحقن اآلمن عند الحقن أو سحب عينات من النخاع الشوكي:
−إعداد األدوات الخاصة بسحب العينات من السائل النخاعي أو الحقن بالسائل النخاعي
أو الحقــن خــارج أو داخــل األم الجافيــة لحــاالت العــاج الكيميائــي أو حقــن المخــدر أو
البــزل وكذلــك تجهيــز الواقيــات الشــخصية المعقمــة والمســتلزمات المعقمــة (شــاش معقــم،
الصق طبي ،مطهر مناســب للجلد كاأليودوفور  %10أو الكلورهكســدين  %2أو مطهر
كحولــي ،غطــاء الـرأس ،القنــاع الج ارحــي ،الــرداء الطبــي المعقــم ،القفــازات المعقمــة ،واقــي
العينيــن ،فــوط معقمــة).
−غسل األيدي غسالً جراحياً.
−ارتــداء الواقيــات الشــخصية (غطــاء ال ـرأس ،القنــاع الج ارحــي ،الــرداء الطبــي المعقــم،
القفــازات المعقمــة ،واقــي العينيــن)
−تطهيــر الجلــد موضــع الدخــول باســتخدام المطهــر وشــاش معقــم بحركــة دائريــة مــن الداخــل
إلــى الخــارج وتركــه ليجــف.
−تغطيــة مــكان الحقــن بضمــادة معقمــة وتثبيتهــا بالالصــق الطبــي ويتــم التخلــص مــن
النفايــات بصــورة آمنــة بعــد االنتهــاء مــن اإلج ـراء.

تذكرة هامة :
طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ،فإن استخدام السرنجات ذات التحكم الهندسي
فــى عمليــة الحقــن تفيــد فــى منــع تعــرض العامليــن للوخــز باإلبــر وكذلــك منــع إعــادة
اســتخدام الس ـرنجات.
السرنجات ذات التحكم الهندسي:
−سرنجات ذاتية التدمير ). Auto – disable (AD
−سرنجات الحماية من الوخز ).Sharp injury prevention (SIP
−سرنجات غير قابلة إلعادة االستخدام ).Reuse prevention (RUP
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إعادة معالجات اآلالت والمعدات الطبية (التنظيف والتطهير والتعقيم)
مقدمة
تُ َع ُّد المعدات الطبية واآلالت الجراحية من األدوات الضرورية للعناية بالمرضى ،ومع ذلك فقد
تــؤدي هــذه األدوات إلــى انتقــال العــدوى بالميكروبــات المســببة للمــرض بســبب إعــادة اســتخدامها
وذلــك إذا لــم تتــم خطـوات إعــادة المعالجــة مــن تنظيــف وتطهيــر وتعقيــم علــى أكمــل وجــه .ونظـ اًر
لتواجــد األغلبيــة العظمــى مــن الميكروبــات فــي المـواد العضويــة العالقــة واالتســاخات المرئيــة ،فإن
عمليــة التنظيــف تعتبــر أول وأهــم خطـوات إعــادة معالجــة اآلالت .وقــد تنتشــر العــدوى فــي حالــة
الفشــل فــي التخلــص مــن هــذه االتســاخات عــن طريــق التنظيــف ،ومــن ثــم تؤثــر عمليــة التنظيــف
علــى كفــاءة مــا يليهــا مــن عمليتــي التطهيــر أو التعقيــم.
وتُعرف عملية إزالة التلوث بأنها تلك العملية التي يتم من خاللها التخلص من الملوثات

المرئية والميكروبات والقضاء عليها بحيث تصبح المعدات آمنة إلعادة استخدامها.

ويجب أن تتبع كافة منشآت الرعاية الصحية سياسة خاصة بعملية إزالة التلوث .وتساعد
هذه السياسة العاملين بالمجال الصحي لمعرفة أي نوع من عمليات إزالة التلوث يناسب أي
نوع من أنواع األدوات واآلالت المستخدمة.
تعريفــات لبعض المصطلحات:

إ ازلــة التلــوث ( :)Decontaminationاســتخدام الوســائل الفيزيائيــة أو الكيميائيــة إل ازلــة وتثبيــط
أو القضــاء علــى الميكروبــات الموجــودة علــى األســطح أو األدوات بحيــث ال تتمكــن هــذه
الميكروبــات مــن إحــداث العــدوى وبحيــث تصبــح هــذه األدوات واآلالت علــى قــدر مــن األمــان
بحيــث يمكــن اســتخدامها أو التخلــص منهــا بــدون إلحــاق الضــرر بأحــد ،وقــد تشــمل عمليــة إ ازلــة
التلوث أياً من «التنظيف» أو «التنظيف والتطهير» أو «التنظيف والتعقيم» حســب نوع األداة
أو اآللــة المســتخدمة وكيفيــة االســتخدام.
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• التنظيــف ( :)Cleaningهــو الخطــوة الجوهريــة األولــى التــي يتــم تنفيذهــا عنــد إعــادة معالجــة
األدوات ،وتشــتمل عمليــة التنظيــف علــى اســتخدام مــادة منظفــة أو ســائل إنزيمــي للتخلــص مــن
المـواد العالقــة (مثــل األتربــة والمـواد العضويــة والميكروبــات).
• التطهيــر ( :)Disinfectionأي عمليــة كيميائيــة أو فيزيائيــة تقلــل الحمــل الحيــوي (عــدد
الكائنــات الحيــة الدقيقــة) إلــى الحــد الــذي يصبــح التعامــل مــع مــا تــم تطهيـره آمنـاً ،وذلــك بــدون
التخلــص مــن جميــع الحويصــات البكتيريــة.

• المــادة المطهــرة ( :)Disinfectantهــي عامــل كيميائــي فــي أغلــب األحيــان وقــد يكــون
عامـاً فيزيائيـاً (مثــل الحـ اررة) حيــث تعمــل هــذه المـواد علــى قتــل كافــة الميكروبــات ،إال أنهــا قــد
تعجــز عــن قتــل جميــع الحويصــات البكتيريــة.

يســتخدم التطهيــر الكيميائــي إذا كان التطهيــر باســتخدام الح ـ اررة غيــر مناســب بســبب إمكانيــة
تعــرض المعــدات للتلــف عــن طريــق الح ـ اررة ،وهنــاك مجموعــة كبي ـرة مــن المطه ـرات الكيميائيــة
ذات أنشــطة مختلفــة فــي مقاومــة الميكروبــات .ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يجــب التفرقــة بيــن تلــك
المطه ـرات المســتخدمة لتطهيــر الجوامــد واألجســام الصلبــة ( )Disinfectantsمثــل اآلالت
والمعــدات عــن تلــك التــي يتــم اســتخدامها فــي معالجــة األنســجة الحيــة والقضــاء علــى الميكروبــات
الموجــودة علــى الجلــد (.)Antiseptics
ونظـ اًر التســاع قاعــدة المطهـرات فإنــه يمكــن تقســيمها وفقـاً لنشــاطها فــي مقاومــة الميكروبــات إلــى
ثالثــة أقســام :مطه ـرات ذات مســتوى مرتفــع ومطه ـرات ذات مســتوى متوســط ومطه ـرات ذات

مســتوى منخفــض.
• المطهر ذو المستوى المنخفض (“:)Low Level Disinfectant “LLD
هــو العامــل الــذي يتســنى مــن خاللــه القضــاء علــى كافــة البكتيريــا الحيــة المتكاث ـرة غيــر
«المتحوصلــة» (مــا عــدا البكتيريــا المســببة للــدرن) والفيروســات الدهنيــة وبعــض الفيروســات غيــر
الدهنيــة وبعــض الفطريــات.
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• المطهــر ذو المســتوى المتوســط (“:)IntermediateLevel Disinfectant “ILD
هــو عامــل يمكــن مــن خاللــه القضــاء علــى البكتيريــا الحيــة المتكاثـرة متضمنـ ًة البكتيريــا المســببة
للــدرن ،والفيروســات الدهنيــة وغيــر الدهنيــة والحويصــات الفطريــة ،إال أنــه ليــس فعــاالً فــي

القضــاء علــى الحويصــات البكتيريــة.

• المطهر ذو المستوى المرتفع (“:)HighLevel Disinfectant “HLD
يعــرف المطهــر ذو المســتوى المرتفــع بأنــه المــادة التــي يتســنى مــن خاللهــا القضــاء علــى بعــض

الحويصــات البكتيريــة حينمــا يتــم اســتخدامه بتركيــز مناســب وتحــت درجــة حـ اررة مناســبة ولمــدة

زمنيــة محــددة وفــي ظــل الظــروف المناســبة ,ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المطهــر ذو المســتوى
المرتفــع أثـ اًر بالغـاً فــي مقاومــة البكتيريــا الحيــة المتكاثـرة غيــر المتحوصلــة والفطريــات والفيروســات
كمــا يعمــل علــى قتــل عصيــات البكتيريــا المســببة لمــرض الــدرن ،لكــن يبــرز قصــور هــذا النــوع

مــن المطهـرات فــي القضــاء علــى أعــداد كبيـرة مــن الحويصــات البكتيريــة.

• الفيــروس الدهنــي ( :)Lipid Virusهــو الفيــروس الــذي تحــاط مادتــه الوراثيــة بطبقــة مــن

البروتيــن أو البروتيــن الدهنــي .ويمكــن بســهولة أن يتــم تقليــل نشــاط الفيروســات التــي تنــدرج تحــت
هــذه الفئــة مــن الفيروســات مثــل فيــروس العــوز المناعــي البشــري ( )HIVوااللتهــاب الكبــدي

الفيروســي« بــي» و« ســي» باســتخدام األنـواع المختلفــة مــن المطهـرات بمــا فــي ذلــك المطهـرات
ذات المســتوى المنخفــض ،وتعــرف هــذه الفيروســات أيضـاً باســم الفيروســات المغلفــة.

• الفيــروس غيــر الدهنــي ( :)Non-Lipid Virusهــو الفيــروس الــذي ال يحــاط الحمــض
النووي له بطبقة دهنية ،وتتصف هذه الفيروسات بشكل عام بمقاومتها الشديدة لتأثير المطهرات

حيــث يصعــب تقليــل نشــاطها ،وتســمى هــذه الفيروســات أيضـاً باســم الفيروســات الممتصــة للمــاء
مثل فيروس الكوكساكي ( )Coxsackieومجموعة اإلنتيروفيرس (.)Enteroviruses

• مولــدات الحمــى ( :)Pyrogensهــى المـواد المســببة للحمــى مثــل الســموم الداخليــة الناتجــة

مــن األغشــية الخارجيــة للبكتيريــا الســالبة لصبغــة جـرام.
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• تصنيف سبولدينج ( :)Spaulding Classificationاالستراتيجية التي وضعه ــا
د /إيرل اتش سبولدينج إلعادة معالجة األدوات واآلالت الطبية الملوثة.

وتنقســم األدوات الطبيــة فــي ظــل هــذا التصنيــف إلــى أدوات عاليــة الخطــورة ومتوســطة الخطــورة

ـاء علــى درجــة الخطــورة التــي يتعــرض لهــا المريــض مــن األداة الملوثــة ،ومــن
وقليلــة الخطــورة بنـ ً
ثــم فقــد تــم تطبيــق ثــاث طــرق إلعــادة المعالجــة وفقـاً لهــذه الخطــورة ،فعلــى ســبيل المثــال ،تُ َعـ ُّـد
األداة التــي يتــم اســتخدامها فــي اختـراق األنســجة المعقمــة عاليــة الخطــورة ومــن ثــم ينبغــي أن يتــم
تنظيفهــا ثــم تعقيمهــا ،كذلــك تحتــاج األداة التــي تالمــس األغشــية المخاطيــة إلــى القيــام بتنظيفهــا
ثــم تطهيرهــا بمــادة مطهـرة ذات مســتوى عـ ٍ
ـال مــن الكفــاءة إذا كانــت ال تتحمــل الحـ اررة العاليــة،
وأمــا األداة التــي تالمــس الجلــد الســليم فــا تحتــاج ســوى التنظيــف أو التطهيــر بمــادة مطهـرة ذات
مســتوى منخفــض مــن الكفــاءة.
• المــادة المعقمــة ( :)Sterilantهــى التــى تقضــي علــى كافــة األشــكال الميكروبيــة الحيــة
والبرايونــات.
• التعقيــم ( :)Sterilizationهوالتخلــص مــن الميكروبــات والقضــاء علــى كافــة أنـواع الحيــاة
الميكروبيــة بمــا فــي ذلــك الحويصــات البكتيريــة وذلــك مــن خــال عمليــات فيزيائيــة أو كيميائيــة،
ويلــزم تنظيــف وتعقيــم األدوات أو اآلالت التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا أدوات عاليــة الخطــورة
طبقـاً لتصنيــف ســبولدينج.
وتعتمــد عمليــة التعقيــم الخاصــة بــاألدوات أو المعــدات علــى التعقيــم باســتخدام البخــار تحــت
ضغــط أو التعقيــم الح ـرارى الجــاف أو التعقيــم تحــت درجــات ح ـ اررة منخفضــة.
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جدول رقم ( :)6الترتيب التنازلي لمقاومة الميكروبات للتطهير والتعقيم:
المقاومة للتطهير أو التعقيم

مقاومة
عالية

جزيئات البرايون مثل :مرض
كروتزفيلد جاكوب “ Creutzfeldt-
”JakobDisease
الحويصالت البكتيرية (مثل باسيلس
أتروفياس

«،»Bacillus atrophaeus
كلوستريديوم ديفسيل

المستوى المطلوب
مستوى إعادة معالجة
البرايون

التعقيم

(«»Clostridium difficile

طفيليات الكوكسيديا «»Coccidia
(مثل الكريتوسبورديوم
«)»Cryptosporidium
ميكروبات الميكوباكتيريا غير المسببة للدرن

تطهير عالي المستوى

(«»Nontuberculous Mycobacteria

مقاومة
منخفضة

الميكوباكتيريوم المسببة للدرن «»TB
الفيروسات غير الدهنية
مثل شلل األطفالPolio
،كوكساكي« »Coxsackie
فطريات مثل:
اإلسبرجيللز«،»Aspergillus
الكانديدا””Candida

تطهير متوسط المستوى

البكتيريا الحية المتكاثرة غير
“المتحوصلة” مثل:
ستاف أوريوس ،سودوموناس.
فيروسات دهنية متوسطة الحجم
مثل( :فيروس العوز المناعي البشري
« ،»HIVوفيروسات االلتهاب
الكبدي “بي” و “سي”.
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•   البرايــون :جزيئــات بروتيــن تســبب مــرض كروتزفيلــد جاكــوب فــي اإلنســان ومــرض جنــون

البقــر فــي الحيـوان ،وينتقــل المــرض عــن طريــق زرع أو حقــن أو تنــاول أنســجة وسـوائل الجســم
المصابــة حيــث لــم يثبــت انتقــال المــرض عــن طريــق التالمــس أو الــرذاذ أو الهـواء مــن شــخص

آلخــر ،وتتركــز احتماليــة العــدوى فــي أنســجة المــخ والجهــاز العصبــي المركــزي والقرنيــة وأقــل
قليـاً فــي األنســجة الليمفاويــة ونخــاع العظــام والدم.وتتصــف البرايونــات بمقاومتهــا لطرق التطهير
والتعقيــم التقليديــة.

•   المؤشــر البيولوجــي (“ :)Biologic Indicator “BIهــو مؤشــر يحتــوي علــى عــدد مــن
الحويصــات البكتيريــة أ ُِعـَّـد لمعايـرة نظــم التعقيــم وإظهــار مــا إذا كانــت عمليــة التعقيــم قــد تمــت بنجــاح
أم ال ،ويختلــف نــوع الحويصــات البكتيريــة الموجــودة فــي هــذا المؤشــر باختــاف نــوع التعقيــم.

دورة معالجة المعدات (خطوات إزالة التلوث) :

توجد خطوتان لمعالجة المعدات التي تستخدم في اإلجراءات السريرية (اإلكلينيكية)
والجراحية ،أولها التنظيف وهو أهم خطوة ثم بعد ذلك يأتي إما التطهير أو التعقيم ويتم
االستخدام بعد ذلك فو اًر أو يتم تخزين ما تم تعقيمه بطريقة صحيحة.

شكل رقم ()22

دورة معالجة المعدات
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مخاطر انتقال العدوى من المعدات:
تنقسم احتماالت انتقال العدوى من المعدات الطبية إلى ثالث فئات ،ويساعد تقسيم األدوات
والمعدات إلى أحد الفئات التالية على اختيار المستوى األمثل الالزم للتنظيف أو التطهير أو
التعقيم من أجل حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
آالت /أدوات منخفضة الخطورة:
يكفي أن يتم تنظيف وتجفيف األدوات التي تتالمس مع الجلد السليم (مثل :سماعة الطبيب
أو جهاز الضغط) ومن الممكن تطهيرها بمطهر منخفض المستوى خاصة إذا استخدمت
هذه األشياء لمرضى منقوصي المناعة أو مرضى مصابين بمرض شديد العدوى أو أن
تكون قد تلوثت بالدم أو سوائل الجسم.
آالت /أدوات متوسطة الخطورة:
هي تلك اآلالت /األدوات التي تتالمس مع األغشية المخاطية السليمة أو األجزاء غير
السليمة من الجلد ولكنهاال تخترق الجلد أو األغشية المخاطية وال تصل إلى األجزاء المعقمة
من الجسم وينبغي أن يتم تنظيفها ثم تطهيرها بمطهر ِ
عال المستوى على األقل.
وتتضمن هذه المعدات أجهزة التنفس وبعض مناظير الجهاز الهضمي المرنة ومناظير
الحنجرة والترمومترات وغير ذلك من األدوات والمعدات المشابهة.
آالت /أدوات مرتفعة الخطورة:
هي األدوات التي تخترق الجلد واألنسجة المعقمة بما في ذلك تجاويف الجسم والجهاز
الدوري ,وتعتبر هذه األدوات على درجة مرتفعة من الخطورة الرتفاع احتماالت انتقال
العدوى بها إذا كانت ملوثة بأي ميكروبات قبل اختراقها لألنسجة ،ولذلك يجب أن يتم
تنظيفها أوالً ثم تعقيمها.
ومن أمثلة هذه األدوات )اآلالت الجراحية /مناظير البطن والركبة والمثانة(.
ويتحكم تركيب وتصميم الجهاز في تحديد نوع التعقيم أو التطهير المناسب للجهاز أو
اآللة (كيميائي – حراري).
ملحوظة :يجب أن تخضع المناظير التي تدخل األنسجة المعقمة مثل مناظير البطن والركبة
والمثانة للتعقيم قبل االستخدام ،وإذا لم يكن ذلك ممكناً يكون التطهير ِ
عال المستوى مناسباً
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حيث ال توجد أي بيانات تشير إلى أن التطهير ِ
عال المستوي (عند إجرائه بشكل صحيح
وداخل قسم التعقيم المركزي) يؤدي إلى زيادة معدالت العدوى مقارنة بالتعقيم (طبقاً لمراكز
منع والتحكم في األمراض «.)»CDC
األدوات أحادية االستخدام:

هي األدوات التي تستخدم لمرة واحدة حيث تخضع لمستوى معين من التطهير أوالتعقيم أثناء
تصنيعها ويتم استخدامها لمرة واحدة ثم يتم التخلص منها ومن أمثلة ذلك اإلبر والسرنجات.

ويوضح الشكل التالي العالقة بين أنواع األدوات وأنواع التطهير أو التعقيم الذي يجب أن
تمر به هذه األدوات.

شكل رقم ()23
العالقة بين أنواع األدوات وطرق التطهير أو التعقيم الذي يجب أن تمر بها هذه األدوات
* ملحوظة :في الغالب يتم استخدام اآلالت التي تم معالجتها بالتطهير أو التنظيف مباشرة وال يتم
تخزينها إال في حاالت الضرورة ويتم ذلك بشروط ولوقت محدد حسب نوع األداة.

التنظيف

التنظيف هو إزالة كافة المواد العالقة مثل (المواد العضوية وغير العضوية) المتواجدة على سطح
األدوات التي ينبغي إعادة معالجتها ،وهناك مكونان رئيسيان لعملية التنظيف وهما الفرك لكي

يسهل إزالة المادة العالقة ثم الشطف الجيد بالماءالجارى إلزالة تلك المواد.
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يفضل أن يتم البدء في عملية التنظيف بعد االستخدام مباشرًة أو أن يتم النقع في محلول منظف
(ماء ومنظف سائل أو مادة إنزيمية) لحين إرسالها إلى قسم التعقيم المركزي.
يتم التخلص من معظم الميكروبات التي تغطي األسطح عن طريق التنظيف ولذلك يجب أن

يتم التنظيف قبل إجراءات التطهير أوالتعقيم ،فإذا لم يتم تنظيف األدوات واآلالت فقد ال يجدي

التطهير أوالتعقيم نظ اًر ألن بعض الميكروبات الموجودة في المواد العضوية وغير العضوية قد
تظل حية مما يحد من كفاءة عمليتي التطهير أو التعقيم.
إن التنظيف يتم عادة باستخدام المياه الجارية والمواد المنظفة السائلة أو المواد المنظفة

اإلنزيمية ،وتعتبر عملية التنظيف ضرورية من أجل إزالة البروتينات والزيوت العالقة باألدوات

والمعدات بعد استخدامها.

ويكون التنظيف إما يدوياً أو آلياً باستخدام الموجات فوق الصوتية أو ماكينات الغسيل والتطهير
التي قد تُ َس ِّهل عمليتي التنظيف والتطهير لسطح وتجاويف وسنون ومفاصل وثنايا بعض
األدوات واآلالت ومن ثم تصبح آمنة للتعامل أو تؤهلها الستكمال إجراءات التطهير أو التعقيم.

وفي أغلب األحيان يكون المحلول المستخدم في التنظيف من مادة مشبعة سلفاً بإنزيمات مذيبة
للمواد العضوية .ويمكن أن تستخدم مادة منظفة بدالً من المادة اإلنزيمية ،حيث تعمل هذه
المنظفات على تقليل التوتر السطحي وبهذه الطريقة تتمكن من إزالة األتربة والزيوت من على

سطح األدوات .ويجب االلتزام بطريقة تحضير المنظف اإلنزيمي وزمن التالمس طبقاً لتعليمات

الشركة المصنعة ،مع الحرص على التخلص من المحلول المستخدم فور االنتهاء من استخدامه.

التنظيف اليدوي

ينبغي أن يتم فك أجزاء كل األدوات واآلالت (القابلة للفك والتركيب) قبل التنظيف ،ويفضل
استخدام الماء الفاتر حيث أنه سيزيل معظم المواد البروتينية (الدم والمخاط  ..إلخ) والتي
يمكن أن تتجلط بفعل الح اررة ومن ثم يصعب إزالتها ،وأسهل أسلوب ذو نتائج فعالة يمكن أن
يتم اتباعه هو فرك اآللة بفرشاة ناعمة ذات يد طويلة مع االحتفاظ باآلالت والفرشاة تحت
سطح المياه لمنع تناثر الرذاذ ،وأخي اًر تشطف األداة بمياه نظيفة جارية ثم تجفف ،ويجب أن
يتم تنظيف وتطهير الفرشاة وتجفيفها بعد االستخدام .وهكذا تصبح األدوات متوسطة الخطورة

جاهزة للتطهير بينما تصبح األدوات مرتفعة الخطورة جاهزة للتعقيم.
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أدوات التنظيف:
تستخدم أدوات تنظيف ناعمة من شأنها أال تخدش اآلالت التي تنظفها ألن الخدوش والثنايا
تتجمع فيها كائنات مجهرية كما قد يؤدى األمر إلى تآكل األدوات.
تستخدم فرش ذات يد طويلة مختلفة األشكال واألحجام لتناسب جميع أنواع وأشكال األدوات واآلالت.
يفضل استخدام مسدس ضخ الماء والمحلول المنظف والهواء للمساعدة في تنظيف وتجفيف
األدوات واآلالت ذات التجاويف.

ملحوظة :
يتم فحص األدوات واآلالت بعد تنظيفها بالعين المجردة أو باستخدام العدسات المكبرة.
مزايــا التنظيف اليدوي:

•  انخفاض التكلفة.

•  إمكانية الوصول إلى األجزاء المعقدة (مثل المفصالت والتجاويف).
•  إمكانية فحص األدوات التي يتم تنظيفها أثناء عملية التنظيف.
العيـوب:
•  إمكانية تعرض العامل القائم بعملية التنظيف لإلصابة بعدوى الميكروبات المعدية
الموجودة على اآلالت التي يتم تنظيفها.
•  يفتقد للدقة الكافية في بعض األحيان.
•  عدم إمكانية الجمع بين عمليتي التنظيف والتطهير الحراري لآلالت والمعدات الطبية.
•  صعوبة استخدام المنظفات الخشنة.
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ويكون التنظيف اليدوي ضرورياً في الحاالت التالية :
•  عندما ال تتوافر معدات التنظيف اآللي.
•  عندما تكون األدوات دقيقة وسهلة التلف.
•  الحاجة إلى تفكيك األدوات المعقدة ليتم تنظيفها.
•  عند تنظيف األدوات ذات التجاويف الضيقة مثل المناظير.
شكل رقم ( )24خطوات التنظيف اليدوي لآلالت
1-1يتــم ارتــداء قفــازات مطاطيــة شــديدة التحمــل ومريلــة
بالســتيكية وواقــي للوجــه (أو واقــي للعيــن وقنــاع ج ارحــي)
وواقــي قــدم أثنــاء التنظيــف.

2-2يتــم غمــر اآلالت فــي ميــاه فات ـرة تحتــوى علــى منظــف
رغــوي.
3-3يتــم فــرك اآلالت بإتقــان باســتخدام فرشــاة ناعمــة ذات
يــد طويلــة ومــاء ومنظــف مــع االحتفــاظ بــاآلالت تحــت
ســطح المــاء لتجنــب تناثــر الــرذاذ كمــا يجــب التأكــد مــن
تنظيــف الثنايــا والســنون والمفصــات مــن بقايــا المــادة
العضويــة ويجــب إدخــال المــاء والمنظــف إلــى التجاويــف
الداخليــة لــآالت ويمكــن اســتخدام أدوات خاصــة لهــذا
الغــرض (مســدس ضغــط).
4-4يتم شطف داخل التجاويف باستخدام اندفاع الماء.

5-5يتــم شــطف اآلالت جيــداً بميــاه جاريــة نظيفــة إل ازلــة آثــار
المنظــف (قــد تعــوق أي كميــات متبقيــة مــن المنظفــات
عمليــات التطهيــر أو التعقيــم) ثــم يتــم وضــع اآلالت
علــى صينيــة.
6-6يتم فحص اآلالت جيداً للتأكد من نظافتها.
7-7يتم تجفيف اآلالت بمنشفة نظيفة.
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التنظيف اآللي:

تعمل معظم وحدات التنظيف الحديثة أوتوماتيكياً مما يؤدي إلى التقليل من تعامل طاقم
العاملين باأليدي مع المعدات.
 −ماكينة الغسيل :ماكينات خاصة لها دورة مصممة بحيث يتم الشطف األولي لألدوات
بماء فاتر ثم تغسل بماء ساخن ومحلول منظف ،ويلي ذلك الشطف والتجفيف.

 −ماكينة الغسيل والتطهي :ماكينات خاصة يتم استخدامها للتنظيف والتطهير الحراري

لبعض المعدات حيث توجد مرحلة للشطف النهائي بالماء الساخن والذي قد تبلغ درجة

ح اررته من 100 - 80درجة مئوية.
المزايــا :

• عملية التنظيف تتم بصورة أوتوماتيكية يقل معها تعرض العاملين لإلصابة بالعدوى.
     •	 يمكن أن تعتمد عملية التنظيف على استخدام منظفات خشنة قوية ال يمكن
استخدامها أثناء إجراء عملية التنظيف يدوياً.

• إمكانية إجراء عمليات التنظيف والتطهير الحراري والتجفيف لآلالت والمعدات الطبية.
• 	يمكن بواسطتها إعادة معالجة وصالت الجهاز التنفسي وأقنعة التخدير واألمبوباج.
العيــوب:
·	 ارتفاع التكلفة.
·	 الحاجة إلى إجراء صيانة دورية لضمان كفاءة عمليتي التنظيف والتطهير الحراري.
·	 إذا لم يتم إزالة أي من المواد البروتينية أثناء مرحلة الغسيل ،فإن هذه المواد

البروتينية تتجلط على أسطح اآلالت والمعدات الطبية في مرحلة التطهير الحراري.

 −أجهزة التنظيف بالموجات فوق الصوتية :عبارة عن حوض ماء متصل بغرفة لتوليد
الموجات فوق الصوتية ،مما يعرض الماء الهت اززات عنيفة ومتتابعة ،وتتولد فقاعات
الهواء الميكروسكوبية في الماء والتي بفعل االهت اززات العالية تتعرض إلى االنبساط
واالنقباض ،األمر الذي يؤدي إلى تمزق أي جسم غير صلب والتخلص من جميع

المواد العضوية من على سطح اآلالت والمعدات الملوثة.
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يجب االلتزام بتعليمات العمل اآلتية الخاصة بأجهزة التنظيف بالموجات فوق الصوتية:
	      •  االلتزام بتعليمات الشركة المصنعة من حيث المادة المنظفة المستخدمة ودرجة ح اررة
الماء المستخدم وكذلك المكان والوضع الصحيح لآلالت واألدوات داخل الجهاز.

      	•  تغيير الماء يومياً على األقل وحين االتساخ في أي وقت.
	•	 التخلص من فقاعات الهواءالزائدة ( )Degassingطبقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
	      •  شطف اآلالت وتجفيفها بعد االنتهاء من عملية التنظيف.
المزايــا:
      ·	  تحقيق درجة عالية من النظافة.
      ·  يمكن اللجوء إلى استخدامه باإلضافة إلى الطرق األخرى للتنظيف :قبل طرق
التنظيف األخرى أو بعدها.
العيـوب:
     ·	  ارتفاع التكلفة.
·  	الحاجة إلى إجراء صيانة دورية مكلفة لضمان كفاءة عملية التنظيف.
مؤشرات التنظيف

يفضل أن تستخدم مؤشرات التنظيف اآلتية:

 اختبار البروتين للكشف عن بقايا الملوثات البروتينية إن وجدت علي سطح اآلالتواألدوات (.)Residual Protein Detection Kit
 مؤشرات التنظيف لماكينات الغسيل والتطهير ،حيث يتم استخدام شرائط اختبار تحتويعلى ملوثات صناعية كمحاكاة للملوثات المختلفة (.)Soil Test
 مؤشرات التنظيف ألجهزة التنظيف بالموجات فوق الصوتية مثل اختبار ورق األلومونيوم(اختبار الفويل) ,ويجب شطف حوض جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية جيداً بعد
االختبار للتخلص من جزيئات األلومينيوم المتحللة وتجنب ترسبها على األدوات.
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تذكر:
•  ال تستخدم قطع الصابون في عملية تنظيف اآلالت ألنها تترك بقايا
الصابون على ااألدوات.
•  احرص على ارتداء القفازات وواقي الوجه (أو القناع الجراحي وواقي
العينين) عندما تقوم بتنظيف األدوات.

•  يفضل استخدام آالت الغسيل األوتوماتيكية ذات دورات شطف
وتجفيف عن الغسيل اليدوي.

التطهير

يمكن أن يتم التطهير بإحدى طريقتين :إما باستخدام الح اررة أو باستخدام المواد الكيميائية

ويفضل التطهير الحراري كلما أمكن ،ويرجع سبب ذلك إلمكانية االعتماد على نتائجه بشكل
أكبر من المواد الكيميائية حيث أنه يوفر الوقت والمال وال يترك أي رواسب أو بقايا فضالً
عن سهولة التحكم فيه كما أنه ليس له آثار سامة ،أما بالنسبة لألدوات التي تتلف بالح اررة
فيلزم عندئذ استخدام مادة كيميائية للتطهير.
وتعوق المواد العضوية (مثل الدم وسوائل الجسم األخرى) كفاءة التطهير في القضاء على
الميكروبات،وأيضاً كلما زاد عدد الميكروبات كلما تطلب األمر وقتاً أطول لتطهيرها  ،لذلك
فإنه من المهم إجراء عملية تنظيف دقيقة قبل عملية التطهير.
التطهير ِ
عال المستوى (لألدوات ذات الخطورة المتوسطة):
• التطهير بالغليان.
• التطهير الكيميائي.
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مالحظة:
يعتبر التطهير ذو المستوى العالي هو البديل الوحيد المقبول على األقل لمعالجة
األدوات ذات الخطورة المتوسطة وذلك في حالة تعذر إجراء عملية التعقيم.

ويعتبر الغليان والتعريض لح اررة اللهب نوع من أنواع التطهير ِ
عال المستوى وليس تعقيماً.

التطهير ِ
عال المستوى عن طريق الغليان:

يعتبر التطهير بالغليان هو أحد طرق التطهير ِ
عال المستوى لألدوات متوسطة الخطورة التي
تتحمل الح اررة ،حيث يمكن القضاء علي الميكروبات باستثناء الحويصالت.
يجب التقاط األدوات بعد مرور 10دقائق على األقل من بداية الغليان.
التطهير ِ
عال المستوى باستخدام المطهرات الكيمائية:

يجب التأكد مما إذا كانت هناك وسيلة تطهير أخرى مناسبة قبيل الشروع في استخدام مادة

كيميائية مطهرة ،وتعتبر المعدات التي ال تتحمل درجات الح اررة المرتفعة من أهم ما يتم

تطهيره كيميائياً (مثل المناظير).

وهناك عدد محدود من المطهرات التي يمكن استخدامها لتفي بهذا الغرض وهي:
• تركيز  %2أو أكثر من الجلوتارالدهايد لمدة ( )90 -20دقيقة حسب نوع المنتج وتعليمات

الشركة المصنعة.

• تركيز % 5,7من فوق أكسيد الهيدروجين لمدة ( )30دقيقة.
• حمض البيراسيتيك وفوق أكسيد الهيدروجين ( )% 7.35 - % 0.23لمدة  15دقيقة.
• أورثوفثالدهايد تركيز  % 0.55لمدة  5دقائق لالستخدام بواسطة الماكينة 12 ،دقيقة
لالستخدام اليدوي.

وينبغي الشطف الجيد لألدوات باستخدام الماء المعقم عقب إتمام عملية التطهير ،وإذا تعذر

استخدام الماء المعقم يمكن استخدام ماء سبق غليه حديثاً لمدة  10 – 5دقائق على أن يتبع
ذلك التطهير بالكحول.
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خطوات التطهير باستخدام الجلوترالدهايد:
ال يسبب محلول الجلوتارالدهايد تآكل المعادن ،كما ال يتأثر كثي اًر بالمواد العضوية،

والمستحضر القلوى منه يحتاج لعملية تنشيط وتستمر فعاليته بعد ذلك لمدة أسبوعين أو28
دورة تطهير أيهما أقرب.

يلزم بعد تنشيط المحلول أن يتم إعداده في حاوية نظيفة ومحكمة الغلق .ويجب أن يتم

التخلص من المحلول الذي استخدم في تطهير المعدات والمستلزمات بعد أسبوعين من
استخدامها أو بعد  28دورة تطهبر أيهما أقرب أو فور تغير مواصفاته.

ويستخدم شريط كاشف في حالة استخدام محلول تم إعداده مسبقاً للتأكد من سريان فعالية
المحلول وذلك بصورة يومية في حال استخدامه يومياً أو قبل االستخدام في حال عدم

استخدامه بشكل يومي ،وفي حال استخدام المحلول بشكل متكرر ألكثر من مرة يومياً يتم

تكرار استخدام الكاشف للتأكد من سريان فعالية المحلول كل عشر دورات.

أما في حالة استخدام محلول معد ألول مرة فيجب وضعه في حاوية نظيفة محكمة الغطاء

على أن يتم تدوين تاريخ تحضير المحلول وتاريخ انتهاء صالحيته على الحاوية من الخارج

وال يعتبر المحلول صالحاً لالستخدام بعد انتهاء فترة الصالحية حتى فى حالة عدم تغير
نتيجة المؤشر والذى قد يشير إلى صالحية المحلول.

)1

يجب فتح المعدات واألدوات ذات المفصالت كما يلزم فك األدوات والمعدات

التي تتألف من أجزاء منزلقة أو من عدة أجزاء وذلك لضمان وصول السائل لكافة

األسطح المراد تطهيرها.

 )2توضع األدوات في المحلول بحيث يتم غمرها تماماً .كما ينصح بوضع األوعية
والحاويات في وضع قائم وليست في وضع مقلوب حتى تمتلئ بالمحلول.
)3

إحكام غطاء الحاوية وترك األدوات في المحلول لمدة 90 – 20دقيقة حسب

نوع المنتج وتعليمات الشركة المصنعة .وفي خالل هذه الفترة يحظر إضافة أو إخراج
أية أدوات من الحاوية كما يجب مراقبة الوقت.

 )4يجب إخراج األدوات التي تم تطهيرها من الحاوية باستخدام ملقاط سبق تعقيمه
أو تطهيره بمطهر ِ
عال المستوى على األقل.
لمكافحة العدوى 2020

147

الجــزء األول

 )5يجب شطف األدوات بالماء المعقم أوماء سبق غليه حديثاً لمدة  10 – 5دقائق
(وفي حالة استخدام ماء سبق غليه يتم استخدام الكحول بعد عملية الشطف) بعناية
شديدة للتخلص من أية آثار للمواد الكيميائية العالقة بها .وتعتبر هذه اآلثار المتبقية
من المادة الكيميائية سامة للجلد واألنسجة.
 )6يجب استخدام المعدات واألدوات فور االنتهاء من تطهيرها (أو أن يتم االحتفاظ
بها على أن يعاد تطهيرها مباشرة قبل االستخدام كما فى حالة المناظير المرنة).
جدول رقم ( :)7مقارنة بين خصائص بعض المطهرات الكيميائية
فوق أكسيد
الهيدروجين
()%5,7

حمض
البيراسيتيك

جلوترالدهايد
بتركيز أكثر من
أو يساوى %2

()%0.2

التطهير عال
المستوى

 30دقيقة

التأثير القاتل
للحويصالت البكتيرية

 6ساعات

 12دقيقة

ال

ال

التنشيط

فترة صالحية
إعادة االستخدام

 21يوماً

أورثوفثالدهايد
()%0.55

فوق أكسيد الهيدروجين وحمض
البيراسيتيك
%0.23- %7.35

-

90 - 20
دقيقة

 5دقائق للماكينة -
 12دقيقة لليدوى

 15دقيقة

 10ساعات

-

 3ساعات

تبعاً لنوع المنتج

ال

ال

 14يوماً

 14يوماً

عامان

عامان
ال توجد

يستخدم إلجراء  14يوماً للتركيبة
دورة واحدة فقط القلوية  30يوماً
للتركيبة الحمضية

فترة الصالحية

عامان

ستة أشهر

عامان

محاذير التخلص
من المواد
الكيميائية

ال توجد

ال توجد

تحدد على
المستوى
المحلي

تحدد على المستوى
المحلي

التوافق مع المواد
المطلوب تطهيرها

جيد

جيد

ممتاز

ممتاز

البيانات غير كافية

أقل تركيز ممكن
للمادة الفعالة

%6

ال

 %5,1أو أكثر

%0,3

ال

المضار الممكنة
للتحضير
واالستخدام

أضرار بالغة
بالعين

أضرار بالغة
بالعين والجلد

ضار بالجهاز
التنفسي

ضار بالعينين
ويحدث بقعاً بالجلد

ضار بالعينين

المعالجة

يدوية أو آلية

آلية

يدوية أو آلية

يدوية أو آلية

يدوية

التثبيط بالمواد
العضوية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

* يمكن استخدام حمض البيراسيتيك للتعقيم بتركيز %0.35ويستخدم لمدة  24ساعة فقط بعد التحضير.
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يجب التأكد من تركيزات المواد المستخدمة للتطهير والتعقيم الكيميائي وأزمنة التالمس حيث

قد تختلف تلك التركيزات ومن ثَ َم أزمنة التالمس المطلوبة تبعاً الختالف الشركات المصنعة.
لذا يجب التأكد من تعليمات الشركة المصنعة للمادة المستخدمة للتطهير قبل االستخدام.
التعقيم

القضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية بما فيها الحويصالت البكتيرية ،يمكن تقسيم
طرق التعقيم بصفة أساسية لآلتى:

أوالً :التعقيم الحراري:
• التعقيم الحراري الرطب :التعقيم بالح اررة الرطبة باستخدام البخار تحت ضغط في
جهاز(األوتوكالف).

• التعقيم الحراري الجاف :التعقيم باستخدام الح اررة الجافة في فرن التعقيم الكهربي.
ثانياً :التعقيم تحت درجات الحرارة المنخفضة:
• التعقيم باستخدام أجهزة غاز أكسيد اإليثيلين أو بخار فوق أكسيد الهيدروجين أو بالزما
غاز فوق أكسيد الهيدروجين مع مراعاة شروط األمان لكل منها.
• التعقيم باستخدام السوائل الكيميائية (التعقيم الكيميائي) مثل سائل جلوترالدهايد النشط
بتركيز  %2على األقل أو فوق أكسيد الهيدروجين وحمض البيراسيتيك ()%0.23- %7.35
مع مراعاة زمن التالمس.

ثالثاً :وسائل أخرى للتعقيم:
• التعقيم بأشعة جاما :من أهم طرق تعقيم المستلزمات الطبية كالسرنجات والقفازات.
• التعقيم بالترشيح (الفلترة) :يستخدم في تنقية التركيبات الدوائية من البكتيريا التي ال يمكن
التخلص منها بأي وسائل أخرى سوى باستخدام مرشحات (فالتر) ذات مسام دقيقة (0.22

ميكروميتر) أقل من أحجام البكتيريا.
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أوالً  :التعقيم الحراري
التعقيم باستخدام البخار تحت ضغط (جهاز«األوتوكالف»):
ُي َع ُّد التعقيم باستخدام البخار من أفضل الطرق المتبعة في تعقيم األدوات التي تستخدم
الختراق الجلد واألغشية المخاطية بشرط أن تكون هذه األدوات ال تتلف بسبب الح اررة،
ولعل أهم ما يميز التعقيم بالبخار هو إمكانية االعتماد عليه في القضاء على الميكروبات
فضالً عن كونه غير ضار بالبيئة أو الصحة العامة كما يمكن رفع درجة ح اررته بسرعة وله
قدرة كبيرة على اختراق المسام.
أنواع أجهزة التعقيم بالبخار:
 .1أجهزة تعمل عن طريق إزاحة الهواء:

يتم ملء جهاز التعقيم بالبخار ويتم إزاحة الهواء إلى أسفل بحيث يخرج من خالل صمام
الصرف معتمداً على الجاذبية األرضية.

•  أجهزة التعقيم الصغيرة التي توضع فوق المنضدة:

 يستخدم أحياناً في عيادات األطباء البشريين وأطباء األسنان. -تماثل في طريقة عملها أوعية الطهي التي تعمل بالضغط.

•  أجهزة التعقيم الكبيرة:

 -أكبر من أجهزة التعقيم السابق ذكرها باإلضافة إلى إمكانية التحكم األوتوماتيكي.

 .2أجهزة التعقيم التي تعمل بخلخلة الضغط عن طريق تفريغ الهواء بسرعة عالية:

تعمل بنظام مضخة التفريغ التي تقوم بسحب الهواء من حجرة التعقيم بالجهاز قبل دخول
البخار مما يؤدي إلى خلق حالة من الضغط السلبي داخل غرفة التعقيم األمر الذى يؤدي
إلى اختصار الوقت الذي يستغرقه البخار في اختراق األدوات المغلفة والمنسوجات واألشياء
المحتوية على مسام صغيرة.
مثالي لتعقيم األدوات المغلفة واألشياء المسامية (المنسوجات واآلالت ذات التجاويف).
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 .3أجهــزة التعقيــم التــي تعمــل بتدفــق البخــار ونبضــات الضغــط فــوق الضغــط الجــوي
(:)Steam-Flush/Pressure-Pulse
تعمل تلك األجهزة على سحب الهواء بسرعة من حجرة التعقيم عن طريق التناوب المتكرر
لـتدفق البخار ونبضات الضغط فوق الضغط الجوي.
 .4أجهزة تعقيم الطوارئ (:)Immediate Use “IUSS”-Flash Autoclve
هي نوع من أجهزة التعقيم التي تعمل إما باإلزاحة أو بخلخلة الضغط.

اليتم استخدام هذه األنواع من األجهزة روتينياً ،كما يجب تجنب استخدامها لتعقيم

التركيبات واألجهزة أو األدوات التي سيتم زرعها ( ،)Implantsلكن يتم وضع هذه
األجهزة في جناح العمليات للتعقيم السريع لآلالت (وذلك بعد القيام بإجراءات التنظيف
المعتادة) في الحاالت الطارئة كوقوع آلة على األرض أثناء العملية وعدم وجود بديل
آخر.وبالنسبة ألجهزة التعقيم التي تعمل باإلزاحة يتم التعقيم في درجة ح اررة 132
درجة مئوية لمدة  3دقائق للحمل غير المسامي ولمدة  10دقائق للحمل المشترك
(مسامي وغير مسامي) ،أما بالنسبة لألجهزة التي تعمل بخلخلة الضغط يتم التعقيم
في درجة ح اررة  132درجة مئوية لمدة  3دقائق للحمل غير المسامي ولمدة  4دقائق
للحمل المشترك (مسامي وغير مسامي) .ويجب مراقبة كفاءة تلك األجهزة بالمؤشرات
البيولوجية كما يمكن استخدام المؤشرات البيولوجية سريعة النتائج (بعد  1إلى  3ساعة).
مالحظة:
ال يشمل زمن التعقيم الذي يتم استغراقه للوصول إلي درجة الح اررة أو مستوي
الضغط المطلوبين وال يشمل أيضاً زمن التفريغ أو التجفيف ,ولذا فإن هذا الزمن
يكون أقل من الزمن الكلي للدورة.
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جدول رقم ( :)8األزمنة الالزمة للتعقيم بالبخار:
نوع االوتوكالف

اآلالت والمستلزمات
أدوات وآالت مغلفة

زمن التعقيم عند
درجة  121درجة
مئوية
 30دقيقة

منسوجات

 30دقيقة

 25دقيقة

أدوات وآالت مغلفة

ـــــــــــ

 4دقائق

 30 – 20دقيقة

منسوجات

ـــــــــــ

 4دقائق

 20 – 5دقيقة

اإل زاحة

خلخلة الضغط

زمن التعقيم عند
 132درجة مئوية

زمن التجفيف

15دقيقة

 30 – 15دقيقة
 15دقيقة

مالحظات هامة عند التعقيم باستخدام البخار تحت ضغط:
)1

يتــم التأكــد مــن تنظيــف وتجفيــف األدوات المســتخدمة الم ـراد تعقيمهــا (يجــب

تنظيــف وتجفيــف اآلالت الجراحيــة الجديــدة قبــل تغليفهــا ثــم تعقيمهــا للم ـرة األولــي

إل ازلــة طبقــة الشــمع).
)2

يجب عدم تعقيم اآلالت الجراحية التي أصابها الصدأ واستبعادها عن العمل.

)3

يتــم التأكــد مــن فتــح وفــك كافــة األدوات ذات المفصــات كمــا يلــزم فــك األدوات

)4

يتــم تغليــف اآلالت واألدوات قبــل تعقيمهــا بالبخــار ،حيــث تفيــد عمليــة التغليــف

)5

يمكن تغليف اآلالت واألدوات لدى تعقيمها بالبخار باستخدام الروالت المخصصة

متعــددة األج ـزاء.

قبــل التعقيــم فــي المحافظــة علــى التعقيــم لحيــن االســتخدام.

للتعقيــم (وجــه ورقــي ووجــه شــفاف) أو بغــاف مــزدوج (طبقتيــن) مــن ورق الكريــب،

ويمكــن فــي المنشــآت محــدودة المـوارد اســتخدام طبقتيــن مــن األنســجة القطنيــة ))يحظــر

استخدام األنسجة الغليظة من القطن أو الكتان أو األنسجة غير المسامية (الصناعية)
لصعوبــة اختـراق البخــار لهــا .كمــا ينصــح بعمــل نقــاط أو ثنيــات ليتمكــن مــن خاللهــا مــن

سيســتخدم تلــك األدوات مــن فتحهــا بــدون إتــاف تعقيمهــا أو تلويثهــا)(.
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)6

يتم تحميل جهاز األوتوكالف بوضع األسطوانات أو العبوات أو األدوات المغلفة

بعــد تمييزهــا أو األدوات التــي لــن يتــم تغليفهــا فــي جهــاز التعقيــم بطريقــة تســمح بانتقــال

البخــار بسالســة .ويحظــر تكديــس العبـوات المـراد تعقيمهــا فــوق بعضهــا البعــض حتــى

ال تعــوق وصــول البخــار.
)7

يجــب م ارعــاة الدقــة التامــة وذلــك عنــد وضــع عالمــات علــى الحاويــات مــدون بهــا

محتويــات العبــوة وتاريــخ معالجــة األدوات وتاريــخ انتهــاء صالحيــة التعقيــم ثــم يتــم حفــظ

الم ـواد المغلفــة فــي مــكان مخصــص للتخزيــن.
)8

يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تشغيل جهاز (األوتوكالف).

في حالة استخدام األجهزة غير األوتوماتيكية يجب اتباع اآلتي :
)1

مــن األفضــل اســتخدام جهــاز ميقاتــي لضبــط الوقــت لضمــان التحكــم فــي الوقــت

بصــورة مناســبة .يحظــر البــدء فــي تســجيل الوقــت المطلــوب للتعقيــم إال بعــد وصــول

درجــة ح ـ اررة وضغــط جهــاز (األوتــوكالف) إلــى المعاييــر المطلوبــة .ولذلــك يجــب أن
تبــدأ الــدورة مــن جديــد إذا لــم يتــم تســجيل الوقــت عنــد بدايــة التشــغيل.

)2

يلــزم فصــل التيــار الكهربائــي عــن جهــاز (األوتــوكالف) بعــد مــرور الوقــت المناســب

ثــم يتــم فتــح صمــام تصريــف البخــار ،وال يفتــح جهــاز (األوتــوكالف) إال حينمــا يشــير

مؤشــر مقيــاس الضغــط إلــى صفــر.
تخزين اآلالت واألدوات المعقمة:
منطقة التخزين

البــد مــن تخزيــن اآلالت واألدوات المعقمــة بمنطقــة تخزيــن نظيفــة جافــة جيــدة التهويــة ،والبــد
مــن م ارعــاة وضــع المســتلزمات المعقمــة علــى أرفــف نظيفــة ويفضــل أن تكــون مغلقــة .كمــا
يجــب تخزيــن تلــك اآلالت واألدوات المعقمــة بعيــداً عــن األرض بمســافة ال تقــل عــن 25-20
ســم ومســافة  5ســم مــن الحوائــط و 13ســم مــن الســقف إال فــي حالــة وجــود رشاشــات للحريــق
بالســقف فيجــب أن تبعــد عــن الســقف بمســافة ال تقــل عــن  46ســم.
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العوامل التي تؤثر على طول فترة التخزين:
•	

نوع المادة المصنوع منها الغالف.

•	

سالمة األغلفة من التمزق والبلل.

•	

طريقة وعدد مرات تداول الباكيتات قبل االستخدام.

•	

خزانات الحفظ المفتوحة أو المغلقة.

•	

ظروف منطقة التخزين (الرطوبة ،التهوية).

•	

استخدام أكياس حفظ الروالت والباكيتات وطريقة إحكام غلق األغلفة.

فترة التخزين ( :حسب ظروف التخزين)
•	

الروالت :شهر.

ورق الكريب :شهر فى حالة استخدام طبقة مزدوجة من الورق ،أسبوع فى حالة
•	
استخدام طبقة واحدة من الورق.
•	

الفوط القماشية  :ثالثة أيام.

مزايا وعيوب عملية التعقيم بالبخار
المزايا:
•	

فعالية ملحوظة.

•	

سرعة الوصول إلى درجة ح اررة مرتفعة وسرعة التوغل داخل األدوات واآلالت.

•	

ليس له آثار سامة (صديق للبيئة).

العيــوب:
•	

البد أن تكون األدوات قادرة على تحمل الح اررة والرطوبة.

•	

يحتاج إلى صيانة جيدة.

•	

ال يصلح لتعقيم المساحيق أو المراهم أو الزيوت.
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شكل رقم ( )25الخطوات المتبعة في تغليف األدوات واآلالت باستخدام الروالت الورقية أو القماشية:

الخطوة األولى

الخطوة الثانية

الخطوة الرابعة

الخطوة الثالثة

ضع األداة في منتصف الغطاء العلوي اثن الجزء األسفل من الغطاء العلوي اثن الجزء األيسر نحو المنتصف ثم قم اثن الجزء األيمن نحو المنتصف ثم قم
ويوضع الغطاء بحيث تكون الزوايا

نحو المنتصف ثم قم بثني الزوايا نحو

تجاه الجوانب وأعلى الغطاء وأسفله

الخلف

الخطوة الخامسة

الخطة السادسة

بثني الزوايا نحو الخلف

بثني الزوايا نحو الخلف

الخطوة الثامنة

الخطوة السابعة

اثن الجزء العلوى نحو المنتصف ثم قم اثن الجزء األسفل من الغطاء األسفل اثن الجزء األيسر نحو المنتصف ثم قم اثن الجزء األيمن نحو المنتصف ثم قم
بثني الزوايا نحو الخلف

نحو المنتصف ثم قم بثني الزوايا نحو

بثني الزوايا نحو الخلف

بثني الزوايا نحو الخلف

الخلف

الخطوة التاسعة
اثن الجزء العلوى نحو المنتصف ثم قم
بثني الزوايا نحو الخلف

الخطوة العاشرة

الخطوة الحادية عشر

اثن موضع الزوايا تحت الجزأين األيمن ثبت الثنيات جيداً ،ويجوز استخدام
واأليسر

شريط تعقيمي «شريط أوتوكالف
(حراري)» ،إن وجد

ملحوظة:
• يتم استخدام األدوات غير المغلفة فور خروجها من جهاز (األوتوكالف) أو الفرن
الحراري أو يتم حفظها في حاوية معقمة جافة محكمة الغطاء لمدة  8ساعات.
• تعتبر العبوة المغلفة معقمة طالما أن األغلفة سليمة وجافة .وفي حالة الشك فيما إذا
كانت العبوة معقمة أم ال ،يلزم أن يتم اعتبارها ملوثة ومن ثم تجب إعادة معالجتها بداية
من خطوة التنظيف.
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صيانة األوتوكالف :

يتعين فحص جهاز «األوتوكالف» بصورة دورية وذلك للتأكد من سالمة أدائه ،ويفيد في
ذلك استخدام سجل لكل جهاز لمتابعة أداء ذلك الجهاز من حيث درجة الح اررة والتوقيت

ودورة الجهاز.

لضمان الصيانة السليمة لألوتوكالف ينبغي إجراء ما يلي:
· النظر إلى الصيانة الدورية على أنها إجراء قياسي ،ومن ثم يجب أن يعهد
بها إلى شخص متخصص يتولي مسئولية ذلك اإلجراء.
· مراعاة تعليمات الشركة المصنعة ،ألن صيانة األوتوكالف تختلف تبعاً
ألنواعه المختلفة.
ب.

أجهزة التعقيم الحراري الجاف (الفرن الحراري):

تفضــل هــذه الطريقــة لتعقيــم الزجاجيــات التــى يعــاد اســتخدامها ،واألدوات المعدنيــة المصمتــة،

والزيــوت ،والم ارهــم والمســاحيق ،وال ينبغــي اللجــوء إلــى هــذه الطريقــة عنــد تعقيــم األدوات
المعرضــة للحــرق أو االنصهــار.

يفضــل أن تكــون أف ـران التعقيــم مــزودة بمروحــة داخليــة لضمــان توزيــع الح ـ اررة بشــكل متسـ ٍ
ـاو
داخــل غرفــة التعقيــم.

الخطوات المتبعة في التعقيم الحرارى الجاف:

)1

ضرورة تنظيف وتجفيف جميع المعدات المراد تعقيمها.

)2

يتــم تغليــف المعــدات باســتخدام ورق ألومنيــوم أو وضــع المعــدات مكشــوفة فــوق رف

أو صينيــة أو وضعهــا فــي وعــاء معدنــي مــع م ارعــاة أنــه أثنــاء دورة التعقيــم يتــم وضــع
الغطــاء بطريقــة تســمح لله ـواء بــأن يتخلــل بســهولة محتويــات الوعــاء.
 )3يتــم وضــع المعــدات داخــل الفــرن الح ـرارى والتســخين للوصــول إلــى درجــة الح ـ اررة
المحــددة.
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جدول رقم ( :)9درجات الح اررة واألزمنة المطلوبة للتعقيم الحراري الجاف
درجة الحرارة
المحددة

الوقت المستغرق في التعقيم باستخدام
األفران الحديثة ( المزودة بمراوح لتدوير
الهواء الساخن داخل الفرن )

الوقت المستغرق في التعقيم باستخدام
األفران العادية ( غير المزودة بمراوح
لتدوير الهواء الساخن داخل الفرن )

 170درجة
مئوية

ساعة واحدة

ساعتــان

 160درجة
مئوية

ساعتــان

--------

 )4تترك المعدات داخل الفرن لتبرد وتصل إلى درجة ح اررة الغرفة قبل إخراجها،
ويحظر تبريدها بواسطة الماء الجاري.
 )5يتم استخدام مالقط معقمة إلخراج األدوات في حالة وضعها مكشوفة داخل الفرن
لتستخدم فور إخراجها أو تخزن لحين االستخدام لمدة  8ساعات على األكثر في حالة
وضعها داخل وعاء معدني معقم ومغطى بإحكام ،حيث ال تقل أهمية التخزين السليم
عن عملية التعقيم ذاتها.
تخزين األدوات التي تم تعقيمها بواسطة التعقيم الحراري الجاف:

يتعين استخدام األدوات المعقمة بواسطة التعقيم الحراري الجاف فور إخراجها من الفرن أو
تحفظ في وعاء جاف مغطى معقم لمدة قد تصل إلى  8ساعات على األكثر في خزانة
مغلقة وجافة تقل بها نسبة الرطوبة ومعتدلة الح اررة في منطقة غير مزدحمة بالعمل أو
األفراد.
مالحظــة:
·يتعين أن يكون الفرن مزوداً بمقياس لدرجة الح اررة للتأكد من الوصول
إلى درجة الح اررة المحددة.
·ال يتم احتساب الوقت الالزم للتعقيم إال بعد وصول درجة ح اررة الفرن
إلي درجة الح اررة المطلوبة.
·يحظر استخدام األفران الح اررية كمخزن لآلالت المعقمة.
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مزايا التعقيم الحراري الجاف وعيوبه
المــزايا:
•	 يجوز استخدام هذه الطريقة للزجاج والمساحيق والزيوت الالمائية.
•	 تصل هذه الطريقة إلى أجزاء اآلالت غير القابلة للفك.
•	 ال تؤدي إلى صدأ المعدات أو تآكلها.

•	 تعتبر هذه الطريقة منخفضة التكاليف.

العيــوب:

•	 تتطلب تعرض اآلالت للح اررة ألوقات طويلة.
•	 تؤدي درجات الح اررة المرتفعة إلى إتالف المصنوعات المطاطية وبعض األلياف.
•	 تستخدم لمجموعة محدودة من المواد.
صيانة أفران التعقيم الحراري الجاف
يتعين فحص أفران التعقيم الحراري الجاف للتأكد من سالمة أدائها ،وعلى طاقم العاملين مراعاة ما يلي:
•	 المحافظة على نظافة األفران.
•	 التأكد من عمل مقياس درجة الح اررة بصورة سليمة ويكون ذلك بصفة منتظمة

ويكفي أن يتم كل بضعة أسابيع ،وذلك بأن يتم إدخال مجس حراري داخل الفرن
ومقارنة قراءة درجة الح اررة التي سجلها بقراءة درجة الح اررة التى تم تسجيلها
بواسطة المقياس المزود به الفرن.

ثانيا :التعقيم تحت درجات حرارة منخفضة
أ.

التعقيم باستخدام غاز أكسيد اإليثيلين:

يستخدم لتعقيم اآلالت واألدوات التي ال تتحمل درجة الح اررة المرتفعة والرطوبة ،ويجب
مراعاة العوامل واالشتراطات التالية:
•
•
•
•

يجب أن يكون تركيز الغاز من  1200-450ملج/لتر.
معدل درجات الح اررة من  63-37درجة مئوية.
نسبة الرطوبة من .%80-%40
زمن التعرض للغاز من ساعة إلى  6ساعات.
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اآلثار الجانبية الناتجة عن التعقيم باستخدام غاز أكسيد اإلثيلين:
)1

تكوين جاليكول اإليثيلين السام مع الماء.

)3

أكسيد اإلثيلين السائل يسبب الحروق.

)2
)4

)5

تكرار تعرض اآلالت للغاز يمكن أن يؤثر على بعض خصائصها.
مخاطر تعرض العاملين لغاز أكسيد اإليثيلين ( :تعرض حاد)

• مضاعفات في الجهاز التنفسي العلوي.
• تهيج العينين.
• الغثيان ،والقىء ،واإلسهال.
• النعاس ،والضعف العام.
• النهجان ،والشلل التنفسي.
• التشنجات.
مخاطر تعرض العاملين لفترات طويلة لغاز أكسيد اإليثيلين:
• حروق القرنية.
• االعتالل العصبي (.(Neuropathy
• المياه البيضاء على عدسة العين (.(Cataract
• األنيميا.
• خطر اإلصابة باألورام السرطانية.

مميزات التعقيم باستخدام غاز أكسيد اإلثيلين:
)1
)2
)3

فعال ضد جميع الميكروبات.
إض ارره باآلالت واألدوات ضعيف جداً.
يسمح بتعقيم اآلالت مغلفة (على خالف بعض األجهزة األخرى).

عيوب التعقيم باستخدام غاز أكسيد اإلثيلين:
)1
)2

)3
)4

خطر الحريق أو االنفجار.
تحتاج الدورة لوقت طويل لضمان التهوية الالزمة إلزالة اآلثار المتبقية السامة على
اآلالت والمعدات الطبية ( 14ساعة تقريباً).
ِ
عال التكلفة.
اآلثار الجانبية الناتجة عن تعرض العاملين للغاز متضمناً خطر اإلصابة باألورام السرطانية.

لمكافحة العدوى 2020

159

الجــزء األول

دورة التعقيم بغاز أكسيد اإليثيلين( :خمس خطوات)
)1
)2
)3
)4
)5

اإلعداد والترطيب.
إدخال الغاز.
التعرض ( 6-1ساعات).
إخالء.
التهوية.

أنواع غاز أكسيد اإليثيلين:
)1
)2

 %100أكسيد اإليثيلين.

مخلوط مع غازات أخرى:

• هيدروكلوروفلوروكربون -%4,91أكسيد اإليثيلين.%6,8
• هيدروكلوروفلوروكربون -%90أكسيد اإليثيلين.%10

• ثاني أكسيد الكربون -%5,91أكسيد اإليثيلين.%5,8
ب.

التعقيم باستخدام جهاز البالزما

البالزما هي الحالة الرابعة للمادة والتي تتميز عن الحالة الغازية ،السائلة ،والصلبة،
ويتم توليد البالزما في غرفة مغلقة فى ظروف تفريغ للضغط باستخدام الموجات
الكهرومغناطيسية قصيرة المدى إلثارة جزيئات الغاز ويتم إنتاج الجسيمات الحرة
المشحونة.
كيفية عمل البالزما:

آلية عمل هذا الجهاز هو إنتاج الجزيئات الحرة داخل حقل البالزما والتي لها القدرة على
التفاعل مع مكونات خلية الميكروب األساسية (اإلنزيمات واألحماض النووية) وبالتالي
تعطيل عملية التمثيل الغذائي للكائنات الدقيقة.

خطوات التعقيم بواسطة بالزما غاز فوق أكسيد الهيدروجين:

تتم عملية التعقيم في معدل درجات ح اررة من44-37درجة مئوية في دورة مدتها 75
دقيقة أو أقل في األجهزة الحديثة.
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مرحلة التفريغ :

تفريغ الغرفة أوتوماتيكياً يقلل من الضغط الداخلي كتحضير للمرحلة الالحقة.

مرحلة الحقن:

يتم حقن كمية محددة من سائل فوق أكسيد الهيدروجين إلى غرفة التعقيم ،وتتم عملية
تبخير محلول فوق أكسيد الهيدروجين وانتشاره داخل الغرفة ،حيث يقتل البكتيريا على أي
سطح يمكن أن يصل إليه.

مرحلة االنتشار:

بخار فوق أكسيد الهيدروجين يتخلل الغرفة وتتعرض جميع المستلزمات للتعقيم سريعاً
دون ترك مخلفات سامة وعند االنتهاء من هذه المرحلة ،يتم تقليل ضغط الغرفة وتبدأ
مرحلة تفريغ البالزما.

مرحلة البالزما:
•

•
•

يتم إنشاء المجال الكهرومغناطيسي الذى يؤدي إلى تكسير بخار فوق أكسيد
الهيدروجين ،وتكوين البالزما التي تحتوي على الجزيئات الحرة (الهيدروكسيل
وهيدروبيروكسيل).
تفقد المكونات النشطة الطاقة العالية وتتحد لتشكيل األوكسجين والماء.
يتم تشغيل المراحل الثالث األولى مرة ثانية لضمان الفعالية.

مرحلة دفع الهواء المفلتر :

يتم تهوية الغرفة لمعادلة الضغط بواسطة إدخال الهواء المفلتر ثم يتم فتح باب الغرفة
(ليست هناك حاجة لتهوية أو تبريد المستلزمات أو اآلالت أو األدوات التى تم تعقيمها
وتعتبر جاهزة لالستخدام الفوري).

المزايا:
•
•

•
•

ال مخلفات كيميائية سامة أو آثار بيئية ضارة.
الماء واألوكسجين هي المخلفات األولية لجهاز التعقيم بالبالزما ،لذا ليست هناك
حاجة للتهوية حيث أنها تعد مواد أولية آمنة.
دورة التعقيم قصيرة.
درجة ح اررة ورطوبة منخفضة.
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•
•

العيوب:
•

•
•
•
ج.

يتم استخدام المواد المعقمة مباشرة بعد انتهاء الدورة.
صالح للتعامل مع كل المواد تقريباً.
ليست مصممة لالستخدام مع المنتجات القائمة على السيليولوز مثل الكتان
والورق.
يحتاج مواد تغليف خاصة.
ليس مفيداً مع األجهزة ذات التجاويف الضيقة المسدودة ،والمساحيق أو السوائل.
يتم توقف الدورة في حال وجود آثار للماء أو البلل على سطح اآلالت واألدوات
المراد تعقيمها.
التعقيم الكيميائي

حيث أن التعقيم بسوائل التعقيم الكيميائية يحتاج للغمر التام للمعدات والمستلزمات لفترات

طويلة يفضل عدم اللجوء الستخدام المواد الكيميائية في تعقيم المعدات والمستلزمات،

وبخاصة عند إمكانية تعقيمها بأحد البدائل األخرى.

قبل المضي في استخدام مواد كيميائية للتعقيم يراعى ما إذا كانت هناك طريقة أكثر

مالءم ًة من التعقيم الكيميائي ،حيث يستخدم التعقيم الكيمائي فقط مع األدوات التي تتلف
بالح اررة (وذلك فى حالة عدم وجود وسائل أخرى للتعقيم تحت درجات الح اررة المنخفضة
مثل التعقيم باستخدام بعض أنواع الغازات) ،ويمكن تعقيم المعدات واألدوات عن طريق

غمرها في محلول كيميائى وتركها لفترة ثم تشطف بعد ذلك بالمياه المعقمة ،وتستمر فترة

الغمر زمناً مناسباً حسب نوع المادة المستخدمة في التعقيم لكي تثمر عن قتل الحويصالت
البكتيرية ،وتكمن الصعوبة في كيفية المحافظة على األدوات دون أن تتلوث وخاصة بعد
أن يتم غمرها لفترة مناسبة في محلول كيميائى وشطفها بالماء المعقم وما يعقب ذلك من

نقل هذه األدوات إلى مكان معقم ،حيث يرجع ذلك إلى عدم إمكانية تغليف اآلالت واألدوات
التى يعاد معالجتها بالمحاليل الكيميائية ,وعلى عكس وسائل التعقيم بالبخار يعد المؤشر

البيولوجي غير مناسب بالنسبة لمعظم المواد الكيميائية المستخدمة في التعقيم.

وحينما توضع هذه القيود في االعتبار يفضل قصر استخدام هذه المواد على التطهير ِ
عال المستوى.
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أنواع المواد الكيميائية المستخدمة في التعقيم:

الدهيد من محاليل التعقيم الشائعة ،باإلضافة إلى حمض البيراسيتيك ()%2,0
يعتبر الجلوتر َ
أو فوق أكسيد الهيدروجين ( )% 5,7أو فوق أكسيد الهيدروجين مع حمض البيراسيتيك
( ،)%23,0 - %35,7وال يستخدم محلول الفورمالدهيد في أغراض التعقيم أو التطهير
لألدوات واآلالت (حيث يتصف بالسمية).

.1

الجلوترالدهايد :

االستخدامات :

الدهيد بتركيز  %2أو أكثر لمدة  10ساعات لتعقيم األدوات
يمكن استخدام محلول الجلوتر َ
الدهيدات من المواد المهيجة للبشرة والعين والجهاز
التي تتأثر بالح اررة ،وتعتبر الجلوتر َ
التنفسي.

يتوافر في صورة حامضية غير منشطة ويلزم لتنشيطه مادة محفزة قلوية ويستمر مفعوله
لمدة أسبوعين بعد التنشيط.
االحتياطات:

الدهيدات مواد مهيجة للعين واألنف وقد تتسبب في اإلصابة
كما ذكر سالفاً فإن الجلوتر َ
ببعض أمراض الجهاز التنفسي وحساسية الجلد ،ومن ثم يحظر استخدامها داخل المناطق
الدهيد يتعين ارتداء واقيات للعين ومرايل
المغلقة أو سيئة التهوية ،وعند إعداد محلول الجلوتر َ
بالستيكية أحادية االستخدام وقفازات ،وينطبق األمر ذاته عند التخلص من ذلك المحلول
أو عند استخدامه في التعقيم ،ويمكن ارتداء قفازات مصنوعة من الالتكس عندما تكون فترة
التالمس بالمحلول قصيرة (أقل من خمس دقائق مثالً) ثم يتم التخلص من تلك القفازات بعد
ذلك ،أما في فترات االستخدام الطويلة فيتعين ارتداء القفازات المصنوعة من النتريل ،وعند
الدهيدات يتعين أن يتم ذلك في أوعية محكمة الغلق وفي أماكن جيدة التهوية
تخزين الجلوتر َ
وبعيدة عن مصادر الح اررة.
الدهيدات من نوع آلخر تصل عادة إلى أسبوعين،
ويختلف طول فترة استخدام محاليل الجلوتر َ
ويجب استبدال المحاليل فو اًر عندما تتعكر أو تتغير مواصفاتها.
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.2

حمض البيراسيتيك :

االستخدامات:
يتم استخدام جهاز إعادة معالجة أوتوماتيكي لكي يقوم بتخفيف تركيز حمض البيراسيتيك
من  %23 - % 35وذلك لتعقيم األدوات سريعة التأثر بدرجات الح اررة المرتفعة (مثل
المناظير المرنة) خالل مدة قد تصل إلى  12دقيقة .ومن أهم مزايا حمض البيراسيتيك أن
نواتجه المحللة غير ضارة فضالً عن تكون رواسب قليلة جداً ،ويحتفظ حمض البيراسيتيك
بفاعليته في وجود المادة العضوية كما أنه يقضى على الحويصالت البكتيرية حتى تحت
درجة ح اررة منخفضة .ويسبب هذا الحامض تآكل النحاس األحمر واألصفر والبرونز
والفوالذ العادي والحديد المجلفن ،إال أنه يمكن تقليل هذه اآلثار عن طريق إضافة بعض
المواد ،ويكون هذا الحامض غير مستقر إذا ما تم تخفيفه.
ويتفوق حمض البيراسيتيك على محلول الجلوترالدهايد في قدرته على اختراق المادة
العضوية ،لكن يتسبب هذا الحمض في تآكل المواد ومن ثم يحظر استخدامه في حالته
الطبيعية كمادة مطهرة ما لم توجد مادة مانعة للتآكل في تركيبته.
ويمكن استخدام هذه الطريقة إذا كان الجهاز المراد تعقيمه يمكن غمره في السائل.

شروط التعقيم الكيميائي:
•

ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة.

•

ضرورة تنظيف وتجفيف كافة األدوات التي سوف يتم تعقيمها.

•

ضرورة اتباع توصيات الشركة المصنعة عند تحضير محلول التعقيم الكيميائي.

•

استخدام شريط معياري (كاشف) في حالة استخدام محلول سبق تحضيره من قبل
لتحديد ما إذا كان المحلول ساري المفعول أم ال.

•

ضرورة تحضير المحلول الجديد الذي تم إعداده في حاوية نظيفة ذات غطاء
محكم ،ويتم تدوين تاريخ التحضير وتاريخ انتهاء الصالحية على الحاوية من
الخارج.

•

ضرورة فتح كافة األدوات ذات المفصالت ،كما ينبغي فك كافة األدوات التي
تحتوي على أجزاء منزلقة أو المركبة من أجزاء عديدة لضمان وصول محلول
التعقيم إلى كافة أجزاء اآللة المراد تعقيمها.
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•

التأكد من غمر كافة األدوات بشكل ٍ
كاف في المحلول كما ينبغي وضع األواني
والحاويات قائمة غير مقلوبة لكي تمتلئ بالمحلول.

•

إحكام غطاء الحاوية واتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بالفترة الزمنية
المناسبة إلتمام التعقيم ،وفي غضون هذه الفترة يحظر إضافة أو إخراج أي أدوات
من الحاوية ،كما يجب تسجيل قراءات الوقت في دفتر تسجيل بحيث يتم مراجعته
واالطالع عليه.

•

ضرورة استخدام مالقط كبيرة معقمة عند إخراج األدوات المعقمة من الحاوية.

•

ضرورة شطف األدوات المعقمة التي تم إخراجها من الحاوية بالماء المعقم بعناية
شديدة للتخلص من رواسب المادة الكيميائية العالقة باألدوات.

•

ضرورة استخدام األدوات فور انتهاء عملية إعادة المعالجة مباشرًة ،حيث ال يسمح
بتخزينها.

إعــادة معالجــة اآلالت والمعــدات المســتخدمة مــع المرضــى المشــتبه أو المؤكــد إصابتهــم

بمــرض كروتزفيلــد جاكــوب:

• يجب استخدام األجهزة والمعدات الطبية أحادية االستخدام إن أمكن.
• التخلص من األجهزة والمعدات الطبية متعددة االستخدام بالحرق إن أمكن.
• إعادة معالجة اآلالت والمعدات الطبية المقاومة للح اررة:
الطريقة األولي

يتم غمر اآلالت واألدوات في هيدروكسيد الصوديوم في وعاء مغلق ،ثم يتم وضع اآلالت
داخل أوتوكالف يعمل بإزاحة الهواء ( 121درجة مئوية لمدة  30دقيقة) .يلي ذلك
التنظيف ،ثم الشطف بالماء ،ثم التعقيم بالطريقة التقليدية.
الطريقة الثانية

يتم غمر اآلالت واألدوات في هيدروكسيد الصوديوم أو هيبوكلوريت الصوديوم (20000
جزء في المليون) لمدة ساعة واحدة ،ثم نقلها إلى وعاء به ماء ،ثم وضعها داخل
أوتوكالف يعمل بإزاحة الهواء ( 121درجة مئوية لمدة ساعة) .يلي ذلك التنظيف ،ثم
الشطف بالماء ،ثم التعقيم بالطريقة التقليدية.
لمكافحة العدوى 2020
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الطريقة الثالثة

يتم غمر اآلالت واألدوات في هيدروكسيد الصوديوم أو هيبوكلوريت الصوديوم (20000
جزء في المليون) لمدة ساعة واحدة ،ثم الشطف بالماء ،ووضعها في وعاء مفتوح داخل
أوتوكالف يعمل بإزاحة الهواء( 121درجة مئوية لمدة ساعة) أو أوتوكالف يعمل بخلخلة
الضغط ( 134درجة مئوية لمدة ساعة) .يلي ذلك التنظيف ،ثم الشطف بالماء ،ثم التعقيم
بالطريقة التقليدية.

مراقبة فعالية التعقيم

أوالً  :مؤشرات فيزيائية:

تعمل هذه المؤشرات (العدادات /الشاشات /الورق المطبوع الصادر من الجهاز) والتي تعتبر
جزء من أجهزة التعقيم على تسجيل قراءات عوامل التعقيم (مثل الوقت والح اررة والضغط
ألجهزة التعقيم بالبخار) وذلك أثناء عملية التعقيم.
ثانياً  :مؤشرات كيميائية

شكل رقم ()26

هي مؤشرات (كواشف) سهلة االستخدام وسريعة النتائج وتستخدم باإلضافة إلي المؤشرات
البيولوجية ،ومنها ما يستخدم للتأكد من فعالية التعقيم الكيميائي عند درجات الح اررة المنخفضة.
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تنقسم المؤشرات الكيميائية إلي  6أنواع:
النوع:1
توضــع المؤشـرات علــي عبــوة التعقيــم مــن الخــارج (مثــل المؤشــر الخارجــي المطبــوع علــى
أكيــاس التعقيــم المســتخدمة فــي التغليــف «روالت التعقيــم» أو شــريط التعقيــم الحــراري)،
حيــث أن تغيــر لونهــا يؤكــد علــى تعرضهــا لبعــض ظــروف التعقيــم وال يؤكــد تعقيمهــا ،وال
تعتبــر المؤش ـرات الخارجيــة بدي ـاً عــن اســتخدام المؤش ـرات الداخليــة.
النوع:2
كواشــف تســتخدم فقــط الختبــار كفــاءة التخلــص الكامــل مــن الهـواء مــن األجهــزة التــي تعمــل

بنظــام خلخلــة الضغــط مثــل:

 -1اختبار بويدك ( )Bowie Dick Testويستخدم
للتأكد من نفاذ البخار بالحمل المسامي.
 -2اختبار هليكس ( )Helix Testويستخدم للتأكد من
نفاذ البخار إلي داخل اآلالت واألدوات ذات التجاويف.
اختبار بويديك Bowie Dick Test

	•	 يتم إجراء هذا االختبار في بداية يوم العمل قبل تحميل الجهاز فى دورة خاصة قصيرة،
كما يتم إجراؤه في  3دورات خالية متتالية عند تشغيل جهاز التعقيم ألول مرة أو بعد
إجراء الصيانة.
	•	 يتم وضع  12فوطة تقريباً فوق بعضها البعض على أن يكون ارتفاع الفوط عند
وضعها فوق بعضها 25سم تقريبا ثم وضع االختبار بين الفوطة السادسة والسابعة.
	•	 يتم التغليف بورق الكريب ووضع شريط التعقيم الحراري ثم وضع العبوة على الرف
السفلي لغرفة التعقيم فوق فتحة سحب الهواء في دورة خاصة قصيرة خالية من الحمل
التعقيمي.

الم َع َّدة تجارياً.
ملحوظة :من الممكن استخدام عبوات البويديك أحادية االستخدام و ُ
لمكافحة العدوى 2020
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·	 يتم التأكد من تغيير لون ورقة االختبار بشكل متجانس ،وفي حال عدم تغيير
اللون أو عدم تغييره بشكل متجانس يتوقف الجهاز عن العمل واستدعاء الصيانة
إلصالحه وال يتم إدخال الجهاز للخدمة مرة أخرى إال في حال كفاءة االختبار في
 3دورات خالية متتالية.

شكل رقم ( )27اختباربويدك ()Bowie Dick Test
النوع:3

وهي مؤشرات داخلية توضع في كل عبوة تعقيم وتقيس متغير واحد حسب تعليمات الشركة
المصنعة ،وتستخدم غالباً في أجهزة التعقيم التي تعمل تحت درجات ح اررة منخفضة.

النوع:4

وهي مؤشرات داخلية توضع في كل عبوة تعقيم وتقيس اثنين أو أكثر من المتغيرات أو
عوامل التعقيم في نفس الوقت (مثل « :ح اررة – درجة التشبع بالبخار  -زمن»
ألجهزة التعقيم بالبخار) حسب تعليمات الشركة المصنعة.

النوع:5

الم َع َّدة
وهي مؤشرات داخلية توضع في كل دورة تعقيم في عبوة خاصة (مثل العبوة ُ
الختبار المؤشر البيولوجي) أو في كل عبوة تعقيم لقياس جميع المتغيرات في نفس
الوقت (ح اررة – درجة التشبع بالبخار -زمن) وذلك لتضاهي المؤشرات البيولوجية،
بناء
لكنها ليست بديالً عن المؤشرات البيولوجية .ويتم استخدام الحمل التعقيمي ً
على نتيجة هذا المؤشر وذلك فقط في حال عدم احتوائه على تركيبات أو أجهزة
أو أدوات سيتم زرعها ( ,)Implantsومن الممكن استخدام الحمل التعقيمي الذي
بناء على نتيجة هذا المؤشر
يحتوي على تركيبات أو أجهزة أو أدوات سيتم زرعها ً
وذلك فقط في الحاالت الطارئة.
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النوع:6

الم َع َّدة الختبار
وهي مؤشرات داخلية توضع في كل دورة تعقيم في عبوة خاصة (مثل العبوة ُ
المؤشر البيولوجي) أو في كل عبوة تعقيم لقياس جميع المتغيرات في نفس الوقت
(ح اررة – درجة التشبع بالبخار -زمن) ،وهي تنقسم إلى مجموعات حسب درجة ح اررة
وزمن كل دورة تعقيم ،حيث يتم استخدام شريط محدد لكل دورة تعقيم يتم استخدامها.
بناء على نتيجة هذا المؤشر وذلك فقط في حال عدم
ويتم استخدام الحمل التعقيمي ً
احتوائه على تركيبات أو أجهزة أو أدوات سيتم زرعها (.)Implants
ثالثاً  :المؤشرات البيولوجية
تعتمد المؤشرات البيولوجية في استخدامها على الحويصالت البكتيرية األكثر مقاومة لظروف
التعقيم المختلفة لتحديد ما إذا كانت عملية التعقيم قد تمت بنجاح أم ال.

جدول رقم ( )10أنواع الحويصالت التي يوصى باستخدامها مع طرق التعقيم المختلفة
طرق التعقيم
البخار
بالزما غاز فوق أكسيد
الهيدروجين
الحرارة الجافة
اإليثيلين أكسيد

	•	

-

الحويصالت البكتيرية

جيوباسيلس ستياروثيرموفيالس
Geobacillus stearothermophilus
باسيلس أتروفياس
Bacillus atrophaeus

من الضروري وضع المؤشر البيولوجي داخل عبوة تحاكي العبوات المراد تعقيمها ،فإذا
كان الحمل التعقيمي يحتوي على أكياس التعقيم فقط “وجه ورقي ووجه شفاف” فمن
الممكن وضع المؤشر البيولوجي داخل كيس من أكياس التعقيم ،وأما إذا كان الحمل
التعقيمي مختلط ويحتوي على أكياس التعقيم وصواني التعقيم مثالً ،فيجب إعداد عبوة
خاصة ووضع المؤشر البيولوجي بها كاآلتي:

يتم وضع  16فوطة فوق بعضها البعض على أن يكون ارتفاع الفوط عند وضعها فوق

بعضها  15سم تقريبا.

 يتم وضع المؤشر البيولوجي بين الفوطة الثامنة والتاسعة.لمكافحة العدوى 2020
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الم َعَّدة تجارياً.
ملحوظة :من الممكن استخدام عبوات المؤشر البيولوجي أحادية االستخدام و ُ

•	 يتــم وضــع عبــوة المؤشــر البيولوجــي علــى الــرف الســفلي لغرفــة التعقيــم فــوق فتحــة
ســحب اله ـواء فــي دورة محملــة بالحمــل التعقيمــي.
•	 بعــد إتمــام عمليــة التعقيــم ،يتــم كســر األمبــول الزجاجــي ووضــع فيــال االختبــار فــي
الحضانــة المخصصــة (درجــة حـ اررة  60 -55درجــة مئويــة لميكــروب جيوباســيالس
ستياروثيرموفيالس ودرجة ح اررة  37- 35درجة مئوية لميكروب باسيلس أتروفياس)
لمــدة  48ســاعة.
ملحوظــة :مــن الممكــن اســتخدام المؤش ـرات البيولوجيــة س ـريعة النتائــج والتــي تظهــر
نتيجتهــا فــي خــال  3ســاعات فقــط.
•	 إذا لــم يتــم تغييــر لــون المؤشــر البيولوجــي الــذي تــم وضعــه فــي جهــاز التعقيــم فهــذا
داللــة علــى نجــاح عمليــة التعقيــم.

شكل رقم ()28
المؤشرات البيولوجية

• 	إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية (يوجد نمو للبكتيريا وتغيير للون المؤشر البيولوجي)
وكانــت نتيجــة االختبــارات الكيميائيــة والفيزيائيــة ناجحــة فيتــم إعــادة االختبــار البيولوجــي

 3م ـرات متتاليــة فــي دورات خاليــة مــن الحمــل التعقيمــي مــع اســترجاع عب ـوات التعقيــم
التــي بهــا أج ـزاء للــزرع فقــط « ،»Implantsفــإذا تكــررت إيجابيــة االختبــار البيولوجــي

يتــم وقــف العمــل بالجهــاز وإبــاغ قســم الصيانــة لعمــل الــازم ويتــم اســترجاع جميــع
العب ـوات التــي تــم تعقيمهــا منــذ آخــر نتيجــة ســلبية للمؤشــر البيولوجــي واعتبارهــا غيــر

معقمــة .وال يتــم إعــادة إدخــال الجهــاز المعطــل للخدمــة إال بعــد ســلبية االختبــار فــي 3
دورات خاليــة متتاليــة.
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ملحوظة :يتم وضع مؤشر بيولوجي على األقل أسبوعياً في الحضانة المخصصة بدون وضعه

داخل جهاز التعقيم وذلك بعد كسر األمبول الزجاجي للتأكد من أن الحويصالت البكتيرية حية،
على أن يكون من نفس رقم التشغيلة لالختبار البيولوجي المستخدم ).(Control
يجب أن يتم إجراء االختبار باستخدام المؤشرات البيولوجية:
	−

أسبوعياً على األقل.

	−

في حالة احتواء الدورة على األجزاء الصناعية المزروعة (.)Implants

	−

عند بداية تشغيل جهاز التعقيم ألول مرة ( 3دورات خالية متتالية).

	−

في حالة حدوث أعطال بالجهاز أو بعد إجراء عمليات صيانة للجهاز

( 3دورات خالية متتالية).
نظام المراقبة والتسجيل :

ينبغي اتباع إجراءات التسجيل التالية:
•	

يجب أن تتم مراجعة المخطط البياني الذي يوضحه جهاز (األوتوكالف) عقب

كل تحميل (إذا كان الجهاز مزوداً بمخطط بياني) ،فإذا لم يكن األمر كذلك فينبغي
أن يتم تسجيل قراءات الح اررة والزمن والضغط في دفتر تسجيل بحيث يمكن االطالع
عليه عقب كل تحميل.

•	

يلزم تسجيل قراءات الح اررة والزمن في التعقيم الحراري الجاف في دفتر تسجيل

بحيث يتم االطالع عليه بعد كل مرة يتم فيها تعبئة الجهاز باألدوات المراد تعقيمها ،كما

يمكن وضع مجس حراري في أصعب مكان لوصول الح اررة في الحمل المراد تعقيمه.
قسم خدمات التعقيم (وحدة التعقيم المركزي)

قسم خدمات التعقيم المركزي من أهم مقومات أي برنامج ناجح لمكافحة العدوى ،لما يتميز

به أفراد هذا القسم من خبرة ومعرفة بإجراءات التعقيم والتطهير لآلالت ،كما يحقق هذا القسم
اقتصاداً في اإلنفاق على المدى البعيد.
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تجهيز مكان خاص إلعادة معالجة اآلالت واألدوات الطبية:

يجــب ضمــان مســتوى جيــد مــن النظافــة فــي أماكــن التعقيــم والتطهيــر عـ ِ
ـال المســتوى
•	
وتخزيــن اآلالت واألدوات حيــث أن تلــك األماكــن تعتبــر أماكــن نظيفــة ،أمــا األماكــن التــي
تعتبــر غيــر نظيفــة فهــي الغــرف التــي يتــم فيهــا غســيل األدوات الملوثــة ،ولذلــك فمــن المهــم
أن يكــون هنــاك علــى األقــل ثــاث غــرف منفصلــة ،واحــدة الســتقبال األدوات والمعــدات
وتنظيفهــا ،وأخــرى للفحــص والتغليــف والمعالجــة النهائيــة (التعقيــم أو التطهيــر) ،وأخــرى
للتخزيــن.
إذا لــم تتوافــر إال غرفــة واحــدة (كمــا هــو الحــال فــي وحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة)
•	
فإنــه يمكــن إعــادة تصميــم الغرفــة بحيــث يكــون خــط ســير العمــل بهــا يتوافــق مــع االشــتراطات
المطلوبة (من المتســخ إلى النظيف) ،ومن الضروري أن يتوافر على األقل حوض لغســيل
اآلالت وحــوض آخــر لغســل األيــدي ومنضــدة الســتقبال المســتلزمات المتســخة وأخــرى
للتجفيف والتعبئة ,كما يجب أن تتوافر مســاحات للتخزين (يفضل خزائن مغلقة) ،ويلزم أن
تتــرك مســافات فاصلــة بيــن األماكــن التــي يتــم فيهــا تــداول األدوات المتســخة وبيــن األماكــن
النظيفــة التــي يتــم فيهــا تعبئــة النظيــف منهــا.
دورة اآلالت والمستلزمات بالمنشآت الصحية :

يجب أن يتم جمع المعدات الملوثة التي يعاد استخدامها من األقسام المختلفة بالمنشأة ونقلها إلى
قسم خدمات التعقيم حيث يتم تنظيفها وتطهيرها أو تعبئتها وتعقيمها وإعادتها إلى األقسام ثانية.
توصيل األدوات

استقبال األدوات الملوثة بوحدة التعقيم

العنابر  /غرف العمليات

المعالجة :

التنظيف  ،التطهير  ،التعقيم

تخزين األدوات المعالجة

شكل رقم ()29

مخطط يوضح مسار العمل المتبع إلعادة معالجة اآلالت
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جمع ونقل اآلالت واألدوات الملوثة

•يتم جمع األدوات الملوثة (التي يعاد استخدامها) في األقسام في حاوية بها ماء
ومادة منظفة سائلة محكمة الغلق ملصق عليها بطاقة توضح ما فيها.
•يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوصيل األدوات الملوثة إلى قسم خدمات التعقيم
بصورة آمنة ويحظر تنظيف أي منها في أقسام المستشفى.

التعامل مع اآلالت واألدوات بقسم خدمات التعقيم:
•توضع األدوات الملوثة في المكان المخصص لذلك بالقسم.
•يتم تنظيف كافة األدوات بماء ومادة منظفة سائلة (أو بمحلول منظف إنزيمي
وله في ذلك األفضلية) سواء كان ذلك آلياً أو يدوياً مع االلتزام بارتداء الواقيات
الشخصية المناسبة.
•يتم تجفيف اآلالت جيداً.

•يتم فحص جميع المعدات لضمان نظافتها وعدم تلفها.

•يتم إرسال األدوات التالفة لقسم الصيانة بعد تطهيرها تطهي اًر ِ
عال المستوى أو تعقيمها.
•يتم تغليف األدوات النظيفة عالية الخطورة تمهيداً للتعقيم.

•يتم تعقيم األدوات أو تطهيرها حسب ما يتطلب األمر.
•يتم التأكد من كفاءة عملية التعقيم (بقراءة المؤشرات).

•بعد تمام عملية إعادة المعالجة يتم إعادة المعدات إلى األقسام أو تخزينها في
مكان نظيف جيد التهوية.
•يراعى فصل مسار األدوات واآلالت الملوثة عن تلك النظيفة أو المعقمة داخل
قسم خدمات التعقيم كما يراعى استخدام عربات أو حاويات خاصة لنقلها بخالف
العربات أو الحاويات المخصصة لآلالت الملوثة.
تصميم قسم خدمات التعقيم:

ينبغي أن يتم فصل األماكن النظيفة في قسم خدمات التعقيم عن األماكن الملوثة وذلك عن
طريق حواجز مادية (سهلة التنظيف والتطهير) ،مع مراعاة ما يلي:
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•ي ارعــى أن يكــون اتجــاه حركــة الهـواء مــن األماكــن النظيفــة إلــى األماكــن غيــر النظيفــة
(ضغــط هـواء ســالب فــي غــرف اســتقبال األدوات والمعــدات الملوثــة وتنظيفهــا وضغــط هـواء
موجــب بغرفــة التخزيــن).
•يتــم تصميــم مــكان العمــل بحيــث ال تختلــط األدوات المتســخة مــع تلــك النظيفــة أو
المعقمــة أو تلــك التــي تــم تطهيرهــا ،وبحيــث يكــون اتجــاه ســير العمــل فــي اتجــاه واحــد مــن
أول منطقة استالم اآلالت واألدوات المراد معالجتها انتهاءاً بمنطقة تسليم اآلالت واألدوات
التــي تــم معالجتهــا.
•يتم إغالق أبواب القسم جيداً ،مع الحفاظ على التهوية المناسبة.
•أن يكون هناك تجهيزات كافية ومناسبة لتنظيف اليدين.

•يتــم تخصيــص طاقــم عمــل منفصــل لــكل منطقــة عمــل وإذا اســتحال ذلــك يلتــزم فريــق
العمــل باالحتياطــات القياســية المتبعــة لالجـراءات المختلفــة بــكل منطقــة عمــل.
•يتم توفير مستلزمات منفصلة وأماكن للتخزين لكل منطقة عمل.

شكل رقم ()30
مخطط عام لقسم خدمات التعقيم
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شكل رقم ()31
غرفة واحدة لمعالجة اآلالت وغيرها
من األدوات

أدوات الوقاية الشخصية الخاصة بطاقم عمل قسم خدمات التعقيم :
•قفازات نظيفة.

•قفازات شديدة التحمل.
•األقنعة الجراحية.

•مرايل بالستيكية أحادية االستخدام.
•واقيات للعين.
•أغطية رأس.

•واقيات األقدام.
ويتم ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة منها وفقاً لكل مرحلة من مراحل إعادة المعالجة.
ملحوظة هامة
ينبغي أن يتم تطعيم طاقم عمل قسم خدمات التعقيم ضد االلتهاب الكبدي الفيروسي
(بي) (ارجع إلى الفصل تحت عنوان :السالمة والصحة المهنية ).
ينبغي أن يكون سير العمل في غرفة إعادة معالجة اآلالت واألدوات على نحو يقل معه حدوث
أي تلوث ،كما يجب أن يتم اتخاذ إجراءات مناسبة بحيث يتم الفصل بين اآلالت واألدوات
الملوثة واألدوات واآلالت المعقمة أو تلك األدوات التي مرت بعملية تطهير ِ
عال المستوى.
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خطوات إعادة معالجة المناظير الصلبة

من السهل نسبياً تنظيف هذه المناظير وتعقيمها نظ اًر لعدم وجود تعقيدات في مكوناتها مقارنة
بالمناظير المرنة كما أن معظم المناظير الصلبة اآلن قابلة للتعقيم بالبخار مما ينفي الحاجة

إلى استخدام المطهرات الكيميائية.

يجب أن تبدا عملية ما قبل التنظيف للمنظار فور االنتهاء من العمل وقبل أن تجف اإلف ارزات

حيث يتم فك الملحقات واألجزاء القابلة للفك وغمرها في الماء مباشرة بعد العملية لمنع جفاف

الدم والمواد العضوية األخرى من الجفاف على األدوات ،يلي ذلك مسح األجزاء من الخارج

بفوطة ناعمة خالية من الوبر مبللة بمنظف إنزيمي أو الماء المقطر (منزوع المعادن) ثم يتم

بعد ذلك نقل المنظار إلى وحدة التعقيم المركزى في حاوية مغلقة إلعادة المعالجة.
التنظيف:

يجب غمر المنظار في كمية وفيره من مستحضر المنظف اإلنزيمي (مخفف إلى تركيز
مناسب وفًقا لتعليمات الشركة المصنعة) مع الحرص على غمره كامالً أثناء مراحل التنظيف
لمنع تناثر الرذاذ وذلك للتخلص من الملوثات العضوية.
ينصح باستخدام الماء المقطر أو منزوع المعادن لتنظيف المنظار حيث أن ماء الصنبور قد
يترك بقايا معدنية ال يمكن التخلص منها بمرور الوقت ويمكن أن تؤثر على وظيفة المنظار.
يجب أن تكون األجزاء المتحركة في
الوضع المفتوح.
يجب تنظيف القنوات التي ال يمكن
الوصول إليها باستخدام الفرشاة
المخصصة وذلك إلزالة المواد العالقة
على أن يتم تحريك الفرشاة باستخدام

طريقة الدفع المترددة القصيرة المدى
وتتكرر العملية مع الحرص على تنظيف الفرشاة كل مرة واختيار المقاس المناسب للقناة
المراد تنظيفها حتى تظهر الفرشاة نظيفة خالية من أي مواد عالقة.
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يتم دفع منظف إنزيمي تحت ضغط خالل القنوات لتنظيفها داخل وخارج قناة المنظار إلزالة
المواد العالقة مع االلتزام بزمن التالمس للمنظف اإلنزيمي طبقا لتوصيات الشركة المصنعة.
يجب أن يتم التخلص من الفرش المستخدمة في التنظيف إذا كانت أحادية االستخدام أو

تنظيفها وتطهيرها تطهير ِ
عال المستوى أو تعقيمها بعد كل استخدام إذا كانت من النوع

المتعدد االستخدام وفي هذه الحالة يجب فحص الفرش قبل كل استخدام للتاكد من خلوها
من وجود أي تآكل أو اعوجاج أو أي عالمة من عالمات التلف األخرى.
الشطف والتجفيف:

يتم شطف المنظار وملحقاته بضخ الماء داخل قناة المنظار وغمر جسم المنظار وملحقاته
مع األخذ في االعتبار شطف العدسة وغسلها منفصلة عن باقي اآلالت حتى ال تتلف ويتم
التجفيف بضخ هواء داخل قناة المنظار والفواصل الداخلية وتستخدم فوطة نظيفة لتجفيف

المنظار من الخارج وتجفيف جميع الملحقات ،ويتم تليين جميع األجزاء المتحركة بالمنظار
بمادة قابلة للذوبان في الماء وفقا لتعليمات الشركة المصنعة قبل التعقيم.
يتم إعادة تجميع األجزاء التي تم فكها وفحصها والتأكد جيداً من عمل اآللة بطريقة سليمة
قبل تعقيمها.

التعقيم:

يفضل التعقيم باستخدام البخار بواسطة األوتوكالف ،ويتم التعقيم باستخدام الدورات

المسامية عند درجة ح اررة  132إلى  133درجة سيلزية لمدة  4دقائق لألجهزة التى تعمل
بالخلخلة ولمدة  20دقيقة لتلك التى تعمل باإلزاحة.
يمكن أيضا التعقيم تحت درجات الح اررة المنخفضة بواسطة غاز أكسيد اإليثيلين أو البالزما.
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التعامل مع المنسوجات
علــى الرغــم مــن إمكانيــة تلــوث مــاءات المرضــى بالمستشــفيات بالميكروبــات إال أن اإلصابــة
الفعليــة بالعــدوى عــن طريــق المــاءات واألغطيــة المســتخدمة تشــكل نســبة بســيطة بشــرط أن يتــم
التعامــل معهــا ونقلهــا وغســيلها بشــكل آمــن ال يســبب انتشــا اًر للعــدوى.
مبادئ أساسية لمكافحة العدوى عند التعامل مع المالءات واألغطية والمفروشات:
•ينبغــي توثيــق تطعيــم األفـراد الذيــن يعملــون علــي جمــع المــاءات واألغطيــة ونقلهــا وتصنيفها
وغســيلها ضد االلتهاب الكبدي الفيروســي «بي» .كما ينبغي تلقيهم التدريب الالزم.
• ينبغــي مراقبــة مــدي الت ـزام العامليــن باالحتياطــات القياســية لمكافحــة العــدوى أثنــاء
التعامــل مــع المنســوجات.
•يحظــر تمامـاً شــطف المــاءات واألغطيــة بمنطقــة رعايــة المرضــى وقبــل نقلهــا إلــى وحــدة
الغســيل المركزي.
المراحل األساسية للتعامل مع المنسوجات:

1-1مرحلة جمع ونقل المنسوجات الملوثة من األقسام إلي المغسلة المركزية.
2-2مرحلة إعادة معالجة المنسوجات داخل المغسلة المركزية.

المرحلة األولي  :جمع ونقل المنسوجات الملوثة من األقسام إلي المغسلة المركزية:
•ينبغي التأكد من عدم وجود أية أدوات (مثل اإلبر أو المتعلقات الشــخصية) أو ملوثات
يســهل التخلــص منهــا داخــل القســم (مثــل بقايــا األكل) عالقــة بداخــل المــاءات واألغطيــة
أثنــاء جمعها.
•يتم ارتداء القفازات النظيفة أحادية االستخدام أثناء جمع المفروشات.
•ينبغــي رفــع المــاءات واألغطيــة المتســخة بحــرص شــديد وهــدوء مــع تقليــل الحــركات
الالزمــة لذلــك قــدر اإلمــكان حتــى ال يتســبب ذلــك فــي انتشــار الميكروبــات باله ـواء.
الدليــل القومــي المصــري
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•يتــم وضــع المــاءات واألغطيــة بعــد ذلــك فــي أكيــاس أو أوعيــة قويــة (غيــر منفذة للسـوائل)
داخــل حاويــات مناســبة ،ويحظــر تــرك المــاءات واألغطيــة علــى الك ارســي وغيرهــا مــن

األســطح األخــرى.

•بعد رفع المالءات واألغطية المتسخة يجب التعامل معها بحرص طوال الوقت.
•تعتبــر جميــع المــاءات واألغطيــة المســتعملة ملوثــة وال توجــد حاجــة لتمييــز ألـوان أكيــاس
الجمع.

•يتــم جمــع كافــة األكيــاس واألوعيــة الخاصــة بنقــل المنســوجات الملوثــة فــي نقطــة تجميــع
قبــل نقلهــا إلــي وحــدة الغســيل المركــزى.

•أكيــاس الغســيل :هــي أكيــاس ذات قــوة مالئمــة الحتـواء الغســيل ,كمــا يجــب أن تكــون غيــر
منفــذة للس ـوائل حيــث أن المــاءات واألغطيــة المتســخة قــد تكــون مبتلــة ممــا يــؤدي إلــى
تســرب السـوائل عبــر األكيــاس المنفــذة.

•نقــل المــاءات واألغطيــة المتســخة :ال يســمح بنقــل األكيــاس التــي تحتــوي علــى المــاءات
واألغطيــة المتســخة إلــى وحــدة الغســيل عــن طريــق حملهــا باأليــدي ،ويجــب اســتخدام

عربــات أو حاويــات ذات غطــاء لهــذه المهمــة.
مالحظة:

•ال يوجد دليل على أن المالءات واألغطية المستخدمة للمرضى في غرف
العزل تحمل خط اًر لنقل العدوى أو كمية من الميكروبات أكبر مما تحمله
المالءات واألغطية المستعملة للمرضى في األقسام العادية.
•يجب ثني أو تطبيق المالءات واألغطية المستعملة المبتلة أو المشبعة
بسوائل الجسم بحيث تكون األجزاء المبتلة للداخل وذلك لتقليل إمكانية
حدوث تلوث البيئة في المنشأة الصحية.
المرحلة الثانية :مرحلة إعادة معالجة المنسوجات داخل وحدة الغسيل المركزي
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المغسلة المركزية :
يتــم بهــا التعامــل مــع المــاءات واألغطيــة والفــوط الجراحيــة واألرديــة الطبيــة والعبــاءات الجراحيــة
والمعاطف ورؤوس ممســحة التنظيف وكل المنســوجات التي يمكن غســيلها.

شروط يجب توافرها في المغسلة المركزية

−الفصــل المــادي بيــن المنطقــة النظيفــة (منطقــة الغســيل والكــي والتخزيــن) والمنطقــة الملوثــة
(منطقة اســتالم المنســوجات الملوثة).

 −يفضــل أن تــزود المغســلة بنظــام تهويــة أوتوماتيكيــة ويكــون ضغــط الهـواء داخــل المنطقــة
النظيفــة موجــب الضغــط (أي أن اتجــاه ســير اله ـواء يكــون مــن المنطقــة النظيفــة إلــي
المنطقــة الملوثــة).

−الحفاظ علي اتجاه السير في اتجاه واحد من المنطقة الملوثة إلي المنطقة النظيفة.
−يجــب توفيــر أح ـواض مخصصــة لغســل األيــدي داخــل كل منطقــة عمــل مــع توفيــر
مســتلزمات تنظيــف وتجفيــف األيــدي.

−يجب الحفاظ علي أسطح العمل نظيفة (خالية من األتربة والوبر واالتساخات).
−يجب أن تكون أسطح العمل في مستوى الخصر أو أعلى منه.
−يجب توفير حاويات فصل للنفايات داخل المنطقة الملوثة.
تنقسم مرحلة إعادة معالجة المنسوجات داخل المغسلة المركزية إلي:
−مرحلة التصنيف أو الفرز
−مرحلة الغسيل
−مرحلة التجفيف
−مرحلة التخزين
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مرحلة التصنيف أو الفرز
يجب أن يتم تصنيف الغسيل قبل عملية الغسيل.
التصنيف (الفرز) قبل الغسيل:
   •   	 يساعد على اكتشاف األشياء العالقة قبل الغسيل والتخلص منها.
   •    	يكــون التصنيــف (الفــرز) حســب نوعيــة األنســجة المتشــابهة أو حســب الم ـواد المضافــة
ـويا (العبــاءات
إلــى عمليــة الغســيل أو حســب نوعيــة األشــياء التــي يتــم تجميعهــا سـ ً
الجراحيــة ،الســتائر ،وهكــذا).
مرحلة غسيل المنسوجات:

•تســتخدم الغســاالت لغســيل المنســوجات وينبغــي الحــرص علــى عــدم تحميــل الغســاالت
بكميــات تفــوق طاقتهــا مــن الغســيل وحســب توصيــات الشــركات المصنعــة للغســاالت.
•يجــب أن يتــم الغســيل فــي درجــة حـ اررة  71درجــة مئويــة لمــدة  25دقيقــة علــى األقــل وذلــك
في حالة المنســوجات التي تتحمل درجات الح اررة العالية.

•وفــي حالــة الغســيل فــي درجــة حـ اررة منخفضــة مــن  25- 22درجــة مئويــة يتــم اســتخدام الكلــور
بنســبة تتراوح بين  50إلي  150جزء في المليون وذلك بعد الغســيل بالمنظفات المناســبة.
•ومــن الجديــر بالذكــر أن إضافــة الم ـواد الكيماويــة يعمــل علــى تقليــل نشــاط الميكروبــات
والتــي قــد تتواجــد بالمــاءات أو األغطيــة.
•كمــا يمكــن أن تســتخدم مــادة حمضيــة مثــل (الخــل) فــي غســيل المنســوجات ،وتعمــل هــذه
الم ـواد الحامضيــة علــى منــع اصف ـرار المنســوجات كمــا أنهــا تحــدث تغيي ـ اًر س ـريعاً فــي
حمضيــة المــاء ،األمــر الــذي يســاعد علــى قتــل البكتيريــا .
مرحلة التجفيف
يفضــل اللجــوء لتجفيــف المنســوجات عــن طريــق التجفيــف بالمجففــات الــذي يســهم بفاعليــة
فــي القضــاء علــى البكتيريــا ،ويمكــن أن نحصــل علــى نفــس النتيجــة عــن طريــق الكــي.
مرحلة التخزين:
•ينبغي أن يتم تخزين المفارش والمالءات واألغطية النظيفة بمنأى عن المفروشات المتسخة.
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:المراتب والوسادات

•تشــكل الم ارتــب والوســادات مصــد اًر للتلــوث فــي حالــة عــدم االهتمــام بحمايتهــا علــى
.أكمــل وجــه
.•يجب أن يتم تغيير المراتب الرطبة والمبتلة والممزقة
•ينبغي أن يتم تغطية المراتب والوسادات بطبقة عازلة غير منفذة للسوائل (البالستيك
.أوالمطاط) لكي يسهل تنظيفها وتطهيرها بعناية بعد استعمالها من مريض آلخر
.•يحظر رشق اإلبر واألدوات الحادة في المراتب والوسائد

:تغيير المالءات واألغطية

.• ينبغي تغيير المالءات واألغطية يومياً وكلما اتسخت وبين مريض وآخر
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نظافة البيئة

نظافة البيئة
مقدمة
تعتبر نظافة منشآت الرعاية الصحية أم اًر ضرورياً من أجل صحة وسالمة المرضى والعاملين
فيهــا وزائريهــا فضـاً عــن صحــة وســامة المجتمــع ككل ،إذ أنهــا مــن الدعائــم التــي يعتمــد عليهــا
لمنــع تفشــي العــدوى ،ويعتبــر التنظيــف اليومــي ضروري ـاً لضمــان ســامة بيئــة المستشــفى التــي
يجــب أن تكــون نظيفــة وخاليــة مــن األتربــة والقــاذورات ،حيــث تقطــن نســبة كبيـرة مــن الميكروبــات
فــي األقــذار الظاهـرة ،ومــن ثــم فــإن غــرض التنظيــف اليومــي هــو إ ازلــة تلــك القــاذورات ،وفضـاً
عــن الجانــب الوقائــي ،فــإن المنشــأة النظيفــة تظهــر فــي أبهــى صــورة ممــا يســاعد علــى رفــع الــروح
المعنويــة لــدى المرضــى والعامليــن.
تعريف

يشــير مصطلــح « نظافــة البيئــة « إلــي التنظيــف العــام لألســطح الموجــودة بالبيئــة والمحافظــة
على النظافة داخل منشــآت الرعاية الصحية ،ويمكن تعريفها بأنها عملية إزالة المواد العضوية
واألتربــة والقــاذورات ممــا يــؤدي إلــى التخلــص مــن نســبة كبيـرة مــن الميكروبــات.
ويجــب أن يتمتــع العاملــون فــي نظافــة البيئــة بدرجــة عاليــة مــن التدريــب المتخصــص ،حيــث
أنهــم مــن الفئــات األكثــر تعرض ـاً عــن غيرهــم لإلصابــة بالعــدوى نظ ـ اًر لتعرضهــم للــدم وس ـوائل
وإف ـ ارزات الجســم أثنــاء العمــل.

إرشادات عامة لعملية التنظيف:
 )1جداول التنظيف:

يتــم وضــع جــداول التنظيــف بمــا يتوافــق مــع سياســة المستشــفى ،ويتــم وضعهــا فــي مــكان بحيــث
يســتطيع رؤيتهــا كل فــرد مــن األف ـراد المســئولين عــن نظافــة الغــرف واتباعهــا بدقــة ،ويعتبــر
اإلش ـراف المنتظــم علــى تنفيــذ هــذه الجــداول أم ـ اًر مهم ـاً للغايــة ويكــون ذلــك مســؤولية رئيســة
التمريــض ،كمــا يجــب النــص علــى زيــادة معــدالت تنظيــف األســطح كثيفــة االســتخدام والمالمســة
مثــل المقابــض ومفاتيــح اإلضــاءة وقضبــان وحواجــز األس ـرة ،واألســطح داخــل وحــول دورات
الميــاه عــن غيرهــا مــن األســطح قليلــة االســتخدام والمالمســة فــي جــداول التنظيــف.
الدليــل القومــي المصــري
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 )2ارتداء مالبس واقية أثناء التنظيف:

يجــب علــى العامليــن أثنــاء قيامهــم بالتنظيــف أن يرتــدوا قفــازات (تفضــل القفــازات شــديدة التحمــل)

وأحذيــة مغلقــة بحيــث تغطــى أصابــع أقدامهــم وم اريــل بالســتيكية غيــر منفــذة للسـوائل ،مــع م ارعــاة

الحــاالت التالية:

•فــي حالــة تنظيــف دورات الميــاه أو التعامــل مــع االنســكابات الدمويــة يجــب ارتــداء
القفــازات الالتكــس أحاديــة االســتخدام بــدالً مــن القفــازات شــديدة التحمــل.

•فــي حالــة احتمــال تناثــر المــاء أو تناثــر الس ـوائل يتطلــب ذلــك ارتــداء واقيــات شــخصية
إضافيــة مثــل قنــاع يحمــى الوجــه أو واقيــات للعينيــن.

 )3أساسيات التنظيف:

تــؤدي الميــاه والمنظفــات إلــى إ ازلــة  %80مــن الميكروبــات العالقــة باألتربــة والقــاذورات الموجــودة

علــى األســطح.

•يجــب أن يتــم التنظيــف بالطريقــة التــي تحــد مــن تناثــر األتربــة والقــاذورات ،حيــث تنظــف
الحوائــط وكذلــك األرضيــات واألســطح باســتخدام فوطــة أو قطعــة قمــاش مبللــة بــدالً مــن
الكنــس أو التنظيــف الجــاف ،ويمكــن اســتخدام المكنســة الكهربائيــة للتخلــص مــن األتربــة
كبديــل للكنــس الجــاف (ي ارعــى فــي المكانــس الكهربائيــة المســتخدمة فــي المستشــفيات أن
تكــون مــزودة بفالتــر عاليــة الكفــاءة ” “ HEPA filtersتحــول دون انتشــار البكتريــا مــن
عــادم المكنســة وخاصـ ًة فــي أماكــن رعايــة المرضــى منقوصــي المناعــة) كمــا يجــب إغــاق
أبـواب غــرف وأماكــن تواجــد ضعــاف المناعــة عنــد تنظيــف الممـرات.

•يجــب أن يبــدأ التنظيــف مــن األماكــن األقــل اتســاخاً وصـوالً إلــى المناطــق األكثــر اتســاخاً،
وتنظــف األســطح مــن أعلــى إلــى أســفل حتــى تســقط العوالــق الملتصقــة بهــا علــى األرض

لتنظــف بعــد ذلــك  ،كمــا تنظــف األشــياء الثابتــة العاليــة أوالً مــع االتجــاه ألســفل ،فمث ـاً
تنظــف المصابيــح المعلقــة بالســقف ثــم األرفــف تليهــا المناضــد وأخيـ اًر األرضيــة.

•يجــب مســح األرضيــات بالمــاء والمنظفــات وشــطفها ثــم تجفيفهــا جيــداً ،وينبغــي اســتبدال
محاليــل التنظيــف بصفــة مســتمرة ،حيــث تقــل فاعليــة المحاليــل المضافــة عندمــا يصبــح
المحلــول متســخاً.

188

الدليل القومي المصري

•عنــد القيــام بتنظيــف األســطح البيئيــة يفضــل اســتخدام عربــة تنظيــف مــزودة بدلويــن
منفصليــن وعصــارة ويحتــوى أحــد الدلويــن علــى المــاء والمحلــول المنظف،واآلخــر علــى

ميــاه الشــطف ،وتســتهل عمليــة التنظيــف بالمســح والفــرك باســتخدام المنظــف ثــم الشــطف

بالمــاء وتجفيــف تلــك األســطح فــي النهايــة.

•تغسل أوعية التنظيف بعد استعمالها وتشطف وتحفظ جافة.
•تنظــف األســطح واألرفــف وإطــارات األس ـرة مــن الت ـراب العالــق بهــا باســتخدام قطــع مــن
القمــاش مبللــة بالمــاء المخلــوط بمنظــف ،وينبغــي عــدم تــرك األســطح مبتلــة.

•يجــب إعــادة معالجــة الفتالــة (الشرشــوبة) وقطــع القمــاش المســتخدمة فــي التنظيــف فــي
مغســلة المستشــفى ،وينبغــي أال تتــرك هــذه األدوات مبللــة فــي الوعــاء ،فذلــك مــن شــأنه
تشــجيع نمــو الميكروبــات.

•بعد إجراء آخر عملية جراحية يجب تنظيف غرفة العمليات بمادة مطهرة مناسبة.
•يجب تنظيف حوض االستحمام بالماء والمنظفات وتجفيفه.
•يتعيــن تنظيــف المراحيــض بصــورة منتظمــة وتركهــا حتــى تجــف ،وكذلــك يجــب تجفيــف
أرضيــات دورات الميــاه.

ِ
المَن ِّظفــات ،يتــم تحضيــر محلــول التطهيــر
الم َط ّهـرات باإلضافــة إلــى ُ
•فــي حالــة الحاجــة الســتخدام ُ
الم َصِّنعة كما ال يجب خلط المطهر مع المنظف.
واســتخدامه حســب تعليمات الشــركة ُ
ط ِّهــر يتــم مســح الســطح بفوطــة مبللــة بالمحلــول ثــم
•فــي حالــة اســتخدام محلــول ُمَن ِّ
ظــفُ -م َ
صِّنعــة.
الم َ
يتــرك ليجــف لمــدة مناســبة حســب تعليمــات الشــركة ُ
• عنــد إج ـراء عمليــة التطهيــر المنخفــض أو المتوســط لألســطح البيئيــة ألقســام األطفــال
حديثــي الـوالدة يجــب الحــرص علــى عــدم تعرضهــم لآلثــار الجانبيــة للمطهـرات عــن طريــق
ط ِّهــر وبم ارعــاة
للم َ
تجنــب اإلفـراط فــي اســتخدامها مــع االلتـزام بتعليمــات االســتخدام اآلمــن ُ
اآلتي:

ط ِّهـرات المحتويــة علــى الفينــول (مثــل الديتــول) عنــد تطهيــر أسـرة
الم َ
−عــدم اســتخدام ُ
األطفال أو الحضانات.
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•استخدام أغطية الحماية الواقية (األغلفة البالستيكية) لألسطح اآلتية:

−األســطح المعرضــة لنســبة عاليــة مــن التالمــس مــع أيــدي مقدمــي الخدمــة الصحيــة
والقفــازات أثنــاء تقديــم الخدمــة الطبيــة.

−األسطح صعبة التنظيف مثل لوحة مفاتيح الكومبيوتر.
مالحظة:
ال ينصــح باســتخدام المطه ـرات بصــورة روتينيــة بعــد القيــام بعمليــة التنظيــف المعتــادة إال
فــي بعــض األماكــن عاليــة الخطــورة.
عمال النظافة بالمنشأة :

•يجب أن يتواجد بمنشــآت الرعاية الصحية عدد ٍ
كاف من عمال النظافة وذلك للحصول
على بيئة نظيفة والمحافظة عليها على مدار  24ســاعة.

•يجــب تدريــب المســئولين عــن النظافــة تدريب ـاً خاص ـاً حــول طــرق التنظيــف الصحيحــة،
وي ارعــى أن تكــون هنــاك إرشــادات مكتوبــة عــن كيفيــة وسياســات التنظيــف.
•يجــب المتابعــة واإلشـراف علــى أعمــال النظافــة عقــب االنتهــاء منهــا لضمــان القيــام بهــا
علــى الوجــه الصحيــح.

طرق التنظيف الشائعة

 .1طريقة التنظيف الجاف (الكنس):

ال ينبغــي اســتخدام المكانــس الجافــة وقطــع القمــاش الجافــة والمنافــض فــي أماكــن عــاج

المرضــى أو فــي أماكــن إعــداد الطعــام ،حيــث أنهــا تتســبب فــي بعــض المخاطــر ،نظ ـ اًر

ألنهــا تــؤدي إلــى انتشــار الجســيمات الحاملــة للبكتريــا ممــا يزيــد مــن عــدد البكتريــا الموجــودة

فــي الهـواء بحوالــي عشـرة أضعــاف.
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.2

طريقة التنظيف الرطب أو المبلل :

يتــم التنظيــف المبلــل يدوي ـاً باســتخدام قطعــة قمــاش رطبــة أو فوطــة مبللــة أو فرشــاة
لتنظيف األســطح مع اســتخدام الماء مضافاً إليه مادة منظفة أو مادة منظفة  -مطهرة،
إلــى جانــب الفعــل الميكانيكــي (الفــرك) ،وال يلــزم اســتخدام المطه ـرات إال عنــد الحاجــة،
ويعتبــر التجفيــف أمـ اًر ضروريـاً حيــث تعتبــر األســطح الرطبــة أكثــر عرضــة للتلــوث كمــا
أنهــا تســاعد علــى نمــو البكتريــا ،ويتعيــن تجفيــف أماكــن رعايــة المرضــى أو أماكــن إعــداد
الطعــام تمامـاً قبــل اســتخدامها.
تطهير البيئة
قواعد استخدام مطهرات البيئة:
ـادة اســتخدام المطهـرات عنــد القيــام بتنظيــف األســطح ،فالمــاء الدافــئ والمنظفــات
 •  	ال يلــزم عـ ً
عــادة مــا يمكنهــا إ ازلــة معظــم االتســاخات والملوثــات العضويــة.
	•	 يجب أن يالحظ الفرق بين المطهرات المستخدمة لألسطح والجوامد والبيئة ()Disinfectant
عن تلك المستخدمة لألنسجة الحية كتطهير الجلد واأليدي (ِ.)Antiseptic
•  اتبــاع التعليمــات المكتوبــة بمعرفــة الشــركة المصنعــة إذ تعطــى المطه ـرات نتائجهــا
المرجوة إذا ما استخدمت طبقاً للتعليمات (دواعي االستخدام ،درجة التخفيف الصحيحة،
زمــن التالمــس.)..
•  التحقق من تاريخ صالحية المحلول المطهر.
	•  قــد يتأثــر نشــاط بعــض المطهـرات بفعــل المـواد العضويــة مثــل الــدم وإفـ ارزات الجســم،
لذلــك يجــب تنظيــف أي ســطح باســتخدام المــاء والمنظفــات قبــل تطهيـره.
•  يجــب االلت ـزام بالمــدة الزمنيــة الموصــى بهــا مــن الشــركة المصنعــة الســتمرار فاعليــة
المطهــر قبــل إعــادة تحضي ـره .
•  يجــب تنظيــف وتجفيــف وعــاء المطهــر قبــل إعــادة تعبئتــه ،كمــا يجــب عــدم إضافــة
كميــة مــن المطه ـرات إلــى كميــة ســابقة موجــودة بالوعــاء بــل التخلــص منهــا قبــل إعــادة
التعبئــة.
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•  ال يســمح بوجــود حاويــات مطهـرات مفتوحــة فــي نطــاق المستشــفى لمــا قــد يترتــب علــى
ذلــك مــن خطــورة حقيقيــة تكمــن فــي تلوثهــا بالبكتريــا ممــا قــد يــؤدي إلــى ظهــور ســاالت
مقاومــة للمضــادات الحيويــة مثــل بكتريــا الســودوموناس ) )Pseudomonasفضـاً عــن
إمكانيــة انســكابها.
•  يجــب م ارعــاة االشــتراطات الصحيحــة فــي تخزيــن المطهـرات (حســب تعليمــات الشــركة
المصنعة).
أنواع السوائل المستخدمة في نظافة وتطهير البيئة:
1 )1المنظفات العادية والماء (محلول منظف):

تســتخدم فــي أغ ـراض التنظيــف العامــة ،فالمنظفــات (كالصابــون الســائل) تزيــل األتربــة

والم ـواد العضويــة وتذيــب الدهــون والزيــوت وغيــر ذلــك مــن الم ـواد وتفككهــا إلــى أج ـزاء
أصغــر حجم ـاً وأقــل التصاق ـاً ممــا يســهل تنظيفهــا بواســطة الفــرك.
ط ِّهَرة.
2 )2مواد ُمَن ِّ
ظ َفة ُم َ
ط ِّهَرة:
3 )3مواد ُم َ
تعمــل المطه ـرات علــى القضــاء علــى الكائنــات الدقيقــة أو تثبيــط نشــاطها ،يجــب قصــر
اســتخدام المطه ـرات علــى المســجل منهــا بــو ازرة الصحــة ومــدون عليــه تعليمــات تشــغيل
واضحــة للتأكــد مــن كفــاءة وفاعليــة المــادة المســتخدمة .وتســتخدم المطهـرات أيضـاً إل ازلــة
التلــوث الناتــج عــن بقــع الــدم أو غي ـره مــن س ـوائل الجســم مــن علــى األســطح المختلفــة،

وكذلــك إل ازلــة التلــوث عــن األشــياء التــي تــم اســتخدامها بواســطة المرضــى.
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رجدول رقم ( )11بعض أنواع المطهرات المستخدمة في تطهير البيئة في المنشآت الصحية
مستوى
التطهير

المطهرات

بكتريا
نشطة الدرن

عالي

فوق أكسيد
الهيدروجين

()+( )+

متوسط

مركبات
الكلور،
والكحول
والفينول،
واليود

()+( )+

بكتريا بكتريا متحوصلة
()+

فقط مع إطالة
زمن التعرض

فطريات

()+

فيروسات

فيروسات

ومتوسطة

وصغيرة

دهنية

()+

غير دهنية

()+

()-

منخفض

مركبات
األمونيا
الرباعية،
بعض
()-( )+
مركبات
الفينول
وبعض
مركبات اليود

بعض المطهرات
المتوسطة قد
تظهر نشاطاً
ضد البكتريا
المتحوصلة مثل
الكلور والبعض
اآلخر ال يظهر
أي تأثير عليها
مثل مركبات
الكحول والفينول

()-

()+

()±

( )+فعال ( )-غير فعال ( )±فعالية جزئية ال تشمل كل األطوار
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جدول رقم ( :)12المطهرات الشائعة االستخدام في تطهير البيئة:
الكحول

المطهرات التي تعتمد في
تركيبها على الكلور

فوق أكسيد الهيدروجين

النشاط
المضاد
للميكروبات

تعتبر تلك المطهرات سريعة تمتاز مركبات فوق أكسيد
ال يستطيع الكحول أن
الهيدروجين بأن لها تأثير مضاد
المفعول وذات نطاق واسع
يخترق بكفاءة المواد
للميكروبات واسع المدى  .وهذا
العضوية خاصة تلك التي المجال مضاد للميكروبات،
تتكون أساساً من البروتين والمحاليل المخففة غير ثابتة يعتمد على التركيز المستخدم والذي
يحتاج إلى تركيز ال يقل عن %6
ويجب تجهيزها يومياً ،إال
(كالدم) ومن ثم يجب
و ليس لها تأثير فعال في تطهير
أن تلك المطهرات يتأثر
استخدامه في تطهير
األسطح النظيفة ظاهرياً .مفعولها بفعل المواد العضوية األسطح إذا كان تركيزها أقل من
كالدم وال سيما لو استخدمت ذلك.
تلك المطهرات بتركيزات
منخفضة.

االستخدامات

تمتاز بفاعليتها ضد
يمكن استخدامه إلزالة
الفيروسات وينصح
التلوث عن األسطح
باستخدامها إلزالة التلوث
الصلبة واألجهزة في
حالة عدم اتساخها ظاهرياً الناتج عن الدم وسوائل
الجسم األخرى بالتركيز
(مثل السماعة الطبية).
المناسب ،كما يمكن
استخدامها في تطهير
األسطح الصلبة كالحمامات
واألحواض .

المحاذير

يجب تخزين الكحول في
أماكن باردة حيث أنه
قابل لالشتعال كما يجب
تغطية الحاويات.
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تعتبر ذات كفاءة في اختراق المواد
العضوية إال أن خواصها المؤكسدة
قد تتسبب في حدوث ضرر في
األجهزة.

يجب الحصول على موافقة المصنع
يجب ارتداء واقيات
قبل استخدامه في تطهير أي
شخصية لحماية البشرة
والعين عند استخدام محاليل جهاز ،إذ قد يتسبب في تآكل بعض
األجزاء .ويلزم ارتداء واقيات العينين
الهيبوكلورايت المركزة
إذا استخدم بتركيز أكثر من .%6
(قفازات ،مرايل بالستيكية،
قناع جراحي وواقي للعين ،أو حيث قد يسبب تناثر الرذاذ في العين
أضا اًر جسيمة.
قناع للوجه).
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طريقة تحضير محلول الهيبوكلورايت بتركيزات مختلفة :

تتوافر مســتحضرات الكلور في مصر إما فى صورة ســائلة أو فى شــكل أقراص ويتوافر الكلور
الســائل بتركيـزات مختلفــة ولكــن تركيــز  %5هــو التركيــز الشــائع كمــا تتوافــر تركيـزات أخــرى مثــل
 % 25,5وغيرهــا مــن التركيـزات .
ولذلــك لتوحيــد طريقــة الحصــول علــى التركيــز المالئــم ،تســتخدم وحــدة الجــزء فــي المليــون بــدالً
مــن النســبة المئويــة ،ويختلــف عــدد األجـزاء فــي المليــون باختــاف الغــرض مــن االســتخدام.
توصــف المركبــات التــي تحتــوى علــى الكلــور بأنهــا تشــتمل علــى نســبة معينــة مــن الكلــور
«النشــط» وعادة ما توصف كمية الكلور النشــط كنســبة مئوية مع مراعاة ان أقصى فترة ثبات
بعــد التحضيــر هــى  24ســاعة.
ويجــدر معرفــة تركيــز الكلــور حتــى يتســنى تحضيــر محلــول توجــد بــه نســبة الكلــور النشــط
الصحيحــة وتالحــظ هــذه المعلومــات علــى عب ـوات م ـواد التبييــض الســائلة.
ويمكن اســتخدام أي تركيز من الكلور لتحضير عدد األجزاء في المليون المطلوب باســتخدام
المعادلة التالية:

)

ف
} %كلور نشط ي� مادة التبييض السائلة{
ف
عدد األجزاء ي� المليون المطلوبة من الكلور

(

– = 1عدد أجزاء من الماء لكل جزء من مادة التبييض

مثال :تحضير  1000جزء كلور في المليون من مبيض تركيزه  %5كلور نشط
%5
1000

=

} /5

{ 100

1000000 /1000

=

49 = 1 - 50

جزء ماء لكل جزء كلور

لذلــك فلتحضيــر  1000جــزء فــي المليــون مــن الكلــور ،يضــاف  49جــزء مــاء إلــى جــزء واحــد
كلــور تركيـزه  49( %5ملــل مــاء يضــاف إليهــا  1ملــل كلــور ،أو  20ملــل لــكل لتــر مــاء)  ،أو
عــدد  4أقـراص (داي كلــورو أيزوســيانورات) لــكل  5لتــر مــاء.
** ينصح باستخدام الكلور لتطهير البيئة (الحوائط واألرضيات) بتركيز  1000جزء بالمليون
لضمان فاعليته حيث يصعب التحكم في زمن تالمس الكلور مع سطح األرض ذات المساحة
الكبيرة (األسطح الفسيحة).
يتــم اســتخدام وتحضيــر أقـراص الكلــور بالتركيـزات المطلوبــة طبقــا لتعليمــات الشــركة المصنعــة
مــع اعتبــار ان أقصــى فتـرة ثبــات بعــد التحضيــر  48ســاعة.
لمكافحة العدوى 2020

195

الجــزء األول

التعامل مع الميكروبات ذات الطبيعة الخاصة:

•يتــم االلت ـزام باتبــاع أســاليب التنظيــف والتطهيــر القياســية للســيطرة علــى تلــوث بيئــة
المستشــفى بالبكتريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة مثــل ( )MRSA, VREكمــا يلــي:
−العنايــة الفائقــة واالهتمــام البالــغ بتنظيــف وتطهيــر األســطح كثيفــة االســتخدام
والتعرض للمالمسة (قضبان وجوانب أسرة المرضى ،والمباول السريرية ،وعربات
الغيــار واألدويــة).
−التأكد من اتباع عمال النظافة لإلجراءات القياسية التنظيف والتطهير.
−اســتخدم المطهر(المتوســط المســتوى) المناســب المســجل بــو ازرة الصحــة للتطهيــر
كمــا هــو موضــح بتعليمــات المصنــع.
−عنــد الحاجــة إلــى تطبيــق احتياطــات العــزل لمنــع العــدوى بالتالمــس يجــب اســتخدام
أدوات الرعايــة ذات االســتخدام الواحــد مثــل أصفــاد أجهـزة قيــاس ضغــط الــدم كلمــا
أمكــن لتقليــل التلــوث بالبكتريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة.

•فــي حالــة بكتريــا الكلوســتريديوم ديفيســيل الالهوائيــة :يجــب اســتخدام المطهـرات المســجلة
بــو ازرة الصحــة والمــدون عليهــا أنهــا ضــد بكتريــا الكلوســتريديوم ديفيســيل الالهوائيــة فــي
تطهيــر األســطح البيئيــة لغــرف المرضــى المصابيــن بعــدوى هــذه البكتريــا.
•جزيئات البرايون المسببة لإلصابة بمرض (كروتزفيلد جاكوب):
يجــب أن تكــون هنــاك إج ـراءات خاصــة لتنظيــف وتطهيــر األســطح الملوثــة بجزيئــات
الب اريــون المســببة لهــذا المــرض كمــا يلــي:
−إذا لم يكن هناك تلوث بأجزاء من الجهاز العصبي للمريض فال حاجة إلجراءات
فــوق المعتــادة للتنظيــف والتطهيــر للغــرف التــي أقــام بهــا المرضــى ذوو اإلصابــات
المؤكــدة بالمرض.
−لتطهيــر األســطح فــي غــرف العمليــات والمشــرحة الملوثــة ببقايــا أنســجة الجهــاز
العصبــي أو الســائل النخاعــي ( )CSFلمريــض مؤكــدة أو محتملــة إصابتــه يجــب
التأكــد مــن إ ازلــة هــذه البقايــا واســتخدام محلــول هيدروكســيد الصوديــوم بتركيــز 1
مـوالر ( 1لتــر مــاء مــذاب فيــه  40جـرام هيدروكســيد الصوديــوم) أو الكلــور بتركيــز
 10000إلــى  20000جــزء فــي المليــون مــع م ارعــاة مــا يلــي:
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  ∗    زمن التعرض للمطهر المستخدم يجب أن يتراوح من  60 – 30دقيقة.
  ∗    	امتصاص المطهر بمواد ذات قدرة على االمتصاص ثم إراقة الماء على السطح
المعالج بغ ازرة وغسله بعناية.
  ∗    	التخلص من المواد التي استخدمت في امتصاص المطهر في حاويات النفايات الخطرة.
	 	−استخدام األغلفة البالستيكية المحكمة غير المنفذة للسوائل لتقليل تلوث أسطح
مناضد التشريح.
النباتات والزهور في مناطق رعاية المرضى:

−ال توجــد حاجــة لحظــر الزهــور وأصــص النباتــات فــي المناطــق البعيــدة عــن مناطــق
رعايــة المرضــى.
−يجــب تخصيــص طاقــم مكلــف برعايــة أصــص النباتــات والزهــور ويجــب أال تكــون لهــم
عالقــة مباشـرة بتقديــم الرعايــة الصحيــة للمرضــى.
−ال يجــب الســماح بوجــود الزهــور المجففــة أو أصــص النباتــات فــي مناطــق تقديــم
الرعايــة الصحيــة وبخاصــة مــع المرضــى ضعــاف المناعــة.

مكافحة اآلفات (الحشرات والقوارض):

−يجــب أن يكــون لــدى المستشــفى اســتراتيجية مفعلــة لمكافحــة اآلفــات تركــز علــى
المطبــخ والكافيتريــا ومناطــق التعقيــم المركــزي وغــرف العمليــات وأرصفــة التحميــل
ومناطــق البنــاء وغيرهــا مــن المناطــق المعرضــة النتشــار اآلفــات.

−وضع سلك شبكي مانع للحشرات على النوافذ والمحافظة عليها في حالة جيدة.
−في حالة التعاقد مع مقدمي خدمة مكافحة اآلفات يجب أن يكونوا من المتخصصين
والمعتمدين والقادرين على تقديم الخدمة الفعالة حسب احتياجات المستشفى.
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أساليب التنظيف

طريقة الوعائين والثالثة أوعية:

ف ــي ه ــذه الطريق ــة ،يحت ــوي وع ــاء عل ــى محل ــول التنظي ــف بينم ــا يح ــوي اآلخ ــر ماء الش ــطف،
ويج ــب ش ــطف الفتال ــة وعصره ــا قب ــل وضعه ــا ف ــي الوع ــاء ال ــذي يح ــوى محل ــول التنظي ــف،
وتعتب ــر طريق ــة الوعائي ــن ه ــي أكث ــر ط ــرق التنظي ــف ش ــيوع اً لنظاف ــة األرضي ــات ،حي ــث
يقل ــل اس ــتخدام وعائي ــن م ــن إع ــادة تل ــوث المناط ــق الت ــي ت ــم تنظيفه ــا ،فض ـاً عم ــا له ــذه
الطريق ــة وطريق ــة األوعي ــة الثالث ــة م ــن مي ــزة إطال ــة فت ــرة اس ــتخدام محل ــول التنظي ــف ،حي ــث
تق ــل الحاج ــة لتغيي ــره ،ويس ــتخدم الوع ــاء الثال ــث لعص ــر الفتال ــة المس ــتخدمة ف ــي التنظي ــف
قب ــل ش ــطفها ف ــي الم ــاء ،مم ــا يس ــاعد عل ــى إطال ــة فت ــرة اس ــتخدام م ــاء الش ــطف وع ــدم تلوث ــه.
مستويات النظافة المطلوبة للمناطق المختلفة بمنشآت الرعاية الصحية
1.1المناطق قليلة الخطورة :مثل صاالت االنتظار واألماكن اإلدارية.

عادة ما تخلو هذه األماكن من التلوث بالدم وسوائل الجسم المحملة بالميكروبات
الناقل ــة للع ــدوى وم ــن ث ــم يق ــل به ــا خط ــر اإلصاب ــة ،وع ــادة م ــا يج ــدي معه ــا التنظي ــف
الع ــادي كم ــا ف ــي نظاف ــة المن ــزل وبصف ــة عام ــة يمك ــن تنظي ــف تل ــك األماك ــن بالفتال ــة
المبلل ــة بالم ــاء والم ــادة المنظفة.
2.2المناطق متوسطة الخطورة :مثل عنابر وأجنحة المرضى.
تنظ ــف تل ــك األماك ــن باتب ــاع طريق ــة ال تس ــمح بإث ــارة األترب ــة وذل ــك باس ــتخدام فتال ــة
مبلل ــة بمنظ ــف ،وال ينص ــح باس ــتخدام المكان ــس الكهربائي ــة أو الكن ــس الج ــاف،
وتس ــتخدم محاليل التنظيف لتحس ــين جودة النظافة ،ويتعين اس ــتخدام مادة مطهرة
عن ــد إزال ــة بق ــع ال ــدم وس ــوائل الجس ــم األخ ــرى م ــن عل ــى األس ــطح.
3.3المناطق عالية الخطورة:
أماك ــن الرعاي ــة الخاص ــة (مث ــل أجنح ــة الع ــزل ،وح ــدات الرعاي ــة المرك ــزة ،غ ــرف
العملي ــات ،وح ــدات الغس ــيل الكل ــوي ،عي ــادة األس ــنان ،إل ــخ ) ...حي ــث ترتف ــع نس ــبة
التل ــوث بالميكروب ــات المعدي ــة ف ــي ه ــذه المناط ــق بش ــكل كبي ــر ،واأله ــم م ــن ذل ــك ه ــو
احتم ــال انتق ــال الع ــدوى ل ــكل م ــن المرض ــى والعاملي ــن بالمستش ــفى ،وت راع ــى العناي ــة
الخاصة عند تنظيف تلك المناطق حيث يستخدم محلول منظف وأدوات تنظيف
خاص ــة به ــذه األماك ــن ،ويت ــم اس ــتخدام المطه ـرات بش ــكل أوس ــع عن ــد الحاج ــة.
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عدد م رات التنظيف
1.1المناط ــق قليل ــة الخط ــورة بالمستش ــفى :م ــرة واح ــدة يومي ـاً أو أكث ــر إذا ل ــزم األم ــر
وفق ـاً لظ ــروف العم ــل.

2.2المناط ــق متوس ــطة الخط ــورة :مرتي ــن يومي ـاً عل ــى األق ــل وكلم ــا ل ــزم األم ــر مث ــل
تنظيفه ــا عق ــب الزي ــارات أو عن ــد الحاج ــة للتخل ــص الف ــوري م ــن الملوث ــات العضوي ــة.

3.3المناط ــق عالي ــة الخط ــورة  :تك ــون الحاج ــة للتنظي ــف أكب ــر (ف ــى بداي ــة كل نوب ــة
عم ــل) كم ــا يج ــب م راع ــاة تنظي ــف ه ــذه األماك ــن بعناي ــة بي ــن كل مري ــض وآخ ــر وف ــي
آخ ــر الي ــوم ،ويج ــب أن تض ــع سياس ــة التنظي ــف المطبق ــة ف ــي االعتب ــار ويت ــم التنظي ــف
والتطهي ــر الف ــوري عن ــد ح ــدوث أي تل ــوث مث ــل انس ــكابات ال ــدم وس ــوائل الجس ــم األخ ــرى.
مواد التنظيف وأدواته

يج ــب حف ــظ أدوات التنظي ــف جاف ــة واتب ــاع الط ــرق الس ــليمة ف ــي تخزينه ــا ،وي راع ــى دائم ـاً
تنظي ــف وتطهي ــر ه ــذه األدوات بع ــد كل اس ــتعمال.

قائمة مواد التنظيف ومعداته :
	-فتالة ذات أذرع طويلة.

	 2-وعاء (دلو) أو عربة نظافة.
	-منظف (كالصابون السائل).
	-منظف مطه ر.

	-مطهر (محلول الكلور مث الً).
	-ماء.

	-أدوات وقاية شخصية.
إعادة معالجة أدوات التنظيف

• الفتالة ذات األذرع الطويلة :
يج ــب تغيي ــر رأس الفتال ــة يومي ـاً وعن ــد الحاج ــة ،يت ــم إع ــادة معالجته ــا بالمغس ــلة
المركزي ــة أو ف ــي م ــاء س ــاخن ( 80درج ــة مئوي ــة -تطهي ــر ح ـراري) وتخ ــزن وه ــي جاف ــة.

• أوعية المحاليل :
ينبغي تنظيفها باستخدام مادة منظفة ثم تشطف بالماء وتجفف وتخزن في وضع مقلوب.
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تنظيف الدم وسوائل الجسم األخرى
يجــب التخلــص مــن الس ـوائل التــي يحتمــل احتوائهــا علــى م ـواد معديــة علــى الفــور ،فباإلضافــة
إلــى منــع تفشــى العــدوى فــإن ســرعة التخلــص منهــا تســاعد فــي عــدم وقــوع ح ـوادث.
عند تنظيف الدم وسوائل الجسم األخرى ،يراعى ما يلي:
•ارتــداء القفــازات الالتكــس أحاديــة االســتخدام ويتــم التخلــص منهــا فــور االنتهــاء
مــن اإلج ـراء.
•إذا كانــت كميــة الســائل المـراد تنظيفــه قليلــة يمســح بقطعــة مــن القطــن أو الشــاش
أو القماش ثم يتم التطهير بواســطة قطعة أخرى مشــبعة بمحلول مطهر (الكلور 1000
جــزء فــى المليــون ) يتــم التخلــص منهمــا فــي حاويــة النفايــات الخطـرة.
•أمــا إذا كانــت الكميــة كبيـرة يتــم إ ازلــة الــدم أوالً باســتخدام فــوط ورقيــة أو قمــاش يتــم
التخلــص منهــا فــي حاويــة النفايــات الخط ـرة يلــي ذلــك تطهيــر المنطقــة بالكلــور بتركيــز
 5000جــزء فــي المليــون (  9 : 1تخفيــف بالمــاء مــن كلــور تركي ـزه  ) %5ثــم يتــم بعــد
ذلــك التنظيــف الجيــد للمنطقــة ثــم التطهيــر بالكلــور بتركيــز  1000جــزء فــي المليــون
( 49 : 1تخفيــف بالمــاء مــن كلــور تركيـزه  )%5ويتــرك لفتـرة تالمــس مناســبة ثــم تجفــف
المنطقة.
•تذكــر دائمـاً أن معــدات التنظيــف الملوثــة تســاعد علــى نشــر الكائنــات الدقيقــة فــي

محيــط المستشــفى أكثــر ممــا تســاعد فــي الحــد منهــا ،كمــا تحتــاج المـواد المســتخدمة فــي
التنظيــف وأدواتــه إلــى تنظيــف وتجفيــف.
مالحظة:

• يراعى عند استخدام محلول الكلور في التطهير االلتزام بزمن التالمس ( 10دقائق)
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أساليب غير فعالة في تطهير البيئة :

التطهير باستخدام التبخير:

يعتبــر التبخيــر باســتخدام الفورماليــن والفورمالدهايــد والبارافورمالدهايــد أســلوباً غيــر مناسـ ٍ
ـب
فــي تطهيــر البيئــة فــي المنشــآت الصحيــة فالعناصــر التــي يتكــون منهــا التبخيــر ســامة وتــؤدي
إلــى تهيــج العيــون واألغشــية المخاطيــة ،ويــؤدي التبخيــر إلــى تبديــد الوقــت وشــغل الغــرف
داع ،ممــا يترتــب عليــه خلــل فــي الخدمــات المقدمــة للمرضــى أو إزعــاج لهــم وللعامليــن
دون ٍ
بالمستشــفى علــى حـ ٍـد سـواء ،ومــن ثــم ينبغــي اللجــوء إلــى التنظيــف الشــامل باســتخدام محاليــل
التنظيــف والمطهـرات بــدالً مــن االعتمــاد علــى التبخيــر.
كما لم يثبت بعد فعالية التبخير باستخدام األوزون وبخار بيروكسيد الهيدروجين.
الموجات فوق البنفسجية :

وهي طريقة غير عملية لالســتخدام العام في منشــآت الرعاية الصحية حيث أظهرت إحدى
الد ارســات الهامــة عــدم حــدوث أي انخفــاض فــي معــدل اإلصابــة باألم ـراض فــي مواضــع
الج ارحــة عنــد اســتخدام األضـواء فــوق البنفســجية ،فتلــك األضـواء ال تصلــح لالســتخدام العــام
فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة رغــم مــا لهــا مــن اســتعماالت فــي بعــض المناطــق المتخصصــة
(مثــل معامــل زرع األنســجة ووحــدات عــاج الــدرن وأنابيــب التهويــة المركزيــة) وترجــع أســباب
عــدم صالحيتهــا لالســتخدام العــام إلــى مــا يلــي:
•تتناقص بشكل حاد قدرة األضواء البنفسجية على التأثير في الميكروبات في الحاالت اآلتية:
−زيادة الرطوبة النسبية عن  %60إلى .%70
−وجود األتربة (في الجو وعلى األسطح أو على المصباح الباعث لهذه األضواء).
−بعد المسافة عن المصباح.
−وجــود م ـواد عضويــة حيــث ال تســتطيع األض ـواء فــوق البنفســجية اخت ـراق
أكثر المواد (كالسوائل والمواد العضوية) ومن ثم فإنها ال تقتل إال الكائنات
الدقيقــة المتواجــدة مباشـرة علــى األســطح والتــي تتعــرض لتلــك األضـواء.
•يعتبــر التركيــز المرتفــع لألضـواء فــوق البنفســجية والــازم لقتــل الكائنــات الدقيقــة ذو أثــر
ضــار علــى اإلنســان حيــث يــؤدي التعــرض لهــا لفتـرة طويلــة إلــى تهيــج العينيــن والبشـرة.
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             جدول رقم ( :)13نظافة األسطح والمعدات وأدوات رعاية المرضى
المعدات وأدوات
رعاية المرضي

الطريقة المفضلة أو العادية

البدائل المقبولة أو نصائح إضافية

جدول التنظيف

تنظف بمحلول التنظيف

تتم صيانتها بصفة مستمرة  ،إذ أن
سالمة السقف مطلوبة لمنع نمو
البكتريا والفطريات التي تنمو على
األسطح المتهالكة والرطبة

تنظف دوريا وعند اتساخها.

يجب أن تنظف الجدران بمحلول
التنظيف وتشطف ثم تجفف .

يتم التطهير عند حدوث تلوث بالدم
وسوائل الجسم (يراعى عند إزالة
التلوث عن الجدران أن يكون اتجاه
المسح من أعلى إلى أسفل).

يتزايد االحتياج لتنظيفها في
المناطق مرتفعة الخطورة
(أسبوعيا أو شهرياً) وعند
اللزوم.

 -3األرضيات

تنظف بمحلول تنظيف ،وال
يتعين استخدام المطهرات كل يوم
باستثناء األماكن عالية الخطورة.

عند تلوثها يتم تنظيفها ثم تطهيرها
باستخدام محلول مطهر (مثل الكلور
المخفف بتركيز  1000جزء في
المليون ).

مع بداية اليوم وعند اللزوم أو
حسب السياسة المتبعة لألماكن
المزدحمة وذات الخطورة العالية.

 -4األثاث

تستخدم قطع من القماش
النظيف لتنظيف كل غرفة على
حدة وتكون مشبعة بمحلول
تنظيف أو محلول مطهر.

 -1األسقف

 -2الجدران
(الحوائط)

يتم تنظيف األغطية غير المنفذه
بالماء ومحلول التنظيف وتشطف
وتجفف.
 -5المراتب
والوسائد

 -6األسرة و
إطاراتها

 -7السجاد
ال يسمح باستخدام
السجاد في أماكن
رعاية المرضى

كل يوم وعند اللزوم.

يتعين أن تكون المراتب والوسائد
مغطاة بغطاء بالستيك أو مطاطي
يمنع نفاذ السوائل ويسهل تنظيفه
وتجفيفه ،كما يتعين استبدال
الوسائد المتهالكة فو اًر.

عند تعاقب المرضى عليها وعند
اتساخها

المرضى المصابون بأمراض معدية:
يتم تطهير أغطية المراتب والوسائد
باستخدام محاليل مطهرة.

تنظف بمحلول التنظيف وتشطف
وتجفف.

معد
المرضى المصابون بمرض ٍ
والمرضى ذوي الجروح المفتوحة
أو يعانون من نقص المناعة :يتم
التطهير بمحلول مطهر (مثل الكلور
بتركيز  1000جزء في المليون).

يومياً وعند تعاقب المرضى .

تنظف بالمكنسة الكهربية
المخصصة للمستشفيات،
وتستخدم المنظفات والماء عند
الحاجة.
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تنظف بمحلول التنظيف.

يتم تطهيرها في حالة تلوثها بالدم
وسوائل الجسم

كل أسبوع وإذا اتسخت.

تنظف بمحلول التنظيف وتشطف
ثم تجفف.

عند وجود بقع واضحة من الدم
والمواد العضوية يجب إزالتها أوالً ثم
تطهيرها بمطهر مناسب (مثل الكلور
بتركيز  1000جزء في المليون).

أكثر من مرة أثناء اليوم وعند
اتساخها.

تمسح بالماء والمادة المنظفة
إل زالة التراب ثم تجفف.

يتم تطهيرها إذا تلوثت بالدم وسوائل
الجسم .

يومياً ويجب تنظيفها من أعلى
ألسفل قبل استخدامها وبعده.

 -1تغسل في غسالة وتكون
درجة حرارة ماء الشطف أكثر من
 80درجة مئوية ثم تجفف.

يفضل أن يكون لكل مريض أدوات
خاصة به.

بعد كل وجبة.

 -8الفواصل بين
المرضى

 -9أسطح العمل

 10النقاالت
المتحركة (تروللي)

 -11أواني
المطبخ وأدوات
المائدة
(يفضل استخدام
أدوات المائدة
أحادية االستخدام).

 -2عند الغسيل اليدوي يفضل
استخدام حوضين إحداهما به
محلول تنظيف ساخن (درجة
حرارته نحو  60درجة مئوية)
واآلخر به ماء الشطف الساخن
( 80درجة مئوية أو أكثر)
لفترة ال تقل عن دقيقة واحدة ثم
تجفف.

 -12أحواض غسل
اليدين

يتم تنظيفها بطريقة الفرك
باستخدام مادة منظفة ،وال يتعين
القيام بعملية التطهير.

يتعين استخدام المطهرات عند حدوث
التلوث بالدم أو سوائل الجسم .

 -13حوض
االستحمام (البانيو)

المرضى غير المصابين بمرض
معد :يتم تنظيف البانيو بمحلول
ٍ
التنظيف ثم يشطف ويجفف بعد
التنظيف.

معد
المرضى المصابون بمرض ٍ
والمرضى ذوي الجروح المفتوحة أو
يعانون من نقص المناعة :يتم تطهير
البانيو بمحلول الكلور بتركيز 1000
جزء في المليون

 -14المباول
والقصاري
المستخدمة لقضاء
الحاجة.

بعد ارتداء القفازات تنظف بالماء
وفرشاة ومنظف للتخلص من
آثار التلوث ثم تجفف وتخزن
في مكان بعيد عن مكان خدمة
المرضى واألماكن النظيفة.

يتم تطهيرها بعد خروج المريض
بمحلول الكلور بتركيز  1000جزء
في المليون.

عقب كل استعمال وبين المريض
واآلخر وعند تعاقب المرضى.

تنظف بماء ساخن ومنظف ثم
تشطف وتجفف.

المرضى المصابون بمرض معدٍ :
يستخدم محلول الكلور بتركيز 1000
جزء في المليون للتطهير.

عقب كل استعمال.

 -15أوعية
القيء
( يفضل استخدام
أكياس ورقية أو
بالستيكية أحادية
االستخدام).
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 -16المراحيض
ومقاعدها

تنظف المقاعد بمحلول تنظيف
ساخن وتشطف وتجفف بفوطة
ورقية ،ويتم تطهير مقاعد
المراحيض باستخدام محلول
الكلور بتركيز  1000جزء في
المليون مع مراعاة ارتداء قفازات
أحادية االستخدام وغسل األيدي
بعد خلعها.

ال يجوز استخدام نفس األدوات
المستخدمة في تنظيف هذه األماكن
لتنظيف أي أماكن أخرى.

يومياً وبعد بعد كل استعمال.

 -17البالوعات

تنظف المنطقة المحيطة بها،
وال يلزم اللجوء إلى المطهرات
الكيماوية إال عند الحاجة.

ضرورة الصيانة المنتظمة ،ويجب
تغطيتها بشبكة مانعة للحشرات .

 -18سالل
النفايات

تنظف سالل النفايات بمحلول
منظف وتشطف ثم تجفف.

بصفة منتظمة.

وفي حالة انسدادها يتعين إبالغ قسم
الصيانة.
يتم تطهير سالل النفايات الخطرة بعد
تنظيفها.

عند نهاية اليوم وعند اللزوم.
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إدارة المخلفات الطبية

إدارة المخلفات الطبية
مقدمة
تعتبــر مخلفــات الرعايــة الصحيــة الطبيــة منتجــات جانبيــة تنشــأ عــن القيــام بإج ـراءات الرعايــة

الصحيــة وتشــمل األدوات الحــادة وغيــر الحــادة والــدم وأج ـزاء جســم اإلنســان والم ـواد الكيميائيــة

والمســتحضرات الدوائيــة والم ـواد اإلشــعاعية ،ويــؤدي التعامــل الخاطــئ مــع مخلفــات الرعايــة
الصحيــة إلــى تعــرض المشــاركين فــي تلــك العمليــة والمجتمــع بأسـره لإلصابــة باألمـراض المعديــة

واآلثــار الجانبيــة الســامة واإلصابــات البدنيــة كالجــروح ،كمــا قــد يكــون مــن آثــار ذلــك التعامــل
الســيئ مــع مخلفــات الرعايــة الصحيــة إلحــاق الضــرر بالبيئــة ،عــاوة علــى مــا ســبق فقــد يتيــح عدم

التخلــص الســليم مــن المخلفــات الطبيــة الخط ـرة الفرصــة لبعــض أف ـراد المجتمــع للقيــام بتجميــع
المعــدات الطبيــة المســتهلكة والواجــب التخلــص منهــا (خاصــة السـرنجات) وإعــادة اســتخدامها مـرة

أخــرى األمــر الــذي يــؤدي إلــى انتشــار األمـراض.
الوضع القانوني في مصر

فــي عــام  1994تــم إصــدار القانــون رقــم  4لحمايــة البيئــة ،وصــدرت الئحــة تنفيــذ ذلــك القانــون

بموجــب قـرار مجلــس الــوزراء رقــم  338لعــام (1995تــم تحديــث الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون

ويعنــى ذلــك القانــون بحمايــة البيئــة مــن
بقـرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  1741لعــام )2005
ُ َ
جميــع مظاهــر التلــوث بمــا فــي ذلــك التلــوث الناجــم عــن المخلفــات الخطـرة.
وقــد تــم تعريــف المخلفــات الخطـرة بأنهــا جميــع المـواد التــي تضــر اإلنســان أو تؤثــر ســلبياً علــى
البيئــة ،ومــن أمثلتهــا المـواد الســامة والمعديــة والمشــعة ،وقــد اشــتمل القانــون رقــم  4علــى 100
بنــد ،أكــد البنــد التاســع والعشـرين منهــا علــى حظــر التعامــل فــي المخلفــات الخطـرة دون الحصــول
علــى ترخيــص بذلــك مــن الســلطات اإلداريــة المســئولة (اإلدارة العامــة لصحــة البيئــة بــو ازرة

الصحــة هــي الجهــة المســئولة عــن إصــدار تراخيــص التعامــل مــع المخلفــات الطبيــة الخط ـرة)،

ويعاقــب األف ـراد الذيــن يخالفــون البنــد التاســع والعش ـرين بالســجن والغ ارمــة.
الدليــل القومــي المصــري
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األنواع المختلفة لمخلفات المنشآت الصحية:

تشمل مخلفات المنشآت الصحية نطاقاً عريضاً من المواد ويمكن تقسيمها إلى نوعين هما:

أوالً :مخلفات عادية ( شبه منزلية ):
ال تمثــل المخلفــات العاديــة خطـ اًر إلصابــة العامليــن أو المرضــي والــزوار أو بقيــة أفـراد المجتمــع
بالعــدوى وتشــبه تلــك المخلفــات فــي تركيبهــا النفايــات المنزليــة.
مالحظة:
تمثل المخلفات العادية حوالي  %80من مخلفات المنشآت الصحية.
ومــن أمثلتهــا المخلفــات الناشــئة عــن المطبــخ والــورق والصناديــق وم ـواد التغليــف والزجاجــات

واألوانــي البالســتيكية والمناديــل والفضــات المرتبطــة بالطعــام وغيــر ذلــك مــن الم ـواد التــي لــم
تتلــوث بس ـوائل الجســم.

ثانياً :مخلفات الرعاية الصحية:
يمكن تقسيم مخلفات الرعاية الصحية إلى نوعين:
 .1مخلفــات غيــر خطــرة :ومــن أمثلتهــا أوراق تغليــف المعــدات الطبيــة والمســتلزمات
غيــر الملوثــة.
.2

مخلفات خطرة :وتشمل:
أ .المخلفات المعدية:

 -وتشــتمل المخلفــات المعديــة علــى جميــع األشــياء التــي تلوثــت أو يشــتبه فــي تلوثهــا بالــدم أو

سـوائل الجســم األخــرى ومــن أمثلتهــا القفــازات والقســاطر المســتعملة ومـزارع ومخزونــات الجراثيــم
المعديــة ومخلفــات الرعايــة الصحيــة الناتجــة عــن رعايــة المرضــى بوحــدات الغســيل الكلــوي

واألســنان وأقســام العــزل وغيرهــا ،والعينــات التشــخيصية المســتهلكة وحيوانــات التجــارب المعمليــة
المصابــة والم ـواد الملوثــة (مثــل الشــاش والضمــادات والمســحات) والمســتلزمات الطبيــة الواجــب

التخلــص منهــا مثــل أجهـزة الوريــد.

208

الدليل القومي المصري

 مخلفــات التشــريح والجراحــة :وتشــمل أج ـزاء جســم اإلنســان واألنســجة الموجــودة بــه (مثــلالمشــيمة) واألورام المســتأصلة ومخلفــات معامــل الباثولوجيــا وأجســام وأعضــاء الحيوانــات.
 مخلفات األدوات الحادة :وتشــمل السـرنجات واإلبر والمشــارط وما شــابهها من األدوات التيلهــا القــدرة علــى اختـراق الجلــد أو أنســجة الجســم.
ب .المخلفات الكيميائية:
وهــي المخلفــات التــي تحتــوى علــى م ـواد كيميائيــة مثــل الم ـواد الكيميائيــة المســتخدمة داخــل
المعمــل والزجاجــات الفارغــة للمـواد الكيميائيــة الدوائيــة أو المســتخدمة فــي المعمــل ،والمطهـرات
التــي انقضــت فتـرة صالحيتهــا أو لــم تعــد هنــاك حاجــة إليهــا ،والمـواد المســتخدمة فــي التشــخيص
والم ـواد الســامة والمســببة للتــآكل والمنظفات..الــخ.
ج .المخلفات الدوائية:
وتشمل المخلفات التي تحتوي على مواد دوائية ،ومن أمثلتها :المستحضرات الدوائية التي انتهى
تاريخ صالحيتها أو لم تستعمل من قبل واللقاحات واألمصال التي انقضت فترة صالحيتها.
د .المخلفات الكيميائية المسببة للتغيرات الجينية:
وتشــمل المخلفات عالية الخطورة والتي تســبب طفرة وراثية أو تشــوه وراثي أو ســرطان ،وتحتوي
عــادة علــى مـواد ذات خـواص ســامة للجينــات.
ومن أمثلتها :العقاقير المستخدمة لعالج السرطان وبعض المواد الكيميائية.
ه .المواد المشعة:
ومــن أمثلتهــا بقايــا الس ـوائل التــي تســتخدم للبحــث المعملــي أو العــاج اإلشــعاعي ،واألدوات
الزجاجيــة الملوثــة ،والعلــب والــورق الخــاص بالسـوائل وكذلــك البــول وإفـ ارزات المرضــى المعالجيــن
بم ـواد إشــعاعية ،أو الذيــن أجريــت لهــم اختبــارات تشــخيصية (أشــعات) باســتخدام هــذه الم ـواد.
و .المعادن الثقيلة:
وتشمـ ــل تلــك المخلفــات الم ـواد واألجه ـزة التــي تدخــل فيهــا المعــادن الثقيلــة أو إحــدى مشــتقاتها
ومــن أمثلتهــا :البطاريــات ،وأجه ـزة قيــاس درجــات الح ـ اررة الزئبقيــة المكســورة ،وأجه ـزة قيــاس
ضغــط الــدم الزئبقيــة.
ي .نفايات العبوات تحت الضغط ( :نفايات عبوات األيروسوالت).
ملحوظــة :ســيعنى هــذا المرجــع بمخلفــات الرعايــة الصحيــة المعديــة فقــط “دون باقــي أن ـواع
المخلفــات الخط ـرة” وهــي المعنيــة بلفــظ (المخلفــات الخط ـرة للرعايــة الصحيــة)
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المبادئ العامة للتعامل مع المخلفات:

ـاة للتنفيــذ الســليم لنظــام التعامــل مــع المخلفــات ،يتعيــن أن تكــون لــكل منشــأة صحيــة
•   م ارعـ ً
سياسة واضحة مدونة بهذا الشأن ،ويجب أن توضح تلك السياسة تفاصيل الطرق المستخدمة
فــي التعامــل مــع المخلفــات مــن فصــل وتجميــع وتخزيــن مؤقــت ونقــل ومعالجــة وتخلــص نهائــي.
•   توضيــح األدوار والمســئوليات الملقــاة علــى عاتــق فريــق العمــل المخصــص للتعامــل مــع
المخلفــات ،ويجــب أن تعهــد مســئولية إدارة ذلــك الشــأن فــي كل منشــأة صحيــة إلــى لجنــة تتبــع
مديــر المنشــأة مباشـرة.
وضع خطة للتعامل مع المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية:

حيــث أن التخلــص مــن المخلفــات يعتبــر مشــكلة قائمــة باســتمرار فمــن األفضــل وضــع خطــة
للتعامــل مــع تلــك المخلفــات وتعييــن لجنــة لإلش ـراف علــى ذلــك ،وينبغــي أن تتضمــن تلــك
الخطــة تدريــب جميــع األف ـراد المخصصيــن للتعامــل مــع هــذه المخلفــات كل حســب دوره مــع
توعيــة الجميــع بالخطــة ككل.
وتجدر اإلشارة إلى أن دور فريق مكافحة العدوى في منظومة التخلص اآلمن من المخلفات
الطبيــة الخطـرة يقتصــر علــى التدريــب واإلشـراف علــى فصــل ونقــل وتخزيــن المخلفــات الطبيــة
الخط ـرة وهــي الخط ـوات التــي قــد يــؤدي التقصيــر فيهــا إلــى انتقــال العــدوى بســبب تلــك
المخلفــات ،أمــا مــا يتصــل بالســجالت الخاصــة بالمنظومــة ونقــل المخلفــات خــارج المنشــأة
ومعالجتهــا والتخلــص النهائــي منهــا فتقــع مســئولياتها علــى الجهــات المختصــة باإلشـراف علــى
منظومــة التخلــص اآلمــن مــن المخلفــات الطبيــة الخط ـرة.
خطوات التعامل مع المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية:

الفصــل :ويقصــد بــه فصــل المخلفــات حســب نوعهــا فــي مــكان تكونهــا (الفصــل عنــد المنبــع)،
وذلــك بوضعهــا فــي أكيــاس ملونــة (تحــدد طبقـاً لسياســة المنشــأة) وحاويــات مناســبة لنوعهــا.
التــداول :ويقصــد بــه جمــع المخلفــات ونقلهــا داخــل المنشــأة الصحيــة (ينبغــي أن تكــون وســيلة
النقــل داخــل المنشــأة ســهلة الحركــة ســهلة التنظيــف والتطهيــر وذات غطــاء محكــم).

التخزيــن المؤقــت :تخزيــن تلــك المخلفــات فــي مــكان مخصــص بالمنشــأة الصحيــة لحيــن نقلهــا
والتخلــص النهائــي منهــا.
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النقــل خــارج المنشــأة :نقــل المخلفــات إلــى مــكان المعالجــة والتخلــص النهائــي خــارج المنشــأة
(فــي حالــة عــدم وجــود آلــة أو جهــاز لمعالجــة المخلفــات داخــل المنشــأة).
المعالجة :معالجة المخلفات الخطرة بالحرق أو بطريقة أخرى غير الحرق مثل الفرم والتعقيم.
التخلــص النهائــي :وهــو عمليــة التخلــص بشــكل نهائــي مــن النفايــات الناشــئة عــن معالجــة
المخلفــات الخط ـرة الطبيــة الصلبــة والســائلة واألدوات الحــادة بعــد معالجتهــا.
أوالً :الفصل:
تمثــل المخلفــات الخط ـرة للرعايــة الصحيــة  -الواجــب معالجتهــا بطريقــة خاصــة للحــد مــن
خطــر انتقــال العــدوى أو اإلصابــة باألمـراض -نســبة صغيـرة مــن مجمــوع مخلفــات المنشــآت
الصحيــة ،ومــن ثــم تبــرز أهميــة فصــل المخلفــات فــي أماكــن تكونهــا للحــد مــن كميــة المخلفــات
التــي تســتلزم معالجــة خاصــة ،ويتعيــن اســتخدام أكيــاس منفصلــة وأوعيــة خاصــة لهــذا الغــرض،
ويتعيــن وضــع نظــام لفصــل المخلفــات يعتمــد علــى األكيــاس ذات األل ـوان المختلفــة (علــى
ســبيل المثال:اللــون األســود للمخلفــات العاديــة واألحمــر للنفايــات الخط ـرة).
نصائح خاصة بفصل المخلفات:

•يتم فصل المخلفات في المكان الذي تتكون فيه (الفصل في المنبع).

•ضــرورة وجــود أكيــاس منفصلــة فــي أماكــن مناســبة الســتخدامها عنــد تَ َكـ ُّـون أيــة
مخلفــات س ـواء كانــت مخلفــات طبيــة أم عاديــة.
•توضع األوعية المستخدمة للتخلص من األدوات الحادة في أماكن مناسبة.
•يتعيــن االهتمــام بتنظيــف وتطهيــر الســال التــي توضــع بهــا األكيــاس مـرة واحــدة
علــى األقــل يوميـاً ولــذا فيجــب اختيــار الســال واألوعيــة ســهلة التنظيــف والتطهيــر وعلــى
القائميــن علــى النظافــة ارتــداء الواقيــات الشــخصية المناســبة (قفــازات ســميكة وأقنعــة واقيــة
للعيــن وواقــي للقــدم) عنــد تنظيــف تلــك الســال.
ثانياً :تداول المخلفات الخطرة:
يجب توخي الحذر عند تداول المخلفات الخطرة
ووضعها قي حاويات مخصصة لهذا الغرض
ونقلها خالل مسارات بعيدة قدر اإلمكان عن أماكن العاملين ورعاية المرضى.
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توقيت جمع أكياس المخلفات وصناديق المخلفات الحادة:

يتعيــن جمــع أكيــاس المخلفــات الخطـرة ونقلهــا إلــى منطقــة التخزيــن المؤقــت عنــد امتالئهــا إلــى

ثالثــة أربــاع حجمهــا أو بعــد كل نوبــة عمــل أيهمــا أقــرب ،كمــا يتعيــن التخلــص مــن صناديــق

المخلفــات الحــادة عنــد امتالئهــا إلــى ثالثــة أربــاع حجمهــا وينبغــي اختيــار صناديــق أمــان ذات
أحجــام مناســبة لمناطــق العمــل حســب كميــة النفايــات الحــادة المنتجــة.
نصائح خاصة بتداول المخلفات الخطرة:

•اإلقالل من تداول المخلفات الخطرة قدر المستطاع.
•عدم وضع األيدي في حاوية تحتوي على مخلفات خطرة.
•عــدم تفريــغ المخلفــات الخط ـرة فــي عربــات مكشــوفة لمــا فــي ذلــك مــن زيــادة فــرص
تعــرض العامليــن والمرضــى والزائريــن لإلصابــة باألم ـراض ،كمــا أنــه قــد يــؤدي إلــى
حــدوث تســرب لبعــض المواد،األمــر الــذي يســبب تلوث ـاً للبيئــة.

ثالثاً :التخزين المؤقت:

يراعى تقليل الفترة الزمنية التي تخزن فيها المخلفات الخطرة داخل منشآت الرعاية الصحية،
كما يجب تخزين تلك المخلفات في منطقة ال يتردد عليها العاملون أو المرضى أو الزائرون
شتاء.
كثي اًر ،وال ينبغي أن يتجاوز ذلك التخزين المؤقت  24ساعة صيفاً و 48ساعة ً
نصائح خاصة بالتخزين المؤقت:

نظ ـ اًر لمــا تمثلــه النفايــات الخط ـرة للرعايــة الصحيــة مــن خطــر حقيقــي علــى صحــة المجتمــع
ي ارعــى مــا يلــي:
•عدم تخزين النفايات الخطرة في أوعية مفتوحة.
•عدم إلقاء تلك النفايات في أكوام القمامة الموجودة في الخالء.
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مواصفات غرفة التخزين المؤقت:

−وجــود عبــارة «غرفــة نفايــات طبيــة خط ـرة» وعالمــة الخطــر الحيــوى علــى بــاب غرفــة
التخزيــن مــن الخــارج
−حجم الغرفة يتناسب مع كمية المخلفات الناتجة من المنشأة على األقل لمدة يومين.
−أن يكون الباب محكم الغلق ومصنوع من مادة قابلة لتكرار التنظيف والتطهير.

−أن يكــون اتســاع المدخــل كافيــا لتســهيل الدخــول للعامليــن فــي تــداول المخلفــات والمعــدات
الخاصــة لنقــل المخلفــات علــى السـواء.
−أن تكــون قريبــة بقــدر اإلمــكان مــن مخــارج مبنــى المنشــأة ويســهل الوصــول إليهــا بواســطة
عربــات النقــل.
−يجـب أن تكون الجدران واألرضية سهلة التنظيف والتطهير وغير منفذة للسوائل.
−أن تكون مزودة بحوض لغسل األيدي.
−أن تكــون مــزودة بوســيلة للصــرف داخــل الغرفــة ،مــع ضــرورة وضــع حاجــز لمنــع خــروج
السـوائل مــن الغرفــة أثنــاء عمليــة التنظيــف والتطهيــر.
−أن تكون مزودة بمصدر جيد لإلضاءة.
بمَب ِّرد
−أن تكون جيدة التهوية (يفضل أن تكون ســالبة الضغط) ويفضل أن تكون مزودة ُ
وخاصــة فــي المناطــق الحارة.
−أن تكــون ُم َؤ َّمَنــة مــن دخــول الحشـرات والحيوانــات بوضــع قضبــان حديديــة وســلك شــبكي
ضيــق النســيج علــى منافــذ التهويــة.
−أن تكــون مســتلزمات التنظيــف والتطهيــر ومالبــس ومعــدات الوقايــة الشــخصية قريبــة مــن
غرفــة التخزيــن.
−أن تكون بعيدة عن أماكن تخزين وإعداد وتجهيز الطعام أو المطابخ.
رابعاً :النقل خارج المنشأة

(في حالة عدم وجود جهاز أو آلة لمعالجة المخلفات داخل المنشأة):
فــي حالــة تعــذر معالجــة النفايــات الخط ـرة داخــل المنشــأة يمكــن نقلهــا إلــى مــكان معالجــة
خــارج المنشــأة ،وذلــك باســتخدام ســيارات خاصــة مطابقــة للمواصفــات ومرخصــة مــن الجهــات
المســئولة لنقــل المخلفــات الطبيــة الخط ـرة.
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خامساً  :المعالجة

(بأحد اآلالت المعتمدة لمعالجة المخلفات الخطرة):
1.1المعالجة بالحرق :باستخدام آلة ترميد (محرقة مطابقة للمواصفات).

2.2المعالجة بطرق أخرى غير الحرق :ومن أمثلتها الفرم والتعقيم.
سادساً :التخلص النهائي

1 .1التخلص النهائي من النفايات الصلبة:
يتــم ذلــك عــن طريــق دفــن النفايــات الطبيــة الصلبــة (الناشــئة عــن معالجــة المخلفــات
الخط ـرة) فــي مدفــن صحــي.
2.2التخلص النهائي من المخلفات الطبية والبيولوجية السائلة:
يمكــن ســكب المخلفــات الطبيــة الســائلة فــي األح ـواض أو البالوعــات أو المراحيـ ــض
المخصصــة لذلــك.
عند التخلص النهائي من المخلفات الطبية السائلة يجب تذكر ما يلي:
•يجــب ارتــداء قفــازات وأحذيــة شــديدة التحمــل عنــد التعامــل مــع المخلفــات الطبيــة
الســائلة وبعدهــا يتــم غســيل القفــازات واألحذيــة فــي كل م ـرة.
•الحرص على عدم تناثر المخلفات الطبية السائلة عند حملها أو سكبها.
•يتــم ســكب المــاء فــي مــكان الصــرف إل ازلــة المتبقــي مــن المخلفــات الطبيــة الســائلة
مــع عــدم تناثــر الــرذاذ ،ويتــم تطهيــر المــكان بمطهــر يومي ـاً أو بشــكل أكثــر تك ـ ار اًر
عنــد الحاجــة.
•يتم تنظيف وتطهير األوعية التي كانت تحوي المخلفات الطبية السائلة.
مالحظة:
عنــد التخلــص النهائــي مــن المخلفــات الطبيــة يجــب االلت ـزام بالقوانيــن
واللوائــح المصريــة المنظمــة لهــذا الشــأن ،وكذلــك االحتفــاظ بالســجالت
القانونيــة لهــذه المنظومــة.

المراجع:
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التخلص اآلمن
من األدوات الحادة

التخلص اآلمن من األدوات الحادة

مقدمة
يقصــد بــاألدوات الحــادة أي أداة يمكنهــا خــدش الجلــد ،أو اخت ارقــه مثــل اإلبــر والمشــارط،
والشــكاكات ،الزجاجات المكســورة ،واألنابيب المكســورة ،والشـرائح الزجاجية وأغطيتها ،والنهايات
المكشــوفة مــن األســاك المســتخدمة فــي عيــادة األســنان ،وتعتبــر اإلصابــة عــن طريــق اإلبــر
أو غيرهــا مــن األدوات الحــادة هــي الســبب الرئيســي وراء تعــرض العامليــن فــي منشــآت الرعايــة
الصحيــة لألم ـراض المنقولــة عــن طريــق الــدم ،وأهمهــا االلتهــاب الكبــدي الفيروســي «بــي»،
وااللتهــاب الكبــدي الفيروســي «ســي» ،ومــرض العــوز المناعــي البشــري ،وقــد تهــدد اإلصابــة بــأي
مــن هــذه الفيروســات بالقضــاء علــى حيــاة المصــاب رغــم أنــه مــن الممكــن تجنــب العــدوى بهــا.
أخطار اإلصابة بوخز اإلبر واألدوات الحادة:

تختلــف معــدالت اإلصابــة بالمــرض إثــر التعــرض للوخــز باإلبــر باختــاف الفيروســات ،وتقــدر
معــدالت اإلصابــة بعــد التعــرض لــدم شــخص مصــاب بالتهــاب الكبــد الفيروســي “بــى” إثــر الوخــز
بإبـرة حوالــي  %6إلــى  ،%30بينمــا تتـراوح معــدالت اإلصابــة بالتهــاب الكبــد الفيروســي “ ســي ”
بيــن صفــر  %إلــى  %7بمتوســط يبلــغ  ،%3فــي حيــن يبلــغ متوســط انتقــال فيــروس العــوز المناعــي
البشــري حوالــي  ، %3,0وترجــع تلــك االختالفــات فــي معــدالت اإلصابــة إلــى اختــاف درجــات
تركيــز الفيــروس فــي دم الشــخص مصــدر العــدوى.

الدليــل القومــي المصــري
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تحدث أكثر إصابات اإلبر عند القيام باألعمال اآلتية:
•إعادة تغطية اإلبر أو ثنيها أو كسرها.
•إدخال إبرة في أنبوبة اختبار أو وعاء يحتوي على عينة.
•اإلصابة من شخص يحمل أدوات حادة مكشوفة.
•وضع األدوات الحادة الموجودة في أماكن غير متوقعة مثل مالءات السرير.
•عند القيام بإجراءات جراحية معقدة وخاصة جراحات العظام.
•التعامل مع المخلفات التي تحتوي على أدوات حادة أو عند التخلص من هذه المخلفات.
•حركة المرضى المفاجئة عند حقنهم.
طريقة تغطية اإلبر باستخدام يد واحدة (في حالة الضرورة فقط):

تحــدث كثيــر مــن حــاالت اإلصابــة بواســطة اإلبــر عنــد قيــام العامليــن بتغطيــة تلــك اإلبــر ،ومــن
هنــا تعتبــر عمليــة التغطيــة تلــك عمليــة خطي ـرة ،ولــذا يتعيــن التخلــص الفــوري مــن اإلبــر دون
تغطيتهــا ،مــع م ارعــاة عــدم ثنــي اإلب ـرة أو كســرها أو فصلهــا عــن الس ـرنجة باســتخدام اليــد.
وعند ضرورة إعادة تغطية اإلبرة يمكن القيام بذلك بطريقة آمنة باستخدام طريقة اليد الواحدة.
وفيما يلي الخطوات المتبعة في هذه الطريقة:
الخطوة األولى :
ضــع غطــاء اإلبـرة فــوق ســطح مســتو (يفضــل أن يكــون الغطــاء موضوعـاً بطريقــة تمنعــه مــن
التحــرك أثنــاء إدخــال اإلبـرة) ثــم ارفــع يــدك مــن فــوق غطــاء اإلبـرة.
الخطوة الثانية :
امسك السرنجة بيد واحدة وحاول إدخال اإلبرة داخل الغطاء.
الخطوة الثالثة:
عندمــا تدخــل اإلب ـرة داخــل الغطــاء تمام ـاً اســتخدم نفــس الســطح المســتوي أو نفــس اليــد
لضمــان إحــكام الغطــاء فــوق اإلبـرة مــع توخــي الحــذر ،إذ يجــب إمســاك الغطــاء عنــد مــكان
اتصالــه بجســم الس ـرنجة فــي حالــة اســتخدام نفــس اليــد (بعيــدا عــن ســن اإلب ـرة).
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مناولة األدوات الحادة:
قــد يصيــب العاملــون فــي الرعايــة الصحيــة بعضهــم البعــض عــن طريــق الخطــأ وذلــك عنــد
مناولــة األدوات الحــادة أثنــاء القيــام بإجـراء ج ارحــي مثـاً ،لــذا يتعيــن مناولــة مثــل هــذه األدوات
بطريقــة آمنــة تحــول دون حــدوث اإلصابــة.
خطوات الوقاية من اإلصابة بواسطة األدوات الحادة:
•التركيز على ما تقوم بفعله وعدم التشتت.

•التخلــص مــن جميــع األدوات الحــادة فــي أوعيــة مضــادة للثقــب فــور اســتخدامها،
ويجــب أن تكــون تلــك األوعيــة قريبــة مــن المنطقــة الجــاري اســتخدام األدوات الحــادة
فيهــا.
•عدم كسر األدوات الحادة أو ثنيها أو قطعها كما يحظر قص تلك اإلبر أيضاً.
•عــدم تغطيــة اإلب ـرة إال عنــد الحاجــة الماســة لذلــك ،وعنــد القيــام بذلــك ال يجــوز
اســتخدام اليديــن مع ـاً ،إذ يمكــن بــدالً مــن ذلــك اســتخدام طريقــة اليــد الواحــدة.
•عــدم مــلء الوعــاء المســتخدم للتخلــص مــن األدوات الحــادة عــن آخـره ،إذ يجــب إحــكام
غلــق الوعــاء واســتبداله بآخــر عنــد امتــاء حوالــي ثالثــة أرباعه.
•عــدم تفريــغ األوعيــة المســتخدمة للتخلــص مــن األدوات الحــادة ،إذ يتــم التخلــص مــن
كل وعــاء بمــا يحتويــه باعتبــاره وحــدة واحــدة.
•ارتــداء قفــازات ســميكة عنــد التخلــص مــن جميــع المخلفــات الطبيــة بمــا فــي ذلــك
األوعيــة المســتخدمة لــأدوات الحــادة.
•مناولة األدوات الحادة بطريقة آمنة.

الحاويات المخصصة للتخلص من األدوات الحادة (صناديق األمان):
يحظــر تمام ـاً التخلــص مــن اإلبــر واألدوات الحــادة فــي أكيــاس القمامــة العاديــة أو أكيــاس
المخلفــات الطبيــة الخطـرة لمــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن إصابــة مــن يحملونهــا بعــد ذلــك وانتقــال
العــدوى لهــم.

شكل رقم ()32
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:مواصفات صندوق األمان
.•حجمه يتناسب مع معدل تولد المخلفات الحادة المنتجة بالمكان
.•غير منفذ للسوائل
.•غير قابل للثقب
•ذو فتحــة ال تســمح بمــرور األيــدي للداخــل لكــن تســمح بالتخلــص مــن جميــع أنـواع األدوات
.)  إلــخ..  ســاح ســكين الترقيــع, المشــرط،الحــادة (السـرنجة واإلبـرة معــا

.•مصنوع من مادة غير قابلة للكسر
.•يمكن إغالقه بإحكام عند التخلص منه
.)•مصنوع من مادة صديقة للبيئة (غير ضارة بالبيئة عند معالجتها
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مكان إقامة المرضي بالمنشآت الصحية
مقدمة
إن عــدم االلت ـزام بتطبيــق االحتياطــات القياســية وكذلــك احتياطــات العــزل مــن أهــم العوامــل
التــي تــؤدي إلــى زيــادة معــدالت العــدوى المكتســبة مــن المنشــآت الصحيــة وذلــك طبق ـاً لتقريــر
منظمــة الصحــة العالميــة عــام  2011والخــاص بالعــدوى المصاحبــة لتقديــم الرعايــة الطبيــة.
وتشــمل االحتياطــات القياســية الواجــب اتباعهــا تنظيــم حركــة وتنقــل وإقامــة المرضــى بالمنشــآت
الصحيــة حيــث تت ازيــد مخاطــر حــدوث العــدوى مــع زيــادة حركــة المريــض داخــل المنشــأة وتنقلــه
بيــن األقســام المختلفــة .ولذلــك يجــب التشــخيص والتعـ ُّـرف المبكــر علــى المرضــى المؤكــد أو
المشــتبه إصابتهــم بأمـراض معديــة وكذلــك المرضــى األكثــر عرضــة الكتســاب العــدوى ،وتحديــد
خــط الســير والحركــة واإلقامــة لهـؤالء المرضــى وكذلــك تحديــد أولويــات تطبيــق احتياطــات العــزل
إن اســتدعى األمــر ،مــع وضــع االحتياطــات الواجــب اتخاذهــا فــى حــال ضــرورة التنقــل فيمــا بيــن
األقســام أو بيــن المنشــآت الصحيــة المختلفــة.
حركة المرضى بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية

تُعــد أقســام الطـوارئ والعيــادات الخارجيــة مــن أهــم األماكــن التــي قــد تســبب نقــل العــدوى للعديــد
مــن المتواجديــن بهــا مــن مرضــى ومقدمــي خدمــة صحيــة ،حيــث يتواجــد بهــا المريــض قبــل
تشــخيص مرضــه ،لــذا يجــب تطبيــق الممارســات اآلتيــة:
.1
.2

نشــر الملصقــات والعالمــات اإلرشــادية عنــد المداخــل أو مكتــب تســجيل المرضــى والتــي
تحــث المريــض بإعــام المختــص بالمنشــأة مــا إذا كان يعانــي مــن أى أع ـراض للعــدوى.
إج ـراء تقييــم موثــق للمخاطــر عنــد وصــول المريــض (عنــد أول نقــاط لدخــول المريــض
للمنشــأة) مــن حيــث اآلتــي:
• ارتفاع في درجة الح اررة.
• أعراض عدوى الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس وزيادة إف ارزات األنف.
• حدوث طفح جلدي.
• اإلصابة بالقيىء أو اإلسهال.
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• سابق اإلصابة أو االستعمار الميكروبي بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
.3
.4

.5

• اإلصابة باألمراض التي تؤدي إلى نقص المناعة.

تقييم حاجة المريض لتطبيق احتياطات العزل وتحديد نوعها (هواء /رذاذ /تالمس)...
اعتمــاداً علــى العالمــات اإلكلينيكيــة (االشــتباه) وعــدم انتظــار النتائــج المعمليــة.
فــي حــال وجــود مريــض مــن المؤكــد أو مشــتبه إصابتــه بمــرض معـ ٍـد يجــب وضعــه
فــي غرفــة عــزل فرديــة (ســالبة الضغــط فــي حــاالت عــزل الهـواء إن أمكــن) لحيــن تقديــم
الخدمــة الطبيــة لــه وإعطائــه األولويــة لذلــك ،مــع ضــرورة حــث المريــض علــى ارتــداء
القنــاع الج ارحــي فــي حــال التأكــد أو االشــتباه بإصابتــه باألمـراض التــي تنتقــل عــن طريــق
اله ـواء والــرذاذ.
في حال تعذر توفير غرف عزل فردية بأعداد كافية:
• يجــب إعطــاء األولويــة لحــاالت عــزل الهـواء (مثــل :الحصبــة ،الجديــري المائــي،
الــدرن الرئــوي).
• يتــم تخصيــص أماكــن محــددة النتظــار المرضــى الذيــن يعانــون مــن األمـراض
المعديــة علــى أن تبعــد بمســافة متــر علــى األقــل عــن أماكــن انتظــار المرضــى
اآلخريــن ،مــع تطبيــق االحتياطــات الالزمــة علــى هـؤالء المرضــى الحتـواء ومنــع
انتشــار العــدوى (مثــل :حــث مرضــى عــدوى الجهــاز التنفســي علــى ارتــداء
األقنعــة الجراحيــة ،تغطيــة أماكــن الجــروح المفتوحــة واإلف ـ ارزات.)...،
• يمكــن العــزل الجماعــي لحالتيــن أو أكثــر فــي غرفــة واحــدة علــى أن تكــون
اإلصابــة مؤكــدة بنفــس نــوع الميكــروب.

.6

يجــب الت ـزام مقدمــي الرعايــة الطبيــة بارتــداء أدوات الوقايــة الشــخصية وتطبيــق كافــة
احتياطــات العــزل طبق ـاً لطريقــة انتقــال العــدوى.
(للمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى الرجــوع إلــى فصلــي «االحتياطــات الصحيــة التنفســية
و«آداب الســعال» و«احتياطــات العــزل»).

.7

يجــب إعطــاء أولويــة تقديــم الرعايــة الطبيــة للمرضــى منقوصــي المناعــة للتقليــل مــن
تواجدهــم بأماكــن االنتظــار الجماعــي للمرضــى ،أو حثهــم بالتواجــد فــي األماكــن المفتوحــة
لحيــن موعــد تقديــم الرعايــة الطبيــة.
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إقامة المرضى باألقسام الداخلية

1.1يجــب التقييــم المســتمر لحاجــة المريــض لتطبيــق احتياطــات العــزل مــع تحديــد نــوع العــزل
(هـواء /رذاذ /تالمــس /وقائــي.)...
2.2يجــب وضــع مريــض عــزل اله ـواء فــي غرفــة ســالبة الضغــط (للمزيــد مــن المعلومــات،
يرجــى الرجــوع إلــى فصــل «احتياطــات العــزل»).

3.3يجــب وضــع مريــض زرع الخاليــا الجذعيــة للــدم فــي غرفــة العــزل الوقائــي (للمزيــد مــن
المعلومــات ،يرجــى الرجــوع إلــى فصــل «العــزل الوقائــي لمرضــى زرع الخاليــا الجذعيــة

للــدم»).

أولويات وضع المريض فى غرفة فردية:

•حاالت عزل الهواء (مثل :الحصبة ،الجديري المائي ،الدرن الرئوي).

•حــاالت عــدم التحكــم فــى التبــول /اإلخ ـراج أو خــروج إف ـ ارزات أو وجــود جــروح
مفتوحــة.

•المرضى المعرضين لحدوث العدوى لكونهم منقوصي المناعة.

•المرضــى المصابيــن ببكتيريــا ســتاف أوريــوس المقاومــة للميثيســيللين)(MRSA
فــى األقســام عاليــة الخطــورة مثــل ج ارحــة العظــام.

4.4يمكــن العــزل الجماعــي فــي غرفــة واحــدة لمرضــى عــزل الــرذاذ أو التالمــس وذلــك لحالتيــن
أو أكثــر علــى أن تكــون اإلصابــة مؤكــدة بنفــس نــوع الميكــروب.
5.5وفــي حــال اإلضط ـرار لوضــع مريــض عــزل رذاذ أو تالمــس مــع مرضــى آخريــن غيــر
مصابيــن بنفــس نــوع الميكــروب يجــب تطبيــق االشــتراطات اآلتيــة:

•التأكد من عدم إصابة مريض العزل بجروح مفتوحة أو وجود إف ارزات.

•عــدم وضــع مريــض العــزل مــع مرضــى معرضيــن للعــدوى مثــل المرضــى منقوصــي
المناعة.

• وضــع حائــل مــادي (ســتارة أو حاجــز) يفصلــه عــن بقيــة المرضــى بمســافة ال تقــل
عــن متــر فــي حــال عــزل التالمــس ومــن متــر إلــى متريــن فــي حــال عــزل الــرذاذ.

•االلتزام بتطبيق االحتياطات القياسية واحتياطات العزل.

224

الدليل القومي المصري

6.6يجــب وضــع خطــة وااللتـزام بتنفيذهــا فــي حــال األحــداث الطارئــة (مثــل تفشــيات العــدوى)

وعنــد تجــاوز عــدد حــاالت األمـراض المعديــة القــدرة االســتيعابية المعتــادة للمنشــأة (مثــل

خطــة إخــاء وتخصيــص عنابــر لهـؤالء المرضــى ،الضبــط المؤقــت لضغــط الهـواء داخــل
غــرف مرضــى عــزل الهـواء.)...،

حركة وتنقالت المرضى داخل وخارج المنشأة

 1.1ينبغــي الحــد مــن حركــة وتنقــل مريــض العــزل خــارج الغرفــة وقصرهــا علــى األغ ـراض
الضروريــة فقــط مثــل القيــام بإج ـراء طبــي ضــروري أو أشــعة ضروريــة تســتوجب نقــل

المريــض خــارج الغرفــة.

 2.2ي ارعــى أن يرتــدي مرضــى عــزل الهـواء والــرذاذ قنــاع ج ارحــي عنــد التنقــل داخــل المنشــأة
وكذلــك المرضــى منقوصــي المناعــة (مثــل :مرضــى الســرطان ومرضــى عمليــات زرع

األعضــاء).

 3.3فــي حالــة خــروج مريــض العــزل الوقائــي خــارج الغرفــة يجــب ارتــداء المريــض لواقيــات
الجهــاز التنفســي عاليــة الكفــاءة خاصــة فــي وجــود أعمــال إنشــائية.

 4.4الحرص على تغطية أماكن اإلصابة بالجروح المتقيحة أو اإلف ارزات.

 5.5يفضــل نقــل أو تحريــك المريــض فــي مســارات مخصصــة كمــا يتــم تجنــب أوقــات
االزدحــام.

 6.6ضــرورة إعــام العامليــن بالمــكان المتجــه إليــه المريــض سـواء داخــل المنشــأة أو خارجهــا
التخــاذ االحتياطــات الالزمــة .

(للمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى الرجــوع إلــى فصلــي «احتياطــات العــزل» و»العــزل

الوقائــي»).
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الصيدلية اإلكلينيكية/غرفة تحضير العالج
(التحضير والتخزين والتداول اآلمن لألدوية)

مقدمة
إن ممارســات تحضيــر العــاج وتخزينــه وتداولــه غيــر اآلمــن يضــع المرضــى ومقدمــي الرعايــة
الصحيــة فــي خطــر احتمــال التعــرض لمضاعفــات خطي ـرة س ـواء كانــت مضاعفــات طبيــة أم
مضاعفــات متعلقــة بانتقــال العــدوى.
وقــد يســبب العــاج عــن طريــق التنقيــط الوريــدى غيــر اآلمــن واســتخدام الحقــن وعبـوات الــدواء
بطريقــة غيــر صحيحــة إلــى حــدوث العــدوى بالميكروبــات المنقولــة عــن طريــق الــدم كمــا يــؤدى
إلــى أحــداث غيــر مقبولــة وضــارة للمرضــى وقــد يحــدث هــذا أيضــا مــن تلــوث المســتحضرات
الصيدالنيــة التــي يتــم تحضيرهــا بالصيدليــةاإلكلينيكيــة أو غرفــة تحضيــر العــاج إذا لــم يتــم
تحضي ـره بطريقــة آمنــة وأســلوب مانــع للتلــوث.
وكل هــذه األض ـرار والمخاطــر يمكــن الوقايــة منهــا وتجنبهــا عــن طريــق الممارســات اآلمنــة
وااللت ـزام باالحتياطــات القياســية لمكافحــة العــدوى والتــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى ســامة
المرضــى.
لذلــك يجــب علــى الصيادلــة التعــاون مــع فريــق مكافحــة العــدوى الختيــار المــكان والبيئــة والطــرق
المناســبة لتحضيــر العــاج.
اء بالوريــد
كمــا أن التخزيــن والتحضيــر والتــداول اآلمــن للعــاج الطبــي الــذي يتــم حقنــه س ـو ً
أو غي ـره يعتبــر أحــدأهــمإج ـراءات األســاليب المانعــة للتلــوث لخفــض معــدالت العــدوى داخــل
المنشــآت الصحيــة.
مصادر تلوث العبوات الدوائية
يوجد مصدران أساسيان لتلوث العبوات الدوائية:
•التلوث الجوهري (الداخلى) :والذي يحدث أثناء عملية التصنيع.
•التلــوث الخارجــي :والــذي يحــدث بعــد التصنيــع أى أثنــاء التحضيــر أو أثنــاء إعطائــه
للمريــض أو أثنــاء التــداول والنقــل).
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أسباب تلوث األدوية والعالج والمحاليل (المستحضرات الصيدالنية) التلوث الخارجي:
−عدم االلتزام باألسلوب المانع للتلوث.
−ضعف االلتزام بنظافة أو تطهير اليدين.
−تلوث عبوات الدواء أو الحقن الوريدية.
−مشاركة قارورة الدواء بين المرضى.
−عدم اتباع ممارسات الحقن اآلمن.
−التحضير خارج الصيدلية اإلكلينيكية أو غرفة تحضير العالج .
−التحضير في مناطق رعاية المرضى.
−عدم التحضير داخل جهاز التحكم الهندسي laminar air flow - LAF(طاولة
عمــل تدفــق الهـواءالســطحي  /كابينــة أمــان).

−عــدم التخزيــن المناســب والمالئــم طبقــا للظــروف والشــروط المطلوبــة للتخزيــن س ـواء
قبــلالتحضيــر أو بعــدالتحضيــر.

−عــدم تدريــب القائميــن بالعمــل علــى التقنيــة المناســبة المطلوبــة لهــذا اإلجـراء (األســلوب
المانــع للتلوث.)

المواصفات العامة لغرفة تحضير العالج  /الصيدلية اإلكلينيكية:
	•	

يجب توفير عنصر األمان من الحريق وسرقة المواد المخدرة.

	•	

دهان السقف والحوائط مقاوم للبكتريا.

	•	

الحوائــط واألرضيــات تكــون مــن مــادة غيــر مســامية وتتحمــل التنظيــف والتطهيــر المتكــرر

	•	

القواطع الداخلية مقاومة للحريق.

ويفضــل أن تكــون مضــادة للميكروبــات.
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	•	

التهوية:

		−

يجــب أن تكــون الغرفــة ذات ضغــط موجــب ويفضــل أن تكــون مــزودة بســتارة هوائيــة
عنــد المدخــل.

		−

تزود مداخل الهواء بمرشحات هوائية بكتيرية عالية الكفاءة.

		−

حركــة تدفــق الهـواء تكــون مــن المنطقــة (ج) إلــى المنطقــة (ب) ومنهــا إلــى المنطقــة
( أ ) (كمــا ســيأتي تفصيلــه).

		−

تزود الصيدلية اإلكلينيكية بكبائن أمان من الدرجة الثانية على األقل .LAF

		−

يقوم بالعمل بهذه الكبائن الصيادلة المدربون على تحضير األدوية والعالج.

• البنية التحتية:

تتكون الصيدلية اإلكلنيكية من ثالثة مناطق:
المنطقة ( أ ):

−وهــي منطقــة ذات مســاحة مناســبة لحجــم العمــل وتحتــوى علــى مــكان لتخزيــن
األدويــة والمســتحضرات ومــكان آخــر لتغييــر المالبــس وغســل األيــدى كمــا يوجــد
بهــا مــكان إدارى لمســئول الصيدليــة اإلكلينيكيــة ،وهــي ذات ضغــط جــوى موجــب
ولكنــه ســلبى بالنســبة للمنطقــة (ب) التــى تليهــا ،ويســمح بتواجــد مقدمــى الخدمــة فــى
هــذا المــكان بالــزى الخــاص بالمستشــفى.

المنطقة (ب)( :منطقة التجهيز) ante-room

−وهي منطقة ذات مساحة مناسبة لحجم العمل وتستخدم لتجهيز المواد المستخدمة
فــي التحضيــر وتصنيفهــا وتطهيرهــا قبــل الدخــول للمنطقــة (ج) وهــي ذات ضغــط
جــوى موجــب ولكنــه ســلبى بالنســبة للمنطقــة (ج) التــى تليهــا ويلتــزم مقدمــو الخدمــة
الصحيــة فــي هــذه المنطقــة بارتــداء جــاون نظيــف وقفــاز التكــس نظيــف وقنــاع
ج ارحــي وغطــاء رأس.

المنطقة (ج)clean room :

−وهــي منطقــة ذات مســاحة مناســبة لحجــم العمــل ويوضــع بهــا الفالتــر الهوائيــة
المطلوبــة ويتــم فيهــا خلــط وتجهيــز جرعــات الــدواء بإســلوب مانــع للتلــوث (للمزيــد
مــن التفاصيــل ارجــع الجــزء الخــاص بأســاليب العمــل).
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ـاء علــي األدويــة التــي يتــم
−يتــم تزويدهــا بالكبائــن الحيويــة والتــى يتــم تحديدهــا بنـ ً
تحضيرهــا إمــا:
o oمضــادات حيويــة ومحاليــل وتغذيــة وريديــة ( )TPNويتــم ذلــك فــي كبائــن
حيويــة عاديــة أو (.) Class II type A
o oأدويــة العــاج الكيمــاوي لمرضــي األورام ويتــم ذلــك فــي كبائــن (Class II
)type B
−يتــم ارتــداء الواقيــات الشــخصية المطلوبــة لإلج ـراء ( للمزيــد مــن التفاصيــل ارجــع
الجــزء الخــاص بالواقيــات الشــخصية) وال يســمح بتواجــد غيــر العامليــن المنوطيــن
بالعمــل بهــذه المنطقــة.
االشتراطات العامة الواجب اتباعها في تحضير وتداول وتخزين العالج:

−يجب عدم التحضير المسبق لألدوية داخل السرنجات وتخزينها لحين تنفيذ العالج.
−يجب عدم االحتفاظ بالعالج أو المتبقي من العالج داخل السرنجات.
−يجب عدم فتح السرنجة إال عند االستخدام الفعلي.
−يجب عدم استخدام السرنجة الواحدة ألكثر من مريض حتى لو تم تغيير السن.
−يجــب عــدم إعــادة اســتخدام السـرنجة عنــد ســحب أي عــاج أو محلــول مــن الحاويــة
المخصصــة لــه (ســن سـرنجة واحــد – جســم سـرنجة واحــد – إجـراء واحــد).
−يحظــر اســتخدام المحاليــل المعــدة للتنقيــط الوريــدي إلذابــة األدويــة (يجــب اســتخدام
أمبـوالت المــاء المعقــم أحاديــة االســتخدام).
−يجــب تطهيــر الســدادة المطاطيــة لعب ـوات العــاج بمطهــر مناســب كالكحــول مــن
 % 95 : 70وتركــه حتــى يجــف قبــل إدخــال ســن الس ـرنجة.
−يجــب تخصيــص العبـوات متعــددة الجرعــات لمريــض واحــد فقــط كلمــا أمكــن ذلــك،
وإذا تطلــب األمــر اســتخدام العبـوات متعــددة الجرعــات ألكثــر مــن مريــض يتــم ذلــك
فــي مــكان مخصــص لتحضيــر العــاج كمــا ذكــر ســابقا.
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−عنــد خلــط وتركيــب وتحضيــر المحاليــل والعــاج يفضــل القيــام بذلــك فــي الصيدليــة
اإلكلينيكيــة وفــي حــال عــدم توفــر الصيدليــة اإلكلينيكيــة البــد مــن تجهيــز غرفــة
منفصلــة مخصصــة لخلــط وتركيــب وتحضيــر المحاليــل والعــاج وي ارعــى فيهــا
المواصفــات العامــة للغرفــة كمــا ذكــر ســالفاً.
إعداد وتحضير المحاليل والعالج:
		−

تحديد مقدمي الخدمة المؤهلين إلعداد وتحضير وتوزيعالدواء.

		−

يحظر استخدام المكياج وطالء األظافر.

		−

الحــد مــن وصــول األشــخاص غيــر المشــاركين فــي إعــداد األدويــة إلــى المنطقــة التــي
يتــم فيهــا إعــداد األدويــة والعــاج والمحاليــل.

		−

تجنب استخدام العبوات غير المغلفة كلما أمكن ذلك.

		−

يتم إعداد والتحضير قبل اإلعطاء مباشرة.

		−

يجب االلتزام باالحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

		−

االلت ـزام بغســل أو تطهيــر األيــدي المناســب لإلج ـراء(للمزيــد مــن التفاصيــل ارجــع
الفصــل الخــاص بنظافــة األيــدي)

		−

االلتـزام بارتــداء الواقيــات الشــخصية المناســبة(للمزيــد مــن التفاصيــل ارجــع الفصــل
الخــاص بالواقيــات الشــخصية) مــع االلت ـزام بارتــداء قفــاز معقــم (ال يحتــوي علــى
بــودرة)  كمــا يتــم تغييــر القفــازات كل  30دقيقــة أو عنــد التلــوث أو التمــزق.

		−

اســتخدام األســاليب المانعــة للتلــوث(األســلوب المعقــم) فــي جميــع أنشــطة إعــداد
الــدواء عــن طريــق الحقــن (للمزيــد مــن التفاصيــل ارجــع الفصــل الخــاص باألســاليب
المانعــة للتلــوث).

          	−يتــم فحــص القنينــة للتأكــد مــن ســامة العبــوة والمكونــات ومالحظــة أي تلــون أو
تعكــر أو ترســب وفــى حالــة وجــود ذلــك يتــم التخلــصمــن العبــوةمباش ـرة.
	 	−رش أو مســح الزجاجــة (العبــوة) بكحــول  % 95 : 70كمــا يتــم مســح الســدادة
المطاطية بمســحة كحولية وتترك لتجف قبل إدخال ســن السـرنجة وأيضا يتم مســح
عنــق األمبـوالت الزجاجيــة بالكحــول ( )% 95: 70قبــل كســر األمبــول (مــا لــم تكــن
هنــاك تعليمــات خــاف ذلــك مــن قبــل الشــركة المصنعــة) .
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		−

يتــم وضــع الس ـرنجات والمحاقــن التــي تــم تعبئتهــا علــى ســبيل المثــال وليــس

الحصر(الهيباريــن) فــيمجــالمعقــم (يمكــن وضعهــا فــي صينيــة أو فوطــة معقمــة)
بعــد الفتــح والتعبئــة مباش ـرة والحفــاظ علــى المجــال المعقــم.

		−

عدم مالمسة معدات أو مستلزمات غير معقمة للمعدات أو المستلزمات المعقمة.

		−

استخدام العبوة أحادية االستخدام (الجرعة الواحدة) لمريض واحد لمنع انتشار العدوى.

		−

استخدام الفيال عديد الجرعات لمريض واحد فقط كلما أمكن ذلك (علما بأن حجم

		−

التأكــد مــن وجــود المضــاد الميكروبــي واالســتقرار الكيمائــي (عــن طريــق االطــاع

العبــوة ال يشــير إلــى مــا إذا كانــت عبــوة أحاديــة االســتخدام أم عديــدة االســتخدام).

علــى توصيــات الشــركة المصنعــة أو تعليمــات الصيدليــة اإلكلينيكيــة) فــي قــارورة

العــاج حتــى يســاعد فــي تحديــد المــدة الزمنيــة بعــد فتــح الفيــال.
          	−االلتزام بتاريخ انتهاء الصالحية المدون على العبوة.
		−

يتــم االســتخدام المباشــر للس ـرنجات الجاه ـزة التعبئــة مباش ـرة علــى ســبيل المثــال

		−

يمكــن أن تســتخدم األدويــة أحاديــة الجرعــة لعــدة مرضــى فــيأوقــات الحاجــة الماســة

(الكليكســان) بعــد الفتــح وال تتــرك للتخزيــن إال فــي مجــال معقــم.

والشــديدة فقــط بشــرط أن يتــم التعامــل معهــا فــي ظــل الظــروف اآلتيــة :

 oفـيكابينــة األمــان والتــى لهــا القــدرة للمحافظــة علـى الهـواء مــن فئــةISO 5
(ال يزيــد عــدد الجزيئــات فيــه عــن  /100قــدم مكعــب أو  /3520متــر مكعــب)

 Lلتحقيــق ذلــك الغــرض .
ويتــم اســتخدام  AF
 oأفراد مؤهلون ومدربون على التحضير والتداول اآلمن.

 oيجب التخلص منها بعد  6ساعات ما لم يوصى المصنع بغير ذلك.

 o يتــم التخلــص منهــا فــي أي وقــت عندمــا يحــدث تلــوث ظاهــر أو مرئــي أو
الوصــول إلــى تاريــخ انتهــاء الصالحيــة المــدون علــى العبــوة.

	 	−فــي حالــة اســتخدام العبـوات متعــددة الجرعــات يتــم اســتخدامها فــى أســرع وقــت حتــى
يقلــل ذلــك مــن خطــر التلــوث .
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مستوى خطورة العالج أو المحاليل التى تم تحضيرها

وفًقا لـ ( )United States Pharmacopeiaفصل ( ) 797يتم تصنيف المستحضرات

ـاء علــى خطــر التلــوث الميكروبــي لجميــع المســتحضرات
المركبــة إلــى خمــس فئــات بنـ ً
المركبــة كمــا هــو مبيــن بالجــدول التالــى:

بناء على خطر التلوث الميكروبي:
جدول رقم ( :)14تصنيف المستحضرات المركبة إلى خمس فئات ً

مستوى
الخطورة

استخدام
جهاز

الغرفة
المحيطة

القيود

أقل
خطورة

ال يوجد

الهواء
المحيط

خلط بسيط ال يزيد
عن ثالثة مكونات
غير خطرة معقمة

منخفض
الخطورة

Iso 5 +
hood

الهواء
المحيط

خلط بسيط ال يزيد
عن ثالثة مكونات
غير خطرة معقمة

منخفض
الخطورة

Iso 5 /
hood

متوسط
الخطورة

ِ
عال
الخطورة

Iso 7
+ clean
room
Iso 7

Iso 5/
hood

clean
room
Iso 7

Iso 5 /
hood

clean
room
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خلط بسيط ال يزيد
عن ثالثة مكونات
غير خطرة معقمة
خلط كل المكونات
المعقمة
يشمل خلط المواد
غير المعقمة أو
التى تعدت ال
BUD

وقت إعطاء العالج بعدالخلط 
)The beyond use date (BUD
يتم االستخدام مباشرة
في خالل ساعة كحد أقصى

خالل  12ساعة كحد أقصى
 48ساعة في درجة ح اررةالغرفة
 14يوم في الثالجة
 45يوم في الديب فريزر
 30ساعة في درجة ح اررةالغرفة
 9يوم في الثالجة
 45يوم في الديب فريزر
24ساعة في درجة ح اررة الغرفة
 3يوم في الثالجة
 45يوم في الديب فريزر
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تنظيف وتطهير كابينة األمان LAF (laminar air flow( /
		−
بالواقيــات
		−

		−

ارتداء الواقيات الشــخصية المناســبة(للمزيد من التفاصيل راجع الفصل الخاص
الشــخصية) .
يتــم التنظيــف فــي بدايــة كل نوبــة عمــل ،وكل نصــف ســاعة مــن بــدء العمــل فــي
الكابينــة ،وفــى الحــال وقــت االتســاخ أو حــدوث التلــوث الظاهــري أو تــم االشــتباه فــي
وجــود تلــوث أو حــدوث تناثــر أدويــة إلــخ...
يتــم تنظيــف الكابينــة الزجاجيــة بمــاء ســاخن ومنظــف (مــا لــم تكــن هنــاك تعليمــات
خــاف ذلــك مــن قبــل الشــركة المصنعــة) .

تداول العالج واألدوية والمحاليل

−التداول إما أن يكون تداول إلعطائه للمريض أو تداول للنقل والتخزين.
−يلــزم القيــام بنظافــة أو تطهيــر اليديــن قبــل التعامــل مــع اإلمــدادات وقنينــه العــاج،
والمحاليــل الوريديــة ،أو إعطــاء األدويــة.
 −يتــم التــداول بارتــداء الواقيــات الشــخصية المناســبة لإلجـراء (للمزيــد مــن التفاصيــل
ارجــع فصــل الواقيــات الشــخصية).
−عدم نقل وتداول المحاقن (السرنجات) المملوءة باألدوية في الجيوب أو المالبس.
−يجــب أال يتعــدى وقــت توصيــل التغذيــة الوريديــة (مــع الدهــون أو بدونهــا) أكثــر مــن
 24ســاعة.
−يجب أال يتجاوز زمن توصيل مستحلب الدهون  24ساعة ويفضل  12ساعة.
−كل أجهزة نقل المحاليل مع حاوية المحاليل يتم تغييرها كل  96 -72ساعة على
األكثــر بشــرط أن تكــون موصولــة طـوال الوقــت وبطريقــة الدائـرة المغلقــة مــا لــم تكــن
دم أو مشتقاته أو مستحلب الدهون.

تخزين المستحضرات المركبة /العالج والمحاليل

−يجــب م ارعــاه ظــروف التخزيــن ودرجــات الح ـ اررة المختلفــة طبق ـاً لتعليمــات الشــركة
المصنعة واتباع قواعدالتخزين الجيد للدواءGood Storage Product (GSP)
لجميــع األدويــة والعــاج وذلــك للحفــاظ علــي كفــاءة وحيويــة الــدواء وصالحيتــه
لالســتخدام.
−تجنــب الرطوبــة والح ـ اررة وأشــعة الشــمس والمحافظــة علــي درجــات الح ـ اررة التــي
تفرضهــا مواصفــات األدويــة والمســتحضرات .
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−تخزيــن األدويــة واإلمــدادات فــي مــكان نظيــف علــى ســطح نظيــف كمــا يجــب أن
يكــون ســهل الوصــول إليهــا لتداوالهــا.

−عــدم وضــع أى أدويــة علــى األرض مباش ـرة ويتــم وضعهــا علــى أرفــف أو قواعــد
عازلــة مــن مــادة مقاومــة للحريــق.
−يلــزم أن تكــون جميــع أصنــاف األدويــة مــزودة ببطاقــات أصنــاف مــدون عليهــا اإلســم
العلمــى للــدواء وتاريــخ الصالحيــة.

−يتــم تخزيــن القنينــة التــي لهــا نفــس الملصــق (البيانــات) أو نفــس نــوع الــدواء بجرعــات
مختلفــة بشــكل وترتيــب منفصــل عــن بعضــه البعــض.

−توفيــر ترمومتـرات فــي أماكــن ثابتــة لتســجيل درجــات الحـ اررة علــى فتـرات ثابتــة خــال
ســاعات العمل

−توافــر ثالج ـة لحف ـظ األدوي ـة الت ـي تتطل ـب اشــتراطات حفظه ـا لدرجــات ح ـ اررة
منخفضــة .

−توافــر ثالجــات ذات مجمــد لحفــظ المســتحضرات التــي تحتــاج إلــى درجــات حـ اررة أقل
مــن درجــة حـ اررة غرفــة الثالجــة .

−يجــب فحــص درجــة حـ اررة الثالجــات المســتخدمة لتخزيــن المســتحضرات الصيدالنيــة
يوميا.
ً

−يجــب فحــص درجــة ح ـ اررة الثالجــات مرتيــن يومي ـاً إذا تــم اســتخدامها لتخزيــن
اللقا حــات.

−تحفــظ المســتحضرات التــي تحتــاج لدرجــة ح ـ اررة أقــل مــن ( 2إلــى  8درجــة) فــي
المجمــد.

−عــدم وضــع األدويــة التــي يجــب حفظهــا عنــد درجــة ح ـ اررة مــن ( 2إلــى  8درجــة )
فــى بــاب الثالجــة.

−التخلــص اآلمــن مــن النفايــات (لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــوع لفصــل التعامــل اآلمــن
مــع المخلفــات الطبيــة).
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معايير مكافحة العدوى في تصميم
وتنسيق المنشآت الصحية
مقدمة
ُيعتبــر تصميــم البنيــة التحتيــة للمنشــآت الصحيــة عنصـ اًر هامـاً فــي المســاعدة علــى منــع والتحكــم
مهمــا لتحقيــق رضــا كل مــن مقدمــي
فــي انتقــال العــدوى داخــل المنشــآت الصحيــة ،كمــا يلعــب ًا
دور ً
ومتلقــي الخدمــة الطبيــة ،وفــي هــذا الســياق وردت توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة 2018
لتحســين اســتراتيجيات الوقايــة مــن العــدوى ومنهــا تحســين البنيــة التحتيــة لبيئــة الرعايــة الصحيــة.
ونظ ـ اًر لمــا تمثلــه بيئــة المنشــأة الصحيــة والبنيــة التحتيــة (ومــا يتعلــق بالتهويــة وجــودة الميــاه
وأســطح العمــل ومعــدات رعايــة المرضــى وغيــر ذلــك )...مــن خطــورة لنقــل العــدوى فــإن لفريــق
مكافحــة العــدوى (ضمــن فريــق متعــدد التخصصــات) دو اًر هامــا فــى المشــاركة بالـرأى الفنــى فــي
تصميــم وإنشــاء وتطويــر المنشــآت الصحيــة والعمــل علــى تحســينها.
كمــا تســاعد الصيانــة الوقائيــة للمبانــى فــي توافــر البيئــة الصحيــة المناســبة المطلوبــة لرعايــة
المرضــى ممــا يســاعد بــدوره فــي تنفيــذ توصيــات وإج ـراءات الوقايــة مــن العــدوى.
وتنقسم األعمال اإلنشائية عموماً إلى إنشاءات جديدة أو تطوير إلنشاءات قائمة بالفعل.
اإلنشاءات الجديدة :وتشمل:

• إنشاء مبنى جديد كلياً.
• إضافة مبنى جديد لم يكن موجوداً من قبل.
• تغيير خدمة بخدمة أخرى جديدة تماماً.
•أو إضافة خدمة لم تكن موجودة.

التطوير :وهو عملية:
•إحالل.

•تحديث.

•تطوير لمبنى حالى موجود.
( بشرط عدم اإلخالل بمستوى الخدمة الصحية والسالمة بالمنشأة رهن التجديد)
الدليــل القومــي المصــري
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تشكيل الفريق متعدد التخصصات الخاص بعملية اإلنشاء أو التطوير:
يتكون هذا الفريق من أعضاء ذوي خبرة في المجاالت اآلتية:
−منع العدوى.

−إدارة المنشآت الصحية.

−رعاية المرضى.

−تصميم المنشآت الصحية.
−مهندسى التشييد والسالمة.
ويهــدف االهتمــام بالمعاييــر التصميميــة للمنشــآت الصحيــة (طبقــا للكــود المصــرى للمعاييــر
التصميميــة للمنشــأت الصحيــة و  )ICRAللحفــاظ علــى مســتوى جــودة الخدمــات الطبيــة ومنــع
انتقــال العــدوى حيــث ت ارعــي االعتبــارات اآلتيــة:
−منع والتحكم في انتقال العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية
−معايير خاصة بأمان المريض

−الحفاظ على خصوصية المرضى
−توفير بيئة مالئمة مطابقة للمواصفات
التصميم

يراعى فى تصميم المنشأة الصحية اآلتي:
 −ي ارعــى فــي التصميــم أن يكــون اتجــاه تدفــق الهـواء مــن المناطــق النظيفــة إلــى المناطــق
المتســخة.
−يشتمل التصميم على الخدمات المساعدة و الخدمات المركزية مثل (المطبخ ،المغسلة،
التعقيــم المركــزي ،غرفــة التخزيــن المؤقــت للنفايــات )...مــع م ارعــاة أن تكــون بعيــدة عــن
أماكــن خدمــة المرضــى ولكــن يســهل الوصــول إليهــا مــن خــال طرقــات خاصــة.
 −يراعى في تصميم وبناء منشآت الرعاية الصحية أو القيام بأعمال التطوير والتجديدات
أن تســاعد علــى تســهيل النظافــة المســتمرة ووالتقليــل مــن مخاطــر انتقــال العــدوى وعليــه
يجــب االلتـزام بعناصــر تقييــم المخاطــر واشــتراطات الســامة أثنــاء البنــاء والتطويــر (حيــث
أن ظــروف اإلنشــاء أو التطويــر يمكــن أن تخلــق ظروفـاً تضــر بالمرضــى والعامليــن).
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تقييم المخاطر
يتم تقييم المخاطر طبقا لنوع المشروع.
جدول رقم ( )15تقييم المخاطر حسب نوع المشروع:
نوع
المشروع

وصف المشروع

نوع أ

المعاينة واألعمال غير االختراقية:
 إ ازلــة ســقف معلــق مــن أجــل المعاينــة فقــط بحيــث ال تزيــد اإل ازلــةعــن جــزء واحــد مــن الســقف المعلــق فــى  50قــدم.2
 دهانــات الحوائــط أو أعمــال الســباكة البســيطة التــى ال تولــد أتربــةوال تتطلــب تكســير فــى الحوائــط.

نوع ب

أعمــال صغيـرة المجــال ،قصيـرة المــدى التــى ينتــج عنهــا كميــة قليلــة مــن
أع
األتربة:
 تركيب خطوط التليفونات ووصالت الكمبيوتر. تكســير فــى الحوائــط أو تغييــر أكثــر مــن جــزء مــن األســقف مــعإمكانيــة التحكــم فــى األتربــة الناتجــة.

نوع ج

األعمــال التــى تولــد كميــات متوســطة إلــى كبي ـرة مــن األتربــة أو التــى
تحتــاج إلــى إحــال أو إ ازلــة ألى جــزء ثابــت فــى المبنــى.
 تجهيز الحوائط لعملية الدهان (المحارة). إزالة أغطية األراضى ،األسقف المعلقة. العمــل فــى القنـوات الخاصــة باألســاك الكهربائيــة فــوق األســقفالمعلقــة.

نوع د

مشاريع اإلحالل والبناء الكبرى
 األعمال التى تتطلب وقتاً أكثر وأكبر إلتمامها. تغيير جميع الوصالت الكهربائية. إنشاء ٍمبان جديدة.
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جدول ( :)16عناصر تقييم مخاطر السالمة (:)SRA-Safety Risk Assessment
والتى يشارك فيها فريق مكافحة العدوى:

تقييم
خطر العدوى
التعامل مع
المريض
وحركته

نوع المنشأة /المكان
جميع المواقع
المناطق التي تحدث
فيها معالجة المريض
ونقله وحركته

مجال المشروع
1.1اإلنشاءات الجديدة.
2.2جميع التجديدات.
1.1اإلنشاءات الجديدة.
2.2أعمــال التجديــد الرئيســية التــي تغيــر
االســتخدام الوظيفــي للمــكان.
3.3التجديــدات الطفيفــة حيــث تحــدث
معالجــة المريــض.

سالمة
العالج
واألدوية

مناطق السالمة
الدوائية

1.1اإلنشاءات الجديدة.
2.2أعمــال التجديــد الرئيســية التــي تغيــر
االســتخدام الوظيفــي للمــكان.
3.3التجديــدات الطفيفــة حيــث تحــدث
معالجــة المريــض.

المخاطر
األمنية

جميع المواقع

1.1اإلنشاءات الجديدة.
2.2جميع التجديدات.
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جدول 16أ  :فريق تقييم مخاطر السالمة وأدوارهم:
مكونات السالمة
أعضاء فريق تقييم مخاطر
السالمة

مكافحة
العدوى

التعامل مع
المريض
وحركته

سالمة
العالج
واألدوية

األمن

مقدمو الرعاية من األقسام
اإلكلينيكية المتأثره
بالمشروع

√

√

√

√

موظفو إدارة المنشأة

√

√

√

√

√

√

√

√

إخصائيو السالمة

√

√

√

√

√

√

√

√

المهندسون المعماريون
ومصممو البناء

√

√

√

√

√

√

√

√

إخصائيو مكافحة العدوى
خبراء تحسين الجودة
أفراد األمن

إخصائيو العوامل البشرية

أفراد آخرون طبقا لطبيعة
المشروع

لمكافحة العدوى 2020
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تقييم مخاطر السالمة
تحديد األخطار والمخاطر المحتملة:
•إعطــاء األولويــة لدرجــة الضــرر المحتمــل للمرضــى و/أو مقدمــى الخدمــة مــن
المخاطــر المحــددة.
تقرير تقييم مخاطر السالمة
•مخاطر سالمة المرضى ومقدمى الرعاية التى حددها فريق تقييم مخاطر السالمة.
•خصائص التصميم التى ساهمت فى المخاطر والمخاطر المحددة.
•اســتراتيجيات التصميــم للحــد مــن المخاطــر والمخاطــر المحــددة أو التخفيــف منهــا
أو القضــاء عليهــا.
االمتثال لتقييم مخاطر السالمة
العمل على تالفى ومنع المخاطر
تقييم مخاطر العدوى ()Infection Control Risk Assessment, ICRA
يجب أن يكون تقييم مخاطر العدوى مشتمالً على:
−التصميمات اآلمنة.
−أنظمة التكييف.
−تحديد واختيار مواد األسطح والتأثيث.
−تحديــد عــدد وموقــع ونــوع غــرف عــزل األمـراض المنقولــة عــن طريــق الهـواء وغــرف
العــزل الوقائــى ،طبقــا لنــوع المنشــأة.
−تحديد وحدات المعالجة الخاصة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء الالزمة الســتيعاب
الخدمات (مثل األجنحه الجراحية ،وغرف المنشأة ،والمختبرات ،والصيدليات).
−أنظمه المياه /السباكة (مسببات األمراض المنقولة عن طريق الماء).
−تحديد الحد األدنى لعدد محطات غسل اليدين وموقعها ونوعها.
−مضخات الكحول لنظافة اليدين.
−معدات اإلسعافات األولية الطارئة (مثل محطات غسل العين).
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جدول رقم  : 17أمثلة لعناصر التصميم
عنصر التصميم

نوع المنشأة

أنظمة التسخين
والتهوية والتكييف
HVAC 

المستشفي  -مبنى العيادات
الخارجية

أنظمه المياه/السباكة:
شبكات مياه الشرب

المستشفي  -مبنى العيادات
الخارجية

أنظمه توزيع مياه
الشرب الساخنة

المستشفي  -مبنى العيادات
الخارجية

نظم الصرف/المكثفات/
مصارف األرضيات

المستشفي  -مبنى العيادات
الخارجية

غسل العين ومحطات
االستحمام فى حاالت
الطوارئ

المستشفي  -مبنى العيادات
الخارجية

محطات غسل اليدين
ومضخات الكحول

المستشفى– مبنى العيادات
الخارجية -وحدات التمريض–
األطفال حيثي الوالدة – أقسام
أو مراكز عالج األورام –
قسم األشعة – غرف العالج
والفحص– الوحدات المتنقلة

حوض غسل اليد
الجراحى

بعض أقسام المستشفى
(العمليات أساساً)

االستحمام /مرافق
االستحمام

المستشفى

المفروشات

المستشفي  -مبنى العيادات
الخارجية

األسطح والسقف
والحوائط

المستشفي  -مبنى العيادات
الخارجية

عنــد إج ـراء تقييــم مخاطــر العــدوى وتطويــر متطلبــات الوقايــة مــن مخاطــر العــدوى لمناطــق
المبنــى والموقــع المتأثــر بالبنــاء أو التطويــر يتــم تنــاول مــا يلــى:
	-أثر تعطيل الخدمات األساسية للمرضى والعاملين.
	-المخاطر المختلفة ومستويات الحماية لكل منطقة /مكان معين.
لمكافحة العدوى 2020
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	-مكان المرضى وفًقا لقابليتهم لإلصابه بالعدوى وتعريف المخاطر على كل منهم.
	-أثر حركة الحطام ،وتدفق حركة المرور ،وتنظيف االنسكابات.
	-تقييم أنشطه البناء الخارجية والداخلية.
	-تحديد وتعريف موقع المخاطر.
جدول رقم  :18تقسيم المناطق على حسب درجة الخطورة (مكان المرضى):
األقل خطورة

متوسطة الخطورة

عالية الخطورة

األكثر واألعلى خطورة

−منطقة
المكاتب
اإلدارية

−القلب
−الموجات
الصوتية على
القلب
−المناظير
−العالج
الطبيعى
−األشعة

−رعاية القلب
−االستقبال
−أكشاك الوالدة
−المعامل
(سحب
العينات)
−رعاية حديثي
الوالدة
−األطفال
−الصيدلية
−وحدات
الجراحة

−أماكن رعاية المرضى
منقوصى المناعة
−معمل قسطرة القلب
−التعقيم المركزى
−وحدات الرعاية المركزة
−غرف العزل
−غرف العمليات متضمنة
غرف إجراء العمليات
القيصرية

منع مخاطر العدوى (كيفية التحكم في مخاطر انتقال العدوى أثناء التشييد والبناء):

•تحديد نوع الهواء بمنطقة اإلنشاءات (هواء نقى قادم من الخارج أم هواء يعاد تدويره).
•تحديد أماكن إقامة المريض وتغيير مكانه.
•إنشــاء الحواجــز وغيرهــا مــن تدابيــر الحمايــة الالزمــة لحمايــة الوحــدات أو المرضــى
المعرضيــن للملوثــات المحمولــة باله ـواء.
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•نظام التكيف المؤقت والمياه أو تعديلها طبًقا لمرحلة البناء.
•الحماية من أعمال الهدم.
•تدريــب مقدمــى الخدمــة والــزوار ،وعمــال البنــاء إثــر حركــة الحطــام ،تدفــق حركــة المــرور
لعمــال البنــاء ،وتنظيــف واســتخدام المصاعــد لمـواد البنــاء وعمــال البنــاء.

•تخصيص مصعد الستخدام عمال البناء فقط (إذا أمكن ذلك).
•نقل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة بعيداً عن مكان البناء.
االحتياطات الوقائية العامة لمنع العدوى أثناء عمليات التشييد والبناء:

•العمل على أن يكون تدفق الهواء من المناطق النظيفة إلى المناطق المتسخة.

•يكون ضغط الهواء سالب في منطقة اإلنشاء ،والحفاظ على ضغط الهواء السلبى.
•الهـواء الناتــج مــن عمليــة اإلنشــاء يتــم التخلــص منــه مباشـرة خــارج المبنــى وال يعــاد تدويـره
إن أمكــن.

•فــي حالــة إعــادة تدويــر الهـواء الناتــج مــن عمليــة الهــدم والبنــاء يجــب أن يمــر أوالً علــى
فلتــر عـ ِ
ـال الكفــاءة.
•الحفــاظ علــى معــدل مناســب لتغييــر اله ـواء فــى مناطــق رعايــة المرضــى القريبــة مــن
منطقــة اإلنشــاء.

•تخصيــص مالبــس خاصــة أثنــاء عمليــة الهــدم والبنــاء للقائميــن علــى المشــروع ويتــم
تغييرهــا كاملــة كلمــا تــم الخــروج مــن منطقــة الهــدم والبنــاء.

•االلتزام بارتداء أدوات الوقاية الشخصية.
•االلتزام بنظافة البيئة.

لمكافحة العدوى 2020
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جدول رقم ()19
تقييم درجة الخطورة طبقا لنوع المشروع ومكان المريض (المنطقة الخاصة بالمشروع):
درجة خطورة المكان  /نوع المشروع نوع المشروع نوع المشروع نوع المشروع
د
ج
ب
أ
المنطقة
أقل خطورة

١

٢

٢

٤-٣

متوسط الخطورة

١

٢

٣

٤

ِ
عال الخطورة

١

٢

٤-٣

٤

األكثر واألعلى خطورة

٢

٤-٣

٤-٣

٤

إذا كانــت درجــة تقييــم الخطــورة تســاوى  1أو  2يتــم العمــل باالحتياطــات الوقائيــة العامــة أثنــاء
عمليــة الهــدم والبنــاء أمــا فــى حالــة تقييــم درجــة الخطــورة  3أو  4يتــم العمــل باحتياطــات أكثــر
مــن االحتياطــات العامــة والرجــوع إلــى فريــق مكافحــة العــدوى.
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جدول رقم  :20االحتياطات الوقائية أثناء وبعد فترة العمل فى المشروع:
درجة

أثناء فترة المشروع

االحتياط

توفير وسائل تمنع تصاعد األتربة من منطقة العمل.
درجة ١

درجة ٢

درجة 3

اليوجد اختالف

يقــوم مســئول اإلدارة الهندســية بإعــادة األســقف المعلقــة
فــور عمليــة المالحظــة
فعالــة تحــد مــن انتشــار األتربــة فــى
1.1توفيــر وســائل َّ
األج ـواء المحيطــة.
2.2يتــم إجـراء تنظيــف رطــب لألســطح للتحكــم فــى األتربــة
أثنــاء عمليــة التكســير.
3.3يتم إغالق األبواب غير المستخدمة.
4.4يتم إغالق فتحات التهوية بواسطة اإلدارة الهندسية.
5.5يتــم وضــع دواســات رطبــة عنــد مداخــل و مخــارج
منطقــة العمــل.
6.6إ ازلــة أو عــزل أنظمــة التكييــف المركــزي مــن مناطــق
العمــل بواســطة اإلدارة الهندســية

1.1إزالة أو عزل أنظمة التكييف المركزي من مناطق العمل.
2.2وضــع عـوازل حــول المشــروع للتحجيــم مــن انتشــار
األتربة والملوثات ،مثل الوحدات البالســتيكية.
3.3المحافظــة علــى ضغــط اله ـواء الســالب فــى منطقــة
العمــل مــع اســتخدام فالتــر عاليــة الكفــاءة لتنقيــة اله ـواء.
4.4احتواء مخلفات المشروع فى حاويات محكمة الغلق.

5.5تغطيــة حاويــات نقــل النفايــات بالشـرائط الالصقــة
إن لــم يوجــد بهــا غطــاء.

درجة٤

بعد االنتهاء من المشروع

1.1يتــم شــفط األتربــة بواســطة مكنســة مــزودة بفالتــر عاليــة الكفــاءة ثــم
يتــم مســح منطقــة العمــل بواســطة فــوط مبللــة أو تنظيــف رطــب فقــط
حســب الحاجــه قبــل تــرك منطقــة العمــل.
2.2يتم مسح أسطح العمل بواسطة الكلور 5000جزء فى المليون.
3.3يتم احتواء مخلفات المشروع فى حاويات محكمة الغلق.
4.4يتــم إلغــاء العــزل علــى أنظمــة التكييــف المركــزي التــى ســبق عزلهــا
وقــت العمــل.
5.5عمــل النظافــة النهائيــة الرطبــة أو الشــفط باســتخدام مكانــس مــزودة
بفالتــر عاليــة الكفــاءه (يمكــن أن يتــم ذلــك بواســطة شــركة النظافــة
الخاصــة بالمستشــفى)
1.1ال يتــم إ ازلــة الع ـوازل إال بعــد معاينــة الموقــع بواســطة فريــق مكافحــة
العــدوى للتأكــد مــن نظافتــه التامــة.
2.2قيــام الخدمــات المعاونــة بإ ازلــة الع ـوازل بعنايــة للتقليــل مــن انتشــار
الملوثــات واألتربــة المصاحبــة لعمليــة البنــاء.
3.3يتم شفط األتربة بواسطة مكانس مزودة بفالتر عالية الكفاءة.
4.4مســح أســطح العمــل بواســطة بواســطة الكلــور 5000جــزء فــى
المليــون.
5.5تقــوم شــركة النظافــة الخاصــة بالمستشــفى بعمــل النظافــة النهائيــة
قبــل بدايــة العنايــة بالمرضــى.
6.6يتــم إلغــاء العــزل فــى أنظمــة التكييــف المركــزي التــى ســبق عزلهــا
بواســطة اإلدارة الهندســية.
7.7يتم إجراء أخذ عينات الهواء إذا لزم األمر

1.1إ ازلــة أو عــزل أنظمــة التكييــف المركــزي مــن 1.1قيــام الخدمــة المعاونــة بإ ازلــة الع ـوازل بعنايــة للتقليــل مــن
مناطــق العمــل.
انتشــار الملوثــات واألتربــة المصاحبــة لعمليــة البنــاء.
2.2إزالة أو عزل أنظمة التكييف الموصلة للهواء.
2.2احتواء مخلفات المشروع فى حاويات محكمة الغلق.
3.3وضــع عـوازل حــول المشــروع للتحجيــم مــن انتشــار
3.3شــفط األتربــة بواســطة مكانــس مــزودة بفالتــر عاليــة
األتربــة والملوثات.
الكفــاءة.
4.4متابعــة المحافظــة علــى ضغــط الهـواء الســالب فــى
منطقــة العمــل مــع اســتخدام فالتــر عاليــة الكفــاءة
4.4مســح أســطح العمــل بواســطة الكلــور 5000جــزء فــى
لتنقيــة الهـواء.
المليــون .
5.5إغــاق كل الفتحــات والمواســير بعنايــة بواســطة
مســئول اإلدارة الهندســية.
ي
5.5إلغــاء العــزل فــى أنظمــة التكييــف المركــز التــى ســبق
عزلهــا وقــت العمــل.
6.6توفيــر غرفــة قبــل البــدء فــي المشــروع تخصــص
لتنظيــف مالبــس العمــال بواســطة مكانــس مــزودة
بفالتــر عاليــة الكفــاءة ،أو يلتــزم العمــال بارتــداء 6.6تقــوم شــركة النظافــة الخاصــة بالمستشــفى بعمــل النظافــة
النهائيــة قبــل بدايــة العنايــة بالمرضــى.
مالبــس خاصــة بالعمــل يتــم التخلــص منهــا قبــل
مغــادرة الموقــع.
7.7يتم إجراء أخذ عينات الهواء إذا لزم األمر
7.7عنــد الدخــول لمنطقــة العمــل يتــم وضــع غطــاء
فــوق األحذيــة التــى يتــم تغييرهــا مــع كل مغــادرة
للمشــروع.
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محطات غسل األيدي

   	•    يجب أن تكون مساحة وعمق األحواض مناسبة الحتواء الرذاذ المتناثر.
	•	

يوضــع الحــوض فــي مــكان ظاهــر يســهل الوصــول إليــه وبحيــث اليتواجــد داخــل أماكــن

	•	

تثبــت الصبانــة أو مضخــات الصابــون والمطه ـرات وحامــل ورق (أو فــوط) التجفيــف

تخزيــن وال خلــف أعمــدة.

أعلــى مــن مســتوى الصنبــور.

األرضيات

يجب أن تكون مصنوعة من مادة ملســاء غير مســامية ال تســمح باالنزالق ،ســهلة التنظيف
والتطهيــر وتتحمــل الم ـواد المطه ـرة والمنظفــة وحركــة (الترولــى) التــى يتــم اســتخدامها لنقــل
المرضــى واألجهـزة ...إلــخ ،مــع م ارعــاة أن تكــون مناطــق االلتقــاء مــع الحوائــط دائريــة غيــر

حــادة .كمــا ي ارعــى عــدم وجــود فواصــل بيــن البالطــات.
الحوائط

يجــب أن تكــون مصنوعــة مــن مــادة ملســاء غيــر مســامية ســهلة التنظيــف والتطهيــر وتتحمــل
الم ـواد المطه ـرة ،مــع م ارعــاة أن تكــون مناطــق التقــاء الحوائــط دائريــة غيــر حــادة ،وفــي
حالــة الحوائــط المطليــة يجــب أن يكــون الطــاء مــن مــادة ملســاء ســهلة التنظيــف والتطهيــر
(ويفضــل أن تكــون مــن مــادة مضــادة للبكتيريــا فــي المناطــق عاليــة الخطــورة).

األسقف

يجــب أن تكــون مصنوعــة مــن مــادة ملســاء غيــر مســامية ســهلة التنظيــف والتطهيــر وتتحمــل

المـواد المطهـرة.
ملحوظة هامة:

•يتــم االلتـزام بالكــود المصــرى للمعاييــر التصميميــة للمستشــفيات والمنشــآت الصحيــة (جــزء
أول وثانــى وثالــث) مــع األخــذ فــي االعتبــار بتعليمــات مكافحــة العــدوى.

•فــي حالــة اإلنشــاءات الجديــدة وأعمــال التطويــر ت ارعــى المســاحات طبًقــا للتعليمــات الـواردة
بالكــود المصــرى للمعاييــر التصميميــة للمنشــآت الصحيــة.
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الميكروبات متعددة المقاومة للمضادات الحيوية
مقدمة
تُعــرف الميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة بأنهــا الميكروبــات المقاومــة لفئــة
(مجموعــة) أو أكثــر مــن فئــات المضــادات الحيويــة ،وتمثــل هــذه الميكروبــات مشــكلة كبي ـرة
ألنظمــة تقديــم الخدمــة الصحيــة فــي الــدول الناميــة والمتقدمــة ،حيــث تــؤدي اإلصابــة بالعــدوى
بهــذه الميكروبــات لزيــادة مــدة وتكلفــة العــاج كمــا ترتفــع آنــذاك نســب حــدوث المضاعفــات
والوفيــات ،خاصــة بيــن المرضــى المصابيــن بأم ـراض أخــرى تؤثــر فــي مناعتهــم أو المرضــى
الذيــن يتعاطــون أدويــة وعالجــات لتثبيــط المناعــة كمرضــى نقــل األعضــاء .وينتــج عــن ذلــك
أيضـاً أن يصبــح بعــض المرضــى ومقدمــي الخدمــة الصحيــة حاضنيــن لمســتعمرات الميكروبــات
المقاومــة للمضــادات الحيويــة حتــى دون اإلصابــة بالمــرض وبذلــك يمثلــون مصــد اًر النتقــال
العــدوى إلــى مجموعــة أخــرى مــن المرضــى والعامليــن داخــل المنشــأة الصحيــة .ويعتبــر زيــادة
اســتخدام المضــادات الحيويــة فــي المنشــآت الصحيــة أو علــى مســتوى المجتمــع دون ضــرورة
طبيــة أحــد أهــم العوامــل المؤث ـرة علــى ظهــور ســاالت مــن الميكروبــات المقاومــة للمضــادات
الحيويــة ويتضاعــف حجــم المشــكلة فــي المنشــآت الصحيــة التــي ال تمتلــك سياســات وضوابــط
واضحــة للتحكــم فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة وضمــان اســتكمال العــاج بالمضــاد الحيــوي
المناســب بشــكل كامــل وفعــال .باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فــإن هنــاك عــدة عوامــل خطــورة أخــرى
تــؤدي إلــى زيــادة انتقــاء هــذه الســاالت وانتشــارها فــي المنشــآت الصحيــة ،منهــا عــدم االلت ـزام
بتطبيــق إجـراءات مكافحــة العــدوى فــي هــذه المنشــآت ،باإلضافــة إلــى النقــص فــي بعــض المـوارد
وعــدد العامليــن فــي مقابــل الزيــادة فــي عــدد المرضــى والمتردديــن.
ظهــور المقاومــة للمضــادات الحيويــة وانتشــارها (دور الضغــط االنتقائــي للســاالت المقاومــة
للمضــاد الحيــوي)

تتميــز الفلــو ار الطبيعيــة الموجــودة داخــل الجســم بدورهــا الوقائــي ،ولكــن حينمــا يتــم اســتخدام
المضــادات الحيويــة بشــكل غيــر ســليم فإنهــا تقضــي علــى ســاالت البكتيريــا (الفلــورا) الطبيعيــة
غيــر المقاومــة للمضــادات الحيويــة ويحــل محلهــا أنـواع أخــرى مــن الســاالت الممرضــة المقاومــة
للكثيــر مــن مجموعــات المضــادات الحيويــة المختلفــة،
الدليــل القومــي المصــري
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ويســاعد االســتخدام غير المطلوب أو العالج غير المكتمل بالمضادات الحيوية على اكتســابها
للمقاومــة وهــو مــا يعــرف بالضغــط االنتقائــي للســاالت المقاومــة للمضــاد الحيــوي .تتكاثــر أعــداد
هــذه الميكروبــات نتيجــة لغيــاب الفلــو ار الطبيعيــة  -ذات الــدور الوقائــي -وغالبـاً مــا يحــدث ذلــك
فــي مجــرى الجهــاز الهضمــي الــذي يحمــل معظــم البكتيريــا ومــن ثــم يحمــل الب ـراز أن ـواع عديــدة
مــن البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة ،ممــا يســاعد علــى انتقــال هــذه الميكروبــات مــن
مريــض آلخــر فــي محيــط المستشــفى بواســطة أيــدي العامليــن واألدوات المشــتركة (مثــل المبــاول
والقصــاري) وغيرهــا مــن المعــدات التــي ال يتــم إعــادة معالجتهــا بصــورة صحيحــة .كمــا يــؤدي
ـتعمرين بالميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة إلــى زيــادة
تنامــي أعــداد المصابيــن والمسـ َ
احتمــاالت تلــوث البيئــة المحيطــة بالمريــض والتــي تشــكل مخزون ـاً ومصــد اًر محتم ـاً النتقــال
وانتشــار هــذه الميكروبــات إلــى مرضــى آخريــن داخــل منشــأة الرعايــة الصحيــة.

شكل رقم ()33
الضغط االنتقائى للمضادات الحيوية
طريقة اكتساب الميكروبات للقدرة على مقاومة المضادات الحيوية
تكتســب الميكروبــات القــدرة علــى مقاومــة المضــادات الحيويــة بتغييــر شــفرتها الجينيــة وذلــك بأحــد
الطــرق التالية:
 )1اكتســاب جينــات المقاومــة مــن خاليــا ميكروبيــة أخــرى مــن نفــس النــوع أو مــن أنـواع
أخــرى متقاربــة (اكتســاب أفقــي لعوامــل المقاومــة).
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 )2حــدوث طف ـرة جينيــة أثنــاء االنقســام تــؤدي إلــى تكويــن الجينــات المســئولة عــن
المقاومــة فــي األجيــال الجديــدة وتحويلهــا إلــى ســاالت مقاومــة للمضــادات الحيويــة
(اكتســاب أرســي لعوامــل المقاومــة).
يــؤدي تغييــر الشــفرة الجينيــة إلــى اكتســاب البكتيريــا القــدرة علــى مقاومــة عمــل المضــادات الحيويــة
عــن طريــق أحــد اآلليــات التاليــة:
•   تقليــل نفاذيــة المضــاد الحيــوي مــن الغشــاء الخلــوي للميكــروب أو اكتســاب القــدرة علــى
طــرد المضــاد الحيــوي خــارج خليــة الميكــروب بعــد دخولــه ،مثــل بكتيريــا الســودوموناس
المقاومــة لإليميبنيــم.
()Imipenem Resistant Pseudomonas aeruginosa
•   تغيير (شكل أو عدد) مستقبالت المضاد الحيوي داخل الخلية ،ومثال ذلك بكتيريا
الستاف أوريس المقاومة للميثيسيللين (.)MRSA
)”(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus “MRSA
•  تغييــر مســار التمثيــل الغذائــي للميكــروب (الــذي يعمــل المضــاد الحيــوي علــى تعطيلــه)
إلــى مســار آخــر ال يؤثــر عليــه المضــاد الحيــوي مثــل البكتيريــا العصويــة الســالبة لصبغــة
جـرام والمقاومــة لمركبــات الســلفا.
()Sulphonamides Resistant Gram Negative Bacilli
•   إنتــاج إنزيمــات تعطــل عمــل أو تــؤدي إلــى تغييــر تركيــب المضــاد الحيــوي ممــا يبطــل
فعاليتــه ،مثــل بكتيريــا الكليبســيال المنتجــة إلنزيــم بيتــا الكتاميــز.
()ESBL Producer Klebsiellapneumoniae
أمثلة للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بالمنشآت الصحية

أدت إســاءة اســتخدام المضــادات الحيويــة إلــى ظهــور أن ـواع مــن البكتيريــا مقاومــة للمضــادات
الحيويــة فــي كل مــن البكتيريــا الموجبــة والســالبة لصبغــة جرام.ومــن أكثــر هــذه األنـواع انتشــا اًر فــي
منشــآت الرعايــة الصحيــة فــي مصــر:
• ميكروب الستاف أوريس المقاوم للميثيسيللين (:)MRSA

   −يوجد ميكروب الستاف أوريس ( (Staphylococcus aureusعلى الجلد وداخل األجزاء
األمامية من التجاويف األنفية في  % 10إلى  %20من األشخاص البالغين الطبيعين،
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إال أنــه مــن أهــم الميكروبــات المســببة لعــدوى المواضــع الجراحيــة والقــروح وعــدوى مجــرى
الــدم وااللتهــاب الرئــوي داخــل المستشــفيات وكذلــك العــدوى المنتش ـرة فــي الجســم والمتعلقــة
باإلف ـ ارزات الســامة للميكــروب (.)Septicemia
   −وفي األحوال العادية يستجيب هذا الميكروب لمركبات بيتا الكتام ()Beta Lactams
اســتجابة متمي ـزة والتــي تشــمل مجموعــات البينيســيللين ،الكيفالوســبورين ،الكاربابينيــم
( (Penicillins-Cephalosporins-Carbapenemsولــذا تُعــد هــذه المركبــات هــي
االختيــار األول لعــاج العــدوى التــي يســببها هــذا الميكــروب ،غيــر أن هــذا الميكــروب قــد
اكتســب مقاومــة لهــذه المركبــات بتحــور جينــي أدى لظهــور مقاومــة لعقــار الميثيســيللين
 Methicillinونشــوء الســاالت المقاومــة ( (MRSAوالــذي يقــاوم كل مركبــات البيتــا
الكتــام ،ويســتجيب لعقــار الفانكوميســين (.)Vancomycin
   −ظهــرت بعــض أن ـواع مــن ( (MRSAذات مقاومــة متوســطة لعقــار الفانكوميســين
) (VISAوقليــل منهــا لهــا مقاومــة كاملــة لعقــار الفانكوميســين ).(VRSA
   −وممــا يزيــد الموقــف صعوبــة هــو أن ميكــروب ( (MRSAانتشــر فــي المجتمــع مســبباً
عــدوى الجلــد واألنســجة الرخــوة وااللتهــاب الرئــوي (.(CA-MRSA
المكورة اإليجابية لصبغة جرام (:)Gram Positive Cocci
• البكتيريا
َّ
 هــي مجموعــة مــن البكتيريــا اإليجابيــة لصبغــة جـرام ،وهــي هوائيــة اختياريــة .وتســتوطنبصفــة دائمــة الجهــاز الهضمــي والقنـوات الم ارريــة ،كمــا توجــد بدرجــات أقــل فــي المهبــل وقنــاة
مجــرى البــول.
 ظهــرت اإلنتيروكــوكاي ( )Enterococciوبكتيريــا ســتاف الســالبة الختبــار الكواجيوليــز( )Coagulase Negative Staphylococciكمســببات ألم ـراض خطي ـرة علــى الرغــم
مــن اعتبارهــا ســابقاً مــن البكتريــا المتعايشــة أو مــن الفلــو ار الطبيعيــة.
 هــذه الميكروبــات تقــاوم عوامــل الح ـ اررة فتنمــو فــي مجــال واســع مــن  10°إلــي 45°م،وتنمــو فــي وجــود تركي ـزات عاليــة مــن الملــح ( ،) Nacl 6.5%ورغــم ذلــك فــإن هــذه
الميكروبــات تعــد قليلــة الض ـراوة )(Low Virulenceعلــى العائــل.
 تشــكل هــذه الميكروبــات خطــورة علــى مرضــى المستشــفيات خاصـ ًة مرضــى الرعايــاتالمركـزة ومنقوصــي المناعــة ،وتنتقــل بالتالمــس المباشــر وغيــر المباشــر.
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لهــذه الميكروبــات مقاومــة داخليــة للمضــادات الحيويــة تشــمل مركبــات الســلفا
)،)Clindamycin
الكلينداميســين
)،(Sulfamethoxazole Trimethoprim
الكيفالوســبورين) ، (Cephalosporinsوكذلــك الجرعــات القليلــة مــن األمينوجليكوســيد
).)Aminoglycosides
• البكتيريا المعوية العصوية السالبة لصبغة جرام (:)Enterobacteriaceae
 هــي مجموعــة واســعة مــن مجموعــات البكتيريــا الهوائيــة االختياريــة التــي تعيــش فــياألمعــاء الغليظــة لإلنســان والحي ـوان باإلضافــة للبيئــة ،وهــذه المجموعــة تعتبــر مســبب شــائع
للعــدوى المصاحبــة لتقديــم الخدمــات الطبيــة داخــل المنشــآت الصحيــة مثــل عــدوى مجــرى
الــدم المصاحــب للقســاطر الوريديــة وااللتهــاب الرئــوي والمواضــع الجراحيــة والمســالك البوليــة،
باإلضافــة إلــى عــدوى الجهــاز التنفســي الســفلي والمســالك البوليــة واإلســهال فــي المجتمــع.
 تشمل هذه المجموعة اإليشيريشيا كوالي ( ،(E.coliالكليبسيال (،)Klebsiellaالبروتياس(،(Proteusاإلنتيروباكتر(،(Enterobacterالسالمونيال (.(Salmonella
 لهــذه المجموعــة مــن الميكروبــات الكثيــر مــن عوامــل الضـراوة تمثــل قدرتهــا علــى االلتصــاقبأنســجة العائــل وإفـراز الســموم واإلنزيمــات وتكويــن غشــاء بيولوجــي ( )Biofilmيحميهــا مــن
األجســام المضــادة والمضــادات الحيوية.
 تنتشــر األن ـواع المنتجــة إلنزيمــات البيتــا الكتاميــز”(Extended Spectrum(”ESBLs ß-lactamasesعلى نطاق واسع اآلن في بكتيريا الكليبسيال ()Klebsiella pneumoniae
واإليشيريشــيا كـوالي وهــذه الميكروبــات ال تتأثــر بالعديــد مــن المضــادات الحيويــة مثــل مركبــات
البنيســيللين والجيــل الثالــث مــن الكيفالوســبورين .وتنتشــر هــذه الميكروبــات فــي الوحــدات عاليــة
الخطــورة مثــل وحــدات العنايــة المرك ـزة ووحــدات العنايــة المرك ـزة لحديثــي ال ـوالدة ،كمــا تصيــب
المرضــى منقوصــي المناعــة والمتصليــن باألجه ـزة االختراقيــة (أجه ـزة التنفــس الصناعــي –
قســاطر وريــد مركزيــة – قســاطر بوليــة  )...وكذلــك المرضــى الذيــن يتلقــون المضــادات الحيويــة
ذات المجــال الواســع فــي وحــدات الغســيل الكلــوي وأماكــن الرعايــة طويلــة المــدى )(LTCF
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 هــذه المجموعــة مــن الميكروبــات ال ي ـزال بعضهــا حســاس لمجموعــات الكاربابينيــم،األمينوجليكوســيد ،الفلوروكينولــون ( ،)Fluoroquinolonesحيــث ظهــرت بعــض
الســاالت المقاومــة لتلــك المركبــات مثــل البكتيريــا المعويــة العصويــة الســالبة لصبغــة جـرام
والمقاومــة للكاربينيــم (.(CRE
• البكتريا العصوية السالبة لصبغة جرام الموجودة في البيئة
(:)Environmental Gram Negative Bacilli
 -تعــد مجموعــة البكتيريــا العصويــة البيئيــة الســالبة لصبغــة ج ـرام مــن األســباب الشــائعة

للعــدوى المصاحبــة لتقديــم الرعايــة الطبيــة ،ورغــم أن منشــأها هــو البيئــة المائيــة والرطبــة

فإنهــا تســاهم مســاهم ًة كبي ـرة فــي الكثيــر مــن األم ـراض المعديــة داخــل المنشــآت الصحيــة،
كمــا تتصــف بــأن لهــا مقاومــة داخليــة للمضــادات الحيويــة.
 يصعــب التخلــص مــن البكتيريــا العصويــة الســالبة لصبغــة ج ـرام إذا مــا انتقلــت إلــىالوحــدات التــي ترتفــع فيهــا درجــة الخطــورة.

 من أمثلة هذه العصويات البيئية:o

ينتشــر ميكــروب األســينيتوباكتر( )Acinetobacterعلــى نطــاق واســع فــي

وحــدات العنايــة المرك ـزة علــى مســتوى العالــم وكذلــك مصحــات األم ـراض الصدريــة

ويتصــف بمقاومتــه لمعظــم المضــادات الحيويــة ،ويلعــب دو اًر هام ـاً كمســبب لتفشــي
العــدوى فــي المستشــفيات.
o

يمكــن عــزل ميكــروب الســودوموناس ) (Pseudomonas aeruginosaمــن

الجــروح ومــن الجهــاز التنفســي (مرضــى الرعايــة المرك ـزة المتصليــن بأجه ـزة التنفــس
الصناعــي) والجهــاز البولــي للمرضــى ومــن عــدوى الحــروق فــي معظــم المستشــفيات،

كمــا يكثــر وجــوده فــي بيئــة المنشــأة فــي حاويــات المطه ـرات المكشــوفة والمناطــق

الرطبــة والمبتلــة وعلــى المعــدات.
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o

ال يقتصــر األمــر علــى هذيــن النوعيــن بــل تتســبب أنـواع كثيـرة مــن العصويــات

البيئيــة الســالبة لصبغــة جـرام التــي ال تخمــر الجلوكــوز( (NonFermentersعــدوى
وتفشــيات وبائيــة فــي المنشــآت الصحيــة خاص ـ ًة فــي الرعايــات المرك ـزة إذا لــم تتبــع
ممارســات مكافحــة العــدوى.
 -مستودع العدوى لهذه الميكروبات هو المرضى المصابين بالعدوى أو المستعمرين بها،

فمثـاً أظهــرت بعــض الد ارســات أن نســبة المرضــى الذيــن يحملــون ميكــروب الســودوموناس

فــي البـراز تتـراوح بيــن  %6,2إلــى  ،%24بينمــا يتواجــد الميكــروب نفســه فــي البيئــة المحيطــة
بالمريض.

 تتســبب هــذه المجموعــة فــي عــدوى مجــرى الــدم ،وزادت نســبة مشــاركة الميكروبــاتالعصويــة الســالبة لصبغــة جـرام مثــل الســودوموناس واألســينيتوباكتر وبعــض أنـواع الفطريــات

( (Candidaكمســبب لعــدوى الــدم خــال العقــود األربعــة األخي ـرة ويشــمل ذلــك العــدوى
المصاحبــة للقســاطر الوريديــة.

 -معظــم هــذه المجموعــة مــن الميكروبــات ذات ضـراوة منخفضــة وتســبب العــدوى االنتهازيــة

فــي المرضــى ذوي المناعــة المنقوصــة بســبب الســن أو األجه ـزة االختراقيــة أو الج ارحــة أو
تلقــي العــاج الكيمــاوي أو المثبــط للمناعــة.

 يبدأ العالج األولي لهذه الميكروبات بأكثر من نوع من المضادات الحيوية(Combination )Therapyفبالنســبة لميكــروب الســودوموناس يتــم اســتخدام إحــدى مركبــات البيتــا الكتــام
مع األمينوجليكوسيد.
مالحظة:
يجــب أن يتــم التمييــز بيــن أمريــن هاميــن ،األول هــو اكتســاب العــدوى بســاالت
مقاومــة لمختلــف العقاقيــر والثانــى هــو انتشــار هــذه العــدوى .فإســاءة اســتخدام
المضــادات الحيويــة تــؤدي إلــى اكتســاب اإلصابــة بعــدوى الميكروبــات المقاومــة
للمضــادات الحيويــة ،بينمــا يرجــع انتشــار هــذه الميكروبــات أو غيرهــا إلــى عــدم
االلت ـزام بأســاليب مكافحــة العــدوى.
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االســتراتيجيات العامــة المتبعــة لمنــع والحــد مــن انتشــار الميكروبــات المقاومــة للمضــادات
الحيويــة (المســتوى األول)
فــى أغلــب األحيــان تكــون أع ـراض اإلصابــة بعــدوى الميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات

الحيويــة هــى نفســها أعـراض اإلصابــة بالميكروبــات الحساســة للمضــادات الحيويــة ،وبالرغــم مــن

وجــود عالجــات مــن المضــادات الحيويــة لمثــل هــذه الميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات
الحيويــة ،إال أن ظهــور فصائــل مقاومــة لهــذه العالجــات يجعــل الحــد مــن انتشــارها مــن أهــم
أولويــات ب ارمــج مكافحــة العــدوى .وهنــاك اســتراتيجيات عامــة تســمى باســتراتيجيات المســتوى

األول والتــي يجــب اتباعهــا للحــد مــن انتشــار الميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة
باإلضافــة إلــى الميكروبــات الحساســة للمضــادات الحيويــة مثــل:
•الدعم اإلداري
−إعطــاء أولويــة لتطبيــق االســتراتيجيات الالزمــة لمنــع والحــد مــن انتشــار الميكروبــات
المقاومــة للمضــادات الحيويــة.

−توفيــر المـوارد الماليــة والبشـرية الالزمــة لمنــع ظهــور الميكروبــات المقاومــة للمضــادات
الحيويــة والحــد مــن انتشــارها.

−توفيــر استشــاريين وفريــق عمــل مؤهــل ذو خبـرة لمنــع والحــد مــن انتشــار الميكروبــات
المقاومــة للمضــادات الحيويــة.

−تنفيذ نظام عمل لمراقبة وتحسين التزام الفريق الصحي بإجراءات مكافحة العدوى.
−وضــع أنظمــة خاصــة باالســتعانة بتكنولوجيــا المعلومــات للتعــرف علــى المرضــى الذيــن
ســبق إصابتهــم أو حملهــم للميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة.

−ضمان وجود مقدمي الخدمة الصحية بأعداد تتناسب مع حاجة وضغط العمل.
−إرســال التغذيــة المرتجعــة الخاصــة بمعــدالت حــدوث الميكروبــات المقاومــة للمضــادات
الحيويــة دوريـاً لألقســام الطبيــة المختلفــة ،مــع اتخــاذ اإلجـراءات التصحيحيــة الالزمــة
لخفض معدالت حدوث تلك الميكروبات.
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•التدريب

−يجب أن يكون طاقم العاملين على دراية كافية بسياسة استخدام المضادات الحيوية.
−يجــب عمــل ب ارمــج تدريبيــة وحمــات توعيــة ورفــع وعــي لجميــع أفـراد الفريــق الصحــي
تشــمل خطــورة الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة ،طــرق انتقــال ومــدة بقــاء
هــذه الميكروبــات فــى البيئــة ،وأهميــة تطبيــق إجـراءات مكافحــة العــدوى بصفــة مســتمرة

للحــد مــن انتشــار أو زيــادة معــدالت هــذه الميكروبــات.

•االســتخدام األمثــل للمضــادات الحيويــة (تطبيــق برنامــج التحكــم فــي اســتخدام المضــادات
الحيويــة) Stewardship Program

	-يجب أن يتم ذلك وفق سياسة المضادات الحيوية بالمنشأة مع األخذ فى االعتبار االلتزام
بفت ـرة العــاج القياســية وعــاج حــاالت العــدوى وليــس االســتعمار الميكروبــي (باســتثناء

حــاالت تفشــى العــدوى) أو أى ملوثــات ميكروبيــة مــن البيئــة .باإلضافــة إلــى منــع صــرف
المضــادات الحيويــة الواســعة المجــال إال فــى حــاالت العــدوى شــديدة الخطــورة وبأمــر مــن

االستشــاري المتخصــص.

	-تطوير كفاءة المعمل لتحديد مدى حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية بشكل صحيح.

	-يجــب إجـراء مزرعــة ميكروبيــة للمرضــى قبــل الشــروع فــي العــاج بالمضــادات الحيويــة ،كمــا
يتــم هــذا اإلجـراء كجــزء مــن الفحــص الوبائــي الــذي يهــدف للكشــف عــن حــدوث عــدوى وبائيــة.

(للمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى الرجــوع إلــى فصــل «اســتخدام المضــادات الحيويــة داخــل
المنشآت الصحية»).

•تقوية نظام الترصد

 يجــب رفــع كفــاءة معامــل الميكروبيولوجــي وقدرتهــا علــى ترصــد الميكروبــات المقاومــةللمضــادات الحيويــة مــع تحديــد النمــط الســائد وخ ارئــط االتجــاه (.)Trend

 قيــام معمــل الميكروبيولوجــي بوضــع نظــام محــدد إلنــذار وإبــاغ فريــق مكافحــة العــدوىواألطبــاء المختصيــن بنتائــج المـزارع اإليجابيــة بالميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة
لســرعة اتخــاذ الــازم مــن عــاج لحــاالت العــدوى وإج ـراءات عــزل لحــاالت العــدوى
واالســتعمار الميكروبــي بهــذه الميكروبــات.
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	-مــن الممكــن حســاب معــدل حــدوث الميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة
باستخدام النتائج المعملية للمزارع اإلكلينيكية الروتينية للمرضى كاآلتي( :عدد الميكروبات
(الجديــدة) متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة شــهرياً 1000/يــوم مريــض) مــع ضــرورة
إدراج فقــط العينــة األولــى اإليجابيــة لــكل مريــض أثنــاء حســاب المعــدالت ،وم ارعــاة أن تلــك
النتائــج المعمليــة لــم يتــم ربطهــا بمعلومــات إكلينيكيــة سـواء لتوضيــح كونهــا حــاالت عــدوى
أو اســتعمار ميكروبــي أو لتوضيــح كونهــا حــاالت مكتســبة مــن المستشــفى أو مــن خارجهــا.
	-من الممكن حساب معدل حدوث الميكروبات متعددة المقاومة للمضادات الحيوية (حاالت
عــدوى أو اســتعمار ميكروبــي) والمكتســبة مــن المستشــفى كاآلتــي( :عــدد الميكروبــات –
الجديــدة  -متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة شــهرياً وتــم تجميــع العينــات بعــد اليــوم
التقويمــي الثالــث لدخــول المريــض للمستشــفى 1000/يــوم مريــض).
•اتباع احتياطات مكافحة العدوى (االحتياطات القياسية واحتياطات عزل التالمس)

−يجــب الت ـزام جميــع مقدمــي الخدمــة الصحيــة بتطبيــق االحتياطــات القياســية وخاصــة
نظافــة األيــدي وكذلــك ارتــداء األقنعــة الجراحيــة عنــد القيــام باإلجـراءات التــي تــؤدي إلــى
تناثــر الــرذاذ له ـؤالء المرضــى.

−يتــم تطبيــق احتياطــات عــزل التالمــس لجميــع المرضــى الذيــن يثبــت إصابتهــم أوحملهــم
للبكتيريــا المتعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة وفــق نتائــج الم ـزارع الميكروبيولوجيــة.
−يجــب عمــل مراجعــة تصحيحيــة للتأكــد مــن الت ـزام العامليــن بتطبيــق احتياطــات عــزل
التالمــس وبخاصــة االلت ـزام بنظافــة األيــدي واســتخدام الواقيــات الشــخصية المناســبة.
−ينصح بتخصيص طاقم من الفريق الطبي للتعامل مع هؤالء المرضى.
−يجــب توفيــر غرفــة عــزل خاصــة للحــاالت المصابــة أو الحاملــة لهــذه الميكروبــات ،وفــي
حالــة عــدم توافــر غــرف عــزل خاصــة ،يلــزم حينئــذ وضــع جميــع المرضــى المصابيــن
بنفــس نــوع العــدوى فــي مــكان واحــد أو وضــع المريــض المصــاب فــي نهايــة الغرفــة مــع
اتبــاع جميــع احتياطــات عــزل األم ـراض المنقولــة عــن طريــق التالمــس (للمزيــد مــن
المعلومــات ،يرجــى الرجــوع إلــى فصــل «احتياطــات العــزل»).
−يتــم وضــع عالمــة علــى ملــف المريــض المصــاب أو الــذى ثبــت أنــه حامــل لبكتيريــا متعــددة
المقاومة للمضادات الحيوية.
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−يفضل استمرار تطبيق احتياطات عزل التالمس خالل فترة بقاء المريض في المستشفى
أو لحيــن الحصــول علــى  3مـزارع ســلبية متتاليــة خــال أســبوع مــع التأكــد مــن عــدم إصابــة
مريض العزل بجروح مفتوحة أو وجود إف ارزات.
(للمزيد من المعلومات عن عزل التالمس ،يرجى الرجوع إلى فصل «احتياطات العزل»).
•تنظيف وتطهير البيئة
−إن منــع انتشــار العــدوى بالميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة يعــد أمـ اًر ال يتطلــب
إج ـراء تطهيــر أو تنظيــف بيئــي فــوق العــادة ،ســوى زيــادة معــدالت التنظيــف والتطهيــر
لألماكــن األكثــر عرضــة للمــس األيــدي مثــل ح ـواف األس ـرة ومقابــض األب ـواب ومقابــس
اإلضــاءة وغيرهــا مــن أســطح األثــاث المحيــط بالمريــض.
−يفضــل تخصيــص المعــدات واألدوات الطبيــة منخفضــة الخطــورة لهـؤالء المرضــى (مثــل
الســماعة الطبيــة و جهــاز الضغــط).
االســتراتيجيات المكثفــة لمنــع والحــد مــن انتشــار الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة
(المســتوى الثانــي)

بعــد التاكــد مــن تطبيــق المســتوي األول كام ـاً وعلــي حســب إمكانيــات كل مستشــفي ،يتــم

تطبيــق اســتراتيجية أو أكثــر مــن االســتراتيجيات المكثفــة اآلتيــة للحــد مــن انتشــار الميكروبــات
متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة (باإلضافــة إلــى تطبيــق االســتراتيجيات العامــة العامــة
وبعــد التأكــد مــن تطبيــق المســتوي األول كامـاً) وذلــك فــي حــال عــدم خفــض معــدل حــدوث تلــك
الميكروبــات بالمنشــأة علــى الرغــم مــن تطبيــق االســتراتيجيات العامة،وكذلــك فــي حــال ظهــور أول
حالــة بالمنشــأة أو حــدوث تفشــي بتلــك الميكروبــات ذات األهميــة الوبائيــة مثــل ميكــروب الســتاف
أوريــس المقــاوم للميثيســيللين( )MRSAأو الفانكوميســين( )VRSAأو بكتيريــا اإلنتيروكــوكاي
المقاومــة للفانكوميســين ( )VREوغيرهــم:
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	•	

الدعم اإلداري

 توفيــر القيــادة والتمويــل المالــي والرقابــة والمتابعــة بشــكل يومــي لتنفيــذ االســتراتيجياتالمختــارة.
 االســتعانة بالخبـراء فــي مجــال مكافحــة العــدوى وعلــم الوبائيــات سـواء مــن داخــل المنشــأةأو خارجهــا لتقييــم الوضــع وتصميــم وتنفيــذ خطــة للحــد مــن انتشــار الميكروبــات متعــددة
المقاومــة للمضــادات الحيويــة بالمنشــأة.
 إعــادة تقييــم العوامــل المختلفــة بالمنشــأة والتــي قــد تــؤدي إلــى انتشــار الميكروبــات متعــددةالمقاومــة للمضــادات الحيويــة (مثــل :عــدد الفريــق الصحــي ،توفيــر المســتلزمات وأدوات
الوقايــة الشــخصية ،تدريــب الفريــق الصحــي ،مــدى التواصــل بيــن أقســام المستشــفى
المختلفــة ،مــدى االلت ـزام باالحتياطــات القياســية وعــزل التالمــس.)...،
 إرسال التغذية المرتجعة الخاصة بمعدل حدوث الميكروبات المقاومة للمضادات الحيويةدوري ـاً لألقســام الطبيــة المختلفــة ،وكذلــك مــدى االلت ـزام باالســتراتيجيات المكثفــة المختــارة

وفعاليتهــا لخفــض معــدل الحــدوث بتلــك الميكروبــات.
	•	 التدريب

تكثيف الجلسات التدريبية الخاصة باالستراتيجيات والممارسات الالزمة للحد من انتشار
أو زيــادة معــدالت الميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة وخاصــة فــي األقســام
التــي لــم تنجــح فــي خفــض معــدالت حــدوث تلــك الميكروبــات.
        	•   االستخدام األمثل للمضادات الحيوية
مراجعــة اســتخدام مضــادات حيويــة محــددة بالمنشــأة (مثــل :الفانكوميســين ،الجيــل الثالــث
مــن الكيفالوســبورين ،مجموعــة الكاربابينيــم )...،ودورهــا فــي اســتمرار المشــكلة وزيــادة
معــدالت الحــدوث بالميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة.
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       	•    الترصد

 تحديد معدل حدوث العدوى أو االستعمار الميكروبي بكل ميكروب مقاومللمضادات الحيوية علي حدة.
 إج ـراء م ـزارع ميكروبيولوجيــة للكشــف عــن مرضــى االســتعمار الميكروبــي بميكروبــاتمحــددة مقاومــة للمضــادات الحيويــة مــع تطبيــق احتياطــات عــزل التالمــس:

 oيمكن تحديد أولوية إجراء تلك المزارع كاآلتي:

		−

األقسام عالية الخطورة (مثل الرعايات المركزة ،وحدات زرع النخاع،

		−

األقســام ذات المعــدالت المرتفعــة لحــدوث الميكروبــات المقاومــة للمضــادات

		−

المرضى السابق إقامتهم بالمستشفيات فترات زمنية طويلة.

أقسام الحروق ،أقسام االورام).

ا لحيو يــة .
		−
		−

المرضى السابق عالجهم بالمضادات الحيوية على فترات زمنية طويلة.
المرضى الذين سبق تعرضهم لمرضى االستعمار الميكروبي بتلك
الميكروبات المقاومة.

o
o

يتــم إجـراء تلــك المـزارع عنــد دخــول المريــض للقســم ويمكــن إجرائهــا دوريـاً بعــد ذلــك (علــى

ســبيل المثــال أســبوعياً) للكشــف عــن الحــاالت المكتســبة داخــل القســم.
يتــم تحديــد العينــات طبق ـاً لــكل ميكــروب (مثــل :مســحة مــن األنــف للكشــف عــن ميكــروب
الســتاف أوريــس المقــاوم للميثيســيللين( ،(MRSAمســحة مــن الشــرج أو عينــة ب ـراز

للكشــف عــن بكتيريــا اإلنتيروكــوكاي المقاومــة للفانكوميســين ( ،)VREمســحة مــن الشــرج
للكشــف عــن الميكروبــات العصويــة الســالبة لصبغــة ج ـرام والمتعــددة المقاومــة للمضــادات

الحيويــة ،)...،ويفضــل اســتخدام إحــدى الطــرق المعمليــة التــي تتميــز بالكشــف السـريع عــن
تلــك الميكروبــات مثــل الطــرق المعمليــة المعتمــدة علــى إظهــار المســتعمرات البكتيريــة لــكل

ميكــروب بلــون محــدد علــى أطبــاق الوســط الغذائــي المســتخدمة فــي مـزارع الميكروبيولوجــي
).(Chromogenic Media
 إجـراء مـزارع ميكروبيولوجيــة للكشــف عــن االســتعمار الميكروبــي لمقدمــي الخدمــة الصحيــةفقــط فــي حــاالت تفشــي العــدوى واحتماليــة تســبب مقــدم الخدمــة فــي نقــل الميكــروب المقــاوم
للمضــادات الحيويــة للمرضــى.
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•اتباع احتياطات مكافحة العدوى (االحتياطات القياسية واحتياطات عزل التالمس)

 يتــم تطبيــق احتياطــات عــزل التالمــس لمرضــى االســتعمار الميكروبــي بتلــك الميكروبــاتـاء علــى نتائــج مـزارع الميكروبيولوجــي المتخــذة عنــد دخــول المريــض للقســم.
بنـ ً

 يجــب عــزل هـؤالء المرضــى فــي غرفــة عــزل فرديــة ،أو العــزل الجماعــي فــي أماكــن محــددةلجميــع المرضــى المصابيــن بنفــس نــوع الميكــروب ،مــع تخصيــص فريــق عمــل لرعايتهــم

دون غيرهــم مــن المرضــى.

 تقييــم إمكانيــة غلــق القســم أو عــدم اســتقبال حــاالت دخــول جديــدة وذلــك بعــد التشــاور مــعالجهــات المختصــة ،علــى أن يكــون ذلــك فقــط فــي حــال اســتمرار زيــادة معــدالت حــدوث

الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة ووجــود أدلــة إلثبــات انتقــال تلــك الميكروبــات
بيــن المرضــى علــى الرغــم مــن تطبيــق االســتراتيجيات المكثفــة.

•تنظيف وتطهير البيئة

−تخصيــص المعــدات واألدوات الطبيــة منخفضــة الخطــورة لهـؤالء المرضــى (مثــل الســماعة
الطبيــة و جهــاز الضغــط).

−تكثيــف الجلســات التدريبيــة لمســئولي النظافــة والمراقبــة الدقيقــة لمــدى التزامهــم باإلجـراءات
الصحيحــة للنظافــة البيئيــة وخاصــة لألســطح األكثــر عرضــة للمــس باأليــدي.

−تخصيــص مســئولين لنظافــة غــرف المرضــى المصابيــن أو الحامليــن لهــذه الميكروبــات
إن أمكــن.

−أخذ مسحات بيئية وإجراء مزارع ميكروبيولوجية فقط في حاالت تفشي العدوى واحتمالية

أن يكــون مصــدر بيئــي هــو المتســبب فــي نقــل الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة

للمرضى.

−تقييــم إمكانيــة غلــق القســم أو عــدم اســتقبال حــاالت دخــول جديــدة بعــد التشــاور مــع
الجهــات المختصــة ،وذلــك للتقييــم البيئــي وتطبيــق إج ـراءات مكثفــة للنظافــة والتطهيــر.
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•عالج االستعمار الميكروبي ()Decolonization
	-ال توجــد توصيــات بعــاج مرضــى االســتعمار الميكروبــي باإلنتيروكــوكاي المقاومــة
للفانكوميســين ( (VREأوبالميكروبات العصوية الســالبة لصبغة جرام والمتعددة المقاومة
للمضــادات الحيويــة.
	-عالج مرضى االستعمار بميكروب الستاف أوريس المقاوم للميثيسيللين (:(MRSA
o oالتشــاور مــع األطبــاء واالستشــاريين المختصيــن فــي إمكانيــة عــاج ه ـؤالء المرضــى
وذلــك طبق ـاً لتقييــم كل حالــة علــى حــدة.

o oعــدم اســتخدام عقــار الميبروســين الموضعــي روتيني ـاً لعــاج ه ـؤالء المرضــى وذلــك
لتجنــب ظهــور ســاالت مقاومــة للعقــار.

o oقبل البدء في العالج ،يتم إجراء اختبار للكشف عن مدى حساسية الميكروب المعزول
مــن المريــض للمضــاد الحيــوي المســتخدم فــي العــاج للتأكــد مــن عــدم مقاومــة الميكروب
للعالج المستخدم ،وذلك بعد التشاور مع المختصين بمعمل الميكروبيولوجي.
o oالينصــح بعــاج مقدمــي الخدمــة الصحيــة المصابيــن باالســتعمار الميكروبــي بميكــروب
الستاف أوريس المقاوم للميثيسيللين( (MRSAإال في حاالت تفشي العدوى واحتمالية

تســبب مقــدم الخدمــة فــي نقــل الميكــروب للمرضــى.
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برنامج التحكم في استخدام المضادات الحيوية بالمنشآت الصحية

()Antimicrobial Stewardship
مقدمة
تشــكل المضــادات الحيويــة نســبة كبي ـرة مــن حجــم وتكاليــف العــاج الدوائــي فــي المنشــآت

الصحية ،وقد قدرت إحدى الد ارســات أن حوالي  % 60من المرضى المحجوزين بالمستشــفيات

المصريــة يتــم عالجهــم بمضــاد حيــوي واحــد علــى األقــل .وبالرغــم مــن فوائــد اســتخدام المضــادات

الحيوية إال أن اســتخدامها ارتبط كذلك بالعديد من المخاطر خاص ًة عند اإلفراط أو االســتخدام
غيــر الضــروري (مثــل اســتخدامها لعــاج األم ـراض الفيروســية ،أو اســتخدامها بــدون نتائــج
ـاء علــى نتائــج مزرعــة بكتيريــة ناتجــة عــن اســتعمار ميكروبــي وليــس
مزرعــة بكتيريــة أو بنـ ً
عــن عــدوى ،أو االســتمرار فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة للوقايــة مــن عــدوى المواضــع

الجراحيــة لفت ـرة تزيــد عــن المطلــوب) .وتوجــد مخاطــر عــدة مــن اســتخدام المضــادات الحيويــة
منهــا مــا يؤثــر علــى المرضــى مثــل الحساســية الدوائيــة والمضاعفــات الدوائيــة وزيــادة مــدة اإلقامــة

بالمستشــفى واحتماليــة عــدوى مجــري الــدم خاص ـ ًة عنــد االســتخدام الوريــدي باإلضافــة إلــى
اكتســاب الميكروبــات القــدرة علــى مقاومــة المضــادات الحيويــة ،ومنهــا مــا يؤثــر علــى المجتمــع
مثــل ظهــور الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة فــي المجتمــع وزيــادة تكاليــف العــاج

واإلنفاق الصحي .وتشكل مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية الخطر األكبر حيث تزايدت

فــي األعـوام األخيـرة نســبة اإلصابــة بهــذه الميكروبــات وذلــك تزامنـاً مــع المصاعــب التــى تواجــه
عمليــة اســتحداث مضــادات حيويــة جديــدة لتغطيــة هــذه الســاالت .مــن هنــا نشــأت الحاجــة إلــى
وجــود ب ارمــج للتحكــم فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة ()Antimicrobial Stewardship

عنــي هــذا الب ارمــج
وي َ
ولجنــة لإلشـراف علــى اســتخدام المضــادات الحيويــة فــي المنشــآت الصحيــةُ ،

بإيجــاد منهجيــة منظمــة ومحــددة األســباب الســتخدام المضــادات الحيويــة بحيــث تحقــق النتائــج
اإلكلينيكيــة النهائيــة المثلــى ويقصــد بهــذه النتائــج تحقيــق الشــفاء مــع تفــادي األعـراض الجانبيــة

للمضــاد الحيــوي علــى المرضــى وتفــادي اكتســاب أو انتشــار مقاومــة الميكروبــات للمضــادات
الحيويــة وتخفيــض النفقــات العالجيــة علــى مســتوى المنشــأة الصحيــة والمجتمــع.
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أهداف برامج التحكم في استخدام المضادات الحيوية:

•مراقبة وترشيد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الصحية.
•تحســين ممارســات وصــف وإعطــاء المضــادات الحيويــة فــي المنشــآت الصحيــة ومنــع
االســتخدام غيــر المبــرر.
•الحــد مــن االســتخدام غيــر الصحيــح للمضــادات الحيويــة عــن طريــق تحديــد وســائل الختيــار
نــوع وجرعــة ومــدة وطريقــة تنــاول المضــاد الحيــوي بشــكل يضمــن االســتخدام األمثــل.

•تطويــر وتحســين نتائــج العــاج بشــكل يضمــن الشــفاء أو الوقايــة مــن األم ـراض المعديــة
ويتفــادى مضاعفــات االســتخدام.
•التقليــل مــن مخاطــر ظهــور ســاالت مــن الميكروبــات مقاومــة للمضــادات الحيويــة والحــد
مــن الوفيــات الناتجــة عنهــا والتــي َق َّدرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة بنحــو  10مالييــن حالــة
وفــاة بحلــول عــام  2050معظمهــا فــي قارتــي إفريقيــا وآســيا.
•التقليل من نفقات العالج وفترات إقامة المرضى بالمنشأة.
العناصر األساسية لبرامج التحكم في استخدام المضادات الحيوية:

تختلــف عناصــر ب ارمــج التحكــم فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة باختــاف المنشــآت الصحيــة،
لكــن هنــاك عناصــر أساســية ترتكــز عليهــا الب ارمــج الناجحــة فــي هــذا المجــال:
الدعم اإلداري:

−توفير الموارد المالية والبشرية وكذلك وسائل تكنولوجيا المعلومات الالزمة.
−تحديد قائد تنفيذي لمتابعة تنفيذ عناصر البرنامج وتذليل العقبات.
−عقد اجتماعات منتظمة مع فريق العمل لتقييم األداء والحاجة للموارد المختلفة.
−إدراج المهــام الخاصــة ببرنامــج التحكــم فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة فــي
التوصيــف الوظيفــي وتقييــم األداء للعامليــن المختصيــن بالمنشــأة.

−دعم التدريب والتعليم لفريق العمل وأعضاء الفريق الصحي بالمنشأة.
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ـادة مــا يتشــكل هــذا الفريــق مــن
•فريــق عمــل متعــدد التخصصــات مــع تحديــد المســئوليات :وعـ ً
أخصائــي أم ـراض معديــة ،أخصائــي مكافحــة عــدوى ،أخصائــي ميكروبيولوجــي ،صيدلــي
إكلينيكــي ،رؤســاء األقســام المعنيــة ،باإلضافــة إلــى أخصائــي تمريــض .ويتعــاون هــذا الفريــق
مــع فريــق مكافحــة العــدوى لتحقيــق أفضــل النتائــج بالمستشــفى.

•مخطــط بيانــي لحساســية الميكروبــات للمضــادات الحيويــة ) :(Antibiogramوهــي

ـادة ســنوياً -يــورد بهــا
وســيلة لعــرض البيانــات يصدرهــا معمــل المستشــفى بشــكل دوري -عـ ً
التوزيــع التك ـراري والنســب المختلفــة للميكروبــات التــي نتجــت مــن الم ـزارع البكتيريــة خــال
فتـرة معينــة والنســبة المئويــة لحساســية هــذه الميكروبــات للمضــادات الحيويــة المختلفــة ،بحيــث
تســاعد األطبــاء داخــل المنشــأة الصحيــة علــى توقــع وتحديــد الميكــروب المســبب للعــدوى

ووصــف المضــاد الحيــوي التوقعــي حتــى ظهــور نتائــج المزرعــة البكتيريــة ،كمــا يســاعد علــى
تعديــل وتحديــث سياســات اســتخدامات المضــادات الحيويــة بالمنشــأة الصحيــة.

•صياغــة سياســات ودالئــل إرشــادية إكلينيكيــة الســتخدامات المضــادات الحيويــة المختلفــة
اء العالجيــة أو الوقائيــة.
سـو ً

•التدريــب والتعليــم لكافــة أعضــاء الفريــق الصحــي بالمنشــأة :ويكــون ذلــك عــن طريــق
المحاض ـرات ووســائل التعليــم مثــل الملصقــات والكتيبــات التــي تشــرح سياســات اســتخدام
المضــاد الحيــوي بالمنشــأة الصحيــة وذلــك عنــد بدايــة تطبيــق السياســة ،وعنــد االلتحــاق بالعمــل

وعنــد تغييــر السياســات.

• المراقبة والتتبع :للمضادات الحيوية الموصوفة وقياس تأثير اإلجراءات المختلفة ببرنامج
التحكــم فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة علــى االســتهالك الكمــي والنوعــي للمضــادات

الحيويــة بالمنشــأة الصحيــة وكذلــك علــى أنمــاط المقاومــة للمضــادات الحيويــة .ويمكــن قيــاس
اســتهالك المضــادات الحيويــة بطريقــة الجرعــة اليوميــة المحــددة “ “DDDأو بحســاب أيــام

المضــادات الحيويــة “.“DOT

• التقاريــر الدوريــة :يتــم إبــاغ الفريــق الصحــي وإدارة المستشــفى دوري ـاً عــن اســتخدام
المضــادات الحيويــة وأنمــاط المقاومــة بالمنشــأة.
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صياغة سياسة الستخدام المضادات الحيوية:
أفادت التقارير نجاح انخفاض معدل اإلصابة بعدوى الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

عن طريق الضبط أو التخلص من الضغط االنتقائي الناتج عن فرط استخدام المضادات

الحيوية .وينبغي أن تمتلك كل منشأة صحية سياسة الستخدام المضادات الحيوية مع مراعاة
اآلتي عند صياغتها:

•   أن الهدف هو ضمان عالج عدوى مؤكدة دون أن ينتج عن ذلك ظهور سالالت
مقاومة للمضاد الحيوي.

•   بعد إقرار هذه السياسة يجب التأكد من قدرة معمل الميكروبيولوجي على إجراء
اختبارات حساسية الميكروبات للمضادات الحيوية المدرجة بالسياسة.

•   إدراج هذه السياسة في لوائح المستشفى.

•   مراجعة هذه السياسات بصفة دورية ومنتظمة ،وجدير بالذكر أنه يلزم تغيير السياسات
في أحد الحاالت اآلتية:

•   تغير نماذج حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية بالمستشفى(.)Local Antibiogram

   −في حالة حدوث ارتفاع في أسعار أنواع معينة من عقاقير المضاد الحيوي.
   −إذا تم طرح أنواع جديدة من المضاد الحيوي.
ملحوظة:
يجــب أن تقــوم لجنــة استشــارية بصياغــة سياســة الســتخدام المضــادات الحيويــة ،وأن
يتــم إقرارهــا بعــد مناقشــات موســعة بيــن هيئــة العامليــن بالمستشــفى خاص ـ ًة رؤســاء
األقســام اإلكلينيكيــة ،وهــذا بــدوره يتطلــب المســاندة الدائمــة مــن قبــل لجنــة مكافحــة
العــدوى ومســئولي الترصــد ومعمــل الميكروبيولوجــي والصيدليــة ،كمــا يجــب مراجعــة
كافــة السياســات كل عــام علــى األكثــر.
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البد أن تشمل سياسات استخدام المضاد الحيوي عدة مبادئ أساسية:
 )1استخدام المضادات الحيوية فقط في حال وجود دوا ٍع طبية لذلك وعدم استخدامها روتينياً.

 )2عدم استخدام المضادات الحيوية في عالج نزالت البرد أو العدوى الفيروسية.
 )3عالج حاالت العدوى وليس االستعمار الميكروبي.
 )4استخدام مستحضرات للمضادات الحيوية تعطى عن طريق الفم كلما أمكن.
 )5صرف المضادات الحيوية بأوامر عالجية مكتوبة محددة الجرعة والمدة.

 )6إجراء مزرعة ميكروبية لتحديد الميكروب والمضاد الحيوي المناسب له تبعاً الختبار الحساسية.

 )7عمــل قائمــة بأســماء المضــادات الحيويــة المتشــابهة فيمــا بينهــا مــن حيــث االســتخدام
والفاعليــة فض ـاً عــن جانــب األمــان والحركــة الدوائيــة.

 )8استخدام أنواع مختلفة من المضادات الحيوية للوقاية وأخرى للعالج ،طبقاً للتصنيف اآلتي
لمنظمة الصحة العالمية لمجموعات المضادات الحيوية (:(Aware Classification

 المجموعــة األولــى :هــي المضــادات الحيويــة التــي يفضــل اســتخدامها فــي العــاجاالسترشــادي لمعظــم حــاالت العــدوى كخيــار أول أو ثانــي ،نظ ـ اًر لفعاليتهــا ضــد

الكثيــر مــن الميكروبــات الشــائعة وألنهــا األقــل مقارنــة بغيرهــا فــي احتماليــة اكتســاب
الميكروبــات مقاومــة ضدهــا.

 المجموعــة الثانيــة :هــي المضــادات الحيويــة التــي يمكــن اســتخدامها بحــرص فــيالعــاج االسترشــادي لبعــض حــاالت العــدوى كخيــار أول أو ثانــي ،نظـ اًر لإلحتماليــة

المرتفعــة فــي اكتســاب الميكروبــات مقاومــة ضدهــا.

 المجموعــة الثالثــة :هــي المضــادات الحيويــة التــي تعــد المــاذ األخيــر للعــاج ويجــبتقييــد اســتخدامها وادخارهــا للعــاج فــي حــاالت العــدوى (المؤكــدة أو المشــتبه فيهــا)
بالميكروبــات متعــددة المقاومــة للمضــادات الحيويــة.

274

الدليل القومي المصري

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

	-أموكسيسيللين
	-أموكسيسيللين -حمض
كالفيولينيك
	-أمبيسيللين
	-أمبيسيللين– سلباكتام
	-بينزاثين بنزايل بينيسيللين
	-بنزايل بينيسيللين
	-كلوكساسيللين
	-فلوكلوكساسيللين
	-أوكساسيللين
	-سيفادروكسيل
	-سيفاليكسين
	-سيفازولين
	-سيفرادين
	-كلورامفينيكول
	-كلينداميسين
	-دوكسيسيكلين
	-تيتراسيكلين
	-جينتاميسين
	-أميكسين
	-ميترونيدازول
	-نيتروفيرونتيون
	-سبكتينوميسين
تراي ميثوبريمسلفاميثوكسازول

	-بيبراسيللين-
تازوباكتام
	-سيفيكسيم
	-سيفاكلور
	-سيفيروكسيم
	-سيفتازيديم
	-سيفوتيتان
	-سيفوكسيتين
	-سيفترايكسون
	-سفوتاكسيم
	-سيفيبيم
	-سيفوبيرازون
	-سيبروفلوكساسين
	-ليفوفلوكساسين
	-كالريثروميسين
	-ازيثروميسين
	-اريثرومايسين
	-ميروبينيم
	-اميبينم
	-فانكوميسين
	-ارتابينيم
	-تايكوبالنين
	-ريفامبيسين
	-توبراميسين
−نورفلوكساسين

	-تيجاسيكلين
	-بوليميكسين ب
	-كوليستين
	-أزترونام
	-دابتوميسين
	-لينوزوليد

1)1استخدام جرعات عالية ولفترة عالجية قصيرة.
2)2وقــف صــرف المضــادات الحيويــة الموصوفــة بــدون نتيجــة مزرعــة ميكروبيــة أو
المخالفــة لمــا ورد بالسياســة أو للنتائــج المعمليــة.
3)3تقييــد وصــف بعــض أنـواع المضــادات الحيويــة وتكــون غالبـاً المســتخدمة بإفـراط أو التــي
يخشــى مــن تطــور المقاومــة ضدهــا ،ويقتصــر وصفهــا علــى حــاالت مرضيــة معينــة أو لنوعيات
مرضــى معينيــن أو لدرجــة خبـرة طبيــة معينــة وبعــد موافقــة اللجنــة المســئولة بالمستشــفى.
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4)4تغييــر سلســلة المضــادات الحيويــة التــي وقــع عليهــا االختيــار وذلــك عقــب فتـرة معينــة
مــن الزمــن لكــي يقــل الضغــط االنتقائــي.
5)5التقييــم المســتمر والتدخــل المباشــر والتغذيــة المرتجعــة ،حيــث يتــم مراجعــة وصفــات
المضــاد الحيــوي والتأكــد مــن وجــود دواعــي لالســتخدام ومالءمــة الجرعــة ومــدة العــاج
مــع مــن قــام بوصــف المضــاد الحيــوي الســتقصاء المزيــد مــن المعلومــات وتقديــم النصــح
واإلرشــاد لكيفيــة تحســين الوصفــة الطبيــة وجعلهــا متوافقــة مــع سياســة المستشــفى.
االستخدام العالجي للمضادات الحيوية

تســتخدم المضــادات الحيويــة فــي عــاج المرضــى المصابيــن بأم ـراض معديــة ،ويجــب عمــل
مزرعــة ميكروبيــة لتحديــد الميكــروب والمضــاد الحيــوي المناســب لــه تبع ـاً الختبــار الحساســية.
ويمكــن البــدء فــي العــاج بالمضــادات الحيويــة لحيــن ظهــور نتائــج المـزارع الميكروبيــة (العــاج
االسترشــادي) فــي بعــض الحــاالت الطارئــة والتــي تحتــاج إلــى تدخــل طبــي س ـريع وال يمكــن
انتظــار ظهــور النتائــج المعمليــة ،ويكــون ذلــك مبني ـاً علــى التوقــع بدرجــة كبي ـرة فــي وصــف
المضــاد الحيــوي الــذي يمكنــه التعامــل مــع الميكــروب المشــتبه فيــه والتنبــؤ بمــدى حساســية
هــذا الميكــروب للمضــادات الحيويــة المختــارة (طبق ـاً لحساســية البكتيريــا للمضــادات الحيويــة
بالمستشــفى « .)»Local Antibiogramويمكــن البــدء فــي العــاج المســتهدف (فــي حــاالت
خاصــة) بنــاء علــى نتائــج الفحــص المباشــر للعينــة المصبوغــة بصبغــة جـرام أو زيــل  -نيلســون
ً
 ،فمثـاً يمكــن معالجــة الحمــى الشــوكية علــى أســاس صبغــة جـرام بعــد فحــص عينــة مــن ســائل
النخــاع الشــوكي .عنــد حــدوث اســتجابة للعــاج فــي غضــون  72ســاعة ،يجــب اســتمرار العــاج
بالجرعــات واألزمنــة الخاصــة بالمضــاد الحيــوي ،أمــا فــي حالــة عــدم حــدوث أي تحســن أو حــدث
تدهــور فــي الصــورة المرضيــة فيجــب تغييــر المضــاد الحيــوي طبق ـاً لنتائــج الم ـزارع الميكروبيــة.
وال يجــب أن يســتند الوصــف الدوائــي إلــى المعلومــات المكتســبة مــن الــدول األخــرى .بــل يجــب
أن يســتند القـرار إلــى اآلتــي:
•موقع العدوى.
•الميكروب المتوقع.
•المجال البكتيري المعروف للمضاد الحيوي.
•حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية بالمستشفى (.)Local Antibiogram
•مدى األمان والحركة الدوائية للمضاد الحيوي الذي تم انتقاؤه.
•عمر المريض.
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االستخدام الوقائي للمضادات الحيوية:

يتركــز االســتخدام الوقائــي للمضــادات الحيويــة بصفــة أساســية للوقايــة مــن عــدوى المواضــع
الجراحيــة (أو فــي بعــض حــاالت التدخــات االختراقيــة) إذا لــم تكــن هنــاك عــدوى أو اشــتباه
بحــدوث عــدوى ،ويهــدف إلــى الوصــول ألعلــى تركيــز للمضــاد الحيــوي فــي الــدم أثنــاء اإلج ـراء
الج ارحــي أو االختـراق العميــق لتقليــل الحمــل الميكروبــي فــي الجســم إلــى الدرجــة التــي تســتطيع
معهــا مناعــة المريــض أن تتغلــب عليهــا ،وليــس هنــاك جــدوى مــن الوصــف الدوائــي المبكــر
للمضــادات الحيويــة أو مــن اســتمرار اســتخدامها ألكثــر مــن  24ســاعة عقــب اإلجـراء الج ارحــي،
بــل علــى النقيــض قــد يــؤدي ذلــك إلــى إكســاب الميكروبــات مقاومــة ضــد المضــاد الحيــوي
المســتخدم.
الهدف من سياسة استخدام المضادات الحيوية الوقائية:
•تقليل معدالت عدوى المواضع الجراحية.
•ترشيد استهالك المضادات الحيوية.
•منع االستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.
•منع ظهور السالالت المقاومة للمضادات الحيوية.
•تقليل فترة بقاء المريض بالمستشفى وتكاليفها.
كيفية اختيار المضاد الحيوي الوقائي المناسب:
يتم اختيار المضاد الحيوي الوقائي مع مراعاة اآلتي:
•ال يوجد أي تضاد للمضاد الحيوي المعطى مع أدوية التخدير المعطاة.
•ال توجد لدى المريض حساسية للمضاد الحيوي الموصوف.
•ال يوصى باستخدام األجيال الحديثة من المضادات الحيوية إال في حاالت معينة فقط.
•البد أن يغطي مجال المضاد الحيوي المســتخدم الميكروبات المحتمل ارتباطها بموضع
الج ارحــة ،وال يتوقــع وجــود ميكروبــات مقاومــة لهــذا المضــاد لــدى المريض.
•البد أن يكون قليل السمية.
•األقوى تأثي اًر واألقل سع اًر.
لمكافحة العدوى 2020
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تعليمات إعطاء المضادات الحيوية للوقاية من عدوى المواضع الجراحية:
•يتــم إعطــاء المضــاد الحيــوي خــال  120 - 30دقيقــة قبــل القطــع الج ارحــي عــن طريــق
الوريــد مــع م ارعــاة عمــر النصــف للمضــاد الحيــوي المســتخدم (كمــا يتــم إضافــة مضــادات
حيويــة عــن طريــق الفــم فــي اليــوم الســابق لج ارحــات القولــون والشــرج).
•يتــم اســتخدامها لمــدة اإلج ـراء الج ارحــي فقــط أو لمــدة  24ســاعة مــن بدايــة اإلج ـراء
الج ارحــي وبحــد أقصــى  48ســاعة (فــي حــاالت خاصــة مثــل ج ارحــات القلــب والصــدر).
•يمكــن تك ـرار الجرعــة أثنــاء اإلج ـراء الج ارحــي تبع ـاً لزمــن عمــل المضــاد الحيــوي (عمــر
النصــف للمضــاد الحيــوي) المســتخدم وتجــاوز زمــن العمليــة الجراحيــة ضعــف عمــر
النصــف للمضــاد الحيــوي أو كميــة الــدم التــي فقدهــا المريــض أو فــي بعــض الحــاالت
الخاصــة (مســتجدات فــي اإلج ـراء الج ارحــي أثنــاء العمــل).
تصنيف القطوع الجراحية:
1)1جــروح نظيفــة ) :(Clean Woundsالقطــوع الجراحيــة التــي ال يوجــد بهــا أي دالئــل للعــدوى
أو توقــع بحــدوث عــدوى وال يتــم فيهــا اختـراق للجهــاز التنفســي أو الهضمــي أو التناســلي أو
البولــي ،باإلضافــة إلــى غلــق الجــرح بغــرز ابتدائيــة وعنــد الحاجــة لعمــل تصريــف للجــرح يتــم
اســتخدام التصريــف المغلــق.
2)2جــروح نظيفــة – ملوثــة ( :(Clean- Contaminated Woundsالقطــوع الجراحيــة التــي
يتم فيها اختراق للجهاز التنفســي أو الهضمي أو التناســلي أو البولي بصورة جراحية ســليمة
مخطــط لهــا ودون حــدوث أي تلــوث غيــر متوقــع قبــل الج ارحــة.
3)3جروح ملوثة ) : (Contaminated Woundsالجروح الحديثة المفتوحة الناتجة عن اإلصابات
والحـوادث أو القطــوع الجراحيــة التــي يوجــد بهــا التهــاب حــاد غيــر صديــدي أو العمليــات الجراحيــة
التي يتم فيها خرق لألســلوب المعقم أو حدوث تلوث غير متوقع أثناء اإلجراء.
4)4جروح غير نظيفة  /بها عدوى ( :(Dirty/Infected Woundsالقطوع الجراحية القديمة التي
يوجــد بهــا دالئــل لحــدوث العــدوى أو اإلجـراءات الجراحيــة التــي تعقــب حــاالت انثقــاب األحشــاء.
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دواعي استخدام المضادات الحيوية للوقاية من عدوى المواضع الجراحية:
1)1ال تستخدم المضادات الحيوية للوقاية من عدوى المواضع الجراحية في العمليات المصنفة
كجــرح نظيــف إال فــي بعــض الحــاالت التــي تعتبــر اإلصابــة بالعــدوى فيهــا أمـ اًر بالــغ الخطــورة

علــى المريــض مثــل ج ارحــات القلــب واألوعيــة الدمويــة وج ارحــات المــخ أو الحــاالت التــي يتــم
بهــا ز ارعــة جســم غريــب بالجســم (تغييــر صمــام بالقلــب  /تغييــر مفصــل أو تركيــب شـريحة
ومســامير  /تركيــب شــبكة فــي حــاالت الفتــق الج ارحــى الكبيــر أو المتكــرر).

2)2كل الجــروح المصنفــة كجــروح نظيفــة – ملوثــة ،بخاصــة الج ارحــات المخطــط لهــا التــي تجــرى
للقنـوات الم ارريــة أو ال ازئــدة الدوديــة أو المهبــل أو البلعــوم.

3)3المرضى الذين ترتفع مخاطر العدوى بالنسبة لهم ،مثل:
•المرضــى المســتعمرون بالميكروبــات الممرضــة بســبب طــول فتـرة البقــاء بالمستشــفى قبــل
اإلجراء الجراحي أو العالج الســابق بالمضادات الحيوية أو تكرار اإلجراء الجراحي بعد
فتـرة قصيـرة .ويوصــى باســتخدام عقــار الميبروســين الموضعــي لعــاج مرضــى االســتعمار
الميكروبــي ببكتيريــا ســتاف أوريــس قبــل إجـراء ج ارحــات القلــب والعظــام.

•الحــاالت التــي تؤثــر تأثي ـ اًر ســلبياً فــي مناعــة المريــض مثــل حــاالت العــاج اإلشــعاعي
أو العــاج الكيمــاوي أو العــاج بالكورتيــزون أو مــرض الســكر أو صغــر الســن أو تقــدم
الســن ....الــخ.

مؤشرات تقييم كفاءة سياسة المضادات الحيوية للوقاية من عدوى المواضع الجراحية:
1)1معدالت عدوى المواضع الجراحية مع األخذ في االعتبار تصنيف الجروح السابق.
2)2الحاجة الستخدام المضادات الحيوية العالجية بعد اإلجراءات الجراحية.
3)3فترة البقاء بالمستشفى بعد اإلجراءات الجراحية.
4)4تكرار الدخول للمستشفى لعالج مضاعفات ما بعد اإلجراءات الجراحية.
5)5معدل الوفاة بعد اإلجراءات الجراحية بسبب عدوى المواضع الجراحية.
لمكافحة العدوى 2020
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جدول رقم ( :)21الميكروبات الشائع ارتباطها بالتدخالت الطبية االختراقية والجراحية
والمضادات الحيوية الوقائية الموصى باستخدامها:
اإلجراء الجراحي
جراحات القلب
(تحويل مسار
الشريان التاجي
“ ،”CABGزرع
منظم ضربات
القلب ،زرع أجهزة
دعم البطين)
جراحات الصدر

الميكروب المتوقع

المضاد الحيوي
المقترح

المضاد الحيوي البديل

سيفازولين أو
	-ستاف أوريوس
	-بكتيريا ستاف السالبة سفيروكسيم
الختبار الكواجيوليز

كلينداميسين أو
فانكوميسين

سيفازولين أو
	-ستاف أوريوس
 بكتيريا ستاف السالبة أمبيسيللين-سلباكتامالختبار الكواجيوليز

كلينداميسين أو
فانكوميسين

جراحات المعدة
واإلثنى عشر

	-البكتيريا السالبة
لصبغة جرام
(اإليشيريشيا القولونية،
الكليبسيال ،بروتيوس)
	-بكتيريا ستافيلوكوكاي
	-بكتيريا ستريبتوكوكاي

جراحات القنوات
الم اررية

سيفازولين أو
	-البكتيريا السالبة
سيفوكسيتين أو
لصبغة جرام
(اإليشيريشيا القولونية ،سيفوتيتان أو
سيفترياكسون أو
الكليبسيال)
	-بكتيريا اإلنتيروكوكاي أمبيسيللين-سلباكتام
	-البكتيريا الالهوائية
مثل الكلوستريديوم
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سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين +
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون
كلينداميسين أو
فانكوميسين +
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون
أو
ميترونيدازول +
أمينوجليكوسيد أو
فلوروكينولون
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اإلجراء الجراحي

الميكروب المتوقع

المضاد الحيوي
المقترح

جراحات استئصال 	-البكتيريا السالبة لصبغة سيفازولين أو
الزائدة الدودية
جرام (مثل اإليشيرشيا سيفوكسيتين أو
بدون مضاعفات
سيفوتيتان +
القولونية)
	-البكتيريا الالهوائية مثل ميترونيدازول
البكتيريودز فراجيليز

جراحات األمعاء
الدقيقة (بدون
انسداد معوي)
جراحات األمعاء
الدقيقة (انسداد
معوي)

تصليح الفتق
(تركيب شبكة أو
بدون تركيب شبكة)
جراحات القولون
والمستقيم
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	-البكتيريا السالبة لصبغة سيفازولين
جرام (مثل اإليشيرشيا
القولونية)
	 -بكتيريا اإلنتيروكوكاي
	 -بكتيريا ستافيلوكوكاي سيفازولين+
	-بكتيريا ستريبتوكوكاي ميترونيدازول
أو سيفوكسيتين أو
سيفوتيتان
	 -بكتيريا ستريبتوكوكاي
	 -بكتيريا ستافيلوكوكاي
 -بكتيريا اإلنتيروكوكاي

المضاد الحيوي البديل
كلينداميسين +
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون
أو
ميترونيدازول +
أمينوجليكوسيد أو
فلوروكينولون
كلينداميسين +
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون
ميترونيدازول +
أمينوجليكوسيد أو
فلوروكينولون

سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين

سيفازولين +
ميترونيدازول أو

كلينداميسين +
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون

	 -البكتيريا السالبة
لصبغة جرام (مثل
اإليشيرشيا القولونية)
سيفوكسيتين أو
	-البكتيريا الالهوائية مثل
سيفوتيتان أو
البكتيريودز فراجيليز
أمبيسيللين-سلباكتام أو أو
سيفترياكسون
ميترونيدازول +
أمينوجليكوسيد أو
فلوروكينولون
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اإلجراء الجراحي

الميكروب المتوقع

جراحات الرأس 	 -بكتيريا ستريبتوكوكاي
والرقبة (الجراحات 	 -بكتيريا ستافيلوكوكاي
“النظيفة” مع
	-البكتيريا الالهوائية
زراعة جسم
بالفم
غريب)
جراحات الرأس
والرقبة (الجراحات
“النظيفة الملوثة”
ما عدا استئصال
اللوزتين ومنظار
الجيوب األنفية)
جراحات المخ
واألعصاب

(جراحات
الجمجمة ،التحويلة
الدماغية “”CSF
 ،Shuntزراعة
جسم غريب)

	 -ستاف أوريوس
	-بكتيريا ستاف السالبة
الختبار الكواجيوليز

	 -بكتيريا ستريبتوكوكاي
	 -بكتيريا ستافيلوكوكاي
 -بكتيريا اإلنتيروكوكاي

الوالدة القيصرية

المضاد الحيوي
المقترح

المضاد الحيوي البديل

سيفازولين أو
سفيروكسيم

كلينداميسين

سيفازولين +
ميترونيدازول
أو سفيروكسيم+
ميترونيدازول أو
أمبيسيللين-سلباكتام

كلينداميسين

سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين

سيفازولين

كلينداميسين +
أمينوجليكوسيد

	 -البكتيريا السالبة
لصبغة جرام (مثل
اإليشيرشيا القولونية)
	-البكتيريا الالهوائية
(مثل البكتيريودز
وبكتيريا ستريبتوكوكاي
الالهوائية)
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الميكروب المتوقع

المضاد الحيوي البديل

المضاد الحيوي
المقترح

	 -بكتيريا ستريبتوكوكاي سيفازولين أو
	 -بكتيريا ستافيلوكوكاي سيفوتيتان أو
 بكتيرياسيفوكسيتين أو
اإلنتيروكوكاي
أمبيسيللين-سلباكتام

كلينداميسين أو
فانكوميسين +
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون
أو
ميترونيدازول +
أمينوجليكوسيد أو
فلوروكينولون

استئصال الرحم 	 -البكتيريا السالبة
لصبغة جرام (مثل
(عن طريق البطن
اإليشيرشيا القولونية)
أو المهبل)
	 -البكتيريا الالهوائية
(مثل البكتيريودز
وبكتيريا ستريبتوكوكاي
الالهوائية)

جراحات الرمد

	-قطرة للعين :خمس
	-ستاف أوريوس
جرعات ،قطرة واحدة
 بكتيريا ستاف السالبةكل  15-5دقيقة.
الختبار الكواجيوليز
نيوميسين-
 بكتيريا ستريبتوكوكايبوليمكسين ب
 جاراميسيدين أو البكتيريا السالبةالجيل الرابع من
لصبغة جرام (مثل
الكليبسيال ،سودوموناس) الفلوروكينولون “مثل
جاتيفلوكساسين،
موكسيفلوكساسين”.
	 -في نهاية الجراحة
يمكن إضافة حقن
سيفازولين 100
مجم تحت الملتحمة
أو حقن داخل العين
سيفازولين 5,2-1
مجم أو سفيروكسيم
 1مجم
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اإلجراء الجراحي

الميكروب المتوقع

المضاد الحيوي المقترح

المضاد الحيوي
البديل

جراحات العظام 	-ستاف أوريوس
(جراحات الحبل  -بكتيريا ستاف السالبة
الختبار الكواجيوليز
الشوكي ،إصالح
كسر الحوض - ،البكتيريا العصوية
تغيير مفصل،
السالبة لصبغة جرام
تركيب شريحة
ومسامير)
جراحات المسالك البولية
أمينوجليكوسيد -/+
إجراء بالجهاز 	-البكتيريا السالبة لصبغة فلوروكينولون أو تراي
البولي السفلي في جرام (مثل اإليشيرشيا ميثوبريم سالفاميثوكازول كلينداميسين
ظل وجود عوامل
أو سيفازولين
القولونية)
خطورة للعدوى 	-ستاف أوريوس
(يشمل ذلك عينة  -بكتيريا ستاف السالبة
البروستاتا عبر
الختبار الكواجيوليز
المستقيم)
جراحات “نظيفة”  -بكتيريا اإلنتيروكوكاي
فلوروكينولون أو
سيفازولين
أمينوجليكوسيد
(مع الدخول في
-/+كلينداميسين
المسالك البولية)
جراحات “نظيفة”
(بدون الدخول في
المسالك البولية)

سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين

سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين

كلينداميسين -/+
سيفازولين-/+
أمينوجليكوسايد
أمينوجليكوسايد أو
أو أزترونام أو
سيفازولين -/+
أزترونام أو أمبيسيللين -فانكوميسين -/+
أمينوجليكوسايد أو
سلباكتام
أزترونام

جراحات “نظيفة”
و تشمل تركيب
جسم غريب

سيفازولين +
ميترونيدازول أو

جراحات “نظيفة
ملوثة”

سيفوكسيتين
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فلوروكينولون أو
أمينوجليكوسيد +
ميترونيدازول أو
كلينداميسين

الدليل القومي المصري

اإلجراء الجراحي

الميكروب المتوقع
	-ستاف أوريوس
	-بكتيريا ستاف السالبة
الختبار الكواجيوليز
	-البكتيريا العصوية
المعوية السالبة
لصبغة جرام

المضاد الحيوي
المقترح

المضاد الحيوي البديل

سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين

سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين

	-البكتيريا العصوية
السالبة لصبغة جرام
	-ستاف أوريوس
	-بكتيريا ستاف السالبة
الختبار الكواجيوليز
	-بكتيريا اإلنتيروكوكاي
	-فطر الكانديدا

بيبراسيللين تازوباكتام
أو سيفوكسيتين +
أمبيسيللين

كلينداميسين أو
فانكوميسين+
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون

	-ستاف أوريوس
	-بكتيريا ستاف السالبة
الختبار الكواجيوليز
جراحات زراعة
	-البكتيريا العصوية
البنكرياس
السالبة لصبغة جرام
والبنكرياس والكلى
	-بكتيريا اإلنتيروكوكاي
	-فطر الكانديدا

سيفازولين أو
فلوكونازول (للمرضى
المعرضين للعدوى
بالفطريات)

كلينداميسين أو
فانكوميسين+
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون

سيفازولين

كلينداميسين أو
فانكوميسين+
أمينوجليكوسيد
أو أزترونام أو
فلوروكينولون

جراحات األوعية
الدموية

	-ستاف أوريوس
	-بكتيريا ستاف السالبة
الختبار الكواجيوليز
جراحات زراعة
القلب ،الرئة ،القلب 	-البكتيريا العصوية
السالبة لصبغة جرام
والرئة
	-فطر الكانديدا

جراحات زراعة
الكبد

جراحات التجميل

لمكافحة العدوى 2020

	-ستاف أوريوس
	-بكتيريا ستاف السالبة
الختبار الكواجيوليز
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ترصد العدوى المكتسبة من
المنشآت الصحية

ترصد العدوى المكتسبة من المنشآت الصحية
مقدمة
إن الهــدف الرئيســي مــن ترصــد العــدوى المكتســبة مــن المنشــآت الصحيــة هــو خفــض معــدالت
العــدوى بتلــك المنشــآت ،حيــث أن المقصــود بالترصــد هــو ذلــك النظــام المســتمر الــذي يشــتمل
علــى جمــع البيانــات فيمــا يخــص العــدوى المكتســبة مــن المنشــأة وتحليلهــا وتفســيرها ونشــرها
للمختصيــن بغــرض اتخــاذ خط ـوات وإج ـراءات لتحســين األداء والــذي يكــون لــه أثــر ملمــوس
فــي خفــض معــدالت العــدوى بالمنشــآت الصحيــة وبالتالــي تقليــل مــا قــد يصاحبهــا مــن أض ـرار
ووفيــات وتكلفــة .ويوضــح الشــكل التالــي الخط ـوات المتبعــة فــي نظــام الترصــد:

شكل رقم ( :)34خطوات نظام الترصد
وتتعــدد الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا االســتفادة مــن البيانــات المجمعــة بواســطة نظــام الترصــد،
إذ يمكــن توظيفهــا علــى النحــو اآلتــي:
•تحديد أماكن الرعاية الطبية التي تعاني من المشاكل وتحتاج إلى التدخل.

•المساعدة في توجيه صياغة الخطط والبرامج بهدف مكافحة العدوى واحتوائها.
•تخصيص الموارد الصحية تبعاً لألولويات.

•تقييم السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة العدوى.

•تتبع التغيرات التي تط أر على اإلجراءات المتبعة والتعرف على آثارها.

•تكويــن قاعــدة معطيــات تعمــل علــى االكتشــاف المبكــر وســرعة االســتجابة لتفشــيات
العــدوى بالمنشــاة واتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة.

الدليــل القومــي المصــري
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•إقناع أعضاء الفريق الطبي واإلداري بمدى الحاجة إلى تطوير ممارسات مكافحة العدوى.
•التعرف على العوامل والمضاعفات (سواء مستديمة أو مؤقتة) المصاحبة للعدوى.
أسس ومبادئ ترصد العدوى المكتسبة من المنشآت الصحية

ُيعتبــر ترصــد العــدوى داخــل المنشــآت الصحيــة مــن األنشــطة الهامــة فــي مجــال مكافحــة العــدوى
وتمــر عمليــة الترصــد لعــدوى المنشــآت الصحيــة بالم ارحــل اآلتيــة:
•تقييــم أماكــن تقديــم الرعايــة الطبيــة بالمنشــأة وتحديــد أن ـواع العــدوى األكثــر شــيوعاً
وتأثي ـ اًر وخطــورًة إلدراجهــا بنظــام الترصــد بمــا يتماشــى والم ـوارد المتاحــة ،وتعتبــر
المواضــع التاليــة هــي أهــم مواضــع حــدوث العــدوى المتعلقــة بخدمــات الرعايــة الصحيــة
والمســتهدفة بالترصــد:
	-الجهاز البولي.
	-الجزء السفلي من الجهاز التنفسي.
	-موضع الجراحة.
	-مجرى الدم.
•وضــع تعريــف واضــح ومحــدد للعــدوى المكتســبة مــن المنشــآت الصحيــة ،ويتــم تعريفهــا
عامـ ًة بأنهــا العــدوى التــي ظهــرت علــى المريــض أثنــاء أو بعــد اليــوم التقويمــي الثالــث
مــن دخولــه المستشــفى (يــوم الدخــول للمستشــفى هــو اليــوم التقويمــي األول) ولــم تكــن
عناصــر تعريــف الحالــة ظاهـرة عنــد دخــول المريــض المستشــفى وترتبــط اإلصابــة بهــا
بتقديــم الرعايــة الصحيــة للمريــض .وبالنســبة لعــدوى المواضــع الجراحيــة فإنهــا تعتبــر
عــدوى مكتســبة داخــل المستشــفى إذا حدثــت خــال  30يوم ـاً بعــد العمليــة أو خــال
 90يومـاً بعــد عمليــات التركيبــات أو حــاالت زرع األنســجة.
•تحديــد وتعريــف المرضــى الذيــن تعرضـوا للعــدوى بالمنشــأة الصحيــة عــن طريــق وضــع
تعريفــات واضحــة وبســيطة لحــاالت العــدوى علــى أن تكــون حساســة ((Sensitive
بالقدر الكافي للسماح باكتشاف أغلبية الحاالت ومحددة ( (Specificبالقدر الكافي
لكــي ال تحــدث مبالغــة فــي احتســاب حــاالت أخــرى.

•تحديــد جميــع العناصــر المكونــة للبيانــات الــازم جمعهــا مــع م ارعــاة تعريفــات حــاالت
العــدوى المختلفــة وعوامــل الخطــورة الرئيســية.
•جمع بيانات الترصد بواسطة استمارات خاصة لجمع البيانات.
•تحليل وحساب معدالت العدوى مع مراعاة التصنيف الخاص بعوامل الخطورة المختلفة.
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طريقة حساب معدالت العدوى المختلفة:
عدوى مجرى البول
•معدل حدوث عدوى مجرى البول  1000/يوم إقامة للمرضى:

إجمالى عدد حاالت عدوى مجرى البول خالل فترة زمنية محددة × 1000
إجمالى عدد أيام إقامة المرضى خالل نفس الفترة الزمنية

•معدل حدوث عدوى مجرى البول المصاحب لتركيب القساطر البولية  1000/يوم
تركيب
قساطر بولية:

إجمالى عدد حاالت عدوى مجرى البول المصاحب لتركيب القساطر البولية خالل
فترة زمنية محددة × 1000
إجمالى عدد أيام القساطر البولية خالل نفس الفترة الزمنية
عدوى مجرى الدم
•معدل حدوث عدوى مجرى الدم األولي  1000/يوم إقامة للمرضى:

إجمالى عدد حاالت عدوى مجرى الدم األولي خالل فترة زمنية محددة × 1000
إجمالى عدد أيام إقامة المرضى خالل نفس الفترة الزمنية

•معدل حدوث عدوى مجرى الدم المصاحب لتركيب القساطر الوريدية
المركزية 1000/يوم تركيب قساطر وريدية مركزية:

ﺇجمالى عدد حاالت عدوى مجرى الدم المصاحب لتركيب القساطر الوريدية المركزية
خالل فترة زمنية محددة × 1000
إجمالى عدد أيام القساطر الوريدية المركزية خالل نفس الفترة الزمنية
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االلتهاب الرئوي
•معدل حدوث االلتهاب الرئوي  1000/يوم إقامة للمرضى:

إجمالى عدد حاالت االلتهاب الرئوي خالل فترة زمنية محددة × 1000

إجمالى عدد أيام إقامة المرضى خالل نفس الفترة الزمنية

•معدل حدوث االلتهاب الرئوى المصاحب للتوصيل على جهاز التنفس
الصناعي 1000/يوم توصيل على جهاز التنفس الصناعي:

ﺇجمالى عدد حاالت االلتهاب الرئوي المصاحب للتوصيل على جهاز التنفس
الصناعي خالل فترة زمنية محددة ×1000
إجمالى عدد أيام جهاز التنفس الصناعي خالل نفس الفترة الزمنية
عدوى موضع العمليات الجراحية
•معدل حدوث عدوى الموضع الجراحي:

عدد حاالت عدوى الموضع الجراحى خالل فترة زمنية محددة × 100

إجمالى عدد العمليات الجراحية التى تم إجراؤها خالل نفس الفترة الزمنية
ملحوظة:

فى حالة عدم القدرة على متابعة جميع الحاالت التى تم إجراؤها يكون المقام:
(إجمالى عدد الحاالت التى تمت متابعتها فقط خالل نفس الفترة).
ويمكــن حســاب أيــام إقامــة المرضــى عــن طريــق العـ ِّـد اليومــي لعــدد المرضــى المتواجديــن
فــي قســم محــدد مــن أقســام الرعايــة الطبيــة خــال فتـرة زمنيــة محــددة ،وكذلــك يمكــن حســاب
أيــام تركيــب األجهـزة الطبيــة (مثــل القســاطر البوليــة ،القســاطر الوريديــة المركزيــة ،أجهـزة
التنفــس الصناعــي) عــن طريــق العـ ِّـد اليومــي لعــدد المرضــى المتواجديــن بالقســم والمثبــت
بهــم جهــاز طبــي معيــن (مثــل القســاطر) أو موصوليــن بجهــاز طبــي (مثــل جهــاز التنفــس
الصناعــي) فــي قســم محــدد مــن أقســام الرعايــة الطبيــة خــال فتـرة زمنيــة محــددة.
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•نشر المعلومات التي أسفر عنها الترصد بغرض تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمنع والوقاية.
•وضــع نظــام لترصــد عــدوى موضــع العمليــات الجراحيــة بعــد خــروج المريــض مــن المستشــفى
وذلــك عــن طريــق التواصــل مــع المريــض مباشـرة أو عــن طريــق ســجالت العيــادات الخارجيــة
أو التواصــل مــع الجـراح.
•اختيار المرجعية المناسبة الخارجية ( )External Benchmarkingعند مقارنة معدالت
العــدوى بالمنشــآت األخــرى حيــث ي ارعــى اآلتي:
	-المقارنــة مــع منشــآت صحيــة مماثلــة مــن حيــث التخصــص وطبيعــة المرضــى الذيــن
تخدمهم المنشــأة.
	-استخدام تعريفات مماثلة لحاالت العدوى.
	-حساب معدالت العدوى بطريقة مماثلة.
	-تصنيــف عوامــل الخطــورة المختلفــة (مثــل حســاب حــاالت عــدوى موضــع العمليــات
الجراحية طبقاً لتصنيف القطوع الجراحية أو حساب عدوى مجرى الدم المصاحب
لتركيــب القســاطر الوريديــة المركزيــة فــي األطفــال حديثــي ال ـوالدة طبق ـاً لتصنيــف
الــوزن عنــد الـوالدة).
	-ويمكــن اســتخدام المرجعيــة الداخليــة ( )Internal Benchmarkingعنــد مقارنــة
معــدالت العــدوى بالشــهور الســابقة.
البرنامج القومي لترصد عدوى المنشآت الصحية:

يهــدف برنامــج الترصــد القومــي إلنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بمعــدالت العــدوى المكتســبة مــن
المستشــفيات علــى المســتوى القومــي اســتناداً إلــى معاييــر وتعريفــات موحــدة لحــاالت العــدوى طبقـاً
لم اركــز مكافحــة والتحكــم فــي األم ـراض « »CDCوباســتخدام أجه ـزة الهواتــف الذكيــة (ترصــد
إلكترونــي) لضمــان ســهولة وتوحيــد آليــة جمــع البيانــات وتحليلهــا .كمــا يهــدف البرنامــج إلنشــاء
قاعــدة بيانــات خاصــة بالميكروبــات المســببة للعــدوى المكتســبة مــن المستشــفيات لصياغــة وتنفيــذ
برنامــج قومــي للتحكــم فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة (Antibiotic Stewardship
 )Programوذلــك لخفــض معــدل اإلصابــة بعــدوى الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة
الناتــج عــن فــرط اســتخدام المضــادات الحيويــة.
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مكافحة العدوى في مواجهة الجوائح واألمراض المستجدة

مقدمة
هنــاك العديــد مــن الكـوارث التــي قــد تؤثــر علــى الرعايــة الصحيــة ،منهــا الطبيعيــة ومنهــا األمـراض

المســتجدة ومنهــا المصنعــة بواســطة اإلنســان بغــرض الحــروب البيولوجيــة .وتختلــف الك ـوارث
عــن باقــي األحــداث الطارئــة فــي إمكانيــة إحــداث إصابــات جماعيــة لــذا تحتــاج إلــى التنســيق
والتواصــل بيــن الجهــات المختلفــة .وتشــمل الكـوارث الناتجــة عــن األمـراض المعديــة :التفشــيات

الوبائيــة والجوائــح ،لــذا يجــب التفرقــة بيــن التفشــيات الوبائيــة ( (outbreaksوهــي الزيــادة فــي

معــدل حــدوث العــدوى عــن المعتــاد أو ظهــور عــدوى مســتجدة فــي منطقــة جغرافيــة محــددة نســبياً
أو مجموعــة مــن النــاس خــال فت ـرة زمنيــة معينــة ،والوبــاء ) (epidemicوالــذي يعــد أكثــر

انتشــا اًر ،أمــا فــي حــال تخطــت هــذه الزيــادة حــدود الــدول وانتشــرت فــي أكثــر مــن دولــة فتعتبــر
جائحــة ) (pandemicمثــل جائحــة فيــروس كورونــا المســبب لمــرض ).(COVID-19
مراحل مواجهة الكوارث (الجوائح):
•االستعداد Preparedness
•الحدث )Impact (Event
•االستجابة Response
•التعافيRecovery

المرحلة األولى -االستعداد :Preparedness

يقصــد بهــا فت ـرة مــا قبــل حــدوث الجائحــة ،وتشــمل هــذه المرحلــة فــي بعــض األحيــان ،فت ـرة

مــن اإلنــذار المبكــر والتوقــع للحــدث والتــي تختلــف فــي مدتهــا تبعـاً لنــوع الحــدث .قــد تختلــف

الظــروف مــن مجتمــع إلــى آخــر لــذا تختلــف االســتراتيجيات المتبعــة لمواجهــة الجوائــح مــن

بلــد إلــى أخــرى تبعـاً لشــدة االنتقــال المجتمعــي وخصائــص المجتمــع واألفـراد ،والقــدرة المحليــة

علــى تنفيــذ االســتراتيجيات .لــذا يجــب م ارعــاة جميــع الجوانــب المجتمعيــة التــي قــد تتأثــر ،بمــا
فــي ذلــك األفـراد األكثــر عرضــة للمــرض الشــديد،
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وتلك الفئات التي قد تكون أكثر تأث اًر اجتماعياً أو اقتصادياً ،واختيار اإلجراءات المناسبة،
كمــا يمكــن تعديــل االســتراتيجيات المتبعــة صعــوداً أو هبوطـاً تبعـاً للوضــع المحلــي ومجريــات
األمور.

المرحلة الثانية -الحدث :Impact phase

يقصــد بهــا الوقــت الفعلــي لوقــوع الحــدث ،وتختلــف األنشــطة المتبعــة فــي هــذه المرحلــة تبعـاً للمــدة

الزمنيــة لهــذه المرحلــة.

المرحلة الثالثة -االستجابة :Response

يعتمد البدء في هذه المرحلة على نوع الحدث ووقت اكتشافه.

المرحلة الرابعة -التعافي :Recovery

ويقصد بها المرحلة التالية النتهاء الجائحة بعد إعالن انتهائها رسمياً.
إدارة الكوارث (األزمات):

تعتبــر إدارة األزمــة االســتراتيجية األوليــة لتقليــل الضــرر المجتمعــي والحــد مــن انتشــار األمـراض

المعديــة .لــذا يجــب أن يتــم التخطيــط المســبق واالســتعداد الجيــد لهــا باســتخدام مفاهيــم إدارة
األزمــات ،والتــي تتكــون مــن أربعــة مفاهيــم أساســية:
التخفيــف( ،)Mitigationاالســتعداد( ،)Preparednessاالســتجابة( ،)Responseوالتعافــي

(.)Recovery

بعــد كثيـ اًر عــن مفاهيــم مكافحــة العــدوى حيــث أنهــا تعتبــر مكافئــة
ويالحــظ أن هــذه المفاهيــم ال تَ ُ
لمصطلحــات مكافحــة العــدوى المعروفــة:
•تعتبر استراتيجيات التخفيف مكافئة لتدابير التحكم في العدوى)(control measures

• كذلك فإن مصطلح االستعداد يكافيء منع حدوث العدوى )(primary prevention

• أمــا مرحلــة االســتجابة فتشــمل تدخــات االكتشــاف المبكــر للعــدوى قبــل ظهــور األعـراض
والعالمات اإلكلينيكية )(secondary prevention

•كمــا تتضمــن مرحلــة التعافــي اســتراتيجيات تقليــل المضاعفــات الشــديدة المتوقعــة للعــدوى
)(tertiary prevention
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مرحلة التخفيف من وطأة الكوارث ):(Mitigation
تشــمل هــذه المرحلــة الخط ـوات المتخــذه لمنــع أو تقليــل معــدالت الم ارضــة والوفيــات ،وأيض ـاً
للتقليــل مــن العــبء االقتصــادي واالجتماعــي المتوقــع ،ومــن أمثلــة ذلــك اســتحداث سياســات

وقوانيــن تتضمــن اســتخدام الطعــوم.

مرحلة االستعداد والجاهزية )(preparedness
يتم ذلك في الفترة الســابقة لحدوث األزمة ،وال يقصد باالســتعداد الجاهزية المطلقة لجميع أنواع
الك ـوارث لصعوبــة الوصــول إلــى هــذه الحالــة المثاليــة ،ولكــن يقصــد بــه القــدرة علــى االكتشــاف
المبكــر للعــدوى حتــى تتــم االســتجابة الفعالــة لهــا ،وتشــمل هــذه المرحلــة:
1 .1تدريب األفراد القائمين على عمل وتنفيذ الخطة:
يعد التدريب الخطوة األولى في مرحلة االستعداد ،وتشمل موضوعات التدريب:
−كيفية إعداد خطة عمل.

−ما يجب أن تتضمنه هذه الخطة.

−من هم األشخاص القائمين على تنفيذ الخطة.

−آلية تقييم استعداد المنشأة الصحية (عمل أداة للتقييم).
−تقييم الموارد المتاحة.

−عمل برنامج للمحاكاة (التمرين على تنفيذ الخطة).
2 .2إعداد خطة لالستجابة السريعة للحدث:
هناك ثالث أنواع من الخطط المطلوب إعدادها:
−خطة استجابة فردية لالستخدام على مستوى األفراد.

−خطــة االســتجابة بالمنشــآت الصحيــة والتــي يجــب أن يتــم تنفيذهــا مــن قبــل
المنشــآت الصحيــة المختلفــة.

−خطة االستجابة المجتمعية والتي تشمل المجتمع ككل.
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.3

ممارسة الخطة (المحاكاة والتمرين على تنفيذ الخطة):
تعتبر المحاكاة خطوة حيوية هامة لما لها من فوائد متعددة ،منها:

		−
		−
		−
.4

اكتشاف نقاط الضعف ومحاولة تصحيحها.
توضيح أدوار القائمين على تنفيذ الخطة.
تشجيع التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.

تقييم مستوى االستعداد لدى المنشآت المعنية بالتنفيذ:
تتــم هــذه الخطــوة بعــد القيــام بمحــاكاة تنفيــذ الخطــة وتشــمل مناقشــة أهــم النتائــج التــي تــم
الوصــول إليهــا مــن نقــاط ضعــف بالخطــة ،محاولــة إيجــاد حلــول لهــا ،التحديــث المســتمر
للخطــة طبقـاً لمســتجدات األمــور ،ومــن ثــم التدريــب علــى تلــك التحديثــات تباعـاً.

مرحلة االستجابة ):(Response

يقصــد بهــذه المرحلــة الفت ـرة التاليــة مباش ـرًة الكتشــاف الحــدث (الجائحــة) ،والتــي يتــم أثنائهــا تنفيــذ
الخطــة واســتراتيجيات التخفيــف بغــرض التقليــل مــن وطــأة الحــدث .لــذا يجــب التنســيق بيــن خطــط
االســتجابة بالمنشــآت الصحية المختلفة لضمان الوصول إلى اســتجابة سـريعة وفعالة .فقد تختلف
طريقــة االســتجابة تبعـاً لنــوع الحــدث وســرعة اكتشــافه إال أن مبــادئ ومفاهيــم مكافحــة العــدوى تظــل
كمــا هــي فــي جميــع األحـوال.
مرحلة التعافي ):(Recovery

تبــدأ هــذه المرحلــة بعــد انتهــاء الجائحــة وإعــان انتهائهــا رســمياً كمــا تــم ذكـره مــن قبــل .تقــوم المنشــآت
والمجتمعــات فــي هــذه المرحلــة باتخــاذ التدابيــر الضروريــة للعــودة إلــى الوضــع الطبيعــي كمــا كان
قبــل حــدوث الجائحــة مثــل توفيــر مخــزون مــن المســتلزمات واإلمــدادات للعــودة إلــى األنشــطة اليومية
كمــا هــو الحــال مــن قبــل .تعــود أنشــطة الترصــد فــي هــذه المرحلــة إلــى األنشــطة المعتــادة ،إال أنــه
يمكــن اســتحداث بعــض أنشــطة الترصــد تبع ـاً لنتائــج التقصــي الوبائــي .فبينمــا ترتكــز التقصيــات
الوبائيــة أثنــاء مرحلــة االســتجابة علــى االحتياجــات الفوريــة للجائحــة ،فأنــه يمكــن إمعــان التقصــي
والتركيــز علــى عوامــل الخطــورة والفئــات األكثــر عرضــة ،طــرق انتقــال العــدوى ،أهــم التدخــات
الفعالــة أو غيــر الفعالــة بعــد االنتهــاء مــن الجائحــة.
َّ
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دور مكافحة العدوى في مواجهة الجوائح:

عنــى مكافحــة العــدوى بالحفــاظ علــى ســامة المرضــى ،الــزوار ،مقدمــي الخدمــة الصحيــة
تُ َ
والمجتمع ككل .وتعزز المهارات المنفردة لممارسي مكافحة العدوى من قدرتهم على االستعداد
الجيــد واالســتجابة السـريعة لمواجهــة العديــد مــن أنـواع الكـوارث .ومــن هــذه المهــارات القــدرة علــى
العمــل الميدانــي فــي مجــال الوبائيــات والترصــد والتــي تؤهــل ممارســي مكافحــة العــدوى للقيــام

بتقصــي تفشــيات العــدوى والقيــام بالتدخــات المختلفــة لمنــع انتقــال العــدوى .لــذا يتنامــى دور

مكافحــة العــدوى ليــس فقــط فــي مرحلــة االســتجابة وإنمــا فــي مرحلــة االســتعداد والجاهزيــة أيضـاً.
ومــن ثــم يقــوم ممارســو مكافحــة العــدوى بــدور قيــادي فــي تجهيــز المنشــآت الصحيــة والمجتمعــات
لمواجهــة العديــد مــن أنـواع الكـوارث والجوائــح ،ومــن أهــم هــذه المهــام:

•وضــع المرجعيــات العلميــة للتعامــل مــع مســببات المــرض (فيروســات  ،بكتيريــا )...،
علــى جميــع المســتويات المركزيــة والطرفيــة.

•عمــل خطــة للتوعيــة اإلعالميــة لجميــع الفئــات المعرضــة لإلصابــة بهــدف وضــع مبــادئ
صحيحــة للتعامــل ودحــض الشــائعات التــي قــد ترســي مبــادئ خاطئــة فــي التعامــل مــع

الجائحــة.

•وضــع الكتيبــات والملصقــات فــي جميــع أقســام المنشــآت الصحيــة لرفــع وعــي الفريــق
الطبــي.

•التدريــب المســتمر علــى رأس العمــل أو مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي أو
التدريــب عــن بعــد.

•متابعــة توفيــر االحتياجــات األساســية مــن مســتلزمات وإرشــادات للفريــق الطبــي لتطبيــق
توصيــات مكافحــة العــدوى.

•فتح قنوات للتواصل مع الفرق الطبية للرد على التساؤالت وتصحيح المفاهيم.
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تقصي تفشي العدوى
مقدمة
يتــم تعريــف تفشــي العــدوى ( )Outbreakعلــى أنــه زيــادة غيــر متوقعــة أو غيــر معتــادة (زيــادة
عــن معــدل التوطــن “ ”Endemic Rateالمحــدد طبقـاً ألنشــطة الترصــد) لحــاالت العــدوى
)المتعــارف عليهــا( المكتســبة مــن المنشــأة الصحيــة ،أو ظهــور حالــة واحــدة لنــوع مــن العــدوى
نــادر الحــدوث أو مــن غيــر المعتــاد ظهــوره ،وفــي حــال حــدوث تفشــي لعــدوى المنشــآت الصحيــة
فإنــه ينبغــي القيــام بتشــخيصها والتحقــق الفــوري منهــا والســيطرة عليهــا بأســرع وقــت لمنــع انتشــارها
وضمــان تقديــم رعايــة آمنــة للمرضــى.
إجراءات تقصي تفشي العدوى
1.1التخطيط إلجراءات التقصي:
•إبالغ األفراد واألقسام المعنيين بالمشكلة.
•تحديــد فريــق مختــص بأنشــطة التقصــي مــع تحديــد مهــام ومســئوليات
للفريــق ومنحــه الصالحيــات المناســبة ،علــى أن يكــون فريــق مكافحــة العــدوى جــزءاً
مــن هــذا الفريــق.
2.2التحقق من حدوث تفشي العدوى:
•القيــام بتحديــد تعريــف لحالــة العــدوى ( )Case Definitionواســتخدامه لتقديــر حجــم
المشكلة.
•يجــب أن يشــمل تعريــف الحالــة :الزمــان (زمــن حــدوث الحــاالت) والمــكان (مــكان
ظهــور الحــاالت) واألشــخاص الذيــن ظهــرت عليهــم أعـراض العــدوى وبعــض المعاييــر
اإلكلينيكيــة أو المعمليــة الالزمــة للتشــخيص.
•تعريف الحالة يمكن أن يتغير في حال توافر معلومات إضافية.
الدليــل القومــي المصــري
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•للتحقــق مــن حــدوث تفشــي العــدوى ،يجــب مقارنــة معــدل العــدوى خــال فتـرات التفشــي
بمعــدل التوطــن أو بمعــدل الحــدوث المعتــاد.

•إبالغ السلطات الصحية المختصة في حالة وجوب اإلبالغ.
•اتخاذ إجراءت مبكرة لمكافحة العدوى إن أمكن.
3.3القيــام بتأكيــد تشــخيص حــاالت العــدوى المبلــغ عنهــا طبقــاً لتعريــف الحالــة المحــدد
وتحديــد الميكروبــات المســببة للعــدوى إن أمكــن.
4.4البحث عن حاالت عدوى إضافية:
•يتــم حــث الفريــق الصحــي (األطبــاء -طاقــم التمريــض -أطبــاء المعمــل واألشــعة)...
علــى اإلبــاغ الفــوري عــن الحــاالت.

•يتم البحث في سجالت المعمل وملفات المرضى على حاالت أخرى.
•يجب جمع العينات الالزمة للتشخيص المعملي من المرضى.
•يجب استخدام نموذج خاص لجمع البيانات.
5.5تصنيف حاالت العدوى طبقاً للزمان والمكان واألشخاص
•يتــم وضــع قائمــة ســرد خطيــة ( )Line Listingللحــاالت والتصنيــف طبقــا ً للزمــان
(توقيــت وفتـرة حــدوث العــدوى) ،والمــكان (تحديــد مــكان ظهــور العــدوى) ،واألشــخاص

(الســن -الجنــس -اإلج ـراءات الطبيــة  -العــاج وخاصــة بالمضــادات الحيويــة -

الفريــق الصحــي المعالــج .)...

•القيــام بتصميــم منحنــى وبائــي “( ”Epidemic Curveتوزيــع الحــاالت طبقـاً لوقــت
حدوثهــا) وخريطــة وبائيــة (توزيــع الحــاالت طبقـاً لمــكان حدوثهــا باألقســام) للمســاعدة
فــي تحديــد طــرق ووســائل انتقــال العــدوى.
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شكل رقم ()35
مثال للمنحنى الوبائي في حال التعرض لمصدر مشترك للعدوى
()Single Point Source

شكل رقم ()36
مثال للمنحنى الوبائي في حال التعرض المتقطع لمصدر مشترك للعدوى
)(Intermittent Source

شكل رقم ()37
مثال للمنحنى الوبائي في حال وجود انتقال مستمر للعدوى من شخص آلخر
)(Ongoing Transmission
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 .6اتخاذ إجراءت فورية لمكافحة العدوى إن أمكن (في أى مرحلة من مراحل التقصي).
 .7وضع افتراضات تقريبية عن مصدر العدوى وطريقة انتقالها.
 .8تقييم االفتراضات للوصول إلى افتراض تقريبي مالئم لمعظم الحاالت.
ـادة ال يتــم الوصــول إلــى هــذه المرحلــة حيــث قــد يتوقــف تفشــي العــدوى دون
	•	 عـ ً
الحاجــة إلج ـراء د ارســات خاصــة ،ويتــم القيــام بالد ارســات الوبائيــة التحليليــة فــي
بعــض المواقــف الخاصــة (مثــال :العــدوى المرتبطــة باســتخدام أحــد المنتجــات
التجاريــة ،أو ارتفــاع معــدالت الوفــاة نتيجــة العــدوى “كعــدوى مجــرى الــدم”).
	•	 القيــام بد ارســة وبائيــة تحليليــة إحصائيــة لتقييــم االفت ارضــات بواســطة د ارســة الحالــة
) (Case Control Studyوالتــي تعــد األكثــر شــيوعاً واســتخداماً فيمــا يخــص
الد ارســات المتعلقــة بالعــدوى المكتســبة مــن المستشــفيات.
	•	 القيــام بمقارنــة تك ارريــة عوامــل الخطــورة (المحتملــة) بيــن المرضــى المصابيــن
بالعــدوى (الحــاالت) والمرضــى غيــر المصابيــن بالعــدوى (للمقارنــة)  .يتــم
حســاب نســبة الترجيــح ) (Odds Ratioلتحديــد قــوة االرتبــاط بيــن التعــرض
لعامــل الخطــورة وحــدوث العــدوى.
	•	 يتم حساب نسبة الترجيح كالتالي :
أ

x

د

ب  xج
حيث أن :
أ  :المرضى المصابون بالعدوى والمعرضون لعامل الخطورة
ب  :المرضى المصابون بالعدوى وغير المعرضين لعامل الخطورة
ج  :المرضى غيرالمصابين بالعدوى والمعرضين لعامل الخطورة
د  :المرضى غير المصابين بالعدوى وغير المعرضين لعامل الخطورة
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. اتخاذ إجراءات للحد من انتشار العدوى وتقييم مدى فعالية هذه اإلجراءات.9
:الهدف
. السيطرة على التفشي الحالي

	•		

.منع حدوث تفشيات مماثلة في المستقبل

	•		

. البدء في إجراءات ترصد مستمر لحاالت العدوى.10
. نشر النتائج مع كتابة تقرير نهائي بذلك.11
:المراجع
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Checko PJ (2005): Outbreak Investigation. APIC Text of Infection Control
and Epidemiology, Chapter 4:1-10.
Harbarth S, Sudre P, Dharan S, Cadenas M, and Pittet D (1999):
Outbreak of Enterobacter clocae Related to Understaffing, Overcrowding,
and Poor Hygiene Practices. Infect Control Hosp Epidemiol, 20: 598-603.
Jarvis WR. Investigating endemic and epidemic nosocomil infections. In:
Bennett JV, Brachman PS, eds. Hospital Infections. 4th ed. Boston: Little,
Brown; 1998: 85—102
Jarvis WR. Investigation of Outbreaks. In Hospital Epidemiology and
Infection Control, 3 edition.Mayhall CG (ed). Lippincott Williams &
Wilkins, Philadelphia, PA 2004: 107—122
Passaro DJ, Waring L, Armstrong R, Bolding F, Bouvier B, et al. (1997):
Postoperative Serratia marcescens Wound Infections Traced to an Out-ofHospital Source. J Infect Dis, 175(4): 992-995.
SoIl DR, Lockhart SR, Pujol C. Laboratory Procedures for the Epidemiological
Anaylsis of Microorganisms. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller
MA, Yolken RH (eds). Manual of Clinical Microbiology, 8th edition. 2003;
139—161
World Health Organization «WHO” (2000): Guidelines for the Collection
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مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات
مطهرات الجلد
واألنسجة الحية

هي مواد كيميائية تستخدم على الجلد واألنسجة الحية بهدف القضاء على الميكروبات أو
إيقاف نشاطها ،وال تستخدم هذه المواد لتطهير الجوامد مثل األسطح واآلالت (عدا الكحول).

Antiseptics
حامل لمسببات العدوى

Carrier
المناعة الخلوية

Cellular
Immunity

هــو شــخص توجــد لديــه مســببات العــدوى (الميكروبــات) دون ظهــور األعـراض المرضيــة الدالــة
علــى حــدوث عــدوى أو فــي بعــض األحيــان دون ظهــور أي عالمــات لحــدوث رد فعــل مناعــي،
باإلضافــة إلــى قدرتــه علــى نقــل مســببات العــدوى لآلخريــن.
هــي المناعــة التــي تشــمل بعــض أنــواع خاليــا الــدم البيضــاء والتــي تتولــى تنســيق عمليــة
مواجهــة الميكروبــات الغريبــة عــن الجســم ،وهــذه الخاليــا لديهــا القــدرة علــى تدميــر الميكروبــات
المســببة للعــدوى ،حيــث تهاجــم هــذه الخاليــا الميكروبــات مباشــرًة أو تحفــز مـواد معينــة (األجســام
المضــادة أو اإلنترفيــرون) تعمــل علــى تثبيــط نشــاط هــذه الميكروبــات ،كمــا تقــوم المناعــة
الخلويــة بــدور هــام فــي جهــاز المناعــة عــن طريــق تذكــر وتســجيل مســببات العــدوى ممــا يــؤدي
إلــى تنشــيط دفاعــات الجســم عنــد التعــرض لهــا مــرة أخــرى.

وحدة التعقيم المركزي
Central Sterile Service

هــى الوحــدة التــي يتــم فيهــا إعــادة معالجــة (التنظيــف ،التطهيــر ،التعقيــم) اآلالت واألدوات
والمعــدات الطبيــة المســتخدمة بالمنشــأة الصحيــة ،وذلــك لضمــان جــودة الخدمــة المقدمــة.

)Department (CSSD

التنظيف
Cleaning

هــو إزالــة الــدم وجميــع س ـوائل الجســم األخــرى والم ـواد العضويــة وبقايــا األنســجة والقــاذورات
الموجــودة علــى ســطح األدوات واآلالت والمعــدات باســتخدام المــاء والمنظفــات الرغويــة وذلــك
إمــا يدوي ـاً أو ميكانيكي ـاً.

العزل الجماعي
Cohort Isolation

هــو عــزل أكثــر مــن مريــض مصــاب أو مســتعمر بنفــس الميكــروب فــي ذات المــكان بالوحــدة
أو القســم.

االستعمار الميكروبي

هــو تكاثــر للميكروبــات بأماكــن معينــة بجســم اإلنســان دون حــدوث اختـراق لألنســجة أو ظهــور

Colonization

أعـراض مرضيــة للعــدوى.

الفترة المعدية

هي الفترة الزمنية التي يمكن خاللها نقل مسببات العدوى من شخص إلي آخر.

Communicable Period
المخالط

Contact

الدليــل القومــي المصــري
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هــو الشــخص المخالــط للمريــض والــذي قــد يتعــرض لحــدوث العــدوى عــن طريــق انتقالهــا إليــه
مــن المريــض أو مــن البيئــة المحيطــة.
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مطهرات األسطح والجوامد

Disinfectants
عدوى داخلية المنشأ

Endogenous
Infection

هــي م ـواد كيميائيــة تســتخدم للقضــاء علــى الميكروبــات علــى الجوامــد أو األشــياء غيــر الحيــة
(مثــل األدوات واألســطح) ،وال تصلــح هــذه الم ـواد لالســتخدام علــى الجلــد (عــدا الكحــول).

هــي العــدوى التــي يكــون فيهــا الميكــروب المســبب للعــدوى موجــوداً لــدى المريــض عنــد دخولــه
إلــى المستشــفى كجــزء مــن الميكروبــات المســتوطنة لديــه (كتلــك المســتوطنة للجلــد أو القولــون
مثــاً) لكنهــا لــم تســبب أي عــدوى وال توجــد عالمــات لحــدوث عــدوى ،وتحــدث العــدوى عنــد
مكــوث المريــض بالمستشــفى نظـ اًر الختــال المناعــة لديــه أو عنــد تعرضــه إلجـراء مــا ُي َغِّيــر مــن
أماكــن تواجــد هــذه الميكروبــات أو مــن طبيعتهــا.

نظافة البيئة

Environmental
Cleaning
علم الوبائيات

هــي عمليــة التنظيــف العامــة داخــل المنشــأة الصحيــة بهــدف تقليــل كميــة الميكروبــات داخــل
المنشــأة ،ممــا يــؤدي إلــى تقليــل مخاطــر حــدوث العــدوى لــدى المرضــى والعامليــن بالمنشــأة
الصحيــة.
هو علم دراسة مسببات وتوزيع وعوامل خطورة األمراض في المجتمعات.

Epidemiology

عدوى خارجية المنشأ
Exogenous Infection

المخلفات العادية
(غير الخطرة)

هــي العــدوى التــي تحــدث عــن طريــق دخــول الميكروبــات إلــى جســم المريــض مــن مصــدر خارجــي
(إمــا عــن طريــق أيــدي العامليــن أو عــن طريــق األدوات واآلالت التــي لــم يتــم تعقيمهــا بشــكل
جيــد) وذلــك خــال إقامــة المريــض بالمستشــفى.
هــي المخلفــات التــي ال تمثــل خطــ اًر إلصابــة العامليــن أو نقــل العــدوى إليهــم ،والتــي تشــمل
مخلفــات المنــازل والــورق غيــر الملــوث والصناديــق ومــواد التغليــف والحاويــات واألوعيــة
البالســتيكية ومخلفــات األطعمــة.

General waste (Non
)Hazardous Waste
الغسيل الكلوي الدموي
Hemodialysis
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هــو إزالــة الســموم وأمــاح الــدم والسـوائل عــن طريــق تدويــر دم المريــض خــال جهــاز الغســيل
الكلــوي (الكلــى الصناعيــة) ،وعــادة مــا تتــم هــذه العمليــة مــن  6-2ســاعات ثــاث مــرات
أســبوعياً.
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التطهير ِ
عال المستوى
Disinfection Level High
)(HLD

هــو القضــاء علــى بعــض الحويصــات البكتيريــة وذلــك عنــد اســتخدام بعــض الم ـواد الكيميائيــة
(بتركيــز محــدد وزمــن تالمــس مناســب) فــي حالــة التطهيــر الكيميائــي أو الغليــان فــي حالــة
التطهيــر الح ـراري ،لذلــك فمــن المتوقــع أن تكــون تلــك العمليــة فعالــة تجــاه البكتيريــا المتكاثــرة
والفطريــات والفيروســات والطفيليــات والميكروبــات األخــرى ،لكنهــا ال تقضــي علــى أعــداد كبيــرة
مــن الحويصــات البكتيريــة ،وتعتبــر هــذه الطريقــة مناســبة لتطهيــر األدوات التــي تتالمــس مــع
األغشــية المخاطيــة الســليمة.

المناعة الذاتية المعتمدة على

هــى المناعــة المعتمــدة علــى أجســام مضــادة أو بروتينــات تفرزهــا بعــض خاليــا الجســم،

األجسام المضادة

ووظيفتهــا الهجــوم علــى الميكروبــات المســببة لألمـراض التــي تدخــل الجســم وتحــاول أن تمنعهــا

Humoral Immunity

المناعة

مــن االنتشــار فــي الجســم.
هى مقاومة الجسم لمسببات العدوى.

Immunity

ضعيف المناعة
Immuno-compromised

معدل الحدوثIncidence
Rate

فترة الحضانة
Incubation Period

العدوى
Infection

مكافحة العدوى
Infection Control

مستودع العدوى
Infection Reservoir

الجرعة الميكروبية المعدية
Infectious Dose
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هــي حالــة ضعــف المقاومــة لمســببات العــدوى والتــي قــد تنتــج عــن وجــود أورام خبيثــة أو بعــض
األدويــة أو اإلشــعاعات أو بعــض األمـراض الوراثيــة.

هــو عــدد الحــاالت (الجديــدة) المصابــة بالعــدوى فــي مجموعــة محــددة مــن األشــخاص المعرضيــن
لخطــر حــدوث العــدوى خــال فتــرة زمنيــة محــددة.
هــي الفتــرة الزمنيــة مــا بيــن اإلصابــة بالميكروبــات المعديــة وظهــور أول األع ـراض المرضيــة
للمــرض.
هــي عمليــة دخــول الميكــروب لجســم اإلنســان والبــدء فــي التكاثــر واختـراق األنســجة مــع ظهــور
أعـراض مرضيــة علــى الشــخص المصــاب.
هــو نظــام التحكــم فــي انتقــال العــدوى داخــل المنشــآت الصحيــة بهــدف منــع حــدوث وتطــور
وانتشــار األمــراض المعديــة فــي نطــاق المنشــآت الصحيــة.
هــو المــكان الــذي تعيــش فيــه الميكروبــات المســببة لألمـراض وتنمــو وتتكاثــر ،ويعمــل كمصــدر
محتمــل للعــدوى.

هــي الحــد األدنــى مــن عــدد الميكروبــات القــادر علــى إحــداث العــدوى فــي الشــخص
الســليم.
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هــو الفصــل المــادي للمريــض المصــاب بالعــدوى أو بالمســتعمرات الميكروبيــة عــن باقــي المرضــى

العزل
Isolation

المخلفات الطبية الخطرة

Medical Hazardous
Waste

المعرضيــن لحــدوث العــدوى وذلــك لمحاولــة منــع انتقــال مســبب عــدوى معيــن إلــى المرضــى
اآلخريــن.
هــي المخلفــات الطبيــة التــي تنتــج أثنــاء عمليــة التشــخيص أو العــاج أو تطعيــم المرضــى
وتمثــل خط ـ اًر إلصابــة العامليــن أو نقــل العــدوى إليهــم وتشــمل :المخلفــات المعديــة ،المخلفــات
التشــريحية ،المخلفــات الحــادة ،المخلفــات الكيميائيــة ،المخلفــات الدوائيــة ،المخلفــات المســببة
للتغي ـرات الجينيــة ،المخلفــات المشــعة ،مخلفــات المعــادن الثقيلــة.

الميكروبات  /الكائنات الحية

هــي الكائنــات التــي ال يمكــن رؤيتهــا إال باســتخدام المجهر(الميكروســكوب) ،وتتواجــد فــي كل

الدقيقة

مــكان مــن البيئــة (فــي األشــخاص والحيوانــات والنباتــات والتربــة والهــواء والمــاء والســوائل

Microorganisms
طريقة نقل العدوى

األخــرى).
هي اآللية التي تنتقل بها الميكروبات إلى العائل المعرض لإلصابة.

Mode of Transmission

الفلو ار الطبيعية
Normal Flora
العدوى المرتبطة بتقديم
الخدمة الصحية

هي الميكروبات التي تعيش بصورة طبيعية في بعض األماكن بجسم اإلنسان.

هــي عبــارة عــن العــدوى التــي لــم تكــن موجــودة لــدى المريــض عنــد دخولــه إلــى المنشــأة الصحيــة
أو المستشــفى ولكنهــا تحــدث أثنــاء إقامتــه في المستشــفى.

Health Care Associated
Infections

التعرض المهني
Occupational Exposure

تفشي العدوى
Outbreak
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هــو أي تعــرض متوقــع للجلــد أو للعيــن أو لألغشــية المخاطيــة أو عــن طريــق اخت ـراق الجلــد
(لمقــدم الخدمــة الطبيــة) وذلــك للــدم أو المـواد المعديــة األخــرى والــذي يحــدث نتيجــة قيــام العامــل
بمهــام وظيفتــه.
هــو زيــادة غيــر متوقعــة أو غيــر معتــادة لحــاالت العــدوى )المتعــارف عليهــا( المكتســبة مــن
المستشــفى أو ظهــور حالــة واحــدة لنــوع مــن العــدوى نــادر الحــدوث أو مــن غيــر المعتــاد
ظهــوره.

الدليل القومي المصري

الم ْمرض
الميكروب ُ

هو الميكروب القادر على إحداث المرض.

Pathogen

الغسيل الكلوي البريتوني
Peritoneal Dialysis

هــو عمليــة إزالــة الم ـواد الســامة واألمــاح المعدنيــة واأليونــات وذلــك بخاصيــة االنتشــار خــال
الغشــاء البريتونــي ،ويتطلــب الغســيل البريتونــي وضــع قســطرة فــي منطقــة البطــن تصــل إلــى
التجويــف البريتونــي حيــث يتــم إدخــال وتصريــف الس ـوائل والمحاليــل المســتخدمة فــي عمليــة
الغســيل البريتونــي.

الواقيات الشخصية
Personal Protective
Equipments

هــي األدوات الواقيــة (مثــل القفــازات ،األقنعــة الجراحيــة والتنفســية ،المرايــل البالســتيكية غيــر
المنفــذة للســوائل ،واقيــات األقــدام) التــي تعمــل علــى توفيــر الحمايــة للعامليــن فــي الرعايــة
الصحيــة مــن خطــورة تعــرض البشــرة أو األغشــية المخاطيــة أو الجهــاز التنفســي للمـواد المعديــة
 ،وال تقتصــر فائــدة الواقيــات الشــخصية علــى حمايــة العامليــن فقــط بــل تســتخدم بعــض هــذه
األدوات (مثــل القفــازات والعبــاءات “األرديــة” الجراحيــة) لحمايــة المرضــى مــن العــدوى عنــد
خضوعهــم للتدخــات العميقــة حيــث يحتــاج اإلجـراء إلــى توفيــر مــكان معقــم وتطبيــق األســلوب
المعقــم.

معدل االنتشار
Prevalence Rate

هــو عــدد حــاالت العــدوى (القديمــة والجديــدة) خــال فتــرة زمنيــة محــددة فــي مجموعــة محــددة
مــن األشــخاص المعرضيــن لخطــر حــدوث العــدوى.

العزل الوقائي أو البيئة

هــو نــوع مــن العــزل يســتخدم مــع المرضــى ذوي المناعــة شــديدة الضعــف والمعرضــة بشــدة

الوقائية

لحــدوث العــدوى والذيــن يحتاجــون للوقايــة مــن العــدوى التــي قــد تنتقــل إليهــم مــن األشــخاص أو

Protective Isolation or
Environment

مــن البيئــة ،وال يلــزم توافرهــا فــي معظــم المستشــفيات إال فــي حالــة تطبيــق برنامــج لــزرع النخــاع
أو البرامــج المشــابهة بالمستشــفى.

الفلو ار الجلدية المقيمة

هــي الميكروبــات التــي تســتوطن الطبقــات العميقــة مــن الجلــد والتــي ال يمكــن إزالتهــا باســتخدام

Resident Flora of the

الصابــون والمنظفــات العاديــة ،بــل ينبغــي اســتخدام أحــد المنتجــات (مطهــر) التــي تحتــوي علــى

Skin

التحول المصلي
Seroconversion

لمكافحة العدوى 2020

المضــادات البكتيريــة للقضــاء عليهــا أو إيقــاف نشــاطها.
هــو ظهــور مولــدات األجســام المضــادة أو األجســام المضــادة لمســببات العــدوى والتــي لــم تكــن
موجــودة مــن قبــل لــدى شــخص وتعنــي حــدوث عــدوى أوليــة.
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الجــزء األول
حاويات النفايات الحادة
(صناديق األمان)

هــي أوعيــة مضــادة للثقــب للتخلــص مــن اإلبــر المســتخدمة والســرنجات والنفايــات الحــادة
األخــرى مثــل المشــارط.

Disposal Sharps
Container

عزل المصدر

هو عزل المريض مصدر العدوى لمنع انتقال الميكروبات إلى العاملين أو المرضى اآلخرين.

Source Isolation

مصدر العدوى المرتبطة بتقديم
الخدمة الصحية

هــو الشــخص أو المــكان الــذي يعيــش فيــه الميكــروب ومنــه يتــم انتقالــه إلــى األشــخاص
المعرضيــن للعــدوى.

Source of Health Care
Associated Infections

االحتياطات القياسية
Standard Precautions

هــي أهــم اإلجــراءات المتبعــة لرعايــة كافــة المرضــى بصــرف النظــر عمــا إذا كانــوا
مصابيــن بأم ـراض معديــة أم ال وهــي تشــمل :نظافــة وتطهيــر األيــدي ،أدوات الوقايــة
الشــخصية ،االحتياطــات الصحيــة التنفســية وآداب الســعال ،الحقــن اآلمــن ،إعــادة
معالجــة اآلالت واألدوات الطبيــة ،تنظيــف وتطهيــر البيئــة ،إعــادة معالجــة المنســوجات،
إدارة مخلفــات الرعايــة الصحيــة  ،مــكان إقامــة المريــض.
هو الشيء الخالي من جميع الميكروبات.

معقم
Sterile

التعقيم

هــو التخلــص مــن جميــع الميكروبــات (البكتيريــا والفيروســات والفطريــات والطفيليــات) بمــا فــي

Sterilization

ذلــك الحويصــات البكتيريــة ،ويوصــى بتعقيــم جميــع األشــياء التــي تتالمــس مــع مجــرى الــدم
أو تختــرق األنســجة .وهنــاك ثــاث طــرق للتعقيــم :التعقيــم بالبخــار ،التعقيــم الح ـراري الجــاف
(الفــرن الحـراري) ،التعقيــم تحــت درجــات حـرارة منخفضــة ويشــمل :التعقيــم الكيميائــي ،التعقيــم
بأجهــزة البالزمــا واإليثيليــن أكســيد وغيرهــا.

الغسل الجراحي لليدين
Surgical Scrub
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هــو غســل اليديــن أو فركهمــا بالمطهـرات قبــل الجراحــة للتخلــص مــن الميكروبــات العابــرة وتقليــل
الميكروبــات المقيمــة علــى األيــدي.

الدليل القومي المصري

الترصد
Surveillance

الشخص القابل للعدوى
Susceptible

هــو ذلــك النظــام المســتمر الــذي يشــتمل علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســيرها ونشــرها فيمــا
يتعلــق ببعــض المســائل الصحيــة (مثــل العــدوى المكتســبة داخــل المستشــفيات) بغــرض توعيــة
األفـراد للوصــول إلــى تقليــل معــدالت العــدوى واالرتقــاء بالمســتوى الصحــي.
هــو الشــخص الــذي ال يملــك المناعــة الكافيــة أو المقاومــة ضــد أحــد مســببات العــدوى والــذي
يصــاب بالعــدوى عنــد تعرضــه لهــذا المســبب.

الفلو ار الجلدية العابرة

هــي الميكروبــات التــي تنتقــل إلــى الجلــد عــن طريــق التعامــل مــع المرضــى أو األدوات أو البيئــة،

Transient Flora of the

وال توجــد هــذه األنــواع بشــكل منتشــر عنــد معظــم النــاس كمــا أنهــا تعيــش لفتــرة محــدودة،

Skin

وتتكــون هــذه األنــواع عــادة مــن البكتيريــا العصويــة الســالبة لصبغــة جــرام ،ويمكــن إزالتهــا
بســهولة بغســل اليديــن بشــكل بســيط وفعــال.

مقدار حدة الميكروب
Virulence

أساليب العمل في اإلجراءات
اإلكلينيكية والجراحية

هــو قــدرة مســبب المــرض علــى إحــداث المــرض وتشــمل القــدرة علــى العــدوى واختـراق دفاعــات
الســمية.
الجســم و ُ
هــي مجموعــة الممارســات التــي يجــب أن تتبــع قبــل وأثنــاء وبعــد اإلجـراءات الطبيــة والجراحيــة
والتــي تهــدف إلــى تقليــل انتقــال الميكروبــات إلــى المرضــى أثنــاء العنايــة بهــم ،وكذلــك عــدم
تعــرض مقدمــي الخدمــة الصحيــة النتقــال الميكروبــات ،وأيضـاً تضمــن ســامة البيئــة .وتشــمل:
األســاليب النظيفــة ،األســاليب المانعــة للتلــوث فــي إجــراءات العنايــة بالمرضــى خــارج غــرف
العمليــات ،واألســاليب الجراحيــة (المعقمــة) التــي تهــدف إلــى منــع انتشــار العــدوى إلــى مواضــع
الجراحــة.
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