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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
تعد عدوى المستشفيات أو «العدوى المكتسبة أثناء الوجود بالمستشفيات» ،إحدى المشكالت الصحية الخطرة التي
قد تصيب المرضى ،وخاصة من كبار السن وذوي المناعة المحدودة و (األطفال الخدج) ومرضى الحروق والعناية
المركزة والمرضى الذين يتلقون العالج لفترات طويلة والمرضى الذين يعالجون ببعض األدوية مثل المضادات
الحيوية واسعة المدى ،ومثبطات المناعة ،والكورتيزون والعالجات الكيميائية للسرطان.
وأكد الخبراء أن اإلهمال في تطبيق وسائل مكافحة العدوى داخل المستشفيات يؤدي إلى إطالة فترة اإلقامة ،وفتح
المجال أمام ظهور أنواع جديدة من العدوى الجرثومية المقاومة للمضادات الحيوية ،وقد يرفع من معدالت الوفاة،
كما يؤثر بشكل كبير على جودة العمل الطبي ،باإلضافة إلى زيادة التكلفة وإشغال أسرة المستشفيات.
وأكدت اإلحصائيات أن معدل حدوث عدوى المستشفيات في الدول المتقدمة يتراوح ما بين  5إلى  10في المائة
من كافة حاالت الدخول إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية ،وترتفع هذه النسبة في الدول النامية إلى نحو 10
إلى  20في المائة.
وأكثر أنواع العدوى الجرثومية التي تصيب المرضى أثناء وجودهم بالمستشفيات هي عدوى الجهاز البولي
والجهاز التنفسي وتسمم الدم وعدوى جروح العمليات ،وأوضحت توصيات الجهات الصحية العالمية أن أكثر من
ثلث هذه الحاالت يمكن الوقاية منها باتباع القواعد الصحية وااللتزام بإرشادات الوقاية من العدوى.
إن تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى لها األثر الفعال في خفض العدوى المرتبطة بالمستشفيات وصوالً
لخدمة طبية أمنة ،ومتميزة وقد جاء هذا الدليل متضمنا ً سياسات وإجراءات مكافحة العدوى ليكون المرجع االول
لسياسات وإجراءات على مستوى المستشفيات .
وأود أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان الى كل من وقف معنا في أنجاز هذا الدليل لمواكبة أخر التطورات في مجال
مكافحة العدوى .
وأتمنى من كوادرنا األعزاء االلتزام وتطبيق اإلجراءات والسياسات الواردة في هذا الدليل لضمان جودة الرعاية
الصحية المقدمة ولسالمتهم وسالمة المرضى والمراجعين والمجتمع .

عبداللطيف عبد العزيز سعيد
مسؤول وحدة مكافحة العدوى
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اإلهداء

الى .....
أطفال مرضى السرطان  ..قلب األم يقول ...
(أن دب اليأس في يوما ً ال أحزن ألن أيماني في كرم خزائن هللا أكبر فجاهدوا المرض لكي نحيا ).
الى.....
والدي رحمه هللا..
يا من علمني حب هللا ورسوله وحب الناس والصدق واألمانة .
الى.....
التي رأني قلبها قبل عينيها أمي التي ال تق َدر بثمن ولن يكررها الزمن .
الى .....
رفاق دربي الذين لن يألوا جهداً في صنع األبتسامة على وجوه أطفالنا المرضى رغم كل شىء .
اليكم هذا الجهد المتواضع سائالً المولى القدير ان يجعله خطوة في طريق
تحسين الجودة في الرعاية الصحية .
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شـــــــــــكر وتقـــــــــــدير:

 اتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العالي الى السيد مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور رياض
عبد االمير لدعمه المستمر في نشر هذا الكتاب مما له دور أساسي في تحسين الرعاية
الصحية  ،والى االستاذ الدكتور عمران سكر حبيب استاذ الوبائيات والرعاية الصحية –
كلية الطب الى جهوده المبذولة في تقيم وتنقيح الكتاب ،وشكرنا الموصول الى دكتور احمد
قاسم حمزة مدير مستشفى البصرة التخصصي لألطفال وما وفره من الدعم وتذليل العقبات
الى ما وصلنا له من نتائج البحث ،والى الدكتور تحسين صادق صالح في رفدنا بالمعلومات
والمصادر،والى دكتور أبراهيم جبار العبادي والدكتورة عدوية محسن شتوت في قسم
االمور الفنية والعالجية في دائرة صحة البصرة لما لقيناه من ترحيب ودعم ومساندة
معنوية ،وجديراً بالذكر ما تم تقديمه من قبل الممرض القانوني حيدر فالح معاون المدير
لشؤون التمريض في مستشفى التخصصي لألطفال من ارساء اسس علمية حديثة تفيد
المجتمع مهنيا ً وترتقي بالواقع الصحي الحديث  ،والى كوادرنا في وحدة الصحة العامة
مستشفى البصرة التخصصي لألطفال لتعاونهم في أنجاح هذا العمل المتواضع ،أملين من
الباري الوصول الى اقصى درجات المنفعة.
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جدول محتويات أجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المستشفيات
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الفصل االول

اهمية ضبط العدوى في المستشفيات
المقدمة
ان العدوى الناتجة عن الرعاية الصحية في المستشفيات مشكلة يعاني منها الكثيرون في جميع أنحاء العالم  ،وهي التي تتم
األصابة بها أثناء القيام باالجراءات الطبية والجراحية داخل المستشفيات ومن العوامل التي ساعدت على انتشار عدوى
المستشفيات التطور التقني وزيادة اللجوء لألساليب الجراحية وتغير النمط الوبائي لألمراض  .وكذلك زيادة أعداد
المرضى وكبار السن او الذين يعانون من أمراض مزمنة  ،فضال عن سوء أستخدام المضادات الحيوية  ،وضعف ادارة
بعض البرامج وقلة عدد المتمرسين في مجال مكافحة العدوى  .وتسبب العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في أهدار موارد
الرعاية الصحية وزيادة التكلفة نتيجة لزيادة تعاطي االدوية وأجراء الفحوصات المخبرية باإلضافة إلى أطالة فترة البقاء
بالمستشفيات .

العدوى داخل المستشفيات
تعتبر المستشفيات التي يقصدها المرضى للشفاء مصدراً لنشر العدوى وذلك لألسباب التالية :
 -1المرضى المراجعين أكثر عرضة لألصابة.
 -2وجود أمراض معدية بين المراجعين .
 -3عدم تطبيق أجراءات مكافحة العدوى أثناء التداخالت الطبية والجراحية .
 -4نقص الكوادر الطبية في المستشفيات .
 -5عدم توفير مستلزمات ووسائل ضبط العدوى .

أجهزة الدفاع الطبيعية التي تقي األنسان من العدوى
 -1الجلد  :هو خط الدفاع االول ويكون حاجزالذي يقي صاحبه من األصابة بالميكروبات ولكن أذا تلف الجلد عندئذ يمكن
أن تدخل هذه الميكروبات الى الجسم عبر هذه الجروح مثل الحروق واالكزيما .
 -2االغشية المخاطية :هي التي تقي الجسم من عدد من المكروبات التي تتصل بها كما ان االغشية المخاطية عادة ما تغير
وتبدل خالياها للحفاظ على سالمتها وتغطي البكتريا الطبيعية األغشية المخاطية وتقيها من البكتريا وأي تغير يطرأ عليها
نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدي الى خلل في تركيبة البكتريا الطبيعة وانتشار الميكروبات.
 -3المناعة الذاتية :وهي أجسام مضادة أو بروتينات تفرزها بعض خاليا الجسم  ،ووظيفتها التصدي للميكروبات المسببة
لألمراض التي تدخل الجسم وتحاول أن تمنعها من االنتشار في الجسم .
 -4المناعة الخلوية  :وهي المكون األساسي للجهاز المناعي داخل جسم األنسان حيث تختزن وتتعرف على مولدات األجسام
المضادة (المستضادات ) للميكروبات كما تقوم بتحفيز رد الفعل أو االستجابة الوقائية في حال أذا كان هناك أحتمال
للتعرض لبعض الميكروبات المسببة للمرض.
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االشخاص االكثرعرضة لألصابة بالعدوى داخل المستشفيات
المرضى المصابين بنقص المناعة ،واألطفال حديثي الوالدة ،والمسنين والمصابين ببعض األمراض المزمنة مثل
(السكري).

سلسلة العدوى أو أنتشار العدوى داخل المستشفيات
ال تحدث العدوى اال مع وجود العناصر االساسية المؤدية إلى ذلك ويعرف التفاعل بين هذه العناصر جميعا ً بأسم سلسلة
العدوى أو ( دورة أنتشار المرض ) من شخص الى أخر والشكل ( )1يبين سلسلة أنتقال العدوى.
شكل رقم ( )1سلسة انتقال العدوى
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 -1العامل المسبب للعدوى:Agentالميكروبات التي يمكن أن تسبب االصابة بالعدوى أو المرض ،وتشمل الجراثيم
والفايروسات والفطريات .
 -2الخازن : Storesوهو المكان الذي تعيش فيه الميكروبات وتنمو وتتكاثر وقد يكون االنسان او الحيوان أو النبات أو
التربة أو الهواء أو الماء أو غير ذلك من األسطح أو االدوات والمعدات المستخدمة في المستشفيات التي تتعتبر من الخازن .
 -3مكان الخروج  : Portal of exitالطريق الذي يتم من خالله خروج العامل المسبب ،ومن أمثلتها مجرى الدم والجلد
واألغشية المخاطية والجهاز البولي والتناسلي والجهاز الهضمي أو المشيمة .
 -4طرق األنتقال : Mode of transmissionوالتي تطلق على الطريقة التي تنتقل بها الميكروبات من الخازن الى
المضيف والتي تشمل خمس طرق وهي:
الطريقة الرئسية ألنتقال العدوى :
ت

طريق االنتقال
التالمسcontact

التعريف
انتقال مسبب العدوى مباشرة من الحاضنة المعرض
لإلصابة إلى اإلنسان ،ويعتبر من أهم طرق أنتقال العدوى
وأكثرها شيوعا ً .

1

 -1األتصال المباشر
Direct contact

أنتقال الميكروبات نتيجة تالمس مباشر بين سطح مصاب
بالمرض مع سطح جسم أخر عرضة لألصابة

-2االتصال الغير مباشر انتقال الميكروبات من شخص مصاب الى أخر معرض
لألصابة بطريقة غير مباشرة
Indirect contact

2

الرذاذ  Dropletنتيجة
التحدث أو سعال أو
الرذاذ الناتج عن بعض
االجراءات الطبية مثل
التنظير
القصبات الهوائية أو
شفط السوائل من
الجهاز التنفسي

امثلة
جراثيم العنقوديات الذهبية
STAPHYIOCOCCUS AUREUS
داء السيالن ،فيروس العوز المناعي
البشريHIV
جراثيم العنقودية الذهبية MRSA
التهاب الكبد الفيروسي نوع  Cونوع  Dعن
طريق الوخز او االتصال الجنسي
األيدي الملوثة لمقدمي الرعاية الصحية
أو األدوات الملوثة.

رذاذ الجهاز التنفسي الذي يحتوي على الميكروبات وينتشر األنفلونزا ،الحصبة االلمانية ،التهاب
ذلك الرذاذ الملوث عبر الهواء لمسافة قصيرة ال تزيد عن السحايا ،الدفتيريا
 2متر ويتم دخوله الى جسم الشخص المعرض لألصابة
عن طريق الفم أو األغشية المخاطية  ،ويتميز الرذاذ
بالكثافة العالية (اكثر من  5ميكرون)
التي ال تسمح له بأن يستمر معلقا ً في الهواء كما هو الحال
بالنسبة للمكيروبات المنقولة بالهواء.

الحصبة،والسل الرئوي،وجدري الماء

3
4

5

نوبات قطيرية صغيرة تخرج من الجهاز التنفسي
الهواء Airborne
أقل من أو يساوي وتحتوي على كائنات دقيقة تظل معلقة في الهواء الذي
يحملها لمسافات بعيدة جداً،ثم يقوم العائل المعرض
5ميكرون
لألصابة بالعدوى بأستنشاقها
تنتقل الميكروبات الى الشخص المعرض لإلصابة عن الطعام الملوث ب(السلمونيال)
الناقل الوسيط
والدم الذي يحتوي على(فيرسات
طريق مادة ملوثة بمسبب العدوى
Vector
التهاب الكبد وفيروس االيدز)
والماء(الكوليرا والشجال)واألدوات
الملوثة
تنتقل الميكروبات المسببة للمرض عن طريق الحشرات البعوض الذي قد ينقل المالريا والبرغث التي
العائل الوسطي
قد ينقل الطاعون
وغيرها من الحيونات
Vector

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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 -5اماكن الدخول :Portal of entryهي الطريق الذي تسلكه الميكروبات المسببة للمرض لتدخل جسم العائل المعرض
لألصابة وتشمل :
 مجرى الدم الجلد مثال  :الجروح السطحية والعميقة والطفح الجلدي وموضع الجراحة. االغشية المخاطية . الجهاز التنفسي . الجهاز البولي والتناسلي. الجهاز الهظمي . -المشيمة .

 -6المضيف المعرض لألصاية :
هو الشخص الذي يمكن أن يصاب بالعدوى عن طريق الميكروبات المسببة للمرض وقد يكون هذا العائل المريض أو الكادر
الصحي أو العاملين أو الزوار أو أفراد المجتمع .
المبادئ األساسية للوقاية من االصابة بالعدوى بالمستشفيات
 -1التعرف على المرضى المصابين باألمراض المعدية وعزلهم ،او المرضى المحتمل انتقال العدوى اليهم عبر البيئة
المحيطة وتطبيق احتياطات العزل .
 -2االفتراض باحتمالية إصابة كافة المرضى بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض أو عالمات العدوى ومن ثم تطبيق
االحتياطات القياسية عند التعامل مع جميع المرضى ومنها :
أ -الحد من الوسائل المحتملة ألنتشار العدوى بواسطة الميكروبات وااللتزام بنظافة االيدي واستخدام االساليب المانعة
للتلوث المتبعة عبد الحقن وعند المدخالت الطبية وتعقيم األدوات .
ب -أتباع الطرق سليمة الستخدام وسائل الوقاية الشخصية بحيث تحد أو تقلل من انتقال األجسام الحاملة للمرض المعدي من
المريض ألخر او من المريض لمقدم الخدمة الصحية .
االحتياطات القياسية :
وهي الحد األدنى من االحتياطات التي يجب أتباعها عند التعامل مع المرضى بغض النظر عن كونهم مصابين بأمراض
معدية أم ال والتي تشمل نظافة اليدين وآداب العطس والسعال واالستخدام المناسب لمعدات الوقاية الشخصية حسب
اإلجراءات ومعالجة األدوات والتعقيم ونظافة بيئة المستشفى والتخلص األمن من األدوات وارتداء القناع أثناء إجراءات بزل
النخاع .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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أنظر جدول رقم ( )1االحتياطات القياسية المتبعة عند التعامل مع المرضى بصرف النظر كونهم مصابين بأمراض معدية ام ال
 يعد فرك اليدين بالمطهر الكحولي هو المعيار الذهبي للعناية بنظافةاليدين
 يتم غسل اليدين فقط بعد لمس الدم أو االفرازات او االتساخ الظاهرللعيان

نظافة اليدين

معدات الوقاية الشخصية

-

القفازات ،المراييل والكاون (العباءات الطبية)،وأغطية الرأس
كمامة الوجه ،واقيات العين وواقيات القدم .

االساليب المانعة للتلوث

-

اتباع االساليب المانعة للتلوث أثناء االجراءات التي تخترق الجلد
مثل الحقن وسحب الدم .
غيار الجروح.

معالجة االدوات

-

يجب التأكد من تنظيف وتطهير وتعقيم االدوات قبل استخدامها
مرة أخرى .

نظافة بيئة المستشفى

-

تنظيف وتطهير االسطح وأرضيات المستشفى بانتظام

-

معالجة الشراشف والمالءات المختلفة بشكل دوري وعدم
استخدامها ألكثر من مريض .

-

التخلص من النفايات الطبية بطريقة تحد من أنتشار العدوى داخل
المستشفى وخارجها.

-

التعامل
والمالءات

مع

المفروشات

أدارة النفايات الطبية

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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التخلص االمن من االدوات
الحادة

-

الحد من االصابة بالجروح بسبب أستخدام االدوات الحادة.
التخلص من أوعية االدوات الحادة عند أمتالئها الى ثالثة أرباعه.

السالمة والصحة المهنية

-

فحص الموظفين قبل التعين.
التدريب المستمر.
اعطاء المطاعيم (اللقاح) الالزمة.
االجراءات الفورية بعد التعرض ألصابه العمل.

أداب العطس والسعال

-

تغطية الفم واألنف بالمناديل الورقية عند العطس والسعال
والتخلص منها مباشرة في االماكن المناسبة.
غسل اليدين فوراً عند التالمس مع االفرازات .
ترك مسافة التقل عن 1م عن الشخص المصاب بأعراض
تنفسية.
ارتداء القناع الجراحي أثناء بزل السائل النخاعي الشوكي.
يركز هذا األسلوب على حماية المرضى في الدرجة األولىز

بزل
إجراءات
النخاعي الشوكي

السائل

-

ثانيا ً  -:أحتياجات نقل العدوى
تعتمد احتياجات نقل العدوى على كيفية انتقال األجسام المعدية الحاملة لمسببات األمراض  .توفر هذه الطريقة االحتياطات
لضبط العدوى والتي يجب ان يتم تطبيقها على المرضى المعروف أو المحتمل أصابتهم بالعدوى أو المرضى المصابين
بمستعمرات من الميكروبات المعدية المسببة لألمراض والتي لها أهمية وبائية  .ويعتمد على طرق نقل العدوى(مثل التالمس
المباشر والغير مباشر) ،الرذاذ ،الهواء ،او عن طريق عائل وسيط) .ومن المهم ان تتم التأكد على أن بعض الميكروبات
المجهرية تنقل بأكثر من طريقة  ،ومن ثم يمكن أتباع أكثر من فئة من األحتياطات الخاصة  ،وفي مثل هذه الحاالت يجب أن
تطلب النصائح من أحد أعضاء وحدة ضبط العدوى وأتباع أحتياطات العزل التي يجب أن يتم تعديلها وفقا ً لمتطلبات المكان.
ان تطبيق تلك األحتياطات من العزل يؤدي الى منع أنتشار العدوى داخل المستشفى والسيطرة عليه ويجب االخذ بعين
االعتبار النقاط التالية في العزل :
 -1عزل جميع المرضى المصابين بالعدوى أو الشكوك بأصابتهم بالعدوى عن باقي المرضى  ،وأذا لم تتوفر غرفة
منفصلة  ،يمكن عزلهما في قسم خاص (عزل جماعي ) وتحديد الكادر الطبي الذي يقوم على خدمة ورعاية هؤالء
المرضى وتخصص مستلزمات طبية من مطهرات ومعقمات ووسائل وقاية شخصية .
 -2إتباع تعليمات مكافحة العدوى من قبل الزوار وأخذ أسماء الزائرين قبل الدخول للمرضى .
 -3غسل اليدين من قبل الكوادر الطبية التي تقدم خدمة للمرضى .
 -4تنظيف وتطهير وتعقيم األدوات المستخدمة قبل أستخدامها مرة أخرى .
 -5تنظيف الغرفة بشكل جيد عند اللزوم وعند خروج المريض وبشكل دوري توفير وسائل القاية الشخصية للزوار
والكوادر الطبية .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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الفصل الثاني

الهيكل التنظيمي
مقدمة :
يعتبر مكافحة العدوى أحد المكونات األساسية التي يعتمد عليها رعاية المرضى بشكل أمن ويؤدي الى توفير بيئة أمنة
خالية من العدوى للعاملين والمجتمع وذلك بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بغض النظر عن الموارد
واالمكانيات .
أن وضع هيكل تنظيمي قوي على كافة المستويات وتحديد األدوار والمسؤوليات المنوط بها لألشخاص المسؤولين عن
العمل،يعتبر عنصراً هاما ً الستمرارية نجاح برنامج مكافحة العدوى  .ويتمثل الهيكلية التنظيمي لظبط العدوى في

العراق في جميع المستويات المختلفة (مركزيا ً على مستوى وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة
واإلدارات الصحية ) .
على المستوى المركزي (وزارة الصحة )
 اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى.
 قسم مكافحة العدوى .
اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى :
وهي اللجنة التي تقدم المشورة لمكافحة العدوى على المستوى الوطني .
رئيس اللجنة  :األمين العام لوزارة الصحة أو من ينوب عنه .
مقرر اللجنة  :رئيس قسم مكافحة العدوى .
أعضاء اللجنة :
 -1مدير أدارة المستشفيات .
 2مدير أدارة الرعاية الصحية األولية .
 -3مدير قسم التمريض .
 -4مدير قسم االمراض السارية .
 -5مدير قسم المختبرات .
 -6مدير بنك الدم .
 -7مدير قسم المشتريات .
 -8طبيب أختصاص طب أسنان .
 -9رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .
 10مندوب عن نقابة االطباء .
اختصاصات اللجنة:
 الموافقة على سياسات ومعايير مكافحة العدوى على المستوى الوطني . التنسيق بين القطاعات الطبية المختلفة في العراق لتنسيق برامج مكافحة العدوى على المستوى الوطني .حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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األجتماعات وجدول األعمال
تجتمع اللجنة ثالثة مرات سنويا ً على األقل ويمكن ان يتم تحديد األجتماعات أضافية للجنة ككل أو بشكل جزئي وذلك
بنا ًء على طلب من رئيس اللجنة كلما أستدعت الحاجة .
قسم مكافحة العدوى
هو أحد أقسام في المستشفيات المسؤول عن التخطيط واألشراف والمتابعة لكل األنشطة الخاصة بأمر مكافحة العدوى
لكل مستشفيات ومديريات الصحة في العراق .
رئيس القسم
أخصائي طب مجتمع أو حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الصحة العامة أو الوبائيات .
أعضاء القسم :
 أخصائي وبائيات.
 طبيب أسنان.
 مراقب صحي.
 ممرض مكافحة العدوى.
 فني أحصاء.
مهام القسم :










وضع الخطة السنوية لمكافحة العدوى لوزارة الصحة.
األشراف والتدريب على تنفيذ الخطة .
حل المشكالت المتعلقة بمكافحة العدوى .
المشاركة في توفير المستلزمات الالزمة لمكافحة العدوى لوزارة الصحة .
متابعة رصد عدوى المستشفيات المكتسبة.
األشراف على تطبيق السياسات وإجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام
والخاص .
التنسيق مع مختلف القطاعات المحلية واالقليمية والدولية في مجال مكافحة العدوى .
أعداد وإصدار التقارير بشكل دوري .
تغذية راجعة للمستشفيات والمديريات في القطاعين العام والخاص على مستوى المستشفيات .

على مستوى المستشفيات
لجان مكافحة العدوى بالمستشفيات  :يتم أنشاء لجنة مكافحة العدوى في كل مستشفى بحيث تكون اللجنة مسؤولة عن
مكافحة العدوى داخل أقسام المستشفى .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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أعضاء اللجنة :
الرئيس :
 مدير المستشفى أو نائبه .
األعضاء :
 ثالث رؤساء من مختلف االقسام (الباطنية ،الجراحية،النسائية،األطفال)ويتم اختيار أعضاء جدد سنوياً.
 مدير وحدة مكافحة العدوى .
 مدير شؤون التمريض .
 مسؤول المختبر أو من ينوب عنه في المستشفى .
 مسؤول الصيدلة أو من ينوب عنه في المستشفى .
 أعضاء فريق مكافحة العدوى في المستشفى .
 وغيرهم إذا تطلب األمر من األطباء والكوادر.
مهام لجنة مكافحة العدوى في المستشفيات :








أعتماد السياسة العامة لمكافحة العدوى المنبثقة عن قسم مكافحة العدوى في شعبة األمراض السارية في قسم الصحة
العامة.
أعتماد خطة سنوية لمكافحة العدوى داخل المستشفى .
تطبيق سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى .
االستقصاء الوبائي لعدوى المستشفى.
توفير المستلزمات لتطبيق خطة ضبط العدوى .
تدريب جميع العاملين (أطباء ،تمريض ،فنيين،عمال) في مجال مكافحة العدوى.
األبالغ الفوري عن أي تفشي وبائي لعدوى المستشفيات الى قسم مكافحة العدوى بمديرية االمراض السارية .

األجتماعات :
تجتمع اللجنة بصفة دورية كل شهر مع ضرورة كتابة محاضر األجتماعات وأرسالها الى قسم مكافحة العدوى بمديرية
االمراض السارية.

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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وحدة مكافحة العدوى وفريق مكافحة العدوى
يتم تشكيل فريق مكافحة العدوى في المستشفيات ضمن وحدة مكافحة العدوى بحيث يكون مسؤول عن تنفيذوأدارة برامج
مكافحة العدوى داخل المستشفى .
أعضاء فريق مكافحة العدوى بالمستشفى
يتكون فريق مكافحة العدوى من ضابط أرتباط مكافحة العدوى ومساعد أو أثنين من التمريض ويمكن زيادة العدد حسب
حاجة المستشفى وعدد االسرة .

مهام ومسؤوليات فريق مكافحة العدوى
 تحضير خطة سنوية لتطبيق برنامج مكافحة العدوى داخل المستشفى وأخذ الموافقة عليها من لجنة مكافحة العدوى
 تقديم المشورة الالزمة للكوادر الصحية في كل ما يتعلق بأعمال مكافحة العدوى مع توفير بيئة أمنة للمريض
والكادر.
 تطبيق المعايير األساسية (السياسات الخاصة باإلجراءات أو األنظمة داخل المستشفى ).
 تحسين ومتابعة الممارسات الخاصة اليومية بتقديم الرعاية للمريض والتي تهدف الى الرقابة من العدوى .
 إنشاء أو متابعة نظام رصد عدوى المستشفيات .
 وضع خطة تدريبية وتعليمية للعاملين بصورة منتظمة ومستمرة على مدار السنة بشأن كافة جوانب مكافحة العدوى.
 تدريب العاملين على ممارسات ضبط العدوى داخل المستشفى .
 متابعة توفير المستلزمات والمعدات الالزمة لمكافحة العدوى وأبالغ لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى في حالة وجود
أي عجز .
 أجراء التحريات أثناء تفشي األوبئة بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى في مديرية األمراض السارية .
 أعداد تقرير شهري باألعمال التي تمت وعرض التقارير على لجنة مكافحة العدوى لمناقشتها .
 تقديم التوصيات الخاصة بفريق مكافحة العدوى بالمستشفى الى العاملين باالقسام المختلفة .
 متابع أصابات العمل المتعلقة بمكافحة العدوى للكوادر .
 أبالغ لجنة مكافحة العدوى عن وقوع أي أصابة بالعدوى داخل األقسام .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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الفصل الثالث
المهام الوظيفية لبرنامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات
أوالً -:رصد اإلصابة بالعدوى المكتسبة داخل المستشفيات
الرصد  :هو عملية مستمرة تشمل على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ونشرها فيما يتعلق ببعض المسائل الصحية ،
بهدف أتخاذ االجراءات الكفيلة لتقليل معدل الوفيات واألمراض ورفع المستوى الصحي بشكل عام .
أما رصد عدوى المستشفيات فهو يقتصر على رصد العدوى المكتسبة داخل المستشفيات من جميع بيانات العدوى
وأماكنها ومسبباتها داخل المستشفيات واإلبالغ عنها وعمل تغذية راجعة من خالل تحليل البيانات وأجراء التدخل
المناسب  .ويعتبر رصد العدوى المكتسبة في المستشفيات من الوظائف الهامة لمكافحة العدوى .
ويمكن األستفادة من رصد العدوى المكتسبة داخل المستشفيات في نواحي التالية -:
 األكتشاف المبكر ألي زيادة غير طبيعية في عدوى المستشفيات .
 مراقبة النمط الوبائي ألمراض التي تنتشر في المستشفيات والتغيرات التي تطرأ عليها .
 إجراء التداخالت المناسبة بناءاً على معطيات الرصد .
 تقيم برامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات .
 تحديد االحتياجات والمتطلبات الصحية.
 تشكيل قاعدة بيانات للدراسات واألبحاث .

المناطق االكثر تأثير لعدوى المستشفيات :






الجهاز البولي.
الجزء السفلي من الجهاز التنفسي(الرئتان).
موضع الجراحة(مكان الجراحة) .
القسطرة الوريدية .
الجلد واألنسجة الرخوة .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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خطوات أستقصاء تجمع حاالت العدوى المكتسبة من المستشفيات
شكل رقم ()2
حدوث زيادة غير طبيعية في
عدوى المستشفى

أبالغ فريق مكافحة العدوى
في المستشفى

أبالغ قسم مكافحة العدوى في
مديرية األمراض السارية

التداخالت

األستقصاء الوبائي

تغذية راجعة

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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أن من أهم العناصر األساسية لنجاح أستمرارية عملية رصد عدوى المستشفيات وجود تعاريف موحدة ومبسطة لعدوى
المستشفيات ويبين جدول رقم ( )2تلك المعايير :

نوع العدوى
عدوى المواضيع الجراحية
عدوى الجهاز البولي
عدوى الجهاز التنفسي

العدوى المرتبطة بالقسطرة
الوريدية الطرفية
تجرثم الدم(وجود جراثيم
بالدم)

تعريف الحاالت (المعايير الموحدة)
وجود أي إفرازات تقيحية(صديدية)،أو خراج ،أو انتشار
االلتهاب خلوي في مكان القطع الجراحي خالل شهر من
اإلجراء .
ظهور نتيجة ايجابية لمزرعة البول (نوع أو نوعين من مسببات
المرض )على االقل  10بكتيريا لكل مل في حالة وجود أوعدم
وجود أعراض سريرية .
وجود أعراض مرضية في الجهاز التنفسي مع وجود عالمتين
على االقل من العالمات المرضية التالية خالل فترة الوجود
بالمستشفى (سعال ،بلغم قيحي،ظهور ارتشاحات جديدة في أشعة
الصدر متوافقة مع العدوى).
وجود إفرازات تقيحية (صديدية)في مكان القسطرة
حمى مع وجود مزرعة دم ايجابية واحدة على األقل

 ممكن أن يتغير تعريف الحاالت بناء على أهداف رصد العدوى
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ثانيا ً  -:حساب معدالت اإلصابة لعدوى المستشفيات :
أن حساب معدالت اإلصابة لعدوى المستشفيات يعد من أهم االمور التي يتم االعتماد عليها للتدخل وأتخاذ األجراءات
لخفض المعدالت األصابة يعتمد عليها في التداخل والمراقبة في عملية الرصد  .ويبين الجدول رقم ( )3كيفية احتساب
معدل األصابة .

جدول رقم ( )3احتساب معدالت االنتشار ومعدالت المرض لعدوى المستشفيات
أمثلة
معدل األنتشار
معدل انتشار عدوى المستشفيات لكل  100مريض
عدد المرضى المصابين بالعدوى وقت الدراسة على
عدد المرضى في نفس الوقت في تلك الفترة في  100مصاب مثل معدل االصابة بعدوى الجهاز البولي من
كل  100مريض
أمثلة
معدل حدوث العدوى
عدد حاالت العدوى التي تمت اإلصابة بها حديثا ً داخل معدل حدوث عدوى مجرى الدم لكل  1000يوم
إقامة قضاها المرضى بالمستشفى.
المستشفيات في فترة معينة على عدد األيام التي
قضاها المرضى في المستشفيات خالل تلك الفترة
في100
ً
عدد حاالت العدوى التي تمت اإلصابه بها حديثا داخل معدل حدوث التهاب الرئوي عن طريق جهاز
التنفسي الصناعي لكل  1000يوم من أستخدام الجهاز
المستشفيات عن طريق أجهزة والمعدات في فترة
معينة على العدد الكلي لأليام أستخدمت فيها تلك
األجهزة خالل تلك الفترة في1000
معدل حدوث عدوى المواضع الجراحية لكل 100
معدل حدوث عدوى المواضع الجراحية
مريض له عملية جراحية.
عدد حاالت العدوى في المواضع الجراحية على
مجموع العمليات الجراحية التي تمت متابعتها في تلك
الفترة في100
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الفصل الرابع
عنوان السياسة  :االحتياطات القياسية

رمز السياسة BCSH –ICU -IC-1:
صفحة 1الى1
تاريخ اإلعداد 2012/5/13:

أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

السياسة
على جميع رؤساء االقسام التحقق من تطبيق جميع السياسات المتعلقة باالحتياطات القياسية.
الهدف
الحد من انتقال األمراض المعدية وعدوى المستشفيات .
التعريف
مجموعة من المعايير واإلجراءات التي تتبع لرعاية كافة المرضى بغض النظر عن كونهم مصابين بأمراض معدية ام ال .
اإلجراءات
يقوم جميع العاملين في المستشفى بتطبيق االحتياطات القياسية التالية :
 -1نظافة اليدين .
 -2معدات الوقاية الشخصية.
 -3االساليب المانعة للتلوث .
 -4السالمة والصحة المهنية .
 -5التعامل مع المفروشات والمالءات .
 -6نظافة بيئة المستشفى .
 -7تنظيف وتطهير وتعقيم المعدات الطبية .
 -8إدارة النفايات الطبية.
 -9التخلص األمن من األدوات الحادة .
 -10أداب العطس والسعال .

 -11ارتداء القناع الجراحي أثناء بزل النخاع .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

22

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

أنظر جدول رقم ( )1االحتياطات القياسية المتبعة عند التعامل مع المرضى بغض النظر كونهم مصابين
جدول (.) 1
بأمراض معدية ام ال

 يعد فرك اليدين بالمطهر الكحولي هو المعيار الذهبي للعنايةبنظافة اليدين
 يتم غسل اليدين قبل وبعد مالمسة المريض وبعد لمس الدم أواالفرازات او االتساخ الظاهر للعيان .

نظافة اليدين

معدات الوقاية الشخصية

 القفازات ،المريول والكاون (العباءات الطبية)،وأغطيةالرأس وكمامة الوجه،واقيات العين وواقيات القدم .

االساليب المانعة للتلوث

 اتباع االساليب المانعة للتلوث أثناء االجراءات التيتخترق الجلد مثل الحقن وسحب الدم .
 -غيار الجروح.

معالجة االدوات

 يجب التأكد من تنظيف وتطهير وتعقيم االدوات قبلأستخدامها مرة أخرى .

نظافة بيئة المستشفى

 -تنظيف وتطهير االسطح وأرضيات المستشفى بأنتظام

التعامل مع المفروشات
والمالءات

 معالجة الشراشف والمالءات المختلفة بشكل دوري وعدماستخدامها ألكثر من مريض .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

23

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

أدارة النفايات الطبية

 التخلص من النفايات الطبية بطريقة تحد من أنتشارالعدوى داخل المستشفى وخارجها.

التخلص االمن من
االدوات الحادة

 الحد من االصابة بالجروح بسبب أستخدام االدواتالحادة.
 التخلص من أوعية االدوات الحادة عند أمتالئها الى ثالثةأرباعه.

السالمة والصحة المهنية

-

فحص الموظفين قبل التعين.
التدريب المستمر.
اعطاء المطاعيم (اللقاح) الالزمة.
االجراءات الفورية بعد التعرض ألصابة العمل.

أداب العطس والسعال

-

تغطية الفم واألنف بالمناديل الورقية عند العطس
والسعال والتخلص منها مباشرة في االماكن المناسبة.
غسل اليدين فوراً عند التالمس مع االفرازات .
ترك مسافة التقل عن 1مل عن الشخص المصاب
بأعراض تنفسية.
ارتداء القناع الجراحي أثناء بزل السائل النخاعي
الشوكي.
يركز هذا األسلوب على حماية المرضى في الدرجة
األولى

أجراءات بزل السائل
النخاعي الشوكي

-
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الفصل الخامس
عنوان السياسة  :أحتياطات العزل في
المستشفيات
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-2 :
صفحة  1الى 9
تاريخ اإلعداد 2012/5/13 :
الكوادر الصحية

السياسة
 يلتزم جميع الكادر الصحي في المستشفيات بتطبيق االحتياطات الالزمة للعزل عند التعامل مع المرضى المصابين أوالمحتمل أصابتهم بأمراض معدية .
 يجب أتخاذ مزيد من االحتياطات اإلضافية إلى االحتياطات القياسية عند التعامل مع المرضى المصابين أو المحتملأصابتهم بأمراض معدية .
الهدف
منع أنتقال العدوى داخل المستشفيات .
التعريف
هي احتياطات يتم أتخاذها اعتمادا على طريقة نقل العدوى أضافة الى االحتياطات القياسية .
اإلجراءات
يقوم الطبيب المعالج بما يلي :
 -1تقيم مخاطر العدوى .
 -2أتخاذ قرار العزل بأمر طبي مكتوب .
 -3أبالغ وحدة مكافحة العدوى في المستشفى بقرار عزل المريض .
 -4أتخاذ قرار أنهاء العزل بأمر طبي مكتوب .
 -1احتياطات نقل العدوى عن طريق التالمس
أ -المكان  :عزل المريض في غرفة منفردة مزودة بحمام ومغسلة مستقلة .
ب -فريق العمل الطبي  :التوجد شروط خاصة .
ج -وسائل الوقاية الشخصية :
 -1أرتداء القفازات ذات األستخدام الواحد غير المعقم (الالتكس) عند مالمسة األماكن المصابة وعند التعامل مع األفرازات
.
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عنوان السياسة  :أحتياطات العزل في
المستشفيات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-2:
صفحة  2الى 9

 أرتداء الوزرة () Gownفي حال وجود أتصال مباشر مع المريض . -3أرتداء الكمامة في اإلجراءات التي يحدث عنها تطاير الرذاذ وشفط اإلفرازات .
د -االثاث والمفروشات :أتباع اإلجراءات الروتينية (أنظر سياسة التنظيف ) .
س -حركة المريض  :الحد من حركة المريض وتنقله اال عند الضرورة .
ص -نظافة اليدين :غسل اليدين بأستخدام أحد المطهرات أو الدلك بالكحول في الحاالت التالية :
 -1قبل التعامل مع المريض.
 -2قبل أتداء القفازات.
 -3بعد التالمس مع المريض أو احد العناصر الملوثة .
 -4بعد نزع القفازات والمالبس الواقية .
ض -أدوات المريض :
 -1تخصيص أدوات للمريض.
 -2تطهير وتعقيم االدوات التي يعاد استخدامها .
ح -أواني الطعام :
 -1استعمال أدوات احادية استخدام (النبيذة) .
 -2غسل األدوات التي يعاد استخدامها بالطريقة الروتينية المتبعة .
خ -الشراشف والمالءات (البياضات) استخدام الغسيل الروتيني المتبع بالمستشفى .
ج الزوار:
 -1تقليص عدد الزائرين قدر االمكان .
 -2اتباع تعليمات وحدة مكافحة العدوى للزوار.
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 -2أحتياطات نقل العدوى عن طريق الرذاذ:
أ -المكان:
 -1عزل المريض في غرفة منفردة مزودة بحمام ومغسلة مستقلة .
 -2عزل جماعي للمرضى المصابين بنفس المرض في نفس المكان .
ب -فريق العمل الطبي  :ال توجد شروط خاصة.
ج -وسائل الوقاية الشخصية :ارتداء الكمامة الجراحية قبل الدخول الى الغرفة.
ح -األثاث والمفروشات  :أتباع اإلجراءات الروتينية (أنظر سياسة التنظيف ) .
خ -حركة المريض :
 -1الحد من حركة المريض وتنقله اال عند الضرورة.
 -2وضع كمامة جراحية على انف وفم المريض في حال تنقله .
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عنوان السياسة  :أحتياطات العزل في
المستشفيات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-2:
صفحة  3الى 9

ص -نظافة اليدين :غسل اليدين بأستخدام أحد المطهرات او الدلك بالكحول في الحاالت التالية :
 -1قبل التعامل مع المريض.
 -2قبل أرتداء القفازات .
 -3بعد التالمس مع المريض او أحد العناصر الملوثة .
 -4بعد نزع القفازات والمالبس الواقية .
ض -أدوات المريض :
 -1تخصيص ادوات للمريض .
 -2تطهير وتعقيم االدوات التي يعاد استخدامها .
س -أواني الطعام :
 -1أستعمال أدوات احادية االستخدام (النبيذة) .
 -2غسل األدوات التي يعاد أستخدامها بالطريقة الروتينية المتبعة .
ش -الشراشف والمالءات (البياضات) أستخدام الغسيل الروتيني المتبع بالمستشفى (أنظر سياسة التنظيف ) .
د -الزوار:
 -1تقليص عدد الزائرين قدر االمكان .
 -2اتباع تعليمات وحدة مكافحة العدوى للزوار.
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 -3أحتياطات نقل العدوى عن طريق الهواء-:
أ -المكان :
 -1عزل المريض في غرفة فردية ذات ضغط سلبي ( )Negative. Pressureومزودة بحمام ومغسلة مستقلة.
 -2إبقاء باب الغرفة مغلقا ً اال للدخول والخروج فقط .
 -3أزالة جميع االدوات الغير الضرورية من غرفة المريض .
ب -فريق العمل الطبي :
 -1يقتصر على االفراد الذين لديهم مناعة ضد الحصبة وجدري الماء .
 -2تقليص الكادر الطبي قدر االمكان .
ج -وسائل الوقاية الشخصية  : PPEsأرتداء الكمامة الوقائية ذات الكفاءة مثل (.) N95
د -االثاث والمفروشات (البياضات) :أستخدام الغسيل الروتيني المتبع بالمستشفى (أنظر سياسة التنظيف ) .
ذ -حركة المريض :
 1الحد من حركة المريض وتنقله اال عند الضرورة.
 -2وضع كمامة جراحية على انف وفم المريض في حال تنقله .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :أحتياطات العزل في
المستشفيات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-2:
صفحة  4الى 9

س -نظافة اليدين :غسل اليدين بأستخدام أحد المطهرات او الدلك بالكحول في الحاالت التالية :
 -1قبل التعامل مع المريض.
 -2قبل أرتداء القفازات .
 -3بعد التالمس مع المريض او أحد العناصر الملوثة .
 -4بعد نزع القفازات والمالبس الواقية .
ش -أدوات المريض :
 -1تخصيص ادوات للمريض .
 -2تطهير وتعقيم االدوات التي يعاد استخدامها .
ر -أواني الطعام :
 -1أستعمال أدوات احادية استخدام (النبيذة) .
 -2غسل األدوات التي يعاد أستخدامها بالطريقة الروتينية المتبعة .
ز -الشراشف والمالءات (البياضات) أستخدام الغسيل الروتيني المتبع بالمستشفى (أنظر سياسة التنظيف ) .
 -1الزوار:
أ -تقليص عدد الزائرين قدر االمكان .
ب -اتباع تعليمات وحدة مكافحة العدوى للزوار.
 -4أحتياطات نقل العدوى عن طريق الهواء والتالمس-:
أ -المكان :
 -1عزل المريض في غرفة فردية ذات ضغط سلبي ( ) Negative. Pressureومزودة بحمام ومغسلة مستقلة .
 -2ابقاء باب الغرفة مغلقا ً اال للدخول والخروج .
 -3أزالة جميع االدوات الغير الضرورية من غرفة المريض .
 -4توفير المناديل الورقية والمطهرات التي تستخدم بواسطة الكوع .
 -5األحتفاظ بأوراق المريض خارج الغرفة العزل .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :أحتياطات العزل في
المستشفيات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-2:
صفحة  5الى 9

ب -فريق العمل الطبي :
 -1يقتصر على االفراد الذين لديهم مناعة ضد الحصبة وجدري الماء .
 -2تقليص الكادر الطبي قدر االمكان .
ج -وسائل الوقاية الشخصية :
 -1أرتداء القفازات ذات األستخدام الواحد غير المعقم (الالتكس) عند مالمسة األماكن المصابة وعند التعامل مع األفرازات
.
 -2أرتداء الوزرة () Gownفي حال وجود أتصال مباشر مع المريض .
 -3أرتداء الكمامة الوقائية ذات الكفاءة مثل (.) N95
د -االثاث والمفروشات (البياضات) :أستخدام الغسيل الروتيني المتبع بالمستشفى (أنظر سياسة التنظيف ) .
ذ -حركة المريض :
 -1الحد من حركة المريض وتنقله اال عند الضرورة.
 -2وضع كمامة جراحية على انف وفم المريض في حال تنقله .
ص -نظافة اليدين  :غسل اليدين بأستخدام أحد المطهرات او الدلك بالكحول في الحاالت التالية :
 -1قبل التعامل مع المريض.
 -2قبل أرتداء القفازات .
 -3بعد التالمس مع المريض او أحد العناصر الملوثة .
 -4بعد نزع القفازات والمالبس الواقية .
ض -أدوات المريض :
 -1تخصيص ادوات للمريض .
 -2تطهير وتعقيم االدوات الت يعاد أستخدامها .
س -أواني الطعام :
 -1أستعمال أدوات احادية أستخدام .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :أحتياطات العزل في
المستشفيات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-2:
صفحة  6الى 9

 -2غسل األدوات التي يعاد أستخدامها بالطريقة الروتينية المتبعة .
ش -الشراشف والمالءات (البياضات) أستخدام الغسيل الروتيني المتبع بالمستشفى (أنظر سيا سة التنظيف ) .
ر -الزوار :
 -1تقليص عدد الزائرين قدر االمكان .
 -2اتباع تعليمات وحدة مكافحة العدوى للزوار.
ز -العينات المخبرية  :أتباع اإلجراءات المعتادة عند التعامل مع العينات .
ك -الوفاة :
 -1أتباع جميع أجراءات وحدة مكافحة العدوى التي أتباعها أثناء الحياة .
 -2تغطية أماكن النزف في الجثة .
 -3وضع الجيس داخل كيس مغلق أثناء النقل .
 -4وضع ملصق خاص على الجثة .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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جدول رقم ( )4الجدول المرجعي إلحتياطات العزل
المرض
النكافMumps

العنقوديات المذهبة
المقاومة للميثيسلين
MRSA
بكتريا ناسيريا السحائية
() Neisseria meningitides
السعال الديكي
() whooping cough
داء الكلب( ) Rabies

نوع إحتياطات العزل المادة المعدية زمن العزل
إفرازات الجهاز بعد  9ايام من ظهور
الرذاذ
الورم ،وال ينبغي
التنفسي
استخدام القناع في حالة
وجود مناعة
التالمس
الرذاذ
الرذاذ
القياسي

الحصبة األلمانية
(ٌ(German measles

الرذاذ

الجرب () Scabies

التالمس

بكتريا العقدية المجموعة أ
Streptococcus ,Group A

التالمس

التهاب الجهاز التنفسي والبلعوم
Pharynitis,Respiratory
Infection

الرذاذ

البكتريا الكروية المقاومة
للفانكوميسين
Vancomycin Resistant
)Enterococcus (VRE

التالمس

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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بعد مرور 24ساعة
من أستخدام المضاد
الحيوي المناسب
إفرازات الجهاز بعد مرور 24ساعة
من أستخدام المضاد
التنفسي
الحيوي المناسب
إفرازات الجهاز بعد  5ايام من أستخدام
المضاد الحيوي المناسب
التنفسي
إفرازات الجهاز فترة البقاء بالمستشفى.
التنفسي.
إفرازات الجهاز  7أيام من بداية الطفح
المصابين
التنفسي.
بمتالزمة الحصبة
االلمانية الخلقية
Congenital Rubella
 Syndromeقد يكونوا
مصدرا للعدوى لعدة
شهور ،يجب أبالغ وحدة
مكافحة العدوى.
تستخدم القفازات
والعباءات الجراحية
للرعاية المباشر للمريض
لمدة  24ساعة من بدء
العالج.
حتى تصبح المزرعة
الصديد
سلبية للبكتريا العقدية
للمجموعة أ
إفرازات الجهاز حتى تصبح المزرعة
سلبية للبكتريا العقدية
التنفسي
للمجموعة أ
فترة البقاء بالمستشفى أو بعد
الحصول على  3مزارع
سلبية من مكان االصابة
والمسحات الشرجية
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مالحظات
االشخاص الذين
ليس لديهم قابيلية
للمرض وال
يقومون بأرتداء
القناع

ال ينبغي ارتداء
القناع في حالة
وجود مناعة ،ويفضل
عدم دخول األشخاص
الذين لديهم قابلية
للمرض.

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :االبالغ عن عدوى
المستشفيات واالمراض السارية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-2:
صفحة من  7الى 9

السياسة :
 يجب على الكادر الطبي االبالغ عن االمراض السارية وعدوى المستشفيات الى فريق ضبط العدوى . -يجب على فريق مكافحة العدوى تبليغ قسم الصحة العامة  /شعبة االمراض االنتقالية .

الهدف :
أتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع أنتشار العدوى .
التعريف :
عدوى المستشفيات  :هي العدوى التي يكتسبها المريض إثناء مكوثه بالمستشفى أو هي العدوى المكتسبة داخل المستشفيات
بعد  48ساعة من دخول المريض مع األخذ بعين االعتبار فترة الحضانة ألي مرض ( او حسب تعريف الحاالت)
أنواع عدوى المستشفيات :
 -1العدوى الجراحية  :وجود إفراز قيحي أو خراج أو أنتشار الأللتهاب الخلوي في مكان التداخل الجراجي خالل  30يوم
من اإلجراء الجراحي .
 -2عدوى الجهاز البولي  :إيجابية الزرع لعينة بول على األقل  100.000بكتريا لكل مليلي لتر مع وجود أو عدم وجود
أعراض سريرية بعد  48ساعة من اإلدخال .
 -3عدوى الجهاز التنفسي  :أعراض سريرية تنفسية مع وجود عالمتين على االقل من العالمات التالية
(سعال ،بلغم قيحي  ،أرتشاحات على صورة الصدر (األشعة) ظهرت بعد  48ساعة من اإلدخال) .
 -4عدوى مجرى الدم (تجرثم الدم )  :حُ مى مع زراعة دم إيجابية على األقل بعد  48ساعة من اإلدخال .
اإلجراءات :
 -1ابالغ فريق مكافحة العدوى في المستشفى .
 -2تأكيد التشخيص من قبل فريق مكافحة العدوى .
 -3االبالغ الفوري عن أي زيادة غير متوقعة في عدوى المستشفيات الى دائرة صحة محافظة البصرة قسم األمور الفنية
وقسم الصحة العامة شعبة االمراض االنتقالية حسب نموذج رقم ()1
 -4ابالغ دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة شعبة االمراض االنتقالية حسب نموذج رقم (.)2
 -5األحتفاظ بنسخة عن التبليغ في مكتب وحدة مكافحة العدوى .
 -6تقييم الحالة بشكل دوري .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :أحتياطات العزل بالمستشفيات رمز السياسةBCSH - ICU – IC-2:
صفحة  8الى 9
تاريخ االعداد 2012/5/12
اعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة :الكوادر الصحية

دائرة صحة محافظة .....
مستشفى .......................
وحدة مكافحة العدوى
نموذج( ) 1التبليغ عن العدوى المكتسبة بالمستشفيات
االسم ..............................:الجنس ...........العمر ............تاريخ الدخول

/ /

التشخيص(قبل حدوث العدوى) .............................................................................................:
هل ظهرت العدوى عند الدخول الى المستشفى؟

ال

نعم

أذا كانت االجابة (ال)  ،حدد تاريخ ظهور االعراض ؟.........................................................

التاريخ المرضي:
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................ .
حدد نوع العدوى (ضع أشارة

) أنظر الجدول المرفق في الصفحة الثانية:
قسطرة مركزية

العدوى الجراحية
عدوى الجهاز التنفسي
أخرى حدد...................................:
هل تم أجراء أي من التداخالت التالية :؟
أذا كانت االجابة (نعم ضع أشارة ) في المربع
قسطرة مركزية
عملية جراحية

عدوى مجرى الدم (تجرثم الدم )
نعم

قسطرة بولية

تنفس أصطناعي

قسطرة طرفية

اخرى حدد .................:

نوع العينة

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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نوع العالج بالمضادات الحيوية:
.............................................................................................................................
نوع العزل:
أحتياطات العدوى المنقولة عن طريق الهواء
اليوجد
احتياطات العدوى عن طريق التالمس
احتياطات العدوى عن طريق الرذاذ
احتياطات كاملة
مدة العزل من  ...............................الى ...............................
أسم مسؤول وحدة مكافحة العدوى ................................................:
التوقيع  .................................التاريخ ............................
معايير مختصرة ألهم أنواع عدوى المستشفيات
نوع العدوى
العدوى الجراحية
عدوى الجهاز البولي
عدوى الجهاز التنفسي
عدوى مجرى الدم ( تجرثم الدم)

تعريفها
وجود افراز قيحي أو خراج او أنتشار التهاب الخلوي في مكان التدخل الجراحي
خالل  30يوم من األجراء الجراحي.
ايجابية الزرع لعينة بول على االقل  100.000بكتيريا لكل مليل لتر
مع وجود أو عدم وجود أعراض سريرية بعد  48ساعة من االدخال المستشفى.
اعراض سريرية تنفسية مع وجود عالمتين على االقل من العالمات التالية
سعال ،بلغم قيحي ،أرتشاحات على صورة الصدر ظهرت بعد  48ساعة من األدخال
ُحمى مع زراعة دم أيجابية على األقل بعد  18ساعة من االدخال .

للتبليغ على الفاكس أو البريد األكتروني
يتم تبليغ دائرة صحة المحافظة قسم األمور الفنية
وحدة مكافحة العدوى رقم الهاتف داخلي مثال هو () 2197

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

36

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

الفصل السادس
عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 1الى14
تاريخ اإلعداد 2012/6/16 :

أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية
السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من :
 توفير األدوات والمواد المطلوبة . تدريب الكوادر على نظافة األيدي . التزام الكوادر بنظافة اليدين . التزام الكوادر بإبقاء األظافر قصيرة وعدم استعمال طالء األظافر .الهدف :
حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها من نشر العدوى في المستشفيات .
التعريف :

 -1غسل اليدين الروتيني :إزالة األوساخ والمواد العضوية والجراثيم المؤقتة باستخدام الصابون العادي والماء الفاتر لمدة
 60-30ثانية بعد ظهور الرغوة .
 -2فرك اليدي بأستخدام المستحضر الكحولي  :القضاء على الجراثيم المؤقتة لتقليل من تواجد الجراثيم المستوطنة
بأستخدام المحلول الكحولي لمدة  15ثانية.
 -3غسل اليدين الصحي  :القضاء على الجراثيم المؤقتة لتقليل من تواجد الجراثيم المستوطنة باستخدام صابون مضاد
للميكروبات لمدة  60-30ثانية .
 -4غسل اليدين الجراحي  :القضاء على الجراثيم المؤقتة لتقليل من تواجد الجراثيم المستوطنة للحد االدنى بأستخدام
صابون الجراحي مثل (الكلوروهكسيدين أو البوفادين أيودين) لمدة  5-3دقائق .
 -5فرك اليدين الجراحي  :يجري من قبل الفريق الجراحي قبل العمليات الجراحية للقضاء على الجراثيم العابرة وتقليل
الجراثيم المقيمة للحد األدنى وذلك بأستخدام مستحضر فرك اليدين الكحولي شرط أن يسبق ذلك غسل اليدين بالماء
والصابون للمرة االولى فقط .
 -6مسح األيدي الصحي  :مسح االيدي بأستخدام قطع من القطن أو مناديل مبللة مسبقا ً بمادة مطهرة إلزالة األوساخ العالقة
وتثبيط الميكروبات أو أزالة التلوت البكتيري .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 2الى14

األدوات :
 -1مغسلة في مكان مناسب وقريب .
 -2مصدر ماء جاري.
 -3صابون سائل أو صابون متوسط الحجم مع صحن بثقوب .
 -4مستحضر فرك األيدي المناسب .
 -5مناديل تجفيف الورق .
 -6فوط معقمة .

اإلجراءات :
 -1تخصيص خمس حاالت للعناية
بنظافة اليدين .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 3الى14

 -2تقوم جميع الكوادر الصحية بغسل االيدي الروتيني -:
أ -في الحاالت التالية :
 -1بعد أي تعامل مع مريض .
 -2القيام بالتدخالت العميقة .
 -3بعد التعامل مع الجروح .
 -4بعد لمس البيئة المحيطة للمريض .
 -5قبل وبعد استخدام دورة المياه .
 -6بعد خلع القفازات .
 -7بعد التعرض لسوائل جسم المريض .
 -8قبل مغادرة مكان العمل .
 -9بعد السعال والعطس .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 4الى14

غسل اليدين الروتيني :
 -1أتباع الخطوات التالية :
أ -خلع جميع المجوهرات والحلي .
ب -فتح صنبور الماء بالمرفق أو باليد .
ج -تعريض اليدين لتيار الماء الدافىء .
د -أستخدام صابون مناسب بحيث يغطي الرغوة اليدين بصورة كاملة .
ذ -تخليل األصابع مع تحريكها ذهابا ً وأيابا ً لفترة تتراوح من  60 -40ثانية .
ر -زيادة هذه المدة أذا كانت اليدين متسيختن بشكل كبير .
ز -أزالة األوساخ تحت األظافر حيث يزيد عدد الجراثيم في هذه المنطقة .
س -فرك جميع أجزاء اليد مع التركيز على المناطق التي يتم أغفالها عادة :
 -1تحت األظافر .
 -2راحت اليد .
 -3ظاهر اليد .
 -4بين األصابع .
 -5فوق األظافر.
ش -شطف اليدين باستخدام الماء الجاري حتى يتم إزالة الصابون بالكامل ويحظر وضع اليدين في حوض او ماء راكد .
ص -تجفيف اليدين باستخدام المناديل التي تستخدم لمرة واحدة فقط .
ض -يفضل إغالق صنبور الماء باستخدام المرفق أو محارم ورقية جافة ،وذلك بعد األنتهاء من تجفيف اليدين .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 5الى14

شكل رقم ( )3طريقة غسل اليدين الروتيني
تكرار كل خطوة خمس مرات

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 6الى14

تقوم جميع الكوادر الصحية بفرك االيدي باستخدام مستحضر فرك األيدي الكحولي أو بغسل األيدي
الصحي في الحاالت التالية:
 --1قبل وبعد أي تعامل مع مريض .
 --2قبل وبعد التعامل مع الجروح .
 -3قبل التداخالت الجراحية (القسطرة الوريدية المركزية ،القسطرة البولية ).
 -4بعد لمس البيئة المحيطة للمريض (حاجات المريض وأدواته ) .
 -5بين التعامل مع كل مريض والذي بعده .
 -6بعد خلع القفازات .
 -7بعد مغادرة مكان العمل .
 -8بعد السعال والعطس .
إتباع الخطوات التالية عند فرك األيدي :
 -1خلع جميع المجوهرات والحلي .
 -2تأكد من نظافة االيدين الظاهرية وعدم وجود تلوث بالدم واألفرازات قبل أستخدام المستحضر الكحولي.
 -3وضع كمية مناسبة من المستحضر الكحولي في كف اليد .
 -4فرك جميع أجزاء اليد مع التخليل بين األصابع لمدة  15ثانية .
 -5فرك اليدين بشكل مستمر حتى تجف تلقائيا ً .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 7الى14
شكل ( )4خطوات دلك اليدين

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 8الى14

أتباع الخطوات التالية عند الغسل الصحي :
 -1خلع جميع المجوهرات والحلي .
 -2تعريض اليدين لتيار الماء الفاتر .
 -3يوضع المطهر المناسب مثل (الكلوروهكسيدين أو البوفادين أيودين) حسب التعليمات.
 -4فرك جميع أجزاء اليد مع التخليل بين األصابع لمدة دقيقتين .
 -5تأكد من وصول المطهر إلى جميع أجزاء اليدين .
 -6شطف اليدين بأستخدام الماء الجاري حتى يتم إزالة المطهر بالكامل.
 -7تجفيف اليدين بأستخدام المناديل التي تستخدم لمرة واحدة فقط .
 -8أتبع جميع اإلجراءات الواردة في الغسل الروتيني مع أستخدام مادة مطهرة .
تقوم جميع الكوادر الصحية بغسل االيدي الجراحي عند إجراء العمليات الجراحية وذلك بأتباع الخطوات التالية :
 -1خلع جميع الحلي من اليدين والمعصمين .
 -2أضبط درجة حرارة الماء بحيث يصبح دافئا ً .
 -3بلل اليدين والساعدين تماما ً لمسافة  5سم فوق المرفق .
 -4نظف أسفل كل ظفر من األظافر وحول قاعدته بأستخدام منظف لألظافر قبل القيام بأول غسل جراحي لليدين .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة  9الى14

 -5ضع المطهر المناسب مثل (الكلوروهكسيدين أو البوفادين أيودين) على اليدين والساعدين إلى المرفق .
 -6أرفع اليدين الى فوق مستوى المرفق .
 -7أفرك اليدين بحركة دائرية ،ابدأ من أطراف األصابع في إحدى اليدين .
 -8أغسل بين االصابع وأستمر من أطراف األصابع إلى مسافة 5سم فوق المرفق .
 -9كرر هذه العملية باليد والذراع الثانية.
 -10أشطف كل ذراع على حدا ،بدأ بأطراف األصابع مع رفع اليدين أعلى من مستوى المرفق .
 -11أستخدام فوطة معقمة لتجفيف أطراف االصابع حتى مسافة 5سم أعلى المرفق .
 -12أستخدام احد جانبي المنشفة لتجفيف إحدى اليدين والجانب األخر من المنشفة لتجفيف اليد األخرى .
 -13حافظ على اليدين فوق مستوى الخصر وال تلمس أي شيء قبل لبس المريول ، Gownوالقفازات المعقمة .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة  10الى14

تقوم جميع الكوادر الصحية بفرك األيدي الجراحي عند إجراء العمليات الجراحية وذلك بأتباع الخطوات الموضحة
بالصور :

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 11الى14
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 12الى14
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عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة من 13الى14

جدول يبين طرق غسل اليدين وتعقيمها

ت
1

الطريقة
غسل اليدين الروتيني

2

فرك اليدين باستخدام
الكحول

الكحول

-3

غسل اليدين الصحي

ماء والكلورو هكسدين
أواأليدوفورز
والهكساكلوروفين

4

غسل اليدين الجراحي ماء والكلورو هكسدين
أواأليدوفورز
أوالهكساكلوروفين
أو الباراكلور ميتازيلنول
الهكساكلوروفين
فرك اليدين الجراحي المطهر الكحولي
بأستخدام المستحضر المناسب
الكحولي

5

6

مسح اليدين الصحي

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

المواد المطهرة
الصابون العادي

مناديل مبللة

الهدف
إزالة األوساخ
المرئية والكائنات
الدقيقة المؤقتة
القصاء على الجراثيم
المؤقية وتقليل من
تواجد الجراثيم
المستوطنة
القصاء على الجراثيم
المؤقية وتقليل من
تواجد الجراثيم
المستوطنة
تطهير اليدين من
الجراثيم العابرة
والتفليل من الجراثيم
المستوطنة
تطهير اليدين من
الجراثيم العابرة
والتفليل من الجراثيم
المستوطنة
تنظيف اليدين من
المواد العالقة بديل
لغسل األيدي
الروتيني
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المنطقة
اليدين
واألصابع

المدة
60-30
ثانية

اليدين
واألصابع

حتى تجف
األيدي من
الكحول

اليدين
واألصابع

60-30
ثانية

اليدين
واألصابع
الى  5سم
اعلى من
المرافق
اليدين
واألصابع
الى  5سم
اعلى من
المرافق
اليدين
واألصابع

 5-3دفائق

ديققتان

حسب
الحاجة

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :نظافة اليدين

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-3:
الصفحة 14الى14
نموذج يبين اقسام نظافة اليدين

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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الفصل السابع
عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
أعداد:وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة  1الى 11
تاريخ االعداد2012/6/7 :
الكوادر التمريضية

السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من التزام الكوادر الصحية بارتداء وسائل الوقاية الشخصية المناسبة حسب اإلجراء
.
الهدف :
 -1حماية العاملين في المستشفى من تعرضهم لإلصابة بالعدوى.
 -2حماية المرضى عند خضوعهم للتداخالت العميقة .
التعريف :
هي أدوات تعمل على وقاية العاملين في المستشفى من خطورة تعرض البشرة أو االغشية المخاطية أو الجهاز التنفسي
لألصابة بالمواد المعدية أو األجسام المسببة للمرض المنقولة عن طريق الهواء ومن المخاطر االخرى المنتشرة في محيط
المستشفى.
وتشمل ادوات الوقاية الشخصية على :
* القفازات .Gloves
* المرايل . Gown
* أغطية الرأس .Head cover
* كمامة الوجه .Face mask
* واقيات العين .Ayes Google
* واقيات القدم .Foot cover
اإلجراءات :
 -1يقوم رئيس القسم أومن يفوضه بما يلي :
* توفير جميع وسائل الوقاية الشخصية .
* تدريب الكوادر الصحية على باستخدام السليم لوسائل الوقاية الشخصية .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

51

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

* يقوم جميع أفراد الكادر في القسم باالسخدام السليم لوسائل الوقاية الشخصية حسب اإلجراء.
عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
القفازات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة  2الى 11

السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير القفازات بأنواعها والتزام الكوادر الصحية باستخدامها السليم .
الهدف :
 -1حماية مقدمي ومتلقي الخدمة من أنتقال العدوى عند التعرض للدم وسوائل الجسم المختلفة أثناء التداخالت .
التعريف :
هي عبارة عن حواجزتستخدم لحماية الأليدي من قبل الكاد الطبي قبل التداخالت الجراحية واثناء التعامل مع االسطح
واألدوات الملوثة بسوائل الجسم المختلفة .
أنواع القفازات:
 -1قفازات جراحية معقمة :هي قفازات تستخدم لمرة واحدة فقط وعند التداخالت العميقة وأختراق دفاعات الجسم مثل
الجلد واالغشية المخاطية واالنسجة المختلفة ،ويكون كل قفاز مغلف على حداً ومن أمثلة أستخداماتها (العمليات الجراحية
– القسطرة البولية ...الخ).
 -2قفازات غير معقمة (التكس) :هي قفازات تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها بعد االستخدام وتستخدم للوقاية من
التعرض بشكل مباشر من الدم أو سوائل الجسم او عند التعامل مع االغشية المخاطية أو قبل لمس المعدات االسطح الملوثة
ومن أمثلة أستخداماتها (شفط اإلفرازات ،نقل العينات المخبرية...الخ)
 -3قفازات شديدة التحمل (سميكة)  :هي قفازات تستخدم عند التعامل مع المخلفات أو االدوات الملوثة وعند القيام بأعمال
التنظيف داخل المستشفى ويمكن إعادة استخدامها بعد تطهيرها ومن امثلة استخداماتها (تحضير المطهرات والمنظفات
،التخلص من النفايات الطبية ...الخ)

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
القفازات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة  3الى 11

اإلجراءات :
 -1يقوم افراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند أرتداء القفازات الجراحية -:
أ -قم بإعداد مساحة كبيرة لفتح عبوة القفازات مع مراعاة أن تكون هذه المساحة نظيفة وجافة .
ب -قم بغسل اليدين جراحيا ً ثم أطلب من الشخص اخر (مثل الممرضة المناولة أو الممرض المناول)فتح العبوة بدال منك.
ت -أفتح الغالف الداخلي المحيط بالقفاز بحيث تكون راحة اليد بالقفاز ألعلى باظهار الثنايا .
ث -التقط القفاز االول من ناحية الطرف المثني مالمسا ً فقط الجزء الداخلي من الطرف المثني
(الجانب الداخلي هو الجانب المالمس للجلد عند أرتداء القفاز).
ح -اثناء حمل الطرف المثني بإحدى اليدين ،أدخل اليد االخرى بالقفاز (توجيه أصابع القفاز الى االسفل سوف يجعلها
مفتوحة) أحذر أن تالمس أي شيء وجعل القفاز فوق مستوى الخصر.
خ -التقط القفاز االخر بإدخال أصابع اليد المرتدية القفاز تحت المثني للقفاز الثاني ،احذر من تلويث اليد المرتدية للقفاز باليد
االخرى .
ج -ضع فردة القفاز الثانية فوق اليد العارية عن طريق الجذب المتأني عبر الطرف المثني .اضبط أصابع القفاز وأطرافه
حتى يتناسب تماما ً مع اليد .
ص -ابقاء األيدي فوق مستوى الخصر عند التوقف عن العمل.

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
القفازات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة من  4الى 11

 -2يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند خلع القفازات الجراحية المعقمة :
أ -أمسك القفاز من الطرف المثني واجذبه بعيداً عن اليد وسينقلب القفاز الى جهته االخرى  ،أترك الفردة األولى القفاز في
اليد جزئيا ً قبل خلع الفردة الثانية لحمايتك من لمس الجانب الخارجي من فردة القفاز بيدك العارية .
ب -أمسك فردة القفاز الثانية بالقرب من طرفها المثني وأجذبها بعيداً عن اليد مع ترك القفاز األول فوق االصبع  ،أترك
القفاز األخر فوق اليد جزئيا ً .
ت -أخلع القفازين بوقت واحد بحرص ،احترس من لمس أي شيء بيدك العارية إال السطح الداخلي للقفاز ،أحذر من حدوث
تأثر للملوثات العالقة بالقفاز في البيئة المحيطة أثناء خلعك للقفاز .
ث -تخلص من القفازات على الفور.
ح -أغسل اليدين عند خلع القفازات .
 -3يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند أرتداء القفازات غير المعقمة-:
أ -غسل اليدين الروتيني قبل لبس القفازات.
ب -أدخال اليدين داخل القفازات بحيث تغطي الرسغ .
 -4يقوم أفراد الكادر الطب بإتباع الخطوات التالية عند خلع القفازات غير المعقمة-:
أ -خلع القفازات بطريقة المغلقة .
ب -تخلص من القفازات على الفور بعد األنتهاء من اإلجراء بأقرب وعاء للنفايات الطبية .
ت -غسل اليدين الروتيني.
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
المراييل والعباءات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة من  5الى 11

السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفيرالعباءات بأنواعها المختلفة والتزام الكوادر الصحية بأستخدامها السليم .
الهدف :
 -1حماية مقدمي الخدمة من تناثر رذاذ الدم وسوائل الجسم الملوثة .
 -2حماية مقدمي الخدمة خالل اإلجراءات الجراحية .
التعريف :
هي حواجز تستخدم من قبل مقدم الخدمة أثناء تنفيذ اإلجراءات الطبية التي يمكن أن تؤدي الى تناثر رذاذ الدم وسوائل
الجسم .
انواء العباءات :
 -1جراحي  :تستخدم خالل التداخالت الجراحية التي يمكن أن تؤدي الى تنائر رذاذ الدم وسوائل الجسم .
أ -معقم يستخدم لمرة واحدة فقط.
ب -من القماش وتستخدم بعد التعقيم .
 -2غير جراحي  :تستخدم أثناء تنفيذ اإلجراءات التي تؤدي الى تلوث المالبس .
أ -بالستيكية .
ب -احادية اإلستخدام (النبيذة).
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
العباءات

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة من  6الى 11

اإلجراءات:
 -1يقوم افراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند أرتداء العباءات الجراحية
أ -غسل اليدين جراحيا ً.
ب -يقوم المساعد بربط أربطة العباءة عند أرتداء العباءة الجراحية المعقمة لمنع التلوث .
ت -تكون فتحة العباءة في الخلف والجهة المغلقة في االمام .
ث -تخلص من العباءات بعد أستخدامها في وعاء المخصص لذلك .
 -2يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند خلع العباءات الجراحية
أ -فك االربطة من األعلى الى االسفل .
ب -نزع العباءة بأتجاه الكتف.
ت -لف العباءة بحيث تكون الجهة الملوثة للداخل .
ث -التخلص من العباءة في الوعاء المناسب لها.
 - 3يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء العباءات الغيرالجراحية.
أ -غسل اليدين الروتيني.
ب -ثبت االربطة عند العنق .
ت -ثبت االربطة عند الخصر.
 -4يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند خلع العباءات الغيرالجراحية.
أ -فك االربطة من األعلى الى االسفل .
ب -نزع العباءة من العنق بأتجاه الكتف.
ت -لف العباءة بحيث تكون الجهة الملوثة للداخل .
ث -تخلص من العباءة في الوعاء المناسب.
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
أغطية الرأس

رمز السياسة BCSH – ICU –IC-4:
الصفحة  7الى 11

السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير أغطية الرأس والتزام الكوادر الصحية بأستخدامها السليم .
الهدف :
منع شعر مقدم الخدمة من التساقط أثناء تقديم الخدمة الطبية .
التعريف :
غطاء الرأس عبارة عن حاجز يغطي فروة الرأس والشعر ومن أمثلة استخدامها (العمليات الجراحية  ،اثناء التعقيم ...الخ
).
اإلجراءات :
يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء غطاء الرأس.
 -1التحقق من أن فروة الرأس والشعر مغطاة بشكل كامل.
 -2تغير الغطاء أذا تلوث أو اصبح رطبا ً .
 -3التخلص من غطاء الرأس في المكان المخصص له.
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
كمامات الوجه

رمز السياسة BCSH – ICU –IC-4:
الصفحة  8الى 11

السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير كمامات الوجه والتزام الكوادر الصحية بأستخدامها السليم .
الهدف :
 -1حماية مقدم ومتلقي الخدمة من أحتمالية العدوى النقل من األخر .
 -2حماية مقدم الخدمة من المخاطر المهنية في محيط العمل .
التعريف :
كمامة الوجه عبارة عن حاجز وقائي للفم واألنف ومن أمثلة أستخدامها (العمليات الجراحية  ،تحضير المطهرات ...الخ ).
اإلجراءات :
 -1يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء كمامة الوجه .
أ -وضع الكمامة على الوجه بحيث تغطي الفم واألنف والذقن بإحكام .
ب -ربط األربطة العلوية وتثبيتها على الرأس .
ت -ربط األربطة السفلية أفقيا ً مروراً بالفك السفلي وفصوص األذنين .
ث -تثبيت الكمامة بحيث اليرى فراغات فيها على الجوانب .
 -2يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند نزع كمامة الوجه .
أ -فك األربطة السفلية اوالً ثم األربطة العلوية مع عدم لمس الوجه األمامي للكمامة .
ب -تخلص من الكمامة على الفور بعد األنتهاء من اإلجراء بأقرب وعاء للنفايات الطبية .
ت -عدم أعادة أستخدام الكمامة مطلقاً.
ث -عدم ترك الكمامة معلقة على الرقبة .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
النظارات الواقية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة  9الى 11

السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير واقيات الوجه أو النظارات الواقية والتزام الكوادر الصحية بأستخدامها
السليم .
الهدف :
حماية عيني مقدم الخدمة من تناثر الرذاذ الدم وسوائل الجسم الملوثة ومن مخاطر المنتشرة في محيط العمل.
التعريف :
نظارات الواقية عبارة عن حاجز يقي الوجه والعينين ومن أمثلة أستخدامها (العمليات الجراحية  ،تحضير المنظفات ...الخ
).
اإلجراءات :
 -1يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند أستخدام واقيات الوجه أو النظارات الواقية.
أ -غسل اليدين الروتيني.
ب -تثبيت واقية العين جيداً .
ج -تطهير الواقي بعد أستخدامه .
 -2يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع التسلسل الصحيح في أرتداء ونزع معدات وسائل الوقاية الشخصية -:
 -1تسلسل أرتداء وسائل الوقاية الشخصية خارج غرفة العمليات مثل التعامل مع حاالت العزل .
أ أرتداء المريول الغير جراحي .
ب -ارتداء غطاء الرأس .
ت -ارتداء الكمامة الجراحية .
ث -ارتداء واقي العين .
ح -أرتداء القفازات النظيفة .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
النظارات الواقية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-4:
الصفحة  10الى 11

 -2تسلسل أرتداء وسائل الوقاية الشخصية داخل غرفة العمليات
أ -ارتداء غطاء الرأس .
ب -ارتداء الكمامة الجراحية.
ت -ارتداء واقي العين .
ث -أرتداء المريول المعقم .
ح -أرتداء القفازات معقمة .

 -3تسلسل نزع وسائل الوقاية الشخصية
أ -نزع القفازات.
ب -نزع المريول .
ت -نزع واقية العين .
ث -نزع الكمامة .
ح -نزع غطاء الرأس .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :معدات الوقاية الشخصية
واقيات القدم

رمز السياسة BCSH – ICU –IC-4:
الصفحة  11الى 11

السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير واقيات االقدام واأللتزام الكوادر الصحية بأستخدامها السليم.
الهدف :
منع أنتشار العدوى وذلك بتقليل نسبة الجراثيم الداخلة والخارجة من غرفة العمليات .
التعريف :
واقيات القدام عبارة عن حواجز لحماية للقدمين ومن أمثلة أستخدامها (غرفة العمليات ).

اإلجراءات :
يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند أستخدام واقيات القدم .
 -1تغطية جميع أجزاء القدم .
 -2غسل اليدين جيداً بعد أرتداء غطاء الحذاء .
 -3غسل اليدين جيداً بعد نزع غطاء الحذاء .
 -4التخلص من غطاء الحذاء في الوعاء المناسب.
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

الفصل الثامن
عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث أثناء
التداخالت الجراحية
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  1الى 17
تاريخ اإلعداد 2012/6/7:

السياسة :
على جميع رؤساء االقسام التحقق من تطبيق جميع العناصر األساسية لتطبيق األساليب المانعة للتلوث أثناء التدخالت
الطبية والجراحية .
الهدف :
الحد من انتقال العدوى إلى المرضى والمصابين اثناء العناية بهم .
التعريف :
هي تلك الممارسات التي يمكن أن تقلل حدوث العدوى عند المريض عن طريق تقليل امكانية دخول الميكروبات بعد
التداخالت الجراحية الى الجسم واحداث المرض أو العدوى  .يتم اتباعها مباشرة قبل وأثناء وبعد التداخالت الطبية
والجراحية .
اإلجراءات :
تلتزم الكوادر الطبية بأتباع العناصر األساسية لألساليب المانعة للتلوث .
تقوم جميع الكوادر الطبية بالتركيز على العناصر االساسية لألساليب المانعة للتلوث من خالل:
 -1نظافة اليدين ( غسل اليدين الجراحي ) غسل اليدين بالطريقة الجراحية وتنشيفهما جيدا .
 -2استخدام وسائل الوقاية الشخصية عن طريق:
أ -إرتداء القفازات الجراحية المعقمة قبل مالمسة األدوات الجراحية المعقمة وحيثما تطلب األمر مالمسة دم المريض أو
األنسجة تحت الجلد .
ب -الحرص على إرتداء القفازات الجراحية وخلعها بالطريقة الصحيحة لمنع حدوث التلوث .
 -3التحضير الصحيح للمريض قبل المداخالت الجراحية من خالل:
أ -تجنب حالقة مكان االجراء الجراحي اال بأمر طبي مكتوب.
ب -تطهير مكان التدخل باستخدام المطهر المناسب وتركه حتى يجف ( فرك المنطقة بلطف بحركة دائرية تبدأ من المركز
باتجاه الخارج وباستخدام قطن أو شاش معقم بواسطة ملقط معقم ).
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث أثناء
التداخالت الجراحية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  2الى 17

 -4المحافظة على مجال معقم :
أ -تغطية المنطقة حول مكان التدخل باستخدام الفوط والقماش المعقم .
ب -خلق مجال معقم في المنطقة التي توضع فيها األدوات الجراحية والمنطقة التي يتم فيها تداول األدوات الجراحية .
ت -المحافظة على ارتداء الواقيات الضرورية خالل فترة االجراء.
ث -الحد من التكلم أثناء المداخالت الجراحية لتجنب التلوث بالرذاذ.
ح -تجنب تقاطع األيدي أو األدوات الجراحية المعقمة فوق المريض .
خ -تجنب تلوث األدوات المعقمة أثناء فتحها أو سكبها أو نقلها.
ج -أي أداة تعرضت للتمزق أو االنثقاب تعتبر أداة غير معقمة ويجب التخلص منها فورا.
د -في حال وجود أي شك في ان األداة معقمة أو غير معقمة يجب اعتبارها غير معقمة
ذ -المحافظة على بقاء وضع األيدي فوق المجال المعقم.
ص -تجنب أن يكون المجال المعقم قرب مداخل األبواب أو قرب النوافذ .
 -5استخدام أساليب جراحية جيدة ومالئمة :
التعامل بلطف ورفق أثناء الجراحة مع األنسجة واألوعية الدموية وتجنب تهتك األنسجة السليمة.
 -6المحافظة على بيئة آمنة في منطقة االجراءات الجراحية :
أ -تجنب أي تحركات غير ضرورية وال تسمح لألشخاص وال األدوات الغير معقمة باختراق المجال المعقم والحد من عدد
األشخاص داخل الغرفة .
ب -اغالق جميع النوافذ واألبواب قبل وأثناء المداخالت الجراحية .
ت -التخلص السليم من النفايات الطبية في المكان المخصص لها.
ث -وضع غيار معقم والصق طبي على الجرح قبل البدء بإزالة األدوات .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
الطبي /تركيب القسطرة الوريدية الطرفية
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  3الى 17
تاريخ اإلعداد 2012/6/7:

السياسة :
على جميع مقدمي الرعاية الصحية مراعاة ما يلي :
 -1األساليب المانعة للتلوث أثناء تركيب القسطرة الوريدية الطرفية .
 -2أزالة القسطرة الوريدية الطرفية في حالة ظهور عالمات العدوى الوريدية .
 -3تغير القسطرة الوريدية الطرفية بعد مرور  96ساعة .
 -4إرسال القسطرة الوريدية لعمل زراعة بكتيرية في حال حدوث عدوى وريدية .
 -5رفع القسطرة الوريدية الطرفية بعد االنتهاء الحاجة لها .
الهدف :
منع أنتقال العدوى الى المرضى خالل تركيب القسطرة الوريدية الطرفية .
التعريف :
 القسطرة الوريدية الطرفية عملية ادخال قسطرة مجوفة في أحد االوردة الطرفية من أجل نقل الدم أو الغذاء عن طريقالوريد أو أعطاء العالج الوريدي .
 عالمات العدوى الموضعية هي (االلم واالحمرار والتورم وارتفاع الحرارة الموضعية )األدوات :
 -1قسطرة وريدية مناسبة ( معقمة وجديدة ).
 -2كحول بتركيز. %70
 -3قطع من القطن .
 -4قفازات نظيفة (التكس).
 -5رباط ضاغط (تورنيكة) .
 -6الصق طبي .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
الطبي /تركيب القسطرة الوريدية الطرفية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  4الى 17

اإلجراءات :
 -1التأكد أن المريض في وضع مريح وأنه مدرك لما ستقوم به وذلك لتقليل التوتر.
 -2التأكد من وجود كل األدوات المطلوبة في متناول اليد.
 -3اختيار المقاس المناسب للقسطرة .
 -4وضع ذراع المريض على سطح نظيف .
 -5دلك اليدين بالكحول أو غسلهما روتينيا .
 -6ارتداء قفازات نظيفة ( التكس) ،أرتداء قفازات معقمة في حال التعامل مع مرضى فاقدي المناعة أو االكثر عرضة
لألصابة بالعدوى.
 -7ربط الساعد برباط ضاغط ويفضل الساعد األقل استخداما.
 -8تجنب حالقة موضع القسطرة وإذا أقتضى األمريمكن قص الشعر.
 -9تطهير موضع تركيب القسطرة -:
أ -نظف مكان اإلدخال بالكحول ذو تركيز.%70
ب -بحركة دائرية من المركز الى الخارج .
ت -ترك المطهر يجف تلقائيا ً ( الكحول  30ثانية والبوفادين  3دقائق)
ث -تجنب لمس مكان التطهير .
 -10إدخال قسطرة الوريد بزاوية  45درجة .
 -11فك الرباط الضاغط من على الساعد .
 -12ثبت القسطرة مكانها بشريط طبي الصق مع تدوين تاريخ وزمن التركيب.
 -13توصيل المحلول الوريدي بالقسطرة.
 -14تخلص من اإلبرة في المكان المخصص لها.
 -15اخلع القفازات.
 -16دلك اليدين باستخدام المحلول الكحولي أو غسلهما روتينيا .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
الطبي /تركيب القسطرة الوريدية المركزية
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  5الى 17
تاريخ اإلعداد 2012/6/7:

السياسة :
على جميع مقدمي الرعاية الصحية مراعاة ما يلي :
 -1األساليب المانعة للتلوث أثناء تركيب القسطرة الوريدية المركزية .
 -2أزالة القسطرة الوريدية المركزية في حالة ظهور عالمات عدوى وريدية .
 -3إرسال القسطرة الوريدية لعمل زراعة بكتيرية في حال حدوث العدوى الوريدية .
 -4رفع القسطرة الوريدية بعد االنتهاء الحاجة لها .
الهدف :
منع أنتقال العدوى الى المرضى خالل تركيب القسطرة الوريدية المركزية .
التعريف :
 القسطرة الوريدية المركزية عملية ادخال قسطرة مجوفة في أحد االوردة المركزية من أجل نقل الدم أو الغذاء عن طريقالوريد أو أعطاء العالج الوريدي أو قياس الضغط الوريدي .
 عالمات ظهور العدوى الموضعية هي (االلم واالحمرار والتورم وارتفاع الحرارة الموضعي ).األدوات :
 -1القسطرة الوريدية مركزية ( معقمة وجديدة ).
 -2كحول تركيز ذو . %70
 -3حقنة معقمة.
 -4قفازات معقمة ومريول غير جراحي وواقي العين
 -5قطع من قطن.
 -6الصق طبي .
 -7فوطة معقمة مفتوحة .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
الطبي /تركيب القسطرة الوريدية المركزية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  6الى 17

اإلجراءات:
 -1التأكد أن المريض في وضع مريح وأنه مدرك لما ستقوم به وذلك لتقليل التوتر.
 -2التأكد من وجود كل األدوات المطلوبة في متناول اليد .
 -3اختيار المقاس المناسب للقسطرة وتجنب حالقة موضع القسطرة وإذا اقتضى األمر يمكن قص الشعر .
 -4دلك اليدين بألستخدام المحلول الكحولي أو غسلهما روتينيا ً ( أنظر سياسة نظافة اليدين ).
 -5ارتداء القفازات المعقمة والكمامة الجراحية وواقي العين.
 -6تطهير موضع تركيب القسطرة بحركة دائرية من المركز الى الخارج باستخدام المطهر المناسب وترك المطهر حتى
يجف(الكحول  %70لمدة  30ثانية والبوفادين  3دقائق) .
 -7عدم لمس مكان التطهير نهائيا .
 -8وضع فوطة معقمة حول مكان التركيب القسطرة لتأمين مجال معقم.
 -9إدخال قسطرة الوريد وسحب الدم بشكل حر قبل القيام بحقن المحاليل أو األدوية كعالمة الختراق جدار

الوريد .

 -10نظف مكان اإلدخال بالمطهر المناسب .
 -11ثبت القسطرة مكانها بغرزه جراحية وشريط طبي معقم .
 -12توصيل المحلول الوريدي أو مقياس الضغط الوريدي بالقسطرة .
 -13تخلص من اإلبرة في المكان المخصص لها .
 -14خلع القفازات .
 -15دلك اليدين باستخدام المحلول الكحولي أو غسلهما روتينيا( أنظر سياسة نظافة اليدين ) .
 -16طهر مدخل القسطرة من الخارج باستخدام قطعة قطن مبللة بالكحول في كل مرة يتم فيها اعطاء عالج أو يحدث فيها
أتصال من مدخل القسطرة.
 -17تجنب تركيب القسطرة المركزية في مناطق األكثر عرضة للتلوث مثل أعلى الفخذ ( .) Groin
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء الحقن
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفيئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  7الى 17
تاريخ اإلعداد 2012/6/7:

السياسة :
على جميع مقدمي الرعاية الصحية إتباع األساليب المانعة للتلوث اثناء الحقن.
الهدف:
منع أنتقال العدوى الناجمة عن الحقن لمقدم الخدمة الصحية ومتلقيها والمجتمع .
التعريف:
 -1الحقن االمن  :هو الحقن الذي ال يسبب األذى لمقدم ومتلقي الخدمة وللمجتمع .
 -2العبوات متعددة الجرعات هي العبوات التي يمكن استخدمها ألكثر من مريض وأكثر من إحراء ومن أمثلتها المخدر
الموضعي والمطاعيم ( اللقاحات ) ....الخ .
اإلجراءات:
 -1الحقن العضلي.
أ -تحضير األدوات الالزمة -:
* حقنة وأبرة(جديدة ومعقمة) .
* العالج المطلوب .
* كحول ذو تركيز. %70
* قطع من القطن .
* الصق طبي .
ب -تحديد منطقة الحقن .
ت -دلك اليدين باستخدام المحلول الكحولي أو غسل اليدين روتينيا.
ث -تطهير موضع الحقن -:
 -1نظف مكان اإلدخال بالكحول ذو تركيز.%70
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء الحقن

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  8الى 17

 -2بحركة دائرية من المركز الى الخارج (طهر المنطقة ) .
 -3ترك المطهر يجف تلقائيا ً ( الكحول  30ثانية والبوفادين  3دقائق)
 -4تجنب لمس مكان التطهير.
ح -تطهير مكان الحقن باستخدام الكحول الطبي ذو تركيز %70بحركة دائرية من المركز الى الخارج وتركه حتى يجف.
خ -إدخال االبرة بزاوية  90درجة .
ج -حقن العالج مع المحافظة على االساليب المانعة للتلوث .
ص -نزع االبرة من مكان الحقن .
ض -وضع قطعة قطن جافة والضغط عليها برفق على مكان الحقن .
د -التخلص من المحقنة واإلبرة في المكان المناسب واآلمن.
ذ -وضع الصق طبي على مكان الحقن إذا استدعى االمر.
 -2الحقن الوريدي أو سحب عينة دم :
أ -تحضير االدوات المناسبة كاملة .
 حقنة وأبرة(جديدة ومعقمة) . العالج المطلوب . كحول ذو تركيز. %70 قطع من القطن . الصق طبي . قفازات نظيفة (التكس). رباط ضاغط (تورنيكة) .ب -وضع رباط ضاغط إلظهار الوريد واختيار الوريد المناسب .
ت -دلك اليدين بالكحول أو غسل اليدين روتينيا .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء الحقن

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  9الى 17

ت -ارتداء القفازات النظيفة (التكس) .
ث -تطهير مكان الحقن أو السحب .
ح -إدخال االبرة في الوريد بلطف والتأكد من تدفق الدم في االبرة.
خ -نزع الرباط الضاغط .
ج -حقن العالج ببطء ومراقبة رد فعل المريض .
د -إخراج االبرة من مكان الحقن .
ذ -وضع قطعة قطن جافة والضغط برفق على مكان الحقن .
ص -التخلص من المحقنة واإلبرة في المكان المخصص لها .
ض -وضع الصق طبي على مكان الحقن إذا استدعى االمر.
 -3العبوات متعددة الجرعات :
أ -التأكد من العبوة وما بداخلها من عالج .
ب -التخلص من العبوات في حال-:
 وجود أي تلوث ظاهري ” عكرا او وجود شوائب ” . وجود كسر او تسريب في العبوة . انتهاء صالحيتها.ت -مسح اعلى العبوة بقطعة شاش مبللة بالكحول  % 70واتركها حتى تجف .
ث -تخلص من المحقنة في كل مرة يتم فيها سحب جرعة من العبوات متعددة الجرعات .
ح -عدم ترك االبرة داخل العبوات متعددة الجرعات .
س -عدم استخدام عبوات كبيرة مثل المحلول الملحي إلذابة مسحوق الدواء.
ش -اتبع تعليمات الشركة المصنعة عند االستخدام.
ص -تخلص من االبرة في حال تالمسها مع االسطح الغير معقمة.
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء تركيب القسطرة البولية
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسةBCSH - ICU – IC-5
الصفحة  10الى 17
تاريخ اإلعداد 2012/6/7:

السياسة:
األساليب المانعة للتلوث اثناء -:
* تركيب القسطرة البولية.
* تفريغ كيس جمع البول .
الهدف :
منع انتقال العدوى الى المرضى أثناء تركيب القسطرة البولية و تفريغ كيس جمع البول.
التعريف:
 -1األساليب المانعة للتلوث  :مجموعة من الممارسات التي يجب أن تتبع قبل وخالل اإلجراءات الطبية والجراحية.
 -2القسطرة البولية  :هي أدخال انبوب مطاطي أجوف عبر مجرى البول الى المثانة .
االدوات :
 -1قفازات معقمة.
 -2مطهر مناسب لألغشية المخاطية .
 -3الصق طبي.
 -4قسطرة بولية بقياس مناسب .
 -5مخدر موضعي جل .
 -6كيس بول معقم .
 -7محقنة معقمة .
 -8شاش معقم .
 -9ماء مقطر أو محلول ملحي .
 -10وعاء خاص لكل مريض لتفريغ البول منه .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء تركيب القسطرة البولية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  11الى 17

 -11إجراءات خاصة لكيس جمع البول .
اإلجراءات:
 -1أشرح للمريض االسباب الطبية الداعية لتركيب القسطرة .
 -2تحضير األدوات الالزمة كاملة .
 -3اختيار المقاس المناسب للقسطرة البولية .
 -4تنظيف مكان العانة جيدا بالماء والصابون قبل بدء االجراء .
 -5دلك اليدين بالمحلول الكحولي أو بالغسل الصحي .
 -6ارتداء القفازات المعقمة .
 -7وصل القسطرة بكيس جمع البول (مغلق ومعقم)
 -8تنظيف منطقة التركيب ومحيطها وتطهيرها بالمطهر المناسب.
 -9وضع كمية مناسبة من المخدر الموضعي المعقم على طرف القسطرة البولية .
 -10إدخال القسطرة البولية برفق باليد اليمنى مع مراعاة اسلوب عدم اللمس لألجسام غير المعقمة .
 -11اتأكد من دخول القسطرة البولية إلى المثانة وذلك بخروج كمية من البول .
 -12ملئ البالون بكمية الماء الموصى بها من الشركة الصانعة .
 -13ثبت القسطرة بفخذ المريض باستخدام شريط طبي الصق .
 -14تعليق كيس البول على سرير المريض لمنع ارتجاع البول .
 -15خلع القفازات بالطريقة المغلقة .
 -16دلك اليدين بالمحلول الكحولي أو بالغسل الروتيني .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء تركيب القسطرة البولية

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  12الى 17

 -17أفرغ الكيس حسب الخطوات التالية :
أ -حضر المواد االزمة .
ب -دلك اليدين بالمحلول الكحولي أو بالغسل الروتيني
ت -ارتداء القفازات غير معقمة( التكس).
ث -افتح صمام التغريغ الموجود قي قاعدة كيس جمع ابول .
س -قم بتفريغ البول داخل وعاء المخصص لبول المريض .
ش -امسح مكان الصنبور بقطعة قماش مبللة بالكحول .
ص -استبدل كيس البول المملوء بأخر جديد أذا لم تكن النوعية التي بها صمام .
ض -دلك اليدين بالمحلول الكحولي أو بالغسل الروتيني.
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء العناية بالجروح
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسةBCSH - ICU – IC-5
الصفحة  13الى 17
تاريخ اإلعداد 2012/6/7:

السياسة :
على الطبيب المعالج والكادر التمريضي أتباع األساليب المانعة للتلوث اثناء العناية بالجروح.
الهدف :
 -1منع عدوى المواضيع الجراحية وتلوثها .
 -2منع نشر العدوى لألخرين .
التعريف :
الجرح  :هي قطع تماسك طبقات الجلد يحدث نتيجة التعرض لألصابة بادوات حادة او أجزاء عملية جراحية وتصنف الى :
 -1جروح نظيفة  :مثل العيون  ،االعصاب  ،او القلب .
 -2الجروح النظيفة الملوثة  :وتشمل األماكن غير نظيفة مثل االمعاء ،المرارة والفم والمرىء .
 -3الجروح الملوثة  :تشمل الجروح المفتوحة واألماكن غير النظيفة مثل عمليات الشرج .
 -4الجروح الملتهبة :وتشمل الجروح القديمة الملتهبة مثل القدم السكرية والدمامل االجراءات .
يقوم الطبيب المعالج بما يلي -:
 تقييم حالة الجرح يوميا ً وتوثيق ذلك في ملف المريض . عمل غيار اول على الجروح . تحديد عدد مرات الغيار على الجرح بامر طبي مكتوب . تنظيف وأزالة االنسجة الميتة . -أخذ مسحات من الجروح المتقيحة لعمل زراعة في المختبر .
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إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء العناية بالجروح

رمز السياسة BCSH - ICU – IC-5
الصفحة  14الى 17

يقوم الممرض المسؤول بما يلي :
 تقييم حالة الجرح يوميا ً وتوثيق ذلك في ملف المريض عمل الغيارات الالحقة على الجرح وحسب أوامر الطبيب . أبالغ الطبيب المعالج مباشراً عن أي عالمات وأعراض غير طبيعية .-1أجراءات العناية بالجروح ويشمل-:
أ -يتم تنظيف الجروح وغسلها دائما ً بأستخدام المحلول ملحي المعقم ( )Normal salineفقط وال يوصي بأستخدام
مطهرات االجسام الحية على الجروح المفتوحة .
ب -يجب أن تبدأ عملية التنظيف من المنطقة األقل تلوثا ً (النظيفة) الى المنطقة األكثر تلوثا ً .
ت -في الجروح الطولية الشكل ( القطعية ) يتم المسح على الجرح من األعلى إلى األسفل باتجاه واحد إبتدا ًء من أعلى
الجرح حتى نهايته .
ث -في الجروح المفتوحة (مثل التقرحات) يتم التنظيف بشكل دائري وبالتركيز على مكان الجرح إبتدا ًء من موضع الجرح
حتى الخروج بعيداً عنه .
س -يتم غسل الجروح وشطفها دائما ً باستخدام المحلول الملحي المعقم ) (N/Sوإذا كان ثمة أوساخ واضحة داخل الجرح أو
على الخدوش  ،حتى بعد تنظيفه وغسله يمكن ان يستخدم ملقط معقم إلزالة األوساخ .
ش -إذا كان ثمة تهتكات جلدية عالقة (خاليا ميتة ) داخل الجرح حتى بعد غسل الجرح وتنظيفه فيجب إزالتها من قبل
الطبيب تجنبا ً إلحداث نزف أو تلف الجرح حيث أنه من الضروري جداً إزالة تلك التهتكات الجلدية ألنها تشكل بيئة مناسبة
لنمو الجراثيم .
 -2أجراءات عمل الغيار :
أ -المحافظة على السرية واحترام خصوصية المريض ( إسدال الستائر ).
ب -توضيح االجراءات للمريض حتى يطمئن وتزول مخاوفه ويصبح قادرا على التعاون.
ت -وضع المريض بطريقة تحقق اقصى درجات الراحة عند التعامل مع موضع الجرح.
ث -تحضير االدوات وتجميعها كاملة قرب المريض على عربة مخصصة للغيار.
ع -غسل اليدين بالمحلول الكحولي او غسل اليدين الروتيني.
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عنوان السياسة  :األساليب المانعة للتلوث
اثناء العناية بالجروح

رمز السياسةBCSH - ICU – IC-5
الصفحة  15الى 17

غ -تغطية سرير المريض بعازل لمنع تسرب مخلفات الغيار ومخلفات الجروح اليها.
س -ارتداء قفازات نظيفة ( غير معقمة ) قبل ازالة الغيار القديم الملوث وإزالته برفق باتجاه نمو الشعر لتخفيف االلم.
ش -التخلص من الغيار الملوث والقفازات في المكان المخصص لذلك ( الكيس االصفر ).
ص -فتح االدوات بطريقة مانعه للتلوث ( ) Aseptic Techniqueوسكب محلول التنظيف او التطهير في الوعاء
المخصص لذلك.
ض -ارتداء القفازات المعقمة.
د -فحص الجرح ومراقبة ظهور أي عالمات التهاب  ،ومالحظة اللون والحجم ورائحة االفرازات وبقايا الخاليا الميتة.
ذ -تنظيف الجرح بالطريقة الصحيحة وباستخدام الشاش المعقم والمحلول المناسب.
ح -ضع قليال من المضاد الحيوي على الجرح بعد تنظيفه ( طبقة رقيقة من الكريم او المرهم او الجل يحتوي على
المضادات المخصصة للجروح ) حيث تعمل هذه الطبقة على ابقاء سطح الجرح رطبا ومعزوال عن الميكروبات .
خ -تغطية الجرح باستخدام شاش معقم او الغيار المناسب ( اللصقات الجاهزة ) ويوضع الغيار برفق مع تجنب ربط الغيار
بشدة منعا لتهتك االنسجة وتأخير عملية االلتئام .
ج -نزع القفازات بالطريقة المغلقة وتخلص منها في المكان المخصص.
ر -التوثيق المعلومات على ملف المريض وتشمل :
حالة الجرح – االفرازات

– اللون

– الحجم

– نزيف

الوقت والتاريخ والتوقيع
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عنوان السياسة  :االساليب المانعة للتلوث عند
غيار الجروح

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-5:
الصفحة 17 - 16 :

جدول رقم () 6المطهرات المستخدمة على األجسام الحية () ANTISEPTICS

الرقم

1

التحذيرات

أسم المادة المطهرة

الخصائص

هيدروجين بيروكسيد

يستخدم لمنع االنتان ناتج عن
قطع الجلد

Hydrogen
piroxied

ستافلون
*فعال ضد االحياءالمجهرية
Cetavlon
السالبة والموجبة لصبغة كرام.
Chlorhexadine
*قليل الفعالية على الفطريات
Gluconate
) )With Cetramideوجرثومة السل .T.B
*فعاليته تدوم لعدة ساعات.
*فعالته التقل بوجود الدم
واإلفرازات والسوائل.
*يستخدم حاليا ً لعمليات
األكياس المائية ،األكياس
الكلبية بتراكيز المنخفضة .

2

التركيز
المفضل
* %3اليستخدم للغسل الجراحي.
*الينصح باستخدامة بسبب السلبيات
التي تنتج عنه ومنها تأخير التئام
الجروح.
*تعتبر مادة مسرطنة.
* الينصح أستخدامة كمادة مطهرة
للغرف واألثاث.
%4
أو

*يمكن ان يسبب تخديش للجلد وخاصة
المنطقة المهبلية.

%1
أو
%0.5

*فعاليته تقل بوجود الكريمات والماء
العسر والصابون الطبيعي .

3

الكلورهيكسدين
Chlorhexadine
Gluconate
Without
))Cetramide

* يستخدم للغسل الجراحي.
*يستخدم لتحضير الجلد
واالغشية المخاطية .
*يفضل كبيديل في حالةعدم
توفر البوفادين ايودين.

4

اليود مخلوط بتنكشر
Iodine including
)Tincture of
Iodine and
)Alcohol

5

بوفادين أيودين
Povidine Iodine
Scrub

*يسبب تحسس الجلد
*يقتل الكثير من المكروبات.
*تقل فعاليته بوجود الدم واإلفرازات
*سريع الفعالية.
*يستخدم لتحضير المريض قبل * %7.5اليستخدم للغسيل الجراحي
* ال يستخدم لتحضير الجلد واالغشية
أو
العمليات الجراحية
 %10المخاطية والمهبل
*فعاليته تبدأ بعد وضعه
بدقيقتين.
*تقل فعاليته قليالً بوجود الدم
*يقتل الكثير من المكروبات.
واإلفرازات.
*يستخدم للغسيل الجراحي.
*فعاليته تبدأ بعدوضه بدقيقتين* %7.5 .يتلوث بسهولة أذا لم يتم تطير
العبوات بأستمرار.
أو
*غالبا ً ال يسبب تحسس الجلد.
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*فعاليته تقل بوجود الكريمات والماء
العسر والصابون الطبيعي .
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*يعطي رغوة .

%10

6

بوفادين أيودين
Povidine Iodine
Slution

*يقتل الكثير من المكروبات.
*فعاليته تبدأ بعد وضعه
بدقيقتين.
*ال يعطي رغوة .
*غالبا ً ال يسبب تحسس الجلد.
* يستخدم لتحضير الجلد
واالغشية المخاطية والمهبل

* %7.5تقل فعاليته قليالً بوجود الدم
واإلفرازات.
أو
* %10تتلوث بسهولة أذا لم يتم تطير
العبوات بأستمرار.

7

Alcohol

*فعال ضد االحياءالمجهرية
السالبة والموجبة بصبغة كرام.
*سريع الفعالية والتأثير.
*غير مكلف بشكل نسبي.
*يجب أن يجف تلقائيا ً حتى
يعطي فعاليتة.

8

ديتول
Chloroxylenel

*متوفر بتركيبتين لألجسام
الحية واألجسام الجامدة
*يستخدم للغسيل الجراحي أو
الصحي.
*فعاليته تدوم لعدة ساعات .
*يستخدم كبديل في حال عدم
توفر بوفادين أيودين
والكلورهيكسدين.
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%70

*تقل فعاليته قليالً بوجود الدم
واإلفرازات.
*يجفف الجلد.
*اليمكن أستخدامه لتطهير الغشاء
المخاطي
*اليوصى بأستخدامه بشكل روتيني.
*فعاليته اقل من بوفادين أيودين
والكلورهيكسدين.

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

الفصل التاسع

عنوان السياسة  :السالمة والصحة
المهنية

رمزالسياسة BCSH – ICU – IC-6
صفحة 7 – 1

السياسة

 يجب على جميع المستشفيات في وزارة الصحة تطبيق برنامج السالمة والصحة المهنية بحيث يغطي الموظفين الحاليين والجدد . يجب على كل موظف إبالغ وحدة مكافحة العدوى عند تعرضه ألي اصابة وتشمل ما يلي : -1حوادث الوخز باإلبر واإلصابة باألدوات الحادة.
 -2الدم أو سوائل الجسم االخرى .
 -3األمراض السارية والمعدية .
 -4المواد السامة والنفايات الخطرة .

التعريف :
الصحة المهنية  :برنامج يعني بسالمة وصحة مقدم الخدمة وحمايته من اإلصابة بالعدوى والمخاطر المهنية في
بيئة العمل ويشمل :
 -1الفحوصات الطبية  :قبل التعيين  ،دوري ،وعند الحاجة.
 -2إعطاء التطعيمات الالزمة ( أنظر جدول رقم (  ) 1التطعيمات الموصى بها للعاملين.
 -3الوقاية من اإلصابة والحوادث .
 -4إجراءات ما بعد التعرض للوخز والمخاطر المهنية االخرى .
الهدف:

حماية العاملين من االصابة بالعدوى والمخاطر المهنية المنتشرة في بيئة العمل.
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عنوان السياسة  :السالمة والصحة
المهنية

رمزالسياسة BCSH – ICU – IC-6:
صفحة 7 – 2

اإلجراءات :
 -1الفحوصات الطبية :
أ  -تقوم أدارة المستشفى بأجراء الفحوصات الطبية للموظفين الجدد وهي :
 -1فحص التهاب الكبد الفايروسي نوع  Bو . C
 -2فحص فايروس العوز المناعي.
 -3فحص الصدر اإلشعاعي.
 -4فحص روتيني للبول.
 -5فحص دوري سنوي للموظفين وعند الحاجة.
 -2إعطاء التطعيمات الالزمة  :أنظر جدول رقم ( ) 1التطعيمات الموصى بها للعاملين .
أ  -تنفيذ ومتابعة تطعيم الكوادر الصحية من قبل وحدة مكافحة العدوى .
ب -حفظ سجالت المطاعيم في مكتب وحدة مكافحة العدوى .
 – 3الوقاية من األصابة والحوادث :
أ -تدريب الموظفين على برنامج الصحة المهنية من خالل البرنامج التعريفي العام والتعليم المستمر
ب -أرتداء العاملين وسائل الوقاية الشخصية .PPE
د -تطبيق اإلحتياطات القياسية في التعامل مع جميع المرضى.
 -4إجراءات ما بعد التعرض للوخز من اإلصابة بأدوات الحادة مثل:
 -1التعرض للوخز أو اإلصابة والمخاطر المهنية-:
ب -غسل مكان اإلصابة بالماء الجاري والصابون.
ت-عدم الضغط على الجرح أو عصره.
ث  -تغطية الجرح بالشاش وتثبته بالصق طبي.
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عنوان السياسة  :السالمة والصحة
المهنية

رمزالسياسة BCSH – ICU – IC-6:
صفحة 7 – 3

ح -أبالغ وحدة مكافحة العدوى (أنظر النموذج المرفق) عند التعرض للوخز.
س -إتباع إجراءات ما بعد التعرض للوخز (أنظر جدول رقم (.) 2
ش -كتابة تقرير عن الحادث وارساله الى شؤون الموظفين لحفظها في ملف المصاب.
ص -االحتفاظ بسجل التقارير في مكتب وحدة مكافحة العدوى.
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 -2التعرض للسوائل الخطرة المنسكبة:
أ -غسل العينين بماء نظيف أو محلول ملحي.
ب -طلب استشارة وحدة مكافحة العدوى.
 -3التعرض ألمراض السارية:
أ -إبالغ وحدة مكافحة العدوى.
ب -تقييم الشخص المتعرض من قبل طبيب المختص.
جدول رقم ( ) 1التطعيمات التي يوصى بها للعاملين
التطعيم (اللقاح)

األشخاص الواجب تطعيمهم

التطعيم/طريقة أخذه/البرنامج الزمني

الجرعة المشطة

تطعيم التهاب
الكبد الفايروسي
نوع ( ب)

جميع العاملين باإلضافة
إلى مقدمات الرعاية
الصحية للحوامل .

ثالثة جرع تعطى عن طريق العضلة  ،الجرعة
الثانية بعد األولى بشهر واحد والجرعة الثالثة
بستة أشهر من الجرعة األولى وتتم االستجابة
االلتهاب الكبد الفايروسي (ب)خالل شهر إلى
شهرين بعد الجرعة الثالثة ويمكن التحقق من
االستجابة للتطعيم عن طريق اختبار
المضادات .

ال يوصى بها

التيتانوس(الكزاز)

غير المطعمين

الحصبة األلمانية

السيدات في سن الحمل ،غير
الحوامل ،الالتي لم يتم
تطعيمهن من قبل.
جميع العاملين باستثناء
الحوامل والذين لديهم
حساسية من البيض

عبارة عن ثالثة جرعات ،تعطى الجرعة الثانية كل عشر سنوات ولكن
بعد الجرعة األولى بشهرين ثم تعطى الجرعة أذا جرح الشخص
وتلوث جرحه وكان قد
الثالثة بعد ستة أشهر من الجرعة األولى.
أخذ جرعة منشطة للفترة
تزيد عن خمس
سنوات  ،نوصى بأخذ
جرعة منشطة .
جرعة واحدة في العضلة أو تحت الجلد

األنفلونزا الموسمية

جرعة واحدة بالعضلة سنويا ً

أذا كانت االستجابة المناعية سلبية (مستوى األجسام المضادة أقل من  10وحدة دولية) يتم أعادة التطعيم بثالث جرعات أخرى
وبعدها بشهر أو شهرين يتم قياس األجسام المناعية.
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عنوان السياسة  :السالمة والصحة
المهنية

رمزالسياسة BCSH – ICU – IC-6:
صحفة 7 – 4

جدول رقم ( :) 2إجراءات ما بعد التعرض للوخز

 جرعة واحدة من التطعيم. جرعتان من التطعيم. ثالث جرعات من التطعيم. لم يتم تطعيمه. -تم تطعيمه .

اإلجراءات والعالج
 أعطاء التطعيم فوراً +جرعةجليوبيولين صناعي .
 أكمال كل الجرعات . إكمال كل الجرعات . الشىء. يتم تطعيمه. -الشىء.

المريض مصدر اإلصابة
 موجب لفحص المستضادات(األنتي جينات)
 أللتهاب الكبد الفيروسي(ب)(HBsAg ) positive

غير معروف .

 لم يتم تطعيمه. -تم تطعيمه.

 يتم تطعيمه. -الشىء.

حامل لمضاد فايروس األلتهاب
الكبد الفايروسي (سي)

اليوجد لقاح أللتهاب الكبد
الفايروسي (سي)

حامل لفيروس العوز المناعي
( HIVاأليدز)

ال يوجد لقاح لفيروس العوز
المناعي HIV

فحص الموظف بعد اإلصابة مباشرة ثم
بعد اسبوعين وبعد شهر ثم بعد  3أشهر
بطريقة  PCRو  HCV_Abوأذا ظهرت
بوادر أصابة يحول الى أخصائي
جهاز هظمي
 مدة أربعة أسابيع يتم فيه تناولثالثة أدوية مضادة للفايروسات
(مثل زيدوفودين والميفودين)
ويجب الرجوع الى البرنامج الوطني
لمكافحة االيدز.
ً
 -يبدأ العالج فورا (خالل ساعات)

 سالب لفحص المستضادات(األنتي جينات).
 أللتهاب الكبد الفيروسي(ب)(HBsAg ) nagative

الوضع التطعيمي للموظف
 -لم يتم تطعيمه.

* يتم ذلك خالل  24ساعة من التعرض للوخز .

* بعد شهر الى شهرين تقاس االستجابة المناعية لمطعوم التهاب الكبد الفايروسي (بي) لفحص األجسام المضادة(  ) Anti HBsوتع
ايجابية أذا كانت أكبر أو يساوي  10وحدة دولية.
* استشارة الطبيب.
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عنوان السياسة  :الصحة والسالمة
المهنية

رمز السياسة BCSH –ICU – IC-6 :
صفحة  5الى 7

نموذج رقم ( : )1تقرير التعرض للوخز والدم وسوائل الجسم
االسم  .................................... :الرقم البصمة ..................................
محل العمل  ..................................:مكان حدوث اإلصابة..........................:
تاريخ اإلصابة ..../..../...:ساعة حدوث اإلصابة..........:صباحا ً  ،مساءاً
الوظيفة .......................................................................................:
 طبيباختصاص (التخصص)

ممارس  /مقيم
صيدالني

 ممرضة  ،ممرضجامعي

ممرض فني

طب اسنان

ممرض ماهر

طالب

طب عام

طالب  ،طالبة

 فنيمختبر

م.مخدر

عالج طبيعي

م.طبي

م.صيدلي

 عاملنظافة

عامل مصبغة(لوندري)

مكان التعرض لإلصابة
داخل غرفة المريض

غير معروف

نوع األداة التي أدت الى اإلصابة
شفرة
إبرة
نوع سوائل جسم المريض
الدم ومشتقاته

قيء

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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خارج غرفة المريض

هل يمكن تحديد مصدر اإلصابة ؟
ال
نعم

لعاب

تعقيم
ممرضة

زجاج
بلغم

ال ينطبق

غير ذلك

سائل نخاعي شوكي
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عنوان السياسة  :الصحة والسالمة
المهنية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-6 :
صفحة  6إلى 7

نعم

هل كنت ترتدي األلبسة الوقائية الشخصية أثناء اإلصابة؟

ال

هل حدثت اإلصابة أثناء :
سحب الدم

تركيب اإلبرة الوريدية

أعادة الغطاء

جمع القمامة

غسل األدوات

إبرة مهملة

غير ذلك حدد
أسم المريض .........................................رقم الملف الشخصي ..................
فحص المريض
سلبي

ايجابي

رفض الفحص

غير معروف

فحص المصاب
ايجابي

سلبي

رفض الفحص

غير معروف

هل أخذ مطعوم(لقاح)التهاب الكبد الفايروسي () B
نعم

ال أذا كان نعم حدد الجرعات
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عنوان السياسة  :الصحة والسالمة المهنية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-6 :
صفحة  7إلى 7

حدد مكان اإلصابة على الصورة
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الفصل العاشر
عنوان السياسة  :التعامل مع الشراشف
والبياضات
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH – ICU - IC-7
صفحة  1الى 2
تاريخ اإلعداد 2012/ 5/ 16 :

السياسة :
 على رئيس القسم أو من يفوضه توفير الشراشف والبياضات وحفظها في مكان نظيف وجاف . على جميع الكادر الطبي أرتداء وسائل الوقاية الشخصية  PPEsعند التعامل مع الشراشف والبياضات. يجب تدريب الكوادر المعنية على التعامل السليم مع الشراشف والبياضات . يجب أستبدال الشراشف والبياضات يوميا ً وكلما أتسخت . يجب جمع الشراشف والبياضات المستخدمة في عربة خاصة ألستكمال عملية تنظيفها . يجب تزويد منطقة الغسيل بحوض لغسل األيدي وصابون وأدوات تجفيف . توفير 3سيتات لكل سرير من الشراشف والبياضات الالزمة .الهدف :
الحد من نشر العدوى بين مقدمي الخدمة ومتلقيها والمجتمع.

التعريف:
* البياضات  :هي مواد قطنية تشمل الشراشف  ،المراييل  ،وجوه المخدات  ،المالءات  ،واألغطية .
* أكياس الغسيل  :أكياس فردية متينة غير منفذة للسوائل .
اإلجراءات :
 -1جمع ونقل الشراشف والبياضات :
أ -غسل اليدين بالماء والصابون .
ب -ارتداء قفازات شديدة التحمل قبل التعامل مع الشراشف والبياضات المستعملة.
ت -جمع الشراشف والبياضات المستخدمة بطريقة أفقية من الرأس الى القدمين أو من الجانب الى الجانب االخر.
ث -فصل الشراشف والبياضات الملوثة بالدم أو سوائل الجسم بوضعها بأكياس غسيل غير منفذة على اثاث غرف
المرضى.
حقوق الطبع والنشر محفوظة
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س -وضع الشراشف والبياضات الملوثة من غرف العزل في أكياس حمراء اللون .
ش -تأكد من عدم وجود أدوات حادة أثناء عملية الجمع والنقل إلى وحدة الغسيل .
ص -رفع الشراشف والبياضات المتسخة بحرص شديد مع تقليل الحركة قدر االمكان .
ثن الشراشف المبللة بالسوائل بحيث تكون االجزاء المبللة للداخل .
ضَ -
ح -ربط اكياس غسيل الشراشف والبياضات المستخدمة بإحكام على أن ال يزيد سعتها عن  20كغم .
خ -نقل أكياس غسيل الشراشف والبياضات المستخدمة في العربات المخصصة الى وحدة الغسيل .

 -2غسيل الشراشف والبياضات وتجفيفها:
أ -أرتداء قفازات شديدة التحمل .
ب -وضع الشراشف والبياضات في الغسالة حسب طاقة استيعابها.
ت -فصل الشراشف والبياضات على أساس نوع المنسوج وأستعماله وليس على درجة أتساخة في منطقة الغسيل .
ث -غسل على درجة  71درجة مئوية ولمدة  25دقيقة على االقل .
ص -أستخدام مواد حامضية في عملية الغسيل .
ض -أضافة مواد تنظيف لماء الغسيل .
س -أستخدام التجفيف الحار للشراشف والبياضات .
ش -أستخدام الكي للشراشف والبياضات .
ح -خزن الشراشف والبياضات في أماكن نظيفة وجافة.
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الفصل الحادي عشر
عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 – 1
تاريخ االعداد 2012/6/23 :

السياسة:
 على رئيس القسم او من يوفوضه متابعة أعمال النظافة بشكل دوري والتأكيد من توفير العدد الكافي من عمال النظافة
ومعدات التنظيف المالئمة .
 التنظيف الجاف غير مسموح به في المستشفى .
 فصل معدات التنظيف الخاصة بالمرافق الغير الطبية عن مثيالتها للمرافق الطبية .
الهدف :
 -1إزالة االتربة واألوساخ.
 -2جعل بيئة المستشفى آمنة وسليمة.
 -3منع تفشى العدوى.
 -4رفع الروح المعنوية لدى المرضى والعاملين.










التعريف :
نظافة بيئة المستشفى :هوعملية التنظيف العام لألسطح الموجودة ببيئة المستشفى وإزالة المواد العضوية واألتربة
واألوساخ داخل المستشفى .
طريقة التنظيف الجاف :هو عملية أزالة األوساخ واالتربة باستخدام مواد تنظيف جافة وغير رطبة .
طريقة التنظيف المبلل  :هو عملية استخدام قطعة قماش رطبة أو فوطة مبللة بالماء وحده أو مضافا ً إليه منظفات أو
مطهرات ،إلى جانب الفعل الميكانيكي (الدعك) لعملية التنظيف والمسح.
طريقة الوعائيين (الدلويين )  :تعتبر طريقة الوعائيين هي أكثر الطرق التنظيف شيوعا ً وأفضلها لنظافة األرضيات،
حيث تقلل من إعادة تلوث المناطق التي تم تنظيفها ،ويحتوي وعاء التنظيف على محلول التنظيف (أو المحلول المطهر)
بينما يحوي الوعاء اآلخر الماء ،ويجب شطف قطعة القماش وعصرها قبل وضعها في الوعاء الذي يحوى محلول
التنظيف  ،وتتناقص فاعلية المطهر مع زيادة القاذورات واألوساخ وكمية الجراثيم.
المناطق قليلة الخطورة :مثل صاالت انتظار المراجعين واألماكن اإلدارية.
متوسطة الخطورة :اقسام وردهات المرضى .
المناطق شديدة الخطورة :مثل أماكن الرعاية الخاصة ( مثل ردهات واجنحة العزل العزل ووحدات الرعاية المركزة
وغرف العمليات ووحدة الغسيل الكلوي والحروق).
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 – 2

األدوات :
 يجب حفظ أدوات التنظيف جافة وإتباع الطرق السليمة في تخزينها  ،ويراعى دائما ًتنظيف وتطهير هذه االدوات بعد كل استعمال .
مكنسة جافة .
•
ممسحة ذات أذرع طويلة .
•
قفازات شديدة التحمل .
•
قطعة قماش .
•
وعاء الممسحة (دلو)
•
منظف ( كالصابون السائل مثالً).
•
مطهر ( محلول الكلور مثالً)
•
ماء .
•
أحذية محكمة مصنوعة من البالستيك.
•
اإلجراءات :
 -1وضع جدول التنظيف بمعرفة مشرف الخدمات .
 -2تعليق جدول التنظيف في مكان يسهل رؤيته من قبل المسؤولين عن النظافة .
 -3تنفيذ محتويات جدول التنظيف .
 -4يتم التنظيف بالطريقة التي تحد من تناثر االتربة والغبار.
 -5تنظيف الجدران وكذلك األرضيات واألسطح باستخدام قطع قماش رطبة .
 -6يبدأ التنظيف من األماكن األقل أتساخا ً وصوالً الى األماكن األكثر أتساخاً.
 -7مسح األسطح من األعلى الى األسفل ومن الداخل الى الخارج .
 -8تنظيف األشياء الثابتة أوالً ثم مع وباتجاه ألسفل .
 -9أستخدام الدلك والفرك للتخلص من األتربة والقاذورات واألوساخ.
 -10مسح األرضيات بالماء الدافئ والمنظفات عند القيام بتنظيف األسطح .
 -11أستخدام طريقة الدلوين المنفصلين عند القيام بتنظيف األسطح :
 1-11يحتوي أحدهما على المحلول المنظف أو المطهر واألخر على مياه الشطف .
 2-11البدء بعملية التنظيف بأستخدام المنظف ثم الشطف بالماء .
 3-11تجفيف األسطح.
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 – 3

 -12غسل وعاء التنظيف بعد استعماله بالماء الدافئ .
 -13غسل قطعة القماش المستخدمة في التنظيف بصورة يومية .
 -14عدم ترك قطعة القماش المبللة في داخل المحلول .
 -15تنظيف قوائم األسرة والرفوف باستخدام قطعة قماش مبللة .
 -16غسل المراحيض بصورة مستمرة وتجفيف أرضيتها.
 -17استخدام مطهرات مناسبة في عملية التنظيف مع مراعاة مايلي :
أ -أتباع تعليمات الشركة الصانعة .
ب -التحقق من صالحية المحلول .
ج -ضمان أستخدام التركيز المناسب .
د -عدم أعادة ملء وعاء المستخدم في التطهير دون تنظيفه وتجفيفه .
س -عدم أضافة كمية من المطهر الى الكمية السابقة بل يجب أنتظار نفاذ الكمية أو التخلص منها قبل أعادة الملئ .
ش -التخلص من األوعية (الحاوية ) المطهرعند نفاذها وعدم أستخدامها لمحاليل أخرى .
ر -عدم أبقاء أوعية المطهر مفتوحة في المستشفى لفترات طويلة.
ح -تغيير المحلول المطهر في الحاالت التالية :
 -1تغير لون المادة.
 -2عندما يصبح متسخاً.
مستويات النظافة للمناطق المختلفة في المستشفى :
 -18تنظيف المناطق قليلة الخطورة :
أ -أستخدام التنظيف الروتيني العادي (المنزلي ) بأستخدام قطعة قماش مبللة بالماء .
ب -يتم التنظيف مرة واحدة في اليوم وكلما دعت الضرورة .
 -19تنظيف المناطق متوسطة الخطورة :
أ -أستخدام قطعة قماش مبللة بالمنظف مع أستخدام مادة مطهرة .
ب -يتم التنظيف مرتين يوميا ً على االقل وكلما دعت الضرورة .
 -20تنظيف المناطق شديدة الخطورة :
أ -بأستخدام محلول منظف عالي الفعالية وأدوات خاصة .
ب -يتم التنظيف بين كل مريض واخر .
* أساليب غير فعالة
يشيع في العديد من المرافق استخدام التطهير بالتبخير واألشعة الفوق البنفسجية لنظافة و تطهير الغرف ،إال أنه يجب
التخلص من تلك الطريقتين ألنهما تهدران الوقت والموارد ،هذا إلى جانب عدم خفضها لخطر اإلصابة باألمراض في
المنشآت الصحية.
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11-4

د -التنظيف الفوري عند حدوث أي تلوث أو أنسكاب لسوائل الجسم :
 -1أرتداء القفازات شديدة التحمل .
 -2مسح كمية السائل بقطعة من القماش ثم استخدم قطعة أخرى مشبعة بالمحلول المطهر (الكلور  200جزء بالملون
أنظر جدول رقم ( ) 8لتضميد المنطقة)
 -3عندة التعامل مع أنسكابات السوائل الكبيرة :
 -4وضع قطعة قماش كبيرة جافة تستخدم لمرة واحدة حتى تمتص او تتشبع بالسائل .
 -5التخلص من الفوطة بالكيس المناسب .
 -6سكب محلول مطهر مركز لمدة  10دقائق على المنطقة .
 -7مسح األثار مرة أخرى ويتم التخلص من المواد المستخدمة في معالجة األنسكاب بالوعاء المناسب
 -8عند التعامل مع أنسكابات الدم مع وجود قطع زجاج مكسورة :
 -9وضع قطعة قماش تستعمل لمرة واحدة على األنسكاب .
 -10سكب محلول مطهر مركز لمدة  10دقائق .
 -11رفع قطعة القماش المشبعة بالدم أو السائل ويتم التخلص منها بكيس خاص حسب التعليمات .
 -12التقاط الزجاج المكسوربأستخدام مالقط وليس باليد والتخلص منها بوعاء خاص .
 -13مسح األثار مرة أخرى بقطعة قماش مشبعة بالكلورين المركز .
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 -5

المطهرات الشائعة
الموضوع

الكحول

ال يستطيع الكحول أن يخترق
بكفاءة المواد العضوية خاصة تلك
النشاط المضاد
التي تتكون أساسا ً من البروتين
للميكروبات
(كالدم) ومن ثم يجب استخدامه في
تطهيراألسطح النظيفة ظاهرياً.

االستخدامات

يستخدم الكحول كمادة مطهرة
للجروح كما يمكن استخدامه إلزالة
التلوث من األسطح الصلبة
واألجهزة النظيفة مثل السماعة
الطبية.

المحاذير

يجب حفظ الكحول في أماكن باردة
حيث أنه قابل لالشتعال كما يجب
تغطية جميع الزجاجاتلمنع التبخر.
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المطهرات التي تعتمد في تركيبها
على الكلور

بيروكسيد الهيدروجين(ماء
األكسجين)

تعتبر تلك المطهرات سريعة المفعول
تمتاز مركبات بيروكسيد
وذات نطاق واسع المجال مضاد
للميكروبات ،والمحاليل المخففة الغير الهيدروجين وبيروأكسجين بأن لها
ثابتة ،ويجب تجهيزها يوميا ً إال إذا تم تأثير مضاد للميكروبات واسع
تحضيرها في أواني غير نافذة للضوء المدى.وهذا يعتمد على التركيز
مستمر مفعولها لمدة أسبوع ،إال أن تلك المستخدم والذي يحتاج إلى تركيز
أكثر من  %6لألدوات متوسطة
المطهرات يزول أثرها بفعل المواد
العضوية كالدم وال سيما لو استخدمت الخطورة و ليس لها تأثير فعال في
تلك المطهرات بتراكيز منخفضة ،وال تطهير األسطح إذا كان تركيزها أقل
من ذلك.
ينبغي استخدامها مع المنظفات
الكاتيونية.
تمتاز بفاعليتها ضد الفيروسات وينصح يمكن استخدامهالتطهير المعدات
باستخدامها إلزالة التلوث الناتج عن المتوسطة الخطورة (كالمناظير
الدم وسوائل الجسم األخرى بالتركيز مثالً) وتعتبر البيروكسيجينات ذات
كفاءة في اختراق المواد العضوية
المناسب ،كما يمكن استخدامها في
لكن قد تسبب الخواص المؤكسدة
تنظيف األسطح الصلبة كالحمامات
في حدوث خلل في األجهزة.
واألحواض.
يجب الحصول على موافقة المصنع
ال يجب استخدامها مع وجود
قبل استخدامه في تنظيف أي جهاز
الفورمالدهايد إذ قد يتسبب التفاعل
بينهما في تولد مواد مسببة للسرطان ،إذ قد يتسبب في تآكل بعض األجزاء.
يجب ارتداء مالبس واقية للبشرة والعين و يلزم ارتداء واقيات العينين إذا
استخدم بتركيز أكثر من .%6حيث
عند استخدام محاليل الهيبوكلورايت
قد يتسبب تناثر الرذاذ في العين
المركزة .اليتم مزجها مع
أضراراً جسيمة.
النشادر(األمونيا).
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 -6
نظافة المعدات وأدوات رعاية المرضى

المعدات وأدوات رعاية
المرضي
 -1تنظيف حوض
االستحمام (البانيو):

الطريقة المفضلة أو
العادية

البدائل المقبولة أو النصائح
اإلضافية

جدول التنظيف

المرضى المصابون بمرض
مع ٍد :يتم تطهير البانيو بمحلول
الكلورالمخفف

المرضى غير المصابين
المرضى ذوالجروح المفتوحة:
عادة ما تتسبب مياه االستحمام في
بمرض معدي :يتم دعك البانيو
بعد كل استعمال
ينصح باستخدام محلول الكلور
تلوث السطح الداخلي للبانيو بعدد
بمحلول التنظيف ثم يشطف
بتركيز 200جزء في المليون
كبير من الكائنات الدقيقة ومنها
ويجفف بعد الغسل.
في جميع األقسام التي يوجد بها
جراثيم حاملة لألمراض والتي قد
مرضى ذوي الجروح المفتوحة
تنتقل إلى مريض آخر يستعمل
أوالذين يعانون من نقص
نفس البانيو.
المناعة.
المرضى المصابون بمرض
مع ٍد :يستخدم محلول
تغسل بمحلول التنظيف
يومياً وبعد تعاقب المرضى
 -2األسرة و إطاراتها
الهيبوكلورايت بتركيز 200
وتشطف وتجفف
جزء في المليون للتطهير
يتم تطهيرها بعد خروج
بعد ارتداء القفازات تغسل
بالماء الدافئ والفرشاه المريض تطهيراً عالي المستوى
 -3المباول ,القصاري المستخدمة
لقضاء الحاجة"أوعية جمع البراز ،ومنظف للتخلص من آثار
بعد كل استعمال وبعد تعاقب
والمفرغات"(يجب تخصيص التلوث العضوي ثم تجفف أو يتم تطهيرها بعد كل استخدام في
المرضى
قصرية أو مبولة واحدة لكل
تترك لتجف و تخزن في مكان حالة استخدامها للمرضى األكثر
مريض)
بعيد عن مكان خدمة المرضى تعرضا ً للعدوى تطهيراً منخفض
و األماكن النظيفة.
المستوى
 -4أوعية غسيل الوجه و اليدين و تغسل بمحلول تنظيف وتشطف
المرضى المصابون بمرض
ثم تجفف ،وتحفظ مقلوبة أو
االستحمام المتحركة
مع ٍد :يستخدم محلول
بعد كل استعمال
مائلة وذلك لمنع بقاء الماء
الهيبوكلورايت بتركيز 200
ينبغي توفير وعاء مستقل لكل مما يتسبب في تهيئة المناخ
جزء في المليون للتطهير.
المناسب لنمو الميكروبات.
مريض
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 -7
نظافة المعدات وأدوات رعاية المرضى

البدائل المقبولة أو النصائح
المعدات وأدوات رعاية
الطريقة المفضلة أو العادية
اإلضافية
المرضي

جدول التنظيف

 -5األوعية (المستخدمة في يجب تعقيمها في األوتوكالف
بعد القيام بتنظيفها.
الجراحة و التعقيم )
تفرغ من محتوياتها وتشطف ثم
المرضى المصابون بمرض مع ٍد:
تغسل بماء ساخن و منظف ثم
يستخدم محلول الهيبوكلورايت
عقب كل استعمال
تشطف وتجفف مع مراعاة
 -6أوعية القيء
بتركيز  200جزء في المليون
ارتداء القفازات وغسل األيدي
للتطهير.
بعد خلعها.
تتم صيانتها بصفة مستمرة ،إذ
أن سالمة السقف مطلوبة لمنع
تنظف عند اتساخها
نمو البكترياو الفطريات التي
تغسل بمحلول التنظيف
 -7األسقف
تنمو على األسطح المتهالكة و
الرطبة
تنظف بالمكنسة الكهربائية
ال يسمح باستخدام السجاد في
المخصصة للمستشفيات،
 -8السجاد
أماكن رعاية المرضى
وتستخدم المنظفات و الماء عند
الحاجة
تغسل المقاعد بمحلول تنظيف
عند حدوث التلوث بفعل البراز
ساخن وتجفف بفوطة ورقية،
تتم إزالته باستخدام مناديل
ويتم تنظيف مقاعد المراحيض
ورقية ثم تغسل بمحلول تنظيف
 -9المراحيض المتحركة
بعد كل استعمال بخرقه مشبعة
ساخن ثم تمسح بمادة مطهرة يومياً وتغسل المقاعد بعد كل
بالكحوألو  200جزء في
استعمال
وتشطف ثم تجفف ،يتعين ارتداء
المليون من محلول
و مقاعدها
قفازات سميكة عند تنظيف
هيبوكلورايت الصديوم مع
المراحيض وتغسل األيدى جيداً
مراعاة ارتداء قفازات سميكة
بعد نزع هذه القفازات.
وغسل األيدي بعد خلعها.
عقب كل استعمال
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 -8
نظافة المعدات وأدوات رعاية المرضى

البدائل المقبولة أو النصائح
المعدات وأدوات رعاية
الطريقة المفضلة أو العادية
اإلضافية
المرضي

جدول التنظيف

-1تغسل في غسالة وتكون
درجة حرارة ماء الشطف أكثر
من  80درجة مئوية ثم تجفف.
-2عند الغسيل اليدوي يفضل
استخدام حوضين إحداهما به
ينبغي أن يكون لكل مريض طقم
محلول تنظيف ساخن (درجة
خاص به توفره له المستشفى.
بعد كل وجبه
 -10أواني المطبخ والسكاكين حرارته مرتفعة نحو  60درجة
مئوية) واآلخر به ماء الشطف
الساخن ( 82 – 77درجة
مئوية أو أكثر) لفترة ال تقل عن
دقيقة واحدة ثم تترك لتجف،
يتعين ارتداء قفازات سميكة
نظراً الرتفاع درجة حرارة
المياه.
ضرورة الصيانة المنتظمة،
تنظف المنطقة المحيطة بها
ويجب تغطيتها بشبكة مانعة
باستخدام قفازات سميكة وتغسل
للحشرات.
بصفة منتظمة
األيدي بعداالنتهاء من التنظيف،
 -11البالوعات
وال يلزم اللجوء إلى المطهرات
وفي حالة انسدادها يتعين إبالغ
الكيماوية.
قسم الصيانة.
تغسل بمحلول تنظيف ساخن،
مع بداية اليوم وعند اللزوم أو
عند تلوثها يتم تنظيفها
وال يتعين استخدام المطهرات
حسب السياسة المتبعة لألماكن
كل يوم باستثناء األماكن التي وتطهيرها باستخدام محلول
 -12األرضيات
المزدحمة و ذات الخطورة
الكلور المخفف
ترتفع بها نسبة اإلصابة
العالية
باألمراض.
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 -9
نظافة المعدات وأدوات رعاية المرضى

المعدات وأدوات رعاية
المرضي

الطريقة المفضلة أو العادية

 -13األثاث

تستخدم قطع من القماش النظيف
لتنظيف كل غرفة على حده و تكون
مشبعة بمحلول تنظيف أو محلول مطهر
ومنقوعة في حوض ،ويحد من التلوث
نظام االستعانة بحوضين عوضاً عن
استخدام حوض واحد ،أو رش السطح
بمحلول التنظيف أو المطهر ثم يمسح
ذلك السطح بقطعة قماش مشبعة
بالمحلول

البدائل المقبولة أو نصائح
إضافية

جداول التنظيف

كل يوم وعند الحاجة

يتعين تزويدالمراتب و الوسائد بغطاء
بالستيكي يمنع نفاذ الماء ويسهل
تنظيفه وتجفيفه ،كما يتعين استبدال
الوسائد المتهالكة فوراً.
 -14المراتب)الفرش)
والوسائد

يتم غسل األغطية الغير منفذه بالماء
المرضى المصابون بأمراض معدية:
ومحلول التنظيف وتشطف وتجفف
يتم تطهيرأغطيةالمراتب والوسائد
باستخدام محاليل مطهرة ،تترك لمدة
مناسبة ثم تشطف وتجفف ،ال يجب
استخدام المواد المطهرة دون حاجة
حيث أنها تؤدي إلى تلف غطاء المرتبة
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عند تعاقب المرضى
عليها و عند اتساخها

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 -10

نظافة المعدات وأدوات رعاية المرضى
المعدات وأدوات رعاية
المرضي

الطريقة المفضلة أو العادية

البدائل المقبولة أو النصائح
اإلضافية

جدول التنظيف

 -15الفواصل بين المرضى

تغسل بمحلول التنظيف

يتم تطهيرها في حالة تلوثها بالدم و
سوائل الجسم

كل أسبوع و إذا اتسخت

 -16المحارير
يغسل في ماء دافئ (غير
ال يجب وضعه في مواد مطهرةلفترات
ساخن) ومادة منظفة ويجفف
طويلة أو تركه على هذا الحال لحين
يتم الفصل التام بين المحارير ويغمرفي كحول االيثيلى تركيزه
استخدامه بل يتم تخزينه جافا ً لحين
المستخدمة للفم واإلبط و الشرج  %70لمدة  10دقائق ثم يحفظ
استخدامه
في علبة نظيف و جاف.
في كل المراحل
المرضى المصابون بأمراض معدية أو
عند زيادة نسبة التلوث :تغسل بمحلول
مطهر(كلور  200جزء
يغسل المرحاض ومقعده
بالمليون)وتشطف وتجفف ،وتزداد
بمحلول تنظيف ساخن ثم يجفف
أهمية عملية التنظيف هذه في األماكن
المقعد باستخدام فوطة ورقية ،
التي يزداد بها احتمال اإلصابة بالعدوى
 -17المرحاض ومقعده
يتعين ارتداء قفازات سميكة
مثل قسم أمرض النساء والتوليد وقسم
عند القيام بذلك وتغسل األيدي
المجاري البولية وال يجوز استخدام
بعد نزع القفازات .
نفس األدوات المستعملة في تنظيف
هذه األماكن لتنظيف باقي أماكن رعاية
المرضي.
 -18عربات النقل المتحركة
(ترولي)

 -19أحواض غسل اليدين

بعد كل استخدام

يومياً وعند الحاجة

يومياً ويجب تنظيف
تمسح بالماء الدافئ والمادة يتم تطهيرها إذا تلوثت بالدم أو سوائل
العربة من أعلى ألسفل
الجسم
المنظفة إلزالة التراب ثم تجفف
قبل وبع األستخدام
يتم تنظيفها بطريقة الدعك
باستخدام مادة منظفة ،كما
يتعين استخدام المطهرات عند حدوث
كل يوم وعند اللوازوم
تستخدم مادة ذات رغوة إلزالة
التلوث بالدم أو سوائل الجسم
البقع والبقايا ،وال يتعين القيام
بعملية التطهير
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عنوان السياسة  :نظافة بيئة المستشفى

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-8:
الصفحة 11 -11

نظافة المعدات وأدوات رعاية المرضى

البدائل المقبولة أو النصائح
الطريقة المفضلة أو العادية
اإلضافية
المعدات وأدوات رعاية
المرضي
 -20صناديق القمامة

 -21الجدران

 -22أسطح العمل

تغسل صناديق القمامة بمحلول
منظف ومطهر وتشطف ثم تترك
لتجف
يجب أن تنظف الجدران على
التطهير عند حدوث تلوث بالدم او
الفور من بقع الدم والسوائل
األخرى كما يجب تنظيفها بدقة سوائل الجسم.
عند اتساخها.
عند وجود بقع واضحة من الدم
تنظف بمحلول التنظيف وتشطف
والمواد العضوية يجب إزالتها
ثم تجفف.
أوالً ثم تطهيرها باستخدامالكلور.
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جدول التنظيف

عند نهاية اليوم وعند اللزوم
يتزايد االحتياج لتنظيفها في
المناطق مرتفعة الخطورة
(أسبوعيا أو شهرياً) وعند
اللزوم.
أكثر من مرة أثناء اليوم وعند
اتساخها

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

الفصل الثاني عشر
عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  1الى 29
تاريخ األعداد 2012/6/27 :

جدول رقم ( )9أستخدام التراكيز المختلفة للكلور في مؤسسة الرعاية الصحية
معالجة أنسكاب الدم وسوائل الجسم المعدية
 500جزء بالمليون

تطهير االرضيات واالسطح
 200جزء بالمليون

مالحظة  :لحساب تركيز الكلور يتم تحويل التركيز الى جزء بالمليون حسب التالي :
 50000 = %5 -1جزء بالمليون .
 60000 = %6 -2جزء بالمليون .
 65000 = %6.5 -3جزء بالمليون .
 70000 = %7 -4جزء بالمليون .
%الكلور المستخدم
 %الكلور المطلوب تحضيرها

 =1 -عدد اجزاء الماء لكل جزء من مادة الكلور المركز

مثال :تحضير 200جزء بالمليون من محلول كلورين تركيزه  %5؟
لحساب عدد المكاييل حسب التركيز المتوفر والمطلوب وحسب المعادلة المعمول بها سابقا ً
التركيز المتوفرعلى التركيز المطلوب –  = 1عدد مكاييل الماء .
الحل :
 249 =1-250 = 2 \500 =1 – 200 \ 50000مكيال ماء مقابل مكيال واحد من كلور %5
مثال  : : 2تحضير 500جزء بالمليون من محلول كلورين تركيزه  %6؟
الحل : 2
 299 = 1 - 200 \ 60000مكيال ماء مقابل مكيال واحد من كلور %6
مالحظة  /يمكن تحويل المكيال الى أي حجم متعارف عليه ويجب كتابة التعليمات واضحة لعمال النظافة من قبل مشرف
القسم المسؤول أو مسؤول مكافحة العدوى في المستشفى .
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السياسة :
على رئيس القسم أو من يفوضه التأكيد من أن تتم معالجة جميع األدوات المستخدمة في اإلجراءات الطبية والجراحية
بالطريقة المناسبة وتوفير األدوات والمواد المطلوبة .
 إلمام جميع العاملين بخطوات معالجة األدوات الطبية والجراحية حسب اإلجراء .
 عدم أستخدام الحرارة الجافة لتعقيم الشاش والورق .
 عدم أستخدام العبوات الرطبة بعد التعقيم وأعتبارها غير معقمة .
 إعادة التعقيم في حالة الشك فيما إذا كانت العبوة معقمة أم ال .
 فعالية التعقيم بأستخدام المؤشرات المختلفة .
الهدف :
م نع أنتقال العدوى بالميكروبات المسببة للمرض بسبب إعادة أستخدام األدوات الطبية والجراحية .
التعريفات :
العامل المضاد للميكروبات ()Antimicrobial
هو أي عامل يمكنه أن يقضى على الميكروبات أو يعوق نموها وانتشارها.
المبيد الحيوى )Biocidal( :
هو أي مادة كيماوية أو عامل فيزيائي يمكنه القضاء على كافة الميكروبات المسببة للمرض وغير المسببة للمرض
المؤشر الحيوي البكتيري ()Biologic indicator (BI
معيار يحتوي على عدد من أبواغ البكتيريا (الحويصالت البكتيرية) أعد لمعايرة نظم التعقيم و إظهار ما إذا كانت ظروف
التعقيم قد تمت بنجاح أم ال  ,ويختلف نوع األبواغ (الحويصالت) البكتيرية الموجودة في هذا المعيار باختالف نوع التعقيم.
 -1إزالة التلوث  :Decontaminationبأستخدام الوسائل الفيزيائية والكيماوية إلزالة وتثبيط أو القضاء على الميكروبات
الموجودة على األدوات بحيث تصبح هذه األدوات على قدر من األمان ألستخدامها على المرضى وتبدأ من التنظيف
وتنتهي بالتخزين أو األستخدام  .وقد تشمل عملية إزالة التلوث التنظيف والتطهير والتنظيف والتعقيم حسب نوع األألت
المستخدمة وكيفية األستخدام .
 -2التنظيف  :Cleaningهو الخطوة الجوهرية األولى التي يتم تنفيذها عند إعادة معالجة األدوات ،وتشمل عملية التنظيف
على مادة منظفة أو سائل إنزيمي للتخلص من المواد الغريبة (مثل األتربة والمواد العضوية والميكروبات ) التي تصيب
المعدات واألالت وأزالة كل ما هو مرئي .
 -3التطهير  : Disinfectionأي عملية كيمائية أو فيزيائية تقلل (عدد الميكروبات ما عدا األبواغ )إلى الحد الذي يصبح
التعامل مع ما تم تطهيره أمنا ً .
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أ -التطهير عالي المستوى  :هي عملية تستخدم فيها المواد الكيميائية أو الفيزيائية لكي تقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة
في أقل من  30دقيقة ما عدا البويغات الجرثومية .
ب -التطهير متوسط المستوى :هي عملية تستخدم للقضاء على جميع الجراثيم المسببة لألمراض البكتيريا ،ومعظم
الفيروسات والفطريات ولكن التقضي على بعض الفيروسات (خاصة الصغيرة  ،الفيروسات بدون ظروف ) والبيغات
الجرثومية .
ج -التطهير منخفض المستوى :هي عملية أزالة معظم البكتريا المسببة لألمراض والتقضي على البويغات .
 -4المطهرات هي مواد كيميائية حيث تعمل هذه المواد على قتل كافة الميكروبات ،إال أنها قد تعجز عن قتل كافة األبواغ
الجرثومية (الحويصالت البكتيرية) .
يستخدم التطهير الكيماوي إذا كان التطهير باستخدام الحرارة غير مناسبًا أو إذا كان من الممكن أن تتعرض المعدات
للتلف عن طريق الحرارة  ،وهناك مجموعة كبيرة من المطهرات الكيماوية ذات أنشطة مختلفة في مقاومة الميكروبات ،
وال يلزم بالضرورة أن تتمكن معظم هذه المطهرات من القضاء على الميكروبات واألبواغ الجرثومية (الحويصالت
البكتيرية) التي تلوث المعدات واألدوات ولكنها تعمل على تقليلها إلى المستوى الذي ال يضر بالصحة .
أ -المطهر المنخفض المستوى ( )Low level disinfectant (LLDهو العامل الذي يتسنى من خالله القضاء على
كافة البكتيريا الحية المتكاثرة ( ما عدا البكتيريا المسببة للسل ) والفيروسات الدهنية وبعض فيروسات غير الدهنية وبعض
الفطريات  ,إال أنه ليس فعاالا ال في القضاء على األبواغ الجرثومية (الحويصالت البكتيرية) .
ب -المطهر ذو المستوى المتوسط : )Intermediate-level disinfectant (ILD( :هو عامل يمكن من خالله
القضاء على البكتيريا الحية المتكاثرة  ،متضما ً ة البكتيريا المسببة للسل  ،والفيروسات الدهنية وبعض الفيروسات غير
الدهنية والحويصالت الفطرية  ،إال أنه ليس فعاالً في القضاء على األبواغ الجرثومية (الحويصالت البكتيرية) .
ج -المطهر ذو المستوى المرتفع )High-level disinfectant (HLD( :يعرف المطهر ذو المستوى المرتفع بأنه
المادة أو العملية التي يتسنى من خاللها القضاء على بعض األبواغ الجرثومية (الحويصالت البكتيرية) حينما يتم استخدامه
بتركيز مناسب وتحت درجة حرارة مناسبة وفي ظل الظروف المناسبة  ,ومن المتوقع أن يكون لهذا المطهر ذو المستوى
المرتفع أثراا بال اغا في مقاومة البكتيريا الحية المتكاثرة غير البوغية والفطريات والفيروسات كما يعمل على قتل عصيات
البكتيريا المسببة لمرض السل  ,لكن يبرز قصور هذا النوع من المطهرات في القضاء على أعداد كبيرة من األبواغ
الجرثومية (الحويصالت البكتيرية) .
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مالحظة :
يمكن استخدام بعض المطهرات الكيماوية كمواد كيماوية معّقمة ذات قدرة على القضاء على األبواغ الجرثومية
(الحويصالت البكتيرية)  ,وجدير بالذكر أن تطهير األدوات سريعة التأثر بالحرارة يتطلب وقتاا أطول في معالجتها بالمواد
الكيماوية .

 -5التعقيم )Sterilization( :
هو عملية التخلص من الميكروبات والقضاء على كافة أنواع الحياة الميكروبية بما في ذلك األبواغ الجرثومية (الحويصالت
البكتيرية) وذلك من خالل عمليات فيزيائية أو كيماوية  ,ويلزم تنظيف وتعقيم المعدات أو األدوات التي تم تصنيفها على
أنها أدوات خطيرة والتي تم فيها مالمسة دم المريض أو األنسجة تحت الجلد بعد كل استخدام.
وتعتمد عملية التعقيم الخاصة باألدوات أو المعدات على التعقيم باستخدام البخار المضغوط أو التعقيم الحراري الجاف أو
التعقيم تحت درجات حرارة منخفضة .
وتعتمد طريقة التعقيم في اختيارها على عدة عوامل تشمل نوع المادة المصنوع منها اآللة أو المعداة المراد تعقيمها ونوع
وعدد الميكروبات المفترض وجودها على سطح اآللة وتصنيف األداة وإمكانية توافر طرق التعقيم .
أ -التعقيم باستخدام البخار تحت ضغط Autoctive :
يعد التعقيم باستخدام البخار من أفضل الطرق المتبعة في تعقيم األدوات التي تستخدم الختراق الجلد و األغشية المخاطية،
بشرط أن ال تتلف هذه األدوات بسبب الحرارة مثل األدوات الجراحية المعدنية وغيرها (ستل ستيل) والشاش و لعل أهم
ما يميز التعقيم بالبخار هو إمكانية االعتماد عليه في القضاء على األحياء المجهرية ،فضالً عن أنه غير سام و قليل التكلفة
 ،قاتل للحويصالت البكتيرية كما يمكن رفع درجة حرارته بسرعة بالغة و له القدرة الكبيرة على اختراق األنسجة.
يجب أن يستمر التعقيم بالبخار لمدة محددة بحيث تصل األدوات المراد تعقيمها إلى درجة حرارة  121درجة مئوية لمدة
 20دقيقة تحت ضغط  1.036بار فوق الضغط الجوي ،و هذه الدرجة كافية لقتل كافة أنواع االحياء المجهرية
المتحوصلة و غير المتحوصلة.
يتمتع هذا النوع بفاعلية ملحوظة ،و بسرعة الوصول إلى درجة حرارة مرتفعة ،و التوغل داخل األدوات واآلالت .و
باإلضافة إلى هذا ليس له آثار سامة ،و هو قليل التكلفة ،و يمكن استخدامه في تعقيم السوائل.
و مع هذه المزايا ،هنالك عيوب اليستخدم معها هذه الطريقة وهي:
 -1البد أن تكون األدوات قادرة على تحمل الحرارة و الرطوبة المرتفعة.
 -2ال تصلح الطريقة لتعقيم المساحيق والمراهم والزيوت.
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ب -التعقيم الحراري الجاف (الفرن الكهربائي) Oven
لضمان الوصول إلى التعقيم الحراري الجاف عن طريق الفرن الكهربائي يلزم توفير مصدر دائم من الكهرباء ،و تفضل
هذه الطريقة في تعقيم الزجاج الذي يعاد استخدامه ،و األدوات المعدنية ،و الزيوت ،و المراهم أو المساحيق ،و ال ينبغي
استخدام هذه الطريقة عند تعقيم األدوات القابلة للحرق أو االنصهار .يجب أن تكون أفران التعقيم مزودة بمروحة داخلية
لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوي على جميع األدوات.
يمكن استخدام هذه الطريقة للزجاج و المساحيق و الزيوت الالمائية ،كما أنها تصل هذه الطريقة إلى أسطح اآلالت الغير
القابلة للفك ،و في الوقت ذاته ال تؤدي إلى صدأ المعدات أو تآكلها .و مقارنة بغيرها تعتبر هذه الطريقة منخفضة
التكاليف.
إال أن التعقيم بهذه الطريقة يتطلب تعرض األدوات واالالت للحرارة ألوقات طويلة ،كما أن الحرارة تخترق المواد ببطء
و بشكل الغير متساوي .قد تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى إتالف المصنوعات المطاطية و بعض األلياف ،و هو ما
جعل هذه الطريقة تستخدم لمجموعة محددة من المواد.
ج -التعقيم الحراري السريع :هي من وسائل التعقيم الحراري التي يتم فيها أستخدام البخار المضغوط للقضاء على جميع
أشكال الحياة المي كروبية بما فيها األبواغ خالل دقائق محددة وتستخدم لألدوات التي تحتاج الى أستخدام فوري وبدون
تغليف .
س -التعقيم بالغاز  :استخدم غاز أكسيد اإليثلين منذ الخمسينات باعتباره أفضل الغازات المستخدمة في التعقيم تحت درجة
حرارة منخفضة .ثم ظهر بعد ذلك عدة وسائل أخرى مثل أوكسيد الهيدروجين Oxygen Peroxideو بالزما غاز أكسيد
الهيدروجين وتستخدم لألدوات التي التتحمل الحرارة متل المواد البالستيكية واألدوات الجراحية الحساسة مثل المناظير
الصلبة .
ش -التعقيم الكيميائي :وسيلة من وسائل التعقيم البارد بأستخدام محاليل كيمائية مثل (الجلوترالدهايد بتركيز %2أو
) %2.2للقضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية بما فيها األبواغ وتستخدم لألدوات الجراحية أو المعدات الطبية
الحساسة مثل المناظير .
 -6مؤشرات التعقيم Sterilization Indicators
عبارة عن مؤشرات متعددة األهداف واألنواع وتستخدم بشكل مستمر لقياس والتأكيد من جودة التعقيم .منها يستخدم داخل
الرزم واألدوات ومنها ما يستخدم عليها من الخارج ومن أمثلتها المؤشرات الكيميائية والبيولوجية .
أ -مؤشرات ميكانيكية  :تعمل هذه المؤشرات التي تعتبر جزءاً من جهاز التعقيم على تسجيل القراءات المختلفة للتعقيم مثل
الوقت والحرارة والضغط .
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ب -مؤشرات كيماوية :مؤشرات تستخدم للتأكد من جودة التعقيم وتستخدم
داخليا ً وتوضع في األماكن التي يستغرق وصول عوامل التعقيم اليها وقتا ً
طويالً ،وقد توضع على عبوات المغلفة من الخارج بحيث تميز العبوة التي
وصلها مواد التعقيم من غيرها ومنها :
 -1شرائط يتغير لونها عند الوصول الى درجة الحرارة المطلوبة .
 -2كريات موجودة بأنابيب رفيعة تذوب لدى الوصول الى درجة
الحرارة والوقت والضغط المناسب .
 -3أشرطة كاشفة للتأكد من وصول الحرارة والوقت والضغط الى معدالتها المطلوبة .
 -4أشرطة كاشفة للتأكد من فعالية التعقيم بالمواد الكيماوية أو الغاز أو كالهما معا ً .
 -5فحص بوي – دك ( ) bowie- dickللتأكد من كفاءة المعقمة بتفريغ الهواء وال يستخدم اال في المعقمة البخارية .
ج -المؤشرات البيولوجية
مؤشرات تعتمد في أستخدامها على األبواغ الجرثومية (الحويصالت البكتيرية ) المقاومة للحرارة لتحديد ما إذا كانت
عملية التعقيم قد تمت بنجاح أم ال  .فيمكن الحكم على نجاح عملية التعقيم في حالة القضاء على حويصالت البكتريا
الموجودة في العبوات أو على شرائط األختبار التي توضع داخل جهاز التعقيم أثناء عمله  .وبعد إتمام عملية التعقيم
توضع المؤشرات البيولوجية في حاضنة خاصة تساعد في عملية النمو لمدة  48ساعة فأذا لم يظهر أثراً للبكتريا كانت
عملية التعقيم ناجحة .وتبرز أهمية هذة الطريقة في أنها تحدد فعالية التعقيم بشكل مباشر لكن يتضح قصور هذة الطريقة
في أنها غير فورية .
مقارنتا ً بالمؤشرات الميكانيكية،والكيماوية حيث يجب عمل مزرعة بكتيرية والتعرف على نتائجها قبل أن يتم تحديد فعالية
التعقيم وهي نوعين من الميكروبات :
* للتعقيم البخاري يستخدم للبكتريا Bacillus stearothermophils
* للتعقيم الحراري والجاف والغاز تستخدم للبكتريا Bacillus Subtilis
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يستخدم مغلف واحد يوميا لكل جهاز بشكل يومي للتأكد من جودة عملية التعقيم ويوضع بداخل الجهاز.

يستخدم أسبوعيا الختبار قدرة أجهزة التعقيم على قتل البكتيريا المرضية سبورات)(spores

حاضنة لمزرعة الميكروبات للتأكد من سلبية نمو الميكروبات)(no growth
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  8الى 29

دورة معالجة المعدات (خطوات إزالة التلوث )

ولمعالجة األدوات تجرد بخطوتين رئيسيتين أولهما التنظيف بمراحلة المختلفة وهي أهم مرحلة حيث أن التنظيف الجيد
وخاصة بأستخدام المواد الكيميائية الموصى بها تزيل لوحدها ما يقرب من  %80من التلوث والحمل البكتيري
 Bioburdenوبعدها يتم أجراء عملية التعقيم أو التطهير عالي المستوى حسب األجراء  ،وذلك بناءاً على تصنيف
سبولدنج لإلجراءات الطبية  Classification Spauldengوبعد ذلك تستخدم فورأ أو يتم تخزينها بناءاً على معايير
مهمة .
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  9الى 29

تصنيف سبولدنج لإلجراءات الطبية Classification Spaulding

الرقم

نوع اإلجراءات

1

عالية الخطورة
Critical

2

متوسطة الخطورة
Semi critical

3

منخفضة الخطورة
Non critical

أمثلة على
اإلجراءات
جميع األدوات
الجراحية مثل
مننظار البطن،
منظار الركبة،
منظار المثانة
البولية
تنظير المعدة
والقولون
والمستقيم
والقصبات الهوائية
قياس العالمات
الحيوية وفحص
بالسماعة الطبية

المستوى المطلوب
لألدوات
تعقيم

كيفية معالجة
األدوات
البخار المضغوط
التعقيم الكيميائي
غاز أوكسيد
األثيلين

تطهير عالي
المستوى

أستخدام المطهرات
عالية المستوى
مثل الجلوتردهايد

تطهير منخفض
المستوى

أستخدام المطهرات
منخفضة المستوى
مثل مركبات
األمونيا الرباعية

( العالقة بين أنواع األدوات وانواع التطهير أو التعقيم الذي يجب أن تمر به هذه االدوات )
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األدوات واألجهزة
وسائل الوقاية الشخصية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

عربات نقل مغلقة
فراش للتنظيف (مختلف األشكال واألحجام
قطع أقماش أو أسفنج ناعم
فرد ماء مضغوط
فرد هواء
جهاز غسل الي (موجات فوق الصوتية )
غسالة األدوات األوتوماتيكية
طاولة معدنية غير قابلة للصدأ
طاولة مجهزة بإضاءة
ماكنة تغليف حرارية
حاضنة المؤشرات البيولوجية
العدسة المكبرة
أجهزة التعقيم المختلفة
نظام التوثيق
حماالت ورق التعقيم
مطهر اليدين الكحولي
حوضين عميقان
المنظفات (مثل المحلول اإلنزيمي )
قماش كتاني
الكواشف الكيميائية ومؤشر كيميائي موحد
المؤشرات البيولوجية
سجل خاص بأعداد أنواع االدوات والرزم
أقمشة خاصة لتجفيف األدوات
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Protective Equipments
Personal
Transport Trolley
Cleaning Brushes
Soft Sponge
Water Gun
Air Gun
Cleaner Ultrasonic
Washer Disinfection
Stainless Still Working table
Inspection table
Sealing Machine
Biological test incubator
Magnifier lens
Sterilizers
Labeling system
Paper rack trolley
Alcohol hand rub
Deep washing basins
Detergents
Towels
Chemical Indicators & Chemical
biological indicators
Card index
Drying towels
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  11الى 29

اإلجراءات التي تسبق عملية التنظيف:
 -1شطف السوائل واألفرازات عن األدوات واالالت.
أ -أرتداء وسائل الوقاية الشخصية .
ب -شطف السوائل واألفرازات عن األدوات واالالت بأستخدام الماء الجاري البارد .
 -2نقل األدوات الى وحدة التعقيم المركزي أثناء نقل وأستالم األدوات يجب مالحظة ما يلي:
أ -نقل األدوات الى وحدة التعقيم المركزي بعربات مغلقة خاصة باألدوات الملوثة .
ب -إذا لم تتوفر العربات الخاصة ضع األدوات والمعدات في أكياس غير نفاذة أو حاوية مع غطاء .
ج -وضع الصق واضح للعيان مكتوب عليه "مواد ملوثة" .
د -استالم األدوات في وحدة التعقيم طبقا ً لبطاقة األدوات .
ك -توثيق األدوات المستلمة بسجل خاص .
و -نقل األدوات الى منطقة التنظيف في وحدة التعقيم .
خ -تنظيف العربة فوراً بعد األنتهاء من أستخدامها .
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  12الى 29

إجراءات إزالة التلوث :
 -1التنظيف
أ -التنظيف اليدوي ويشمل :
 -1تنظيف األدوات التي يمكن نقعها
 -2أرتداء وسائل الحماية الشخصية
-3أرتداء قفازات مطاطية طويلة شديدية التحمل .
 -4مريول(رداء ) بالستيكية .
 -5كمامة جراحية .
-6واقية العينين أو واقي أثناء التنظيف .
 -7أذا توفرت حواجز زجاجية  Splash screenتحل محل كمامة وواقي الوجه .
 -8معالجة الصدأ بنقع األدوات حسب تعليمات الشركة المصنعة .
 -9غمر األدوات بعد تفكيكها في مياه دافئة تحتوي على المنظف انزيمي .
 -10فرك األدوات بأتقان بأستخدام فرشاة ناعمة منظف األنزيمي وال تستخدم أدوات
تنظيف التي من شأنها أن تخدش األالت وبالتالي تسبب في تجمع الكائنات المجهرية
وتأكل األدوات .
 -11تنظيف االدوات تحت سطح الماء لتجنب تناثر الرذاذ .
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 -12التأكيد من تنظيف الثنايا واألسنان والمفاصل الداخلية لألدوات المجوفة (أستخدام أدوات خاصة لهذا الغرض ).
 -13إدخال الماء والمنظف إلى التجاويف الداخلية لألدوات المجوفة (أستخدام أدوات خاصة لهذا الغرض) .
 -14شطف التجاويف بأستخدام ضخ الماء (فرد الماء) .
 -15شطف األدوات جيداً بمياه دافئة نظيفة إلزالة األثار.
 16المنظف .
 -17وضع األدوات على صينية لوحدها دون خلطها بغيرها .
 -18فحص األدوات جيداً للتأكيد من نظافتها .
 -19تجفيف األدوات بأستخدام منشفة نظيفة أو الهواء المضغوط فرد الهواء .
 -20تنظيف األدوات التي اليمكن نقعها وتستخدم لألدوات الكهربائية واأللكترونية .
 -21تأكد من فصل األجهزة الكهربائية من مصدر الكهرباء .
 -22البدء من الجهة العلوية للجهاز .
 23مسح الجهاز بقطعة قطنية مبللة بالماء والمنظف اإلنزيمي .
 -24التأكد من عدم دخول الماء والمنظف الى داخل الجهازوبالتالي يسبب عطل في الدوائر األلكترونية .
 -25شطف القطعة القطنية بشكل متكرر بالماء ومسح الجهاز ألزالة أثار المادة المنظفة .
 -26أستخدام مادة مطهرة مسموح بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز .
 -27مسح جميع أجزاء الجهاز من الخارج بأستخدام قطعة قطنية مبللة بالمطهر .
 -28مسح الجهاز بقطعة قطنية مبللة بالماء ألزالة أثار المادة المطهرة للمرة الثانية .
 29تجفيف الجهاز بقطعة قطنية التترك أثر أو وبر على الجهاز.
 -30مسح الجهاز بقطعة قطنية مبللة بالكحول .
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األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  14الى 29

 -31عدم مسح الكحول وأتركه يجف .
 -32ال تعتبر هذه العملية تطهير وأما تساعد في التجفيف .
 -33أرسال األدوات الى منطقة التغليف من خالل الشباك الخاص ألجل الى تغليفها وتعقيمها .
 -34التخلص من جميع الفوط المستخدمة في التنظيف في الكيس المناسب .
 -35خلع الواقيات الشخصية وتخلص منها مباشرة في الكيس المناسب .
 36فرك اليدين بالمطهر الكحولي أو أغسلها بالصابون الطبي .
 التنظيف بأستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية Ultra Sound -1أرتداء وسائل الحماية الشخصية وهي :
أ -قفازات مطاطية طويلة شديدة التحمل .
ب -مريول (كاون )بالستيكية .
د -كمامة جراحية .
ذ -واقي للعينين أو القناع واقي للوجه.
ت -واقي األذنين.
 -2معالجة الصدأ بنقع األدوات بالمادة حسب تعليمات الشركة المصنعة .
 -3غمر األدوات بعد تفكيكها في مياه دافئة تحتوي على المنظف األنزيمي وبعد الفترة المطلوبة يجب شطفها جيداً .
 -4تفكيك األدوات متعددة األجزاء وفتحها .
 -5وضع األدوات في جهاز الموجات فوق الصوتية (عدم وضع المعادن المختلفة مثل األلمنيوم والفوالذ Stainless
 steelفي نفس الدورة).
 -6غمر األدوات بشكل كامل تحت مستوى المنظف األنزيمي .
 -7عدم وضع األدوات ذات المفاصل بجهاز الموجات فوق الصوتية .
 -8عدم وضع العدسات الحساسة بجهاز الموجات فوق الصوتية .
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 -9أخراج األدوات من الجهاز بعد أنتهاء الدورة المقررة .
 شطف األدوات جيداً بالماء الدافىء النظيف ألزالة أثر المواد المنظفة . -11تجفيف األدوات بأستخدام منشفة نظيفة أو فرد الهواء المضغوط .
 -12فحص االدوات جيداً للتأكد من نظافتها .
 -13أرسال األدوات الى منطقة التغليف من خالل الشباك الخاص بين المنطقتين ويفضل أن يكون مزدوج Double
 Doorحتى اليختلط هواء بين المنطقتين .
 التنظيف بأستخدام غسالة األدوات األتوماتيكية -1أرتداء وسائل الحماية الشخصية- :
أ -قفازات مطاطية طويلة شديدة التحمل .
ب -مريول (كاون ) بالستيكية .
ج -كمامة وجه جراحية .
د -واقي للعينين أو القناع واقي للوجه.
 -2الشطف األولي لألدوات الجراحية تحت الماء الجاري .
 -3معالجة الصدأ بنقع األدوات بالمادة حسب تعليمات الشركة الصانعة .
 -4وضع االدوات في جهاز غسالة االدوات األوتوماتيكية بحيث يسمح للماء والمنظف دخول جميع األجزاء وذلك
بتركيبها في الفتحات الخاصة بكل نوع من األنواع األدوات .
 -5أغالق وتشغيل الجهاز حسب تعليمات الشركة المصنعة .
 -6أخراج األدوات من الجهاز بعد أنتهاء الدورة من الجهة الثانية للغسالة .
 -7فحص األدوات جيداً للتأكد من نظافتها .
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 -2التجميع والتغليف :
أ -التأكد من األدوات واقمشة التغليف صالحة من حيث صالحيتها ،النظافة ،الثقوب ،والجفاف ،الصدأ وذلك بأستخدام
الطاوالت الخاصة بذلك والعدسة المكبرة .
ب -أعادة األدوات الغير صالحة للمنطقة المعنية لمعالجتها .
ج -أعادة األدوات الغير نظيفة الى منطقة أزالة التلوث .
د-أعادة المعدات الغير صالحة الى المصدر .
ص -رش مفاصل األدوات بمادة ملينة .
ض -جمع األدوات وترتبها على شكل سيتات كل على حسب أحتواء نوع الصينية بأستخدام البطاقة الخاصة لمحتويات
الصينية .
س -فتح األدوات التي فيها مفاصل لضمان وصول مادة التعقيم الى جميع األجزاء .
ش -وضع المؤشر الكيميائي الموحد داخل الصينية .
ع -كتابة عدد األدوات ونوع الوحدة على المؤشر الكيميائي الموحد .
ك -أتباع الخطوات التالية في تغليف األدوات واألالت الدقيقة األخرى .
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ر -كتابة المعلومات التالية على الصينية تاريخ التعقيم ،أسم الفني ونوع األدوات .
ث -كتابة المعلومات التالية على جميع الوحدات المراد تعقيمها معا ً رقم المعقمة ورقم التشغيلة ،وجبة التعقيم .
ت -أكتب جميع الوحدات واألدوات والرزم المراد تعقيمها بنفس الوجبة على نموذج خاص ليعاد طلبها من األقسام أذا
حدثت مشكلة في التعقيم .
و -وضع مؤشر كيميائي داخل المعقمة مع الوجبة وأكتب عليه رقم التشغيلة والتاريخ .
ل -تحديد تاريخ األنتهاء كحد أقصى بعد  6أشهر في ظل الظروف التخزين المثالية .
ق -أذا كان التعقيم بغاز أوكسيد األثيلين يتم تحدد تاريخ األنتهاء كحد أقصى بعد سنة في ظل ظروف التخزين المثالية .
ك -عند أنتهاء دورة التعقيم بنجاح قم بتثبيت المؤشر الكيميائي والمؤشر الميكانيكي الصادر من الجهاز على النموذج
الخاص المحتوي على أسماء جميع الوحدات واألدوات والرزم .
ي -األحتفاظ بهذه النماذج لمدة  3اشهر .
غ -عند إعادة تعقيم األدوات بعد انتهاء فترة الصالحية ويجب إعادة تغليفها من جديد .
 -3التعقيم
أ -التعقيم بأستخدام البخار تحت الضغط Autoclaving
ب -تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها .
ج -فتح وفك كافة األدوات ذات المفاصل ومتعددة األجزاء .
ح -وضع األدوات بطريقة تسمح باختراق البخارلها بسالسة وبزاوية  45درجة .
خ -عدم تكديس األدوات والرزم المراد تعقيمها فوق بعضها البعض .
ث -إتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تشغيل األوتوكليف .
س -فتح باب الجهاز لطرد البخار المتبقي حينما يشير مؤشر مقياس الضغط إلى الصفر .
ش -ترك األدوات واألالت داخل األوتوكليف إلى أن تجف تماما ً .
ت -إخراج غير المغطاة من اإلوتوكليف مستخدما ً المالقط وأدوات معقمة .
ص -تخزين األدوات بعد تعقيمها بالبخار المضغوط .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  19الى 29

األدوات المغلفة : -1وضع األدوات في خزانة جافة محكمة الغلق تحت درجة حرارة معتدلة ورطوبة منخفضة وبحد أقصى  6أشهر حسب
نوع التغليف كما هم مبين في الجدول التالي :
التسلسل
1
2
3
4
5
6

نوع التغليف
طبقتين من أوراق التعقيم الخاصة
طبقة من أوراق التعقيم الخاصة
طبقة واحدة من القماش
طبقتين من القماش
طبقة واحدة من أكياس التعقيم الشفافة مع لصق آلي
طبقة واحدة من أكياس التعقيم الشفافة مع لصق يدوي

فترة الصالحية
 6أشهر
شهر واحد
أسبوع واحد
شهر واحد
 6اشهر
 3اشهر

 -2المواد واألدوات المعقمة بغاز أوكسيد األثلين ومغلفة بطبقتين من أوراق التعقيم مع ملصق تخزن لمدة عام كامل ضمن
الظروف التخزين المثالية .
 -3التخزين يجب أن يكون في منطقة غير مزدحمة بالعاملين وبعيدة عن الممرات .
 -4تأكيد من وجود بطاقة بيان على العبوات والرزم مدون فيها محتويات العبوة وتاريخ أنتهاء صالحية التعقيم وأسم
الفني.
 -2األدوات غير المغلفة (التعقيم السريع )  :يتم استخدامها فوراً عند خروجها من األوتوكليف .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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أنظرالجدول ادناه يبين المدة األزمة للتعقيم بأستخدام البخار المضغوط
التعقيم بالبخار المضغوط
التأثيرات على الميكروبات
ظروف التعقيم
دورة التعقيم
تستخدم

األيجابيات

السلبيات

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

* تعمل على قتل األحياء المجهرية بتخثيرها
*  121درجة مئوية لمدة ( ) 30 – 15دقيقة وضغظ  2بار .
*  134درجة مئوية لمدة ( ) 5 -3دقيقة وضغط  2بار .
من  45الى  60دقيقة
* المواد المعدنية والزجاجية .
* األقمشة والشاش.
* السيراميك.
* السوائل .
* المطاط .
*امنة وغير سامة.
*سريعة نسبياً.
*ممكن مراقبة الجودة العمل بسهولة .
*تستخدم لمعظم األدوات الطبية والجراحية .
*التستخدم لتعقيم البودرة .
*التستخدم لتعقيم الزيوت والجل والبارافين.
*ممكن أن تسبب صدأ لالدوات.
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة 20الى 29

أ -التعقيم السريع بالبخار Flash Sterilization
يجب قبل اجراء التعقيم التأكد على ما يلي :
 -1فعالية الجهاز وأنه جاهز لألستعمال .
 -2وجود الماء المقطر في الجهاز .
 -3يجب تغير الماء المقطر كل  24ساعة .
 -4وضع المؤشر الكيماوي داخل الجهاز.
 -5التاكد من قراءات الجهاز المطلوبة .
 -6ترتيب جميع األدوات والمعدات الطبية بشكل مائل وبدون تكديس بحيث تسمح للبخار بأختراق العبوات والرزم جميعا ً
.
 -7التأكد من درجة الحرارة وضغط البخار حسب تعليمات الشركة المصنعة .
 -8األستخدام الفوري للمعدات بعد أنتهاء الدورة بنجاح .
ب-التعقيم الحراري الجاف Hot Air Oven
 -1تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها .
 -2ترتيب المعدات المكشوفة فوق الرف أو الصينية أو وعاء معدني داخل الفرن .
 -3حساب الوقت الالزم للتعقيم بعد الوصول لدرجات الحرارة المطلوبة .
 -4ترك المعدات داخل الفرن لتبرد وتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل إخرجها من الجهاز .
 -5يمكن تبريدها بأستخدام االلمياه معقمة إذا أستدعى األمر .
 -6يمنع التغليف بالورق أو القماش ويمكن تغليفها بأستخدام ورق أو رقائق األلمنيوم .
 -7التستخدم الحرارة الجافة لتعقيم المطاط أوالبالستيك أوالشاش .
 -8تستخدم الحرارة الجافة فقط لتعقيم المعادن والزجاج والزيوت والبودر والفازلين والسراميك .
 -9إخراج األدوات بأستخدام المالقط أو بعد أرتداء القفازات المعقمة .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

120

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  21الى 29

الجدول أدناه يبين درجات الحرارة واألزمنة المطلوبة للتعقيم الحراري الجاف
درجة الحرارة المحددة
 190درجة مئوية .
 180درجة مئوية .
 170درجة مئوية.
 160درجة مئوية .
 150درجة مئوية .
 140درجة مئوية.
 120درجة مئوية .

الوقت المستغرق في التعقيم
 12دقيقة .
 30دقيقة.
ساعة واحدة .
ساعتان .
ثالث ساعات ونصف.
ثمان ساعات .
أثنان وثالثون ساعة وخمس دقائق .

الجدول ادناه يبين المدة األزمة للتعقيم الحراري الجاف
التعقيم بالحرارة الجافة
التأثيرات على الميكروبات
ظروف التعقيم

دورة التعقيم
تستخدم

األيجابيات
السلبيات

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

* أكسدة خاليا األحياء المجهرية وحرقها
*  180درجة مئوية لمدة ) 30دقيقة .
*  170درجة مئوية لمدة  60دقيقة .
* 160درجة مئوية لمدة  120دقيقة.
* 150درجة مئوية لمدة  3.5ساعات.
* 140درجة مئوية لمدة  8ساعات.
* 120درجة مئوية لمدة  32ساعة و 5دقائق .
حسب درجات الحرارة
* المواد المعدنية والزجاجية .
* البودرة .
* السيراميك .
* الدهون والشموع والزيوت .
* الفازلين والبارافين .
*التسبب صدأ .
*بسيطة التشغيل .
*غير مكلفة .
*فترة التعقيم طويلة .
*محدودية مواد التغليف فقط ورق االلمنيوم .
*اليمكن اتستخدامها للقماش أوالورق أوالشاش أوالمطاط
والبالستيك .
*التستخدم ألدوات التنظير
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  22الى 29

ج -خطوات التعقيم الكيماوي (التعقيم البارد) :
 -1أرتداء المالبس الواقية .
 -2تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها .
 -3أتباع توصيات الشركة المصنعة عند تحضير محلول التعقيم الكيماوي .
 -4أستخدام شريط كاشف في حالة أستخدام محلول سبق تحضيرة من قبل والتأكيد من سريان فعالية هذا المحلول .
 -5تحضير المحلول الجديد الذي تم إعداده في حاوية معقمة ذات غطاء .ويتم تدون تاريخ التحضير وتاريخ أنتهاء
الصالحية على الحاوية من الخارج .
 -6فتح كافة األدوات ذات المفاصل ومتعددة األجزاء .
 -7فك كافة األدوات التي تحتوي على أجزاء منزلقة أو مركبة من أجزاء عديدة لضمان وصول محلول التعقيم الى كافة
أجزاءها .
 -8التأكيد من غمر كافة األدوات بشكل كامل بالمحلول .
 -9وضع األواني واألوعية المجوفة قائمة لكي تمتلىء بالمحلول .
 -10إحكام غطاء الوعاء وأتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بالفترة الزمنية المناسبة إلتمام التعقيم.
 -11في غضون هذه الفترة يحظر أضافة أو إخراج أي أداة او الة من الوعاء .
 -12أستخدام مالقط كبيرة معقمة عند إخراج األدوات المعقمة من الوعاء بعد انتهاء التعقيم .
 -13شطف المواد المعقمة التي تم إخراجها من الوعاء بالماء المعقم بعناية شديدة للتخلص من بقايا المادة الكيميائية العالقة
باألدوات .
 -15أستخدام األدوات فوراً بعد تجفيفها .
 -16تخزين األدوات في وعاء جافا ً معقم محكم الغطاء أن وجد لمدة أسبوع على األكثر .
د -التعقيم بأستخدام الغاز (أوكسيد ايثيلين) Oxide Ethylene
 -1تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها .
 -2فتح كافة األدوات ذات المفاصل ومتعددة األجزاء .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  23الى 29

 -3تغليف األدوات بطبقتين من ورق التعقيم الخاص أو أكياس التعقيم الشفافة ولصقها بطريقة جيدة .
 -4التأكد من كفاءة أجهزة الشفط في غرفة التعقيم بالغاز .
 -5ارتداء وسائل الوقاية الشخصية :
أ -قفازات كتانية .
ب -قناع عالي الكفاءة خاص بالغاز .
ج -نظارات واقية .
د -ترتيب األدوات بطريقة تسمح بمرور الغاز .
ذ -عدم تكديس األدوات واالالت المراد تعقيمها فوق بعضها البعض .
ت -إتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تشغيل الجهاز
ث -بعد أنتهاء دورة التعقيم :
 -1أرتداء القفازات شديدة التحمل (كتانية) والقناع والنظارات الواقية .
 -2تخزين األدوات في قسم التعقيم وعدم أستخدامها األ بعد  12ساعة لألجهزة ذات التهوية وبعد  25ساعة لغيرها لزوال
أثار الغاز .
ك -تخزين األدوات بعد التعقيم بالغاز لمدة سنة ضمن شروط التخزين المناسبة .
الجدول ادناه يبين المدة األزمة للتعقيم الحراري الجاف
التعقيم بالغاز أوكسيد االيثيلين.
التأثيرات على الميكروبات * .أكسدة خاليا األحياء المجهرية بتسميمها .
* تركيز الغاز  1200 – 800ملغم  /لتر .
ظروف التعقيم.
* درجة الحرارة  45 – 40درجة مئوية .
*الرطوبة . % 70 – 30
*فترة التعرض  4 -1ساعات .
تصل الى  6ساعات .
دورة التعقيم .
* األدوات والمواد التي التتحمل حرارة عالية .
األستخدام .
*يتم التعقيم على درجة حرارة منخفضة .
األيجابيات
*تصلح للبالستيك والمطاط والمناظير.
*دورة التعقيم طويلة .
السلبيات .
* الغاز أوكسيد االيثيلين سام .
*تحتاج الى حتياطات خاصة ز
*أحتمالية أنفجار الغاز على تركيز . %3
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  24الى 29

 إجراءات التعقيم باللهب Flaming -1يستخدم فقط في المختبرات لتعقيم األدوات المستخدمة في الزراعة . Loope
 -2عرض اللوب  Loopeالى اللهب لمدة  3ثواني .
 -3يجب تعريض األدوات المراد تعقيمها إلى اللهب من األعلى وليس من األسفل .
 -4التلمس أي ادوات غير معقمة قبل أستخدام األداة المعقمة .
التعقيم باللهب
التأثيرات على الميكروبات
ظروف التعقيم
دورة التعقيم
األستخدام
األيجابيات
السلبيات

* أكسدة خاليا األحياء المجهرية وحرقها .
* الحرارة تقريبا ً  1800درجة مئوية .
* التعرض من  3 -2ثانية .
مباشرة من  3 -2ثانية .
* المعادن – الزجاج – السيراميك .
*سريعة وبسيطة .
*محدودة األستخدام .
* ال يمكن تغليف المواد المعقمة .
*سريعة التلوث .
*ال تستخدم للبالستيك والسوائل والمناظير.

 -4التطهير عالي المستوى High Level Disinfection :
أ -التطهير عالي المستوى بأستخدام الغلي خطوات التطهير بالغليان:
 -1تنظيف وتجفيف كافة المواد المراد تطهيرها .
 -2فتح كافة األدوات ذات المفاصل وفك األدوات األخرى التي تتركب من أجزاء منزلقة أو المتعددة األجزاء .
 -3وضع األوعية والحاويات المراد تطهيرها في وضع قائم حتى تمتلىء بالماء .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  25الى 29

 -4التأكيد على غمر كل األدوات في الماء تماما ً بحيث يصل الماء إلى كافة األسطح المراد تطهيرها .
 -5تغطية الوعاء أو الغالية وترك الماء ليغلي بهدوء .
 -6يكون الوقت لمدة  20دقيقة ويجب ان يسجل عند بدء غليان الماء .
 -7يجب عدم إضافة ماء أو أدواة أثناء عملية الغليان كما يحظر تفريغ ماء من الغالية أو التقاط اية أدوات منها .
 -8أخفاض درجة الحرارة ليبقى الماء يغلي بلطف حيث يؤدي الغلي المفرط إلى إتالف األدوات وسرعة تبخير الماء .
 -9يمكن التقاط األدوات بعد مرور  20دقيقة بأستخدام مالقط جافة ومعقمة أو مطهرة تطهيراً عالي المستوى .
 -10وضع األدوات على صينية ذات مستوى عالي من التطهير أو معقمة ثم تترك لتجف بالهواء.
 -11يجب عدم ترك األدوات التي تم تطهيرها بالغليان في الماء بعد توقف غليان الماء حتى ال تتلوث ثانية أثناء أنخفاض
درجة حرارة الماء .
 -12أستخدام األدوات فور األنتهاء من غليها .
 -13تفرغ الغالية وتجفف يوميا ً .
 التطهير عالي المستوى بأستخدام المطهرات الكيميائية :أ -المطهرات المستخدمة وهي :
 -1محلول الجلوتارالدهيد السايدكس بتركيز . %2.2 -% 2
 -2حمض الباراسيتك بتركيز . %0.35 – 0.2
 -3أورثوفثالدهيد بتركيز . %0.55
ب -تنظيف وتجفيف كافة المواد المراد تطهيرها .
ج -تحضير المحلول في منطقة جيدة التهوية وارتداء النظارات الواقية ،الكمامة والقفازات شديدة التحمل .
د -أستخدام الشريط الكاشف في حالة أستخدام محلول تم إعداده مسبقا ً للتأكيد من سريان فعالية المحلول .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  26الى 29

ح -وضع المحلول المعد ألول مرة في حاوية نظيفة محكمة الغطاء على أن يتم تدوين تاريخ تحضير المحلول وتاريخ
أنتهاء صالحيته على الحاوية من الخارج .
خ -فتح كافة المعدات واألدوات ذات المفاصل وفك التي تتركب من أجزاء منزلقة أو المتعددة األجزاء وذلك لضمان
وصول السائل لكافة األسطح المراد تطهيرها .
س -وضع األدوات في محلول بحيث يتم غمرها تماما ً .كما ينصح بوضع األوعية والحاويات في وضع قائم وليست في
وضع مقلوب حتى تمتلىء بالمحلول .
ش -تغطية المحلول بإحكام وترك األدوات في المحلول لمدة عشرين دقيقة أو حسب تعليمات الشركة المصنعة .وفي خالل
هذه الفترة يحضر أضافة أو إخراج أي أدوات من الحاوية كما يجب مراقبة الوقت .
ض -إخراج األدوات التي يتم تطهيرها من الحاوية بأستخدام مالقط سبق تطهيرها بمطهر عالي المستوى.
ع -غسل األدوات بالماء المعقم أو المغلي بعناية شديدة للتخلص من أية أثار للمواد الكيماوية العالقة بها .
ك -وضع األدوات على صينية ذات مستوى عالي من التطهير أو معقمة ثم تترك لتجف بالهواء أو بداخل وعاء جاف
معقم قبل أستخدامها أو تخزينها .
و -أستخدام األدوات بعد األنتهاء من تطهيرها أو أن يتم األحتفاظ بها في حاوية جافة محكمة الغطاء ومعقمة أو مطهرة
بعناية شديدةعلى أن يتم أستخدامها في غضون أسبوع من تاريخ تخزينها.
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  27الى 29

جدول يبين خواص المواد المستخدمة في التطهير عالي المستوى
#
1

المحلول
الجلوتارالدهيد
Gluteraldehyde

التركيز
%2أو%2.2

الخصائص
 -1عديم اللون ،زيتي القوام،ذو رائحة نفاذة
 -2قد يحتاج الى تنشيط قبل األستخدام
 -3يعتبرمن أقل المحاليل عالية المستوى تكلفة
 -4نشط ضد البكتريا الحية المتكاثرة ،البكتريا
المسببة للسل ،األبواغ الفطرية وكثير من األبواغ
الجرثومية ،الريكتيسيات المتدئرة (الكالميديا
)والفيروسات.
 -5اليتسبب في تأكل المعادن واليتلف المناظير
 -6تتحدد فترة صالحيته من قبل الشركة المصنعة
وينبغي أتباع تعليمات الشركة بدقة شديدة بشأن
كيفية أستخدام هذه المحاليل .
 -7كثير من هذه المحاليل تمتد فترة صالحيتها
لحوالي  14يوم.
 -8عادة ما تحتوي مستحضرات الجلوتارالدهيد
التي تمتد فترة صالحيتها الى حوالي الشهر على
مواد تقلل التوتر السطحي.

2

أورثوفثالدهيد
OPA

%0.55

3

حمض البيراسيتيك
Paracetic Acid

%2

 -1يحتوي أورثوفثالدهيد على  % 0.55من
ثنائي كربوكسيل الدهايد البنزين.
 -2مقارنة بغيره من المطهرات ،تقل أحتمالية
أنطالق أبخرة منه .
 -3يحقق أعلى مستويات التطهير في غضون 12
دقيقة من أستخدامه.
 -1يتكون حامض البيراسيتيك من خليط من
حامض الخليك أكسيد الهيدروجين والماء .
 -2يعمل على أكسدة البروتين وتمتد فعاليته
لتشمل البكتريا النامية والفيروسات والفطريات
واألبواغ الجرثومية (الحويصالت البكتيريا)
 -3متوفر حامض البيراسيتيك في األسواق
مخلوطا ً مع فوق أكسيد الهيدروجين
 -4ال يتسبب في أتالف األدوات التي تتأثر
بالحرارة .
 -5يتميز بأنه عديم الرائحة وال يسبب أية حساسية
أثناء احتفاضه بفعاليته .
 -6يحتاج الى عشر دقائق فقط من التالمس مع
األجزاء المراد تطهيرها للحصول على المستوى
العالي من التطهير .
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  28الى 29

إجراءات التطهير عالي المستوى بأستخدام البخار الغير المضغوط : -1يستخدم عادة في وحدات الخدج والرضاعة لألطفال .
 -2تنظيف كافة األدوات المراد تطهيرها بشكل كامل .
 -3عدم تغطية الرضعات بأغطيتها حتى يدخل البخار إلى داخل الرضعات .
 -4ترتيب الرضعات بطريقة تسمح بوصول البخار إلى كافة األجزاء .
 -5يمكن تغطية الجهاز والتزم بتعليمات الشركة الصانعة .
 -6الوقت يكون لمدة  20دقيقة من بداية ظهور البخار .
 -7يحظر أضافة الماء أو أداة أثناء التبخير .
 -8الحرص على عدم إعادت تلويث الرضاعات بعد إخراجها من الجهاز .
 -9عدم ترك األدوات التي تم تطهيرها بالبخار في الجهاز بعد انتهاء الدورة وأستخدامها مباشرة أو تخزينها بصورة جافة
تماما ومغطاة بغطاءها الخاص .
 10تفريغ الجهاز وتنظيفة يوميا .
 -5إعادة تعقيم اإلدوات والمواد المستهلكة :
الهدف  :تخفيض العبء المالي وتقليل إنتاج النفايات الطبية الخطرة وبالتالي الحد من التلوث البيئي .
أ -يجب على رئيس القسم او من ينوب عنه التأكيد على :
 -1توفير جميع األدوات والمواد االزمة لضمان جودة عملية إزالة التلوث .
 -2تحميل المواد واألدوات المراد تعقيمها لكل مادة وطريقة التعقيم .
 -3عدم فقدان المستهلك الطبي بعد التعقيم أي من خصائصة الفيزيائية من ناحية الشكل او الميكانيكية
 -4كفاءة االداة بعد تعقيمها والحفاظ على فعاليتها للغرض الذي صممت ألجله .
 -5التزام جميع الكوادر العامة في وحدة التعقيم المركزي بإتباع جميع خطوات إزالة التلوث .
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عنوان السياسة  :تنظيف وتطهير وتعقيم
األدوات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-9:
الصفحة  29الى 29

أ -يجب على كوادر وحدة التعقيم المركزي :
 -1إتباع سياسة تنظيف وتفقد وتغليف األدوات .
 -2تعقيم المواد واألدوات المستهلكة بالطريقة المناسبة لنوع المادة والتي التؤثر على خصائصه الفيزيائية والميكانيكية .
ب -األدوات :
 -1أجهزة تعقيم مناسبة .
 -2المواد واألدوات الجراحية والطبية المراد تعقيمها .
 -3ورق أو أكياس تعقيم .
 -4مؤشرات التعقيم – كيميائية وبيولوجية خاصة بنوع التعقيم .
 -5حاضنة المؤشرات البيولوجية .
ج -اإلجراءات :
 -1المستهلكات الطبية المستخدمة إتباع جميع خطوات معالجة األدوات الواردة في السياسات .
 -2تنظيف األدوات والمواد المراد تعقيمها بإتباع سياسة التنظيف .
 -3تجفيف األدوات المستخدمة بفرد الهواء أو بفوط تنشيف مناسبة .
 -4تفقد األدوات من حيث النظافة وصالحيتها فيزيائيا ً .
 -5تغليف األدوات والمواد المراد تعقيمها بأستخدام مواد التغليف المناسبة لطريقة التعقيم .
 -6تدوين المعلومات الضرورية على الغالف الخارجي أسم الفني والتاريخ وأسم المادة وتاريخ أنتهاء صالحية التعقيم .
 -7أستخدام طريقة التعقيم المناسبة لنوع مادة األدوات والمواد المراد تعقيمها حيث اليعمل على إتالفها فيزيائيا ً أو
ميكانيكيا ً .
 -8األستخدام الفوري أو التخزين حسب سياسة التخزين .
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 -9المستهلك الطبي غير مستخدم بعد فتحه بالخطأ او أنتهاء صالحيتة التعقيم :
أ -إرسال المستهلك الطبي إلى وحدة التعقيم بالمغلف األصلي .
ب -فك تغليف األدوات والمواد المراد تعقيمها بأستخدام مواد التغليف المناسبة لطريقة التعقيم .
ج -تفقد األدوات والمواد المراد تعقيمها .
د -تغليف األدوات والمواد المراد تعقيمها باستخدام مواد التغليف المناسبة لطريقة التعقيم .
ح -تدوين كافة المعلومات الضرورية على الغالف الخارجي أسم الفني والتاريخ واسم المادة وتاريخ أنتهاء صالحية
التعقيم .
ذ -أستخدام طريقة التعقيم المناسبة لنوع مادة األدوات والمواد المراد تعقيمها حيث التعمل على إتالفها فيزيائيا ً أو
ميكانيكيا ً .
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الفصل الثالث عشر
عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الفئة المستهدفة  :الكوادر الصحية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
صفحة  1 :الى 9
تاريخ اإلعداد 2012/5/ 30 :

السياسة:
على جميع العاملين في المستشفيات وزارة الصحة التقيد بالتعليمات الخاصة بإدارة النفايات الطبية .
الهدف :
 -1الحفاظ على سالمة الكادر الطبي والمرضى والزوار والمجتمع .
 -2الحفاظ على سالمة البيئة وحمايتها من التلوث .
التعريف :
 -1إدارة النفايات  :هي عملية فصل ،جمع ،تخزين ،نقل والتخلص من جميع أنواع النفايات الناتجة عن نشاطات الرعاية
الصحية .
 -2النفايات الطبية  :جميع النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة من مختلف المؤسسات الرعاية الطبية والمختبرات
الطبية ومراكز األبحاث الطبية ومصانع ومستودعات الطبية البشرية والبيطرية وعيادات الطب البيطري ومؤسسات
التمريض المنزلي .وتقسم الى -:
أ -نفايات طبية عادية (غير خطرة) تشبه النفايات المنزلية والتشكل خطر على العاملين وتشكل
 % 90 -75من مجموع النفايات المنتجة مثل (ورق المكاتب ،ورق الحمامات ،مغلفات ،بقايا طعام)وتعامل معاملة النفايات
المنزلية .
ب -نفايات طبية خطرة تشكل  % 25 -10من مجموع النفايات المنتجة في المستشفيات وهي ذلك الجزء من النفايات
الطبية الذي يمكن ان تسبب في مخاطر صحية الحتوائه على مواد لها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية :
 -1معدية .
 -2سامة للجينات .
 -3مشعة .
 -4حادة.

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

131

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة 2 :الى 9

وتصنف النفايات الطبية الخطرة الى األنواع التالية :
أ -نفايات معدية  :وهي النفايات التي تحتوي أو يشتبه بأنها تحتوي على مسببات االمراض المعدية (بكتريا ،فايروسات ،
طفيليات ،فطريات ) وتشمل:
 -1اوساط زرعية ومواد مستعملة لغاية تحاليل األمراض المعدية في المختبرات .
 -2نفايات المرضى المعزولين في وحدات األمراض المعدية .
 -3نفايات وحدات غسل الكلية ،من أجهزة وأدوات وفالتر وقفازات وأغطية األحذية والمراييل ذات االستعمال الواحد
(الكاون).
 -4حيوانات التجارب .
-5غيارات القطن والشاش الملوثة  ،المسحات والمخلفات االخرى الملوثة بإفرازات المريض .
ب -النفايات التشريحية (الباثولوجية) :هي النفايات التي لها عالقة بجسم المريض أو مكوناته من انسجة أو أجزاء مبتورة
أو أجن.
ج -النفايات الحادة  :عبارة عن االدوات التي تسبب قطع أو وخز في الجسم البشري مثل  :المحاقن  ،المشارط المستخدمة
في العمليات الجراحية  ،وقطع الزجاج المكسور .
د -النفايات الكيماوية  :وهي المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية الناتجة عن األعمال التشخيصية أو العالجية أو
التجريبية أو أعمال التنظيف أو التطهير أو التدبير  ،وتتميز بصفة أو أكثر من الصفات التالية :
 -1سامة .
 -2مسببة لتأكل االسطح واألدوات .
 -3سريعة االشتعال .
 -4سريعة التفاعل .
 -5سامة للجينات .
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عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة 3 :الى 9

ح -النفايات الدوائية  :هي المواد األولية واألدوية والمستحضرات الصيدالنية المنتهة الصالحية أو غير المطابقة
للمواصفات أو التي لم تعد لها أستعمال لسبب او ألخر وكذلك بعض مخلفات الصناعات الدوائية الصلبة وشبه الصلبة
والسائلة والغازية .
خ -العبوات المضغوطة  :هي عبوات التي قد تحتوي على غازات مضغوطة مثل عبوات المبيدات أو األوكسجين أو أكسيد
اإلثلين وغيرها والتي تستعمل في أعمال عالجية أو غيرها والتي من الممكن أن تنفجر إذا ما تعرضت لضغط عال من
الداخل أو الخارج.
س -النفايات السامة للجينات  :هي نفايات شديدة الخطورة حيث من الممكن أن تسبب طفرات أو تشوهات خلقية في الجسم
البشري أو تكون لها نتائج مسرطنة للخاليا وتشمل :
 -1نفايات العالج الكيماوي الناتجة عن تصنيع ،نقل،تحضير،أو إعطاء العالج الكيماوي .
 -2إفرازات المريض الذي يتلقى العالج الكيماوي كاإلدرار والبراز والتقىء .
ش -النفايات المشعة  :هي النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الملوثة المشعة التي تستخدم في فحوصات األنسجة
البشرية ،إجراءات تشخيص االورام وعالجها  ،وكذلك في أعمال البحوث الطبية التشخيصية والعالجية .
ك -النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة -:
هي ذلك الجزء من النفايات التي تتميز بسميتها العالية مثل الزئبق  ،الكاديوم( الناتج عن بعض أنواع البطاريات المستهلكة)
والرصاص .
ل -نفايات شديدة العدوى وتشمل:
 -1النفايات الناتجة عن عينات الزراعة في المختبر .
 -2النفايات الناتجة عن غرف العزل.
 -3النفايات الناتجة عن وحدات غسل الكلى .
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عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة:من  4الى 9

اإلجراءات:
 -1يتولى مدير المستشفى أو من يفوضه التأكد من :
أ -تكليف موظف مسؤول عن إدارة النفايات الطبية .
ب -التأكيد من تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع النفايات الطبية .
ج -توفير وسائل الوقاية الشخصية الضرورية .
د -توفير االنواع المختلفة من األكياس والعبوات وضمان االستخدام السليم لها .
يقوم مقدم الخدمة الصحيحة بفرز النفايات الطبية :
 -1فرز النفايات حسب تصنيفها مباشرة في مكان تولدها .
 -2وضع النفايات المعدية في أكياس بالستيكية صفراء اللون .
 -3وضع النفايات الغير الضارة (المنزلية) في اكياس بالستيكية سوداء .
 -4وضع النفايات شديدة العدوى في أكياس بالستيكية حمراء .
 -5وضع النفايات الدوائية في أكياس بالستيكية بنية اللون .
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جدول رقم ( ) 13يبين الدليل اللوني للنفايات الطبية

تسلسل

نوع النفايات

لون الوعاء
المميز لنوع
النفايات

نوع الوعاء

1

النفايات شديدة العدوى

احمر

كيس بالستيكي أو
عبوة بالستيكية

2

النفايات المعدية األخرى
والنفايات التشريحية والنفايات
الحادة

اصفر

كيس بالستيكي أو
عبوة بالستيكية

3

النفايات الكيماوية  /الصيدالنية

بني

كيس بالستيكي أو
عبوة بالستيكية

4

النفايات المشعة

يتم التعامل معها وفقا لتعليمات بشأن
إدارة الفضالت المشعة والتخلص منها
بشكل آمن الصادرة عن وزارة البيئة

5

نفايات العالج الكيماوي

أزرق

كيس بالستيكي أو
عبوة بالستيكية

6

النفايات الطبية غير الخطرة

أسود

كيس بالستيكي أو
عبوة بالستيكية

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة 5 :الى 9

أ -االدوات الحادة :
 -1وضعها في اوعية خاصة مقاومة للثقب انظر المرفق () 4
 -2وضع االوعية في أماكن مناسبة لها.
 -3إغالق الوعاء بشكل محكم عند امتالئه الى الثلثين .
 -4التخلص من األوعية عند امتالئها الى الثلثين .
 -5وضع نفايات العالج الكيماوي في أكياس بالستيكية زرقاء اللون .
 -6وضع النفايات المشعة في أوعية رصاص .
 -7عدم وضع االيدي داخل أكياس النفايات .
 -8غسل األيدي بعد التعامل مع النفايات .
ب -يقوم عامل الخدمات المخصص بالتخلص من النفايات السائلة :
 -1ارتداء قفازات شديدة التحمل.
 -2سكب النفايات داخل الصرف الصحي وتجنب انسكابها حول االطراف .
 -3سكب الماء بشكل جيد إلزالة األثار المتبقية .
 -4سكب الكلور بتركيز  % 5ثم شطفة (غسله ) بالماء .
 -5إزالة تلوث القفازات وغسل اليدين .
ج -يقوم عامل الخدمات المخصص بجمع ونقل النفايات الطبية :
 -1جمع النفايات الطبية في أماكن تولدها .
 -2أغالق الكيس عند امتالئه الى الثلثين وذلك بربط العنق باستخدام االربطة البالستيكية ذاتية اإلغالق .
 -3تعبئة بطاقة البيان والصاقها على الكيس تحت أشراف الممرض المسؤول .
 -4حمل الكيس بحذر وبعيداً عن الجسم .
 -5جمع النفايات الطبية بواسطة عربات أو حاويات مخصصة لهذه الغاية يتم نقلها داخلي بعربات خاصة محكمة اإلغالق
وذات عجالت .
 -6وضع كيس جديد مكان الكيس الممتلئ مباشرة .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة 6 :الى 9

 -7التأكد من وصول أكياس النفايات مغلقة وسليمة في نهاية عملية النقل .
 -8أخذ جميع اإلحتياطات الالزمة لمنع تسرب السوائل من النفايات أو سكبها (انظر سياسة نظافة البيئة).
 -9نقل النفايات الطبية من أماكن تولدها الى مكان التخزين المركزي بدورية مناسبة .
 -10وزن االكياس بحيث ال يتجاوز وزن الكيس  12كغم .
 -11تخصيص مركبة لنقل النفايات الطبية خارج المستشفى .
 -12تنظيف وتطهير وسيلة النقل يوميا ً أو مباشرة في حال حدوث انسكاب عليها .
د -يقوم عامل الخدمة المخصص بتخزين النفايات الطبية :
 -1توضع في غرفة التخزين المركزي على أن تتوفر فيها الخصائص المناسبة (أنظر مرفق رقم )13خصائص غرفة
الترميد.
 -2التأكد من عدم وجود تسريب او تشقق في حاويات التخزين .
 -3تنظيف وتطهير حاويات التخزين حال تفريغها .
ت -يقوم مراقب الصحة باألشراف على نقل الخارجي للنفايات الطبية الى المحرقة (المرمدة )والتأكيد منها:
 -1نقل النفايات من مكان تخزينها المركزي إلى مكان معالجتها بدورية مناسبة .
 -2يتم النقل الخارجي بسيارات خاصة .
 -3تعبئة وأرفاق النموذج الخاص بتداول النفايات حسب األصول .
 -4االحتفاظ بسجل من نسخ النموذج الموقعة من المولد ومن مستلم النفايات لمدة ثالث سنوات .
ث -يقوم عامل النفايات المخصص بالحرق (الترميد) باإلجراءات التالية :
 -1أرتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة .
 -2أستخدام المحرقة (المرمدة ) وفقا ً لتعليمات الشركة الصانعة .
 -3إغالق المحرقة بأحكام .
 -4مراقبة عملية الحرق (الترميد) وتشمل :
أ -درجة حرارة الحرق .
ب -كمية النفايات المدخلة الى المحرقة .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة7 :الى 9

ت -سرعة أنبعاث غاز االحتراق .
 -5التخلص من متبقيات الترميد في الحاويات العامة .
خصائص غرفة التخزين :
 -1األرضية منشأة من مادة صلبة  ،غير نفاذة وملساء سهلة التنظيف والتطهير مزودة بنظام تصريف صحي جيد .
 -2الجدران مصقولة على أرتفاع اليقل  1.5متر .
 -3مزود بمصدر بالماء لغايات التنظيف .
 -4األضاءة جيدة والتهوية الجيدة .
 -5سهولة دخول العمال المكلفين بنقل زمناولة النفايات .
 -6أمكانية أغالق المكان لمنع دخول األشخاص غير المعنيين .
 -7أمكانية الدخول السهل لمركبات نقل وجمع النفايات .
 -8الحماية من أشعة الشمس وعوامل المناخ .
 -9منع دخول الحيوانات والطيور والحشرات .
مرفق رقم()4ملخص لطرق فرز بعض أنواع النفايات الطبية المنتجة في المستشفيات

1

2

نوع النفايات
النفايات المعدية غير حادة مثل:
القفازات الملوثة وغيار الجروح
والقطن والشاش الملوث
وبالستيكة الكانيوال والمحاقن
الملوثة بدون االبر
النفايات الحادة مثل :
الشفرات واألبر والمشارط
والزجاج الملوث المكسور وأبرة
الكانيوال واالمبولة الفارغة
الملوثة غير المستخدمة لألدوية
السامة للجينات والمحاقن واألبر
الفارغة أذا تعذر فصلها وأبر
خيوط الجراحية ...

النفايات شديدة العدوى مثل :
 -1األوساط الزرعية
 -2 3نفايات عرف العزل بما فيها
الواقيات الشخصية .
حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

لون الكيس أو الوعاء

المعالجة والتخلص النهائي
الترميد أو أي طريقة أخرى معتمدة

األصفر -كيس بالستيكي
متين

األصفر -عبوة بالستيكية
مقاومة
للثقب

االحمر – كيس بالستيكي
قابل للتعقيم
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الترميد أو أي طريقة أخرى
معتمدة

 -1التعقيم باألوتوكليف ثم الترميد أو الطمر
الصحي في مكب النفايات .
 -2أذا تعذر التعقيم أو المعالجة االولية تعالج
بالترميد.

إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية

عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

4
5

النفايات السامة
للجينات العالج الكيماوي
اعضاء الجسم
أنسجة من الجسم مثل
االجنة غير مخلقين أو
انسجة ال يتم أرسالها الى
المختبر
الخالصة المشيمة

6
7
8

أكياس البول والقسطرة
البولية

9

أكياس غسيل البريتوني

 10عبوات سائل الغسيل الكلوي
بالستيكي الفارغة
 11فالتر وأنابيب الغسيل الكلوي
 12العبوات الممتلئة بسوائل
الجسم مثل أكياس شفط
سوائل الرئة والمعدة القابلة
للفتح
13

14
15

16
17

18
19

العبوات الممتلئة بسوائل
الجسم مثل أكياس شفط
سوائل الرئة والمعدة الغير
قابلة للفتح .
العبوات المضغوطة الفارغة
الهواء( االيروسوالت)
الزئبق المنسكب من جميع
األدوات الملوثة بالزئبق
والمستخدمة في معالجة
األنسكاب
عبوات االدوية الغيرخطرة
فارغة غير مكسورة Vials
عبوات االدوية الغيرخطرة
الفارغة غير مكسورة Vials
بأستثناء عبوات العالج
الكيماوي
فوط االطفال
الفوط النسائية

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة:من 8الى 9

االزرق

الترميد في مرمد بمواصفات خاصة

اليوجد

الدفن

األصفر -كيس بالستيكي متين

الترميد أو أي طريقة أخرى
معتمدة

االصفر -كيس متين أو عبوة
الترميد أو أي طريقة أخرى
بالستيكية يتم تخزينها في مجمد
معتمدة
(فريزر) لحين النقل والمعالجة
تفرغ في شبكة الصرف الصحي من
االسود المنزلية
قبل الكادر التمريضي ثم تطرح
األكياس الفارغة في النفايات
المنزلية
تفرغ في شبكة الصرف الصحي من
األصفر
قبل الكادر التمريضي ثم تطرح
األكياس الفارغة في الكيس االصفر
تجمع وتخزن بمكان مناسب ثم تسلم للمتعهد حسب عطاء وزارة الصحة
االصفر – كيس بالستيكي متين
األصفر -كيس بالستيكي

األصفر -كيس بالستيكي
متين يتم التخلص منها بالكامل
االسود

الترميد
بعد تفريغها بالصرف الصحي
وسكب كمية كافية من الكلورين
بتركيز  500جزء بالمليون وتركة
لمدة 10دقائق ثم يشطف بالماء
وترسل العبوات الفارغة للترميد
الترميد

الطمر الصحي

بني

التخزين في مكان أمن والتنسيق مع
وزارة البيئة للتخلص النهائي

اسود

الطمر الصحي

كيس بني أو حاوية مناسبة

التخزين في مكان أمن والتنسيق مع
وزارة البيئة للتخلص منه نهائي

األسود
االسود

الطمر الصحي
الطمر الصحي
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عنوان السياسة :إدارة النفايات الطبية

20

أكياس أو محاليل وريدية
مستخدمة بأستثناء المستخدمة
للعالج الكيماوي.
أكياس أو محاليل وريدية
المستخدمة للعالج الكيماوي
سامة للجينات .
األبر والمحاقن المستخدمة في
االدوية السامة للجينات العالج
الكيماوي .
وحدة أعطاء المحاليل الوريدية
. Infusion Set
المحاقن الفارغة بدون أبرة
والمستخدمة لشطف الكانيوال
 flushأو للتغذية المعوية .
االدوية والمطاعيم المنتهية
الصالحية .
أكياس الدم الموجبة .
اكياس الدم المنتهية
الصالحية.
االمصال والمطاعيم الفارغة
كليا ً أو جزئيا ً .
بقايا محاليل المنظفات
والمطهرات .
بقايا الفورمالين .

31

معدات الوقاية الشخصية الغير
ملوثة بالدم وسوائل الجسم .
أنابيب فحص الدم .

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-10 :
الصفحة 9 :الى 9
االسود

الطمر الصحي

األزرق

الترميد في مرمد بمواصفات
خاصة.

االزرق

الترميد في مرمد بمواصفات
خاصة.

كيس أصفر بالستيكي متين

الترميد أو أي طريقة أخرى
معتمدة .
الطمر الصحي .

بني

أعادتها الى المورد حسب إجراءات
وزارة الصحة .
حسب تعليمات بنك الدم .
ترميد .

االسود

األحمر
االحمر

الترميد أو أي طريقة أخرى
كيس أصفر بالستيكي متين
معتمدة .
التخفيف بالماء والتصريف في شبكة الصرف الصحي حسب بيانات
سالمة المادة . MSDS
يعبأ في زجاجات خاصة ويدون عليه نفايات كيمائية خطرة ثم يخزن
في مكان أمن وبالتنسيق مع وزارة البيئة للتخلص النهائي .
الطمر الصحي .
االسود
كيس أصفر بالستيكي متين
األسود

الترميد أو أي طريقة أخرى
معتمدة .
الطمر الصحي.

عبوات البراز والبول في
33
المختبرات .
* تتحول جميع النفايات التي ذكرت أعاله الى الكيس األحمر أذا كان مصدرها شديد العدوى أو لمريض
العزل.

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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الفصل الرابع عشر
عنوان السياسة  :التخلص االمن من االدوات
الحادة
أعداد  :وحدة مكافحة العدوى
الجهة المستهدفة :الكوادر التمريضية

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-11
الصفحة  1الى 2
تاريخ اإلعداد 2012/ 5/ 25:

السياسة
على رئيس القسم أو من يوفضه التأكيد من إلمهام الكوادر الطبية بالتخلص االمن من األدوات الحادة.
الهدف
حماية مقدم ومتلقي الخدمة والمجتمع من خطر اإلصابة بالعدوى .
التعريف
 -1األدوات الحادة  :أي أداة تستخدم لقطع الجلد أو أذيته  ،أو أختراقه مثل االبر والمشارط  ،والقوارير الزجاجية.
 : -2وعاء يتمتع بالمواصفات التالية:
أ -غير قابلة للثقب ومنفذ للسوائل.
ب -ذو فتحة ال تسمح بمرور االيدي للداخل لكن تسمح بالتخلص من جميع االدوات الحادة مثالً السرنجة واإلبرة معها.
ج -يمكن معرفة درجة أمتالئه حتى يتسنى التخلص منه عند أمتالئه الى ثالثة ارباع حجمه.
د -مصنوع من مادة غير قابلة للكسر .
ذ -يمكن أغالقه بإحكام عند التخلص منه .
ر -مصنوع من مادة صديقة للبيئة(غير ضار عند حرقه).
اإلجراءات
 -1التخلص من األدوات الحادة:
أ -التركيز على ما تقوم بفعله وعدم التشتت.
ب -التخلص من جميع األدوات الحادة في أوعية مضادة للثقب فور أستخدامها  ،وتكون تلك االوعية قريبة من المنطقة
الجاري أستخدام األدوات الحادة فيها .
ج -عدم كسر األدوات الحادة او ثنيها أو قطعها كما يحذر قص تللك اإلبر أيضا ً .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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عنوان السياسة  :التخلص االمن من االدوات
الحادة

رمز السياسة BCSH – ICU – IC-11
الصفحة  2الى 2

د -تخلص من اإلبر والمحاقن (السرنجات) معا ً وأعتبارهما شيئا ً واحداً أذا كانت األبر التنفك من المحاقن.
ك -عدم تغطية األبر مرة ثانية إال عند الحاجة الماسة لذلك وأستخدام طريقة اليد الواحدة حسب الخطوات التالية -:
 -1وضع غطاء اإلبرة فوق سطح مستوي ثم رفع اليد من فوق غطاء اإلبرة .
 -2أمساك المحقنة (السرنجة) بيد واحدة و إدخال اإلبرة داخل الغطاء .
 -3ادخال اإلبرة داخل الغطاء تماما ً بأستخدام اليد االخرى لضمان إحكام الغطاء فوق اإلبرة مع توخي الحذر  ،أذيجب
إمساك الغطاء من األسفل فقط (قرب نهاية اإلبرة).
ل -ابدال الوعاء عند أمتالءه إلى ثالثة ارباع حجمه مع إحكام غلق الوعاء.
س -عدم تفريغ االوعية المستخدمة للتخلص من األدوات الحادة ويجب التخلص من كل وعاء بما يحتويه بأعتباره وحده
واحده.
ش -أرتداء قفازات شديدة التحمل عند التخلص من جميع المخلفات الطبية بما في ذلك األوعية المستخدمة لألدوات الحادة
.
 -2مناولة األدوات الحادة:
أ -يقوم ممرض العمليات بوضع األداة الحادة في حوض معقم أو في منطقة أخرى أمنة داخل نطاق التعقيم.
ب -يقوم ممرض العمليات بأخبار الجراح أن األداة المذكورة موجودة في المنطقة االمنة.
ت -يقوم الجراح بالتقاط االداة الحادة واستخدامها ثم إعادتها الى المنطقة االمنة مرة أخرى .

حقوق الطبع والنشر محفوظة
عبداللطيف عبدالعزيز 2012..
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تقيم مكافحة العدوى داخل المستشفيات

اإلدارة
نعم

السؤال
هل هناك دليل مكتوب للتدريب على إرشادات مكافحة العدوى
هل هناك سياسة مكتوبة للتدريب على تقرير الحدث العرضي.
هل حضرت برنامج تدريب مكافحة العدوى .
هل يوجد وحدة مكافحة العدوى في المستشفى .
هل هناك لجنة لمكافحة العدوى في المستشفيات .
هل هناك ممرضة  /ممرض مكافحة العدوى .

ال

المالحظات

وحدة مكافحة العدوى
السؤال
هل يتم تلقي تقارير مكافحة العدوى من التمريض .

نعم

هل يتم تلقي تقارير مكافحة العدوى من االطباء .
هل يتم تلقي تقارير مكافحة العدوى من المختبر .
هل يتم التبليغ عن األمراض السارية .
هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة الوريدية .
هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة البولية .
هل هناك سياسة مكتوبة عن فتح القناة التنفسية.
هل هناك سياسة مكتوبة عن إجراءات العزل .
هل يتم تزويد رؤساء االقسام بالتغذية الراجعة عن
العدوى في أقسامهم .
هل هناك برنامج متابعة للعاملين الذين يتعرضون
للجروح والعدوى .
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الوبائي .
هل يتوفر عالج ضد األيدز للعاملين
هل يتم توفير عالج ما بعد التعرض لإلصابة باأليدز.
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المختبر
السؤال
هل يتم أيستخدم الوسائل الوقاية الشخصية أثناء
العمل.
هل يستعمل العاملون واقي الوجه أثناء العمل .
هل يرتدي العاملون القفازات .
هل تتوفر الصقات التحذيرية على العبوات الخطرة.
هل يتم تطبيق إجراءات نظافة البيئة في المختبر.
هل يتم تناول الطعام والشراب أثناء العمل .
هل يتم وضع المكياج داخل المختبر .
هل يتم تخزين الطعام والشراب في ثالجات الخاصة
بالعمل .
هل يتم تزويد العاملين بأوعية خاصة لنقل العينات .
هل يحمل العاملون العينات في جيوبهم .
هل يتم نقل العينات من األقسام بعبوات خاصه غير
نافذة للسوائل .
هل هناك تعليمات واضحة للفرز والتخلص من
النفايات .
هل يتم فرز النفايات حسب الدليل اللوني للنفايات.
هل تتوفر أكياس حمراء بقسم الزراعة الجرثومية.
هل هناك مغاسل متوفرة في غرف المختبر.
هل يتوفر مواد لغسيل وتنشيف االيدي بالمختبر.
هل يتم غسل األيدي قبل وبعد أي أجراء .
هل يوجد صابون سائل في موقع العمل .
هل يوجد صابون جاف في موقع العمل .
هل يوجد مصافي للصابون في موقع العمل .
هل يوجد صابون مطهر في موقع العمل .
هل يوجد مطهر كحولي في موقع العمل .
هل يوجد ورق تنشيف في موقع العمل .
هل هناك تنشيف بالقماش ويتم أستخدامه ألكثر من
شخص .
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي.
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وحدة التعقيم المركزي
السؤال
هل يوجد قسم التعقيم المركزي في المستشفى .
هل يوجد فصل بين مناطق التعقيم أثناء معالجة األدوات.
هل يرتدي العاملون مستلزمات الوقاية الشخصية خالل
العمل .
هل يتم غسل األدوات يدويا ً .
هل يتم تنظيف األدوات أوتوماتيكيا ً بالجاللية
األوتوماتيكية .
هل يتم تنظيف األدوات بجهاز الموجات فوق الصوتي .
هل يتم نقل األدوات بطريقة مغلقة .
هل يوجد تدريب للموظفين .
هل وحدة التعقيم المركزي تخدم العمليات فقط .
هل وحدة التعقيم المركزي تخدم األقسام األخرى .
هل يتم التحقق من الجودة التعقيم بالكواشف الكيميائية .
هل يتم التحقق من الجودة التعقيم بالكواشف الحيوية .
هل يتم أعتماد كاردكس لتفقد العدد الجراحية .
هل يتم أستعمال مواد دولية بتغليف المواد .
هل يتم التخزين المواد حسب المواصفات في التعقيم .
هل تاريخ الصالحيات واضح على مواد التعقيم .
هل تتوفر المعقمات البخارية في وحدة التعقيم .
هل تتوفر المعقمة غاز أوكسيد األثلين .
هل يتم تفريغها من الغاز بعد التعقيم ؟
هل يتوفر فرن حراري في التعقيم .
هل يتم نقل األدوات المعقمة بعربات مغلقة .
هل يتم تخزين األدوات المعقمة ضمن المعايير المناسبة .
هل هناك سياسة واضحة لتبليغ عن االصابات الوخز

باإلبر واألدوات الحادة .
هل يتم فرز النفايات الطبية حسب التعليمات .
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وحدة غسل الكلى
السؤال
هل تتوفر أجهزة منفصلة لمرضى التهاب الكبد الفايروسي
نوع . B
هل تتوفر أجهزة منفصلة لمرضى التهاب الكبد الفايروسي
نوع . C
هل تتوفر أجهزة منفصلة لمرضى اإليدز .
هل يتم تنظيف األجهزة بمادة الفورمالدهايد.
هل يتم تنظيف األجهزة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم .
هل يتم تنظيف األجهزة بمادة باراستيك اسيد .
هل يتم تنظيف األجهزة بماء والصابون .
هل يتم تنظيف األجهزة بمادة الكحول .
هل يتم فحص المرضى لكشف التهاب الكبد الفايروسي
نوع  B_Cواإليدز.
هل يتم فحص للممرضين لكشف التهاب الكبد الفايروسي
نوع  B_Cواإليدز.
هل هناك فحوصات دورية على الماء المستخدم .
هل يستخدم الموظفين قفازات خالية من البودر الالتكس.
هل يستخدم الموظفين قفازات بالستكية .
هل يعاد أستخدام الفالترفي الغسل .
هل يستخدم البوفايدين لتطهير الجلد قبل أجراء القسطرة
الوريدية .
هل يستخدم الكلور هكسيدين لتطهير الجلد قبل أجراء
القسطرة الوريدية .
هل هناك سياسة واضحة لتبليغ عن االصابات الوخز
باإلبر واألدوات الحادة .
هل تتوفر مستلزمات غسل اليدين:
أ -بجانب المرضى .
ب -غرف التمريض .
هل يتوفر صابون سائل في موقع العمل .
هل يتوفر صابون معقم في موقع العمل.
هل يتوفر منشفة ورقية في موقع العمل .
هل تستعمل المستلزمات ألكثر من شخص .
هل يتم غسل اليدين قبل فحص أو مالمسة المريض .
هل يتم غسل اليدين بين وبعد كل إجراء أو كل فحص .
هل يتم وضع المواد المعقمة بخزائن منفصلة .
هل يتم الحفاظ على كراسي المرضى نظيفة .
هل يتم تطهير مكان أنسكاب الدم بأستخدام الكلورين
بتركيز 500جزء بالمليون .
هل هناك تعليمات واضحة للتعامل مع أنسكابات الدم .
هل يتم أرتداء مستلزمات الوقاية الشخصية .
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خدمات األسنان
نعم

السؤال
هل يتم تعقيم األدوات بعد األستخدام .
هل يتوفر جهاز تعقيم بالبخار.
هل يتوفر جهاز الفرن الحراري .
هل تتوفر أنابيب شفط اللعاب .
هل تستخدم قفازات بالستك خالل اإلجراء الطبي .
هل يتم التخلص من االسنان المخلوعة بوعاء خاص .
هل هناك وعاء خاص للتخلص من األبر.
هل تعاد تغطية األبرة .
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي . B
هل يتم تطهير وتنظيف مكان العمل يوميا ً .
ماهي المادة المطهرة المستخدمة ؟
هل يتم أرتداء مستلزمات الوقاية الشخصية .

المالحظات

ال

قسم التنظير
السؤال
هل يوجد وحدة تنظير بالمستشفى .
هل يتم إيزالة المواد العضوية من المناظير بعد
األستخدام :
إستخدم  :أ -محلول انزيمي .
إستخدم  :ب -ماء وصابون .
إستخدم  :ج -هيبو كلوريد الصوديوم .
إستخدم  :د -عناصر أخرى .
هل تغمرالمناظير بعد أستخدامها لمدة  20دقيقة في
مادة الجلوتر الديهايد .
هل تعقم ملحقات المنظار بعد األستخدام .
هل يغسل المنظار بعد تنقيعه بالماء الجاري
أ -هل ينقع بالكحول .
ب -هل ينقع بالماء والصابون
ج -هل ينقع الكلور
د -هل ينقع عناصر أخرى
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي .B
هل يتم أرتداء مستلزمات الوقاية الشخصية .
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الخداج
السؤال
هل يتم تنظيف الحاضنات وهي مشغولة بالماء
والصابون .
هل يتم تطهير الحاضنات بمادة مطهرة بين المرضى.
أذا كان نعم – هل يتم أستخدام أ -الكلورين .
ب -مركبات أمونيوم الرباعية .
ج -محلول أنزيمي .
د -الجلوتر الديهايد .
ه -عناصر أخرى .
هل يتم خلط السوائل الوريدية قبل إعاطاءها لألطفال.
هل يتم تطهير الرضاعات األطفال بين الوجبات .
أذا كان نعم – هل يتم أستخدام أ– مواد كيميائية حدد.
ب -الغالية الكهربائية .
ج  -غالية على الغاز.
د -عناصر أخرى .
هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة الوريدية الطرفية.
هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة الوريدية المركزية.
هل هناك سياسة مكتوبة لمنع عدوى الجهاز التنفسي في
وحدة الخداج .
هل هناك سياسة مكتوبة عن إجراءات العزل .
هل يتم رصد حاالت تجرثم الدم .
هل يتم تبليغ عن حاالت تجرثم الدم .
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي B

.
هل يتم فحص األجسام المضادة ضد التهاب الكبد
الفايروسي  Bبعد التطعيم .
هل تتوفر مستلزمات غسل اليدين:
أ -بجانب المرضى
ب -غرف التمريض
هل يتوفر صابون سائل .
هل يتوفر صابون معقم ظ
هل يتوفر كحول .
هل يتوفر منشفة ورقية
هل يتوفر منشفة قماش .
هل تستعمل ألكثر من شخص.
هل يتم غسل اليدين بين كل إجراء وكل فحص.
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هل يتم وضع المواد المعقمة بخزائن منفصلة .
هل يتم تنظيف خزائن المرضى .
هل يتم أستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية أثاء العمل
.

العناية المركزة
السؤال
هل يتم تنظيف اجهزة التنفس بالماء والصابون .
هل يتم تطهير أجهزة التنفس بمادة مطهرة بين
المرضى .
أذا كان نعم – هل يتم أستخدام أ -الكلورين .
ب -مركبات أمونيوم الرباعية .
ج -محلول أنزيمي .
د -الجلوتر الديهايد .
ه -عناصر أخرى .
هل يتم خلط السوائل الوريدية قبل إعاطاءها لألطفالز
هل يتم تطهير تيوبات االجهزة بين مرضى .
أذا كان نعم – هل يتم أستخدام أ– مواد كيميائية حدد.
ب -الغالية الكهربائية .
ج  -غالية على الغاز .
د -عناصر أخرى .
هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة الوريدية الطرفية .
هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة الوريدية المركزية .
هل هناك سياسة مكتوبة لمنع عدوى الجهاز التنفسي
في وحدة الخداج .
هل هناك سياسة مكتوبة عن إجراءات العزل .
هل يتم رصد حاالت تجرثم الدم .
هل هناك حاالت رصد التهاب الجهاز التنفسي .
هل هناك حاالت رصد التهاب الجهاز البولي .
هل يتم تبليغ عن حاالت العدوى المصاحبة للرعاية
الصحية .
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي
نوع .B
هل يتم فحص األجسام المضادة ضد التهاب الكبد
الفايروسي نوع  Bبعد التطعيم .
هل تتوفر مستلزمات غسل اليدين .
أ -بجانب المرضى .
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ب -غرف التمريض .
هل يتوفر صابون سائل .
هل يتوفر صابون معقم .
هل يتوفر كحول .
هل يتوفر منشفة ورقية .
هل يتوفر منشفة قماش .
هل تستعمل ألكثر من شخص .
هل يتم غسل اليدين قبل فحص أو مالمسة المريض.
هل يتم غسل اليدين بين كل إجراء أو بين كل فحص .
هل يتم وضع المواد المعقمة بخزائن منفصلة .
هل يتم المحافظة على أجهزة التنفس نظيفة ومدامه.
هل هناك تعليمات واضحة للفرز والتخلص من
النفايات .
هل تكون عبوات المطهرات مغطاة .
هل يتم أرتداء مستلزمات الوقاية الشخصية .
هل عمال النظافة في العناية المركزة مدربين .

النفايات الطبية
السؤال
هل يتم فرز النفايات حسب الدليل اللوني
هل يتم وضع النفايات بأكياس ملونة سميكة
هل تستخدم القفازات أثناء التعامل مع النفايات الطبية
هل يتم التخلص من االبر واألدوات الحادة بعبوات
خاصة غير نفاذة
هل يتم التخلص من النفايات الطبية الغير خطرة
بأكياس سوداء أو بيضاء
هل يتم وضع ليبل خاص في القسم المعني قبل نقل
النفايات الطبية
هل يتم نقل النفايات الطبية بعربات مغلقة
هل يرتدي العمال مستلزمات الوقاية الشخصية
هل ترمد (تحرق)النفايات بموقع أخر
هل يتم نقل النفايات خارجا ً
هل توجد غرفة تخزين مركزي سهلة التنظيف
والتطهير.
هل غرفة التخزين مبردة هل توجد مجمدات خاصة
للنفايات الطبية الخطرة سهلة األنسكاب .
هل يوجد ميزان رقمي لوزن النفايات الطبية .
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي

نعم ال
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نظافة البيئة
السؤال
هل يتم الحفاظ على المناطق التالية نظيفة:
أ -غرف المرضى .
ب -األثاث والمعدات .
ج -الحمامات .
هل يطبق نظام مراقبة للنظافة .
هل تخلط محاليل للتنظيف .
هل يوجد سياسة لتبليغ عن وخز االبر والجروح.
هل تغسل الشراشف يوميا ً .
هل تحفظ الشراشف جافة .
هل يتم أستخدام المكانس الجافة في تنظيف غرف
المرضى
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد
الفايروسي نوع . B
هل يرتدي العمال مستلزمات الوقاية الشخصية
هل ادوات والمعدات التنظيف تحفظ في مكان
محدد
هل يتم المسح على شكل حرف S
هل توجد مواد تطهير
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أقسام المرضى
السؤال
هل تتوفر مستلزمات غسل اليدين:
أ -بجانب المرضى .
ب -غرف التمريض.
هل يتوفر صابون سائل .
هل يتوفر صابون معقم .
هل يتوفر كحول .
هل يتوفر منشفة ورقية .
هل يتوفر منشفة قماش .
هل تستعمل ألكثر من شخص .
هل يتم غسل اليدين قبل فحص أو مالمسة
المريض .
هل يتم غسل اليدين بين كل إجراء أو فحص.
هل يتم وضع المواد المعقمة بخزائن منفصلة .
هل يتم الحفاظ على طاوالت المرضى نظيفة .
هل يتم تنظيف خزائن المرضى .
هل ثالجات األقسام نظيفة ومدامة .
هل ثالجات األقسام تستخدم لألدوية فقط .
هل تتوفر فالتر الهواء في أنابيب السوائل
الوريدية .
هل تتوفرالمواد االساسية للرعاية الصحية
أ -شراشف .
ب -المبولة .
ج -سرنجات وقسطرات وريدية .
د -قفازات ذات االستخدام الواحد .
هل يتم أستعامل السوائل الوريدية ألكثر من
وريد .
هل تستعمل العبوات ذات جرعات متعددة ألكثر
من مريض .
هل تكون السوائل الوريدية مفتوحة قبل أستعمالها
للمريض .
هل يتم تغطية عبوات المطهرات
هل يتم لبس القفازات عند مالمسة الدم وسوائل
الجسم
هل يتم أستبدال القفازات في حالة األنثقاب
هل يتم أزالة الشعر قبل العمليات الجراحية :
أ -قبل العملية الجراحية بيوم
ب -نفس يوم العملية الجراحية
هل تستخدم شفرات إلزالة الشعر
هل تستخدم مواد كيميائية إلزالة الشعر
هل تستخدم مشارط طبية إلزالة الشعر
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هل يستحم المريض قبل العملية
هل يتم أستبدال أقنعة األوكسجين بين المرضى
هل يتوفر لكل مريض ميزان حراري
هل ترتدي الكوادر الطبية زي نظيف
هل يتم أستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية
هل أكياس البول معلقة على األسرة
هل يحضر الطعام في أقسام المرضى
هل يتم التبليغ عن إصابات الوخز باإلبر

المطبخ
السؤال
هل المطبخ منظم بحيث تكون المواد غير
المطبوخة منفصلة عن المواد المطبوخة
هل يتقيد العاملون في المطبخ بأستخدام وسائل
الوقاية الشخصية وغسل اليدين
هل يتوفر لدى العاملين شهادات خلو من
األمراض السارية بشكل منتظم
هل يتم فحص العاملين بشكل دوري
هل يتم تنظيف وتطهير األواني بأحواض
متعددة
هل يتم أستخدام مطهر لتطهير أواني الطبخ
والطعام .
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العمليات
نعم ال

السؤال
ماذا يستخدم لغسل اليدين في العمليات :
أ -كحول
ب -ماء وصابون
ج -كلور هكسين جلوكونيت
د -بوفادين أيودين
هل حوض غسل األيدي عمق  30سم ومائل
وسهل التنظيف والتطهير
هل خالطات الماء من النوع الذي يعمل بالمرفق
هل تتوفر فالتر الهواء في غرف العمليات
هل يتم تبليغ عن إصابات الوخز والجروح
هل الفرشاة األيدي تستخدم ألكثر من شخص
هل جدران العمليات سهلة التنظيف
هل تتم معالجة األدوات داخل قسم العمليات
هل توجد أجهزة تعقيم داخل قسم العمليات
هل يتم تطهير األدوات بمطهرات كيميائية
هل يتم تعقيم األدوات بمعقمات كيميائية
هل يوجد مخزن لألدوات المعقمة
هل هناك سياسة خاصة لتطهير العمليات
هل يتم تطهير غرف العمليات بمادة مطهرة حدد
هل يتم استخدام األشعة فوق البنفسجية لتطهير
غرف العمليات
في حالة إجراء عملية ملتهبة هل يتم إغالق غرف
العمليات لعدة أيام
هل توجد ثالث مناطق معروفة ومفصولة لقسم
العمليات
هل توجد أماكن خاصة إلستراحة العاملين
هل يلتزم الكادر بأرتداء الواقيات الشخصية
هل يتم تغطية الفم واألنف بالكمامة الجراحية من
قبل الفريق الجراحي
هل يتم تغطية الفم واألنف بالكمامة الجراحية من
قبل الفريق التخدير
هل يرتدي عمال النظافة المستلزمات الوقاية
الشخصية المناسبة
هل عمال النظافة في غرف العمليات مدربين
هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد
الفايروسي نوع . B
هل يتم فحص األجسام المضادة ضد التهاب
الكبد الفايروسي نوع  Bبعد التطعيم .
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هل يوجد جل كحولي لتعقيم األيدي
هل يتم تطهير طاولة العمليات بمادة مطهرة بين
مريض وأخر .
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