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3

اسم السٌاسة:
السٌاسة العامة لمعاٌٌر التصمٌم والطالم الطبً
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم:
حدٌثً الوالدة

الكود:
IC – 01
إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةةة :تهددددددؾ دددددد السٌاسدددددة إلددددددى توضدددددٌع المعددددداٌٌر األساسددددددٌة للتصدددددمٌم المعمدددددداري
أللسددددددام حدددددددٌثً الددددددوالدة والمسدددددداحات بددددددٌن حضددددددانات األطفددددددال والطددددددوالم الطبٌددددددة التددددددً
تتناسب مع حجم العمل داخل المسم.
ممدمةةةةةةةٌ :تعددددددر األطفددددددال الرضددددددع بالمحضددددددن بحكددددددم عدددددددم اكتمددددددال جهدددددداز م المندددددداعً
لخطددددددر انتمددددددال العدددددددوى إلددددددٌهم ممددددددن ٌعملددددددون علددددددى رعدددددداٌتهم او مددددددن بٌئددددددة المحضددددددن
والمعدددددددات وٌجددددددب ن تعتمددددددد خطددددددط مكافحددددددة العدددددددوى علددددددى البنددددددد الدددددد ي ٌعتبددددددر الطفددددددل
حددددددددٌث الدددددددوالدة مصددددددددرا محدددددددتمبل للمٌكروبدددددددات ومسدددددددتمببل لهدددددددا فدددددددً ن واحدددددددد وتعدددددددد
العدددددددوى المنتملددددددة عددددددن طرٌددددددك الرعاٌددددددة الصددددددحٌة احددددددد اخطددددددر المشددددددكبلت التددددددً لددددددد
تتواجد فً لسام العناٌات المركزة لؤلطفال حدٌثً الوالدة.
أوال :االعتبارات التصمٌمٌة العامة:
توضددددددع دددددد المعدددددداٌٌر الحدددددددود الواجددددددب توافر ددددددا فددددددً المسددددددم لكددددددً تدددددد دي وظٌفتهددددددا
بالكفدددددداءة المطلوبددددددة ،وال تهدددددددؾ إطبللددددددا إلددددددى الحددددددد فددددددً حرٌددددددة المصددددددمم المعمدددددداري و
لدراته على اإلبداع واالبتكار.
المتطلبات الوظٌفٌة العامة:
 .1المولع:
ٌ جددددددب تددددددوفٌر اتصددددددال سددددددهل مباشددددددر بددددددٌن الوحدددددددة ولسددددددم العملٌددددددات و كشددددددن
الوالدة و لسم األشعة.
ٌ جب األخ فً االعتبار عدم وضع الوحدة مجاورة لمصادر الضوضاء والتلوث.
ٌ جددددددب ن تتواجددددددد الوحدددددددة فددددددً منطمددددددة ٌمددددددل مددددددرور األشددددددخا بهددددددا وٌحظددددددر
الدخول إلٌها إال لعدد محدود من األفراد.
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 .2معاٌٌر التصمٌم:
ٌ جدددددب ن ٌحددددددد مولدددددع وحددددددة العناٌدددددة المركدددددزة لحددددددٌثً الدددددوالدة بحٌدددددث ال ٌدددددتم
اخترالها من لبل مسارات الحركة الخارجٌة.
ٌ جب الفصل بٌن الوحدة ومناطك االستخدام المكثؾ و ماكن التخزٌن.
ٌ جددددددب ن تصددددددمم بعدددددد الع نددددددابر لكددددددً تسددددددتوعب الزٌددددددادة المسددددددتمبلة فددددددً عدددددددد
األجهزة الطبٌة.
 مددددددن المفضددددددل تملٌددددددل عدددددددد المددددددداخل والمخددددددار للعدددددداملٌن والمهمددددددات الطبٌددددددة
والمواد المستعملة.
ٌ جددددددب األخدددددد فددددددً االعتبددددددار عنددددددد حسدددددداب عددددددر الممددددددرات الداخلٌددددددة بعدددددداد
التجهٌدددددددزات و المعددددددددات المتولدددددددع اسدددددددتخدامها فدددددددً الوحددددددددة مدددددددع األخددددددد فدددددددً
االعتبار اتجا فتع األبواب على ن ٌفضل فتحها اتٌا.
ٌ جددددددب الفصددددددل بددددددٌن مندددددداطك رعاٌددددددة المرضددددددى و المندددددداطك األخددددددرى كؽددددددرؾ
التمدددددددرٌ و مددددددداكن التخدددددددزٌن ،كمدددددددا ٌجدددددددب فصدددددددل مددددددداكن تحضدددددددٌر المحالٌدددددددل
واألدوٌة فصبل تاما عن كل األنشطة األخرى.
 .3المتطلبات التصمٌمٌة للمكونات األساسٌة:
 1.3الفراغات العامة:
ٌ oجب ن ٌكون مولع المدخل واالستمبال فً ممدمة الوحدة.
 oتوفٌر ماكن انتظار للزائرٌن.
 oتوفٌر دورات مٌا للجنسٌن.
 2.3منطمة المرضى :تنمسم إلى عنابر وغرف عزل:
ٌ oجدددددب تدددددوفٌر عددددددد كدددددافً مدددددن حدددددوا ؼسدددددٌل األٌددددددي لؤلطبددددداء والتمدددددرٌ
و ال ٌمل عدد األحوا عن حو واحد لكل ربعة مرضى.
ٌ oجب ن تكون األبواب اتٌة الؽلك.
ٌ oجدددددددب ن تكدددددددون مسددددددداحة الوحددددددددة مناسدددددددبة السدددددددتٌعاب األطفدددددددال حددددددددٌثً
الوالدة وٌمكن تحدٌد المساحة المثالٌة على النحو التالً:
 3 .iمتر مربع لكل منطمة مرٌ فً وحدة الرعاٌة األولٌة.
 5 .iiمتر مربع لكل منطمة مرٌ فً وحدة الرعاٌة المتوسطة.
 9 .iiiمتر مربع لكل منطمة مرٌ فً وحدة العناٌة المركزة.
121 .ivم المسافة بٌن الحضانات فً وحدة الرعاٌة األولٌة.
 151 .vسم المسافة بٌن الحضانات فً وحدة الرعاٌة المتوسطة.
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 181 .viسم المسافة بٌن الحضانات فً وحدة العناٌة المركزة.
 .viiمساحة الؽرفة الفردٌة بها حضانة واحدة ال تمل عن  11متر مربع.
 3.3محطات التمرٌض:
ٌ جددددددب ن ٌددددددتمكن التمددددددرٌ بالوحدددددددة مددددددن ر ٌددددددة األطفددددددال الموالٌددددددد طددددددوال
الولت ،سواء كانت ر ٌة مباشرة و ؼٌر مباشرة.
 توفٌر فراؼات ألجهزة اإلنعاش واألدوٌة المستخدمة.
 4.3الخدمات اإلكلٌنٌكٌة:
ٌ فضل توفٌر ؼرفة مختبر للتحالٌل الطبٌة داخل المسم.
ٌ جددددددب تددددددوفٌر مخددددددزن لؤلدوٌددددددة و المسددددددتلزمات الطبٌددددددة علددددددى ن ٌكددددددون سددددددهل
الوصول من محطة التمرٌ .
 مخدددددزن نظٌدددددؾ للمعدددددددات واألجهدددددزة الطبٌددددددة مثدددددل جالحضددددددانات وجهددددداز شددددددعة
متحرن و جهزة التنفس الصناعً).
فبلم األشعة.
 ؼرفة فح واستشارة وكتابة التمارٌر ولوحة لفح
 ؼرفة للرضاعة.
 ؼرفة لتحضٌر األدوٌة والمحالٌل واألؼ ٌة الورٌدٌة.
 5.3المتطلبات التصمٌمٌة للخدمات المساندة:
ٌ تم توفٌر ؼرفة لؤلطباء المناوبٌن.
 توفٌر ؼرفة للتمرٌ .
ٌ تم توفٌر ماكن تؽٌٌر مبلبس ودورات للجنسٌن.
 مخزن للمواد والمهمات ؼٌر النظٌفة والمستعملة.
 ؼرفة لتجمٌع المخلفات.
 مخزن للشراشؾ والمبلءات النظٌفة وجهاز لتدفئة الشراشؾ.
 ؼرفة لتنظٌؾ وؼسل الحضانات.
 ؼرفة لؽسٌل وتنظٌؾ األدوات مثل جاألدوات الجراحٌة ،االمبو).
 .4االعتبارات البٌئٌة:
ٌ فضدددددل اسدددددتخدام مدددددواد للجددددددران واألسدددددمؾ واألرضدددددٌات خافضدددددة للصدددددوت مدددددع
الحفاظ على التحكم فً عدم انتمال العدوى.
ٌ جددددددب ن تكددددددون مددددددواد التشددددددطٌب لؤلرضددددددٌات سددددددهلة التنظٌددددددؾ وضددددددد االنددددددزالق
وٌجب تجنب األركان والزواٌا الحادة فً الجدران.
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مواد التشطٌب للجدران سهلة التنظٌؾ وعدم تأثر ا بحركة المعدات الطبٌة.
ٌجب استخدام انظمة تكٌٌؾ واء مناسبة تتٌع التحكم فً درجات الحرارة والرطوبة
والضؽط ودرجة نماوة الهواء المكٌؾ.
ٌفضددددددل تددددددوفٌر مصددددددادر لئلضدددددداءة الطبٌعٌددددددة مددددددع إمكانٌددددددة الددددددتحكم فٌهددددددا وكمددددددا
ٌجب توفٌر إضاءة صناعٌة مبلئمة.
ٌجب تجنب شعة الشمس المباشرة داخل الوحدة.

ثانٌا :ممدمو الرعاٌة الصحٌة بوحدات رعاٌة األطفال حدٌثً الوالدة:
ٌجب ن ٌتناسب عدد ممدمً الرعاٌة الصحٌة مع عدد األطفال حتى ٌتوافر الولت الكافً لتنظٌؾ
األٌدي بٌن حاالت االتصال بالمرضى وتطبٌك السٌاسات الخاصة بمنع ومكافحة العدوى وتمتضً
التوصٌات العامة فً ا المجال إلى توافر اآلتً:




ممرضة واحدة لكل ربعة إلى ستة طفال فً وحدة الرعاٌة األولٌة.
ممرضة واحدة لكل طفلٌن إلى ثبلثة طفال فً وحدة الرعاٌة المتوسطة.
ممرضة واحدة لكل طفل إلى طفلٌن فً وحدة الرعاٌة المركزة.

المراجع العلمٌة2،1:

سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
7

اسم السٌاسة:
نظافة األٌدي

الكود:
IC – 02

إعداد:
المسم:
تارٌخ اإلصدار
د .رامً حٌدر العبادلة
حدٌثً الوالدة
01/04/2016
السٌاسةةةةةةة :التأكٌددددددد علددددددى مٌددددددة نظافددددددة الٌدددددددٌن فددددددً الولاٌددددددة مددددددن األمددددددرا  ،والتددددددزام
العدددددداملٌن فددددددً المجددددددال الطبددددددً بؽسددددددل األٌدددددددي بطرٌمددددددة صددددددحٌحة تبعددددددا لنددددددوع اإلجددددددراء
المتخ مع المرٌ .
ممدمة:








مددددددن السددددددهل ن تتلددددددوث األٌدددددددي بالمٌكروبددددددات و لددددددن مددددددن خددددددبلل التعامددددددل مددددددع
المرضددددددى و الددددددتبلمس مددددددع األسددددددطع بشددددددكل عددددددام ،واألٌدددددددي ددددددً مددددددن كثددددددر
المسدددددددببات النتشدددددددار األمدددددددرا سدددددددواء للعددددددداملٌن بالمجدددددددال الطبدددددددً و وٌهدددددددم و
للمرضى عن طرٌك التبلمس باألٌدي الملوثة.
علدددددددى كافدددددددة العددددددداملٌن بالمجدددددددال الطبدددددددً ج طبددددددداء وتمدددددددرٌ وفنٌدددددددٌن) االلتدددددددزام
بنظافددددددة األٌدددددددي بندددددداء علددددددى السٌاسددددددات واإلجددددددراءات الصددددددحٌحة لحماٌددددددة نفسددددددهم
و وٌهم والمرضى من األمرا المعدٌة.
األظدددددافر الطوٌلددددددة تزٌددددددد مدددددن تلددددددوث األٌدددددددي حٌددددددث ٌتدددددراكم كمٌددددددات كبٌددددددرة مددددددن
المٌكروبات تحت األظافر.
مدددددن السدددددهل تنظٌدددددؾ األٌددددددي و إزالدددددة كافدددددة المٌكروبدددددات التدددددً تلتصدددددك بهدددددا مدددددن
خبلل ؼسٌل األٌدي بالماء والصابون و تطهٌر ا.
ٌستخدم مواد مطهرة من ضمنها جPovidone 7.5%, chlorhexidine
 )gluconateلؽسٌل األٌدي صحٌا وجراحٌا وٌستخدم  alcohol hand rubلتطهٌر
األٌدي.

اإلجراء:
دواعً نظافة األٌدي
حدددددافظ علدددددى نظافدددددة ٌددددددٌن :و ددددد الخمدددددس لحظدددددات لتفدددددادي العددددددوى المكتسدددددبة فدددددً
المرافك الصحٌة والتً توصً بها منظمة الصحة العالمٌة.
 .1لبل مبلمسة المرٌ .
 .2لبل إجراء التنظٌؾ و التطهٌر للمرٌ .
 .3بعد خطر التعر لسوائل من جسم المرٌ .
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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نظافة االٌدي
 .4بعد مبلمسة المرٌ .
 .5بعد مبلمسة محٌط المرٌ

.

موالف إضافٌة ٌجب المحافظة فٌها على نظافة األٌدي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عندما تكون ؼٌر نظٌفة و مشا دة اتساخ ملتصك بها.
بعدددددددد مبلمسدددددددة ي مصددددددددر ملدددددددوث بددددددد فرازات و سدددددددوائل الجسدددددددم مثدددددددل جالددددددددم
ومشتماته ،البول ،اللعاب ،البلؽم) و مبلمسة الجروح.
بعد خلع المفازات الطبٌة.
لبل وبعد األكل وتحضٌر الطعام.
بعددددددد اسدددددد تخدام دورات المٌددددددا وبعددددددد مبلمسددددددة منادٌددددددل ورلٌددددددة مسددددددتخدمة وعلٌهددددددا
إفرازات و العطس.
لبل بدء العمل عند الدخول للمسم وبعد االنتهاء من العمل لبل التوجه للمنزل.
بعد استعمال الكمبٌوتر والتلٌفون داخل المسم.

تمنٌات نظافة األٌدي


غسةةةةةٌل األٌةةةةةدي الصةةةةةحًٌ :جدددددب ؼسدددددل الٌددددددٌن خدددددبلل مددددددة تتدددددراوح مدددددن 60 –40
ثانٌة عن طرٌك دعكهما بالماء والمطهرات حتى منطمة الرسػ.
 .1خلع كافة المجو رات واإلكسسوار من األٌدي وفتع صنبور الماء.
 .2اسدددددتعمل المٌدددددا السدددددارٌة بصدددددنبور المٌدددددا واضدددددبط درجدددددة حرارتهدددددا بحٌدددددث
ٌكدددددون المددددداء دافدددددز ألنددددده ٌسددددداعد فدددددً زٌدددددادة فعالٌدددددة المدددددادة الرؼوٌدددددة وٌملدددددل
مددددددن المضدددددداعفات التددددددً تحدددددددث مددددددن اسددددددتعمال المٌددددددا السدددددداخنة و البدددددداردة
والتً ت دي لحروق بالجلد و جفاؾ وتشممات بالجلد.
ٌ .3وضددددددع المطهددددددر فددددددً بدددددداطن الٌددددددد وٌددددددتم تدددددددلٌن بدددددداطن الٌددددددد ببدددددداطن الٌددددددد
واألصابع بحركة دائرٌة  3مرات على األلل.
ٌ .4وضدددددع بددددداطن الٌدددددد الٌمندددددى علدددددى ظهدددددر الٌدددددد الٌسدددددرى مدددددع تدددددداخل األصدددددابع
مدددددع التددددددلٌن  3مدددددرات علدددددى األلدددددل ،ثدددددم ٌدددددتم عمدددددل نفدددددس الشدددددًء بدددددالعكس
لظهر الٌد األخرى.
 .5ثم تدلٌن باطن الٌد بباطن الٌد األخرى مع تداخل األصابع.
 .6تم ظهر األصابع بباطن الٌد األخرى و األصابع مضمومة.
 .7ثم الدعن الدائري لئلبهام األٌسر ثم األٌمن.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ٌ .8تم شطؾ الٌدٌن بالماء الجاري وتجفٌؾ األٌدي جٌدا باستخدام منادٌل ورلٌة.
ٌ .9دددددتم إؼدددددبلق الصدددددنبور باسدددددتخدام الكدددددوع و المنادٌدددددل الورلٌدددددة بعدددددد االنتهددددداء
من تجفٌؾ الٌدٌن .انظر صورة رلم ج .)1
 : )Handاسدددددددددتعمال الكحدددددددددول المخصددددددددد
 تطهٌةةةةةةةةةر األٌةةةةةةةةةدي (Rubbing
لتطهٌر األٌدي لمدة تتراوح على األلل من  30 - 20ثانٌة.
ٌ .1جب خلع كل المجو رات واإلكسسوار من الٌدٌن.
 .2تأكدددددددد بدددددددان الٌددددددددٌن جافدددددددة وال ٌوجدددددددد علٌهدددددددا ي وسددددددداخ لبدددددددل اسدددددددتعمال
الكحول المخص لتطهٌر األٌدي.
 .3اتبع الخطوات من  7 – 3للؽسٌل الصحً.
 .4انتظدددددر للدددددٌبل بعدددددد تطهٌدددددر األٌددددددي حتدددددى ٌجدددددؾ الكحدددددول المخصددددد لتطهٌدددددر
األٌدي على سطع الٌدٌن.
 .5اتبع التعلٌمات فً الصورة رلم ج.)2
ٌ :)surgicalسددددددتخدم دددددد ا اإلجددددددراء
Hand
 الغسةةةةةةٌل الجراحةةةةةةً (scrub
لبدددددل المٌدددددام بدددددأي إجدددددراء مدددددانع للتلدددددوث مثدددددال ؼٌدددددار ضدددددماد الجدددددرح واإلجدددددراءات
المعمدددددددددة مثددددددددل تركٌددددددددب المسدددددددداطر الورٌدٌددددددددة والشددددددددرٌانٌة المركزٌددددددددة وتركٌددددددددب
 ،)chestمدددددددة ؼسددددددٌل األٌدددددددي تتددددددراوح مددددددا بددددددٌن
األنبددددددوب الصدددددددري )tube
 6 -4دلددددددددائكٌ ،جددددددددب ن تكددددددددون األٌدددددددددي نظٌفددددددددة تمامددددددددا لبددددددددل عمددددددددل الؽسددددددددٌل
الجراحدددددددً وٌجدددددددب خلدددددددع كدددددددل المجدددددددو رات واإلكسسدددددددوار وكددددددد لن السددددددداعة لبدددددددل
عملٌة ؼسٌل األٌدي.
 .1افددددددتع صددددددنبور المدددددداء واضددددددبط درجددددددة حرارتدددددده وعددددددر الٌدددددددٌن والسدددددداعدٌن
الى ما فوق الكوع لتٌار الماء الجاري.
 .2نظدددددؾ سدددددفل كدددددل ظفدددددر مدددددن األظدددددافر وحدددددول لاعدتددددده باسدددددتخدام رٌشدددددة منظفدددددة
لؤلظدددددافر لبدددددل المٌدددددام بالؽسدددددٌل الجراحدددددً للٌددددددٌن ،اجعدددددل دائمدددددا األظدددددافر لصدددددٌرة
و ٌمنع استخدام السٌدات طبلء األظافر.
 .3ضع كمٌة مناسبة من المادة المطهرة على الٌدٌن.
 .4ابددددد بعملٌددددة دعددددن بدددداطن الٌدددددٌن ودعددددن كددددل إصددددبع مددددن صددددابع الٌددددد و مددددا بددددٌن
األصابع وخلؾ الٌد لمدة دلٌمتٌن لكل ٌد على األلل.
 .5ثددددم دعددددن السدددداعدٌن وبطرٌمددددة حلزونٌددددة مددددن المعصددددم حتددددى الكددددوع لكددددل ٌددددد مددددع
المحافظة بأن تكون كؾ الٌد فً األعلى ،لمدة دلٌمة لكل ساعد.
 .6لدددددم بشدددددطؾ الٌددددددٌن بالمددددداء الجددددداري باتجدددددا واحدددددد مدددددن طدددددرؾ األصدددددابع حتدددددى
الكوع وحافظ على وضع الٌدٌن فً وضع الدعاء.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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 .7استخدم منشؾ معممة لتجفٌؾ طراؾ األصابع ثم راحة الٌد والساعدٌن.
 .8اسددددددتخدم حددددددد جددددددانبً المنشددددددفة لتجفٌددددددؾ احدددددددي الٌدددددددٌن والجانددددددب اآلخددددددر مددددددن
المنشفة لتجفٌؾ الٌد األخرى.
 .9اجعدددددل الٌددددددٌن فدددددوق مسدددددتوى الخصدددددر وال تلمدددددس ي شدددددًء لبدددددل لدددددبس الدددددرداء
المعمم والمفازات المعممة.
المراجع العلمٌة5 ،4،3 :
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اسم السٌاسة:
استخدام الوالٌات الشخصٌة
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم :
حدٌثً الوالدة

الكود :
IC – 03
إعداد :
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةةةٌ :لتددددددزم العددددداملون فددددددً المجدددددال الطبددددددً بارتدددددداء الوالٌددددددات الشخصدددددٌة المناسددددددبة
ثناء التعامل مع المرضى.
ممدمةةةةةة :الؽدددددر األساسدددددً دددددو التأكدددددد مدددددن التعامدددددل مدددددع المدددددرٌ دون نمدددددل عددددددوى
مدددددن و إلدددددى مددددد دي الخدمدددددة الطبٌدددددة حٌدددددث ن دوات الولاٌدددددة تحمدددددً كدددددبل الطدددددرفٌن مدددددن
المٌكروبات المكتسبة داخل المستشفٌات.
اإلجراء:


و ؼسددددددلها صددددددحٌا لبددددددل
المفةةةةةةازاتٌ :جددددددب تطهٌددددددر األٌدددددددي بددددددالكحول المخصدددددد
ارتددددددداء المفددددددازات وكدددددد لن ٌجددددددب ن تكددددددون األٌدددددددي جافددددددة وٌجددددددب ؼسددددددل األٌدددددددي
صددددددحٌا بعددددددد خلددددددع المفددددددازات إ ا ظهددددددرت ي رواسددددددب علددددددى سددددددطع الٌددددددد ،مددددددا إ ا
كانت األٌدي نظٌفة فٌجب تطهٌر ا بالكحول المخص باألٌدي.

 أنواع المفازات:
 .1المفازات المعممة ( ٌتم التخلص منها بعد االستخدام مرة واحدة فمط ):
لبدددددل التددددددخبلت الطبٌدددددة التدددددً تحتدددددا إلدددددى وسدددددط معمدددددم مثدددددل جتركٌدددددب لسدددددطرة
.i
بولٌدددددة – تركٌدددددب لسدددددطرة ورٌدددددد مركدددددزي – تركٌدددددب نبدددددوب بالصددددددر – خددددد
عٌنة من النخاع الشوكً  ،سحب عٌنات دم مزارع).
تركٌب لسطرة ورٌدٌة طرفٌة جكانٌوال) لؤلطفال نالصً النمو.
.ii
إثناء الؽٌار على الجروح والحروق.
.iii
عداد التؽ ٌة الورٌدٌة والمحالٌل الورٌدٌة.
.iv
 .2ارتداء المفازات الغٌر المعممة:
عند التعامل مع الحاالت المصابة ببكتٌرٌا مماومة للمضادات الحٌوٌة.
.i
عند التعامل مع الؽٌارات المتسخة.
.ii
عند تؽٌٌر الحفاضات.
.iii
عند التعامل مع العٌنات جدم ،بول ،براز) واألوعٌة المحتوٌة على العٌنات.
.iv
عنددددددد المٌددددددام بالتشددددددفٌط مددددددن الجهدددددداز التنفسددددددً و فحدددددد الفددددددم و العناٌددددددة بدددددده و
.v
إطعام المرٌ بواسطة نبوبة متصلة بالمعدة.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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عند تركٌب كانٌوال طرفٌة لؤلطفال مكتملً النمو.
عندددددد إعطددددداء المحالٌدددددل فدددددً الورٌدددددد و الحمدددددن الورٌددددددي فدددددً المسدددددطرة الورٌدٌدددددة
الطرفٌة و سحب عٌنات دم.
عنددددددد التعامددددددل مددددددع و تنظٌددددددؾ ي جهددددددزة ملوثددددددة بالدددددددم و البددددددول و البددددددراز و
ي من اإلفرازات األخرى.
ٌجددددددب ن تسددددددتخدم عنددددددد تنظٌددددددؾ الدددددددم و سددددددوائل الجسددددددم واالنسددددددكابات بشددددددكل
عام على األسطع.
ٌجب ن تستخدم عند التعامل مع األؼشٌة المخاطٌة السلٌمة.

 .3المفازات شدٌدة التحمل:
عند التعامل مع المخلفات الطبٌة ج كٌاس النفاٌات).
.i
ثناء التعامل مع المنظفات والمطهرات والمواد الكٌماوٌة و ثناء تحضٌر ا.
.ii
عنددددددددددد تنظٌددددددددددؾ اآلالت الجراحٌددددددددددة والحضددددددددددانات و دوات التددددددددددنفس جاالمبددددددددددو،
.iii
الكمامة.)laryngoscope ،
ٌمكدددددن إعدددددادة اسدددددتخدام المفددددد ازات شددددددٌدة التحمدددددل بعدددددد تنظٌفهدددددا وتطهٌر دددددا كدددددل
.iv
مددددددرة بعددددددد االسددددددتعمال وٌددددددتم الددددددتخل منهددددددا إ ا تعرضددددددت للثمددددددب و التمددددددزق و
التلوث الشدٌد.
ٌ .4لزم تغٌٌر المفازات فً الحاالت اآلتٌة:
خر.
بعد التعامل مع احد المرضى ولبل االنتمال إلى مرٌ
.i
إ ا ظهر علٌه عبلمات االتساخ و التلوث و الثمب.
.ii
فً حال عمل كثر من تدخل طبً لنفس المرٌ ٌتم التؽٌٌر بٌن التدخل واآلخر.
.iii
ٌددددتم نددددزع المفدددداز بعددددد إتمددددام اإلجددددراء مباشددددرة و لبددددل المٌددددام بددددأي إجددددراء خددددر و
.iv
و
مبلمسددددددددة األسددددددددطع و الصددددددددنابٌر و األلددددددددبلم و الموبدددددددداٌبلت و األشددددددددخا
األوراق المكتبٌة وملفات المرضى.
 .5العباءات الطبٌة:
 العباءات الجلدٌة أو البالستٌكٌة ()Apron
ٌ .iجدددددب اسدددددتخدامها عندددددد المٌدددددام بددددداإلجراءات التدددددً ٌحتمدددددل معهدددددا تنددددداثر الددددددم و
سوائل الجسم األخرى.
ٌ .iiجب استخدامها عند عملٌة ؼسٌل و تطهٌر الحضانات و األدوات.
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 العباءات المعممة ()Gown Sterile
ٌ .iجٌب استخدامها عند عمل ي إجراء ٌتم فٌه اختراق دفاعات الجسم لبل التدخبلت التً
تحتا إلى وسط معمم جتركٌب لسطرة ورٌد ،تركٌب نبوب فً الصدر  ...الخ).
 ٌ .iiجدددددب اسدددددتخدامها عندددددد سدددددحب عٌندددددة مدددددن سدددددوائل الجسدددددم المختلفدددددة مثدددددل سدددددائل
النخاع الشوكً – السائل البلوري.
 العباءات الغٌر المعممة ((Non-sterile Gown
 .iعند استمبال األطفال بعد الوالدة.
 .iiعندددددد التعامدددددل مدددددع طفدددددل مصددددداب بتسدددددمم دمدددددوي او مصددددداب ببكتٌرٌدددددا مماومدددددة
للمضادات الحٌوٌة.
 .iiiعند تنظٌؾ جسم األطفال جاالستحمام).
 .ivالعباءة تستعمل لمرٌ واحد فمط وٌجب استبداله بٌن كل مرٌ ومرٌ .
 .6الكمامات ()mask
 الكمامات الجراحٌةٌ :جب أن تغطً الفم و األنف بالكامل
ٌ .iجددددددددب اسددددددددتخدامها عنددددددددد تر كٌددددددددب المسدددددددداطر الورٌدٌددددددددة المركزٌددددددددة وسددددددددحب
عٌنات النخاع الشوكً والخ.
ٌ .iiجب استخدامها عند العناٌة بالجروح الكبٌرة و جروح العملٌات.
 .iiiخلط المحالٌل الورٌدٌة.
 الكمامات عالٌة الكفاءة ( )N95أو ( )FFP2حٌث لها لدرة عالٌة على تنمٌة الهواء
بكفاءة عالٌة من مٌكروبات األمرا المنتملة عن طرٌك الهواء:
 .iعنددددددد الدددددددخول علددددددى الحدددددداالت المعدٌددددددة بددددددأمرا تنتمددددددل عددددددن طرٌددددددك الهددددددواء
مثل جالدرن ،الجدري المائً ،الحصبة  ...الخ).
خر.
ٌ .iiجب تؽٌٌر الكمامة بعد التعامل مع المرٌ مباشرة ولبل التعامل مع مرٌ
ٌ .iiiجب خلع الكمامة عند تعرضها للرطوبة و البلل.
ٌ .ivجب التخل منها فور االنتهاء من اإلجراء خار ؼرفة العزل.
 المناع الوالً للوجه( (Face shield
ٌ .iجب استخدامه عند التشفٌط للمرضى من نبوب التنفس.
ٌ .iiجب استخدامه عند ؼسٌل األدوات الملوثة والحضانات.
 غطاء الرأس ()Cap
ٌ .iجب ارتداء عند تركٌب المساطر الورٌدٌة المركزٌة.
 .iiعند سحب عٌنات النخاع الشوكً.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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عند تركٌب نبوب بالصدر.
خلط المحالٌل الورٌدٌة.
عند تنظٌؾ األدوات واآلالت المراد تعمٌمها.

 األحذٌة
ٌجب على كافة العاملٌن ارتداء ح ٌة مطاطٌة مموٌة وؼٌر منف ة للسوائل خبلل فترة العمل.
المراجع العلمٌة8 ،7،6 :

سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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اسم السٌاسة:
االلتزام باالسالٌب المانعة للتلوث
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم:
حدٌثً الوالدة

الكود:
IC – 04
إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةة :التددددزام العدددداملون فددددً المجددددال الطبددددً باسددددتخدام األسددددالٌب المانعددددة للتلددددوث ثندددداء
التعامددددل مددددع المددددرٌ  ،و لددددن لتملٌددددل كمٌددددة المٌكروبددددات علددددى سددددطع الٌددددد واألدوات خددددبلل
التدخبلت الطبٌة.
ممدمة:
ٌ .1جب دائما معرفة المخاطر المحتملة لبل كل إجراء مع المرٌ .
 .2دددددد السٌاسددددددة الؽددددددر منهددددددا عدددددددم نمددددددل العدددددددوى للمددددددرٌ و لددددددن بالمحافظددددددة
علدددددددى نظافدددددددة مكدددددددان اإلجدددددددراء واألدوات المسدددددددتعملة خدددددددبلل اإلجدددددددراء وتهددددددددؾ
دددددد السٌاسددددددة إلددددددى الحددددددد مددددددن االلتهابددددددات المصدددددداحبة لئلجددددددراءات الجراحٌددددددة،
والتهابددددددددات ا لمسددددددددالن البولٌددددددددة والتهابددددددددات الجهدددددددداز التنفسددددددددً والتهابددددددددات الدددددددددم
جالتسمم الدموي).
اإلجراءات إلى ج )clean, aseptic, surgical techniqueمع المحافظة
 .3تنمسم
على عدم لمس األماكن المطهرة خبلل اإلجراء.
اإلجراء:
 تركٌب لسطرة ورٌدٌة طرفٌة (كانٌوال)ٌ :جب استخدام مكان نظٌؾ ومناسب لئلجراء.
 .1ؼسل الٌدٌن صحٌا و تطهٌر ما بالكحول الخا بتطهٌر األٌدي.
 .2تحضٌر كافة المستلزمات البلزمة لتركٌب الكانٌوال.
 .3ارتدددددداء لفدددددازات معممدددددة لؤلطفدددددال الددددد ٌن ٌمدددددل وزنهدددددم عدددددن  1500جدددددم ،والددددد ٌن
ٌعدددددانون مدددددن مناعدددددة منخفضدددددة مثدددددل جالعٌدددددوب الخلمٌدددددة فدددددً الملدددددب ،عددددددم اكتمدددددال
نمددددددو الجهدددددداز التنفسددددددً ،األمددددددرا التددددددً تهددددددبط المناعددددددة) ،وارتددددددداء لفددددددازات
عادٌة للحاالت األخرى.
 .4اختٌار األماكن األلل خطرا فً جسم الطفل لتركٌب الكانٌوال جخلؾ الٌد والساعد).
 .5ربط الٌد بمشد مطاطً على منطمة تركٌب الكانٌوال واختٌار الورٌد المناسب.
 .6تطهٌر المنطمة المختارة بمطنه مبللة بالكحول واالنتظار لمدة  30ثانٌة حتى تجؾ.
ٌ .7جب المحافظة على عدم لمس المكان بعد التطهٌر فً حال عدم ارتداء لفازات معممة.
 .8تركٌب الكانٌوال وإزالة رابط الٌد وحمن ماء معمم و محلول ملحً بالكانٌوال.
 .9وتثبٌتها جٌدا بواسطة الصك طبً وكتابة تارٌخ التركٌب.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ٌ .11تم تبدٌل البلصك الطبً العادي والشاش المؽطة للكانٌوال كل ٌومٌن ،اما فً حال استخدام
الصددددك طبدددددً شددددفاؾ بددددددون شدددداش فدددددبل داعددددً لتؽٌٌدددددر و رفعدددده إ ا كدددددان المكدددددان
نظٌؾ وجاؾ وٌرفع فمط مع الكانٌوال.
ٌ .11جددب مبلحظددة الكددانٌوال ٌومٌددا وفددً حددال وجددود عبلمددات التهدداب ٌددتم رفعهددا مباشددرة،
لصددى مدددة مسددموح بهددا للكددانٌوال  96سدداعة ،الكددانٌوال التددً توضددع فددً حدداالت إنمددا
الحٌاة وعدم إتباع السٌاسة السابمة ٌتم رفعها فً مدة ال تتجاوز  24ساعة.
 تركٌب لسطرة ورٌدٌة مركزٌةٌ :جب اختٌار مكان نظٌؾ ومناسب لئلجراء
 .1ارتداء ج.)mask & cap
 .2ؼسل الٌدٌن ؼسٌل جراحً وتجفٌفهم جٌدا.
 .3ارتداء عباءة جراحً معمم ولفازات معممة.
 .4تطهٌدددددددر المكدددددددان باسدددددددتخدام  Povidone10%و االنتظدددددددار لمددددددددة ال تزٌدددددددد عدددددددن
 3دلائك ومن ثم مسع المطهر ألنه ٌحتوي على مادة الٌود.
 .5ممندددددوع اسدددددتخدام الكلور كسدددددٌدٌن للحددددداالت التدددددً ٌمدددددل وزنهدددددا عدددددن  1500جدددددم
وعمر ا الل من ٌ 15وما.
 .6وضع لطعة لماش معممة حول مكان اإلجراء.
 .7تركٌب المسطرة.
 .8تثبٌتها بشكل جٌد ببلصك طبً شفاؾ وكتابة تارٌخ وضع البلصك.
ٌ .9جب متابعة المسطرة ٌومٌا ومبلحظتها.
 .11السدددددد ال ٌومٌددددددا ددددددل نددددددان حاجددددددة ملحددددددة وضددددددرورٌة للمسددددددطرة إ ا ال ٌوجددددددد
حاجة ٌجب إزالتها.
اإلجةةةةةراءات السةةةةةابمة لتركٌةةةةةب المسةةةةةطرة المركزٌةةةةةة ٌةةةةةتم إتباعهةةةةةا فةةةةةً تركٌةةةةةب أنبةةةةةوب فةةةةةً
الصدر أو سحب عٌنات نخاع شوكً.
 تركٌب لسطرة ورٌدٌة أو شرٌانٌة بالحبل السري:
ٌ .1جدددددددب تحضدددددددٌر كافدددددددة األدوات البلزمدددددددة لتركٌدددددددب المسدددددددطرة بالحبدددددددل السدددددددري
وحجم المسطرة ٌتناسب مع وزن الطفل.
ٌ .2جب ن ٌتم تركٌب المسطرة بواسطة الطبٌب و بوجود مساعد معه ممر .
ٌ .3جب ارتداء الكمامة وؼطاء الر س و والً الوجه.
 .4عمددددددل ؼسددددددٌل جراحددددددً لؤلٌدددددددي مددددددن لبددددددل الطبٌددددددب وتجفٌددددددؾ األٌدددددددي بواسددددددطة
فوطة معممة ،والممر المساعد ؼسٌل صحً لؤلٌدي.
ٌ .5جب على الطبٌب ارتداء عباءة معمم و لفازات معممة.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ٌ .6جددددددب وضددددددع الطفددددددل فددددددً الوضددددددع المناسددددددب للتركٌددددددب علددددددى الظهددددددر و تثبٌددددددت
األطراؾ جٌدا.
ٌ .7موم الطبٌب بفح المسطرة لبل التركٌب وحمنها بمحلول ٌحتوي على بارٌن ،وضع
كافة األدوات والمسطرة على فوطة معممة بجوار الطفل.
ٌ .8تم وضع فوط معممة حول الحبل السري من كافة االتجا ات.
ٌ .9موم المساعد ب مسان الحبل السري بواسطة ملمط جراحً معمم وشد باتجا عمودي.
ٌ. 11مدددوم الطبٌدددب بتطهٌدددر الحبدددل السدددري بواسدددطة شاشدددة مبللدددة بولٌددددٌن  10%بواسدددطة
ملمط جراحً معمم و ٌترن لمدة دلٌمتٌن على األلل حتى ٌجؾ.
ٌ .11تم ربط الحبل السري من جهة البطن بواسطة شرٌط ربط معمم ،وٌتم لطع الحبل السري
من على الربطة بحوالً  2سم ،وٌتم تجفٌؾ المكان من الدم.
ٌ .12ددددتم إمسددددان حددددواؾ الحبددددل السددددري بواسددددطة ملمددددط معمددددم وتحدٌددددد فتحددددة الورٌددددد و
الشرٌان وٌتم تمرٌر المسطرة ببطء وح ر.
ٌ .13تم تثبٌت المسطرة بواسطة ؼرز جراحٌة والتأكد من عدم وجود نزٌؾ ،وٌتم مسع الحبل
السري بواسطة شاشة مبللة بماء معمم وتجفٌؾ المكان.
 المسدددددطرة الشدددددرٌانٌة ٌدددددتم إزالتهدددددا بعدددددد ٌ 5دددددام مدددددن التركٌدددددب ،والمسدددددطرة الورٌدٌدددددة
ٌدددددتم إزالتهدددددا بعدددددد ٌ 14دددددوم كحدددددد لصدددددى ،مدددددع األخددددد بعدددددٌن االعتبدددددار عددددددم وجدددددود
التهابددددددددات و انسددددددددداد بالمسددددددددطرة خددددددددبلل المدددددددددة المحددددددددددة سددددددددابما ،و إن ظهددددددددرت
عبلمدددددددات التهددددددداب و انسدددددددداد بالمسدددددددطرة ٌجدددددددب إزالتهدددددددا مباشدددددددرة ولبدددددددل الموعدددددددد
المحدد سابما.
ٌ جددددددب المحافظددددددة علددددددى ن تكددددددون دائددددددرة االتصددددددال بالمحالٌددددددل مؽلمددددددة وإ ا ٌوجدددددددد
كثدددددددر مدددددددن مخدددددددر للمسدددددددطرة ٌجدددددددب المحافظدددددددة علدددددددى إؼدددددددبلق الفتحدددددددات ؼٌدددددددر
المستخدمة باستمرار.
( Suprapubic Bladder Aspiration سحب عٌنة بول من المثانة)
 .1ؼسل األٌدي صحٌا و تجفٌفها جٌدا.
 .2وضدددددع مدددددر م مخددددددر موضدددددعً علدددددى المثاندددددة و وضدددددع الصدددددك طبدددددً شدددددفاؾ
علٌه وتركه لمدة  30 - 20دلٌمة.
 .3ؼسل األٌدي صحٌا و تجفٌفها جٌدا و ارتداء لفازات معممة.
 .4مسع المخدر الموضعً بواسطة شاشة معممة وتطهٌر المكان بشاشة مبللة بولٌدٌن 10%
وتركه لمدة  3دلائك ،وضع فوطة معممة سفل مكان اإلجراء باتجا حفاضة الطفل ،ثم
مسع البولٌدٌن بواسطة شاشة مبللة بماء معمم وحمن مخدر فً مكان اإلجراء.
ٌ .5تم اختراق الجلد بواسطة إبرة معممة باتجا الٌد  20درجة ناحٌة البطن وٌتم عملٌة الشفط
بالحمنة ثناء وخز الجلد حتى سحب العٌنة من المثانة.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ٌ .6تم وضع عٌنة البول فً عبوة معممة ومحكمة اإلؼبلق وترسل للمختبر مباشرة.
ٌ .7تم وضع الصك طبً مكان عملٌة السحب.
ٌ .8مكن استخدام جهاز السونار ج )U/Sلتحدٌد المثانة خبلل عملٌة سحب العٌنة.
 تركٌب لسطرة بولٌةٌ :تم تركٌب المسطرة البولٌة للحاالت التً ٌوجد لها دواعً طبٌة
ضرورٌة فمط ،الحد من تركٌب المساطر البولٌة ومدة تركٌبها لكل المرضى ،حٌث ن وجود
المسطرة ٌسبب التهابات المسالن البولٌة وٌزٌد نسبة الوفٌات وخاصة لدى المرضى وي
المناعة الضعٌفة.
 .1ؼسل الٌدٌن صحٌا لبل وبعد تركٌب المسطرة البولٌة.
 .2ارتداء لفازات نظٌفة وتنظٌؾ المكان المحٌط بالجهاز التناسلً.
 .3خلع المفازات وؼسل األٌدي صحٌا وتجفٌفهم جٌدا.
 .4تحضدددددٌر كافدددددة االحتٌاجدددددات لتركٌدددددب المسدددددطرة ج لفدددددازات طبٌدددددة معممدددددة ،فوطدددددة
معممددددددة ٌوجدددددددد بهددددددا فتحدددددددة بالمنتصددددددؾ ،مٌدددددددا معممددددددة ،جدددددددل معمددددددم ،بولٌددددددددٌن
 ،10%شدددددداش معمددددددم ،لسددددددطرة بولٌددددددة مناسددددددبة للمددددددرٌ  ،حمنددددددة ،كددددددٌس بددددددول
معمم ،الصك طبً ،ملمط جراحً معمم ،عباءة طبٌة).
 .5تطهٌر الٌدٌن وارتداء المفازات المعممة والعباءة الطبٌة.
 .6ضع الفوطة المعمة على المكان.
 .7إمددددبلء الحمنددددة بالمددددداء المعمددددم وانفدددددخ البددددالون الموجدددددود فددددً المسدددددطرة للتأكددددد مدددددن
انه جٌد ،ثم فرغ كمٌة المٌا من البالون.
 .8وصل المسطرة بكٌس البول المعمم.
 .9امسددددددن بددددددالملمط لطعددددددة مددددددن الشدددددداش المعمددددددم مضدددددداؾ إلٌهددددددا المطهددددددر وطهددددددر
المكان ،وانتظر دلٌمتٌن حتى ٌجؾ المطهر.
 .11ضع كمٌة من الجل المعمم على المسطرة وادخلها داخل مجرى البول.
 .11انفخ البالون بالماء الممطر حسب الحاجة جممنوع استخدام المحلول الملحً).
 .12ثبت المسطرة فً منطمة الفخ .
و
 .13علدددددددك كدددددددٌس البدددددددول علدددددددى جاندددددددب الحضدددددددانة وال ٌجدددددددب ن ٌبلمدددددددس األر
ن ٌكون على مستوى على من جسم المرٌ .
ٌ .14جب المحافظة على توصٌل كٌس البول بالمسطرة وعدم فصلهما عند تفرٌػ البول من
الكٌس وٌتم تفرٌػ البول بواسطة المحبس الموجود سفل الكٌس ،الن عملٌة استبدال الكٌس
الموصول بالمسطرة ت دي إلى تلوث المسطرة وحدوث التهاباتٌ ،جٌب اال تتجاوز كمٌة
البول فً الكٌس كثر من  2/3من حجم الكٌس.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ٌ .15جب رفع المسطرة فً الرب فرصة ممكنة فً حال عدم االحتٌا ٌ ،تم تؽٌٌر المسطرة
العادٌة كل ٌ 5ام إ ا دعت الحاجة لوجود ا كثر من لن.
 الغٌار على الجروح:
ٌ .1جب إحضار علبة ؼٌار معممة.
ٌ .2جب ؼسل األٌدي صحٌا.
 .3ارتددددددداء لفدددددداز نظٌددددددؾ ؼٌددددددر معمددددددم إلزالددددددة الؽٌددددددار المدددددددٌم وضددددددعه فددددددً سددددددلة
النفاٌات الخطرة وتمٌٌم الجرح.
 .4عندددددد وجدددددود صددددددٌد ٌجدددددب خددددد عٌندددددة بعدددددد مسدددددع حدددددواؾ الجدددددرح مدددددن الخدددددار
بمطعة شاش مبللة بمحلول ملحً.
 .5خلددددددع المفدددددداز وؼسددددددل األٌدددددددي صددددددحٌا و تطهٌر ددددددا بددددددالكحول وارتددددددداء عبدددددداءة
طبٌة نظٌفة ولفاز معمم.
 .6ؼسل الجرح بمحلول ملحً وتنظٌفه بمطعة شاش معممة بواسطة ملمط جراحً معمم.
 .7مسددددددع الجددددددرح مددددددن الخددددددار بالبولٌدددددددٌن  %10باتجددددددا واحددددددد وانتظددددددار مدددددددة 3
دلددددائك ومددددن ثددددم مسددددحه بددددالكحول ،مددددا الجددددرح مددددن الددددداخل فمددددط ٌددددتم مسددددحه و
ؼسله بماء معمم و محلول ملحً.
 .8تؽطٌة الجرح بشاش معمم إ ا لزم األمر و تركه مكشوفا حسب لرار الجراح.
 .9تثبٌت الشاش بالببلستر.
 .11خلع المفازات وؼسل األٌدي وتجفٌفها جٌدا.
المراجع العلمٌة13،12،11،10،9 :

سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
22

اسم السٌاسة:
الحمن االمن ومنع الوخز باالالت الحادة
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم:
حدٌثً الوالدة

الكود:
IC – 05
إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةةةٌ :لتدددددزم العددددداملون فدددددً المجدددددال الطبدددددً ثنددددداء عملٌدددددة الحمدددددن باألسدددددلوب اآلمدددددن
و لن لحماٌة متلمً الخدمة الطبٌة وم دٌها والبٌئة والمجتمع.
ممدمة:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

عدم التعامل بأسلوب الحمن اآلمن لد ٌ دي إلى إصابة المرضى وممدمً الخدمة الطبٌة
بأمرا معدٌة مثل االلتهاب الكبدي الوبائً بً وسً ونم المناعة المكتسبة وك لن إلى
حمن مٌكروبات بواسطة المحالٌل الطبٌة.
ٌجدددددب اخددددد الحٌطدددددة والحددددد ر عندددددد الحمدددددن والتعامدددددل مدددددع كدددددل مدددددرٌ علدددددى انددددده
مصاب بأمرا معدٌة مثل االلتهاب الكبدي الوبائً.
ٌجدددددب عددددددم مبلمسدددددة األمددددداكن المعممدددددة مدددددن الحمندددددة وخاصدددددة الفو دددددة عندددددد نمطدددددة
اتصالها باإلبرة ،وعدم لمس اإلبرة.
ٌجب التخل من اإلبر فً الكرتون المخص لآلالت الحادة ج.(sharp box
ممندددددددوع تؽطٌدددددددة سدددددددن اإلبدددددددرة وفدددددددً حدددددددال الضدددددددرورة لددددددد لن ٌجدددددددب تؽطٌتهدددددددا
باستعمال ٌد واحدة.
الطرٌمدددددددة الصدددددددحٌحة فدددددددً عملٌدددددددة تحضدددددددٌر األدوٌدددددددة والحمدددددددن والدددددددتخل مدددددددن
النفاٌات الحادة توفر حماٌة للمرٌ ولممدم الخدمة الطبٌة.

اإلجراء:


تحضةةةةةةةةةٌر األدوٌةةةةةةةةةة والمحالٌةةةةةةةةةل :تدددددددددوفٌر مكدددددددددان مخصددددددددد لتحضدددددددددٌر األدوٌدددددددددة
والمحالٌددددددددل وبمسدددددددداحة مناسددددددددبة وؼٌددددددددر مبلصددددددددك لحضددددددددانات المرضددددددددى وٌتددددددددوفر
بالمرب من المكان مؽسلة لؽسٌل األٌدي.
ٌ .1جب ؼسل الٌدٌن صحٌا و تطهٌر ما بالكحول وال.
 .2ارتداء لفازات نظٌفة.
 .3تطهٌر مكان التحضٌر بمطعة شاش و لطن مبللة بالكحول.
ٌ .4جب ن تكون الحمن واإلبر واألدوٌة التً ٌراد تحضٌر ا موضوعة على المكان
المخص للتحضٌر وعدم مؽادرة المكان خبلل عملٌة التحضٌر.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ٌ .5جٌب وال التأكد من اسم الدواء المراد تحضٌر و نه ساري الصبلحٌة ،وٌمنع منعا باتا
استخدام دوٌة منتهٌة الصبلحٌة.
ٌ .6جدددددب التأكدددددد بدددددان الددددددواء سدددددو ءا كدددددان بدددددودرة و سدددددائل ال ٌوجدددددد بددددده شدددددوائب و
متأثر بالرطوبة إ ا كان بودرة.
ٌ .7جددددب مسدددددع المطددددداط المؽطدددددى لفتحدددددة عبددددوة العدددددبل بمطعدددددة لطدددددن مبللدددددة بكحدددددول
 % 70وجدٌدة التحضٌر.
ٌ .8فضددددددل اسددددددتخدام امبددددددوالت المٌددددددا المعممددددددة لتحلٌددددددل األدوٌددددددة دائمددددددا وفددددددً حددددددال
عددددددددم توفر دددددددا ٌمكدددددددن اسدددددددتخدام عبدددددددوات المحلدددددددول الملحدددددددً صدددددددؽٌرة الحجدددددددم
بشدددددرط ن ٌدددددتم مسدددددع المطددددداط المؽطدددددى لفتحدددددة حاوٌدددددة المحلدددددول كدددددل مدددددرة لبدددددل
تمرٌر اإلبرة بداخلها.
ٌ .9جددددب كددددل مددددرة اسددددتخدام ابددددر جدٌدددددة وحمنددددة جدٌدددددة وٌحظددددر وضددددع النٌدددددل فددددً
المحلول و عبوة العبل وتركها.
 .11األدوٌدددددة ات كمٌدددددات كبٌدددددرة والتدددددً ٌمكدددددن اسدددددتخدامها ألكثدددددر مدددددن جرعدددددة ٌجدددددب
ن تحفظ بناءا على توصٌات الشركة المصنعة.
ٌ .11جددددددب كتابددددددة تددددددارٌخ التحضددددددٌر والسدددددداعة وكدددددد لن اسددددددم الشددددددخ الدددددد ي لددددددام
بالتحضٌر على كل عبوة.
تحضةةةةةةٌر األغذٌةةةةةةة الورٌدٌةةةةةةةٌ :جددددددب تددددددوفٌر مكددددددان مؽلددددددك ومعددددددزول عددددددن صدددددداالت
المرضدددددددى وٌكدددددددون مخصددددددد فمدددددددط لتحضدددددددٌر األؼ ٌدددددددة الورٌدٌدددددددة وٌتدددددددوفر بداخلددددددده
كابٌنة حماٌة للتحضٌر.
ٌ .1جب ن تحضر األؼ ٌة الورٌدٌة من لبل صٌدلً او ممر مدرب جٌدا.
ٌ .2جب ؼسل األٌدي صحٌا وتجفٌفهما جٌدا.
 .3ارتداء كل الوالٌات الشخصٌة جعباءة طبٌة ،طالٌة وكمامة).
 .4تطهٌر الٌدٌن بالكحول.
ٌ .5جددددددب وضددددددع كددددددل المسددددددتل زمات والمحالٌددددددل البلزمددددددة للخلددددددط والعبددددددوات داخددددددل
الكابٌنة وتشؽٌلها لبل نصؾ ساعة من بداٌة التحضٌر.
 .6تطهٌر األٌدي بالكحول وارتداء لفازات معممة لتجهٌز الؽ اء الورٌدي.
ٌ .7مندددددع تواجدددددد عددددددد كبٌدددددر مدددددن العددددداملٌن داخدددددل ؼرفدددددة التحضدددددٌر وعددددددم تنظٌدددددؾ
األرضٌات فً ثناء التحضٌر.
 .8تحفظ محالٌل التؽ ٌة فً مكان مناسب ودرجة حرارة مناسبة.
 .9المحالٌدددل التدددً ٌدددتم تحضدددٌر ا ٌجدددب اسدددتخدامها فدددً خدددبلل  24سددداعة كحدددد لصدددى و
ٌتم إتبلؾ ي كمٌة متبمٌة بعد مرور  24ساعة.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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 التعامةةةةةل مةةةةةع المحالٌةةةةةل والةةةةةدم ومشةةةةةتماته ووصةةةةةالت المحلةةةةةولٌ :جدددددب تطهٌدددددر مكدددددان
التوصددددددٌل بالكددددددانٌوال و مدددددددخل المسددددددطرة الورٌدٌددددددة ا لمركزٌددددددة بمطعددددددة شدددددداش مبللددددددة
بكحددددددول و فركهددددددا لمدددددددة خمددددددس ثددددددوانً لبددددددل التوصددددددٌل بأكٌدددددداس الدددددددم او المحالٌددددددل،
ٌجدددددددب ارتدددددددداء لفدددددددازات معممدددددددة بح الدددددددة التوصدددددددٌل بالمسدددددددطرة المركزٌدددددددة ولفدددددددازات
نظٌفة فً حالة التوصٌل بالكانٌوال.
 الدم ومشتماته:
و مشدددددددتماته ٌجدددددددب ن ال تتجددددددداوز فتدددددددرة نمدددددددل الددددددددم
عندددددددد نمدددددددل دم للمدددددددرٌ
.I
ومشتماته مدة  4ساعات.
ٌدددددددتم إلمددددددداء كٌددددددداس الددددددددم وجهددددددداز المحلدددددددول والوصدددددددلة فدددددددً سدددددددلة النفاٌدددددددات
.II
الخطدددددرة بعدددددد فصدددددلها مدددددن المدددددرٌ وعندددددد الحاجدددددة لتركٌدددددب كثدددددر مدددددن كدددددٌس
دم بشكل متتالً ٌمكن استخدام نفس الوصلة.
ٌجددددددب اسددددددتعمال كددددددا نٌوال مخصصددددددة فمددددددط لتركٌددددددب الدددددددم ومشددددددتماته وإزالتهددددددا
.III
بعد االنتهاء من عملٌة النمل.
عنددددددد التوصددددددٌل بمسددددددطرة مركزٌددددددة متعددددددددة المخددددددار ٌجددددددب تحدٌددددددد مخددددددر
.IV
خصٌصا لنمل الدم.
ٌجدددددب المحافظدددددة علدددددى اسدددددتمرارٌة إؼدددددبلق مخدددددار المسدددددطرة المركزٌدددددة مدددددن
.V
خبلل سدة للفتحات.
 المحالٌل العادٌة :مثل المحلول الملحً و السكر و كبل ما معا.
لصى مدة ألكٌاس المحلول والوصبلت الورٌدٌة  72ساعة.
.I
ال ٌوجد داعً لتؽٌٌر وصلة المحلول مع كل مرة ٌتم استبدال المحلول ،الن عملٌة
.II
استبدال وصبلت المحلول باستمرار تزٌد من معدل حدوث العدوى.
ٌجددددددب ن تكددددددون فو ددددددة المحالٌددددددل مؽلمددددددة بواسددددددطة ؼطدددددداء مطدددددداطً ،وٌجددددددب
.III
تطهٌر ددددددا بمطعددددددة لطددددددن مبللددددددة بكحددددددول  %70وفركهددددددا لمدددددددة خمددددددس ثددددددوانً
لبل توصٌلها بجهاز المحلول.
ٌمنددددع منعددددا باتددددا وخددددز كٌدددداس المحلددددول مددددن الخددددار بددددأي حددددال مددددن األحددددوال،
.IV
وعندددددددد إضدددددددافة ي دوٌدددددددة ألكٌددددددداس المحلدددددددول فمدددددددط عدددددددن طرٌدددددددك الفتحدددددددة
المطاطٌة عند فو ة المحلول.
ٌمنددددددع منعددددددا باتددددددا اسددددددتخدام كٌدددددداس المحلددددددول التددددددً ال تحتددددددوي علددددددى لطعددددددة
.V
مطاطٌة عند الفو ة.
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 األغذٌةةةةةةة الورٌدٌةةةةةةةٌ :جددددددب تددددددوفٌر كددددددانٌوال مخصصددددددة و مدددددددخل لسددددددطرة مركزٌددددددة
مخصدددددد للتؽ ٌددددددة الورٌدٌددددددة ،حٌددددددث تعتبددددددر األؼ ٌددددددة الورٌدٌددددددة مددددددن كثددددددر األسددددددباب
النتمال البكتٌرٌا للدم وانه ٌمثل بٌئة مناسبة لتكاثر المٌكروبات.
ٌ Intralipid .Iجب ن ال تزٌد مدة توصٌله بالمرٌ عن  12ساعة كحد لصى ،وٌجب
إزالة العبوة و الكٌس مع وصلة المحلول خبلل المدة المحددة.
ٌ Aminosol .IIجب ال تزٌد مدة توصٌله بالمرٌ عن  24ساعة كحد لصى وٌجب
إزالة العبوة وجهاز المحلول خبلل الفترة المحددة.
ٌ )Intralipid,جددددددب ال
Aminosol,
خلددددددٌط محضددددددر مددددددن جglucose
.III
تزٌدددددد مددددددة توصدددددٌله بدددددالمرٌ عدددددن  24سددددداعة وال تزٌدددددد الفتدددددرة مدددددن لحظدددددة
التحضددددددٌر عددددددن  24سدددددداعة وٌجددددددب إزالددددددة كددددددٌس التؽ ٌددددددة وجهدددددداز المحلددددددول
خبلل الفترة المحددة.
المراجع العلمٌة17،16،15،14 :
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اسم السٌاسة:
التعامل مع االطفال حدٌثً الوالدة
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم:
حدٌثً الوالدة

الكود:
IC – 06
إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسة :سٌاسة خاصة بالتعامل مع األطفال حدٌثً الوالدة.
ممدمة:
ٌ .1ددددددتم تصددددددنٌفهم مددددددن صددددددحاب المناعددددددة الضددددددعٌفة واألكثددددددر عرضددددددة للمخدددددداطر
نتٌجددددددة لعدددددددم امددددددتبلكهم جسددددددام مناعٌددددددة لؤلمددددددرا واألطفددددددال األكثددددددر خطددددددرا
ال ٌن ٌمل وزنهم عن  1000ؼجم وٌولدوا فً األسبوع  28من الحمل.
 .2األطفددددددال حدددددددٌثً الددددددوالدة فددددددً لسددددددام العناٌددددددة المركددددددزة ددددددم األكثددددددر عرضددددددة
للمخدددددداطر نتٌجددددددة التدددددددخبلت الطبٌددددددة مثددددددل تركٌددددددب لسدددددداطر ورٌدٌددددددة مركزٌددددددة و
نبوب تنفس اصطناعً.
ٌ .3جددددددب التعامددددددل بحددددددر شدددددددٌد ووفمددددددا للسٌاسددددددات واإلجددددددراءات الخاصددددددة لمنددددددع
العدددددوى لكددددً ٌددددتم حمدددداٌتهم مددددن المخددددداطر وعلددددى جمٌددددع العدددداملٌن االلتددددزام التدددددام
بكافة السٌاسات واإلجراءات.
اإلجراء:




سٌاسة عامة:
ٌ .1جب ؼسل الٌدٌن بالماء وصابون مطهر لبل الدخول للمسم عند بداٌة العمل.
ٌ .2جب ؼسل األٌدي جٌدا وتطهٌر ا عند التعامل مع األطفال.
ٌ .3جب ؼسل األٌدي و تطهٌر ا بٌن الطفل واآلخر والتجفٌؾ الجٌد للٌدٌن بعد الؽسٌل.
ٌ .4جب استخدام لفازات نظٌفة عن استمبال األطفال و اإلمسان بهم.
ٌ .5جب عدم ؼمر الطفل بالماء إ ا كانت نان وصلة سرٌة.
 ٌ .6جدددددب ان ال تتدددددرن نبوبدددددة التؽ ٌدددددة المعدٌدددددة عدددددن طرٌدددددك األندددددؾ فدددددً الطفدددددل فدددددً
حالة عدم استخدامها وتنزع فورا.
ٌ .7جب ارتداء عباءة طبٌة ولفاز معمم عند سحب عٌنات لعمل مزارع الدم.
العناٌة بالجلد:
ٌ .1جب ؼسل األٌدي جٌدا وتجفٌفهم وارتداء لفازات نظٌفة عند استمبال الطفل.
ٌ .2جدددددب مسدددددع الوجددددده واألندددددؾ وفتحدددددة الفدددددم جٌددددددا بمطعدددددة لطدددددن مبللدددددة بمددددداء دافدددددز
إلزالة المخاط وتسهٌل عملٌة التنفس.
 .3بعد استمرار حرارة الطفل والتنفس ٌمسع جسم المولود بالكامل بمطنة مبللة بماء
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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دافز و بدون دعن و فرن للجلد.
ٌ .4جدددددددب ن ٌكدددددددون االسدددددددتحمام لؤلطفدددددددال نالصدددددددً النمدددددددو بعدددددددد اسدددددددتمرار درجدددددددة
حرارة الطفل لمدة  4ساعات على األلل.
ٌ .5جب استخدام ماء مؽلً مسبما ومبرد الستحمام الموالٌد نالصً النمو.
ٌ .6جدددددددب بعدددددددد االسدددددددتحمام ن ٌجفدددددددؾ الطفدددددددل جٌددددددددا خاصدددددددة مكدددددددان الحفاضدددددددات
والر س وتؽطٌة الطفل بفوطة دافئة لٌتم تدفئته وعدم فمد الحرارة.
 .7االستحمام الٌومً ؼٌر ضروري لؤلطفال حدٌثً الوالدة.
العناٌة بالعٌنٌن:
ٌ .1جب ؼسل األٌدي لبل وبعد التعامل مع الطفل.
ٌ .2جب ارتداء لفازات نظٌفة.
 .3تمسع العٌنٌن بواسطة لطن مبلل بماء دافز لمنع تراكم السوائل والمخاط بعد الوالدة.
ٌ .4جددددب وضددددع مددددر م 0.5% erythromycin or 1% tetracycline
 eye ointmentفً خبلل ول ساعة بعد الوالدة.
 .5اخدددددد االحتٌاطددددددات البلزمددددددة لمنددددددع تلددددددوث العٌنددددددان خددددددبلل عملٌددددددة التشددددددفٌط مددددددن
الفم او من نبوب التنفس االصطناعً.
العناٌة بالحبل السريٌ :جب أن ٌكون الحبل السري باستمرار نظٌفا وجافا
ٌ .1جب ؼسل األٌدي صحٌا وتجفٌفهم جٌدا وارتداء لفازات نظٌفة.
ٌ .2جب ترن السرة مكشوفة للهواء وربط الحفاضة تحت مستوى السرة.
 .3فدددددً حالدددددة إ ا كدددددان الحبدددددل السدددددري متسدددددخ مكدددددان الحفاضدددددة ٌجدددددب تنظٌفددددده بمددددداء
دافز وصابون وال لبل مسحه بالكحول.
ٌ .4جب استخدام كحول اٌثٌلً ٌ %70ومٌا ولمدة ٌ 3ام ،فً حال نه ٌوجد لسطرة ورٌدٌة
طرفٌة وال توجد حاجة لتركٌب لسطرة مركزٌة بالحبل السري.
 .5إ ا كدددددان ندددددان دواعدددددً لتركٌدددددب لسدددددطرة مركزٌدددددة بالحبدددددل السدددددري ٌمكدددددن مسدددددع
الحبدددددل السدددددري بالمددددداء والصدددددابون وتجفٌفددددده جٌددددددا فدددددً حدددددال االتسددددداخ و مسدددددحه
فمط بماء مؽلً مسبما ومبرد مرة واحدة ٌومٌا.
األدوات المستخدمة لؤلطفال:
ٌ .1جب توفٌر ترمومتر لكل طفل.
 .2الترمومترات ٌجب تنظٌفها والتخل من كافة االتساخات المرئٌة العالمة بها باستخدام
الماء الجاري والصابون وتجفٌفها جٌدا ،ثم تسمع بكحول  %71وتترن لتجؾ وتوضع فً
الجراب الخا بها .جفً كل الحاالت سواء تحت اإلبط او الشر ).
ٌ .3جب توفٌر سماعة طبٌة للفح لكل طفل ،وفً حال عدم توفر سماعة لكل طفل تسمع
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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السماعة بمطعة لطن مبللة بالكحول وفً اتجا واحد بٌن كل مرٌ و خر.
 .4السماعة الخاصة بالطفل ٌجب ن تمسع ٌومٌا بمطعة لطن مبللة بالكحول وعند الحاجة.
ٌ .5جب التخل من ج )nasal cannula, oxygen mask oxygenبعد االستخدام
مع الطفل وال ٌسمع ب عادة استخدامها لطفل خر إال بعد التعمٌم و التطهٌر عالً
المستوى.
 .6عبددددددوات األكسددددددجٌن المثبتددددددة بالحددددددائط ٌجددددددب ؼسددددددلها ٌومٌددددددا بالمدددددداء والصددددددابون
وتعبئتهددددددا بمدددددداء معمددددددم و مدددددداء مؽلددددددً مسددددددبما .وٌحظددددددر تعبئتهددددددا بمدددددداء جدددددداري،
وٌجددددددب اسددددددتبدالها و ؼسددددددلها وتطهٌر ددددددا بددددددٌن المددددددرٌ واآلخددددددر ،وعنددددددد عدددددددم
وجدددددود طفدددددل فدددددً الحضدددددانة ترفدددددع مدددددن الحدددددائط وتؽسدددددل وتطهدددددر وتوضدددددع فدددددً
مظروؾ مؽلك وٌتم تركٌبها عند استمبال حالة جدٌدة.
 .7األدوات الخ اصددددددة باسددددددتحمام الطفددددددل جالببلسددددددتٌكٌة)ٌ ،جددددددب ؼسددددددلها جٌدددددددا بالمدددددداء
والصدددددابون لبددددددل االسددددددتعمال وتجفٌفهددددددا ومددددددن ثددددددم مسددددددحها بمطددددددن مبلددددددل بكحددددددول
لبل االستعمال بٌن كل طفل واخر.
 الشراشف الخاصة باألطفال:
ٌ .1جب ن تكون نظٌفة دائما ولٌس ضرورٌا ن تكون معممة.
ٌ .2جب تؽٌٌر الشراشؾ باستخدام لفازات نظٌفة وؼسل األٌدي ؼسبل صحٌا.
 .3مراجعة السٌاسات الخاصة بطرٌمة جمع ونمل الؽسٌل .IC -09
 التطعٌمات ألفراد الفرٌك الصحً فً لسم حدٌثً الوالدة:
Varicella vaccine .2
Hepatitis B .1
influenza .4
Hepatitis A .3
DTP .6
MMR .5

سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
29

IC – 06

التعامل مع االطفال حدٌثً الوالدة

 تطعٌم ضد االلتهاب الكبدي الوبائً لؤلطفال حدٌثً الوالدة
 .1جةةةةةدول التطعةةةةةٌم ضةةةةةد االلتهةةةةةاب الكبةةةةةدي الوبةةةةةائً للموالٌةةةةةد مكتملةةةةةٌن النمةةةةةو حسةةةةةب
نتٌجة فحص ( )HBsAgلؤلم:
Dose

Maternal HBsAg Status

Age
1
)Birth (≤ 12 hrs
HBIG
)Birth (≤ 12 hrs
Positive
2
1 – 2 months
3
6 months
1
)Birth (≤ 12 hrs
Unknown
2
1 – 2 months
3
6 months
1
)Birth (before discharge
Negative
2
1 – 2 months
3
6 months
مالحظات:
 .Iتستخدم التطعٌمات من نوع ج )Recombivax or Engreixلحدٌثً الوالدة.
 .IIجرعة  HBIGج )0,5 mlعضلً لٌس بنفس جهة التطعٌم.
 .IIIاالم الؽٌدددددر معدددددر وؾ نتٌجدددددة فحددددد االلتهددددداب الكبددددددي لهدددددا ٌجدددددب ن ٌدددددتم عمدددددل
فحدددددد لهددددددا و فددددددً حالددددددة كانددددددت مصددددددابة ٌجددددددب ن ٌحصددددددل المولددددددود علددددددى
جرعة  HBIGلبل عمر سبوع.
 .IVاألطفدددددال لدددددل مدددددن  2000gو االم ؼٌدددددر مصدددددابة ٌمكدددددن االنتظدددددار حتدددددى ٌزٌدددددد
وزن الطفل عن .2000g

سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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 .2تط عةةةةةٌم الموالٌةةةةةد غٌةةةةةر مكتملةةةةةً النمةةةةةو و الةةةةةوزن ألةةةةةل مةةةةةن  2000gحسةةةةةب نتٌجةةةةةة
فحص االم ()HBsAg
Maternal
HBsAg
Recommendation
status
)- HBIG + HB vaccine (≤ 12 hrs of birth
- Continue vaccine series beginning at age 1-2 mos
- Do not count birth dose as part of the vaccine
Positive
series
-Test for HBsAg and antibody to after completion
of the vaccine series at age 6 mos
)- HBIG + HB vaccine (≤ 12 hrs of birth
- Continue vaccine series beginning at age 1-2 mos
Unknown
- Do not count birth dose as part of the vaccine
series
-Delay first dose of hepatitis B vaccine until age 1
negative
month or hospital discharge
- Complete the vaccine series




الرضاعة و التعامل مع الحلٌب:
ٌ .1جب االعتماد بشكل ساسً على الرضاعة الطبٌعٌة.
 .2حلٌب االم ؼنً باالحتٌاجات والعناصر الؽ ائٌة الطبٌعٌة والكاملة للطفل.
ٌ .3حتدددددوي حلٌدددددب االم علدددددى مدددددواد مناعٌدددددة ٌكتسدددددبها الطفدددددل مدددددن االم والتدددددً تمٌدددددز
عن الحلٌب الصناعً.
ٌ .4سددددددتعمل الحلٌددددددب الصددددددناعً فمددددددط فددددددً حددددددال وجددددددود موانددددددع طبٌددددددة السددددددتخدام
حلٌب االم او حاالت مرضٌة تستوجب استخدام حلٌب خا .
موانع استخدام حلٌب االم:
 .1فً حال وجود خرا بالثدي ج.)breast abscess
 .2فً حال كانت االم مصابة بمر نم المناعة المكتسبة ج.)HIV
 .3فً حال وجود طفع جلدي فٌروسً على الثدي ).(herpes
 .4فً حال تناول االم األدوٌة التً ت ثر على صحة الطفل مثل جmetronidazole,
.)chloramphenicol
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ال ٌمنع حلٌب االم فً الحاالت التالٌة:
 .1ال ٌمنع حلٌب األم فً حال وجود التهابات فً ؼشٌة الثدي ج.)mastitis
 .2ال ٌمندددددددع حلٌدددددددب االم إ ا كاندددددددت مصدددددددابة بالددددددددرن و بالجددددددددٌري المدددددددائً ولكدددددددن
ٌجدددددب عددددددزل االم عددددددن الطفددددددل وإحضددددددار الحلٌددددددب بواسددددددطة رضدددددداعة مددددددع اخدددددد
كافددددددة االحتٌاطددددددات البلزمددددددة ثندددددداء جمددددددع الحلٌددددددب لعدددددددم انتمددددددال العدددددددوى ،مددددددع
األخددددددد بعدددددددٌن االعتبدددددددار عددددددددم تنددددددداول األم دوٌدددددددة لعدددددددبل الددددددددرن تفدددددددرز فدددددددً
الحلٌب وت ثر على صحة الطفل.
ٌ جب ن ٌتوفر مكان خا فً كل لسم لحدٌثً الوالدة للرضاعة الطبٌعٌة.
ٌ جب على االم ؼسل الٌدٌن ثم الثدي بالماء والصابون وتجفٌفه لبل كل رضاعة وبعد ا.



فةةةةةً حةةةةةال تعةةةةةذر حضةةةةةور االم أو إن وضةةةةةع الطفةةةةةل ال ٌسةةةةةمض لنملةةةةةه المةةةةةه للرضةةةةةاعة
ٌجب إتباع التالً:
.1
.2
.3
.4



ؼسل الٌدٌن بالماء والصابون.
تطهٌددددر الرضددددداعة و لدددددن بؽسدددددلها جٌددددددا بالمدددداء والصدددددابون ثدددددم وضدددددعها فدددددً مددددداء
ٌؽلً لمدة  5دلائك لبل كل استعمال.
فدددددً حدددددال اسدددددتعمال شدددددفاط للثددددددي ٌجدددددب ؼسدددددله جٌددددددا لبدددددل االسدددددتعمال وٌكدددددون
مخص لبلم وال ٌجب تداوله بٌن األمهات.
ٌتم ؼسل الثدي جٌدا بالماء والصابون وبعد ا تتم عملٌة شفط الحلٌب.

نمل و حفظ الحلٌب:
 .1إ ا تمدددددت عملٌدددددة شدددددفط الحلٌدددددب فدددددً المسدددددم ٌمكدددددن اسدددددتعماله مباشدددددرة و خدددددبلل 4
ساعات إ ا لم ٌحفظ فً الثبلجة.
 .2فً حال سٌتم نمل الحلٌب من المنزل إلى المسم ٌتم وضع الرضاعة داخل حاوٌة مؽلمة
ومن ثم وضعها فً ثبلجة متنملة حافظة للحرارة وال تنمل فً ثلج.
ٌ .3حفدددددظ الحلٌدددددب فدددددً الثبلجدددددة العادٌدددددة فدددددً درجدددددة حدددددرارة مدددددن  2-8cلمددددددة 48
ساعة داخل المسم كحد لصى.
ٌ .4ددددددتم تدفئددددددة الحلٌددددددب بواسددددددطة مؽدددددداطس مٌددددددا دافئددددددة وٌجددددددب اسددددددتعماله خددددددبلل4
ساعات وٌحظر إعادته للثبلجة مرة خرى.
ٌ .5تم نمل وحفظ الحلٌب الصناعً بنفس الطرٌمة بعد التحضٌر مع االلتزام بتعمٌم او تطهٌر
الرضاعات لبل إعادة االستخدام فً كل مرة ،وعلى العاملٌن بتحضٌر الحلٌب الصناعً
المحافظة على النظافة الشخصٌة،
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ونظافة المكان وارتداء الوالٌات الشخصٌة ثناء تحضٌر الحلٌب.
مالحظة :تغذٌة الطفل بالحلٌب بواسطة NGT
ٌتم استبدال الحمنة او كٌس التؽ ٌة المحتوي على الحلٌب والوصلة المتصلة ب  NGTوما
ٌحتوٌه من حلٌب كل  4ساعات وٌتم شطؾ  NGTبماء مؽلً مسبما.
 نظافةةةةةةةة الب ٌئةةةةةةةة داخةةةةةةةل لسةةةةةةةم حةةةةةةةدٌثً الةةةةةةةوالدة :جٌجدددددددب تحضدددددددٌر تركٌدددددددز الكلدددددددور
بواسطة مشرؾ او رئٌس تمرٌ المسم).
ٌ .1جدددددب تنظٌدددددؾ األرضدددددٌات كدددددل بداٌدددددة فتدددددرة عمدددددل وبمدددددا ال ٌمدددددل عدددددن  3مدددددرات
ٌومٌا وباإلضافة إلى كلما تستدعً الحاجة.
ٌ .2دددددتم التنظٌدددددؾ مدددددن األمددددداكن األلدددددل اتسددددداخا إلدددددى األكثدددددر اتسددددداخا ومدددددن األعلدددددى
إلى األسفل ومن الداخل إلى الخار .
ٌ .3تم إزالة االتساخات الظا رة وال.
ٌ .4جب ن تكون الوحدة دائما نظٌفة وجافة وخالٌة من الؽبار.
ٌ .5جددددددددب اسددددددددتخدام منظفددددددددات مددددددددن الصددددددددابون لؤلرضددددددددٌات والجدددددددددران وؼٌددددددددر
مخلوطة بالكلور.
ٌ .6دددددتم مسدددددع األرضددددددٌات والجددددددران بددددددالكلور بتركٌدددددز  1000جددددددزء فدددددً الملٌددددددون
بعد التنظٌؾ بالماء والصابون.
 .7فً حاالت التلوث الظا ر بالدم واالنسكابات الكبٌرة ٌتم وال :إزالة الدم بمطعة شاش او
لماش ات االستخدام الواحد وٌتم التخل منها فً حاوٌة النفاٌات الخطرة وثم استعمال
كلور فً مكان االنسكاب بتركٌز  5000جزء بالملٌون وٌترن لمدة  15دلٌمة ومن ثم
ٌنظؾ المكان بالماء والصابون وٌتم تطهٌر المكان بكلور بتركٌز  1000جزء بالملٌون.
ٌ .8جب إزالة االنسكابات الدموٌة الصؽٌرة مباشرة وٌمسع االنسكاب بمطعة شاش و لماش
ات االستخدام الواحد مبللة بكلور بتركٌز  1000جزء بالملٌون.
ٌ .9دددددتم ؼسددددددل وتطهٌددددددر الجدددددددار بمحددددددٌط حضددددددانة الطفددددددل عنددددددد تؽٌٌددددددر الحضددددددانة او
خدددددرو الطفدددددل مدددددن المسدددددم وكددددد لن كدددددل المخدددددار المحٌطدددددة بالحضدددددانة مثدددددل:
جحامدددددل المحالٌدددددل ،مخدددددار األكسدددددجٌن ،مخدددددار الهدددددواء والتشدددددفٌط) .فدددددً الحدددددال
وال تترن الحضانة بدون تطهٌر ألي سبب من األسباب.
ٌ .11جب ؼسل وتطهٌر وتجفٌؾ الصبانات الثابتة ٌومٌا لبل إعادة تعبئتها.
 األفراد الغٌر العاملٌن بالمسم (الزائرٌن):
 .1ال بد من رجوعهم إلى الممر /ة المسئول بالوحدة لمعرفة التعلٌمات.
 .2تحدٌد مواعٌد ثابتة للزٌارة.
ٌ .3جب ؼسل األٌدي باستخدام مطهر .جالزائرٌن).
ٌ .4حظر لمس األجهزة والحضانات والمعدات من لبل الزوار.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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تمتصر الزٌارة على ولٌاء األمور فمط جاألب واالم).
فً حاالت العزل تتم الزٌارة من خار ؼرفة العزل عبر النواف الزجاجٌة.
ٌمنع منعا باتا تواجد عدد كبٌر من الزوار داخل الوحدة فً ن واحد.
ٌمنددددددع الزائدددددددرٌن مدددددددن دخدددددددول الوحددددددددة فدددددددً حالدددددددة إصدددددددابتهم بدددددددأمرا
باللمس و الر ا و الهواء.

تنتمدددددددل

المراجع العلمٌة21،20،19،18 :
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اسم السٌاسة:
منع العدوى عن طرٌك جهاز التنفس الصناعً
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم:
حدٌثً الوالدة

الكود:
IC – 07
إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسة :منع العدوى المنمولة عن طرٌك جهاز التنفس الصناعً.
ممدمة:
 .1تحتدددددل العددددددوى المكتسدددددبة عدددددن طرٌدددددك جهددددداز التدددددنفس الصدددددناعً المرتبدددددة الثانٌدددددة
بالنسبة للعدوى المكتسبة داخل لسام حدٌثً الوالدة.
 .2العدوى المكتسبة عن طرٌك جهاز التنفس الصناعً ً :ظهور ي عبلمات إكلٌنٌكٌة،
إشعاعٌة ،مكروبٌولوجٌة بعد وضع المرٌ على جهاز التنفس الصناعً ب  48ساعة
وال تكون العبلمات المرضٌة موجودة لحظة الدخول او خبلل فترة حضانة المر وك لن
عن جهاز التنفس الصناعً .جتابع سٌاسة الترصد
لؽاٌة  24ساعة بعد فصل المرٌ
} {IC-16لكافة المعطٌات).
 .3الؽدددددددر مددددددددن السٌاسدددددددة المحافظددددددددة علدددددددى عدددددددددم انتمدددددددال العدددددددددوى للمرضددددددددى
الموصولٌن على جهاز تنفس صناعً.
اإلجراء:
 سٌاسة عامة:
ٌ .1جب ؼسل األٌدي ؼسبل صحٌا لبل تركٌب األنبوبة الحنجرٌة للمرٌ .
ٌ .2جب ؼسل الٌدٌن و تطهٌر ما بٌن المرٌ واآلخر والتجفٌؾ جٌدا.
ٌ .3جب تؽٌٌر المفاز بٌن المرٌ واآلخر.
و التشفٌط.
ٌ .4جب ارتداء الكمامة والمناع عند التعامل مع المرٌ
ٌ .5جب ن ٌكون لكل مرٌ  Amboمخص له.
 التوصٌات األساسٌة لمنع عدوى جهاز التنفس الصناعً:
 .1االلتزام بؽسٌل األٌدي.
 .2تجنب وضع المرٌ على جهاز التنفس الصناعً لدر اإلمكان.
 .3العناٌة بالفم بشكل مستمر.
 .4شفط كافة اإلفرازات من الفم واألنبوب الحنجري بصورة دورٌة.
 .5التمٌددددددٌم الٌدددددددومً الحتٌدددددددا المدددددددرٌ للتددددددنفس الصدددددددناعً وفصدددددددل الجهددددددداز فدددددددً
الرب فرصة ممكنة.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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 .6الحد من انتفاخات البطن والمعدة.
العناٌة بالمرٌض الموصول بجهاز التنفس الصناعً:
 .1تؽٌٌدددددر وصدددددبلت األكسدددددجٌن الخاصدددددة بجهددددداز التدددددنفس الصدددددناعً فمدددددط فدددددً حالدددددة
االتساخ و وجود عٌوب فً الوصبلت.
ٌ .2جدددددب اسدددددتعمال لسدددددطرة تشدددددفٌط جدٌددددددة عندددددد كدددددل مدددددرة ٌدددددتم فٌهدددددا التشدددددفٌط مدددددن
األنبوب الحنجري.
ٌ .3جدددددددب ؼسدددددددل جهددددددداز ترطٌدددددددب المٌدددددددا الموصدددددددول بجهددددددداز التدددددددنفس الصدددددددناعً
وتطهٌر ٌومٌا.
ٌ .4تم تؽٌٌر الماء فً جهاز الترطٌب كل  8ساعات وبماء معمم او مؽلً مسبما.
 .5استعمال ماء معمم للتبخٌرة.
ٌ .6منددددع منعدددددا باتدددددا وضددددع المحلدددددول الملحدددددً فدددددً األنبددددوب الحنجدددددري خدددددبلل عملٌدددددة
شفط اإلفرازات.
ٌ .7جب وضع فلتر بكتٌري بوصبلت الجهاز التنفسً واستبدالها فً حالة االتساخ.

 تنظٌف و تطهٌر األدوات و جهاز التنفس الصناعً:
Ambo bag .1
ٌ oجددددددددب ؼسددددددددله بالمدددددددداء والصددددددددابون وتطهٌددددددددر بكحددددددددول %70مددددددددرة واحدددددددددة
سبوعٌا وكلما ٌتسخ.
ٌ oجب ؼسله وتعمٌمه بٌن المرٌ واآلخر و تطهٌر عالً المستوى.
 oبالنسدددددددبة للحددددددداالت المصدددددددابة ببكتٌرٌدددددددا مماومدددددددة للمضدددددددادات الحٌوٌدددددددة جٌجدددددددب
ؼسدددددله بالمددددداء والصدددددابون تدددددم تعمٌمددددده بجهددددداز التعمدددددٌم جتوجدددددد ندددددواع مدددددن االمبدددددو
ٌمكددددددن ن تعمددددددم بجهدددددداز التعمددددددٌم العددددددادي عنددددددد  121درجددددددة مئوٌددددددة) او وضددددددعه
فددددددً محلددددددول ٌدددددددروجٌن بٌروكسددددددٌد  7.5%جمدددددداء كسددددددجٌن) لمدددددددة  30دلٌمددددددة
تم شطفه بماء معمم و ماء مؽلً مسبما تم ٌجفؾ.
Ambo mask .2
ٌجب ؼسله جٌدا بالماء والصابون وتطهٌر بكحول  %70بعد كل استخدام.
o
Laryngoscope .3
ٌجددددددب ن ٌددددددتم ؼسددددددله ج ٌدددددددا بالمدددددداء والصددددددابون وتجفٌفدددددده جٌدددددددا ،تددددددم ٌمسددددددع
o
بمطعدددددددة شددددددداش مبللدددددددة بكحدددددددول  70%بعدددددددد كدددددددل اسدددددددتخدام وٌوضدددددددع داخدددددددل علبدددددددة
محكمة اإلؼبلق و كٌس ببلستٌن محكم اإلؼبلق.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ventilator .4
ٌ oجب دائما المحافظة على نظافة الجهاز من الخار .
ٌ oددددددتم تنظ ٌددددددؾ جهدددددداز التددددددنفس الصددددددناعً مددددددن الخددددددار بمطعددددددة لمدددددداش بهددددددا مدددددداء
وصدددددابون فدددددً بداٌدددددة كدددددل ٌدددددوم صدددددباحا وعندددددد حددددددوث ي اتسددددداخ مرئدددددً وبدددددٌن
المرٌ واآلخر.
ٌ oدددددددتم تطهٌدددددددر جهددددددداز التدددددددنفس الصدددددددناعً بعدددددددد التنظٌدددددددؾ باسدددددددتعمال مركبدددددددات
االمونٌا الرباعٌة او حسب تعلٌمات الشركة المصنعة للجهاز.
 oال ٌستخدم الكلور لتنظٌؾ األجهزة و لن لتأثٌر على ٌاكل األجهزة والشاشات.
Suction bottle .5
ٌ oمكدددددددن اسدددددددتخدام العبدددددددوات ات االسدددددددتخدام الواحدددددددد إ ا كدددددددان متدددددددوفر بدددددددٌن كدددددددل
مرٌ ومرٌ .
 oبالنسدددددبة للعبدددددوات متعدددددددة االسدددددتخدامٌ :جدددددب ؼسدددددلها ٌومٌدددددا وبدددددٌن كدددددل مدددددرٌ
ومدددددرٌ بالمددددداء والصدددددابون جٌددددددا ثدددددم تجفدددددؾ وٌدددددتم نمعهدددددا فدددددً كلدددددور بتركٌدددددز
 1000جزء بالملٌون لمدة  15دلٌمة وثم شطفها جٌدا بماء مؽلً مسبما.
ٌ oجب تؽٌٌر الوصبلت الخاصة بجهاز التشفٌط بٌن كل مرٌ ومرٌ .
 Oxygen bottle .6جعبوات األكسجٌن المثبتة بالحائط)
ٌ oجددددددب ؼسددددددلها ٌومٌددددددا بالمدددددداء والصددددددابون وتعبئتهددددددا بمدددددداء معمددددددم او مدددددداء مؽلددددددً
مسبما .وٌحظر تعبئتها بماء جاري.
ٌ oجب استبدالها و ؼسلها وتطهٌر ا بٌن المرٌ واآلخر.
ٌ oستثنى من لن لسام الطوارئ ،بحٌث ٌتم ؼسل العبوة واستبدالها كل  24ساعة.
 oعنددددددد عدددددددم وجددددددود طفددددددل فددددددً الحضددددددانة ترفددددددع مددددددن الحددددددائط وتؽسددددددل وتطهددددددر
وتوضدددددع فدددددً كدددددٌس ببلسدددددتٌن محكدددددم اإلؼدددددبلق وٌدددددتم تركٌبهدددددا عندددددد اسدددددتمبال حالدددددة
جدٌدة فمط وال تترن مثبتة فً الحائط فً حال عدم االستخدام.
المراجع العلمٌة25،24،23،22 :
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اسم السٌاسة:
العـزل
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

الكود:
IC – 08
المسم:
حدٌثً الوالدة

إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةةةةة :تطبٌدددددددك لواعدددددددد العدددددددزل تبعدددددددا لنوعٌدددددددة العدددددددزل وندددددددوع المٌكدددددددروب وطرٌمدددددددة
انتمال العدوى.
ممدمة:
 .1الؽر من السٌاسة و المحافظة على عدم انتشار العدوى.
 .2العددددزل ٌنمسدددددم إلدددددى لسدددددمٌن  .aعدددددزل مفددددرد  . bعدددددزل جمددددداعً جفدددددً حدددددال ال توجدددددد
ؼددددرؾ عددددزل كافٌددددة ٌددددتم تجمٌددددع كافددددة الحدددداالت التددددً تعددددانً مددددن نفددددس المددددر فددددً
صالة واحدة).
 .3تنتمل العدوى بالطرق التالٌة:
contact director
 oعةةةةةن طرٌةةةةةك الةةةةةتالمس المباشةةةةةر والغٌةةةةةر المباشةةةةةر (
 ،)indirectوالشدددددائع فدددددً لسددددددام األطفدددددال حددددددٌثً الدددددوالدة ددددددو
contact
انتمدددددال العددددددوى عدددددن طرٌدددددك الدددددتبلمس الؽٌدددددر المباشدددددر و لدددددن ٌعدددددود إلدددددى عددددددم
التددددددزام الطددددددوالم الطبٌددددددة بؽسددددددٌل األٌدددددددي و ددددددو السددددددبب الرئٌسددددددً فددددددً انتمددددددال
ال عددددددددوى بدددددددالتبلمس الؽٌدددددددر المباشدددددددر وكددددددد لن عددددددددم تطهٌدددددددر األجهدددددددزة واألدوات
مثدددددددل الحضدددددددانات والترمدددددددومترات والسدددددددماعات الطبٌدددددددة وكافدددددددة األجهدددددددزة التدددددددً
تبلمس الطفل .مثال لبع األمرا الخطرة التً تنتمل بالتبلمس.
MDRO
MRSA: Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus.
CRE: Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae.
VRE: Vancomycin Resistant Enterococci.
امةةةةةا بالنسةةةةةبة النتمةةةةةال العةةةةةدوى بةةةةةالتالمس المباشةةةةةر فهةةةةةو نتٌجةةةةةة أخطةةةةةاء طبٌةةةةةة وذلةةةةةن
بوضع اكثر من طفل فً حضانة واحدة فً نفس الولت.
 oعةةةةةةةن طرٌةةةةةةةك الةةةةةةةرذاذ ( ،)dropletواألمدددددددرا التدددددددً تنتمدددددددل عدددددددن الطرٌدددددددك
الدددددر ا ندددددادرا جددددددا مدددددا تنتشدددددر فدددددً لسدددددام الحضدددددانات حٌدددددث ن كدددددل طفدددددل فدددددً
حضدددددانة مسدددددتملة ومؽلمدددددة وكددددد لن المسدددددافة الفاصدددددلة بدددددٌن الحضدددددانات سدددددبب فدددددً
influenza,
مثددددددال لددددددبع األمددددددرا ج
منددددددع انتمددددددال العدددددددوى بددددددالر ا .
.)meningitis, Rubella
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 oعن طرٌك الهواء ( ،)Airborneو األمرا تنتشر عن طرٌك الهواء عند إصابة
المرٌ بأمرا الجدٌري المائً والدرن والحصبة ،ومن االمرا التً تصٌب حدٌثً
الددددددوالدة ؼالبددددددا الجدددددددٌري المددددددائً فددددددً حددددددال إصددددددابة االم بهدددددد ا المددددددر لبددددددل
الدددددددوالدة ب ٌ 5دددددددام وخدددددددبلل ول ٌدددددددومٌن مدددددددن الدددددددوالدة ،مدددددددا بالنسدددددددبة للددددددددرن
والحصبة نادرا جدا ما تحدث حاالت إصابة لحدٌثً الوالدة.
اإلجراء:
 بالنسبة للفرٌك الطبً:
ٌ .1جب تطبٌك االحتٌاطات المٌاسٌة لمكافحة العدوى على جمٌع الفرٌك الصحً والمرضى.
ٌ .2جب تطبٌك االحتٌاطات الخاصة بكل مر على حدة تبعا لطرٌمة انتمال المر .
ٌ .3جب تملٌل الحركة بمدر المستطاع داخل ؼرفة العزل.
 بالنسبة لآلالت واألدوات المستخدمة:
ٌ .1جدددددب تنظٌدددددؾ وتطهٌدددددر وتعمدددددٌم األدوات المتعدددددددة االسدددددتخدام كمدددددا دددددو موصدددددى
به فً سٌاسة إعادة معالجة األدوات.
ٌ .2جدددددددددب الدددددددددتخل مدددددددددن اآلالت واألدوات المسدددددددددتخدمة مدددددددددع النفاٌدددددددددات الطبٌدددددددددة
الملوثة إ ا كانت ات االستخدام الواحد.
 بالنسبة لبٌئة غرفة العزل:
ٌ .1جب ن تكون نظٌفة دائما وجافة.
ٌ .2جب تنظٌؾ ؼرفة العزل واألسطع تنظٌفا رطبا ٌومٌا من األعلى إلى األسفل وعند بداٌة
خر بالماء والصابون
كل وردٌة وحال االتساخ فً ي ولت وبٌن خرو ودخول مرٌ
تم بالكلور  5000جزء بالملٌون.
ٌ .3جب تطهٌر الحضانات جٌدا ٌومٌا وفً بداٌة كل وردٌة وحال االتساخ فً ي ولت وٌتم
ؼسلها كل ٌ 5ام وبعد خرو المرٌ بالماء والصابون ومن ثم شطفها بالماء وتجفٌفها
ثم بالكلور  5000جزء بالملٌون و مركبات األمونٌا الرباعٌة بعد مراجعة تعلٌمات
الشركة المصنعة للحضانات.
 .4توضع النفاٌات الخاصة بالعزل مع النفاٌات المعدٌة.
ٌ .5جدددددب ان ٌرتددددددي الفرٌددددددك الطبدددددً الوالٌددددددات الشخصدددددٌة فدددددً حددددددال التعامدددددل مددددددع
المرٌ حسب نوع المر .
 .6ال تسددددددتعمل الوالٌددددددات الشخصددددددٌة ألكثددددددر مددددددن مددددددرٌ وٌجددددددب الددددددتخل منهددددددا
فً سلة النفاٌات الخطرة بعد االستخدام.
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 بالنسبة لؤلمراض المنمولة عن طرٌك الهواء مثل جالدرن ،الحصبة ،الجدٌري المائً وؼٌر م)
ٌجب عمل اآلتً:
ٌ .1جدددددب وضدددددع المدددددرٌ فدددددً ؼرفدددددة عدددددزل وٌكدددددون البددددداب دائمدددددا مؽلمدددددا والضدددددؽط
الجدددددددوي ٌكدددددددون سدددددددلبً داخدددددددل الؽرفدددددددة وٌوجدددددددد مؽسدددددددلة عندددددددد مددددددددخل الؽرفدددددددة
ومتوفر مطهر لؽسٌل األٌدي.
ٌ .2جب ارتداء الكمامة ات الكفاءة العالٌة مثل ج )N95إن مكن و  2كمامة جراحٌة.
ٌ .3جب ارتداء ما ٌلزم من الوالٌات الشخصٌة حسب نوع اإلجراء.
ٌ .4جدددددب مندددددع الزائدددددرٌن مدددددن دخدددددول الؽرفدددددة وفمدددددط ٌمكدددددنهم الزٌدددددارة مدددددن خدددددار
الحاجز الزجاجً للؽرفة.
مالحظةةةةة :الجدددددٌري المددددائً ٌنتمددددل بدددداللمس وبددددالهواء ،وٌجددددب عددددزل المددددرٌ مددددن
الٌدددددوم الثدددددامن بعدددددد تعرضددددده لمدددددرٌ مصددددداب بالجددددددٌري المدددددائً ولؽاٌدددددة الٌدددددوم 21
و حتدددددى تختفدددددً كافدددددة التمرحدددددات الجلدٌدددددة فدددددً حدددددال ن الطفدددددل لدددددم
بعدددددد التعدددددر
ٌحصدددددددل علدددددددى المصدددددددل الخدددددددا بالجددددددددٌري وفدددددددً حدددددددال حصدددددددول الطفدددددددل علدددددددى
المصدددددددل الخدددددددا بالجددددددددٌري ٌسدددددددتمر العدددددددزل للٌدددددددوم  28بعدددددددد التعدددددددر لمدددددددرٌ
مصاب بالجدٌري.
 بالنسبة لؤلمراض المنمولة عن طرٌك التالمس :مثل ج MRSA, VRE, CREوؼٌر ما)
و بددددددددأنواع البكتٌرٌددددددددا التددددددددً ال
ٌتوجددددددددب عددددددددزل الحدددددددداالت المصددددددددابة بدددددددداألمرا
تسدددددتجٌب لؽالبٌدددددة المضدددددادات الحٌوٌددددد ة فدددددً ؼدددددرؾ عدددددزل منفصدددددلة ،و ؼدددددرؾ عدددددزل
جماعٌددددة بحٌددددث ٌددددتم تجمٌددددع كافددددة الحدددداالت المصددددابة مددددن نفددددس نددددوع المٌكددددروب فددددً
صالة واحدة:
الحاالت:
ٌ .1جب إتباع التالً عند التعامل مع مثل
ٌ oوضددددددع المددددددرٌ داخددددددل ؼرفددددددة عددددددزل وٌوجددددددد بددددددالمرب منهددددددا مؽسددددددلة ومتددددددوفر
صابون ومطهر لؽسل األٌدي وورق تجفٌؾ لؤلٌدي.
ٌ oجب على ممدمً الخدمة الصحٌة العمل باالحتٌاطات المٌاسٌة لمكافحة العدوى.
ٌ oجدددددب ارتدددددداء مدددددا ٌلدددددزم مدددددن والٌدددددات شخصدددددٌة تبعدددددا لندددددوع اإلجدددددراء كمدددددا دددددو
موصددددى بدددده لكددددل إجدددددراء وارتددددداء لفددددازات نظٌفددددة وعبددددداءة عنددددد كددددل تعامددددل مدددددع
المدددددددرٌ جالعبدددددددداءة الطبٌددددددددة ٌمكددددددددن اسددددددددتخدامها لددددددددنفس المددددددددرٌ والممددددددددر
لمددددددة وردٌدددددة كاملدددددة بحٌدددددث ٌدددددتم خلعددددده داخدددددل ؼرفدددددة العدددددزل وعددددددم التجدددددول بددددده
خددددددار الؽرفددددددة و المكددددددان و إ ا متددددددوفر كمٌددددددات كبٌددددددرة مددددددن العبدددددداءات ٌمكددددددن
استخدام عباءة عند كل إجراء مع المرٌ (.
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لتطهٌددددددر

ٌ oجددددددب االلتددددددزام التددددددام بؽسددددددٌل األٌدددددددي صددددددحٌا و بددددددالكحول المخصدددددد
األٌدي بعد ترن منطمة العزل.
ٌ oجددددددب ن ٌكددددددون ملددددددؾ المددددددرٌ وتدددددد كرة العددددددبل بعٌددددددد عددددددن الحضددددددانة وٌجددددددب
تطهٌر األٌدي جٌدا بعد لمس المرٌ ولبل لمس ملؾ المرٌ .
 .2المرٌ المصاب ٌ MRSAتم إتباع اإلجراءات السابمة.
 .3المددددرٌ المصدددداب  VRE or CREكددددل مددددا سددددبك مددددن إجددددراءات باإلضددددافة
إلدددددى تحدٌدددددد ممدددددر واحدددددد ٌمدددددوم بالتعامدددددل مدددددع الطفدددددل وال ٌتدددددولى ي مهدددددام خدددددرى
داخددددددل المسددددددم وٌحظددددددر مددددددن التعامددددددل مددددددع طفددددددال خددددددرٌن ؼٌددددددر مصددددددابٌن بدددددد ات
المٌكروب جعزل الممر ).
المراجع العلمٌة28،27،26 :
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اسم السٌاسة:
جمع عٌنات للزراعة المٌكروبٌولوجٌة ونملها
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم:
حدٌثً الوالدة

الكود:
IC – 09
إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةةةةةٌ :لتدددددددزم الفرٌدددددددك الطبدددددددً العامدددددددل بمسدددددددم األطفدددددددال حددددددددٌثً الدددددددوالدة باسدددددددتخدام
األسالٌب الصحٌحة لجمع ونمل العٌنات للزراعة المٌكروبٌولوجٌة.
ممدمة:
 .1الؽدددددر مدددددن ددددد السٌاسدددددة دددددو التدددددزام الفرٌدددددك الطبدددددً بجمدددددع العٌندددددات للزراعددددددة
المٌكروبٌولوجٌة بطرٌمة صحٌحة ودون تلوث ثناء الجمع و النمل.
 .2نمدددددددل العٌندددددددات للزراعدددددددة لمسدددددددم المٌكروبٌولدددددددوجً بأسدددددددرع ولدددددددت الن التدددددددأخٌر فدددددددً
توصددددددٌل العٌنددددددات للمختبددددددر لددددددد ٌدددددد دي إلددددددى ددددددبلن بعدددددد المٌكروبددددددات الحساسددددددة
والضعٌفة وب لن تكون النتائج سلبٌة.
ٌ .3جددددددب نمددددددل العٌنددددددات إلددددددى المختبددددددر بطددددددرق مندددددده جتوضددددددع العٌنددددددات داخددددددل حاوٌددددددة
محكمة اإلؼبلق و تنمل إلى المختبر).
ٌ .4جددددددب سددددددحب عٌنددددددات الزراعددددددة للدددددددم لكددددددل األطفددددددال عنددددددد الدددددددخول لبددددددل إعطدددددداء
المضددددددداد الحٌدددددددوي ،واألطفدددددددال الددددددد ٌن ٌدددددددتم اسدددددددتمبالهم مدددددددن مستشدددددددفى خدددددددر وعندددددددد
الحاجددددددة وكدددددد لن عٌنددددددات مثددددددل البددددددول و الددددددبلؽم مددددددن األنبددددددوب الحنجددددددري و النخدددددداع
الشوكً إ ا كان نان ي اشتبا بالتهابات.
 .5األطفدددددال الددددد ٌن ٌدددددتم إدخدددددالهم للمسدددددم للمتابعدددددة ودون وصدددددؾ مضددددداد حٌدددددوي ال داعدددددً
لسددددددحب عٌنددددددات للزراعددددددة لهددددددم إال إ ا كددددددان نددددددان احتمددددددال ن ٌكددددددون الطفددددددل حامددددددل
لنوع من البكتٌرٌا ج.)colonize
اإلجراء:
 بالنسبة لعٌنات الدم:
ٌ .1مندددددع سدددددحب عٌندددددات لزراعدددددة عٌندددددة مدددددن الددددددم مدددددن المسددددداطر الورٌدٌدددددة المركزٌدددددة او
الموضدددددوعة بالحبدددددل السدددددري و مدددددن كدددددانٌوال ،ألنددددده فدددددً حالدددددة السدددددحب لدددددد تتلدددددوث
العٌنة من المسطرة وب لن تكون النتائج ؼٌر صحٌحة.
 .2ؼسل األٌدي ؼسٌل صحً وتجفٌفها جٌدا.
 .3تحضددددددٌر كافددددددة المسددددددتلزمات البلزمددددددة لسددددددحب العٌنددددددة جرابددددددط مطدددددداطً للٌددددددد ،حمنددددددة
معممدددددددة ،إبدددددددرة معممدددددددة ،لفدددددددازات معممدددددددة ،لطدددددددن مبلدددددددل بالبولٌددددددددٌن  ،10%عبدددددددوة
المٌدٌا الناللة الخاصة).
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 .4التأكدددددد مدددددن ن العبدددددوة محكمدددددة اإلؼدددددبلق والمٌددددددٌا نظٌفدددددة وال توجدددددد عبلمدددددات لتلوثهدددددا
او نمو بكتٌري بداخلها.
 .5كتابة بٌانات المرٌ على العبوة و وضع ملصك بالبار كود الخا بالمرٌ .
 .6اختٌار مكان مناسب ونظٌؾ لسحب العٌنة.
 .7تحدٌد الورٌد ،ووضع الرابط المطاطً على المكان ب  5سم و كثر.
 .8تطهٌر الٌدٌن بالكحول الخا بتطهٌر األٌدي وارتداء المفازات المعممة.
 .9تطهٌدددددر مكدددددان السدددددحب بمطنددددده مبللدددددة بولٌددددددٌن  10%وتتدددددرن لمددددددة دلٌمتدددددٌن ومدددددن ثدددددم
شاشددددة مبللددددة بمدددداء معمددددم وباتجددددا واحددددد وٌحظددددر مبلمسددددة المكددددان المطهددددر بالٌددددد فددددً
حال عدم ارتداء لفازات معممة.
 .11وخز الورٌد باستخدام الحمنة المعممة واإلبرة المعممة وسحب العٌنة.
 .11تطهٌر الؽطاء المطاطً لفو ة عبوة المٌدٌا ووضع الكمٌة المناسبة من الدم داخل العبوة.
 .12وضع العبوة داخل حاوٌة محكمة اإلؼبلق وتنمل للمختبر دون تأخٌر.
 .13خلع المفازات وتطهٌر األٌدي.
 كمٌات الدم موضحة بالدول التالً:
Recommended volume of blood for culture in pediatric patients
)(Blood culture set may use only 1 bottle

% of total
Blood
Volume

)Recommended Volume of Blood for Culture (ml
Total
Weight of Total patient Culture Culture
Volume
Patient
Blood
Set
set No.
for Culture
)(kg
Volume (ml) No. 1
2
)(ml
≤1 kg
50 – 99
2
…….
2

4

1.1 – 2

4

4

2

2

100 – 200

2.1
–
> 200
4
2
6
3
12.7
- When 10 ml of blood or less is collected, it should be inoculated
into a single aerobic blood culture bottle.
)- Culture Set: (1 aerobic) or (2 aerobic
- Culture set No: Time in between 2 collected blood sample for
culture
- Blood to broth ratio is 1:10
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
43

جمع عٌنات للزراعة المٌكروبٌولوجٌة ونملها






IC – 09

بالنسبة لعٌنات البول:
 )suprapubicمراجعددددددة سٌاسددددددة
 .1سددددددحب عٌنددددددة مددددددن المثانددددددة جaspiration
اإلجراءات المانعة للتلوث و مشا دة الفٌدٌو المرفك.
 .2سحب عٌنة من المسطرة البولٌة
 oؼسل األٌدي بالمطهر جؼسٌل صحً) وتجفٌفهم جٌدا.
 oارتداء لفازات نظٌفة.
 oإؼبلق وصلة البول ما بٌن المسطرة وكٌس التجمٌع لمدة  15دلٌمة.
 oتحضدددددٌر علبددددددة معممددددددة لعٌنددددددة البددددددول وكتابدددددة كافددددددة بٌانددددددات الطفددددددل علٌهددددددا،
وتحضٌر حمنة نظٌفة ومعممة ولطعة شاش مبللة بكحول .70%
 oؼسل األٌدي ؼسٌل صحً وتجفٌفهم جٌدا وارتداء لفاز معمم.
 oمسع المسطرة البولٌة من عند التفرٌعة الموجودة بنهاٌة المسطرة عن المخر .
 oسددددحب العٌندددددة بواسدددددطة وخدددددز المسدددددطرة مددددن سدددددفل التفرٌعدددددة وعملٌدددددة الشدددددفط
ثنددددددداء الدددددددوخز وجمدددددددع الكم ٌدددددددة البلزمدددددددة ووضدددددددعها فدددددددً العبدددددددوة المعممدددددددة
والمدون علٌها بٌانات المرٌ .
 oتوضدددددددع داخدددددددل حاوٌدددددددة محكمدددددددة اإلؼدددددددبلق وتنمدددددددل للمختبدددددددر فدددددددً مددددددددة ال
تتجاوز ساعتٌن.
بالنسبة لعٌنات النخاع الشوكً:
 .1ؼسل الٌدٌن ؼسٌل جراحً.
 .2ارتداء كافة الوالٌات الشخصٌة جكمامة جراحٌة ،لفازات معممة وعباءة معممة).
 .3وضع الطفل فً الوضع المناسب للسحب بمساعدة ممر .
 .4تطهٌدددددر مكدددددان السدددددحب بالبولٌددددددٌن  %10باتجدددددا واحدددددد و باتجدددددا دائدددددري مدددددن
الداخل للخار واالنتظار لمدة دلٌمتٌن ثم مسع بكحول .70%
 .5سحب العٌنة ووضعها فً األنابٌب المعممة وٌحكم إؼبللها.
 .6توضع نبوبة العٌنة داخل حاوٌة محكمة اإلؼبلق وترسل إلى المختبر فً مدة ال تتجاوز
ساعة وال تحفظ فً الثبلجة ،حٌث انه ٌوجد نواع من المٌكروبات الحساسة والضعٌفة
والتً لد تموت إ ا لم تتم زراعة العٌنات خبلل ساعة.
 .7فً حال كانت المدة تتجاوز ساعة ٌجب وضع العٌنة للزراعة المٌكروبٌولوجٌة فً مٌدٌا
ناللة ج )TIMوتترن فً درجة حرارة الؽرفة.
بالنسبة لعٌنات اإلفرازات الرئوٌة من األنبوبة الحنجرٌة ()ETT
 .1ؼسل الٌدٌن بالمطهر وتجفٌفهما جٌدا.
 .2ارتداء لفازات نظٌفة وكمامة جراحٌة ولناع الوجه.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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 .3تحضٌر عبوة معممة مخصصة إلفرازات جهاز التنفس الصناعً.
 .4المحافظة على نبوب التشفٌط معمم وسحب العٌنة البلزمة.
 .5تؽلددددددك العبددددددوة ب حكددددددام وٌسددددددجل اسددددددم المددددددرٌ علٌهددددددا وتوضددددددع داخددددددل حاوٌددددددة
محكمددددددة اإلؼددددددبلق وترسددددددل للمختبددددددر دون تددددددأخٌر وكحددددددد لصددددددى خددددددبلل سدددددداعة
تتم زراعة العٌنة.
 .6فددددً حددددال عدددددم إرسدددددال العٌنددددة مباشددددرة إلددددى المختبدددددر وفددددً مدددددة تتجدددداوز سددددداعة
ٌجب وضع العٌنة فً مٌدٌا ناللة ج.)Carry-Blair
 جمع عٌنات البراز:
ٌ .1جب كتابة بٌانات الطفل على العبوة المعمة.
 .2ؼسل األٌدي صحٌا وتجفٌفهم جٌدا.
 .3ارتداء لفاز نظٌؾ.
ٌ .4دددددتم جمدددددع  1-2mlمدددددن البدددددراز مدددددن حفاضدددددة الطفدددددل بحٌدددددث ال ٌكدددددون مدددددر علٌددددده
ولدددددت طوٌدددددل ووضدددددعه داخدددددل العبدددددوة المعمدددددة وإحكدددددام اإلؼدددددبلق جٌددددددا ومدددددن ثدددددم
داخل حاوٌة وتنمل للمختبر مباشرة.
 .5ك لن ٌمكن اخ ج )rectal swabعوضا عن عٌنة البراز.
ٌ .6مكدددددددن وضدددددددع العٌندددددددات التدددددددً ال تدددددددتم زراعتهدددددددا مباشدددددددرة علدددددددى مدددددددادة ناللدددددددة
للمحافظة على العٌنة مثل ج.)Cary Blair Medium
 جمع عٌنات الصدٌد و مسحات الجلد:
ٌ .1جب ؼسل األٌدي صحٌا وتجفٌفهم جٌدا.
 .2عٌنددددات الصدددددٌدٌ :ددددتم رفددددع الؽٌددددار عددددن الجددددرح بواسددددطة لفدددداز نظٌددددؾ ومددددن ثددددم
تطهٌدددددر األٌددددددي بدددددالكحول وارتدددددداء لفددددداز معمدددددم ومسدددددع حدددددواؾ الجدددددرح بمطعدددددة
شددددداش معممدددددة مبللدددددة بمحلدددددول ملحدددددً و مددددداء معمدددددم ،و مدددددن ثدددددم خددددد عٌندددددة و
مسحة من داخل الجرح من الصدٌد.
 .3عٌنات مسحات الجلد لحاالت ٌ :MRSAتم ارتداء لفازات معممة ومسع المكان وال
بمحلول ملحً إلزالة األوساخ عن الجلد ،تم ٌجب ن تبلل  swabفً المادة الناللة وٌتم
اخ عٌنتٌن بواسطة  swabمن منطمة  axillaryمن الناحٌتٌن بنفس  ،swabوك لن من
منطمة  inguinalمن الناحٌتٌن ب  swabخر ،تم توضع العٌنات فً نابٌب محكمة
اإلؼبلق .المادة الناللة ج.)Amies or Thioglycallate
 .4تكتددددددب بٌانددددددات المددددددرٌ علددددددى األنابٌددددددب و العبددددددوات مددددددع تحدٌددددددد مكددددددان اخدددددد
العٌنة وتوضع داخل حاوٌة محكمة اإلؼبلق وترسل للمختبر.
المراجع العلمٌة30،29 :
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السٌاسةةةةةةةةةٌ :لتددددددددزم جمٌددددددددع التمددددددددرٌ والعمددددددددال بالتعامددددددددل الصددددددددحٌع مددددددددع مددددددددبلءات
المستشفى ثناء جمع وفرش وتداول مفروشات المستشفى.
ممدمة:
 .1إن المددددددبلءات الخاصددددددة بالحضددددددانات واألسدددددد رة بشددددددكل عددددددام تعتبددددددر مصدددددددر لنمددددددل
العدوى عن طرٌك التبلمس الؽٌر المباشر.
 .2كدددددد لن األؼطٌددددددة وكددددددل المصددددددنوعات مددددددن األلمشددددددة التددددددً ٌددددددتم اسددددددتخدامها خددددددبلل
التعامل مع المرضى مصدر من مصادر العدوى.
ٌ .3صنؾ الؽسٌل إلى:
السوائل دم
 غسٌل مبلل أو متسخ :و و الؽسٌل ال ي ٌكون مبلل بالسوائل سواء كانت
و بول و ي سوائل مجهولة المصدر ،و ٌوجد اتساخ ظا ر.
 غسةةةةةٌل جةةةةةاف :والؽسدددددٌل الددددد ي ٌكدددددون جددددداؾ وال تظهدددددر علٌددددده عبلمدددددات اتسددددداخ
ولكن تم استخدامه لمرٌ .
 .4عنددددددد تجمٌددددددع الؽسددددددٌل داخددددددل المسددددددم ٌجددددددب فصددددددل الؽسددددددٌل مددددددن لبددددددل التمددددددرٌ
حسدددددددب التصدددددددنٌؾ سدددددددالؾ الددددددد كر بحٌدددددددث ٌكدددددددون بكدددددددل لسدددددددم عربدددددددة بعجدددددددبلت
وتحتددددددوي علددددددى حدددددداوٌتٌن مددددددن الممدددددداش ؼٌددددددر منفدددددد ة للسددددددوائل و حدددددداوٌتٌن مددددددن
كٌددددداس الببلسدددددتٌن وفدددددً كدددددبل الحدددددالتٌن ٌجدددددب ن ٌكدددددون لهمدددددا ؼطددددداء ٌحكدددددم إؼبللددددده
ولكل حاوٌة و ؼطاء ا لون مختلؾ.
 .5لون ؼطاء الحاوٌة ٌجب ن ٌكون مختلؾ للؽسٌل المبلل عن الؽسٌل الجاؾ.
 .6طرق معالجة الؽسٌل المصنؾ سابما فً المؽسلة تختلؾ حسب كل نوع.
 .7الؽددددر مدددددن السٌاسدددددة دددددو المحافظدددددة علددددى عددددددم تعدددددر جمٌدددددع الفرٌدددددك الصدددددحً
والمرضددددددددى بالمستشددددددددفى للعدددددددددوى المنمولددددددددة عددددددددن طرٌددددددددك الددددددددتبلمس بواسددددددددطة
مفروشات المستشفى والمحافظة على النظافة العامة لبٌئة المستشفى.
اإلجراء:
ٌ جب التعامل مع جمٌع مبلءات المستشفى على نها ملوثة.
ٌ جددددددب تؽٌٌددددددر مددددددبلءات الحضددددددانات ٌومٌددددددا كمددددددا ٌجددددددب ن ٌددددددتم تؽٌٌر ددددددا إ ا مددددددا
تعرضت لبلتساخ فً ي ولت.
سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
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ٌجب تؽٌٌر مبلءات حضانات االستمبال بعد كل طفل.
ٌجدددددب علدددددى الفرٌدددددك الصدددددحً الددددد ٌن ٌمومدددددون بجمدددددع المدددددبلءات ارتدددددداء لفدددددازات
نظٌفة وؼسل األٌدي لبل وبعد التعامل.
ٌجددددب رفدددددع المدددددبلءات بحدددددر شددددددٌد مدددددع تملٌدددددل الحركدددددة لددددددر اإلمكدددددان حتدددددى ال
ٌتسبب فً انتشار المٌكروبات فً الهواء والبٌئة.
و السٌر فٌها لمسافات داخل المسم.
ٌجب عدم إلماء المبلءات المستخدمة على األر
ٌجب ان توضع فً الحاوٌة مباشرة وحسب تصنٌفها و ن تكون الحاوٌة بجوار الحاضنة.
ٌجدددددب التأكدددددد مدددددن عددددددم وجدددددود ي دوات و ابدددددر و مشدددددارط عالمدددددة بدددددالمبلءات
لبل وضعها بالحاوٌة.
ٌجب تسلٌم واستبلم المفروشات عن طرٌك سجل خا بالمسم و خر بالمؽسلة.
ٌمنددددع منعددددا باتددددا نمددددل الؽسددددٌل مددددن وإلددددى المؽسددددلة عددددن طرٌددددك حملهددددا باألٌدددددي و
لكن عن طرٌك العربات الخاصة.
ٌجددددب ن تكددددون عربددددة الؽسددددٌل المتسددددخ ؼٌددددر عربددددة الؽسددددٌل النظٌددددؾ .حتددددى لددددو
تم ؼسل العربة و الحاوٌة بعد توصٌل الؽسٌل المتسخ للمؽسلة.
ٌجب ن تخزن المبلءات النظٌفة فً دوالٌب خاصة بالمفارش النظٌفة بالمسم.
ٌمنع منعا باتا فرز وؼسل و شطؾ الؽسٌل داخل المسم.

المراجع العلمٌة33،32،31 :
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السٌاسة :سٌاسة مكافحة العدوى الخاصة بتنظٌؾ وتطهٌر األجهزة الطبٌة.
ممدمة:
 .1األجهدددددزة الطبٌدددددة فدددددً األلسدددددام تعتبدددددر واحددددددة مدددددن مسدددددببات نمدددددل العددددددوى الؽٌدددددر
مباشددددددرة للمرضددددددى حٌددددددث ن عدددددددم المحافظددددددة علددددددى نظافتهددددددا باسددددددتمرار وبددددددٌن
كل مرٌ ومرٌ تكون سبب فً نمل العدوى.
 .2على التمرٌ االلتزام باستخدام األسالٌب اآلمنة لمنع عدوى المستشفٌات ثناء تنظٌؾ
وتطهٌر األجهزة الطبٌة مثل جsyringe ، monitor، ventilators، incubators
.)pump, infusion pump,
اإلجراءٌ :تم إتباع توصٌات و تعلٌمات الشركة المصنعة مع عمل األتً:
 .1تنظٌف و تطهٌر
(ventilators, syringe pump, infusion pump, monitor & ECG
cable, Blood pressure cuff).
ٌ oجب ن تكون جمٌع األجهزة نظٌفة وجافة وخالٌة من الملوثات.
ٌ oجب دائما المحافظة على النظافة العامة لؤلجهزة الطبٌة من الخار .
ٌ oجب ن ٌتم التنظٌؾ ٌومٌا من األعلى لؤلسفل.
ٌ oدددددتم تنظٌدددددؾ الجهددددداز مدددددن الخدددددار بمطعدددددة لمددددداش بهدددددا مددددداء وصدددددابون فدددددً
بداٌددددددة كددددددل ٌددددددوم وعنددددددد حدددددددوث ي اتسدددددداخ مرئددددددً وبددددددٌن المددددددرٌ واآلخددددددر
بعٌدا عن جزء الشاشة جالكمبٌوتر).
ٌ oتم تطهٌر جسم الجهاز والشاشة بمركبات االمونٌا الرباعٌة.
ٌ oدددددتم مسدددددع الكددددداببلت الخاصدددددة برسدددددم الملدددددب التابعدددددة للشاشدددددة ٌومٌدددددا وبدددددنفس
الطرٌمة وعند حدوث اتساخ مرئً و بٌن مرٌ ومرٌ .
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 .2تنظٌف الحضانة (:)Incubators
ٌ oجب تطهٌر الحضانة ٌومٌا من الداخل والخار ومن األعلى لؤلسفل عند كل صباح وعند
االتساخ المرئً بمطعة شاش او لطن مبللة بمركبات االمونٌا الرباعٌة او حسب توصٌات
الشركة المصنعة للحضانة.
ٌ oجب ارتداء لفازات نظٌفة عند تطهٌر الحضانة.
 oفً حال وجود حاوٌة للماء خاصة بترطٌب الحضانة ٌتم ؼسلها بماء جاري و صابون و
تشطؾ بماء مؽلً مسبما ٌومٌا وتترن فارؼة حتى تجؾ.
ٌ oتم تنظٌؾ الحضانات بالماء والصابون فً مكان مخص ولٌس وسط المرضى.
ٌ oجددددب شددددطؾ الحضددددانة جٌدددددا مددددن الصددددابون وتركهددددا لتجددددؾ ومددددن ثددددم تطهٌر ددددا
بمطعة شاش مبللة بمركبات االمونٌا الرباعٌة او كحول .%70
 oاألجزاء الزجاجٌة منها ٌمكن تنظٌفها بكلور بتركٌز  200–500جزء بالملٌون.
ٌ oجددددددب تفكٌددددددن كددددددل األجددددددزاء المابلددددددة للفصددددددل والفددددددن والمٌددددددام بتنظٌفهددددددا وإزالددددددة
االتساخات الظا رة منها.
 oعملٌة التنظٌؾ تبد بدلن كل جزاء الحضانة بفرشاة و لٌفه.
 oفدددددً حدددددال تواجدددددد ال طفدددددل لفتدددددرة طوٌلدددددة ٌجدددددب تؽٌٌدددددر الحضدددددانة لؤلطفدددددال نالصدددددً
الددددددوزن كددددددل ٌ 5ددددددام ولؤلطفددددددال كدددددداملً الددددددوزن كددددددل ٌ 7ددددددام و ٌددددددتم تؽٌٌر ددددددا
بمجرد تلوثها فً ي ولت كان.
ٌ oجدددددب ارتدددددداء الوالٌدددددات الشخصدددددٌة ثنددددداء ؼسدددددٌل الحضدددددانة جالعبددددداءة الجلدٌدددددة و
الببلسددددددتٌكٌة ،لفددددددازات متعددددددددة االسددددددتخدام ،كمامددددددة ،لندددددداع الوجدددددده ،حدددددد اء جلددددددد
مموى وعازل للمٌا ).
المراجع العلمٌة37،36،35،34 :
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اسم السٌاسة:
اعادة معالجة األدوات
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

الكود:
IC – 12
المسم:
حدٌثً الوالدة

إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةٌ :لتزم جمٌع الفرٌك الصحً فً مجال إعادة معالجة األدوات ب تباع طرق منة ثناء
التعامل مع تلن األدوات بداٌة من تناولها وتنظٌفها حتى تطهٌر ا وتعمٌمها حتى تصبع منة على
م دي الخدمة الطبٌة والمرٌ لمنع انتمال العدوى.
ممدمة:
الدم مثل

 .1األدوات الجراحٌة احد سباب نمل العدوى داخل المنشئات الصحٌة وخاصتا مرا
االلتهاب الكبدي الوبائً  C،Bومر نم المناعة المكتسبة.
 .2إن إعددددددددادة معالجددددددددة األدوات الجراحٌددددددددة ٌحمددددددددً المرضددددددددى والعدددددددداملٌن بالمنشددددددددئات
الصحٌة من نمل األمرا .
 .3تصنف األدوات إلى ثالثة أنواع:
 oالخطةةةةةةةةرة  Criticalوالتددددددددً تبلمددددددددس األوعٌددددددددة الدموٌددددددددة واألعضدددددددداء الداخلٌددددددددة
مثددددددل جاألدوات الجراحٌددددددة) و دددددد
للمددددددرٌ ودائمددددددا تكددددددون ملوثددددددة بالدددددددم،
األدوات ٌجب تعمٌمها.
 oمتوسةةةةةةةةةةةةةةطة الخطةةةةةةةةةةةةةةورة  Intermediateو ددددددددددددددً اآلالت و األدوات التددددددددددددددً
تبلمددددددس األؼشددددددٌة المخاطٌددددددة السددددددلٌمة بالجسددددددم والمندددددداطك الؽٌددددددر مؽطدددددداة بالجلددددددد
جالمناظٌر) و األدوات ٌجب تطهٌر ا بمطهر عالً الكفاءة.
 Non–critical or semi critical oو ً اآلالت و األدوات التً تبلمس الجلد
السلٌم للمرٌ مثل جسماعة الطبٌب ،جهاز ضؽط الدم) و اآلالت ٌجب تطهٌر ا
بمطهر منخف الكفاءة.
 oالؽدددددر مدددددن ددددد السٌاسدددددة دددددو المحافظدددددة علدددددى عددددددم تعدددددر جمٌدددددع الفرٌدددددك
الصددددددددددحً والمرضددددددددددى بالمستشددددددددددفى للعدددددددددددوى المنمولددددددددددة بواسددددددددددطة اآلالت و
األدوات ثناء االستخدام.
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اإلجراء:
 .1اآلالت الجراحٌة:
ٌ oجددددددب علددددددى التمددددددرٌ نمددددددل األدوات داخددددددل حاوٌددددددة و صددددددنٌه حتددددددى ال ٌتندددددداثر
الددددددددم الملتصدددددددك بددددددداألدوات علدددددددى األر و ن ٌرتددددددددي الممدددددددر او الممرضدددددددة
لفازات نظٌفة ات االستخدام الواحد.
ٌ oجددددددب علددددددى الممددددددر /ة المسددددددئول عددددددن عملٌددددددة التنظٌددددددؾ ن ترتدددددددي لفددددددازات
شدددددددٌدة التحمددددددل – لندددددداع والددددددً للوجدددددده ،عبدددددداءة ببلسددددددتٌكٌة و جلدٌددددددة ،كمامددددددة،
ؼطاء الر س – ح اء ببلستٌكً مموى ممفول.
ٌ oجددددددب ن تددددددتم عملٌددددددة التنظٌددددددؾ فددددددً مكددددددان خددددددار صددددددالة المرضددددددى ،مكددددددان
مخص ومتوفر فٌه مؽسلة وحو لؽسٌل األدوات.
ٌ oجب ن تبد عملٌة إعادة معالجة اآلالت واألدوات بعملٌة التنظٌؾ.
ٌ oجددددددددب عنددددددددد االضددددددددطرار لبمدددددددداء اآلالت واألدوات فتددددددددرة مددددددددن الددددددددزمن لبددددددددل
التنظٌدددددؾ ٌدددددتم وضدددددعها فدددددً مددددداء وصدددددابون و مددددداء ومددددد ٌب الددددددم والدددددد ون لمددددددة
ال تزٌد عن  30دلٌمة.
ٌ oتم فتع األدوات ات المفصبلت.
ٌ oفضل ؼمر جالنمع) اآلالت واألدوات المستخدمة فً المحلول اإلنزٌمً لبل إجراء عملٌة
التنظٌؾ ،وإ ا ال ٌتوفر محلول إنزٌمً ٌمكن ؼمر ا فً ماء وصابون.
ٌ oجددددددب ؼمددددددر اآلالت واألدوات المسددددددتخدمة التددددددً بهددددددا صددددددد فددددددً مددددددادة مزٌلددددددة
للصد ثم ٌتم الشطؾ بماء جاري وتجفؾ.
ٌ oجب تنظٌؾ اآلالت واألدوات بواسطة فرشاة بأسنان ؼٌر صلبة حتى ال ت دي إلى إزالة
المادة المعدنٌة المؽلفة لؤلدوات وٌتم لن بعملٌة دلن األدوات جٌدا.
ٌ oتم بعد لن شطؾ األدوات بماء جاري وتوضع األدوات على مصفاة لتصفٌتها من الماء.
 oبعدددددد عملٌدددددة تجفٌدددددؾ األدوات ٌدددددتم فحصدددددها إ ا كاندددددت صدددددالحة لبلسدددددتخدام ام انددددده
ٌوجد بع األدوات التالفة.
ٌ oددددددددتم تؽلٌددددددددؾ األدوات حسددددددددب الحاجدددددددددة داخددددددددل كٌدددددددداس مخصصددددددددة للتعمدددددددددٌم
وإرسالها إلى لسم التعمٌم فً حاوٌة مؽلمة ومحكمة اإلؼبلق.
ٌ oتم كتابة التارٌخ واسم المسم على األكٌاس المخصصة للتعمٌم.
ٌمنةةةةةةع منعةةةةةةا باتةةةةةةا نمةةةةةةع اآلالت أو األدوات الجراحٌةةةةةةة فةةةةةةً الكلةةةةةةور ألنةةةةةةه ٌسةةةةةةبب
تآكل فً األدوات وٌسبب الصدأ.
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 .2تطهٌر اآلالت واألدوات متوسطة الخطورة :التً تبلمس الؽشاء المخاطً السلٌم.
 oاألفضةةةةةةلٌة هةةةةةةو تعمةةةةةةٌم هةةةةةةذ األدوات إذا تةةةةةةوفر جهةةةةةةاز ٌمكةةةةةةن أن تعمةةةةةةم بةةةةةةه دون
ٌحدث أضرار بهذ المعدات (مثل أجهزة التعمٌم منخفضة الحرارة)
مالحظة :توجد أنواع من ٌ Ambo Bagمكن تعمٌمها فً جهاز التعمٌم العادي عند  121درجة
مئوٌة .والتً تتلف بالحرارة أو التً ال تسمض مادة صنعها بتعمٌمها فً جهاز التعمٌم العادي وهً
أدوات بالستٌكٌة أو مطاطٌة مثل (ventilator circuit ، Ambo Bag, Ambo mask
.)multi use
 oتتم عملٌات التنظٌؾ والتجفٌؾ كما كر بالنسبة لآلالت الجراحٌة.
ٌ oتم نمع اآلالت و األدوات فً ٌدروجٌن بٌروكسٌد بتركٌز  7.5%لمدة  30دلٌمة.
ٌ oجددددددب ن ٌوضددددددع المحلددددددول فددددددً وعدددددداء جٌددددددد اإلؼددددددبلق وفددددددً ؼرفددددددة جٌدددددددة
التهوٌة وٌوجد بها شفاط واء وبعٌدا عن صالة المرضى.
ٌ oددددددتم شددددددطؾ األدوات و اآلالت التددددددً تددددددم ن معهددددددا فددددددً المحلددددددول بمدددددداء معمددددددم و
مدددداء سددددبك ؼلٌدددده ،فددددً حددددال عدددددم تددددوفر مدددداء مؽلددددً مسددددبما او معمددددم ٌددددتم شددددطفهم
تحت الماء الجاري وبعد التجفٌؾ ٌتم تطهٌر م بكحول .%70
ٌ oتم وضع األدوات بعد الشطؾ على مصفاة حتى ن ٌجفو تماما.
ٌ oددددددددتم حفددددددددظ األدوات و اآلالت داخددددددددل كٌدددددددداس ببلسددددددددتٌكٌة وإؼبللهددددددددا جٌدددددددددا
وتخزٌنها فً مكان جاؾ ونظٌؾ.
 .3األدوات للٌلة الخطورة ٌتم تطهٌرها بكحول  %70فً حال عدم رإٌة اتساخ علٌها.
المراجع العلمٌة40،39،38 :
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اسم السٌاسة:
اختٌار واستخدام المطهرات
تارٌخ اإلصدار
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المسم:
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إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةةةةةٌ :جدددددددب اختٌدددددددار واسدددددددتخدام المطهدددددددرات تبعدددددددا للمواصدددددددفات المٌاسدددددددٌة وتبعدددددددا
لنوع االستخدام فً لسام األطفال حدٌثً الوالدة.
ممدمةٌ :جب اختٌار نواع المطهرات حسب المواصفات المٌاسٌة العالمٌة وتكون مناسبة لبلستخدام
فً لسام األطفال حدٌثً الوالدة وت دي الؽر المنوط بها:
 مواصفات ٌجب أن تكون بعٌن االعتبار عند اختٌار أنواع المطهرات بشكل عام
ن ٌكون واسع الفاعلٌة
ٌبمى تأثٌر لفترة
سرٌع ال وبان
صدٌك للبٌئة

 سهل االستخدام ٌتفاعل بشكل جٌد مع الدم ال ٌوجد له روائع نفاثة -ن ٌكون بسعر مناسب

اإلجراء:
 .1أنواع المطهرات:
 oمطهرات للجلد واألنسجة الحٌة جالكحول – البٌتادٌن – الكلور ٌكسٌدٌن).
 oمطهرات لآلالت واألدوات مثل ج الكحول – .) OPA - sidex
 oمطهرات للبٌئة واألسطع مثل ج مركبات االمونٌا الرباعٌة – محالٌل الكلور.
 .2كٌفٌة اختٌار المطهرات:
ٌ oتم اختٌار المطهرات على حسب الؽر المستخدم ألجله.
ٌ oجددددددب التمٌٌددددددز بددددددٌن المطهددددددرات التددددددً تسددددددتخدم مددددددع الجلددددددد واألنسددددددجة الحٌددددددة
وبددددددٌن المطهددددددرات التددددددً تسددددددتخدم مددددددع الجوامددددددد مثددددددل الجدددددددران – األرضددددددٌات
وبٌن المطهرات التً تستخدم لآلالت واألدوات الطبٌة.
ٌ oددددددتم اسددددددتخدام المطهددددددرات الخاصددددددة بتطهٌددددددر الجلددددددد واألنسددددددجة الحٌددددددة حسددددددب
المدة الزمنٌة لتأثٌر المادة على الجلد واألنسجة الحٌة.
 .3أنواع المطهرات واستخداماتها:
 الكحول  80 – 60 %وٌشمل ()ethanol, isopropanol, n- propanol
 oالفاعلٌة :منخف إلى متوسط التطهٌر.
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 oاالستخدام:
ٌستخدم لتطهٌر الجلد واألنسجة الحٌة فً التدخبلت محدودة الولت.
.I
ٌ .IIستخدم مطهر لؤلٌدي فً المنشآت الصحٌة.
ٌسدددددددددتخدم لتطهٌدددددددددر سدددددددددطع المعددددددددددات الطبٌدددددددددة مثدددددددددل سدددددددددماعة الطبٌدددددددددب
.III
والترمومترات وشاشات الكمبٌوتر والزجا .
ٌسدددددددتخدم لتطهٌدددددددر األدوات الط بٌدددددددة المطاطٌدددددددة او الببلسدددددددتٌكٌة بعدددددددد ؼسدددددددٌلها
.IV
مثل االمبو والماسن الخا به.
ٌستخدم لتطهٌر األسطع المكتبٌة.
.V
 oاالٌجابٌات:
سرٌع المفعولٌ ،بد تأثٌر بعد  10ثوانً.
.I
ال ٌسبب ضرر عند استخدامه ألسطع المعدات الطبٌة الحساسة.
.II
 .IIIال ٌصبػ األسطع عند مسحها.
رخٌ الثمن.
.IV
 oالسلبٌات:
ٌ .Iحافظ على تطهٌر المكان لمدة  20 – 15دلٌمة فمط.
لابل لبلشتعال.
.II
مهٌج لؤلؼشٌة المخاطٌة.
.III
ال ٌعمل فً وجود مواد عضوٌة ملتصمة و اتساخ.
.IV
ٌ دي إلى تصلب المطاط فً حال نمع األدوات المطاطٌة فٌه لفترة زمنٌة طوٌلة.
.V
 البٌتادٌنIodophors 30 -50 ppm free iodine :
Povidone iodine 10% - 7,5%
 oالفاعلٌة :مطهر للجلد.
 oاالستخدام:
ٌسدددددددتخدم البٌتدددددددادٌن الخدددددددالً مدددددددن الٌدددددددود بتركٌدددددددز  50–30جدددددددزء بدددددددالملٌون
.I
لؤلطفدددددال حددددددٌثً الدددددوالدة وللمرضدددددى الددددد ٌن ٌعدددددانون مدددددن مشدددددكلة فدددددً الؽددددددة
الدرلٌة جؼٌر متوفر فً األسواق الفلسطٌنٌة).
 + 10%الٌددددددود ٌ 1%سددددددتخدم لتطهٌددددددر الجلددددددد لبددددددل العملٌددددددات
البٌتددددددادٌن
.II
الجراحٌدددددددة والتددددددددخبلت الطبٌدددددددة األخدددددددرى مثدددددددل تركٌدددددددب لسدددددددطرة ورٌدٌدددددددة
مركزٌة ،و تركٌب لسطرة بولٌة والخ.
ٌ 1% + 7,5%دددددود لتطهٌدددددر األٌددددددي لبدددددل التددددددخبلت الجراحٌدددددة
البٌتدددددادٌن
.III
جالؽسٌل الجراحً).
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االٌجابٌات:
رخٌ الثمن.
.I
واسع المجال.
.II
ٌبدددد فعالٌتددده بعدددد  30ثانٌدددة – والتطهٌدددر األمثدددل بعدددد  3دلدددائك وتسدددتمر الفعالٌدددة
.III
لؽاٌة  5 – 4ساعات.
السلبٌات:
ال ٌتفاعل مع المواد العضوٌة او فً وجود اتساخ مرئً.
.I
ٌصبػ المواد المطاطٌة.
.II
ال ٌحب استخدامه للمرضى ال ٌن ٌعانون من مشاكل فً الؽدة الدرلٌة باستمرار.
.III
الكلور هٌكسٌدٌن ()chlorhexidine glucanate – CHG 2- 4 %
الفاعلٌة :مطهر وتزداد فاعلٌته عن إضافة الكحول للمركب.
االستخدام:
ٌ .Iستخدم  2 or 4 %لتطهٌر األٌدي جراحٌا.
ٌسددددتخدم فددددً عدددددة تركٌددددزات مختلفددددة  0.5% or 2%عنددددد إضددددافته لمددددواد
.II
خدددددرى مثدددددل الكحدددددول ،حٌدددددث ٌسدددددتخدم التركٌدددددز المخفدددددؾ لؤلطفدددددال مدددددن عمدددددر
شهرٌن فما فوق والتركٌز العالً للبالؽٌن.
ٌستخدم مع مواد صابونٌة لزٌادة فعالٌته وٌستخدم لؽسٌل األٌدي صحٌا.
.III
ٌسدددددتخدم مدددددع المدددددادة الصدددددابونٌة مطهدددددر للجسدددددم لددددددي البدددددالؽٌن لبدددددل العملٌدددددات
.IV
الجراحٌة و لن عن طرٌك االستحمام لبل العملٌة.
ٌسددددددتخدم تركٌددددددز  4%للبددددددالؽٌن بعمددددددل ح مددددددام ٌددددددومً لهددددددم للحددددددد مددددددن تكدددددداثر
.V
البكتٌرٌا المماومة للمضادات الحٌوٌة مثل .MRSA
االٌجابٌات:
واسع الفاعلٌة.
.I
ٌبد تأثٌر بعد  30ثانٌة وٌستمر لمدة تتراوح من  6 – 5ساعات عند دمجه بالكحول.
.II
السلبٌات:
ٌسبب حروق وٌرتفع تركٌز فً الدم عند األطفال نالصً النمو ،حٌث ثبتت مجموعة
.I
دراسات بأنه ٌحظر استخدامه لؤلطفال حدٌثً الوالدة ال ٌن تمل عمار م عن سبوعٌن
و ٌمل وزنهم عن  1500جم.
مركددددددددز البحددددددددوث األمرٌكددددددددً لمكافحددددددددة األمددددددددرا والعدددددددددوى ال ٌوصددددددددً
.II
باستخدامه للموالٌد ال ٌن تمل عمار م عن شهرٌن.
 ٌ .IIIدي إلى تهٌج العٌن فً حال تراشمت لطرات منه للعٌن.
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Glutaraldehyde > 2% alkaline or acidic solution 
 oالفاعلٌة :مطهر عالً التطهٌر ومعمم.
 oاالستخدامٌ :ستخدم كمطهر عالً المستوى ومعمم للمناظٌر واألدوات المطاطٌة.
ٌ Acidicكةةةةةةةون بتركٌةةةةةةةز  1.2%ومضةةةةةةةاف إلٌةةةةةةةه مةةةةةةةواد أخةةةةةةةرى
solution o
وال ٌحتاج إلى تفعٌل ومدة استخدامه ٌ 30وم.
 oطرٌمة االستخدام:
ٌ .Iجب ن ٌكون الوعاء و الحاوٌة محكمة الؽلك وعمٌمة.
ٌجددددددب ارتددددددداء الوالٌددددددات الشخصددددددٌة البلزمددددددة مثددددددل الكمامددددددة والمندددددداع والعبدددددداءة
.II
الجلدٌة والمفازات الجلدٌة ات االستخدام المتعدد.
ٌجب التأكد من ؼمر كافة األدوات بشكل كاؾ فً المحلول المطهر.
.III
ٌجب التأكد ٌومٌا من تركٌز المطهر لبل االستخدام بواسطة شرطة الفح .
.IV
ٌددددددتم شددددددطؾ األدوات بمدددددداء سددددددبك ؼلٌدددددده و مدددددداء معمددددددم و جمدددددداء عددددددادي وبعددددددد
.V
التجفٌؾ ٌتم تطهٌر األدوات بكحول .)70%
ٌجددددددب إبعدددددداد مدددددد دي الخدمددددددة الصددددددحٌة الدددددد ي ٌعددددددانً مددددددن حساسددددددٌة او الربددددددو
.VI
عن مكان التطهٌر لشدة رائحته النفا ة.
ٌ .VIIجب ن ٌكون المكان جٌد التهوٌة.
 oاالٌجابٌات:
ٌمكن استخدامه كمطهر عالً المستوى من  20 -90دلٌمة.
.I
ٌمكن استخدامه كمعمم عند نمع األدوات لمدة  20ساعة.
.II
ال ٌسبب ضرار لؤلدوات الجراحٌة والمناظٌر واألدوات المطاطٌة.
.III
رخٌ الثمن.
.IV
 oالسلبٌات:
ال ٌحب استخدامه لتطهٌر األدوات الخاصة باألطفال حدٌثً الوالدة ،حٌث إ ا لم ٌتم
.I
شطؾ األدوات جٌدا والتخل من رائحته النفا ة بعد ؼمر ا فً المحلول ٌ ثر على
الجهاز التنفسً عند الموالٌد ولد ٌتسبب فً فشل تنفسً.
ٌمددددددوم بتثبٌددددددت المددددددواد العضددددددوٌة مثددددددل الدددددددم علددددددى األدوات واآلالت فددددددً حددددددال
.II
عدم تنظٌفها جٌدا لبل النمع بالمحلول.
رائحته نفا ة ولوٌة وت دي إلى تهٌج بالجهاز التنفسً والعٌنٌن.
.III
ٌجب فحصه ٌومٌا لبل االستخدام بحٌث ن ال ٌمل تركٌز عنٌ 1.5%وجد نواع من
.IV
المحلول مركبة مع عناصر خرى ٌمكن استخدامها بتركٌزات لل.
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ٌحتدددددا المحلدددددول إلدددددى تفعٌدددددل وٌبمدددددى صدددددالحا بعدددددد التفعٌدددددل لمددددددة ٌ 14ومدددددا او
.V
 28دورة تطهٌر ٌهما لرب.
 مركبات االمونٌا الرباعٌة:
 oالفاعلٌة :مطهر منخف المستوى.
 oاالستخدامٌ :ستخدم لتطهٌر األسطع ،ج سطع األجهزة الطبٌة ،األسطع المكتبٌة).
 oاالٌجابٌات:
ال ٌسبب ي ضرار ألسطع األجهزة الطبٌة.
.I
ال ٌتأثر تركٌز وتزداد فعالٌته عند إضافته لمركبات موجبة الشحنة.
.II
 .IIIتزداد فعالٌته عند إضافته لمركبات خرى مثل الكحول.
صدٌك للبٌئة واإلنسان وال ٌسبب ي تهٌجات للجلد و العٌنٌن.
.IV
رخٌ الثمن.
.V
 oالسلبٌات:
 .Iمجال تأثٌر على المٌكروبات محدود.
 الكلور و مركباته :و ٌتوفر منه السائل بتركٌزات مختلفة و األلراص
 oالفاعلٌة :مطهر متعدد المستوٌات حسب التركٌز من منخف إلى عالً مستوى التطهٌر.
 oاالستخدام:
ٌستخدم مطهر للبٌئة جاألرضٌات والجدران واألسطع المصنعة من األخشاب).
.I
ٌستخدم معالج لمٌا الشرب.
.II
ٌ .IIIستخدم لتطهٌر األسطع بعد االنسكابات الدموٌة.
ٌستخدم لتطهٌر خزانات المٌا .
.IV
 oطرق التحضٌر :تركٌز الكلور.
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عندما ٌكون تركٌز الكلور  5 %سٌتم تحدٌد التركٌز حسب الجدول التالً
م

نسبة المٌا للكلور بالملٌلتر

لتحضٌر لتر

 cc 4 1مٌا  1cc +كلور = 10000 ppm

 800 ccمٌا  200 cc +كلور

 cc 9 2مٌا  1cc +كلور = 5000 ppm

 900 ccمٌا  100 cc +كلور

 cc 49 3مٌا  1cc +كلور = 1000 ppm

 980 ccمٌا  20 cc +كلور

 cc 99 4مٌا  1cc +كلور = 500 ppm

 990 ccمٌا  10 cc +كلور

 cc 199 5مٌا  1cc +كلور = 250 ppm

 995 ccمٌا  5 cc +كلور

o
.I
.II
.III
o
.I
.II
.III
.IV
.V
.VI

االٌجابٌات:
من السهل الحصول علٌه فً ي مكان.
رخٌ الثمن.
واسع المجال وسرٌع المفعول.
السلبٌات:
ٌ دي إلى صد األدوات الجراحٌة.
ٌدددددد ثر سددددددلبٌا علددددددى جددددددودة شاشددددددات الكمبٌددددددوتر واألجهددددددزة الطبٌددددددة ممددددددا ٌدددددد دي
الى تلؾ شاشات العر .
ٌتلؾ األلمشة الملونة ،حٌث ٌ ثر على األلوان.
عند إضافته إلى الصابون و االمونٌا ٌنتج عنه ؼازات ضارة.
ؼٌدددددددر مسدددددددتمر التركٌدددددددزٌ ،مدددددددل التركٌدددددددز عندددددددد التعدددددددر للضدددددددوء و شدددددددعة
الشمسٌ .جب ن ٌحفظ فً عبوات ؼٌر منف ة للضوء.
ٌمل التركٌز بعد مرور  24ساعة على التحضٌر و إ ا لم تؽلك العبوات ب حكام.

Hydrogen peroxide 7.5% 
 oالفاعلٌةةةةةةٌ :سدددددتخدم كمطهدددددر عدددددالً المسدددددتوى عندددددد النمدددددع لمددددددة عندددددد النمدددددع لمددددددة
30دلٌمدددة وكددد لن ٌصدددل إلدددى درجدددة التعمدددٌم فدددً حدددال النمدددع لمددددة  6سددداعات
بتركٌز من  7.5 -6%و و صدٌك للبٌئة.
 oاالستخدام:
ٌ .Iستخدم كمطهر عالً المستوى لؤلدوات المطاطٌة.
ٌستخدم لتطهٌر األرضٌات بتركٌز .3%
.II
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 oطرٌمة االستخدام:
ٌجب ارتداء الوالٌات الشخصٌة عند التعامل مع المحلول مثل جالمفازات متعددة
.I
االستخدام والعباءة الجلدٌة والنظارات الوالٌة للعٌن و والً الوجه).
30
ٌوضدددددع فدددددً إنددددداء واسدددددع الفو دددددة وتؽمدددددر بددددده األدوات و اآلالت لمددددددة
.II
دلٌمة للحصول على تطهٌر عالً المستوى.
تؽسدددددل كافدددددة األدوات بمددددداء معمدددددم و مؽلدددددً مسدددددبما وتجفدددددؾ جٌددددددا وتحفدددددظ فدددددً
.III
كٌس و حاوٌة محكمة اإلؼبلق.
ٌ .IVجب إؼبلق اإلناء ال ي ٌحتوي على المحلول جٌدا بعد االستعمال.
ٌمكن استخدام المحلول لمدة ٌ 21وم من تارٌخ بداٌة االستخدام.
.V
 oاالٌجابٌات:
 .Iال ٌحتا إلى تفعٌل.
صدٌك للبٌئة.
.II
ال ٌوجد له رائحة وال ٌسبب ي تهٌج للجهاز التنفسً.
.III
ال ٌ دي إلى التصاق الدم والمواد العضوٌة باألدوات.
.IV
 oالسلبٌات:
له تأثٌر سلبً على العدسات والنحاس والزنن وااللومنٌوم.
.I
له تأثٌر ضار على العٌن فً حال المس العٌن.
.II
استخداماته محدودة .
.III
Peracetic Acid / Hydrogen peroxide (HP/PA -7.35/0.23%) 
 oالفاعلٌةٌ :ستخدم كمطهر عالً المستوى وك لن معمم عن التركٌز الم كور عبل .
 oاالستخدام:
ٌ .Iستخدم للتطهٌر عالً المستوى لؤلدوات المطاطٌة وبع المناظٌر فً حال النمع لمدة
15دلٌمة وك لن ٌستخدم كمعمم فً حال النمع لمدة  3ساعات.
 oطرٌمة االستخدام:
ٌجب ارتداء الوالٌات الشخصٌة عند التعامل مع المحلول مثل جالمفازات متعددة
.I
االستخدام والعباءة الجلدٌة والنظارات الوالٌة للعٌن و والً الوجه).
ٌوضدددددددع فدددددددً إنددددددداء واسدددددددع الفو دددددددة وتؽمدددددددر بددددددده األدوات و اآلالت لمددددددددة 15
.II
دلٌمة للحصول على تطهٌر عالً المستوى.
تؽسدددددل كافدددددة األدوات بمددددداء معمدددددم و مؽلدددددً مسدددددبما وتجفدددددؾ جٌددددددا وتحفدددددظ فدددددً
.III
كٌس و حاوٌة محكمة اإلؼبلق.
ٌ .IVجب إؼبلق اإلناء ال ي ٌحتوي على المحلول جٌدا بعد االستعمال .
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ٌمكن استخدام المحلول لمدة ٌ 14وم من تارٌخ بداٌة االستخدام.
.V
 oاالٌجابٌات:
 .Iال ٌحتا إلى تفعٌل.
ال ٌوجد له رائحة نفا ة وال ٌ ثر على الجهاز التنفسً.
.II
 oالسلبٌات:
له تأثٌر سلبً على العدسات والنحاس والزنن.
.I
استخداماته محدودة.
.II
له تأثٌر ضار فً حالة مبلمسة العٌن و الجلد.
.III
المراجع العلمٌة43،42،41 :

سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
61

اسم السٌاسة:
المٌود على العمل للعاملٌن فً الرعاٌة الصحٌة
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

المسم:
حدٌثً الوالدة

الكود:
IC – 14
إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةةةةةة :األسدددددالٌب التدددددً ٌجدددددب إتباعهدددددا تجدددددا ممددددددمً الخدمدددددة الصدددددحٌة لمندددددع انتمدددددال
العدوى من ممدمً الخدمة الصحٌة إلى المرضى.
ممدمةةةةةة :تهددددددؾ ددددد السٌاسدددددة إلدددددى مندددددع و تملٌدددددل انتمدددددال العددددددوى عبدددددر ممددددددمً الخدمدددددة
الصدددددحٌة و لدددددن مدددددن خدددددبلل وضدددددع لٌدددددود و مندددددع العددددداملٌن مدددددن تمددددددٌم الخدمدددددة للمرضدددددى
فددددً حالددددة إصددددابتهم بددددأنواع مختلفددددة مددددن األمددددرا التددددً لددددد تكددددون بسددددبب نددددواع مختلفددددة
من البكتٌرٌا و الفٌروسات.
الجدول التالً ٌوضض أنواع األمراض و المٌود الالزم اتخاذها.
Work restriction

Duration

Disease / problem

Restrict from patient
contact and contact
Until discharge ceases
with
the
patient
environment

Conjunctivitis

Until symptoms resolve
Until symptoms resolve
.consult with employee
health

Restrict from patient
contact, contact with
the
patient’s
environment, or food
handling.
Restrict from care of
Neonate

Diarrheal
diseases
Acute
stage
(diarrhea with other
)symptoms
Convalescent
stage
)(Salmonella spp.

Until
antimicrobial
therapy is completed
and 2 cultures obtained
≥24 hours apart are
negative

Exclude from duty

Diphtheria
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Disease/
problem
Enterovirus
infections

Hepatitis A

Herpes simplex
Genital
Hands

Orofacial

المٌود على العمل للعاملٌن فً الرعاٌة الصحٌة
Work restriction
Restrict from care
of
infants,
neonates and their
environments
Restrict
from
patient
contact,
contact with the
patients
environment,
or
food handling
No restriction.
Restrict
from
patient contact and
contact with the
patient’s
environment.
Restrict from care
with neonate

Measles
Active
Exclude from duty
Post –exposure
(susceptible
personnel )

Exclude from duty

Mumps
Active
Exclude from duty
Post –exposure
(susceptible
personnel )

Exclude from duty

Duration

Until symptoms resolve

Until 7 days after the
onset of jaundice

Until lesions heal

Consult
Health

Employee

Until 7 days after the rash
appears.
From the 5th day after the
1st exposure through the
21st day after the last
exposure and/or 7 days
after rash appears
Until 9 days after the
onset of parotitis.
From the 12th day after
the 1st exposure through
the 26th day after the last
exposure or until 9 days
after the onset of parotitis
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المٌود على العمل للعاملٌن فً الرعاٌة الصحٌة

Disease/ problem

Work restriction

Meningococcal
meningitis

Exclude from duty

Rubella
Active
Exclude from duty
Post –exposure
(susceptible
personnel)

Exclude from duty

Pertussis
Active

Exclude from duty

Post –exposure
(symptomatic
personnel)

Exclude from duty
Restrict
from
patient contact

Scabies
Tuberculosis
Active disease
Latent
infection

Exclude from duty
TB
No restriction

Duration
Until 24 hours after the
start of antibiotic therapy
Until 5 days after rash
appears
From the 7th day after the
1st exposure through the
21st day after the last
exposure and/or 5 days
after rash appears
From the beginning of
catarrhal stage through
the 3rd week after onset of
paroxysms or until 5 days
after start of effective
antimicrobial therapy
Until 5 days after the start
of effective antimicrobial
therapy
Until cleared by medical
evaluation
Until proven noninfectious
by physician
Treatment for latent TB
infection
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المٌود على العمل للعاملٌن فً الرعاٌة الصحٌة
Work restriction

Restrict from patient
Staphylococcus
contact, contact with
aureus infection
the
patients
Active, draining
environment, or food
skin lesions
handling
Restrict from patient
Streptococcal
care, contact with
group
A the
patients
infection
environment, or food
handling
Varicella
Active
Exclude from duty
Post –exposure
(susceptible
personnel )

Exclude from duty

Duration
Until
lesions
resolved

Until 24
adequate
therapy

have

hours after
antimicrobial

Until all lesions are dry
and crusted over
From the 8th day after
the 1st exposure through
the 21st day
(28th day if VZIG given
after the last exposure

Excluding
from
Viral respiratory
patient care, or from Until acute symptoms
infections, acute
contact with their resolve
febrile
environment

45،44 :المراجع العلمٌة
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اسم السٌاسة:
فصل النفاٌات
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

الكود:
IC – 15
المسم:
حدٌثً الوالدة

إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسةٌ :لتزم جمٌع الفرٌك الصحً فً المجال الطبً ب تباع سالٌب منة ثناء التعامل مع
المخلفات الطبٌة و االلتزام بعملٌة فرز و فصل و التخزٌن الم لت للنفاٌات
ممدمة:
 .1تشدددددكل النفاٌدددددات الطبٌدددددة خطدددددرا كبٌدددددرا علدددددى البٌئدددددة والمجتمدددددع وعلدددددى العددددداملٌن فدددددً
المجدددددال الصدددددحً إ ا لدددددم ٌدددددتم التعامدددددل معهددددددا بطدددددرق سدددددلٌمة وتسدددددبب العدٌدددددد مددددددن
األمرا المعدٌة.
 .2تصنف المخلفات فً المستشفٌات إلى:
 oمخلفات عادٌة مثل:
ؼلفددددددة المحالٌددددددل والسدددددددرنجات ،و ؼلفددددددة اآلالت المعممددددددة ،وبماٌدددددددا الطعددددددام ،الدددددددورق،
األكٌاس النظٌفة.
 oمخلفات خطرة مثل:
المخلفات الحادة – المخلفات المعدٌة الصلبة والسائلة جاإلبر المستعملة ،المشارط المستعملة،
اآلالت الحادة ،السرنجات المستعملة ،الشاش والمطن الملوث ،وصبلت المحالٌل وبماٌا
المحالٌل ،الكانٌوالت ،كٌاس الدم والمركبات الدموٌة ،كٌاس البول ،مستلزمات المرٌ داخل
ؼرؾ العزل).
 .3الؽدددددر مدددددن السٌاسدددددة المحافظدددددة علدددددى عددددددم تعدددددر الفرٌدددددك الصدددددحً والمرضدددددى
والددددددددزوار بالمستشددددددددفى والبٌئدددددددددة والمجتمددددددددع إلددددددددى المخددددددددداطر الجسددددددددٌمة حٌدددددددددث ن
مخلفددددات الرعاٌددددة الطبٌددددة مددددن ددددم مصددددادر الخطددددورة لمددددا تحتوٌدددده مددددن مددددواد معدٌددددة
وسامة وؼٌر ا.
اإلجراء:
 .1المخلفات العادٌة وشبه المنزلٌة ومخلفات الرعاٌة الطبٌة العادٌة:
ٌ oدددددتم الدددددتخل منهدددددا فدددددً كٌددددداس سدددددوداء ،وتدددددوزع األكٌددددداس السدددددوداء فدددددً لسدددددم
حدٌثً الوالدة كالتالً:
 .Iبجانب مكان تحضٌر األدوٌة.
بالمرب من محطة مرالبة التمرٌ واألعمال المكتبٌة.
.II
فً المكاتب الخاصة باألطباء والتمرٌ .
.III
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فً االستراحة الخاصة بالزوار واالستراحة الخاصة بالعاملٌن بالمسم.
.IV
فً ممرات المسم.
.V
فً دورات المٌا .
.VI
 .VIIبجانب حوا ؼسل الٌدٌن.
ٌ oجدددددب تدددددوفٌر عربدددددة بؽطددددداء داخدددددل المسدددددم توضدددددع فدددددً مكدددددان بعٌدددددد عدددددن صدددددالة
المرضدددددى وتحتدددددوي علدددددى كدددددٌس سدددددود كبٌدددددر وممدددددوى ،وٌدددددتم تجمٌدددددع النفاٌدددددات
العادٌة فٌها من األماكن الم كورة سالفا.
 oتجمددددددع األكٌدددددداس بعددددددد امددددددتبلء ثددددددبلث رباعهددددددا فددددددً العربددددددة الخاصددددددة ،وٌددددددتم
إؼدددددبلق الكدددددٌس فدددددً العربدددددة عندددددد امتبلئددددده إلدددددى ثدددددبلث ربددددداع و كدددددل  24سددددداعة
كألصددددى حددددد لعربددددة التجمٌددددع وٌددددتم نملهددددا بواسددددطة العربددددة إلددددى مكددددان الددددتخل
من النفاٌات العادٌة.
 .2المخلفات الطبٌة الخطرة:
 oالمخلفةةةةات الحةةةةادة :ددددً كددددل مددددا لدددده سددددطع او سددددن حدددداد ٌمكندددده إحددددداث جددددرح و
وخدددددز ومدددددن مثلتهدددددا المشدددددارط وابدددددر وزجدددددا مكسدددددور وٌدددددتم الدددددتخل منهدددددا فدددددً
صندوق األمان مع إتباع ما ٌلً:
ٌ .Iجب ال ٌتم تؽطٌة اآلالت الحادة واإلبر ج )needleبل التخل منها فورا كما ً
كوحدة واحدة مع الحمنة و لن فً صندوق األمان الخا ب لن .ج)sharp box
ٌجب عدم كسر و ثنً سن اإلبرة .needle
.II
ٌجب كتابة التارٌخ واسم المسم على صندوق األمان الخا عند فتحه.
.III
ٌجددددددب الددددددتخل مددددددن صددددددندوق األمددددددان الخددددددا بعددددددد مددددددرور ٌ 3ددددددام مددددددن
.IV
تارٌخ فتحه كحد لصى و ٌمتؤل إلى ثبلثة رباعه.
ٌ .Vجب ن ٌؽلك الصندوق ب حكام.
ٌجددددددب ن ٌوضددددددع صددددددندوق األمددددددان فددددددً المندددددداطك التالٌددددددة :بجانددددددب مكددددددان
.VI
تحضٌر األدوٌة ،على ترولً المسم ،فً ؼرؾ العزل.
 oالمخلفةةةةةةةةات المعدٌةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةلبة :مثدددددددددل جالمفددددددددازات – المسددددددددداطر المسدددددددددتعملة –
مخلفددددددددات وحدددددددددات العددددددددزل – الشدددددددداش والمطددددددددن المسددددددددتخدم فددددددددً الجددددددددروح –
المخلفدددددددات الملوثدددددددة بالددددددددم وسدددددددوائل الجسدددددددم – جهدددددددزة المحالٌدددددددل – الحمدددددددن–
بماٌدددددا المحالٌددددددل المسددددددتعملة – كٌدددددداس الددددددم – وؼٌر ددددددا) و ددددددً مخلفددددددات معدٌددددددة
وتكددددددون ؼالبددددددا ملوثددددددة و ٌشددددددتبه فددددددً تلوثهددددددا بسددددددوائل الجسددددددم او الدددددددم وٌددددددتم
التخل منها كما ٌلً:
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.III

.IV
.V

.VI

.VII
.VIII
.IX

IC – 15
مددددددن دددددد

ٌتعددددددٌن اسددددددتخدام حاوٌددددددات بهددددددا كٌدددددداس حمددددددراء عنددددددد الددددددتخل
المخلفات لكً ٌتم فصلها عن المخلفات العادٌة.
تددددددوزع الحاوٌددددددات بأكٌدددددداس حمددددددراء علددددددى النحددددددو التددددددالً :توضددددددع حاوٌددددددة
بكدددددٌس احمدددددر بدددددٌن كدددددل حضدددددانتٌن ،توضدددددع حاوٌدددددة بكدددددٌس احمدددددر بجاندددددب
مكان تحضٌر األدوٌة ،توضع حاوٌة فً داخل كل ؼرفة عزل.
ٌجدددددددب تدددددددوفٌر حاوٌدددددددة كبٌدددددددرة بعجدددددددبلت وؼطددددددداء وبدددددددداخلها كدددددددٌس احمدددددددر
لتجمٌدددددع النفاٌدددددات الخطدددددرة بشدددددكل م لدددددت توضدددددع فدددددً مكدددددان امدددددن خدددددار
صاالت المرضى.
ٌددددددتم الددددددتخل مددددددن دددددد األكٌدددددداس عنددددددد امددددددتبلء ثددددددبلث رباعهددددددا ب تبدددددداع
التعلٌمات السابمة.
ٌتعٌن تنظٌؾ األوعٌة والحاوٌات لوضع كٌاس المخلفات الطبٌة المعدٌة بالؽسل
بالماء والصابون ومن ثم تطهٌر ا بكلور بتركٌز  1000جزء بالملٌون ،مرة واحدة
ٌومٌا على األلل ،وعلى عمال النظافة ارتداء لفازات متعددة االستخدام ولوٌة عن
تجمٌع األكٌاس.
ٌجب ن ٌرتدي عامل النظافة الوالٌات الشخصٌة ثناء ؼسل وتنظٌؾ الحاوٌات
جلفازات شدٌدة التحمل ومتعددة االستعمال ،عباءة جلدٌة ،لناع الوجه ،ؼطاء الر س،
ح اء ببلستٌن مموى ومؽلك).
ٌجددددب الددددتخل مددددن النفاٌددددات الخطددددرة فددددً حاوٌددددة التجمٌددددع فددددً المسددددم عنددددد
امتبلء الكٌس إلى ثبلثة رباعه و كل  24ساعة كألصى حد.
ٌجددددددب علددددددى حكددددددٌم المسددددددم وضددددددع ملصددددددك علددددددى كددددددٌس التجمٌددددددع األحمددددددر
بالمسم مدون علٌه التارٌخ واسم المسم.
ٌدددددتم نمدددددل األكٌددددداس بدددددنفس العربدددددة إلدددددى مكدددددان التخدددددزٌن الخدددددا بالمستشدددددفى
وٌمنع منعا باتا حمل األكٌاس باألٌدي.

المراجع العلمٌة48،47،46 :
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اسم السٌاسة:
الترصد
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016

الكود:
IC – 16
المسم:
حدٌثً الوالدة

إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

السٌاسة :سٌاسة ترصد حاالت العدوى داخل لسام حدٌثً الوالدة.
ممدمةةةةةةةةة :إن الهدددددددددؾ مددددددددن ترصددددددددد العدددددددددوى ددددددددو تحدٌددددددددد الحدددددددداالت المرضددددددددٌة ات
الخطدددددورة ،والمشددددداكل التدددددً ٌدددددتم مواجهتهدددددا وتحتدددددا إلدددددى تددددددخل وبددددد لن ٌمكدددددن الحصدددددول
علدددددى معلومدددددات امدددددة تسددددداعد علدددددى إلنددددداع الفرٌدددددك الطبدددددً واإلداري بمددددددى الحاجدددددة إلدددددى
تطددددددوٌر ممارسددددددات مكافحددددددة العدددددددوى ومددددددن الم كددددددد ن الترصددددددد الدددددد ي ٌترتددددددب علٌدددددده
اتخدددددا خطدددددوات لتحسدددددٌن األداء لددددده اثدددددر ملمدددددوس فدددددً خفددددد معددددددالت العددددددوى وبالتدددددالً
تملٌل ما ٌصاحبها من ضرار ووفٌات وتكلفة.
وٌمكدددددن تعرٌدددددؾ عددددددوى المنشدددددآت الصدددددحٌة بأنهدددددا العددددددوى التدددددً ظهدددددرت علدددددى المدددددرٌ
بعدددددد دخدددددول المنشددددداة الصدددددحٌة ج و بعدددددد خروجددددده منهدددددا) ولدددددم تكدددددن موجدددددودة ثنددددداء دخدددددول
المدددددرٌ تلدددددن المنشددددداة و كاندددددت خدددددبلل فتدددددرة حضدددددانة المدددددر  ،و تدددددرتبط اإلصدددددابة بهدددددا
بتمددددددددٌم الرعاٌدددددددة الصدددددددحٌة ،وإ ا كاندددددددت حالدددددددة المدددددددرٌ عندددددددد دخدددددددول المنشدددددددأة ؼٌدددددددر
معروفدددددة علدددددى وجددددده الصدددددحة ،فدددددان مددددددة  48سددددداعة علدددددى األلدددددل بعدددددد الددددددخول ج و ي
مددددددة زمنٌدددددة طدددددول مدددددن مددددددة حضدددددانة المٌكدددددروب إ ا كاندددددت ددددد المددددددة معروفدددددة) ٌدددددتم
لبولهددددددا بصددددددفة عامددددددة للتمٌٌددددددز بددددددٌن العدددددددوى التددددددً تددددددم اكتسددددددابها فددددددً المنشدددددداة الصددددددحٌة
والعددددددددوى التدددددددً حددددددددثت فدددددددً المجتمدددددددع ،وٌوصدددددددى بدددددددالتمٌٌم والتمددددددددٌر فدددددددً الحددددددداالت
المشكون فٌها لعبللة االرتباط الشرطً بٌن اإللامة بالمستشفى والعدوى.
أوال :عدوى مجرى البول المرتبطة بتثبٌت المسطرة البولٌة:
) )Catheter Associated Urinary Tract Infection – CAUTI
 .1تعرٌف :التهابات فً مجرى البول مصحوبة بؤعراض:
) (Symptomatic Urinary Tract Infection – SUTI
 oمرٌ تم تركٌب لسطرة بولٌة لمدة تزٌد عن ٌومٌن.
 oمددددددرٌ لدٌدددددده لسددددددطرة بولٌددددددة لمدددددددة كثددددددر مددددددن ٌددددددومٌن ،وتددددددم إزالددددددة المسددددددطرة
وظهدددددرت علٌددددده عدددددرا سدددددرٌرٌه فدددددً نفدددددس ٌدددددوم رفدددددع المسدددددطرة او بعدددددد ٌدددددوم
من رفع المسطرة البولٌة.
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 .2لؤلطفال التً ٌمل عمرهم عن عام واحد:

o Diagnosis: at least one of:
i.
ever 3 c ,2) Apnea, 3) Bradycardia, 4) Vomiting.
And
ii.
Significant bacteruria≤ 100,000 Cfu/ml of urine
Or
iii.
Significant bacteruria≤ 1000 Cfu/ml of urine + at least one of:
a. Positive esterase or nitrate test.
b. Pyuria ≤ 5 WBC / HPF of spun urine.
c. Organism seen on Gram Stain of unspun urine.
 .3حساب معدالت العدوى:
 oمعةةةةةةدل حةةةةةةدوث عةةةةةةدوى مجةةةةةةرى البةةةةةةول المرتبطةةةةةةة بتثبٌةةةةةةت المسةةةةةةاطر البولٌةةةةةةة
ٌ 1000وم تثبٌت لساطر بولٌة:
اجمالً عدد حاالت عدوى مجرى البول المرتبطة بتثبٌت المسطرة البولٌة خالل فترة زمنٌة محددة ×1000

اجمالً عدد أٌام المساطر البولٌة خالل نفس الفترة الزمنٌة

 oمعدل عدوى المساطر البولٌة:
اجمالً عدد حاالت عدوى المساطر البولٌة خالل فترة زمنٌة محددة ×100
اجمالً عدد المرضى الذٌن تمت مالحظتهم خالل نفس الفترة الزمنٌة

ثانٌا :االلتهاب الرئوي المكتسب من جهاز التنفس الصناعً فً العناٌة المركزة.
)Ventilator – Associated Pneumonia (VAP
 .1تعرٌةةةةف العةةةةدوى المكتسةةةةبة عةةةةةن طرٌةةةةك جهةةةةاز التةةةةةنفس الصةةةةناعً :ددددً ظهدددددور ي
عبلمدددات إكلٌنٌكٌدددة ،إشدددعاعٌة ،مكروبٌولوجٌدددة بعدددد وضدددع المدددرٌ علدددى جهددداز التدددنفس
الصدددناعً بدددأكثر مدددن ٌدددومٌن وال تكدددون العبلمدددات المرضدددٌة موجدددودة لحظدددة الددددخول او
خددبلل فتدددرة حضدددانة المدددر وكددد لن لؽاٌدددة  72سددداعة بعدددد فصدددل المدددرٌ عدددن جهددداز
التنفس الصناعً.
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Specific site Algorithms for clinically defined pneumonia:
o Imaging test evidence: two or more serial chest imaging test
results with at least one of the following:
i.
New or progressive and persistent infiltrate.
ii.
Consolidation.
iii.
Cavitation.
iv.
Pneumatoceles.
o Signs/Symptoms: worsening gas exchange (e.g. O2
desaturations (e.g. pulse oximetry <94%) increased oxygen
requirements, or increased ventilators demand) and at least
three of the following:
i.
Temperature instability.
ii.
Leukopenia (≤ 4000 WBC/mm3) or leukocytosis (≥ 15000
WBC/mm3) and left shift (≥10% band forms).
iii.
New onset of purulent sputum or change in character of
sputum, or increased respiratory secretions or increased
suctioning requirements.
iv.
Apnea, Tachypnea, Nasal flaring with retraction of chest wall
or Nasal flaring with grunting.
v.
Wheezing, rales, or rhonchi.
vi.
Cough.
vii.
Bradycardia (< 100 beats/min) or tachycardia (> 170
beats/min).
o Laboratory: at least one of the following:
i.
Organism identified from blood.
ii.
Organism identified from pleural fluid.
iii.
Positive
quantative
culture
from
minimally
contaminated LRT specimen.

سٌاسات كشف العدوى بؤلسام حدٌثً الوالدة
71

IC – 16

سٌاسة الترصد

 .2حساب معدالت العدوى:
 oمعةةةةةةةدل حةةةةةةةةدوث االلتهةةةةةةةةاب الرئةةةةةةةةوي المصةةةةةةةاحب لجهةةةةةةةةاز التةةةةةةةةنفس الصةةةةةةةةناعً
ٌ 1000وم على جهاز التنفس الصناعً:
اجمالً عدد حاالت االلتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس الصناعً خالل فترة زمنٌة محددة ×1000
اجمالً عدد أٌام جهاز التنفس الصناعً خالل نفس الفترة الزمنٌة

 oمعدل استخدام أجهزة التنفس الصناعً:
اجمالً عدد أٌام جهاز التنفس الصناعً خالل فترة زمنٌة محددة ×100
اجمالً عدد اٌام الامة المرضى خالل نفس الفترة الزمنٌة

ثالثا:عدوى مجرى الدمBlood Stream Infections {BSI } :
 .1تعرٌف حالة عدوى مجرى الدم المصاحبة لتثبٌت المساطر المركزٌة:
)(Central Line Associated Blood Stream Infection / CLABSI
حالدددددة عددددددوى مجدددددرى الددددددم مدددددع وجدددددود لسدددددطرة مركزٌدددددة و سدددددرٌة مثبتدددددة بدددددالمرٌ
ألكثددددر مددددن ٌددددومٌن عنددددد تددددارٌخ حدددددوث العدددددوى جمددددع اعتبددددار ٌددددوم التثبٌددددت ددددو الٌددددوم
األول) باإلضددددددافة إلددددددى اسددددددتمرار تثبٌددددددت المسددددددطرة بددددددالمرٌ ٌددددددوم حدددددددوث العدددددددوى
و تددددددم رفعهددددددا فددددددً الٌددددددوم السددددددابك مباشددددددرة لحدددددددوث العدددددددوى ،ج فددددددً حالددددددة دخددددددول
المددددددرٌ المستشددددددفى مثبتددددددا بدددددده لسددددددطرة مركزٌددددددة ٌعتبددددددر ٌددددددوم الدددددددخول ددددددو الٌددددددوم
األول).
 .2تعرٌف الحالة المعتمدة على تشخٌص معملً:
)Laboratory – Confirmed Blood Stream Infection (LCBI
تعتبدددددر الحالدددددة عددددددوى مجدددددرى دم ولٌدددددة ،مدددددرٌ تدددددم عدددددزل مٌكدددددروب مدددددن مزرعدددددة
واحدددددددة و كثددددددر مددددددن الدددددددم ،والمٌكددددددروب المعددددددزول لددددددٌس لدددددده عبللددددددة بعدددددددوى فددددددً
موضع خر.
3. LCBI: patient ≤ 1 year of age has at least one of the
following signs or symptoms: fever (>38 c), hypothermia
(<36c), apnea, or bradycardia.
And
Organism identified from blood is not related to an infection at
another site.
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And
The same common commensal (i.e., coagulase-negative
staphylococci [including S. epidermidis], viridans group
streptococci, Aerococcus spp., and micrococcus spp.) is identified
from two or more blood specimens drawn on separate occasions.
4. Mucosal Barrier Injury Laboratory-Confirmed Bloodstream
Infection (MBI-LCBI): Patient ≤1 year of age meets criterion for
LCBI with at least one blood specimen are identified by a
culture or non-culture based microbiologic testing method, with
only viridans group streptococci and no other organisms.
 .5تعرٌف الحالة المعتمد على تشخٌص إكلٌنٌكً ()Clinical Sepsis
مددددددرٌ عمددددددر عددددددام او لددددددل ٌعددددددانً مددددددن حددددددد العبلمددددددات واألعددددددرا
بدون وجود سباب خرى لبللتهابات:
 oارتفاع درجة الحرارة كثر من  38درجة مئوٌة.
 oانخفا درجة الحرارة لل من  36درجة مئوٌة.
 oؼٌاب ولتً للتنفس.
 oبطء ضربات الملب.
باإلضافة إلى كل العبلمات اآلتٌة:
 oعدم إجراء مزرعة دم و عدم وجود مٌكروب محدد فً الدم.
 oال توجد عبلمات عدوى بموضع خر.
 oبدء الطبٌب العبل بالمضاد الحٌوي المناسب جتشخٌ طبٌب).
 .1حساب معدالت العدوى:
 oمعدل حدوث عدوى مجرى الدم األولٌة ٌ 1000وم إلامة:

اآلتٌددددددة

اجمالً عدد حاالت عدوى مجرى الدم األولٌة خالل فترة زمنٌة محددة ×1000
اجمالً عدد أٌام الامة المرضى خالل نفس الفترة الزمنٌة
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معةةةةةدل حةةةةةدوث عةةةةةدوى مجةةةةةرى الةةةةةدم المصةةةةةاحبة لتثبٌةةةةةت المسةةةةةاطر المركزٌةةةةةة
ٌ 1000وم تثبٌت لساطر مركزٌة:

اجمالً عدد حاالت عدوى مجرى الدم المصاحبة لتثبٌت المساطر المركزٌة خالل فترة زمنٌة محددة ×1000
اجمالً عدد أٌام المساطر المركزٌة خالل نفس الفترة الزمنٌة

o

معدل استخدام المساطر المركزٌة :
اجمالً عدد حاالت عدوى مجرى الدم األولٌة خالل فترة زمنٌة محددة ×1000
اجمالً عدد أٌام الامة المرضى خالل نفس الفترة الزمنٌة

o

معدل حدوث عدوى مجرى الدم المصاحبة لتثبٌت المساطر المركزٌة:

اجمالً عدد حاالت عدوى مجرى الدم المصاحبة للمساطر المركزٌة خالل فترة زمنٌة محددة ×100
اجمالً عدد المرضى الذٌن تمت مالحظتهم خالل نفس الفترة الزمنٌة

رابعا :عدوى المواضع الجراحٌةSurgical Site Infection {SSI} :
 .1تعرٌةةةةةةف الحةةةةةةاالت :ددددددً العدددددددوى التددددددً تحدددددددث بعددددددد إجددددددراء العملٌددددددة وتتددددددراوح
ظهدددددور األعدددددرا مدددددن بعدددددد إجدددددراء العملٌدددددة باعتبدددددار ٌدددددوم إجدددددراء العملٌدددددة دددددو
الٌوم األول وتنمسم إلى ثبلثة لسام.
 oعدوى المطع الجراحً السطحً
Superficial Incisional Surgical Site Infection
Infection occurs within 30 days after any NHSN operative
)procedure (where day 1 = the procedure date
AND
involves only skin and subcutaneous tissue of the incision
AND
patient has at least one of the following:
i. purulent drainage from the superficial incision.
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i. organisms identified from an aseptically-obtained specimen
from the superficial incision or subcutaneous tissue by a
culture or non-culture based microbiologic testing method
which is performed for purposes of clinical diagnosis or
treatment.
ii. superficial incision that is deliberately opened by a surgeon,
attending physician** or other designee and culture or nonculture based testing is not performed.
AND
patient has at least one of the following signs or symptoms:
pain or tenderness; localized swelling; erythema; or heat. A
culture or non-culture based test that has a negative finding
does not meet this criterion.
i. diagnosis of a superficial incisional SSI by the surgeon or
attending physician** or other designee.
: عدوى المطع الجراحً العمٌكo
Deep Incisional Surgical Site Infection
Infection occurs within 30 or 90 days after the NHSN operative
procedure (where day 1 = the procedure date)
AND
involves deep soft tissues of the incision (e.g., fascial and muscle
layers)
AND
patient has at least one of the following:
i. purulent drainage from the deep incision.
ii. a deep incision that spontaneously dehisces, or is deliberately
opened or aspirated by a surgeon, attending physician** or
other designee and organism is identified by a culture or nonculture based microbiologic testing method which is performed
for purposes of clinical diagnosis or treatment or culture or
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i.

non-culture based microbiologic testing method is not
performed ANDpatient has at least one of the
following signs or symptoms: fever (>38°C); localized pain
or tenderness. A culture or non-culture based test that has a
negative finding does not meet this criterion.
ii. an abscess or other evidence of infection involving the deep
incision that is detected on gross anatomical or histopathologic
exam, or imaging test
: عدوى األعضاء الداخلٌة أو الحٌز بموضع الجراحةo
Organ / Space Surgical Site Infection
Infection occurs within 30 or 90 days after the NHSN operative
procedure (where day 1 = the procedure date)
AND infection involves any part of the body deeper than the
fascial/muscle layers, that is opened or manipulated during the
operative procedure
AND
patient has at least one of the following:
i. purulent drainage from a drain that is placed into the
organ/space (e.g., closed suction drainage system, open drain,
T-tube drain, CT guided drainage)
ii. organisms are identified from an aseptically-obtained fluid or
tissue in the organ/space by a culture or non-culture based
microbiologic testing method which is performed for purposes
of clinical diagnosis or treatment
iii. an abscess or other evidence of infection involving the
organ/space that is detected on gross anatomical or
histopathologic exam, or imaging test
:ً معدل حدوث عدوى الموضع الجراح.1
100× عدد حاالتعدوى الموضع الجراحً خالل فترة زمنٌة محددة
اجمالً عدد العملٌات الجراحٌة التً تم اجرائها خالل نفس الفترة الزمنٌة

52،51،50،49 :المراجع العلمٌة
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المسئولٌن عن تطبٌك السٌاسات واإلجراءات داخل ألسام حدٌثً الوالدة
تارٌخ اإلصدار
01/04/2016
.1
.2
.3
.4

المسم:
حدٌثً الوالدة

طبٌب إداري المسم جرئٌس المسم).
مشرؾ تمرٌ المسم جرئٌس تمرٌ
األطباء والتمرٌ العاملٌن بالمسم.
عمال شركات النظافة.

إعداد:
د .رامً حٌدر العبادلة

المسم).

المراجعة:
 .1دوري كل ربع سنوات.
 .2طددددارئ فددددً حالددددة حدددددوث ي حدددددث ٌسددددتحك تؽٌٌددددر و تعدددددٌل السٌاسددددة مددددع بٌددددان
سبب حدوث التؽٌٌر و التعدٌل.
المرفمات:
اسطوانة تحتوي على مجموعة من الفٌدٌو ات لعدد من اإلجراءات.
ج)Invasive Procedure, Hand Hygiene, PPE
مالحظة:
لتحمٌددددددل النسددددددخة االلكترونٌددددددة مددددددن سٌاسددددددات وإجددددددراءات مكافحددددددة العدددددددوى فددددددً لسددددددام
حدٌثً الوالدة ٌمكنكم زٌارة مولع التالً:
http://gazaneonatalnetwork.wix.com/gaza
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