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 المعمدددددداري للتصدددددمٌم األساسددددددٌة المعددددداٌٌر توضدددددٌ  إلددددددى السٌاسدددددة هددددددذه تهددددددف :السٌاسةةةةةة

 الطبٌدددددة الطدددددوالم و الكلدددددوي الغسدددددٌل اجهدددددزة بدددددٌن المسددددداحات و الكلدددددوي الغسدددددٌل لوحددددددات

 . المسم داخل العمل حجم مع تتناسب التً

 المناعددددددددة اصددددددددحاب المرضددددددددى مددددددددن ٌصددددددددنفون الكلددددددددوي الغسددددددددٌل مرضددددددددى :ممدمةةةةةةةةة

 تعرضددددددا االكثددددددر المرضددددددى مددددددن كددددددذلن و مرضددددددهم لطبٌعددددددة نظددددددرا ذلددددددن و المنخفضددددددة

 عرضددددددددة االكثدددددددر و الكلدددددددوي الغسدددددددٌل بماكٌندددددددات توصدددددددٌلهم لعملٌدددددددات نظدددددددرا للعددددددددوى

 المناسددددددب المكدددددان و البٌئدددددة تددددددوفٌر ٌجدددددب و,  الددددددم طرٌدددددك عددددددن تنتمدددددل التدددددً لألمدددددراض

 . العالج المرٌض تلمً اثناء االمراض انتشار من للحد

 :االعتبارات التصمٌمٌة العامة: أوال

 وظٌفتهددددددا تددددددإدي لكددددددً الوحدددددددة فددددددً توافرهددددددا الواجددددددب الحدددددددود المعدددددداٌٌر هددددددذه توضدددددد 

 أو المعمدددددداري المصددددددمم حرٌددددددة فددددددً الحددددددد إلددددددى إطاللددددددا تهدددددددف ال و,  المطلوبددددددة بالكفدددددداءة

 . االبتكار و اإلبداع على لدراته

 :المتطلبات الوظٌفٌة العامة

 :المولع .1

 لهدددددم تمددددددم الدددددذٌن المرضدددددى اعدددددداد مدددددع تتوافدددددك الكلدددددوي الغسدددددٌل وحددددددة مسددددداحة 

 كددددددذلن و حجمهددددددا و نوعٌتهددددددا و المسددددددتخدمة االجهددددددزة فعدددددددد,  العالجٌددددددة الخدمددددددة

 مدددددع,  الالزمدددددة للمسددددداحة المحددددددد هدددددو الوظٌفدددددة لتسدددددهٌل حولهدددددا الدددددالزم الفدددددرا 

 عادٌدددددة مسدددددتمرة كاندددددت سدددددواء حددددداالتهم و المرضدددددى نوعٌدددددة االعتبدددددار فدددددً االخدددددذ

 . لعزل تحتاج أو حرجة أو

 : الوظٌفٌة العبللات و المولع .2

 االلسددددددام كافددددددة مددددددن بسددددددهولة الكلددددددوي الغسددددددٌل وحدددددددة الددددددى الوصددددددول ٌفضددددددل 

 . بالمستشفى  التشخٌصٌة و االكلٌنٌكٌة

 : السٌاسة اسم

 الطبً الطالم و التصمٌم لمعاٌٌر العامة السٌاسة

 : الكود

IC – 01 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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 IC – 01 السٌاسة العامة لمعاٌٌر التصمٌم و الطالم الطبً

 المصدددددداعد و الرأسددددددٌة الحركددددددة عناصددددددر مددددددن لرٌبددددددة الوحدددددددة تكددددددون ان ٌفضددددددل 

 المصدددددددابٌن المرضدددددددى حددددددداالت تسدددددددتمبل التدددددددً االلامدددددددة وحددددددددات الدددددددى المإدٌدددددددة

 . الكلوي بالفشل

 للجلسددددددات المستشددددددفى خددددددارج مددددددن المرضددددددى ولوصدددددد سددددددهولة مراعدددددداة ٌجددددددب 

 . العالجٌة

كل التنظٌمً للعاملٌن بوحدة الغسٌل الكلوي له تؤثٌر واض  و مباشر على ـالهٌ :التصمٌم معاٌٌر .3

طبٌعة و مساحة و مولع الوحدة و كذلن على مكوناتها الداخلٌة و الخدمات بالهٌئة العالجٌة و 

 االدارٌة .

 الراحددددددة ٌضمددددددرال ٌعطددددددً حٌددددددث الفددددددرا  لتحسددددددٌن ةالطبٌعٌدددددد االضدددددداءة تددددددوفٌر ٌجددددددب 

 . النفسٌة

 أمكن اذا خارجً لفرا  مبهج منظر على اطاللة توفٌر . 

 وحددددددة فدددددً ٌعدددددالجون الدددددذٌن للمرضدددددى الخصوصدددددٌة مدددددن كبٌدددددر لددددددر تحمٌدددددك ٌفضدددددل 

 . عالجً سرٌر كل حول ستائر توفٌر ضرورة و الكلوي الغسٌل

 خصوصدددددددٌة مدددددددع ٌتعددددددارض ال بشدددددددكل النوافددددددذ و األبدددددددواب امدددددداكن تصدددددددمٌم ٌراعددددددى 

 . المرضى

 انتمددددددال مددددددن للحماٌددددددة للتشددددددغٌل و الٌومٌددددددة للنظافددددددة معدددددداٌٌر تطبٌددددددك مراعدددددداة ٌجددددددب 

 .. العدوى

 او غرفددددددة لكددددددل مسددددددتملة تكٌٌددددددف وحدددددددات او مركزٌددددددة تكٌٌددددددف وحدددددددة تددددددوفٌر ٌجددددددب 

 بحٌددددددث,  المرضددددددى صدددددداالت كددددددذلن و الغددددددرف حددددددرارة درجددددددة فددددددً لددددددتحكم,  صددددددالة

  المرضى صاالت داخل الهواء تغٌٌر معدل ٌكون

 داخدددددل الرطوبدددددة درجدددددة علدددددى المحافظدددددة و السددددداعة فدددددً مدددددرات 6 عدددددن ٌمدددددل ال بمدددددا 

 . الغرف

 تددددددددوفٌر UBS  علددددددددى للحفدددددددداظ الغسددددددددٌل لماكٌنددددددددات خاصددددددددة و للوحدددددددددة مركددددددددزي 

 الكهربدددددائً التٌدددددار انمطددددداع حدددددال فدددددً ألنددددده,  تولدددددف دون الغسدددددٌل عملٌدددددة اسدددددتمرارٌة

 . المرضى لدى جسٌمة مضاعفات الى ٌإدي سوف فنً خلل ال نتٌجة

 : الرئٌسٌة للمكونات التصمٌمٌة المتطلبات .4

 الفراغات الخاصة باألنشطة العامة : 1.4

o تدددددوفٌر مدددددع المدددددرافمٌن و للمرضدددددى انتظدددددار امددددداكن و اسدددددتمبال مكدددددان تدددددوفٌر 

 أن حٌدددددددددث( , كافتٌرٌدددددددددا) العدددددددددالج و االنتظدددددددددار أثنددددددددداء مشدددددددددروبات خدمدددددددددة

  لكل انتظار مكان 2 عدد توفٌر ٌتم ان على,  لساعات ٌطول العالج
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 و مددددددرٌ  االنتظددددددار مكددددددان ٌكددددددون ان ٌجددددددب و,  عالجددددددً سددددددرٌر/  كرسددددددً

 للمدددددرافمٌن الطوٌلدددددة االنتظدددددار فتدددددرات اثنددددداء للترفٌددددده تلفددددداز شاشدددددة بهدددددا ٌتدددددوفر

 فدددددً الدددددتحكم ٌمكدددددن بحٌدددددث بالوحددددددة االسدددددتمبال مولدددددع اختٌدددددار ٌجدددددب كمدددددا, 

 . الخروج و الدخول

o  ٌجددددددددب تددددددددوفٌر دورة مٌدددددددداه بجددددددددوار مكددددددددان االسددددددددتمبال و أمدددددددداكن انتظددددددددار

 المرضى و المرافمٌن .

o  ٌجدددددددب  تدددددددوفٌر أحدددددددواض لغسدددددددل األٌددددددددي خاصدددددددة بالمرضدددددددى و المدددددددرافمٌن

 بالمرب من صالة االنتظار .

o بمددددددرور ٌسددددددم  بمددددددا متددددددر 2.4 عددددددن الطرلددددددات عددددددرض ٌمددددددل أال ٌراعددددددى 

 فتحددددددة عدددددرض ٌسدددددم  أن ٌراعدددددى كمددددددا,  تجددددداهٌناال فدددددً( سدددددرٌر) تروللدددددً

 . مرٌض سرٌر او تروللً بمرور باب أي

 

 : العبلجٌة الصالة 2.4

o متكامدددددددل فدددددددرا  فدددددددً تكدددددددون أن العالجٌدددددددة المنطمدددددددة تصدددددددمٌم فدددددددً ٌراعدددددددى 

 و المرضددددددددى انتظددددددددار و االدارٌددددددددة المندددددددداطك عددددددددن عزلهددددددددا مددددددددع( صددددددددالة)

 . المرافمٌن

o حدددددرف شدددددكل علدددددى العدددددالج صدددددالة تصدددددمٌم ٌفضدددددل U  ,علدددددى تكدددددون بحٌدددددث 

 محطدددددددة مدددددددن جمٌعدددددددا رإٌتهدددددددا ٌمكدددددددن متجددددددداورة عالجٌدددددددة فراغدددددددات هٌئدددددددة

 . بالصالة التمرٌض

o عدددددن ٌمدددددل ال بمدددددا مدددددرٌض بكدددددل الخاصدددددة المسددددداحة تكدددددون ان مراعددددداة ٌجدددددب 

 حددددددائط المددددددرٌض خلددددددف ٌكددددددون و متددددددر  3 عددددددن ٌمددددددل ال بعددددددرض و متددددددر 9

 علددددددى للطالددددددة مخددددددرج  2 وعدددددددد االجهددددددزة لوضددددددع كافٌددددددة امدددددداكن لتددددددوفٌر

 للمٌددددددددداه مخدددددددددرج( ,   vacuum)  مخدددددددددرج,  أكسدددددددددجٌن مخدددددددددرج,  األلدددددددددل

 علدددددى للحفددددداظ سدددددتائر تدددددوفٌر مدددددع المسدددددتخدمة للمٌددددداه مصدددددرف و,  المعالجدددددة

 . المرضى خصوصٌة

o داخددددددل التمددددددرٌض محطددددددات مددددددع األٌدددددددي غسددددددل احددددددواض تتواجددددددد أن ٌجددددددب 

 كراسدددددً 4 لكدددددل لألٌددددددي غسدددددٌل حدددددوض ٌتدددددوفر بحٌدددددث,  العالجٌدددددة الصدددددالة

 بمددددددا الفراغددددددات فددددددً منتظمددددددة بطرٌمددددددة توزٌعهددددددا مددددددع,  مرضددددددى أسددددددرة/ 

 . العالجٌة الكراسً أو األسرة بٌن و بٌنها متساوٌة مسافات ٌحمك
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o   ٌجدددددب ان تكدددددون احدددددواض غسدددددٌل االٌددددددي داخدددددل الصدددددالة العالجٌدددددة كبٌدددددرة

و محٌطهدددددا مدددددن كافدددددة الجواندددددب رخدددددام حتدددددى ال ٌتنددددداثر المددددداء داخدددددل الصدددددالة 

خددددددالط ٌكددددددون أثندددددداء غسددددددل األٌدددددددي خددددددارج حددددددوض الغسددددددٌل , و ٌجددددددب ان 

فدددددً فدددددت  الصدددددنبور  حكمالمٌددددداه مرتفدددددع عدددددن مسدددددتوي المغسدددددلة و ٌكدددددون الدددددت

 .لٌزر أو بالمدم أو الكوع 

o بالمالحظدددددة ٌسدددددم  الصدددددالة داخدددددل التمدددددرٌض محطدددددة مولدددددع ٌكدددددون ان ٌجدددددب 

 بدددددٌن الرإٌدددددة مجدددددال فدددددً عدددددائك ٌوجدددددد ال بحٌدددددث,  المرضدددددى لكافدددددة المباشدددددرة

 . الصالة داخل المرضى أسرة/كراسً كافة و التمرٌض محطة

o  ٌجدددددب تددددددوفٌر داخددددددل الصددددددالة العالجٌددددددة شاشددددددات تلفدددددداز , ٌمكددددددن اسددددددتخدامها

امدددددة للمرضدددددى خدددددالل فتدددددرة الغسدددددٌل الكلدددددوي للتثمٌدددددف الصدددددحً أو بدددددرامج ع

 و التً تستمر لعدة ساعات .

o للمهمددددددات مخددددددزن التمددددددرٌض محطددددددة بجددددددوار او بددددددالمرب ٌكددددددون ان ٌجددددددب 

 .  الٌومً لالستعمال االدوٌة و الطبٌة

o 22   بددددددٌن المرضددددددى صدددددداالت داخددددددل الحددددددرارة درجددددددات تكددددددون أن ٌجددددددب-

 تغٌٌدددددددر معددددددددل و%   55-60 مدددددددن الرطوبدددددددة معددددددددل و مئوٌدددددددة درجدددددددة 21

 . الساعة فً مرات 6 عن ٌمل ال الصالة داخل الهواء

o مددددددن كددددددافً عدددددددد مددددددرٌض كرسددددددً أو سددددددرٌر كددددددل عنددددددد ٌتددددددوفر أن ٌجددددددب 

 و,  كهربدددددداء مخددددددارج 3 عددددددن ٌمددددددل ال بعدددددددد الكهربددددددائً التوصددددددٌل مخددددددارج

 نمطدددددددة و( vacuum outlet)  تشدددددددفٌط ومخدددددددرج,  أكسدددددددجٌن مخدددددددرج

 . المستخدمة المٌاه لصرف نمطة و المعالجة للمٌاه وصول

 

Figure 1 : Showing typical hemodialysis machine area  

Black dots: Electricity outlets  

Green dot : Oxygen outlet  

Yellow dot : Vacuum outlet  

Blue dot : treated water inlet  

Ash dot : drainage outlet   
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 غسددددددٌل حددددددوض بهددددددا,  األلددددددل علددددددى كشددددددف غرفددددددة تددددددوفٌر ٌجددددددب : كشةةةةةة  غرفةةةةةةة 3.4

 . مربع متر 12 عن الغرفة مسط  ٌمل أال على مكتب و أٌدي

 المركزٌة الورٌدٌة و االنعاش الرئوي .لتركٌب المساطر  غرفة للتدخبلت الجراحٌة الصغرى : 4.4

 غرفة التدرٌب : 5.4

ٌجدددددب تدددددوفٌر مكدددددان لتددددددرٌب  و تثمٌدددددف المرضدددددى و ذوٌهدددددم  , حدددددول الٌدددددة العمدددددل داخدددددل 

 الوحدة و النظافة الشخصٌة و كذلن الٌة التعامل فً المنزل فً حال حدوث أي 

اعددددددددراض او مشدددددددداكل مددددددددع المددددددددرٌض مثددددددددل التعامددددددددل مددددددددع    ) المسدددددددداطر الورٌدٌددددددددة 

متدددددر   12( , بحٌدددددث ال ٌمدددددل مسددددداحة غرفدددددة التددددددرٌب عدددددن   fistulaالمركزٌدددددة و 

 مربع مع توفٌر حوض غسٌل لألٌدي .

 غر  العزل : 6.4

,  المرضدددددى عددددددد مدددددع ٌتناسدددددب بمدددددا الوحددددددة داخدددددل خاصدددددة عدددددزل غدددددرف تدددددوفٌر ٌجدددددب

 توصدددددددٌات حسدددددددب ذلدددددددن و B الوبدددددددائً الكبددددددددي بالتهددددددداب المصدددددددابٌن بالمرضدددددددى خاصددددددة

CDC   ,دول خددددددالف علددددددى الهنددددددد و مالٌزٌددددددا فددددددً و عامددددددة العربٌددددددة الدددددددول فددددددً لكددددددن 

 الوبدددددائً الكبددددددي بالتهددددداب المصدددددابٌن المرضدددددى عدددددزل ٌدددددتم امرٌكدددددا و االوروبدددددً االتحددددداد

C  مرضدددددددى كددددددذلن و HIV عددددددددة تدددددددوفٌر فٌجدددددددب العربٌدددددددة الددددددددول اتبددددددداع حدددددددال فدددددددً و 

 . معٌن فٌروس بنوع االصابة حسب على عزل غرف

 IC – 01 التصمٌم و الطالم الطبًالسٌاسة العامة لمعاٌٌر 

Chair 
Bed 
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 :األساسٌةالمتطلبات التصمٌمٌة للمكونات   .5

 الوحدة لمدٌر مكتب . 

 لألطباء مكتب   

 للتمرٌض مكتب  

 بالعاملٌن خاصة استراحة . 

 للجنسٌن مالبس تبدٌل غرف . 

 الكلوي الغسٌل لمرضى المتابعة و الطبً باألرشٌف خاص مكتب . 

 و أٌددددددي غسدددددٌل حدددددوض بددددده ٌتدددددوفر و التمدددددرٌض لمحطدددددة تدددددابع لألدوٌدددددة مخدددددزن 

 . العالج لتحضٌر مكان و االدوٌة لحفظ دوالٌب و ثالجة على ٌحتوي

 (الخ و,  الفالتر,  الوصالت)  الجافة الطبٌة للمستلزمات مخزن.. 

 العالجٌة المحالٌل و الغسٌل بماكٌنات الخاصة السائلة للمحالٌل مخزن . 

 و  للصددددددٌانة تحتدددددداج التددددددً و االحتٌاطٌددددددة الطبٌددددددة المعدددددددات و لألجهددددددزة مخددددددزن 

 ( ..تروللً)  الناللة االسرة و المتحركة الكراسً

 الجاف و النظٌف للغسٌل مخزن . 

 المٌاه معالجة وحدة حجم مع تتناسب غرفة . 

 التنظٌف سوائل و النظافة ألدوات غرفة . 

 النفاٌات لتجمٌع غرفة . 

 للعاملٌن مستملة مٌاه دورات . 

 الزوار و بالمرافمٌن خاصة مٌاه دورات . 

 : الطوالم االساسٌة لتشغٌل وحدة الغسٌل الكلوي: ثانٌا

 . استشاري امراض كلى 

 . طبٌب أخصائً غسٌل كلوي 

  ًٌجب أن ٌتناسب عدد ممدمً الرعاٌة الصحٌة مع عدد الحاالت حتى ٌتوافر الولت الكاف

لتنظٌف األٌدي بٌن حاالت االتصال بالمرضى وتطبٌك السٌاسات الخاصة بمنع ومكافحة 

ممرض لكل أربعة  أن ٌكونالعدوى وتمتضً التوصٌات العامة فً هذا المجال إلى 

 .فً االطفالللكبار و ممرض لكل مرٌضٌن  مرضى 

 . أخصائً تغذٌة 

 عمال نظافة 

 3,   2, 1 المراجع العلمٌة:

 IC – 01 السٌاسة العامة لمعاٌٌر التصمٌم و الطالم الطبً
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والتددددددزام  ,األمددددددراضنظافددددددة الٌدددددددٌن فددددددً الولاٌددددددة مددددددن  أهمٌددددددةالتؤكٌددددددد علددددددى  السٌاسةةةةةةة:

 اإلجددددددراءبطرٌمددددددة صددددددحٌحة تبعددددددا لنددددددوع  األٌددددددديالعدددددداملٌن فددددددً المجددددددال الطبددددددً بغسددددددل 

 المتخذ مع المرٌض.

 : ممدمة

  ذلددددددن مددددددن خددددددالل التعامددددددل مددددددع بالمٌكروبددددددات و األٌددددددديتتلددددددوث  أنمددددددن السددددددهل

 أكثددددددرهددددددً مددددددن  األٌددددددديو ,بشددددددكل عددددددام األسددددددط الددددددتالمس مددددددع  أوالمرضددددددى 

 أووذوٌهدددددددم  سدددددددواء للعددددددداملٌن بالمجدددددددال الطبدددددددً األمدددددددراضالمسدددددددببات النتشدددددددار 

 . س باألٌدي الملوثةللمرضى عن طرٌك التالم

  علدددددددى كافدددددددة العددددددداملٌن بالمجدددددددال الطبدددددددً )أطبددددددداء وتمدددددددرٌض وفنٌدددددددٌن( االلتدددددددزام

 أنفسددددددهمالصددددددحٌحة لحماٌددددددة  اإلجددددددراءاتبندددددداء علددددددى السٌاسددددددات و األٌددددددديبنظافددددددة 

 المعدٌة. األمراضوذوٌهم والمرضى من 

 حٌددددددث ٌتدددددراكم كمٌددددددات كبٌددددددرة مددددددن  األٌددددددديلددددددة تزٌددددددد مدددددن تلددددددوث الطوٌ األظدددددافر

 .األظافرالمٌكروبات تحت 

  كافدددددة المٌكروبدددددات التدددددً تلتصدددددك بهدددددا مدددددن  إزالدددددةو  األٌدددددديمدددددن السدددددهل تنظٌدددددف

 تطهٌرها. أوبالماء والصابون  األٌديخالل غسٌل 

 ٌستخدم مواد مطهرة من ضمنها (Povidone 7.5%, chlorhexidine 

gluconate ٌستخدم صحٌا وجراحٌا و األٌدي( لغسٌلalcohol hand rub  لتطهٌر

 .األٌدي

 :اإلجراء

  األٌديدواعً نظافة 

 المكتسدددددبة العددددددوى لتفدددددادي لحظدددددات الخمدددددس وهدددددذه:  ٌددددددٌن نظافدددددة علدددددى حدددددافظ

  . العالمٌة الصحة منظمة بها توصً التً و الصحٌة المرافك فً

 : السٌاسة اسم

 نظافة األٌديسٌاسة 

 : الكود

IC – 02 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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 أمثلة خاصة  اللحظات الخمس

 لبل دخول منطمة المرٌض لتمدٌم الخدمة الطبٌة لبل مبلمسة المرٌض 
 لبل مالمسة المساطر الورٌدٌة المركزٌة أو الطرفٌة

 لبل وصل أو فصل وصالت الدم من المرٌض 
لبل اجراء التنظٌ  
 أو التطهٌر للمرٌض 

لبل تركٌب المساطر الورٌدٌة أو التعامل مع وصالت 
 الدم .

 لبل التحضٌر للعناٌة بالمسطرة الورٌدٌة 
 لبل تحضٌر العالجات الالزمة للمرٌض

 لبل حمن العالج أو تركٌب محالٌل للمرٌض .
بعد خطر التعرض 

لسوائل جسم 
 المرٌض

 بعد التعرض للدم أو أي سوائل من جسم المرٌض
 بعد التعرض ألي سوائل ملوثة 

 لويبعد حمل الوصالت المستخدمة فً الغسٌل الك
 بعد التعامل مع الجروح أو التغٌٌر على الجروح 

 بعد مغادرة منطمة المرٌض بعد مبلمسة المرٌض 
 بعد خلع المفازات 

بعد مبلمسة محٌط 
 المرٌض

 بعد مالمسة ماكٌنة الغسٌل الكلوي
بعد مالمسة أي اجهزة اخرى او أسط  فً منطمة 

 المرٌض 
 الكمبٌوتربعد استعمال الكراسً و المكاتب و جهاز 

 عند مغادرة الوحدة
 بعد خلع المفازات 

 (1انظر صورة رلم ) 

 :األٌديٌجب المحافظة فٌها على نظافة  إضافٌةموال  

 .مشاهدة اتساخ ملتصك بها أوغٌر نظٌفة االٌدي عندما تكون  .1

سدددددددوائل الجسدددددددم مثدددددددل )الددددددددم  أوبعدددددددد مالمسدددددددة أي مصددددددددر ملدددددددوث بددددددد فرازات  .2

 .مالمسة الجروح أوالبلغم(  ,اللعاب ,البول ,ومشتماته

 .المفازات الطبٌةبعد خلع  .3

 IC – 02 نظافة االٌدي سٌاسة 
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 .تحضٌر الطعامو األكلبعد لبل و .4

بعددددددد اسددددددتخدام دورات المٌدددددداه وبعددددددد مالمسددددددة منادٌددددددل ورلٌددددددة مسددددددتخدمة وعلٌهددددددا  .5

 .العطس أو إفرازات

 .التوجه للمنزلتهاء من العمل لبل لبل بدء العمل عند الدخول للمسم وبعد االن .6

 .الكمبٌوتر والتلٌفون داخل المسمبعد استعمال  .7

  األٌديتمنٌات نظافة 

  60 –40ٌجدددددب غسدددددل الٌددددددٌن خدددددالل مددددددة تتدددددراوح مدددددن  الصةةةةةحً: األٌةةةةةديغسةةةةةٌل 

 المطهرات حتى منطمة الرسغ.ثانٌة عن طرٌك دعكهما بالماء و

 .وفت  صنبور الماء األٌديخلع كافة المجوهرات واإلكسسوار من  .1

اسدددددتعمل المٌددددداه السدددددارٌة بصدددددنبور المٌددددداه واضدددددبط درجدددددة حرارتهدددددا بحٌدددددث  .2

ٌكدددددون المددددداء دافدددددز ألنددددده ٌسددددداعد فدددددً زٌدددددادة فعالٌدددددة المدددددادة الرغوٌدددددة وٌملدددددل 

البدددددداردة  أومددددددن المضدددددداعفات التددددددً تحدددددددث مددددددن اسددددددتعمال المٌدددددداه السدددددداخنة 

 . جفاف وتشممات بالجلد أووالتً تإدي لحروق بالجلد 

ٌددددددد وٌددددددتم تدددددددلٌن بدددددداطن الٌددددددد ببدددددداطن الٌددددددد ٌوضددددددع المطهددددددر فددددددً بدددددداطن  ال .3

 .األللمرات على  3بحركة دائرٌة  األصابعو

 األصدددددابعٌوضدددددع بددددداطن الٌدددددد الٌمندددددى علدددددى ظهدددددر الٌدددددد الٌسدددددرى مدددددع تدددددداخل  .4

بدددددالعكس  ءثدددددم ٌدددددتم عمدددددل نفدددددس الشدددددً ,األلدددددلمدددددرات علدددددى  3مدددددع التددددددلٌن 

 .األخرىلظهر الٌد 

 .ألصابعامع تداخل  األخرىثم تدلٌن باطن الٌد بباطن الٌد  .5

 .مضمومة األصابعو  األخرىبباطن الٌد  األصابعتم ظهر  .6

 .األٌمنثم  األٌسرثم الدعن الدائري لإلبهام  .7

 ٌتم شطف الٌدٌن بالماء الجاري وتجفٌف األٌدي جٌدا باستخدام منادٌل ورلٌة. .8

بعدددددد االنتهددددداء  ةالصدددددنبور باسدددددتخدام الكدددددوع أو المنادٌدددددل الورلٌددددد إغدددددالقٌدددددتم  .9

 .(2. انظر صورة رلم ) من تجفٌف الٌدٌن

  األٌةةةةةةةةةديتطهٌةةةةةةةةةر (Hand Rubbing) اسدددددددددتعمال الكحدددددددددول المخصدددددددددص :

 .ثانٌة  30- 20من  األللتتراوح على  لمدة األٌديلتطهٌر 

 .المجوهرات واإلكسسوار من الٌدٌنٌجب خلع كل  .1

لبدددددددل اسدددددددتعمال  أوسددددددداختؤكدددددددد بدددددددان الٌددددددددٌن جافدددددددة وال ٌوجدددددددد علٌهدددددددا أي  .2

 .األٌديالكحول المخصص لتطهٌر 
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 .للغسٌل الصحً  3 – 7اتبع الخطوات من .3

حتدددددى ٌجدددددف الكحدددددول المخصدددددص لتطهٌدددددر  األٌدددددديانتظدددددر للدددددٌال بعدددددد تطهٌدددددر  .4

 على سط  الٌدٌن. األٌدي

 (.3اتبع التعلٌمات فً الصورة رلم ) .5

 ( ًالغسةةةةةةٌل الجراحةةةةةةsurgical Hand scrub) اإلجددددددراء: ٌسددددددتخدم هددددددذا 

 اإلجدددددراءاتمدددددانع للتلدددددوث مثدددددال غٌدددددار ضدددددماد الجدددددرح و إجدددددراءلبدددددل المٌدددددام بدددددؤي 

 تتدددددراوح مدددددا بدددددٌن  األٌدددددديمددددددة غسدددددٌل , المعمددددددة مثدددددل تركٌدددددب المسددددداطر الورٌدٌدددددة 

نظٌفددددددددة تمامددددددددا لبددددددددل عمددددددددل الغسددددددددٌل  األٌددددددددديتكددددددددون  أنٌجددددددددب  ,دلددددددددائك 6 -4

وكدددددددذلن السددددددداعة لبدددددددل  اإلكسسدددددددوارالجراحدددددددً وٌجدددددددب خلدددددددع كدددددددل المجدددددددوهرات و

 .األٌديعملٌة غسٌل 

افددددددت  صددددددنبور المدددددداء واضددددددبط درجددددددة حرارتدددددده وعددددددرض الٌدددددددٌن والسدددددداعدٌن  .1

 الى ما فوق الكوع لتٌار الماء الجاري.

وحدددددول لاعدتددددده باسدددددتخدام رٌشدددددة منظفدددددة  األظدددددافركدددددل ظفدددددر مدددددن  أسدددددفلنظدددددف  .2

لصدددددٌرة  األظدددددافراجعدددددل دائمدددددا  ,لألظدددددافر لبدددددل المٌدددددام بالغسدددددٌل الجراحدددددً للٌددددددٌن

 .األظافرو ٌمنع استخدام السٌدات طالء 

  .ضع كمٌة مناسبة من المادة المطهرة على الٌدٌن .3

الٌددددد و مددددا بددددٌن  أصددددابعمددددن  إصددددبعدعددددن كددددل ابدددددأ بعملٌددددة دعددددن بدددداطن الٌدددددٌن و .4

 .األللوخلف الٌد لمدة دلٌمتٌن لكل ٌد على  األصابع

ثددددم دعددددن السدددداعدٌن وبطرٌمددددة حلزونٌددددة مددددن المعصددددم حتددددى الكددددوع لكددددل ٌددددد مددددع  .5

 لمدة دلٌمة لكل ساعد. ,لىاألعالمحافظة بؤن تكون كف الٌد فً 

حتدددددى  األصدددددابعلدددددم بشدددددطف الٌددددددٌن بالمددددداء الجددددداري باتجددددداه واحدددددد مدددددن طدددددرف  .6

 .فظ على وضع الٌدٌن فً وضع الدعاءحاالكوع و

 استخدم منشف معممة لتجفٌف أطراف األصابع ثم راحة الٌد والساعدٌن. .7

مددددددن  اآلخددددددراسددددددتخدم أحددددددد جددددددانبً المنشددددددفة لتجفٌددددددف احدددددددي الٌدددددددٌن والجانددددددب  .8

 .األخرىالمنشفة لتجفٌف الٌد 

اجعدددددل الٌددددددٌن فدددددوق مسدددددتوى الخصدددددر وال تلمدددددس أي شدددددًء لبدددددل لدددددبس الدددددرداء  .9

 المعمم والمفازات المعممة.

 

 4,5,6  المراجع العلمٌة:
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 ( 1صورة رلم ) 
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 ( 2صورة رلم ) 
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 (3صورة رلم )
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ٌلتددددددزم العددددداملون فددددددً المجدددددال الطبددددددً بارتدددددداء الوالٌددددددات الشخصدددددٌة المناسددددددبة  السٌاسةةةةةة:

 .التعامل مع المرضى أثناء

هدددددو التؤكدددددد مدددددن التعامدددددل مدددددع المدددددرٌض دون نمدددددل عددددددوى  األساسدددددًالغدددددرض   ممدمةةةةةة:

الولاٌدددددة تحمدددددً كدددددال الطدددددرفٌن مدددددن  أدوات أنمدددددإدي الخدمدددددة الطبٌدددددة حٌدددددث  إلدددددىمدددددن و 

 .كروبات المكتسبة داخل المستشفٌاتالمٌ

 : اإلجراء

 الوالٌات الشخصٌة التً ٌجب أن تتوفر فً كل وحدات الغسٌل الكلوي 

  : الوالٌات الخاصة بالمرٌض 

i.  الكمامة الطبٌة أثناء توصٌله و أثناء فصله عن ٌجب ان ٌرتدي المرٌض

ماكٌنة الغسٌل فً حال سٌتم التوصٌل بالمسطرة الورٌدٌة المركزٌة 

(central line  ) 

ii.  الكمامة الطبٌة اذا ظهرت علٌه عالمات برد ٌجب على المرٌض أن ٌرتدي

 أو انفلونزا خالل فترة الغسٌل الكلوي .

 

 : الطبٌة العباءات (1
 : العادٌة المطنٌةالعباءة  .1

i. ضدددددددمن مدددددددن تعتبدددددددر ال للسدددددددوائل المنفدددددددذة المطنٌدددددددة العادٌدددددددة الطبٌدددددددة العبددددددداءة 

 للسدددددوائل منفدددددذة غٌدددددر عبددددداءة ارتدددددداء أو خلعهدددددا ٌجدددددب و الشخصدددددٌة الوالٌدددددات

 . الضرورة عند فولها

ii. الشخصٌة الوالٌات تحت تندرج للسوائل منفذة الغٌر الطبٌة العباءة . 

iii. بالسوائل مبللة أو متسخة كانت اذا عام بشكل العباءة خلع ٌجب . 

iv. تنددددداول لبدددددل و الوحددددددة مغدددددادرة لبدددددل خلعهدددددا ٌجدددددب العادٌدددددة المطنٌدددددة العبددددداءة 

 . الشراب و الطعام

 : السٌاسة اسم

 استخدام الوالٌات الشخصٌة

 : الكود

IC – 03 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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 الغٌر منفذة للسوائل : العباءات .2

i.  ًٌجب استخدام العباءة عند التعامل مع حاالت االلتهاب الكبدي الوبائ

 المعزولة 

ii. . ٌجب ان تكون مغطٌة الٌدٌن حتى المرفمٌن و اغاللها جٌدا من االمام 

iii.  ٌجب استخدامها عند التعامل مع الدم و مشتماته و عند توصٌل او فصل

 الغسٌل الكلوي . المرٌض عن ماكٌنة

iv.  ٌجب استخدامها عند التعامل مع سوائل الجسم و الحاالت التً تعانً من

 اسهال او عدم التحكم بسوائل و افرازات الجسم و افرازات الجروح .

v. . ٌجب ارتدائها عند تحضٌر و تجهٌز ماكٌنات الغسٌل 
 المعممة العباءات (Gown Sterile) 

i. ٌ تم فٌه اختراق دفاعات الجسم لبل ٌجب استخدامها عند عمل أي إجراء

التدخالت التً تحتاج إلى وسط معمم مثل ) تركٌب لسطرة ورٌد مركزي 

 (و الخ .تركٌب أنبوب فً الصدر  –

 الببلستٌكٌة أو الجلدٌة العباءات  (Apron )  

i. . ٌجب استخدامها عند تنظٌف األرضٌات و الجدران 

ii.  الغسٌل و األدوات .ٌجب استخدامها عند عملٌة تطهٌر ماكٌنات 
سدددددددلها صدددددددحٌا لبدددددددل ٌجدددددددب تطهٌدددددددر األٌددددددددي بدددددددالكحول المخصدددددددص أو غ :المفةةةةةةةازات (2

ٌجددددددب غسددددددل األٌدددددددي جافددددددة و كددددددذلن ٌجددددددب أن تكددددددون األٌددددددديارتددددددداء المفددددددازات و

أمددددددا إذا  ,صددددددحٌا بعددددددد خلددددددع المفددددددازات إذا ظهددددددرت أي رواسددددددب علددددددى سددددددط  الٌددددددد

 .تطهٌرها بالكحول المخصص باألٌدي كانت األٌدي نظٌفة فٌجب

 :المفازات أنواع .3

 المفازات المعممة ) ٌتم التخلص منها بعد االستخدام مرة واحدة فمط (: .1

i. بولٌدددة لسدددطرة تركٌدددب)  مثدددل معمدددم وسدددط إلدددى تحتددداج التدددً الطبٌدددة التددددخالت لبدددل – 

 دم عٌنددددات سددددحب, – بالصدددددر أنبددددوب تركٌددددب – مركددددزي ورٌددددد لسددددطرة تركٌددددب

 (مزارع

ii. الجروح على الغٌار إثناء . 

 IC – 03 سٌاسة استخدام الوالٌات الشخصٌة  
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 ارتداء المفازات الغٌر المعممة: .2

i.  للمرضى تمدٌم الخدمات عند . 

ii. لمس المرٌض او المستلزمات الطبٌة الخاصة بالمرٌض  دعن . 

iii. . عند جمع او نمل العٌنات للمختبر و عند التعامل مع ماكٌنات الغسٌل 

iv.  الغسٌل او التعامل مع االنسكابات ٌجب استخدامها عند تنظٌف ماكٌنات

 الدموٌة أو انسكابات سوائل الجسم االخرى .
 :المفازات شدٌدة التحمل .3

i. )عند التعامل مع المخلفات الطبٌة )أكٌاس النفاٌات. 

ii. تحضٌرها أثناء التعامل مع المنظفات والمطهرات والمواد الكٌماوٌة أو أثناء. 

iii.  وأدوات التددددددددددنفس )االمبددددددددددوعنددددددددددد تنظٌددددددددددف اآلالت الجراحٌددددددددددة والحضددددددددددانات, 

 .(laryngoscope ,الكمامة

iv. ازات شددددددٌدة التحمدددددل بعدددددد تنظٌفهدددددا وتطهٌرهدددددا كدددددل ٌمكدددددن إعدددددادة اسدددددتخدام المفددددد

ٌددددددتم الددددددتخلص منهددددددا إذا تعرضددددددت للثمددددددب أو التمددددددزق أو مددددددرة بعددددددد االسددددددتعمال و

 التلوث الشدٌد.

 ٌلزم تغٌٌر المفازات فً الحاالت اآلتٌة: .4

i. إلددددى االنتمددددال  لبددددل و اخددددرى و ماكٌنددددة او االخددددر و المددددرٌض بددددٌن اسددددتبدالها ٌجددددب 

 .أخر مرٌض

ii. المدددرٌض لدددنفس نظٌفدددة منطمدددة الدددى ملوثدددة منطمدددة مدددن االنتمدددال عندددد اسدددتبدالها ٌجدددب  (.

 او المددددرٌض لمدددس لبدددل و الماكٌندددات مدددع التعامددددل بعدددد جدٌددددة لفدددازات ارتدددداء ٌجدددب

 ( ( vascular access لمس

iii. بالماكٌنة المرٌض توصٌل او طرفٌة ورٌدٌة لسطرة تركٌب بعد استبدالها ٌجب . 

iv. الثمب أو التلوث أو االتساخ عالمات علٌه ظهر إذا . 

v. ًاآلخر و التدخل بٌن التغٌٌر ٌتم المرٌض لنفس طبً تدخل من أكثر عمل حال ف  

vi. مالمسددة أو آخددر إجددراء بددؤي المٌددام لبددل و مباشددرة اإلجددراء إتمددام بعددد المفدداز نددزع ٌددتم 

 المكتبٌدددددة األوراق أو األشدددددخاص أو الموبددددداٌالت أو األلدددددالم أو الصدددددنابٌر أو األسدددددط 

 المرضى ملفات و

vii. المفازات خلع بعد االٌدي بتطهٌر االلتزام ٌجب . 
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 (maskالكمامات ) (3

 بالكامل األن : ٌجب أن تغطً الفم و الكمامات الجراحٌة 

i.  و الخ .ٌجب استخدامها عند تركٌب المساطر الورٌدٌة المركزٌة. 

ii. . ٌجب استخدامها عند العناٌة بالجروح الكبٌرة أو جروح العملٌات 

iii.  ٌجب ان ٌرتدٌها ممدم الخدمة الصحٌة فً حال كان ٌعانً من برد او

 انفلونزا لحماٌة المرضى و كذلن زمالئه فً العمل .
 ( الكمامات عالٌة الكفاءةN95 )أو (FFP2)  حٌث لها لدرة عالٌة على تنمٌة الهواء

 :األمراض المنتملة عن طرٌك الهواءبكفاءة عالٌة من مٌكروبات 

i.  عنددددددد الدددددددخول علددددددى الحدددددداالت المعدٌددددددة بددددددؤمراض تنتمددددددل عددددددن طرٌددددددك الهددددددواء

 .الخ(... الحصبة  ,الجدري المائً ,الدرنمثل )

ii. آخرلبل التعامل مع مرٌض ولمرٌض مباشرة ٌجب تغٌٌر الكمامة بعد التعامل مع ا . 

iii.  البلل أوٌجب خلع الكمامة عند تعرضها للرطوبة. 

 , Face shield)  )مةةةةع كمامةةةةة( أو بةةةةدون ) المنةةةةاع الةةةةوالً للوجةةةة  (4

goggles 

i.  المرٌض عن الماكٌنة توصٌل و فصلٌجب استخدامه عند. 

ii.  الماكٌناتٌجب استخدامه عند غسٌل األدوات الملوثة و . 

iii. استخدامها من لبل ممدمً الخدمة الصحٌة فً مسافة تمل عن مترٌن  ٌجب

 بالمرب من مرٌض ٌعانً من سعال و ال ٌستطٌع ارتداء كمامة 

iv.  ٌجب استبدالها بٌن مرٌض و االخر اذا كانت احادٌة االستخدام او تنظٌفها

 ها اذا كانت متعددة االستخدام بعد التعامل مع مرٌض و اخر .ٌرو تطه

 (Capالرأس )غطاء  (5

i.  تركٌب المساطر الورٌدٌة المركزٌةٌجب ارتداءه عند. 

ii.  بالصدر أنبوبعند تركٌب. 

iii.  واآلالت المراد تعمٌمها األدواتعند تنظٌف. 

 

 السابوهات (6

 .منفذة للسوائل خالل فترة العمل غٌرمطاطٌة مموٌة و سابوهاتٌجب على كافة العاملٌن ارتداء 
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  الوالٌات الواجب ارتدائها من لبل ممدمً الخدمة الصحٌة خبلل التعامل مع المرضى فً لسم

 الغسٌل الكلوي : 

 لفازات البٌان

العباءة 
الطبٌة 
 المطنٌة
 العادٌة

Gown  
or 

apron 

كمامة مع 
والً للوج  
, او والً 

 للوج 

 × ×  × مساعدة المرٌض على الجلوس 

 × ×  × بماكٌنة الغسٌلتوصٌل المرٌض 

 × ×  × فصل المرٌض عن ماكٌنة الغسٌل

توصٌل أو فصل الوصبلت من المسطرة 
 الورٌدٌة المركزٌة 

×  × × 

   ×  تمدٌم وجبات طعام للمرضى

اعداد و تجهٌز الماكٌنات لبل وصول 
 المرضى

× ×   

 سحب ونمل عٌنات الدم 
×  

× 

gown 
× 

 × تنظٌ  الماكٌنات  

decontam
ination 
gloves 

 
× 

gown 
× 

 Bمرضى االلتهاب الكبدي الوبائً 
×  

× 

gown 
على حسب 
 االجراء

كل الوالٌات الشخصٌة ) مرٌول طبً معمم ,  تركٌب لسطرة ورٌدٌة مركزٌة
لفازات معممة , لطعة لماش معممة ( كمامة و 

 والً للوج 

 × ×  × ازالة لسطرة ورٌدٌة مركزٌة 

 

 7,8,9 العلمٌة:المراجع 
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 أثندددداءالمانعددددة للتلددددوث  األسددددالٌبالتددددزام العدددداملون فددددً المجددددال الطبددددً باسددددتخدام  :السٌاسةةةةة

خددددالل  األدواتوذلددددن لتملٌددددل كمٌددددة المٌكروبددددات علددددى سددددط  الٌددددد و, التعامددددل مددددع المددددرٌض

 .التدخالت الطبٌة

 :ممدمة

 .مع المرٌض إجراءٌجب دائما معرفة المخاطر المحتملة لبل كل  .1

هددددددذه السٌاسددددددة الغددددددرض منهددددددا عدددددددم نمددددددل العدددددددوى للمددددددرٌض وذلددددددن بالمحافظددددددة  .2

وتهددددددددف  اإلجدددددددراءالمسدددددددتعملة خدددددددالل  األدواتو اإلجدددددددراءعلدددددددى نظافدددددددة مكدددددددان 

 ,الحددددددد مددددددن االلتهابددددددات المصدددددداحبة لإلجددددددراءات الجراحٌددددددة إلددددددىهددددددذه السٌاسددددددة 

 والتهابات المسالن البولٌة والتهابات الدم )التسمم الدموي(.

 clean , aseptic, non-touch technique) ألربعة أنواع اإلجراءاتتنمسم هذه  .3

, surgical technique   ) هذه االسالٌب على حسب نوع االجراء الذي ٌود و تستخدم

 ممدم الخدمة الصحٌة تمدٌمه للمرٌض .

  : اإلجراء

 (Vascular access)   االسالٌب التً ٌجب اتبعاها لمنع العدوى أثناء التركٌب او الغٌار
 و المتابعة .

 type of vascular access   

1. Fistula ( AVF) can be used after  8 -12 w. post operative to 

mature for HD  

2. Graft (AVG ) ) can be used after 2-6 w . of replacement .  

3. Catheter ( tunneled and non-tunneled) can be used immediatly 

1) Permanent ( fistulae & grafts ) 

i. Radio cephalic AV fistula 

ii. Sephaneous vein forearm grafts 

iii. Brachiocephalic AV fistula 

iv. Brachiobasilic fistula with transposed vein 

v. Upper arm autologous sephaneous vein grafts 

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة األسالٌب المانعة للتلوث 

 : الكود

IC – 04 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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i.  PTFE grafts (straight or U ) in any site  . 

2) Permanent fistula  

i.  ٌجددددددب تجهٌددددددز المددددددرٌض الددددددذي ٌعددددددانً مددددددن فشددددددل كلددددددوي مددددددزمن و الددددددذي

سددددوف ٌكددددون بحاجددددة لغسددددٌل كلددددوي لبددددل البداٌددددة مددددن الغسددددٌل الكلددددوي بمدددددة 

, حٌددددددث انهددددددا بحاجددددددة  AVFٌددددددوم علددددددى االلددددددل و ذلددددددن بدددددد جراء عملٌددددددة  90

اسددددددددبوع لتكددددددددون صددددددددالحة لالسددددددددتخدام للغسددددددددٌل الكلددددددددوي و تعددددددددد  12الددددددددى 

AVF . اكثر امانا و الل عرضتا للعدوى 

ii.  شدددددددددهور لبدددددددددل  4-6كجددددددددم ٌحتددددددددداجون مدددددددددة  20فددددددددً األطفدددددددددال دون وزن

لتكددددددددددددون صددددددددددددالحة لالسددددددددددددتخدام حتددددددددددددى ال تتعددددددددددددرض  AVFاسددددددددددددتخدام 

 للمضاعفات المتعددة التً لد تتلفها .

3) Permanent grafts  

بعددددد   AVG مٌحتددددل المركددددز الثددددانً مددددن ناحٌددددة التعددددرض للعدددددوى , ٌمكددددن اسددددتخدا

 . أسابٌع للغسٌل الكلوي 6ٌب بحوالً الترك

 vascular accessمعدل حدوث العدوى فً المستشفٌات حسب نوع  .4

Catheter Graft Fistula 

15.2% 2.6% 1.1% 
 

االجراءات العامة التً ٌجب اتباعها من لبل ممدمً الخدمة الصحٌة و المرضى للحد من  .5

 Fistulas/Graftsمخاطر العدوى فً حاالت 

i.  المحافظدددددة باسدددددتمرار علدددددى المكدددددان نظٌدددددف و جددددداف , و عندددددد بداٌدددددة كدددددل ٌجدددددب

غسددددددددٌل كلددددددددوي ٌتوجددددددددب علددددددددى المددددددددرٌض غسددددددددل المكددددددددان جٌدددددددددا بالمدددددددداء و 

 الصابون و تجفٌفه جٌدا لبل توصٌله بماكٌنة الغسٌل .

ii.  ٌجدددددددب علدددددددى المدددددددرٌض مالحظدددددددة المكدددددددان جٌددددددددا ٌومٌدددددددا , و أنددددددده ال ٌوجدددددددد

  Fistulas / Graftsعالمات التهابات او انتفاخات مكان 

iii.  ٌمنع ارتداء الحلً و اإلكسسوار فً الٌد التً ٌوجد بهاFistula 

iv.  ٌمنع النوم على الٌد التً توجد بهاFistula/ Graft  
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i.   ٌمندددددددع وضدددددددع جهددددددداز الضدددددددغط او تركٌدددددددب كدددددددانٌوال طرفٌدددددددة او تركٌدددددددب دم او

  Fistula/ graftمحالٌل بالٌد التً ٌوجد بها 

ii. . ٌمنع ترن رباط ضاغط او الضغط على ذات الٌد لفترات طوٌلة 

iii.  ٌجب على المرٌض المحافظة علىFistula  . و ال ٌعرضها للجرح 

1. Cannulation of AVFs  

i. ٌجب أن ٌتم غسل االٌدي صحٌا أو دلكهما بالكحول لبل االجراء 

ii.  و ٌجددددددب ان ٌرتدددددددي الممددددددرض/ة لفددددددازات نظٌفددددددة عنددددددد التعامددددددل مددددددع المرضددددددى

بدددددٌن كدددددل مدددددرٌض و مدددددرٌض , و ٌجدددددب اسدددددتبدال المفدددددازات فدددددً حدددددال تلوثدددددت 

 لبل التوصٌل .

iii.  ٌجددددددب ان ٌددددددتم  غسددددددل ٌددددددد المددددددرٌض مكددددددانfistula    بالمدددددداء و الصددددددابون مددددددع

 المطهر لبل توصٌله بالجهاز .

iv.  ٌجددددددب علددددددى الممددددددرض/ة مالحظددددددة المكددددددان و مالمسددددددة الورٌددددددد مكددددددان غددددددرز

 الوصلة .

v. 70%  مدددددددع كحدددددددول 0.5ٌكسدددددددٌدٌن ٌجدددددددب تطهٌدددددددر المكدددددددان جٌددددددددا ب كلوره %

ثانٌددددددة علددددددى االلددددددل , او اسددددددتخدام بولٌدددددددٌن  30و االنتظددددددار حتددددددى ٌجددددددف مدددددددة 

دلددددائك حتدددددى ٌجددددف و ٌعددددداد تطهٌددددر المكدددددان اذا تدددددم 2-3 % و تركدددده لمددددددة 10

 لمس المكان بعد التطهٌر بالٌد .

vi.  اتبددددددداع األسدددددددلوب المدددددددانع للتلدددددددوث عندددددددد المٌدددددددام بتوصدددددددٌل المدددددددرٌض بماكٌندددددددة

 أو فصله .الغسٌل الكلوي 

vii.  ٌدددددتم الضدددددغط علدددددى موضدددددع الناسدددددور بعدددددد الفصدددددل و تغطٌتددددده بشددددداش معمدددددم ثدددددم

ٌوضددددددددع الالصددددددددك الطبددددددددً فددددددددوق الضددددددددمادة المعممددددددددة و ال ٌسددددددددم  بوضددددددددع 

 الالصك فوق الناصور مباشرة .

viii. . خلع أدوات الولاٌة الشخصٌة بعد االنتهاء من االجراء و غسل االٌدي 

 

2. Cannulation of AVGs 

لبدددددل اسدددددبوعٌن مدددددن التركٌدددددب حتدددددى ٌكدددددون جددددداهز و   graftٌجدددددب عددددددم اسدددددتخدام 

تكددددددون االنتفاخدددددددات و التددددددورم لدددددددد اختفددددددت , و لكدددددددن ٌوجددددددد ندددددددوع خدددددداص مدددددددن 

graft  سددددداعة مدددددن التركٌدددددب و هدددددو 24ٌمكدددددن اسدددددتخدامه بعدددددد composite 

polyurethane graft 
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3. Indwelling Catheters (tuneld or non-tuneld) 

المسطرة الورٌدٌة المركزٌة ٌتم تركٌباها لبعض الحاالت التً تحتاج الى غسٌل 

 AVFكلوي عاجل , او ان المرٌض ٌحتاج الى غسٌل كلوي و لد تم اجراء عملٌة 

و انها ما زالت غٌر جاهزة لالستخدام و ٌوجد نوعان من المسطرة الورٌدٌة  

 المركزٌة الخاصة بالغسٌل الكلوي : 

و ٌدددددددددتم تثبٌتددددددددده  tuneldو الندددددددددوع الثدددددددددانً  non-tuneldالندددددددددوع االول 

بانهدددددددا الدددددددل خطدددددددرا و الدددددددل  tuneldتحددددددت الجلدددددددد , و تتمٌدددددددز المسدددددددطرة 

 مضاعفات من التعرض للعدوى .

i.  أفضددددددددل مكددددددددان لتركٌددددددددب المسددددددددطرة الورٌدٌددددددددة المركزٌددددددددة لمرضددددددددى الغسددددددددٌل

حٌددددددددث انهددددددددا ممكددددددددن ان تفضددددددددل لمدددددددددة شددددددددهر و  jugular internalالكلددددددددوي 

 ون الل عرضه للعدوى .تك

ii.  ٌمكدددددددن تركٌدددددددب لسدددددددطرة ورٌدٌدددددددة مركزٌدددددددةFemoral   لحددددددداالت اسدددددددتثنائٌة و

أٌدددددددام مدددددددن التركٌدددددددب حٌدددددددث ان المكدددددددان عرضدددددددة  5لكدددددددن ٌجدددددددب رفعهدددددددا بعدددددددد 

 الكتساب العدوى .

iii. تركٌددددددب المسددددددطرة الورٌدٌددددددة المركزٌددددددة لمرضددددددى الغسددددددٌل  ٌجددددددب االبتعدددددداد عددددددن

ة او عددددددددم تدددددددوفر مكدددددددان اال فدددددددً حددددددداالت انمددددددداذ الحٌدددددددا  subclavianالكلدددددددوي 

و ذلدددددن ألنهدددددا تدددددإدي الدددددى تلٌفدددددات و ضدددددٌك فدددددً الورٌدددددد ممدددددا ٌدددددإدي الحمدددددا اخدددددر 

 نتٌجة تضٌك الورٌد . AVFالى فشل عملٌات 

 تركٌب لسطرة ورٌدٌة مركزٌة : .4

i.  ٌجدددددب ان ٌدددددتم اعدددددداد لائمدددددة بدددددالطرق و االلٌدددددات التدددددً ٌجدددددب توافرهدددددا و اتباعهدددددا

 Checklistأثناء تركٌب المسطرة الورٌدٌة 

ii.  ٌجددددددب غسددددددل الٌدددددددٌن غسددددددٌل جراحددددددً بالمدددددداء و المطهددددددر مثددددددلpolidine 

7.5% , chlorhexidine 2% . و تجفٌفهم بفوطة معممة 

iii.  , ٌجدددددب ارتددددددداء كافددددددة الوالٌددددددات الشخصدددددٌة ) عبدددددداءة معممددددددة , لفددددددازات معممددددددة

 كمامة مع والً للوجه و غطاء للرأس ( 
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iv.  المكدددددددان المحددددددددد لتركٌددددددب المسدددددددطرة الورٌدٌدددددددة بمطعدددددددة لمددددددداش ٌجددددددب تغطٌدددددددة

 معممة .

v.  0.5ٌجدددددددب تطهٌدددددددر المكدددددددان المحددددددددد لتركٌدددددددب المسدددددددطرة ب كلورهٌكسدددددددٌدٌن   %

 تى ٌجف % باتجاه واحد أو من الداخل للخارج و تركه ح70+ كحول 

vi.  ٌجددددددب أن تكددددددون كافددددددة االدوات الخاصددددددة بالمسددددددطرة معممددددددة و المحافظددددددة علددددددى

 التركٌب .عدم تلوثها اثناء 

 العناٌة بالمسطرة  .5

i.  ٌجدددددب مالحظدددددة مخدددددرج المسدددددطرة بشدددددكل دوري لبدددددل كدددددل عملٌدددددة غسدددددٌل مدددددن

 لبل ممرض متدرب حول االلتهابات التً لد تصاحب المسطرة.

ii.  ( ٌجدددددب نمدددددع فتحدددددات المسدددددطرةhub of HD catheters  او لفهدددددا )

دلددددددائك لبددددددل فددددددت  غطدددددداء فتحددددددة  5بشدددددداش مبلددددددل ب بولٌدددددددٌن سددددددائل لمدددددددة 

 المسطرة .

iii.  ٌجدددددب ان ٌرتددددددي المدددددرٌض كمامدددددة لبدددددل ان ٌتعامدددددل الممدددددرض مدددددع المسدددددطرة

الورٌدٌدددددددة المركزٌدددددددة , و ٌجدددددددب ان ٌرتددددددددي الممدددددددرض/ة كمامدددددددة طبٌدددددددة مدددددددع 

والدددددددً للوجددددددده لبدددددددل التعامدددددددل مدددددددع مخدددددددارج فتحدددددددات المسدددددددطرة الورٌدٌدددددددة 

 المركزٌة .

iv.  ٌجددددددب علددددددى الممددددددرض/ة ارتددددددداء لفددددددازات نظٌفددددددة عنددددددد توصددددددٌل المسددددددطرة

 ماكٌنة .بالوصالت الخاصة بال

v.  ٌجددددددب بعددددددد رفددددددع غطدددددداء الفتحددددددات الخاصددددددة بالمسددددددطرة مسدددددد  المخددددددارج ب

 %10أو بولٌدٌن  %70كلورهٌكسٌدٌن أو كحول 

vi.  ٌجددددددب توصددددددٌل المخددددددارج مباشددددددرة بالوصددددددالت الخاصددددددة بالجهدددددداز حتددددددى ال

 تتعرض فتحات المخارج لولت طوٌل للهواء .

vii. . ٌجب اتباع كل الخطوات السابمة عند فصل المرٌض عن الماكٌنة 

viii.  ٌجدددددب تغٌٌدددددر الالصدددددك الطبدددددً الشدددددفاف المغطدددددى للجلدددددد مكدددددان المسدددددطرة كدددددل

اسدددددبوع , امدددددا اذا كدددددان غٌدددددار عدددددادي شددددداش مدددددع الصدددددك طبدددددً عدددددادي غٌدددددر 

 أٌام أو كل مرة بعد عملٌة الغسٌل . 3شفاف فٌجب استبداله كل 

ix.  ٌجددددددب تغٌٌددددددر الالصددددددك مددددددع الشدددددداش فددددددً أي ولددددددت ٌالحددددددظ اندددددده متسددددددخ او

 مبلول .

x. لمسدددددددطرة مدددددددن الجلدددددددد ب كلورهٌكسدددددددٌدٌن او ٌجدددددددب تنظٌدددددددف مكدددددددان مخدددددددرج ا

بولٌدددددددٌن و مددددددن ثددددددم وضددددددع بولٌدددددددٌن مددددددرهم مكددددددان المخددددددرج لبددددددل وضددددددع 

 الالصك .
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xi. . ٌمكن استخدام الصك مضاف الٌه الكلورهكسٌدٌن فً التصنٌع 

xii.  ٌجدددددب بعدددددد فصدددددل المدددددرٌض عدددددن ماكٌندددددة الغسدددددٌل مسددددد  الخدددددارج الخاصدددددة

مطعددددددة شدددددداش مبللددددددة ب كلورهٌكسددددددٌدٌن مددددددع الفددددددرن جٌدددددددا لبددددددل بالمسددددددطرة ب

 وضع الغطاء .

xiii.  10ٌجب تغطٌة المخارج بعد وضع الغطاء بالشاش لغاٌة cm 

 

 10,11,12,13,14,15,16المراجع العلمٌة: 
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 اآلمدددددنعملٌدددددة الحمدددددن باألسدددددلوب  أثنددددداءٌلتدددددزم العددددداملون فدددددً المجدددددال الطبدددددً  :السٌاسةةةةةة

 وذلن لحماٌة متلمً الخدمة الطبٌة ومإدٌها والبٌئة والمجتمع.

 :ممدمة

بواسددددددطة الدددددددم خددددددالل العمددددددل المعتدددددداد و مٌكروبددددددات اخددددددرى تنتمددددددل بعددددددض الفٌروسددددددات 

لممدددددددمً الخدمددددددة الصددددددحٌة للمرضددددددى و ذلددددددن أثندددددداء تنفٌددددددذ الحمددددددن و المحالٌددددددل و االدوٌددددددة 

وبدددددداء   35للمرضددددددى , و خددددددالل العشددددددر سددددددنوات الماضددددددٌة تمددددددت مالحظددددددة اكثددددددر مددددددن 

فددددددً الوالٌددددددات المتحدددددددة عددددددن تفشددددددً التهابددددددات الكبددددددد و ذلددددددن لعدددددددم اتبدددددداع االسددددددالٌب و 

اصددددددابة   500عملٌدددددات الحمدددددن , حٌددددددث تدددددم اكتشددددداف اكثدددددر مدددددن  الطدددددرق االمندددددة خدددددالل

و ٌرجددددع تفشددددً هددددذه االمددددراض الددددى عدددددم االلتددددزام   B or Cبالتهابددددات الكبددددد الوبددددائً 

 بالطرق االمنة و التً تتضمن التالً :

 استخدام حمنة واحدة ألكثر من مرٌض اثناء اعطاء العالج . .1

 تلوث االدوٌة و المحالٌل . .2

االساسددددددٌة للحمدددددن االمددددددن عندددددد تحضددددددٌر و تنفٌدددددذ العددددددالج  عددددددم اتبدددددداع االسدددددالٌب .3

 للمرضى .

 :اإلجراء

االجددددددراءات العامددددددة التالٌددددددة و التوصددددددٌات التددددددً ٌجددددددب اتباعهددددددا مددددددع كافددددددة المرضددددددى و 

تشددددددمل مرضددددددى الغسددددددٌل الكلددددددوي , للحددددددد مددددددن انتمددددددال العدددددددوى بددددددٌن المرضددددددى و بددددددٌن 

 ممدمً الخدمة الصحٌة و المرضى .

 Aseptic  technique ) طرٌمة التطهٌر ( 

ٌجددددددب تطهٌددددددر االٌدددددددي لبددددددل لمددددددس المسددددددتلزمات و نمددددددل المحالٌددددددل و االدوٌددددددة و لبددددددل  .1

 عملٌة التحضٌر او تنفٌذ العالج .

 

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة الحمن االمن 

 : الكود

IC – 05 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
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 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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ٌجدددددب المحافظدددددة علدددددى عملٌدددددة التطهٌدددددر خدددددالل تنفٌدددددذ العالجدددددات و اسدددددتخدام االدوٌدددددة  .2

 و أثناء الحمن .

مكدددددان نظٌدددددف و بعٌددددددا عدددددن مكدددددان معالجدددددة المرضدددددى ٌجدددددب تحضدددددٌر العالجدددددات فدددددً  .3

 لمنع التلوث .

ٌجدددددددب رمدددددددً كافدددددددة االدوٌدددددددة و المحالٌدددددددل و الحمدددددددن المسدددددددتخدمة خدددددددالل التددددددددخالت  .4

 الطارئة .

  (  المحالٌل  الورٌدٌةVials & IV Solutions ) 

ٌمندددددع منعدددددا باتدددددا اسدددددتخدام اكٌددددداس المحالٌدددددل الكبٌدددددرة ألكثدددددر مدددددن مدددددرٌض او ألخدددددذ  .1

 ( ألكثر من مرٌض . syringeة )كمٌة بواسطة حمن

ٌمندددددددع منعدددددددا باتدددددددا اسدددددددتخدام وصدددددددالت المحالٌدددددددل أو الحمدددددددن أو االبدددددددر أو المحالٌدددددددل  .2

 الورٌدٌة ألكثر من مرٌض .

ٌجدددددددددب تطهٌدددددددددر الفوهدددددددددات المطاطٌدددددددددة و فتحدددددددددات عبدددددددددوات االدوٌدددددددددة بدددددددددالكحول و  .3

 االنتظار حتى ٌجف لبل االستخدام .

فددددددً عبددددددوة الدددددددواء او  ٌمنددددددع وضددددددع سددددددن االبددددددرة المسددددددتخدمة مددددددن لبددددددل المددددددرٌض .4

 المحلول مرة اخرى بعد االستخدام 

ٌجددددددب رمددددددً عبددددددوة الدددددددواء احادٌددددددة الجرعددددددة بعددددددد االسددددددتخدام و ٌمنددددددع اسددددددتخدامها  .5

 لمرٌض اخر .

ٌفضددددددل اسددددددتخدام عبدددددددوات االدوٌددددددة متعدددددددددة الجرعددددددات لدددددددنفس المددددددرٌض اذا امكدددددددن  .6

 ذلن .

 ٌمنع حفظ االدوٌة فً مكان ملوث او متسخ . .7

ٌدددددددوم  28الدددددددواء متعددددددددة الجرعددددددات بعددددددد فتحهددددددا ب عبددددددوة  الددددددتخلص مددددددنٌجددددددب  .8

 . المحضرة للدواءأو حسب توصٌات الشركة  كؤلصى حد

ٌمندددددددع اسدددددددتخدام العربدددددددات لتوزٌدددددددع االدوٌدددددددة علدددددددى المرضدددددددى فدددددددً وحددددددددة الغسدددددددٌل  .9

 الكلوي .

  األدوٌدددددددددةتدددددددددوفٌر مكدددددددددان مخصدددددددددص لتحضدددددددددٌر  :والمحالٌةةةةةةةةةل األدوٌةةةةةةةةةةتحضةةةةةةةةةٌر 

وٌتدددددددوفر بدددددددالمرب مدددددددن  للمرضدددددددىوالمحالٌدددددددل وبمسددددددداحة مناسدددددددبة وغٌدددددددر مالصدددددددك 

 .األٌديالمكان مغسلة لغسٌل 

 ) الٌد نظٌفة و جافة (تطهٌرهما بالكحول  أوٌجب غسل الٌدٌن صحٌا  .1

 .ارتداء لفازات نظٌفة .2

 .لطن مبللة بالكحول أوتطهٌر مكان التحضٌر بمطعة شاش  .3
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التً ٌراد تحضٌرها موضوعة على المكان  األدوٌةو اإلبرتكون الحمن و أنٌجب  .4

 .كان خالل عملٌة التحضٌرالمخصص للتحضٌر وعدم مغادرة الم

 ٌجٌب أوال التؤكد من اسم الدواء المراد تحضٌره وأنه ساري الصالحٌة, وٌمنع منعا باتا .5

 .منتهٌة الصالحٌة أدوٌةاستخدام 

 أوبددددده شدددددوائب  سدددددائل ال ٌوجدددددد أوٌجدددددب التؤكدددددد بدددددان الددددددواء سدددددوآءا كدددددان بدددددودرة  .6

 .كان بودرة إذامتؤثر بالرطوبة 

  بمطعدددددة لطدددددن مبللدددددة بكحدددددول المطددددداط المغطدددددى لفتحدددددة عبددددوة العدددددالجٌجددددب مسددددد   .7

 .جدٌدة التحضٌر% و 70

دائمددددددا وفددددددً حددددددال  األدوٌددددددةٌفضددددددل اسددددددتخدام امبددددددوالت المٌدددددداه المعممددددددة لتحلٌددددددل  .8

عددددددددم توفرهدددددددا ٌمكدددددددن اسدددددددتخدام عبدددددددوات المحلدددددددول الملحدددددددً صدددددددغٌرة الحجدددددددم 

ل مدددددرة لبدددددل ٌدددددتم مسددددد  المطددددداط المغطدددددى لفتحدددددة حاوٌدددددة المحلدددددول كددددد أنبشدددددرط 

 .بداخلها اإلبرةتمرٌر 

جدٌدددددة وحمنددددة جدٌدددددة وٌحظددددر وضددددع النٌدددددل فددددً  ابددددرهٌجددددب كددددل مددددرة اسددددتخدام  .9

 .عبوة العالج وتركها أوالمحلول 

ذات كمٌدددددات كبٌدددددرة والتدددددً ٌمكدددددن اسدددددتخدامها ألكثدددددر مدددددن جرعدددددة ٌجدددددب  األدوٌدددددة .10

  .تحفظ بناءا على توصٌات الشركة المصنعة أن

ص الددددددذي لددددددام ٌجددددددب كتابددددددة تددددددارٌخ التحضددددددٌر والسدددددداعة وكددددددذلن اسددددددم الشددددددخ .11

 .بالتحضٌر على كل عبوة

 : ٌجددددددب تطهٌددددددر  التعامةةةةةةل مةةةةةةع المحالٌةةةةةةل و الةةةةةةدم و مشةةةةةةتمات  و وصةةةةةةبلت المحلةةةةةةول

مكددددددان التوصددددددٌل بالكددددددانٌوال بمطعددددددة شدددددداش مبللددددددة بكحددددددول و فركهددددددا لمدددددددة خمددددددس 

التوصددددددٌل بؤكٌدددددداس الدددددددم او المحالٌددددددل , ٌجددددددب ارتددددددداء لفددددددازات نظٌفددددددة  ثددددددوانً لبددددددل

 فً حالة التوصٌل بالكانٌوال .

 الدم و مشتمات  :

i.  عنددددددد نمددددددل دم للمددددددرٌض أو مشددددددتماته ٌجددددددب أن ال تتجدددددداوز فتددددددرة نمددددددل الدددددددم و

 ساعات . 4مشتماته مدة 

ii.  ٌددددددتم إلمدددددداء أكٌدددددداس الدددددددم و جهدددددداز المحلددددددول و الوصددددددلة فددددددً سددددددلة النفاٌددددددات

بعددددددد فصددددددلها مددددددن المددددددرٌض و عنددددددد الحاجددددددة لتركٌددددددب أكثددددددر مددددددن  الخطددددددرة

 كٌس دم بشكل متتالً ٌمكن استخدام نفس الوصلة .
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iii.  ٌجدددددب اسدددددتعمال كدددددانٌوال مخصصدددددة فمدددددط لتركٌدددددب الددددددم و مشدددددتماته و إزالتهدددددا

 بعد االنتهاء من عملٌة النمل .

iv.  المسدددددطرة المركزٌدددددة مدددددن ٌجدددددب المحافظدددددة علدددددى اسدددددتمرارٌة إغدددددالق مخدددددارج

 خالل سدة للفتحات .

v.  ٌمندددددددع اسدددددددتخدام المسددددددداطر المركزٌدددددددة الخاصدددددددة بالغسدددددددٌل الكلدددددددوي للعدددددددالج

 خارج وحدة الغسٌل الكلوي . 

 : مثل المحلول الملحً أو السكر أو كالهما معا  المحالٌل العادٌة 

i.  ساعة . 72ألصى مدة ألكٌاس المحلول و الوصالت الورٌدٌة 

ii. ٌٌددددر وصددددلة المحلددددول مددددع كددددل مددددرة ٌددددتم اسددددتبدال المحلددددول ال ٌوجددددد داعددددً لتغ

, الن عملٌدددددددة اسدددددددتبدال وصدددددددالت المحلدددددددول باسدددددددتمرار تزٌدددددددد مدددددددن معددددددددل 

 حدوث العدوى .

iii.  ٌجدددددب أن تكدددددون فوهدددددة المحالٌدددددل مغلمدددددة بواسدددددطة غطددددداء مطددددداطً . و ٌجدددددب

%  و فركهدددددددا لمددددددددة خمدددددددس 70تطهٌرهدددددددا بمطعدددددددة لطدددددددن مبللدددددددة بكحدددددددول 

 ول .ثوانً لبل توصٌلها بجهاز المحل

iv.  ٌمنددددع منعددددا باتددددا وخددددز أكٌدددداس المحلددددول مددددن الخددددارج بددددؤي حددددال مددددن األحددددوال

, وعنددددددد إضددددددافة أي أدوٌددددددة ألكٌدددددداس المحلددددددول فمددددددط عددددددن طرٌددددددك الفتحددددددة 

 المطاطٌة عند فوهة المحلول .

v.  ٌمنددددددع منعددددددا باتددددددا اسددددددتخدام أكٌدددددداس المحلددددددول التددددددً ال تحتددددددوي علددددددى لطعددددددة

 مطاطٌة عند الفوهة

  : ر كدددددددانٌوال مخصصدددددددة , حٌدددددددث تعتبدددددددر األغذٌدددددددة ٌجدددددددب تدددددددوفٌاألغذٌةةةةةةةة الورٌدٌةةةةةةةة

الورٌدٌددددددة مددددددن أكثددددددر األسددددددباب النتمددددددال البكتٌرٌددددددا للدددددددم و اندددددده ٌمثددددددل بٌئددددددة مناسددددددبة 

 لتكاثر المٌكروبات .

i. Intralipid   سددددددداعة  12ٌجدددددددب أن ال تزٌدددددددد مددددددددة توصدددددددٌله بدددددددالمرٌض عدددددددن

كحددددددد ألصددددددى , و ٌجددددددب إزالددددددة العبددددددوة أو الكددددددٌس مددددددع وصددددددلة المحلددددددول 

 خالل المدة المحددة .

ii. Aminosol  سدددددددداعة  24ٌجددددددددب أال تزٌددددددددد مدددددددددة توصددددددددٌله بددددددددالمرٌض عددددددددن

كحدددددددد ألصدددددددى و ٌجدددددددب إزالدددددددة العبدددددددوة و جهددددددداز المحلدددددددول خدددددددالل الفتدددددددرة 

 المحددة .

iii.  ( خلدددددٌط محضدددددر مدددددنIntralipid , Aminosol , glucose   )

 ساعة و ال تزٌد الفترة  24تزٌد مدة توصٌله بالمرٌض عن  ٌجب أال

 IC – 05 سٌاسة الحمن االمن   
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سدددددداعة و ٌجددددددب إزالددددددة كددددددٌس التغذٌددددددة و  24مددددددن لحظددددددة التحضددددددٌر عددددددن 

 جهاز المحلول خالل الفترة المحددة .

 

  17,18,19,20,21المراجع العلمٌة:
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تطبٌدددددددك لواعدددددددد العدددددددزل داخدددددددل وحددددددددة الغسدددددددٌل الكلدددددددوي تبعدددددددا لألمدددددددراض  :السٌاسةةةةةةةة

 المعدٌة .

 : ممدمة

 الغرض من السٌاسة هو المحافظة على عدم انتشار العدوى  . .1

 التالٌة :تنتمل العدوى بالطرق  .2

                         عةةةةةةةةةةةةةةةةن طرٌةةةةةةةةةةةةةةةةك الةةةةةةةةةةةةةةةةتبلمس المباشةةةةةةةةةةةةةةةةر و الغٌةةةةةةةةةةةةةةةةر المباشةةةةةةةةةةةةةةةةةر (1

 (contact direct or indirect contact )   مثددددال لددددبعض

االمدددددددراض االلتهددددددداب الكبددددددددي الوبدددددددائً بدددددددً , سدددددددً , و نمدددددددص المناعدددددددة 

(  و تتفدددددددددداوت نسددددددددددبة االصددددددددددابة بالعدددددددددددوى بااللتهابددددددددددات HIVالمكتسددددددددددبة )

تركٌدددددز الفٌدددددروس فدددددً الددددددم و لددددددرة كدددددل فٌدددددروس الفٌروسدددددٌة علدددددى حسدددددب 

 على العٌش فً البٌئة .

(  HIVان االلتهددددددداب الكبددددددددي سدددددددً و مدددددددرض نمدددددددص المناعدددددددة المكتسدددددددبة )

ألدددددل خطدددددرا علدددددى الطدددددالم الطبدددددً و المرضدددددى مدددددن االلتهددددداب الكبددددددي بدددددً 

مدددددن ناحٌدددددة انتشدددددار المدددددرض , حٌدددددث تبلدددددغ نسدددددبة االصدددددابة عدددددن التعدددددرض 

 : للدم فً مثل هذه الحاالت الى

i.  عنددددددد التعددددددرض للدددددددم لمددددددرٌض نمددددددص المناعددددددة المكتسددددددبة تصددددددل

 % 0.4 -% 0.2نسبة االصابة من 

ii.  عندددددد التعدددددرض للددددددم لمدددددرٌض االلتهددددداب الكبددددددي سدددددً تصدددددل نسدددددبة

 % .1االصابة الى الل من 

iii.  عندددددد التعدددددرض للددددددم لمدددددرٌض االلتهددددداب الكبددددددي بدددددً تصدددددل نسدددددبة

%  , لدددددددى الطددددددوالم الطبٌددددددة و المرضددددددى الغٌددددددر 30االصددددددابة الددددددى 

 مطعمٌن ضد المرض .

                كذلن توجد بعض انواع المٌكروبات المماومة للمضادات الحٌوٌة مثل

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  

Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) 

Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) 

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة العزل 

 : الكود

IC – 06 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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تكددددددون اكثددددددر نتٌجددددددة  MRSAو التددددددً تنتمددددددل بددددددالتالمس و خاصددددددة الحدددددداالت المصددددددابة  

 لمصاحبتها للمرضى الذٌن توجد لدٌهم لساطر ورٌدٌة مركزٌة .

        مثددددددددددال لددددددددددبعض األمددددددددددراض (  dropletعةةةةةةةةةةن طرٌةةةةةةةةةةك الةةةةةةةةةةرذاذ )   (2

 (influenza , meningitis, Rubella  ) 

, و هذه األمراض تنتشر عن طرٌك الهواء عند  ( Airborneعن طرٌك الهواء )  (3

 إصابة المرٌض بؤمراض الدرن و الجدٌري المائً و الحصبة 

 : اإلجراء

 بالنسبة لبلتهاب الكبدي بً  : .1

ٌجدددددب تدددددوفٌر غدددددرف عدددددزل خاصدددددة بمرضدددددى االلتهددددداب الكبددددددي بدددددً , و اخدددددذ كافدددددة 

داخددددددل االحتٌاطددددددات المٌاسددددددٌة لمكافحددددددة العدددددددوى للحددددددد مددددددن انتشددددددار هددددددذا المددددددرض 

وحدددددددات الغسددددددٌل الكلددددددوي , حٌددددددث ٌتمٌددددددز هددددددذا االلتهدددددداب الفٌروسددددددً بالمدددددددرة علددددددى 

العدددددٌش فدددددً البٌئدددددة و علدددددى االسدددددط  لمددددددة تصدددددل الدددددى سدددددبعة اٌدددددام و تنتمدددددل العددددددوى 

 عن طرٌك التالمس مع الدم , حٌث ان نسبة الفٌروس تكون عالٌة فً الدم .

i. ٌن ٌجدددددب تدددددوفٌر غدددددرف عدددددزل خاصدددددة تتناسدددددب مدددددع عددددددد المرضدددددى المصددددداب

 بااللتهاب الكبدي الوبائً بً .

ii.  ٌجدددددددب تدددددددوفٌر ماكٌندددددددات خاصدددددددة للمرضدددددددى المصدددددددابٌن و عددددددددم اسدددددددتخدامها

 للمرضى العادٌٌن  

iii.  ٌجدددددب الدددددتخلص االمدددددن مدددددن النفاٌدددددات الطبٌدددددة الخاصدددددة بالمرضدددددى فدددددً غدددددرف

 العزل و وضعها داخل حاوٌات للنفاٌات الخطرة .

iv. ضى اخرٌن .ٌحظر اعادة استخدام الفالتر حتى لو بعد التعمٌم لمر 

v.  ٌجدددددب ان ٌلتدددددزم ممددددددمً الخدمدددددة الصدددددحٌة بارتدددددداء مرٌدددددول طبدددددً و لفددددددازات

 عند التعامل مع المرضى فً غرف العزل .

vi.  ٌجددددددب علددددددى الممددددددرض/ة ارتددددددداء كمامددددددة و والددددددً الوجدددددده عنددددددد توصددددددٌل او

 فصل المرٌض عن ماكٌنة الغسٌل الكلوي .

vii. ل مدددددع ٌمندددددع التمدددددرٌض الدددددذي ٌمددددددم الخدمدددددة للمرضدددددى المصدددددابٌن مدددددن التعامددددد

 مرضى اخرٌن لدٌهم لابلٌة االصابة بالمرض .

viii.  ٌجددددددب علددددددى التمددددددرٌض الددددددذي ٌمدددددددم الخدمددددددة الطبٌددددددة للمرضددددددى المصددددددابٌن ان

ٌكدددددددون حاصدددددددل علدددددددى التطعدددددددٌم ضدددددددد االلتهددددددداب الكبددددددددي الوبدددددددائً بدددددددً و 

 مستجٌب للتطعٌم .

 IC – 06 سٌاسة العزل   
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 ( :HIVبالنسبة للمرضى المصابٌن بنمص المناعة المكتسبة )  .2

ٌجدددددب االلتدددددزام باتخددددداذ كافدددددة االحتٌاطدددددات المٌاسدددددٌة لمكافحدددددة العددددددوى عندددددد التعامدددددل 

مدددددددع المرضدددددددى المصدددددددابٌن  و ال توجدددددددد توصدددددددٌات عالمٌدددددددة بعدددددددزل المصدددددددابٌن فدددددددً 

غددددددرف خاصددددددة او عددددددزل ماكٌنددددددات الغسددددددٌل الكلددددددوي الخاصددددددة بهددددددم و ذلددددددن ٌرجددددددع 

 لعدم لدرة الفٌروس على العٌش فً البٌئة .

 بااللتهاب الكبدي سً : بالنسبة للمرضى المصابٌن .3

ٌجدددددب االلتدددددزام باتخددددداذ كافدددددة االحتٌاطدددددات المٌاسدددددٌة لمكافحدددددة العددددددوى عندددددد التعامدددددل 

مدددددددع المرضدددددددى المصدددددددابٌن  و ال توجدددددددد توصدددددددٌات عالمٌدددددددة بعدددددددزل المرضدددددددى فدددددددً 

و لكدددددن غدددددرف خاصدددددة و ذلدددددن ٌرجدددددع الدددددى للدددددة الخطدددددورة مدددددن انتشدددددار المدددددرض , 

 نوصً بعزل المرضى أسوة بدول الجوار .

فدددددً بعدددددض الددددددول العربٌدددددة مثدددددل جمهورٌدددددة مصدددددر العربٌدددددة ٌدددددتم عدددددزل  : مبلحظةةةةةة

المرضددددددى المصددددددابٌن بااللتهدددددداب الكبدددددددي الوبددددددائً سددددددً فددددددً غددددددرف خاصددددددة و ذلددددددن 

 بسبب نسبة االصابة العالٌة وسط السكان بهذا المرض .

 MRSA ,VREمثدددددل )  بالنسةةةةةبة لؤلمةةةةةراض المنمولةةةةةة عةةةةةن طرٌةةةةةك الةةةةةتبلمس : .4

, CRE تالً عند التعامل مع مثل هذه الحاالت :و غٌرهما ( ٌجب إتباع ال 

i.  ٌجددددددب علددددددى ممدددددددمً الخدمددددددة الصددددددحٌة العمددددددل باالحتٌاطددددددات المٌاسددددددٌة لمكافحددددددة

 العدوى 

ii.  ٌجدددددب ارتدددددداء مدددددا ٌلدددددزم مدددددن والٌدددددات شخصدددددٌة تبعدددددا لندددددوع اإلجدددددراء كمدددددا هدددددو

موصدددددى بددددده لكدددددل إجدددددراء و ارتدددددداء لفدددددازات نظٌفدددددة و عبددددداءة عندددددد كدددددل تعامدددددل 

العبدددددداءة الطبٌددددددة ٌمكددددددن اسددددددتخدامها لددددددنفس المددددددرٌض و مددددددع المددددددرٌض           ) 

الممددددددرض  لمدددددددة وردٌددددددة كاملددددددة و عدددددددم التجددددددول بدددددده بددددددٌن المرضددددددى . أو إذا 

متدددددوفر كمٌدددددات كبٌدددددرة مدددددن العبددددداءات ٌمكدددددن اسدددددتخدام عبددددداءة عندددددد كدددددل إجدددددراء 

 مع المرٌض .

iii.  ٌجددددددب االلتددددددزام التددددددام بغسددددددٌل األٌدددددددي صددددددحٌا أو بددددددالكحول المخصددددددص لتطهٌددددددر

 منطمة المرٌض .األٌدي بعد ترن 

 بالنسبة لؤلمراض المنمولة عن طرٌك الرذاذ : .5

للحددددد مددددن انتشددددار االمددددراض التددددً تنتمددددل عددددن طرٌددددك الددددرذاذ داخددددل وحدددددات الغسددددٌل 

الكلدددددددوي مثدددددددل االنفلدددددددونزا و التهابدددددددات الجهددددددداز التنفسدددددددً العلدددددددوي او السدددددددفلً ٌجدددددددب 

 اتباع االجراءات التالٌة :

 IC – 06 سٌاسة العزل   
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i.  المدددددرٌض المصددددداب كمامدددددة جراحٌدددددة حتدددددى ال ٌنتشدددددر الدددددرذاذ ٌجدددددب ان ٌرتددددددي

اثنددددداء السدددددعال الدددددى بدددددالً المرضدددددى و ان ٌتدددددوفر لدٌددددده منادٌدددددل ورلدددددة لمدددددس 

 اإلفرازات و كذلن سلة للنفاٌات المعدٌة .

ii.  المدددددددرٌض الدددددددذي ال ٌسدددددددتطٌع ارتدددددددداء كمامدددددددة , ٌجدددددددب ان ٌكدددددددون السدددددددرٌر او

الكرسدددددً الخددددداص بددددده اثنددددداء الغسدددددٌل بعٌددددددا عدددددن أي مدددددرٌض اخدددددر بمسددددداحة 

 سم .180ال تمل عن 

iii.  ممددددددددم الخدمدددددددة الصدددددددحٌة مدددددددن تمدددددددرٌض و اطبددددددداء ٌجدددددددب ارتدددددددداء كمامدددددددات

جراحٌدددددة و والدددددً للوجددددده عندددددد االلتددددددراب مدددددن المدددددرٌض المصددددداب و علددددددى 

 سم .180عن  مسافة ال تمل

iv.  ٌجدددددب علدددددى الطدددددوالم الطبٌدددددة و المرضدددددى االلتدددددزام بغسدددددٌل االٌددددددي او تطهٌدددددر

 االٌدي جٌدا لبل ترن المكان .

 : Air Born) )  بالنسبة لؤلمراض المنمولة عن طرٌك الهواء  .6

للحددددددد مددددددن انتشددددددار األمددددددراض التددددددً تنتمددددددل عددددددن طرٌددددددك الهددددددواء داخددددددل وحدددددددات 

( و Chickenpoxالجددددددددددٌري المدددددددددائً )( و TBالغسدددددددددٌل الكلدددددددددوي مثدددددددددل الددددددددددرن )

 ( ٌجب اتباع التالً : measlesالحصبة )

i. : ٌجب توفٌر غرفة عزل خاصة و بالمواصفات التالٌة 

o        ٌجددددددددددب أن ٌكددددددددددون للغرفددددددددددة مدددددددددددخل خدددددددددداص و غرفددددددددددة خارجٌددددددددددة

Anti-room) و ٌتددددددددوفر بهددددددددا كافددددددددة الوالٌددددددددات الشخصددددددددة و حددددددددوض )

 لغسٌل االٌدي .

o  ًداخل الغرفة .ٌجب ان ٌكون ضغط الهواء سلب 

o ٌجدددددب أن ٌفلتدددددر الهدددددواء ( بفلتدددددر عدددددالً المسدددددتوىhepa filter   )

 الخارج من الغرفة بواسطة الشفاط 

o  مددددرة فددددً  12 ٌجددددب أن ٌكددددون معدددددل تغٌٌددددر الهددددواء داخددددل الغرفددددة

 الساعة .

ii.  ٌجددددددب أن ٌرتدددددددي المددددددرٌض كمامددددددة جراحٌددددددة أثندددددداء الدددددددخول و الخددددددروج مددددددن

 .المسم

iii. ٌدددددددات الشخصدددددددٌة الخاصدددددددة بالتعامدددددددل مدددددددع ٌجدددددددب أن ٌلتدددددددزم العددددددداملون بالوال

 األمراض التً تنتمل عن طرٌك الهواء عند التعامل مع المرضى .

iv.  ٌجدددددب أن تكدددددون مواعٌدددددد المرضدددددى المصدددددابون بدددددؤمراض تنتمدددددل عدددددن طرٌدددددك

الهدددددواء فدددددً اخدددددر سددددداعات العمدددددل و فدددددً األولدددددات التدددددً ٌكدددددون فٌهدددددا عددددددد 

 المرضى و المراجعٌن محدود أو للٌل جدا .

 IC – 06 سٌاسة العزل   



  بوحدات الغسٌل الكلوي العدوى و اجراءات مكافحةسٌاسات 

37 

 بالنسبة لآلالت و األدوات  المستخدمة : .7

i.  ٌجدددددددب تنظٌدددددددف و تطهٌدددددددر و تعمدددددددٌم األدوات المتعدددددددددة االسدددددددتخدام كمدددددددا هدددددددو

 موصى به فً سٌاسة إعادة معالجة األدوات .

ii.  ٌجدددددددب الدددددددتخلص مدددددددن الوصدددددددالت و الفالتدددددددر و اآلالت و األدوات المسدددددددتخدمة

 االستخدام الواحد .مع النفاٌات الطبٌة الملوثة إذا كانت ذات 

 بالنسبة لبٌئة غرفة العزل : .8

i. . ٌجب أن تكون نظٌفة دائما و جافة 

ii.  ٌجدددددب تنظٌددددددف غرفدددددة العددددددزل و األسدددددط  تنظٌفددددددا رطبدددددا ٌومٌددددددا مدددددن األعلددددددى

إلدددددى األسدددددفل و عندددددد بداٌدددددة كدددددل وردٌدددددة و حدددددال االتسددددداخ فدددددً أي ولدددددت و 

 بٌن المرضى .

iii.  توضع النفاٌات الخاصة بالعزل مع النفاٌات المعدٌة. 

iv.  ال تسدددددتعمل الوالٌدددددات الشخصدددددٌة ألكثدددددر مدددددن مدددددرٌض و ٌجدددددب الدددددتخلص منهدددددا

 فً سلة النفاٌات الخطرة بعد االستخدام .

  22,23,24,25,26,27المراجع العلمٌة:
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ٌلتدددددزم الفرٌدددددك الطبدددددً فدددددً وحددددددة الغسدددددٌل الكلدددددوي بالكشدددددف عدددددن االمدددددراض  السٌاسةةةةةة:
المعدٌدددددددة عندددددددد المرضدددددددى و تحصدددددددٌن المرضدددددددى بالتطعٌمدددددددات االساسدددددددٌة الالزمدددددددة لمندددددددع 

 انتشار العدوى .

 ممدمة:

الكلددددددوي مصددددددنفون مددددددن مرضددددددى الفشددددددل الكلددددددوي المددددددزمن و الددددددذٌن ٌخضددددددعون للغسددددددٌل 
المرضددددددى اصددددددحاب المناعددددددة الضددددددعٌفة و التددددددً تحتدددددداج الددددددى رعاٌددددددة و متابعددددددة خاصددددددة 
للحدددددددددد مدددددددددن انتشدددددددددار االمدددددددددراض المعدٌدددددددددة و تحصدددددددددٌن المرضدددددددددى بواسدددددددددطة بعدددددددددض 

 التطعٌمات الضرورٌة .

 :اإلجراء

 & HBVالكشةةةةة  الةةةةةدوري عةةةةةن االلتهةةةةةاب الكبةةةةةدي الوبةةةةةائً بةةةةةً و سةةةةةً ) .1

HCV) 

i. لكددددددل مرضددددددى الفشددددددل الكلددددددوي المددددددزمن   ٌجددددددب اجددددددراء الفحوصددددددات التالٌددددددة

 عند الزٌارة االولى :

 (HBsAg , Anti-HBc total , Anti-HBs , Anti-HCV , 

ALT ) 

ii.  ٌجددددددب اجددددددراء فحددددددصHBsAg  شددددددهرٌا للمرضددددددى الغٌددددددر مسددددددتجٌبٌن لتطعددددددٌم

 االلتهاب الكبدي الوبائً بً .

iii. -                    المرضدددددددددى المسدددددددددتجٌبٌن للتطعدددددددددٌم و نتٌجدددددددددة فحدددددددددصAnti-

HBs + ≥ 10 mIU/ml & Anti-HBc Negative      ٌجدددب

 سنوٌا   Anti-HBsعمل فحص 

iv.  المرضددددددددى الددددددددذٌن نتٌجددددددددة فحددددددددص االلتهدددددددداب الكبدددددددددي سددددددددً سددددددددلبٌةHCV        

كدددددددددل   Anti-HCVشدددددددددهرٌا و   ALTٌجدددددددددب ان ٌدددددددددتم عمدددددددددل فحدددددددددص ( -)

 ALTفددددددً حالددددددة وجددددددود ارتفدددددداع غٌددددددر مفسددددددر إلنددددددزٌم    و  سددددددتة أشددددددهر  .

 لهم .  PCRسلبً ٌجب عمل  Anti-HCVوفحص 

 

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة الكش  عن األمراض و التطعٌمات للمرضى 

 : الكود
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 ( screening for latent TBالكش  عن مرض الدرن ) .2

مرضددددددددى الفشددددددددل الكلددددددددوي المددددددددزمن و الغسددددددددٌل الكلددددددددوي مددددددددن ذوي المناعددددددددة 

الضدددددعٌفة و هدددددم عرضدددددة لألمدددددراض التدددددً لدددددد تفتدددددن بحٌددددداتهم و مدددددن االمدددددراض 

التدددددً لدددددد تدددددإدي للوفددددداة و ٌصدددددعب عالجهدددددا فدددددً حدددددال اكتشدددددافها متدددددؤخرا مدددددرض 

(  TB skin test or blood testالددددرن , لدددذن ٌجدددب اجدددراء فحدددص ) 

رة االولدددددى كؤسددددداس و ٌددددددتم اجدددددراء الفحدددددص كددددددذلن لكافدددددة المرضدددددى عندددددد الزٌددددددا

 عند االشتباه فً االصابة بمرض الدرن .

 التطعٌمات الخاصة بمرضى الغسٌل الكلوي و مرضى الفشل الكلوي المزمن . .3

  جددددددددول التطعٌمدددددددات التدددددددً ٌجدددددددب اسدددددددتخدامها لمرضدددددددى الغسدددددددٌل الكلدددددددوي و

 مرضى الفشل الكلوي المزمن :

Contraindicated 
Recommended 
for All Adults 

Recommended 
for Dialysis or 
CKD Patient 

vaccine 

 *  DTap/Tdap/Td 

  * Hepatitis B 

 *  Influenza (TIV) 

*   Influenza (LAIV) 

 *  MMR 

  * Pneumococcal 

 *  Varicella 

 

  ( ًالتطعٌم ضد االلتهاب الكبدي الوبائً بHepatitis B Vaccine) 

ٌوصدددددى بتطعدددددٌم كافدددددة مرضدددددى الفشدددددل الكلدددددوي و ٌفضدددددل لبدددددل الوصدددددول الدددددى مرحلدددددة 

فددددددً حددددددال لددددددم ٌكونددددددوا غٌددددددر مطعمددددددٌن الفشددددددل الكلددددددوي المددددددزمن و الغسددددددٌل الكلددددددوي 

تتدددددددؤثر بمسدددددددتوٌات البولٌندددددددا بالددددددددم و , حٌدددددددث ان نسدددددددبة االسدددددددتجابة للتطعدددددددٌم مسدددددددبما 

 غالبا ٌكون االطفال اكثر استجابة للتطعٌم من كبار السن .
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 ( : Dosage and Schedule)الجرعات و الجدول الزمنً  (1

i.  كدددددددددل المرضدددددددددى لبدددددددددل بداٌدددددددددة الغسدددددددددٌل الكلدددددددددوي و المرضدددددددددى ذوي المناعدددددددددة

 الضعٌفة ٌوصى بزٌادة كمٌة الجرعة و زٌادة عدد الجرعات .

ii.  سدددددددنة حصدددددددل علدددددددى جرعدددددددات التطعدددددددٌم حسدددددددب  20أي مدددددددرٌض اكبدددددددر مدددددددن

الجرعدددددات المعتدددددادة و لدددددم ٌكملهدددددا ٌدددددتم اكمدددددال الجدددددرع المتبمٌدددددة حسدددددب الجرعدددددات 

 المضاعفة الموصى بها لمرضى الغسٌل الكلوي .

iii. . ال توجد توصٌات بمضاعفة الجرع لألطفال 

iv.  سددددددنة علددددددى  20فددددددً حددددددال حصددددددول المرضددددددى مددددددن االطفددددددال او االكبددددددر مددددددن

 وصى بها , ٌعاد التطعٌم مرة اخرى .جرعات ألل من الجرعات الم

Engerix , GlaxoSmithkine 
Biologicals , Rixensart , Belgium 

Recombivax HB , Merck & 
co. Inc , White house station 

, New Jersy 
Group 

Schedule Volume Dose Schedule Volume Dose 

3 doses at 0 , 
1 , and 6 
months 

1.0 mL 20µg 

3 doses 
at 0 , 1 
and 6 

months 

1.0 mL 10µg 

≥ 20 years 
of age : 

predialysis 

4 doses at 0 , 
1 ,2 , and 6 

months 

Two 1.0 
mL 

doses at 
one site 

40µg 

3 doses 
at 0 , 1 
and 6 

months 

1.0 mL 40µg 

≥ 20 years 
of age : 

dialysis - 
dependent 

3 doses at 0 , 
1 , and 6 
months 

0.5 mL 10µg 

3 doses 
at 0 , 1 
and 6 

months 

0.5 mL 5µg 
< 20 years 

of age 

Doses for all persons aged < 20 years approved 

by the U.S. FDA for HD patients , higher doses 

might be more immunogenic . 

Note : all doses should be administered in the 

deltoid by the intramuscular route . 
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 ( Immunogenicity and Duration of Immunityالمناعٌة و مدة الحصانة ) (2

i.  كبار السن من ذوي المناعة الضعٌفة نسبة االستجابة للتطعٌم بالجرعات العادٌة المعتادة

%  ممن 64لغٌر مرضى الفشل الكلوي تكون للٌلة , حٌث ٌبلغ متوسط االستجابة للتطعٌم 

 جرعات عادٌة .  3-4حصلوا على 

ii. .مدة الحصانة و المناعٌة تكون محدودة عند مرضى الغسٌل الكلوي 

 

 ( Serologic Testingستجابة ) فحص اال (3

i.  ٌوصى بعمل فحص االستجابة لكافة مرضى الغسٌل الكلوي لمعرفة مدى االستفادة و

 االستجابة المناعٌة للتطعٌم .

ii.  شهر بعد اخر جرعة تطعٌم و ٌكون المرٌض   1-2ٌجب ان ٌتم عمل الفحص بعد

 Anti-HBs ≥ 10 mIU/mlمحصن فً حال كانت نتٌجة 

iii.      المرضى الذٌن تكون لدٌهم نتٌجة الفحص ألل منmIU/ml  10 بعد الجرعات الثالث

شهر من  1-2االولى ٌجب اعادة جدول التطعٌم مرة اخرى و عمل فحص االستجابة بعد 

 اخر جرعة 

iv.  10 فً حال استمرت النتٌجة ألل منmIU/ml  ٌجب عمل فحصHBsAg   و اذا كانت

المرٌض خالل فترة الغسٌل الكلوي , و ٌتم تطعٌم كافة  النتٌجة اٌجابٌة ٌجب ان ٌعزل

 افراد االسرة .

v.  فً حال كان نتٌجةHBsAg   سلبٌة فٌتوجب اخذ كافة االحتٌاطات المٌاسٌة مع المرٌض

لحماٌته من انتمال عدوى االلتهاب الكبدي الوبائً بً و ٌحصل المرٌض على جرعتٌن من 

HBIG المصدر او تعرض لمرٌض مصاب  فً حال تعرض للوخز من ابر مجهولة

 بااللتهاب الكبدي الوبائً بً .

 ( Booster Doseالجرعات االضافٌة المنشطة )  (4

مرضى الغسٌل الكلوي ٌجب ان ٌحصلوا على جرعات اضافٌة منشطة من التطعٌم كلما نمصت 

 كل عام .  Anti-HBsو ذلن بضرورة عمل فحص mIU/ml  10النسبة عن  

 

  ( التطعٌم ضد االنفلونزا الموسمٌةInfluenza Vaccine ) 

1) Inactivated Influenza Vaccine (TIV) 

i.  شهور . 6ٌوصى بالتطعٌم سنوٌا لكافة المرضى لعمر اكبر من او ٌساوي 

ii.  ٌوصى بتطعٌم كافة المرضى ذوي المناعة الضعٌفة مثل مرضى الفشل الكلوي و

 سنة و  50و و كبار السن االكبر من مرضى الملب و مرضى السكر و مرضى الرب
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االطفال الذٌن ٌعانون من امراض صدرٌة أو امراض فً الملب و امراض حموضة 

 الدم و الخ .

iii. . ٌجب الحصول على التطعٌم لبل ظهور اعراض انفلونزا على المرٌض 

iv.  التطعٌم شهر أكتوبر و حتى منتصف نوفمبر .افضل تولٌت للحصول على 

 

5) (Live , Attenuated Influenza Vaccine (LAIV 

Contraindicated   ٌحظددددددددر اسددددددددتخدام تطعددددددددٌم االنفلددددددددونزا الحددددددددً المضددددددددعف

(  الغسددددددددددٌل الكلددددددددددوي و لكافددددددددددة المرضددددددددددى ذوي المناعددددددددددة LAIVلمرضددددددددددى )

 الضعٌفة و كذلن الحوامل .

 Pneumococcal Vaccine 

فددددددة مرضددددددى الغسددددددٌل الكلددددددوي ضددددددد االلتهابددددددات الرئوٌددددددة التددددددً ٌجددددددب تطعددددددٌم كا

و التدددددً تدددددإدي الدددددى وفددددداة المرضدددددى فدددددً   Pneumococcalغالبدددددا تندددددتج عدددددن 

 معظم الحاالت , و ٌوجد نوعان من التطعٌم و هم :

i. 23-Valent pneumococcal Polysaccharide Vaccine 

ii. 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine  

التالٌةةةةةةةة توضةةةةةةة  كافةةةةةةةة الجرعةةةةةةةات و المةةةةةةةدة الزمنٌةةةةةةةة للتطعةةةةةةةٌم علةةةةةةةى الجةةةةةةةداول 

 حسب االعمار :
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Guidelines for administering PCV 13 and PPSV 23 vaccines for infants and children (ages 0-18) with 

CKD 

Vaccination 
history 

Recommended Regimen Notes 

Never 
vaccinated 
with PCV7 or 
PCV13 up to 
age 59 
months 

Routine 
vaccination 
for 
PCV13(4 
dose 
series) 

Administer 1 
dose of PPSV23 
at age ≥ 2 years 
and ≥8 weeks 
after last 
indicated dose 
of PCV13 

Administer 1 
dose of 
PPSV23 5 
years later  

The ACIP recommendation for routine 
vaccination with PCV13 and the vaccination 
schedules for infants and toddlers through age 59 
months who have not received any previous 
PCV7 , PCV13 doses are the same as those 
previously published for PCV7 . PCV13 is 
recommended as a 4-dose series at ages 2,4,6, 
and 12-15 months . 

Completed all 
recommende
d doses of 
PCV7 

Administer 
1 dose of 
PCV13 ≥ 8 
weeks later 

Administer 1 
dose of PPSV23 
at age ≥2 years 
and Administer 
1 dose of 
PPSV23 at age ≥ 
2 years and ≥8 
weeks after last 
indicated dose 
of PCV13 
 

Administer 1 
dose of 
PPSV23 5 
years later 

For children who have underlying medical 
conditions , a single supplemental PCV13 dose is 
recommended through 71 months of age. This 
includes children who have received PPSV23 
previously. PCV13 should be administered at 
least 8 weeks after the most recent dose of PCV7 
or PPSV23. This will constitute the final dose of 
PCV for these children . 
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Children aged 
24-71 months 
who received 
< 3 doses of 
PCV7 before 
age 24 
months 

Administer 
2 doses of 
PCV13 now 

Administer 1 
dose of PPSV23 
at age ≥ 2 years 
and ≥8 weeks 
later after last 
indicated dose 
of PCV13 

Administer 1 
dose of 
PPSV23 5 
years later 

Children aged 24-71 months with underlying 
medical conditions who received < 3 doses of 
PCV7 before age 24 months should receive a 
series of 2 doses of PCV13 followed by 1 dose of 
PPSV23 administered ≥ 8 weeks later . 

Children aged 
24-71 months 
who received 
any 
incomplete 
schedule of 3 
doses of PCV7 
before age 24 
months 

Administer 
1 dose of 
PCV13 now 

Administer 1 
dose of PPSV23 
≥ 8 weeks later  

Administer 1 
dose of 
PPSV23 5 
years later 

Children aged 24-71 months with underlying 
medical conditions who received any incomplete 
schedule of 3 doses of PCV7 before age 24 
months should receive 1 dose of PCV13 followed 
by 1 dose of PPSV23 administered ≥ 8 weeks 
later . 

Completed all 
recommende
d doses of 
PCV13 

Administer 1 
dose of 
PPSV23 at age 
≥ 2 years and 
≥ 8 weeks 
after last 
indicated dose 
of PCV13 
 

Administer 1 
dose of 
PPSV23 5 
years later 

 A second dose of PPSV23 is recommended 5 
years after the first dose of PPSV23 for children 
who have anatomic or functional asplenia , 
including SCD , HIV infection , or other 
Immunocompromising condition . 
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Children aged 
6-18 years 
who have not 
received 
PCV13 

Administer 
1 dose of 
PCV13 now 

  One dose of PCV13 is recommended by ACIP for 
children aged 6 -18 years with high – risk 
conditions such as functional or anatomic 
asplenia , Immunocompromising  

 

Guidelines for administering PCV 13 and PPSV 23 vaccines for adult (ages 19-64) with CKD . 

 

Vaccination 
history 

Recommended Regimen Notes 

Never vaccinated 
with PCV13 or 
PPVS23 

Administer  1 
dose of PCV13 
dose now 

Administer 1 
dose of PPSV23 
≥8 weeks later 

Administer 1 
dose of PPSV23 
≥ 5 years later 

ACIP recommends that adult ≥19 years 
with Immunocompromising 
conditions, functional or anatomic 
asplenia, CSF leaks, or cochlear 
implants, and who have not previously 
received PCV13 or PPSV23, should 
receive a dose of PCV13 first, followed 
by a dose of PPSV23 at least 8 weeks 
later. Subsequent doses of PPSV23 
should follow current PPSV23 
recommendations for adult at high 
risk. Specifically, a second PPSV23 
dose is recommended 5 years after 
the  first PPSV23 dose for persons 

Previously 
vaccinated with 
1 dose PPSV23 
≥1 year ago ; 
never vaccinated 
with PCV13 

Administer 1 
dose of pcv13 
dose now 

Administer 1 
dose of PPSV23 
≥8 weeks after 
PCV13 , which 
must be ≥5 years 
after first dose of 
PPSV23 
 

 

Previously 
vaccinated with 
2 doses of 

Administer 
dose of PCV13 
dose now 
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PPSV23 (last 
dose was ≥ 1 
year ago) ; never 
vaccinated with 
PCV13  

aged with Immunocompromising 
conditions. Additionally , those who 
received PPSV23 before age 65 years 
for any indication should receive 
another dose of  the vaccine at age 65 
years, or later if at least 5 years have 
elapsed since their previous PPSV23 
dose .  

Previously 
vaccinated with 
≥ 1 dose PCV13 
(≥8 weeks ago ) ; 
never vaccinated 
with PPSV23 

Administer 1 
dose of PPSV23 
now 

Administer 1 
dose of PPSV23 
≥ 5 years later 

 

Previously 
vaccinated with 
≥1 dose PCV13 
(≥8 weeks ago) 
and 1 dose 
PPSV23 

Administer 1 
dose of PPSV23 
≥ 5 years after 
first PPSV23 
dose  
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Guidelines for administering PCV 13 and PPSV 23 vaccines for adult 

(ages ≥65) with CKD 

Vaccination 
history 

Recommended Regimen Notes 

Never 
vaccinated 
with PCV13 

Administer 1 
dose of 
PCV13 now 

Administer 1 
dose of PPSV23 
≥8 weeks after 
PCV13, which 
must be ≥5 
years after dose 
of PPSV23 

All persons should be 
vaccinated with PPSV23 at 
age 65 years. Those who 
received PPSV23 before age 
65 years for any indication 
should receive another dose 
of the vaccine at age 65 years 
or later if at least 5 years 
have passed since their 
previous dose. Those who 
receive PPSV23 at or after 
age 65 years should receive 
only a single dose . 

Previously 
vaccinated 
with ≥ 1 dose 
PCV13 (≥8 
weeks ago) 

Administer 1 
dose of 
PPSV23 now 

 

 

 

   28,29,30,31,32: المراجع العلمٌة \
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ٌجددددددب علددددددى ممدددددددمً الخدمددددددة الصددددددحٌة و كافددددددة العدددددداملٌن بالوحدددددددة االلتددددددزام  السٌاسةةةةةةة:

 .بالتطعٌمات الخاصة بهم .

 :ممدمة

الهددددددف مدددددن هدددددذه السٌاسدددددة هدددددً حماٌدددددة ممددددددمً الخدمدددددة الصدددددحٌة و ذوٌهدددددم و كدددددذلن 

المرضدددددى مدددددن العددددددوى و ذلدددددن بحصدددددول كافدددددة العددددداملٌن علدددددى التطعٌمدددددات الولائٌدددددة 

مدددددن االمدددددراض التدددددً لدددددد ٌتعرضدددددون لهدددددا خدددددالل عملهدددددم و تدددددؤدٌتهم واجبددددداتهم تجددددداه 

 .المرضى 

 :اإلجراء

( لكافددددة العدددداملٌن HBV – HCVٌجددددب عمددددل فحددددص االلتهدددداب الكبدددددي سددددً و بددددً )

لبددددددل بداٌددددددة العمددددددل بالمسددددددم و ال ٌسددددددم  ألي مددددددن العدددددداملٌن المصددددددابٌن بااللتهدددددداب الكبدددددددي 

 بالنعامل مع المرضى داخل وحدة الغسٌل الكلوي .

ٌوجدددددد عددددددد مدددددن التطعٌمدددددات التدددددً ٌتوجدددددب علدددددى العددددداملٌن فدددددً وحددددددة الغسدددددٌل الكلدددددوي 

 الغسٌل الكلوي و هً :االلتزام بها لبل العمل أو اثناء العمل فً وحدة 

 ( ًتطعٌم ضد االلتهاب الكبدي الوبائً بhepatitis B) 

i. . تطعٌم الزامً لكافة العاملٌن فً الوحدة 

ii.  المدددددوظفٌن الدددددذٌن لدددددم ٌسدددددبك لهدددددم التطعدددددٌم , ٌجدددددب كدددددل موظدددددف فدددددً المسدددددم ان ٌكدددددون

علددددددى الترتٌددددددب التددددددالً  Hepatitis Bجرعددددددات مددددددن تطعددددددٌم  3ٌحصددددددل علددددددى

 من التطعٌم .  ml 1شهر و بجرعة  0,1,6

iii.  و ٌدددددتم اجدددددراء فحدددددصAnti-HBs  شدددددهر مدددددن اخدددددر جرعدددددة و فدددددً حدددددال   1-2بعدددددد

 فٌكون مستجٌب للتطعٌم .  10mIU/mlكانت النتٌجة أكثر من 

iv.   10فددددددً حددددددال كانددددددت النتٌجددددددة ألددددددل مددددددنmIU/ml  ٌجددددددب اعددددددادة تطعددددددٌم الموظددددددف

شدددددهر و بعدددددد اخدددددر جرعدددددة   0,1,6مدددددرة اخدددددرى بدددددثالت جرعدددددات علدددددى نفدددددس الدددددنمط 

اذا كانددددددددت النتٌجددددددددة اكثددددددددر مددددددددن    Anti-HBsشددددددددهر عمددددددددل فحددددددددص  1-2تطعددددددددٌم 

10mIU/ml   10فهددددددددو مسددددددددتجٌب للتطعددددددددٌم , امددددددددا اذا كانددددددددت الددددددددل مددددددددنmIU/ml  

 فالموظف أو العامل غٌر مستجٌب للتطعٌم .

 : السٌاسة اسم

  التطعٌمات الخاصة بالعاملٌن بالوحدةسٌاسة 

 : الكود

IC – 08 

 اإلصدار :تارٌخ 
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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v. معدددددرض لإلصدددددابة  و فدددددً حالدددددة عددددددم اسدددددتجابته للتطعدددددٌم ٌكدددددون الموظدددددف او العامدددددل

للمدددددرض فدددددً حدددددال تعرضددددده للدددددوخز مدددددن لبدددددل مدددددرٌض بااللتهددددداب الكبددددددي الوبدددددائً 

 بً . و ٌنص  بعدم تعامل الموظفٌن من هذه الفئة مع مرضى االلتهاب 

الكبددددددددي الوبدددددددائً بدددددددً , و فدددددددً حدددددددال تعرضدددددددهم للدددددددوخز مدددددددن مدددددددرٌض مصددددددداب 

ٌجددددددب ان بااللتهدددددداب الكبدددددددي الوبددددددائً بددددددً او وخددددددز مددددددن ابددددددة مجهولددددددة المصدددددددر 

بددددددٌن كددددددل جرعددددددة شددددددهر و بمعدددددددل  HBIGٌحصددددددل الموظددددددف علددددددى جددددددرعتٌن مددددددن 

 لكل كٌلو جرام من وزن الجسم 0.06

o : الحاالت التً سبك أن حصلت على التطعٌم 

i.  حصددددددل علددددددى التطعددددددٌم و لددددددم ٌكمددددددل الجرعددددددات الددددددثالث , ٌددددددتم اكمددددددال

 Anti-HBsالجرعات و بعدها ٌتم اجراء فحص 

ii.  جرعدددددات مدددددن التطعدددددٌم و لدددددم ٌدددددتم بعددددددها اجدددددراء فحدددددص  3حصدددددل علدددددى

Anti-HBs  1-2فددددددً حٌنددددددده ,  ٌدددددددتم اعطائددددددده جرعدددددددة منشدددددددطة و بعدددددددد 

 Anti-HBsشهر من الجرعة المنشطة ٌتم فحص 

 

  ( التطعٌم ضد االنفلونزاTIV - Influenza Vaccine ) 

i. شهر اكتوبر  و حتى  التطعٌم الزامً لكافة العاملٌن بالمسم , و ٌكون سنوي من بداٌة

 منتصف شهر نوفمبر من كل عام و هذا أفضل تولٌت .

ii.  ال ٌوجد أي مضاعفات خطرة للتطعٌم و لد تظهر فً بعض الحاالت عالمات انفلونزا

 ساعة . 48بسٌطة بعد التطعٌم و تختفً االعراض بعد 

iii.  العددددددداملٌن الدددددددذٌن تظهدددددددر علدددددددٌهم عالمدددددددات انفلدددددددونزا و لدددددددم ٌحصدددددددلوا علدددددددى

ٌم , ٌجدددددددب ان ٌلتزمدددددددون بارتدددددددداء كمامدددددددات جراحٌدددددددة و عددددددددم التعامدددددددل مدددددددع تطعددددددد

 المرضى , و اذا كانت االعراض شدٌدة ٌمن  اجازة لغاٌة زوال االعراض .

  تطعٌمMMR)  Measles , Mumps , Rubella ( 

i.  ٌجددددددب ان ٌتددددددوفر لدددددددى الموظددددددف افددددددادة بؤندددددده حصددددددل علددددددى التطعددددددٌم أو ان ٌددددددتم

الموظددددددف علددددددى االجسددددددام المناعٌددددددة اجددددددراء فحددددددص مخبددددددري إلثبددددددات حصددددددول 

 سواء نتٌجة تطعٌم سابك أو تعرضه للمرض .

ii. - حمدددددل اال بعدددددد شدددددهر الٌمندددددع التطعدددددٌم خدددددالل فتدددددرة الحمدددددل , و ٌجدددددب ان ال ٌدددددتم

 على االلل بعد التطعٌم .
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  ( ًالتطعٌم ضد التٌتانوس و الدفتٌرٌا و السعال الدٌكTdap ) 

i.  ٌجددددب حصددددول الموظددددف علددددى جرعددددة مددددن التطعددددٌم فددددً الددددرب ولددددت فددددً حددددال

 عدم حصوله سابما على تطعٌم .

ii. . ٌجب التؤكد من ان كل الموظفٌن حصلوا على التطعٌم 

iii.  ٌمنددددددع اعطدددددداء تطعددددددٌمTdap  اسددددددابٌع علددددددى حصددددددول  3-4اال بعددددددد مددددددرور مدددددددة

 .  Antitoxinعلى المرٌض 

iv.  ٌجب حصول الموف على جرعة منشطة منTd  سنوات . 10كل 

 

  ( ًالتطعٌم ضد الجدٌري المائVaricella ) 

i. . ٌجب أن ٌتوفر لدى الموظف افادة بحصوله على جرعتٌن من التطعٌم 

ii.  فددددددً حددددددال  التعددددددذر عددددددن تددددددوفٌر االفددددددادة و سددددددبك للموظددددددف ان حصددددددل علددددددى

للتؤكدددددد مدددددن وجدددددود اجسدددددام مناعٌدددددة لددددددى التطعدددددٌم ٌدددددتم اجدددددراء فحدددددص مخبدددددري 

 الموظف .

iii.  او تدددددوفٌر افدددددادة مدددددن طبٌدددددب بدددددان الموظدددددف تعدددددرض لمدددددرض جددددددٌري المدددددائً أو

 Herpes Zosterتشخٌص لحالة 

 

  33,34,35,36,37 :المراجع العلمٌة
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تددددددوفٌر وحدددددددة معالجددددددة مٌدددددداه خاصددددددة بوحدددددددة الغسددددددٌل الكلددددددوي حسددددددب الددددددنظم  :السٌاسةةةةةةة

 العالمٌة و تكون شبكات المٌاه مالئمة للعمل .

 ممدمة:

حٌث أنه فً حال تلوث وحدة معالجة المٌاه و الشبكات أساسٌة فً عالج مرضى الغسٌل الكلوي , 

المٌاه أو عدم مطابمتها للمعاٌٌر ٌإدي للعدٌد من األمراض و حاالت الوفاة عند مرضى الغسٌل 

الكلوي , و لذلن ٌجب توفر كافة المعاٌٌر و تدرٌب كل الطوالم الطبٌة على كٌفٌة عمل الفحوصات 

 الروتٌنٌة للكشف عن جودة المٌاه و مالئمتها .

ة المٌددددداه المسدددددتخدمة فدددددً وحددددددة الغسدددددٌل الكلدددددوي و ذلدددددن للدددددتخلص لدددددذلن البدددددد مدددددن معالجددددد

مددددددن المركبددددددات الكٌمٌائٌددددددة و الملوثددددددات و السددددددموم البكتٌرٌددددددة حتددددددى ال تضددددددر بددددددالمرٌض 

, عندددددما ٌدددددتم تنمٌدددددة المٌدددداه مدددددن الكلدددددور أثندددداء عملٌدددددة معالجدددددة المٌدددداه لتسدددددتخدم فدددددً عملٌدددددة 

, لددددددذلن ٌتحددددددتم تددددددوخً الغسددددددٌل الكلددددددوي تكددددددون الفرصددددددة مهٌددددددؤة اكثددددددر للنمددددددو البكتٌددددددري 

الحدددددرص و العناٌدددددة فدددددً كدددددل مرحلدددددة أثنددددداء عملٌدددددة معالجدددددة المٌددددداه للتملٌدددددل مدددددن خطدددددر 

 اختراق البكتٌرٌا للنظام او السماح للمٌاه التً تمت معالجتها أن تظل راكدة .

 

 اإلجراء:

 : وحدة المعالجة المستخدمة تتكون من عدة مراحل 

 (Carbon Filtersالمرشحات الكربونٌة )  .1

i.  تعمددددددددل علددددددددى الددددددددتخلص مددددددددن الكلددددددددور و الكلددددددددورامٌن و المددددددددواد العضددددددددوٌة

الموجدددددودة فدددددً مٌددددداه الشدددددرب حٌدددددث ٌسدددددم  بكلدددددور حدددددر متبمدددددً فدددددً المٌددددداه 

 (.0.1( و كلورامٌن حتى )0.2بالوحدة حتى )

ii. . هذه المرشحات تتعرض للتلوث البكتٌري 

iii.  ال بددددددد مددددددن وضددددددع مرشددددددحٌن كربددددددونٌٌن علددددددى التددددددوالً لزٌددددددادة فاعلٌتهددددددا و

 لل النظام .لتجنب خ

iv.  عندددددددد تعطدددددددل المرشدددددددحات الكربونٌدددددددة ٌجدددددددب اسدددددددتبدالها و ال ٌدددددددتم اصدددددددالحها

 تجنبا لخطر التلوث .

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة وحدة معالجة المٌاه و شبكات المٌاه 

 : الكود
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 (Particulate Filtersالمرشحات الجزٌئٌة )  .2

تسددددددتخدم المرشددددددحات الجزٌئٌددددددة فددددددً تنمٌددددددة المٌدددددداه مددددددن الرواسددددددب و لددددددد تنمددددددو 

فددددددً هددددددذه المرشددددددحات ممددددددا ٌسددددددبب ضددددددرر للمددددددرٌض و ٌددددددإدي الددددددى البكتٌرٌددددددا 

اصدددددددابته بدددددددالحمى و لدددددددذلن ٌجدددددددب تغٌٌدددددددر هدددددددذه المرشدددددددحات و تطهٌرهدددددددا وفمدددددددا 

 لتوصٌات الشركة المصنعة .

 " (Reverse Osmosis '' ROمرش  التناض  العكسً )  .3

i.  ٌستخدم االختالف األسموزي )التناض  االسموزي العكسً ( و اختالف الضغط

الهٌدروستاتٌكً على جانبً الغشاء شبه المنفذ للتخلص من المركبات العضوٌة و 

 األٌونٌة .

ii.  90 -% 99مرشدددددددحات التناضددددددد  العكسدددددددً لدددددددادرة علدددددددى الدددددددتخلص مدددددددن %

 من أنواع البكتٌرٌا و الفٌروسات و السموم و المعادن و االٌونات .

 ( Deionizersأجهزة نزع األٌونات )  .4

i. ط  لندددددزع األٌوندددددات مدددددن المٌددددداه حٌدددددث تعمدددددل تحتدددددوي هدددددذه االجهدددددزة علدددددى أسددددد

علددددددى الددددددتخلص مددددددن األٌونددددددات موجبددددددة الشددددددحنة و األٌونددددددات سددددددالبة الشددددددحنة 

عدددددددن طرٌدددددددك ربطهدددددددا بتلدددددددن األسدددددددط  و تحرٌدددددددر أٌوندددددددات الهٌددددددددروجٌن و 

 .الهٌدروكسٌد 

ii.  ال تعمددددددل اجهددددددزة نددددددزع االٌونددددددات علددددددى الددددددتخلص مددددددن البكتٌرٌددددددا و السددددددموم و

 لد تسهم فً نمو بكتٌري ملحوظ .

 

 المرشحات العادٌة و المرشحات الفائمة و األشعة الفوق بنفسجٌة : .5

 (bacterial filter, Ultrafilters, Ultraviolet Germicidal 

Irradiation) 

i. .تعمل هذه المرشحات على تملٌل التلوث البكتٌري أو السمً الى ألصى حد ممكن 

ii.  علددددى الددددتخلص األشددددعة الفددددوق بنفسددددجٌة ربمددددا تكددددون غٌددددر فعالددددة فددددً المضدددداء

 من السموم .
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 مخطط لوحدة معالجة المٌاه

 

مبلحظةةةةةةةة : ٌجةةةةةةةب ان ٌةةةةةةةتم تغٌٌةةةةةةةر جمٌةةةةةةةع المرشةةةةةةةحات و تطهٌرهةةةةةةةا وفمةةةةةةةا لتوصةةةةةةةٌات  

 الشركة المصنعة .

 : توزٌع المٌاه و تخزٌنها 

i.  االنابٌب المصنوعة من بعض المعادن الى ٌتم توزٌع المٌاه فً انابٌب خاصة حٌث تإدي

 تلوث المٌاه التً تمت معالجتها بالمواد الكٌمٌائٌة مثل النحاس و الرصاص و الزنن .

ii.  ٌجب ان تكون شبكة المٌاه المعالجة بنظام حركة مستمرة للمٌاه من خزان المٌاه المعالجة و

لبل دخولها للخزان مرة باتجاه ماكٌنات الغسٌل الكلوي و ٌعاد توصٌل الشبكة بفالتر 

 أخرى .
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iii. . ال ٌفضل أن تكون نهاٌة الشبكة مغلمة حٌث ان المٌاه الراكدة تإدي الى تكاثر البكتٌرٌا 

iv. . ٌجب وضع رداد للمٌاه بحٌث ٌكون اتجاه سٌر المٌاه باتجاه واحد على طول الشبكة 

v. فاع المٌددددداه متناسدددددب مدددددع مكدددددان الوحددددددات و ذلدددددن بواسدددددطة ٌجدددددب ان ٌكدددددون اندددددد

 مضخات لمنع ركود المٌاه .

vi. : مخطط لشبكة المٌاه المعالجة 

 

 

 

vii. )استخدام الل عدد ممكن من الوصالت المنحنٌة )الزواٌا 

viii.  ٌفضددددددددل اال تسددددددددتخدم خزانددددددددات لتخددددددددزٌن المٌدددددددداه بمدددددددددر االمكددددددددان , الن المٌدددددددداه

 استخدام خزان ٌراعى ما ٌلًالمخزنة عرضة للتلوث البكتٌري , و عند 

o -. صغر حجم الخزان لدر االمكان 

o -  أن ٌكددددددون مصددددددمما السددددددتٌعاب التدددددددفك المسددددددتمر بدددددددون وجددددددود أمدددددداكن تسددددددم

 بركود المٌاه .

o -. استخدام غطاء محكم الغلك 

o -. ان ٌتم تنظٌفه و تطهٌره و شطفه بسهولة 

o -ٌجددددددب ان ٌددددددتم تطهٌددددددر جمٌددددددع الخزانددددددات و جمٌددددددع األنابٌددددددب بمددددددا فددددددً ذلددددددن 

 خطوط المٌاه الواصلة الى ماكٌنات الغسٌل )لمنع نمو البكتٌرٌا(
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هةةةةةذا النمةةةةةوذا مةةةةةن افضةةةةةل الهٌاكةةةةةل لتخةةةةةزٌن المٌةةةةةاه بحٌةةةةةث ٌكةةةةةون مةةةةةن االسةةةةةفل موجةةةةةود 

مخةةةةةةرا للمٌةةةةةةاه و بةةةةةةذلن ال ٌمكةةةةةةن أن تتبمةةةةةةى مٌةةةةةةاه راكةةةةةةدة داخةةةةةةل الخةةةةةةزان و كةةةةةةذلن مةةةةةةن 

 السهل تنظٌف  .

ٌجةةةةةةةب ان تكةةةةةةةون نوعٌةةةةةةةة الخزانةةةةةةةات الخاصةةةةةةةة بتخةةةةةةةزٌن المٌةةةةةةةاه المعالجةةةةةةةة مةةةةةةةن      )   

Stainless steel Grad 316 or High Density 

Polyethylene "HDPE  )) " 
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 Maintenance of water Treatment System 

Component Monitoring 
parameter 

Maintenance 
required 

Recommended 
Frequency 

Depth Filter Pressure drop 
across filter 

Backwashing & 
Rinsing 

Twice a week and daily 
during the monsoon or 
when water is contains 
extra suspended 
particles/impurities 

Activated 
Carbon Filter 

Pressure drop 
across filter 

Backwashing & 
Rinsing 

Twice a week 

Activated 
Carbon Filter 

Chlorine in 
product water 

Changing of 
charcoal 

If > 0.1 mg/ml 

Softener  Hardness  Regeneration  Failure to achieve 10 
fold decrease . 

Membrane 
filters 

Pressure drop 
across filter 

Change of filter > 25% 

Reverse 
Osmosis 
membranes 

Inlet, Reject 
and permeate 
pressures & 
flows 

Increase in inlet 
pressure > 
25% or 
decrease in 
permeate flow 
by 25% 

Cleaning of 
membranes offline 

Reverse 
Osmosis 
membranes 

Conductivity  Increase by 
50% from 
baseline 

Cleaning of 
membranes offline or 
Replacement 

Deionizer  Conductivity or 
resistivity 

> 0.5 
micromhos 

Regeneration with acid 
and alkali 

Storage tank 
and pipeline 

Bacterial 
counts 

>50% increase 
over baseline 

Cleaning & Disinfection 

 

38,39,40,41 :المراجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع العلمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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المدددددائمٌن علددددددى وحددددددة معالجددددددة المٌددددداه بجددددددودة المٌدددددداه التددددددزام كدددددل العدددددداملٌن و  :السٌاسةةةةةة

 الخاصة بالغسٌل الكلوي و المتابعة الدورٌة .

 :ممدمة

ٌجدددددددب أن ٌدددددددتم تعٌدددددددٌن طدددددددالم عمدددددددل لٌكدددددددون مسدددددددئوال عدددددددن المرالبدددددددة االولٌدددددددة و 

الروتٌنٌدددددددة للمٌددددددداه المسدددددددتخدمة فدددددددً اجدددددددراء عملٌدددددددة الغسدددددددٌل الكلدددددددوي و ٌجدددددددب أن 

بشدددددتى الندددددواحً المتعلمدددددة بمعالجدددددة المٌددددداه ٌكدددددون أفدددددراد الطدددددالم علدددددى دراٌدددددة كاملدددددة 

و انظمددددددددة توزٌعهددددددددا و أو تكددددددددون لدددددددددٌهم الصددددددددالحٌة لبحددددددددث المشدددددددداكل المتعلمددددددددة 

بجدددددودة المٌددددداه المسدددددتخدمة فدددددً عملٌدددددة الغسدددددٌل الكلدددددوي و العمدددددل علدددددى حدددددل هدددددذه 

 المشاكل  .

وبددددداء فدددددً الوالٌدددددات المتحددددددة  20أثبدددددت حددددددوث  CDCالتمدددددارٌر المعددددددة مدددددن لبدددددل 

نتٌجددددددة التلددددددوث الندددددداتج عددددددن عدددددددم مطابمددددددة  1960-2007عددددددام األمرٌكٌددددددة  بددددددٌن 

حالددددددة اعٌدددددداء و   197الفحوصددددددات الكٌمٌائٌددددددة لجددددددودة المٌدددددداه , حٌددددددث تددددددم تسددددددجٌل 

مددددددرٌض نتٌجددددددة عدددددددم مطابمددددددة الفحوصددددددات الكٌمٌائٌددددددة و كددددددذلن تسددددددجٌل  14وفدددددداة 

حددددداالت وبددددداء كاندددددت نتٌجدددددة وجدددددود بكتٌرٌدددددا فدددددً المٌددددداه  10تمدددددارٌر عدددددن حددددددوث 

حالدددددة اعٌددددداء و حدددددالتٌن وفددددداة و كدددددذلن تدددددم تسدددددجٌل  375جٌل  المعالجدددددة و تدددددم تسددددد

( و كانددددددددت endotoxinتمددددددددارٌر عددددددددن حدددددددددوث وبدددددددداء ندددددددداتج عددددددددن سددددددددموم ) 6

 حالة اعٌاء و ال توجد وفٌات . 53النتٌجة 

 : اإلجراء

ٌجدددب المحافظدددة علدددى المعددداٌٌر الخاصدددة بجدددودة المٌددداه المعالجدددة للغسدددٌل الكلدددوي و اجدددراء 

 مرالبة جودة و صالحٌة استخدام المٌاه المعالجة . كافة االختبارات لمتابعة و

 

 AAMI and European Pharmacopoeia Maximum Allowable 

levels of Contaminants in Water 

 

 

 

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة جودة مٌاه الغسٌل الكلوي و المتابعة 

 : الكود
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Contaminant AAMI Maximum 
for Dialysis 
Water , mg/L 

European 
Pharmacopeia 

WHO Guideline 
Values for 
Drinking Water, 
mg/L 

Aluminum 0.01 0.01 0.2 

Antimony 0.006 0.006 0.02 

Arsenic 0.005 0.005 0.01 

Barium 0.1 0.1 0.7 

Beryllium 0.0004 0.0004 Not regulated 

Cadmium 0.001 0.001 0.003 

Calcium 2 (0.1 mEq/L) 2 (0.1 mEq/L) Not regulated 

Chloramine 0.1 0.1 Not regulated 

Chlorine 0.5 0.5 5.0 Residual free 
≥ 0.5 at least 30 
minutes contact 
time at pH <8.0 

Chromium 0.014 0.014 0.05 

Cooper 0.1 0.1 2 

Fluoride 0.2 0.2 1.5 

Lead 0.005 0.005 0.01 

Magnesium 4 (0.3 mEq/L) 2 (0.15  mEq/L) Not regulated 

Mercury 0.0002 0.0002 0.001 

Nitrate 2 2 50 (short term 
exposure ) 

Potassium 8 (0.2 mEq/L) 2 (0.08 mmol/L) Not regulated 

Selenium 0.09 0.09 0.01 

Silver 0.005 0.005 Not regulated 

Sodium 70 (3.0 mEq/L) 50 (2.2 mEq/L) Not regulated 

Sulfate 100 100 Not regulated 

Thallium 0.002 0.002 Not regulated 

Zinc 0.1 0.1 Not regulated 

Bacteria HPC 100 CFU/ml 
(Action level 50 

CFU/ml) 

HPC 100 CFU/ml 
(Action level 50 

CFU/ml) 

Not regulated 
0 CFU/ml 

Endotoxin  0.25 EU/ml 
(Action level 
0.125 EU/ml) 

0.25 EU/ml 
(Action level 
0.125 EU/ml) 

Not regulated 
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HPC – Heterotrophic Plate Count 

CFU – Colony Forming Units  

AAMI – Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation 

 Haemodialysis risks associated with water 

contamination 

Symptoms Possible water contaminants 

Anemia Aluminium , chloramine, copper, zinc 

Bone Disease Aluminium, fluoride 

Hemolysis Copper, nitrates, chloramine 

Hypertension Calcium, sodium 

Hypotension Bacteria, endotoxin, nitrates 

Metabolic Acidosis Low pH, sulphates 

Muscle Weakness Calcium, magnesium 

Neurological 
deterioration 

Aluminium 

Nausea and Vomiting Bacterium, calcium, copper, 
endotoxin, low pH, magnesium, 
nitrates, sulphates, zinc 

Death Aluminium, fluoride, endotoxin, 
bacteria, chloramine 

 

Note : Revised from Food and Drug administration 

(FDA) (1989). A manual on water treatment for 

haemodialysis   
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 Contaminants causing Toxic Effects ( Levy 

,Morgan et al. 2004) 

Contaminants Effect 

Aluminium Microcytic anaemic, encephalopathy, 
dementia, bone disease (osteomalacia) 

Calcium 
(magnesium) 

Nausea, vomiting, headache, weakness, 
hypertension  

Copper Nausea, headache, haemolysis, hepatitis 

Zinc  Anaemia, nausea, vomiting, fever 

Sodium  Hypertension, pulmonary oedema, thirst, 
confusion, headache, fits, coma 

Lead  Neurological disorders  

Chloramines Haemolysis, anaemia, meth-
haemoglobinaemia 

Fluoride  Osteomalacia 

Nitrate Cyanosis, , meth-haemoglobinaemia, 
nausea, hypotension  

Sulphates  Nausea, vomiting, acidosis 

Microbial pyrogens, 
endotoxin  

Nausea, vomiting, fever, hypotension, 
shock, enhanced dialysis amyloid 
formation. 
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: مرالبة جودة المٌاه المستخدمة فً عملٌة الغسٌل الكلوي 

i.( ٌجددددددب لٌدددددداس نمدددددداوة المٌدددددداهwater hardness  لبددددددل و بعددددددد جهدددددداز )

 شهور و بعد تغٌٌر الكربون. 6(  كل softenerتنمٌة المٌاه )

ii.( ٌجدددددب لٌددددداس نسدددددبةchlorine & chloramine  ٌومٌدددددا و لبدددددل بداٌدددددة )

 كل وردٌة .

iii.. ٌجب أخذ مزارع للبكتٌرٌا كل شهر 

iv.( ٌجب اجراء فحص السمومendotoxin كل )شهر . 

v.أشدددددهر و  6ٌددددداه كدددددل ٌجدددددب عمدددددل فحدددددص كٌمٌدددددائً شدددددامل لكدددددل مركبدددددات الم

 ((.R.Oبعد تغٌٌر مرشحات الكربون و مرشحات التناض  العكسً 
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 : المرالبة المٌكروبٌولوجٌة 

i.  ٌجددددددب أن تددددددتم عملٌددددددة المرالبددددددة المٌكروبٌولوجٌددددددة للمٌدددددداه المعالجددددددة مددددددرة واحدددددددة

 زٌادة عدد المرات اذا ما ثبت وجود أي مشاكل .شهرٌا على األلل و 

ii.  ٌجددددددب تجمٌددددددع عٌنددددددات المٌدددددداه المسددددددتخدمة فددددددً الغسددددددٌل الكلددددددوي عنددددددد مخددددددرج

( و عنددددددد النمطددددددة التددددددً تصددددددل  R.Oالمٌدددددداه مددددددن مرشددددددحات الناضدددددد  العكسددددددٌة )

 فٌها المٌاه الى الماكٌنة .

iii.  ٌجدددددب تجمٌدددددع عٌندددددات مدددددن المٌددددداه المسدددددتخدمة فدددددً الغسدددددٌل الكلدددددوي و ذلدددددن أثنددددداء

 أو بعد انتهاء عملٌة الغسٌل الكلوي .

iv.  ٌجددددددددب أال تزٌددددددددد األعددددددددداد الكلٌددددددددة للبكتٌرٌددددددددا الحٌددددددددة الموجددددددددودة فددددددددً المٌدددددددداه

وحدددددددة مسددددددتعمرة بكتٌرٌددددددة لكددددددل  100المسددددددتخدمة فددددددً الغسددددددٌل الكلددددددوي عددددددن 

مللٌلتدددددر , كمدددددا ٌجدددددب اال تزٌدددددد األعدددددداد الكلٌدددددة للبكتٌرٌدددددا الحٌدددددة الموجدددددودة فدددددً 

 وحدة مستعمرة بكتٌرٌة لكل مللٌلتر . 200محلول الغسٌل الكلوي عن  

v.  ٌجددددددب البدددددددء فددددددً اتخدددددداذ اجددددددراءات تصددددددحٌحٌة فورٌددددددة للتملٌددددددل مددددددن الملوثددددددات

البكتٌرٌددددة فددددً حالددددة زٌددددادة األعددددداد الكلٌددددة للبكتٌرٌددددا الحٌددددة الموجددددودة فددددً المٌدددداه 

مسددددددتعمرة بكتٌرٌددددددة لكددددددل  50المسددددددتخدمة فددددددً محلددددددول الغسددددددٌل الكلددددددوي عددددددن 

 مللٌلتر .

vi.  ال ٌسدددددددددددم  بوجدددددددددددود( مجموعدددددددددددات لولونٌدددددددددددةcoliforms( و )E.coli ًفددددددددددد )

 المٌاه الخاصة بوحدات الغسٌل الكلوي .

vii.  ( ال ٌسدددددم  بوجدددددود بكتٌرٌددددداPseudomonas , Enterococcus, 

Streptococcus faecalis , Anaerobic Sulfur 

Reducing Bacteria  فددددددددً المٌدددددددداه الخاصددددددددة بوحدددددددددات الغسددددددددٌل .... )

 الكلوي .

 مع العٌنات منها :األماكن التً ٌتم ج 

i. ( بعد مرش  الكربون األولCarbon Filter ) 

ii. . ًبعد مرش  الكربون الثان 

iii.  ( ًبعددددد منمددددً المٌدددداه و لبددددل مرشدددد  التناضدددد  العكسددددpost Softener / 

pre – RO module ) 

iv.  ( بعد مرشحات التناض  العكسً مباشرةPost -RO module) 

v. دة .بداٌة شبكة توزٌع المٌاه المعالجة داخل الوح 
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vi. . أخر و أبعد نمطة فً شبكة المٌاه المعالجة داخل الوحدة 

vii. . عند نماط اتصال الماكٌنات بالمٌاه المعالجة 

viii. . من المٌاه الخارجة من الماكٌنة بعد االستعمال 

 

 : طرٌمة جمع و زراعة العٌنات المٌكروبٌولوجٌة 

i.  العٌندددددددات بواسدددددددطة موظدددددددف متخصدددددددص مدددددددن العددددددداملٌن بوحددددددددة ٌجدددددددب جمدددددددع

الغسدددددٌل الكلدددددوي أو متددددددرب جٌددددددا علدددددى جمدددددع العٌندددددات حتدددددى ال تتلدددددوث العٌندددددات 

 أثناء الجمع .

ii.   ٌجدددددب جمدددددع العٌندددددات مدددددن عندددددد بداٌدددددة المٌددددداه المعالجدددددة بعدددددد مرشدددددحات التناضددددد

"( و عنددددددد نمطددددددة اتصددددددال المٌدددددداه Reverse Osmosis "ROالعكسددددددٌة )

 نماط اتصال مع الماكٌنات . 3على األلل من مع الماكٌنة و 

iii.  ٌجدددددب تطهٌدددددر مكدددددان أخدددددذ العٌندددددة و ذلدددددن بفدددددرن مخدددددرج الصدددددنبور بمطعدددددة شددددداش

 ثانٌة  30مبللة بالكحول و االنتظار لمدة 

iv.  ٌجدددددب ان ٌسدددددتمر تددددددفك المٌددددداه بمدددددوة مدددددن المخدددددرج علدددددى األلدددددل لمددددددة دلٌمدددددة لبدددددل

تددددرٌن مددددن المٌدددداه لبددددل أخددددذ العٌنددددة حتددددى ال تتلددددوث العٌنددددات أو تدددددفك مددددا ٌعددددادل ل

 أخذ العٌنة , من ثم ٌغلك تدفك المٌاه .

v.  100ٌجدددددددب جمدددددددع العٌندددددددة فدددددددً حاوٌدددددددة معممدددددددة بسدددددددعة ml  ٌفضدددددددل حاوٌدددددددة (.

 زجاجٌة محكمة االغالق ( و تغلك جٌدا .

vi.  ٌجدددددب كتابدددددة التدددددارٌخ و السددددداعة و مكدددددان سدددددحب العٌندددددة علدددددى الحاوٌدددددة بعدددددد أخدددددذ

 العٌنة .

vii. ( عٌنات السمومEndotoxinٌتم ارس ). الها للمختبر الكٌمٌائً مباشرة 

viii.   ً1-2عٌنددددددددددات المٌكروبٌولددددددددددوجً ٌددددددددددتم توصددددددددددٌلها لمعمددددددددددل المٌكروبٌولددددددددددوج 

درجددددات 4 سدددداعة و فددددً حددددال التددددؤخٌر ٌجددددب أن تحفددددظ و تنمددددل فددددً ثالجددددة عنددددد 

 ساعة . 24مئوٌة و ٌمكن حفظها فً درجة الحرارة هذه لمدة 

ix. 0.45طة ( فددددً المختبددددر ٌدددددتم اسددددتخدام مرشدددددحات لترشددددٌ  العٌندددددات بواسددددµm 

membrane filter) 

x.  و ٌدددددتم زرع العٌندددددات علدددددىTrypticase soy agar حٌدددددث تعدددددد هدددددذه ))

المٌدددددددٌا هددددددً األفضددددددل لددددددزرع عٌنددددددات المٌدددددداه مددددددن وحدددددددات الغسددددددٌل الكلددددددوي 

 . AAMIحسب توصٌات 
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xi.   سدددداعة )24درجددددة لمدددددة  35 ٌددددتم وضددددع العٌنددددات فددددً الحضددددانة عندددددfor 

total coliform سددددداعة )  48لمددددددة   44.5( و عندددددد درجدددددةfor fecal 

coliform ) 

xii.   ( ٌمكدددددن اسدددددتخدام مٌددددددٌاTryptone Glucose Extract Agar 

"TGEA. و ذلن بحسب التوصٌات الفرنسٌة و السوٌدٌة ) " 

 

 االجةةةةةةةراءات التةةةةةةةً ٌجةةةةةةةب اتخاذهةةةةةةةا  عنةةةةةةةد وجةةةةةةةود بكتٌرٌةةةةةةةا او سةةةةةةةموم أعلةةةةةةةى مةةةةةةةن 

 النسب المسموح بها :

ٌجددددددب تطهٌددددددر خزانددددددات المٌدددددداه و انابٌددددددب المٌدددددداه الخاصددددددة بوحدددددددة المعالجددددددة و  .1

 الموصلة لماكٌنات الغسٌل .

 ٌتم التطهٌر بعدة طرق : .2

درجة مئوٌة فً حال كانت أنابٌب  75بواسطة رفع درجة حرارة المٌاه الى اكثر من  (1

 cross-linkedالمٌاه الموصلة للماكٌنات تتحمل درجات حرارة عالٌة مثل ) 

polyethylene "PEX" , Polyvinylidene Fluoride and stainless 

steel) 

التطهٌر بالمواد الكٌمٌائٌة بحٌث تكون أنابٌب المٌاه الموصلة للماكٌنات و الخزانات  (2

 Acrylonitrile butadieneتتؤثر بالمواد الكٌمٌائٌة مثل      )  من أنواع ال

styrene "ABS" , cross-linked polyethylene "PEX" , stainless 

steel "High grad 316 L" or equivalent  ٌمكن استخدام المواد التالٌة.

 peracetic acid 2-3% or chlorine dioxideلعملٌة التطهٌر الكٌمٌائً  

تطهٌدددددددر بواسدددددددطة االوزون ٌمكدددددددن اسدددددددتخدامه مدددددددع كافدددددددة أندددددددواع االنابٌدددددددب ال (3

 سابمة الذكر .

بعدددددد عملٌدددددة التطهٌدددددر ٌدددددتم اخدددددذ عٌندددددات للبكتٌرٌدددددا أو السدددددموم كدددددل اسدددددبوع و لمددددددة  .3

 شهر .

أشدددددهر كؤلصدددددى حدددددد للخزاندددددات و  6ٌجدددددب اجدددددراء عملٌدددددة تطهٌدددددر روتٌنٌدددددة كدددددل  .4

 أنابٌب المٌاه فً الوضع الطبٌعً .

 

 

 

 

 IC – 10 سٌاسة جودة مٌاه الغسٌل الكلوي و المتابعة   



  بوحدات الغسٌل الكلوي العدوى و اجراءات مكافحةسٌاسات 

64 

 : متابعة جودة المٌاه 

ٌجدددددب ان ٌتدددددوفر داخدددددل كدددددل وحددددددة سدددددجالت خاصدددددة بنتدددددائج كافدددددة التحالٌدددددل الكٌمٌائٌدددددة 

و البكتٌرٌدددددة و السدددددموم  التدددددً ٌدددددتم اجرائهدددددا لمعددددداٌٌر جدددددودة مٌددددداه الغسدددددٌل الكلدددددوي  و 

ن رئدددددٌس المسدددددم و مسدددددئول مكافحدددددة ٌدددددتم االحتفددددداظ بهدددددا داخدددددل المسدددددم و ٌبلدددددغ كدددددل مددددد

 العدوى بنتائج المختبر أول بؤول .

 

 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 المراجع العلمٌة:
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ٌجدددددب االلتدددددزام بسٌاسدددددات الخاصدددددة بمنطمدددددة عدددددالج المرضدددددى و التعامدددددل مدددددع  :السٌاسةةةةةة

 االجهزة الطبٌة و البٌئة الخاصة بمكان العمل .

 : ممدمة

تهددددددف هدددددذه السٌاسدددددة الدددددى الحدددددد مدددددن انتشدددددار العددددددوى داخدددددل صددددداالت الغسدددددٌل الكلدددددوي و 

بددددٌن مددددرٌض و اخددددر عددددن طرٌددددك ممدددددم الخدمددددة التددددً غالبددددا تنددددتج عددددن طرٌددددك الددددتالمس 

الصدددددددحٌة أو بدددددددالتالمس مدددددددع االجهدددددددزة و البٌئدددددددة المحٌطدددددددة , و ٌجدددددددب االلتدددددددزام الصدددددددارم 

بتوصددددددٌات مكافحددددددة العدددددددوى و كددددددذلن بدددددد جراءات الصددددددٌانة المسددددددتخدمة فددددددً الوحدددددددات و 

ة داخدددددل وحددددددات ئدددددالمرالبدددددة الدلٌمدددددة لكافدددددة االجدددددراءات التدددددً لدددددد تدددددإدي الدددددى انتشدددددار االوب

 ل الكلوي .الغسٌ

 :  اإلجراء

 : اجراءات التحكم فً انتمال العدوى للمرضى و الفرٌك الصحً بوحدات الغسٌل الكلوي 

i.  ضدددددددرورة غسدددددددل االٌددددددددي او تطهٌرهدددددددا أو فركهدددددددا بدددددددالكحول اذا كاندددددددت نظٌفدددددددة

 ظاهرٌا و ذلن لبل التعامل مع كل مرٌض و بعد االنتهاء تعامل معه .

ii.  الشخصدددددٌة أثنددددداء التعامدددددل مدددددع المرضدددددى ٌجدددددب علدددددى العددددداملٌن ارتدددددداء الوالٌدددددات

 على حسب كل اجراء .

iii.  ٌدددددددتم تخصدددددددٌص احدددددددد أعضددددددداء الفرٌدددددددك الصدددددددحً لتنددددددداول المسدددددددتلزمات مدددددددن

المخددددددازن الددددددى محطددددددة التمددددددرٌض داخددددددل الوحدددددددة , و ال ٌتعامددددددل هددددددذا العضددددددو 

 مع المرضى أثناء جلسات الغسٌل الكلوي .

iv. سدددددتلزمات فدددددً حدددددال عددددددم تدددددوافر ممدددددرض/ة مناولدددددة تمدددددوم الممرضدددددة بتجهٌدددددز م

التوصددددددٌل أو الفصددددددل لمددددددرٌض واحددددددد فمددددددط لبددددددل االجددددددراء مباشددددددرة و ال تتددددددرن 

 أي مستلزمات على الماكٌنات أثناء جلسات الغسٌل .

v.  ٌجدددددددب تحضدددددددٌر الهبدددددددارٌن لبدددددددل اسدددددددتخدامه مباشدددددددرة و ٌدددددددتم اتبددددددداع االسدددددددالٌب

 المانعة للتلوث عند اعطائه للمرٌض أثناء جلسة الغسٌل .

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة الوحدة العبلجٌة و أجهزة الغسٌل الكلوي 

 : الكود

IC – 11 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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vi.  ٌجددددددب الددددددتخلص مددددددن محالٌددددددل الخاصددددددة بددددددؤجهزة الغسددددددٌل الكلددددددوي التددددددً ٌددددددتم

 استخدامها فً نهاٌة مواعٌد العمل و ال تستخدم فً الٌوم التالً .

 :  اجراءات تنظٌم العمل داخل وحدة الغسٌل الكلوي 

i.  ٌجددددددب تنظددددددٌم العمددددددل داخددددددل الوحدددددددة و العمددددددل وفددددددك جدددددددول مواعٌددددددد مدددددددنظم

السدددددتمبال المرضدددددى و ٌكدددددون علدددددى نظدددددام وردٌدددددات , كدددددل وردٌدددددة تتناسدددددب مدددددع 

 نظام الغسٌل الكلوي داخل الوحدة .

ii.  4سددددداعات و فدددددً متوسدددددط  3-6معددددددل جلسدددددة الغسدددددٌل الكلدددددوي تتدددددراوح مدددددا بدددددٌن 

سدددددداعات  5سدددددداعات غسددددددٌل للمددددددرٌض , و بددددددذلن ٌجددددددب عمددددددل المواعٌددددددد كددددددل 

 استمبال مجموعة من المرضى .

iii.  ٌجددددددب ان ٌتددددددوفر الولددددددت الكددددددافً بددددددٌن كددددددل مجموعددددددة و أخددددددرى مددددددن المرضددددددى

لتهٌئدددددة المكدددددان و تنظٌفددددده و تطهٌدددددر الماكٌندددددات و تحتددددداج هدددددذه العملٌدددددة الدددددى مدددددا 

 دلٌمة . 45ٌمارب من 

iv.  ٌجدددددددب تحدٌدددددددد الماكٌندددددددة الخاصدددددددة بكدددددددل مدددددددرٌض , و ٌلتدددددددزم المدددددددرٌض بدددددددنفس

و سددددددهولة الماكٌنددددددة خددددددالل كددددددل زٌددددددارة للوحدددددددة , للحددددددد مددددددن انشددددددار االمددددددراض 

 السٌطرة فً حال حدوث وباء داخل المسم .

v.  ٌجدددددددب دومدددددددا تدددددددوفٌر ماكٌندددددددة احتٌاطٌدددددددة لعملٌدددددددات الغسدددددددٌل الكدددددددوي الطارئدددددددة و

 تكون فً مكان سهل الوصول الٌه .

vi.  ٌجددددددب تددددددوفٌر عدددددددد كددددددافً مددددددن التمددددددرٌض لتمدددددددٌم الخدمددددددة لمرضددددددى الغسددددددٌل

كددددددل ل 2:1, امددددددا بالنسددددددبة لألطفددددددال  6:1و كحددددددد ألصددددددى  4:1 الكبددددددار الكلددددددوي

 .  3:1طفل و كحد ألصى 

vii.  الممددددرض الددددذي ٌتعامددددل مددددع حدددداالت العددددزل ٌمنددددع مددددن العمددددل فددددً نفددددس الوردٌددددة

 مع بالً المرضى فً الصاالت العادٌة .

viii.  ٌجددددددددب تددددددددوفٌرUBS  فددددددددً حدددددددددات الغسددددددددٌل الكلددددددددوي لمنددددددددع انمطدددددددداع التٌددددددددار

 الكهربائً أثناء العمل عن الماكٌنات .

 : اجراءات تتعلك برعاٌة المرضى 

ٌل الكلدددددوي وعٌدددددا مدددددن المدددددرٌض للحدددددد مدددددن خطدددددورة األمدددددراض التدددددً ٌتطلدددددب الغسددددد

 لد تسببها العدوى و التً لد ٌترتب علٌها أٌضا حدوث الوفاة :

i.  توعٌددددددة المددددددرٌض الددددددى ضددددددرورة الحفدددددداظ علددددددى موضددددددع دخددددددول لسدددددداطر

الغسدددددددٌل الكلدددددددوي نظٌفدددددددا و جافدددددددا فدددددددً جمٌدددددددع األولدددددددات و أهمٌدددددددة النظافدددددددة 

 الشخصٌة .

 IC – 11 زة الغسٌل الكلوي   سٌاسة الوحدة العبلجٌة و أجه
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ii.  توعٌددددددة المددددددرٌض ألعددددددراض و عالمددددددات االصددددددابة بالعدددددددوى و االبددددددال  بهددددددا

فددددددورا و مددددددن هددددددذه االعددددددراض الحمددددددى أو الرعشددددددة أو االلددددددم أو االحمددددددرار 

 فً مواضع دخول لساطر الغسٌل الكلوي .

iii.  الكلوي .ٌسم  للمرٌض بتناول االطعمة خالل جلسات الغسٌل 

 

 : ماكٌنات الغسٌل الكلوي 

تتكددددددون مضددددددخة الدددددددم مددددددن اسددددددطوانتٌن أو أكثددددددر , و ٌددددددتم  مضةةةةةةخة الةةةةةةدم : (1

ضدددددخ دم المدددددرٌض عبدددددر مجموعدددددة مدددددن األنابٌدددددب و جهددددداز الغسدددددٌل الكلدددددوي 

 بمعدالت تدفك ثابتة و دلٌمة .

توجددددددد ثالثددددددة أنددددددواع لماكٌنددددددات  ممةةةةةةرات السةةةةةةوائل داخةةةةةةل ماكٌنةةةةةةة الغسةةةةةةٌل : (2

 كالتالً : الغسٌل الكلوي و هً

i.  ماكٌنات اعادة التدوٌر : و تعمل هذه الماكٌنات على اعادة تدوٌر محلول

 الغسٌل بصورة مستمرة خالل ماكٌنة الغسٌل أثناء عملٌة الغسٌل الكلوي .

ii.  ماكٌنات اعادة التدوٌر أحادٌة المرور : و تموم هذه الماكٌنات ب عادة تدوٌر

اثناء عملٌة الغسٌل الكلوي ,  المحلول بصورة مستمرة خالل ماكٌنة الغسٌل

 و بالتدفك المستمر لمحلول جدٌد فانه ٌتم ابدال جزئً لمحلول الغسٌل .

iii.  تمدددددددوم الماكٌندددددددات أحادٌدددددددة المدددددددرور  المدددددددرورالماكٌندددددددات احادٌدددددددة :

بالتددددددفك المسدددددتمر لمحلدددددول الغسدددددٌل الدددددذي ٌمدددددر خدددددالل الماكٌندددددة ثدددددم 

 ٌتم التخلص منه دون إعادة تدوٌره .

ٌفضدددددددددل اسدددددددددتخدام الماكٌندددددددددات أحادٌدددددددددة المدددددددددرور , حٌدددددددددث ال  توصةةةةةةةةةٌات :

تتعدددددددرض ممدددددددرات السدددددددوائل الداخلٌدددددددة بتلدددددددن الماكٌندددددددات لتلدددددددوث الددددددددم . و 

الماكٌندددددات أحادٌدددددة المدددددرور الدددددى مددددددى جدددددودة معالجدددددة عدددددادة ٌرجدددددع تلدددددوث 

 الماء أو المكونات األخرى للمحلول المستخدم فً الغسٌل .

 

 تطهٌر ماكٌنات الغسٌل الكلوي : (3

i. ٌجب اع ( ادة معاٌرة األجهزة كل ٌوم صباحاCalibration ) 

 IC – 11 سٌاسة الوحدة العبلجٌة و أجهزة الغسٌل الكلوي   
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ii.  ٌجدددددب تطهٌدددددر الماكٌندددددات كدددددل ٌدددددوم بدددددٌن كدددددل مدددددرٌض و مدددددرٌض و ذلدددددن

بددددددالتطهٌر الكٌمٌددددددائً و حسددددددب توصددددددٌات الشددددددركة المصددددددنعة لماكٌنددددددات 

 الغسٌل الكلوي .

iii.  ( التطهٌدددددر بدددددالمواد الكٌمٌائٌدددددة غالبدددددا ٌكدددددون بخلدددددٌط مدددددنPeracetic 

acid and Hydrogen peroxide ) 

iv.  ٌجدددددب تطهٌدددددر الماكٌندددددات كدددددل ٌدددددوم فدددددً نهاٌدددددة العمدددددل بنظدددددام التطهٌدددددر

الحدددددددراري و ذلدددددددن بعمدددددددل اعددددددددادات الماكٌندددددددة للمٌدددددددام بددددددددورة كاملدددددددة 

 دلٌمة .  30و لمدة   80بدرجة حرارة 

v. ٌل مدددددددن الخدددددددارج ٌومٌدددددددا و بدددددددٌن كدددددددل ٌجدددددددب تطهٌدددددددر ماكٌندددددددات الغسددددددد

مددددددرٌض و مددددددرٌض حسددددددب توصددددددٌات الشددددددركة المصددددددنعة , و اسددددددتخدام 

جدددددددزء بدددددددالملٌون , علدددددددى  500ppm-1000محلدددددددول الكلدددددددور بتركٌدددددددز 

أن ٌددددددتم تحضددددددٌر تركٌددددددز محلددددددول الكلددددددور ٌومٌددددددا و بواسددددددطة تمددددددرٌض 

متددددددرب , و ٌدددددتم الدددددتخلص فدددددً نهاٌدددددة الٌدددددوم مدددددن الفدددددائض مدددددن محلدددددول 

ره , حٌددددددث ان تركٌددددددز الكلددددددور ٌتددددددؤثر مددددددع الكلددددددور الددددددذي تددددددم تحضددددددٌ

 مرور الولت .

vi.  ٌجددددددب تغٌددددددر كافددددددة الفالتددددددر و الوصددددددالت الخارجٌددددددة للجهدددددداز بددددددٌن كددددددل

 مرٌض و مرٌض .

vii.  ٌجددددب تطهٌدددددر كدددددل االجهدددددزة المرفمدددددة لماكٌندددددة الغسدددددٌل الكلدددددوي بدددددٌن كدددددل

 مرٌض و مرٌض ) مثل جهاز لٌاس الضغط ( .

 

 : تنظٌ  و تطهٌر البٌئة 

i.  نظافة وحدة الغسٌل الكلوي باستمرار , ذلن بوضع الٌة كاملة ٌجب المحافظة على

 لعملٌة نظافة المسم و منطمة عالج المرضى .

ii.  ٌجب االحتفاظ بؤدوات التنظٌف و المنظفات بشكل عام فً مكان خاص و بعٌدا عن

 المطهرات .

iii. . ٌجب ان ٌلتزم عمال النظافة بارتداء الوالٌات الشخصٌة أثناء عملٌة النظافة 

iv.  ٌلتزم عمال النظافة بغسل األٌدي لبل البدء بعملٌة النظافة و بعد االنتهاء من ٌجب

 التنظٌف .

v.  ٌجب غسل االرضٌات كل ٌوم صباحا بالماء و الصابون لبل بدء العمل و استمبال

 المرضى .

vi. . ٌجب أن تتم عملٌة التنظٌف من االماكن األكثر نظافتا الى المناطك االكثر اتساخا 

 IC – 11 سٌاسة الوحدة العبلجٌة و أجهزة الغسٌل الكلوي   
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vii.  االرضٌات فً صاالت الغسٌل الكلوي و غرف العزل بٌن كل  تنظٌفٌجب ان ٌتم

 مرٌض و مرٌض و بعد نهاٌة العمل بالوحدة .

viii.  ٌجب تنظٌف و تطهٌر أسرة /كراسً المرضى بٌن كل مرٌض و مرٌض و كل

 وردٌة بدعن و فرن الكراسً جٌدا .

ix. طهٌر كافة االسط  المحٌطة بالماكٌنة و الكراسً و الكومٌدٌنات بٌن ٌجب تنظٌف و ت

 كل مرٌض و مرٌض و مع بداٌة كل وردٌة صباحا .

x. . ًٌجب استخدام فوطة لكل سرٌر/كرسً و عدم استخدام فوطة واحدة لكل الكراس 

xi. . ٌجب تنظٌف دورات المٌاه و اماكن استمبال المرضى كل ٌوم فً نهاٌة العمل 

xii.  االت الغسٌل الكلوي مرة واحدة على األلل اسبوعٌا و ٌتم صالجدران بٌجب تنظٌف

 التنظٌف من االعلى الى االسفل . 

xiii. . ٌجب أن تترن االماكن حتى تجف لبل استمبال المرضى 

xiv. . ٌجب ان ٌتم التعامل مع انسكابات الدم و السوائل االخرى فور حدوثها 

xv.  فً حاالت التلوث الظاهر بالدم و االنسكابات الكبٌرة ٌتم أوال : إزالة الدم بمطعة شاش

او لماش ذات االستخدام الواحد و ٌتم التخلص منها فً حاوٌة النفاٌات الخطرة و ثم 

  15جزء بالملٌون و ٌترن لمدة   5000استعمال كلور فً مكان االنسكاب بتركٌز 

دلٌمة و من ثم ٌنظف المكان بالماء و الصابون و ٌتم تطهٌر المكان بكلور بتركٌز 

 جزء بالملٌون .  1000

xvi.  ٌجددددددب إزالددددددة االنسددددددكابات الدموٌددددددة الصددددددغٌرة مباشددددددرة و ٌمسدددددد  االنسددددددكاب

بمطعدددددددة شددددددداش أو لمددددددداش ذات االسدددددددتخدام الواحدددددددد مبللدددددددة بكلدددددددور بتركٌدددددددز 

 جزء بالملٌون . 1000

xvii. سدددددٌتم تحدٌدددددد التركٌدددددز حسدددددب الجددددددول  5لدددددور عنددددددما ٌكدددددون تركٌدددددز الك  %

 التالً :

 لتحضٌر لتر نسبة المٌاه للكلور بالملٌلتر م
1 4 cc   + 1مٌاهcc  = 10000كلور ppm 800 cc  +200مٌاه cc كلور 
2 9cc  + 1مٌاهcc  = 5000كلور ppm 900 cc  +100مٌاه cc كلور 
3 49cc  + 1مٌاهCC  = 1000كلور ppm 980 cc  +20مٌاه cc كلور 
4 99cc  + 1مٌاهcc  = 500كلور ppm 990 cc  +10مٌاه cc كلور 
5 199cc  + 1مٌاهcc  = 250كلور ppm 995 cc  +5مٌاه cc  كلور 

 

 IC – 11 لعبلجٌة و أجهزة الغسٌل الكلوي   سٌاسة الوحدة ا
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 :  جمع المبلءات و الشراش 

i. وردٌة و بٌن مرٌض و مرٌض و ال  ٌجب جمع المالءات و الشراشف فً بداٌة كل

 ٌستخدم الشرشف او المالءة ألكثر من مرٌض حتى لو لم ٌظهر علٌها عالمات اتساخ .

ii.  ٌددددددتم جمددددددع الشراشددددددف بواسددددددطة عربددددددة مخصصددددددة لجمددددددع الشراشددددددف المبللددددددة و

 الجافة و ال ٌسم  بحمل الشراشف بالٌد و السٌر بها فً المسم .

 

  الغسٌل الكلوي :السجبلت الواجب توافرها بوحدة 

i. . سجل مجمع بعدد و أسماء جمٌع مرضى الغسٌل الكلوي بالوحدة سنوٌا 

ii.  سجل خاص بجمٌع ماكٌنات الغسٌل الكلوي بالوحدة متضمنا : انواعها / توارٌخ دخول

 الخدمة / تارٌخ الصٌانة / االحداث الطارئة لكل ماكٌنة .

iii. بداٌة جلسات الغسٌل  سجل خاص لكل مرٌض ٌحتوي على التارٌخ المرضً / تارٌخ

بالوحدة , التحلٌل السٌرولوجً المبلً لبداٌة الغسٌل بالوحدة , نتائج التحالٌل السٌرولوجٌة 

و الكٌمٌائٌة الخاصة بالمرٌض , رلم ماكٌنة الغسٌل الكلوي , عملٌات نمل الدم , أٌام و 

 فترات جلسات الغسٌل .

iv. المرضى بالوحدة سجل مجمع خاص بنتائج التحالٌل السٌرولوجٌة لجمٌع 

v. . سجل مجمع خاص بعملٌات نمل الدم لجمٌع المرضى بالوحدة 

vi. . سجل خاص بنتائج التحالٌل الكٌمٌائٌة لجمٌع المرضى بالوحدة 

vii.  سجل خاص باألحداث الطارئة التً حدثت بالوحدة ٌتضمن تعطل الماكٌنات / تسرب الدم

 أثناء جلسات الغسٌل / تعطل مرشحات الغسٌل الكلوي .

viii.  خاص بعٌنات المٌاه و كذلن بنتائج التحالٌل .سجل 

ix. . سجل خاص بصٌانة محطة معالجة المٌاه الخاصة بالوحدة و توارٌخ تغٌٌر الفالتر 

x.  سجل خاص بؤسماء الفرٌك الطبً بالوحدة مع نتائج التحالٌل السٌرولوجٌة الدورٌة لهم و

 التطعٌمات الخاصة بهم .

xi.  الكبدي الفٌروسً بً .سجل خاص بتطعٌمات المرضى ضد االلتهاب 

xii.  سجل خاص بتطعٌمات المرضى ضد االنفلونزا وPneumococcus 

xiii.  سدددددجل خددددداص بتمصدددددً تفشدددددٌات العددددددوى المنمولدددددة عدددددن طرٌدددددك الددددددم أو  العددددددوى

 البكتٌرٌة التً تحدث بالوحدة .

 

  53,54,55,56 ,52المراجع العلمٌة:
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ٌلتزم جمٌع الفرٌك الصحً فً المجال الطبً ب تباع أسالٌب آمنة أثناء التعامل مع  : السٌاسة

 . المخلفات الطبٌة و االلتزام بعملٌة فرز و فصل و التخزٌن المإلت للنفاٌات

 :ممدمة

النفاٌدددددات الطبٌدددددة خطدددددرا كبٌدددددرا علدددددى البٌئدددددة والمجتمدددددع وعلدددددى العددددداملٌن فدددددً تشدددددكل  .1

المجدددددال الصدددددحً إذا لدددددم ٌددددددتم التعامدددددل معهدددددا بطدددددرق سددددددلٌمة وتسدددددبب العدٌدددددد مددددددن 

 األمراض المعدٌة.

 تصن  المخلفات فً المستشفٌات إلى: .2

o مخلفات عادٌة مثل: 

 ,الدددددددورق ,الطعدددددداموبماٌدددددددا , اآلالت المعممددددددة وأغلفدددددددة ,المحالٌدددددددل والسددددددرنجات أغلفددددددة

 األكٌاس النظٌفة.

o :مخلفات خطرة مثل 

 ,المشارط المستعملة ,المخلفات المعدٌة الصلبة والسائلة )اإلبر المستعملة –المخلفات الحادة 

وصالت المحالٌل وبماٌا  ,الشاش والمطن الملوث ,السرنجات المستعملة ,اآلالت الحادة

مستلزمات المرٌض داخل  ,أكٌاس البول ,ت الدموٌةأكٌاس الدم والمركبا ,الكانٌوالت ,المحالٌل

 غرف العزل(.

الغدددددرض مدددددن السٌاسدددددة المحافظدددددة علدددددى عددددددم تعدددددرض الفرٌدددددك الصدددددحً والمرضدددددى  .3

والددددددددزوار بالمستشدددددددددفى والبٌئددددددددة والمجتمدددددددددع إلددددددددى المخددددددددداطر الجسددددددددٌمة حٌدددددددددث أن 

ٌدددده مددددن مددددواد معدٌددددة مخلفددددات الرعاٌددددة الطبٌددددة مددددن أهددددم مصددددادر الخطددددورة لمددددا تحتو

 .رهاوسامة وغٌ

 

 اإلجراء:

 المخلفات العادٌة وشب  المنزلٌة ومخلفات الرعاٌة الطبٌة العادٌة: .1

o توضددددددع داخددددددل سددددددلة بدددددددون غطدددددداء , ٌددددددتم الددددددتخلص منهددددددا فددددددً أكٌدددددداس سددددددوداء

 :كالتالً السالل فً وحدة الغسٌل الكلويوتوزع 

 

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة فصل النفاٌات  

 : الكود

IC – 12 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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I.  ًللنفاٌددددددات ٌددددددتم وضددددددع سددددددلة بدددددددون غطدددددداء بجددددددوار كددددددل سددددددرٌر / كرسدددددد

 العادٌة .

II.  ٌددددددتم وضددددددع سددددددلة بدددددددون غطدددددداء للنفاٌددددددات العادٌددددددة فددددددً امدددددداكن اسددددددتراحة

 المرضى.

III. . بجوار مكان تحضٌر األدوٌة 

IV. . بالمرب من محطة مرالبة التمرٌض و األعمال المكتبٌة 

V. . فً المكاتب الخاصة باألطباء و التمرٌض 

VI. فددددددددً االسددددددددتراحة الخاصددددددددة بددددددددالزوار و االسددددددددتراحة الخاصددددددددة بالعدددددددداملٌن 

 بالمسم .

VII. . فً ممرات المسم 

VIII. . فً دورات المٌاه 

IX. . بجانب أحواض غسل الٌدٌن 

o  ٌجدددددب تدددددوفٌر عربدددددة بغطددددداء داخدددددل المسدددددم توضدددددع فدددددً مكدددددان بعٌدددددد عدددددن صدددددالة

وٌدددددتم تجمٌدددددع النفاٌدددددات  ,المرضدددددى وتحتدددددوي علدددددى كدددددٌس أسدددددود كبٌدددددر وممدددددوى

 العادٌة فٌها من األماكن المذكورة سالفا.

o  وٌددددددتم  ,أرباعهددددددا فددددددً العربددددددة الخاصددددددةتجمددددددع األكٌدددددداس بعددددددد امددددددتالء ثددددددالث

سددددداعة  24إغدددددالق الكدددددٌس فدددددً العربدددددة عندددددد امتالئددددده إلدددددى ثدددددالث أربددددداع أو كدددددل 

مكددددان الددددتخلص كؤلصددددى حددددد لعربددددة التجمٌددددع وٌددددتم  نملهددددا بواسددددطة العربددددة إلددددى 

 .من النفاٌات العادٌة

 :المخلفات الطبٌة الخطرة .2

o اث جددددرح أو هددددً كددددل مددددا لدددده سددددط  او سددددن حدددداد ٌمكندددده إحددددد :المخلفةةةةات الحةةةةادة

وخدددددز ومدددددن أمثلتهدددددا المشدددددارط وابدددددر وزجددددداج مكسدددددور وٌدددددتم الدددددتخلص منهدددددا فدددددً 

 :ما ٌلً صندوق األمان مع إتباع

I. ( ٌجب أال ٌتم تغطٌة اآلالت الحادة واإلبرneedle ًبل التخلص منها فورا كما ه )

 (sharp box. )الخاص بذلن كوحدة واحدة مع الحمنة وذلن فً صندوق األمان

II. و ثنً سن اإلبرة ٌجب عدم كسر أneedle. 

III. ٌجب كتابة التارٌخ واسم المسم على صندوق األمان الخاص عند فتحه. 

IV.  أٌددددددام مددددددن  3ٌجددددددب الددددددتخلص مددددددن صددددددندوق األمددددددان الخدددددداص بعددددددد مددددددرور

 .تارٌخ فتحه كحد ألصى أو ٌمتأل إلى ثالثة أرباعه

V. .ٌجب أن ٌغلك الصندوق ب حكام 
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VI.  بجانددددددب مكددددددان  :فددددددً المندددددداطك التالٌددددددة صددددددندوق األمددددددانٌجددددددب أن ٌوضددددددع

و بجددددددوار ,  فددددددً غددددددرف العددددددزل ,علددددددى ترولددددددً المسددددددم ,تحضددددددٌر األدوٌددددددة

 كل ماكٌنة غسٌل كلوي.

o وصدددددددالت جهددددددداز الغسدددددددٌل  –مثدددددددل )المفدددددددازات  :المخلفةةةةةةةات المعدٌةةةةةةةة الصةةةةةةةلبة

الشدددددددداش والمطددددددددن المسددددددددتخدم فددددددددً  –مخلفددددددددات وحدددددددددات العددددددددزل  – الكلددددددددوي

 –أجهددددددزة المحالٌددددددل  –وثددددددة بالدددددددم وسددددددوائل الجسددددددم المخلفددددددات المل –الجددددددروح 

وغٌرهددددددددا( وهددددددددً  –أكٌدددددددداس الدددددددددم  –بماٌددددددددا المحالٌددددددددل المسددددددددتعملة  –الحمددددددددن

مخلفدددددات معدٌدددددة وتكدددددون غالبدددددا ملوثدددددة أو ٌشدددددتبه فدددددً تلوثهدددددا بسدددددوائل الجسدددددم او 

 لدم وٌتم التخلص منها كما ٌلً:ا

I.  ٌتعددددددٌن اسددددددتخدام حاوٌددددددات بهددددددا أكٌدددددداس حمددددددراء عنددددددد الددددددتخلص مددددددن هددددددذه

 خلفات لكً ٌتم فصلها عن المخلفات العادٌة.الم

II.  تددددددوزع الحاوٌددددددات بؤكٌدددددداس حمددددددراء علددددددى النحددددددو التددددددالً: توضددددددع حاوٌددددددة

توضدددددع حاوٌدددددة بكدددددٌس احمدددددر  ,بجدددددوار كدددددل ماكٌندددددة غسدددددٌل بكدددددٌس احمدددددر 

توضددددددع حاوٌددددددة فددددددً داخددددددل كددددددل غرفددددددة  ,بجانددددددب مكددددددان تحضددددددٌر األدوٌددددددة

 عزل.

III. احمدددددددر  ٌجدددددددب تدددددددوفٌر حاوٌدددددددة كبٌدددددددرة بعجدددددددالت وغطددددددداء وبدددددددداخلها كدددددددٌس

لتجمٌدددددع النفاٌدددددات الخطدددددرة بشدددددكل مإلدددددت توضدددددع فدددددً مكدددددان امدددددن خدددددارج 

 صاالت المرضى.

IV.  ٌددددتم الددددتخلص مددددن هددددذه االكٌدددداس بددددٌن كددددل مددددرٌض و مددددرٌض و مددددع بداٌددددة

 كل وردٌة .

V.  ٌتعٌن تنظٌف األوعٌة والحاوٌات لوضع أكٌاس المخلفات الطبٌة المعدٌة بالغسل

مرة واحدة  ,جزء بالملٌون  1000زبالماء والصابون ومن ثم تطهٌرها بكلور بتركٌ

وعلى عمال النظافة ارتداء لفازات متعددة االستخدام ولوٌة عن  ,ٌومٌا على األلل

 .تجمٌع األكٌاس

VI.  ٌجب أن ٌرتدي عامل النظافة الوالٌات الشخصٌة أثناء غسل وتنظٌف الحاوٌات

 ,الرأسطاء غ ,لناع الوجه ,عباءة جلدٌة ,)لفازات شدٌدة التحمل ومتعددة االستعمال

 .(حذاء بالستٌن مموى ومغلك

VII.  ٌجددددب الددددتخلص مددددن النفاٌددددات الخطددددرة فددددً حاوٌددددة التجمٌددددع فددددً المسددددم عنددددد

 ساعة كؤلصى حد. 24امتالء الكٌس إلى ثالثة أرباعه أو كل 

VIII.  ٌجددددددب علددددددى حكددددددٌم المسددددددم وضددددددع ملصددددددك علددددددى كددددددٌس التجمٌددددددع األحمددددددر

 مدون علٌه التارٌخ واسم المسم.بالمسم 
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IX.  ٌدددددتم نمدددددل األكٌددددداس بدددددنفس العربدددددة إلدددددى مكدددددان التخدددددزٌن الخددددداص بالمستشدددددفى

 وٌمنع منعا باتا حمل األكٌاس باألٌدي.

 

 

  57,58,59,60 :المراجع العلمٌة
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تددددددددرٌب و تعلدددددددٌم كافدددددددة العددددددداملٌن فددددددً وحددددددددات الغسدددددددٌل الكلدددددددوي و كدددددددذلن  : السٌاسةةةةةةة

 المرضى و ذوٌهم للحد من انتشار االمراض و طرق الولاٌة .

 

  :ممدمة

  ًوحدة الغسٌل الكلوي على نمط العمل داخل ٌجب أن ٌتم تدرٌب و تعلٌم كافة العاملٌن ف

وحدات الغسٌل الكلوي و السالمة المهنٌة للموظفٌن و طرق التعامل مع المرضى و الحد من 

 انتشار االوبئة .

 . ٌجب ان ٌكون التدرٌب و التعلٌم الزامً فً مكافحة العدوى و ٌجدد سنوٌا لكافة العاملٌن 

  ًالوحدة على دورة تدرٌبٌة فً مكافحة العدوى  لبل ٌجب أن ٌحصل كافة العاملٌن الجدد ف

 استالمهم العمل فً المسم و بعد ذلن كل سنة .

  ٌجب تدرٌب و تعلٌم كافة المرضى و ذوٌهم من خالل برنامج تدرٌبً حول طبٌعة المرض و

 كٌفٌة التعامل فً حال حدوث أي أعراض مرضٌة أو امراض معدٌة .

 :اإلجراء

 املٌن :تعلٌم و تدرٌب كافة الع .1

ٌشدددددمل التددددددرٌب و التعلدددددٌم كافدددددة الندددددواحً الطبٌدددددة و المهنٌدددددة التدددددً تمددددددم داخدددددل 

الوحدددددددة للمرضددددددى و كددددددذلن كٌفٌددددددة التعامددددددل فددددددً الحدددددداالت الطارئددددددة والتعامددددددل  

 مع األجهزة و المعدات داخل المسم و آلٌات العمل .

1) Special training for Doctors  

i. Special training in nephrology  .  

ii. Water quality for  HD. 

iii. Experience in central line access  .  

iv. Experience in critical care management  .  

v. Certified in advanced cardiac life support (ACLS) 

vi. Experience in pediatric patient management  .  

 : السٌاسة اسم

   تدرٌب العاملٌن و المرضىسٌاسة 

 : الكود

IC – 13 

 اإلصدار :تارٌخ 
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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2) Special training for Nurses  

i. Fundamentals of renal anatomy and physiology , 

principle of dialysis  .  

ii. Water quality For HD., water treatment , water 

distribution  .  

iii. The dialysis machine  

iv. Basics of vascular access  .  

v. Dialyzer and tubings including cleaning and 

preservation  .  

vi. Anticoagulation  .  

vii. Dialysate : composition & ingredients  

viii. Common complications of dialysis : How to manage 

them at bedside  .  

ix. Basic evaluation of a patient before during and after 

dialysis  .  

x. Cannulation  (vascular access) 

xi. Special expertise in critical care dialysis and 

pediatric patient management . 

3) Recommended training on infection control in dialysis 

for all employees  .  

Training and education for all employees at risk for 

occupational exposure to blood shall be provided at least 

annually. Given to new employees before they begin 

working in the unit, and documented. At a minimum, they 

shall include information on the following topics  :  

i. Proper hand hygiene technique  .  

ii. Proper use of protective equipment  .  

iii. Modes of transmission for blood borne viruses, 

pathogenic bacteria, and other microorganisms as 

appropriate  .  
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iv. Infection control practices recommended for 

haemodialysis units and how they differ from 

standard precautions recommended for other health-

care settings. 

v. Proper handling and delivery of patient medications  .  

vi. Rational for segregating HBs Ag positive patients 

with a separate room , machine, instruments, 

supplies, medications, and staff members  .  

vii. Proper infection control techniques for 

initiation , care, and maintenance of 

access sites. 

viii. Housekeeping to minimize transmission of 

microorganisms, including proper 

methods to clean and disinfect equipment 

and environmental surfaces , and  

ix. Centralized record keeping to monitor and 

prevent complications , including routine 

serologic testing results for HBV and HCV 

, hepatitis B vaccine status, episodes of 

bacteremia and loss of access caused by 

infection, and other adverse events. 

x. Records of surveillance for water and 

dialysate quality shall also be maintained . 

xi. Water treatment / testing . 

xii. Infection surveillance . 

xiii. Quality improvement program . 

 تدرٌب و تعلٌم المرضى و ذوٌهم : .2

ٌجب أن ٌتم تدرٌب و تعلٌم كافة المرضى و ذوٌهم عند زٌارة أو بداٌة جلسات الغسٌل 

ٌشمل الكلوي و ٌعاد التدرٌب سنوٌا للحد من مضاعفات المرض و منع انتمال العدوى و 

 التدرٌب التالً :
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i. . طبٌعة مرض الفشل الكلوي المزمن و الغسٌل الكلوي 

ii. . كٌفٌة التعامل فً حاالت ارتفاع ضغط الدم 

iii. . كٌفٌة الحفاظ على المساطر الورٌدٌة و الناصور الورٌدي من االلتهابات 

iv.  المساطر الورٌدٌة المركزٌة .عالمات التهاب الناصور الورٌدي و 

v.  كٌفٌة التعامل فً حاالت التهابات الناصور الورٌدي أو النزٌف لبل التوحه الى

 المستشفى .

vi. . النظام الغذائً األمثل لمرضى الفشل الكلوي 

vii.  زٌدددددددارة المستشدددددددفى فدددددددً حدددددددال حددددددددوث اعدددددددراض مرضدددددددٌة بعدددددددد الغسدددددددٌل

انخفدددددداض  الكلددددددوي مثددددددل المددددددًء أو االسددددددهال او زٌددددددادة ضددددددربات الملددددددب أو

 فً درجات الوعً .

viii.  تمنٌات تطهٌر و غسٌل األٌدي لبل و بعد زٌارة وحدة الغسٌل الكلوي 

ix. . النظافة الشخصٌة 

x. . التطعٌمات الواجب ان ٌلتزم و ٌحصل علٌها المرٌض 

xi.  ًكٌفٌدددددة الولاٌدددددة مدددددن االمدددددراض المعدٌدددددة مثدددددل االنفلدددددونزا و االمدددددراض التددددد

 لد تهدد حٌاة المرٌض بسبب ضعف المناعة .

xii.  ًتوعٌدددددددددة و ارشددددددددداد لدددددددددذوي المرضدددددددددى المصدددددددددابٌن بااللتهددددددددداب الفٌروسددددددددد

 الكبدي و كٌفٌة الولاٌة .

  61,62,63,64 المراجع العلمٌة:
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 .وحدات الغسٌل الكلوي سٌاسة ترصد حاالت العدوى داخل  السٌاسة:

 

  ممدمة:

 

 ,مددددددددن ترصددددددددد العدددددددددوى هددددددددو تحدٌددددددددد الحدددددددداالت المرضددددددددٌة ذات الخطددددددددورة الهدددددددددف إن

تدددددددخل وبددددددذلن ٌمكددددددن الحصددددددول علددددددى  إلددددددىوالمشدددددداكل التددددددً ٌددددددتم مواجهتهددددددا وتحتدددددداج 

 إلدددددددىبمددددددددى الحاجدددددددة  اإلداريالفرٌدددددددك الطبددددددً و إلنددددددداعمعلومددددددات هامدددددددة تسددددددداعد علددددددى 

تطددددددوٌر ممارسددددددات مكافحددددددة العدددددددوى ومددددددن المإكددددددد أن الترصددددددد الددددددذي ٌترتددددددب علٌدددددده 

اتخددددداذ خطدددددوات لتحسدددددٌن األداء لددددده اثدددددر ملمدددددوس فدددددً خفدددددض معددددددالت العددددددوى وبالتدددددالً 

 تملٌل ما ٌصاحبها من أضرار ووفٌات وتكلفة.

ختٌددددددار ٌجددددددب المٌددددددام بكافددددددة المتطلبددددددات لرصددددددد و مرالبددددددة عدددددددوى السددددددٌل الكلددددددوي , و ا

الممددددداٌٌس و تدددددوفٌر كدددددل الوثدددددائك التدددددً تحددددددد مسدددددتوى العددددددوى داخدددددل المسدددددم كخطدددددوات 

اساسددددددٌة لمعرفددددددة معدددددددل العدددددددوى مددددددن خددددددالل البٌانددددددات التددددددً ٌددددددتم جمعهددددددا عددددددن معظددددددم 

 األنشطة لتحسٌن المرالبة و جودة العمل . 

 

 ( Environmental cleaning / disinfectionنظافة البٌئة و التطهٌر ) أوال: 

 

ب جمع كافة البٌانات التً تخص نظافة البٌئة و عملٌات التطهٌر و التً تشمل العٌنات التً ٌتم ٌج

جمعها من ) ماكٌنات الغسٌل , األسط  , عٌنات المٌاه , و محالٌل الغسٌل الكلوي ( بحٌث ٌتم 

جة للغسٌل التعرف من خالل هذه البٌانات على نسبة التلوث فً المسم أو الماكٌنات أو المٌاه المعال

 الكلوي .

و ٌددتم احتسدداب النسددب لنتددائج العٌنددات التددً اخددذت علددى حسددب المكددان التددً أخددذت مندده العٌنددة . 

 و ٌتم استخدام نفس المثال التالً مع استبدال المكان التً جمعت منه العٌنات .

 

 

 : السٌاسة اسم

 سٌاسة الترصد  

 : الكود

IC – 14 

 تارٌخ اإلصدار :
01/10/2016 

 المسم :
 وحدة الغسٌل الكلوي

 إعداد :
 د. رامً حٌدر العبادلة
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o مثال :  حساب معدالت التلوث للمٌاه المعالجة 

 

 

 

 

 

 

 ثانٌا : معدل االصابة  بااللتهاب الكبدي الفٌروسً بً

بنددددداءا علدددددى نتدددددائج الفحوصدددددات االولٌدددددة لكافدددددة المرضدددددى حدددددول االصدددددابة بااللتهددددداب 

و التددددددً توضدددددد  عدددددددد المرضددددددى المصددددددابٌن و كددددددذلن عدددددددد الكبدددددددي الفٌروسددددددً بددددددً 

المرضدددددددى الدددددددذٌن اسدددددددتجابوا للتطعدددددددٌم  و حصدددددددلوا علدددددددى اجسدددددددام مناعٌدددددددة و عددددددددد 

المرضددددددى الدددددددذٌن لدددددددم ٌحصدددددددلوا علدددددددى األجسدددددددام المناعٌدددددددة بعدددددددد التطعدددددددٌم و الدددددددذٌن 

 ٌكونوا معرضٌن لإلصابة بااللتهاب الكبدي الفٌروسً بً .

 

o لكبدي الوبائً بًنسبة االصابات الجدٌدة بااللتهاب ا 

 

 

 

 

o  نسةةةةةةةةةبة االصةةةةةةةةةابات الجدٌةةةةةةةةةدة بااللتهةةةةةةةةةاب الكبةةةةةةةةةدي الوبةةةةةةةةةائً بةةةةةةةةةً للمرضةةةةةةةةةى

 المعرضٌن لئلصابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 IC – 14 سٌاسة الترصد   

 100 ×عدد النتائج االٌجابٌة للمزارع من المٌاه المعالجة 

 اجمالً عدد المزارع للمٌاه المعالجة فً نفس الفترة الزمنٌة

 100 ×عدد المرضى المصابٌن الجدد باالتهاب الكبدي الفٌروسً بً  

 اجمالً عدد المرضى فً نفس الفترة الزمنٌة

 100 ×عدد المرضى المصابٌن الجدد باالتهاب الكبدي الفٌروسً بً  

 اجمالً عدد المرضى المعرضٌن لئلصابة فً نفس الفترة الزمنٌة
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 ( HIVمعدل االصابة  بااللتهاب الكبدي الفٌروسً سً و نمص المناعة المكتسبة ) :لثاثا

االولٌددددة لكافددددة المرضددددى حددددول االصددددابة بااللتهدددداب الكبدددددي  بندددداءا علددددى نتددددائج الفحوصددددات

 الفٌروسً سً أو نمص المناعة المكتسبة و التً توض  عدد المرضى المصابٌن

 

o  نسةةةةةبة االصةةةةةابات الجدٌةةةةةدة بااللتهةةةةةاب الكبةةةةةدي سةةةةةً أو نمةةةةةص المناعةةةةةة المكتسةةةةةبة

(HIV) 

 

 

 

 

 

 رابعا : معدل حصول المرضى على التطعٌمات 

و ٌتم احتساب معدل عدد المرضى الذٌن حصلوا على التطعٌمات و التً تشمل التطعٌم ضد 

 Pneumococcusااللتهاب الكبدي الوبائً بً , االنفلونزا , و 

 ٌم على حدةو ٌتم احتساب النسبة لكل تطع

 

o  مثةةةةةال : نسةةةةةبة المرضةةةةةى الةةةةةذٌن حصةةةةةلوا علةةةةةى التطعةةةةةٌم ضةةةةةد االلتهةةةةةاب الكبةةةةةدي

 الفٌروسً بً

 

 

 

 

 

 

 لبل الطالم الطبًخامسا: معدل فعالٌة الولاٌة من العدوى و المرالبة من 

و ٌتمثددددل فددددً احتسدددداب نسددددبة االصددددابة بالعدددددوى المصدددداحبة بالمسدددداطر الورٌدٌددددة المركزٌددددة 

الخاصددددة بالغسددددٌل الكلددددوي أو أي اصددددابة بددددؤمراض معدٌددددة  تحدددددث داخددددل الوحدددددة مثددددال ) 

 (امراض جلدٌة, تسمم دموي و الخ , الجهاز التنفسً العلوي أو السفلًانفلونزا , التهاب 

 

 

 IC – 14 سٌاسة الترصد   

 HIV  × 100عدد المرضى المصابٌن الجدد باالتهاب الكبدي الفٌروسً بً أو 

 اجمالً عدد المرضى فً نفس الفترة الزمنٌة

 100 ×عدد المرضى الذٌن اكتمل تطعٌمهم ضد االلتهاب الكبدي الفٌروسً بً  

 اجمالً عدد المرضى فً نفس الفترة الزمنٌة
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o : نسبة االصابة بأمراض معدٌة 

 

 

 

 

 

o نسبة االصابة بالعدوى المصاحبة للمساطر الورٌدٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  65,66 المراجع العلمٌة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IC – 14 ترصد   سٌاسة ال

 100 ×عدد المرضى المصابٌن بأمراض معدٌة )امراض جلدٌة(  

 اجمالً عدد المرضى فً نفس الفترة الزمنٌة

 100 ×عدد المساطر الورٌدٌة التً تم ازالتها نتٌجة حدوث التهابات  

 اجمالً عدد المرضى فً نفس الفترة الزمنٌة
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