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المقدمة

العدوى من  انت�صار  ُيعترَبرَ منع   
املمار�صات الهامة يف جمال طب الأ�صنان 
عّر�س املر�صى والعاملني  وذلك ب�صبب ترَ
يف جمال طب الأ�صنان اإىل العديد من 
تنتقل  التي  والفريو�صات  اجلراثيم 

الكبد  التهاب  فريو�س  مثل  التنف�صي,  واجلهاز  الفم  واإفرازات  الدم  طريق  عن 
الوبائي وفريو�س العوز املناعي الب�صري, وميكروبات ال�صل والبكرتيا العنقودية 

والعقدية وغريها من الفريو�صات والبكرتيا.
انطالقًا من ِحر�س كلية طب الأ�صنان يف جامعة املجمعة على مواكبة    
العربية  اململكة  يف  الطبية  الأكادميية  للهيئات  والتحديث  التطوير  م�صرية 
هتّم  ترَ العدوى  مكافحة  يف  �صة  ُمترَخ�صّ وحدة  تاأ�صي�س  من  لُبّد  كان  ال�صعودية, 
بتحقيق جميع املوا�صفات العاملية للوقاية من العدوى, وُتراِقب وُتتاِبع تطبيق 

ال�صيا�صات والإجراءات يف جميع من�صاآت كلية طب الأ�صنان.
تقّدم  اأن  املجمعة  بجامعة  الأ�صنان  طب  كلية  يف  العدوى  مكافحة  وحدة  ي�ُصّر 
يجب  التي  املبادىء  باأهم  للتذكري  الطبي  الدليل  هذا  فيها  وللعاملني  للطالب 

التقّيد بها للوقاية من العدوى. 
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الف�صل الأول
خماطر انتقال العدوى يف عيادات طب الأ�صنان

اأوًل: 
طرق انتقال العدوى

1- التعر�س املبا�صر للدم واللعاب ولالإفرازات الأخرى التي تن�صاأ اأثناء عالج الأ�صنان.
ثة, وُمعدات  املُلوَّ املبا�صر للدم ول�صوائل اجل�صم عن طريق الأدوات  التعر�س غري   -2

اجلراحة اأو �صطوح البيئة املُحيطة.
كليهما  اأو  املر�صى  دم  اأو  لعاب  عن  الناجت  الرذاذ  خالل  من  للميكروبات  التعر�س   -3
عند ا�صتخدام ر�صا�س املاء اأو الهواء اأو النب�صات عالية ال�صرعة اأو جهاز املوجات فوق 

ال�صوتية.
ال�صحي  الفريق  يف  العاملني  ُتعّر�س  قد  الأ�صنان  طب  جمال  يف  العمل  طبيعة  اإن   

للميكروبات وذلك ل�صببني رئي�صيني:
�س العاملون يف جمال طب الأ�صنان ب�صكل روتيني لرذاذ الدم واللعاب املُدمى,  عرَّ 1-  يترَ
كما اأن هناك فر�صة كبرية للتعر�س للجروح اأثناء تعاملهم مع العديد من اأدوات عالج 

الأ�صنان.
املحاقن  اإبر  مع  التعامل  الأ�صنان  طب  جمال  يف  العاملني  على  تحتَّم  يرَ ما  غالبًا   -2

والأدوات احلادة يف جمال روؤية �صعيف اأثناء عالج الأ�صنان.
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جميع  يف  العدوى  انت�صار  مبنع  اخلا�صة  ال�صرتاتيجيات  من  جمموعة  تطبيق  اإن   
وحدات الرعاية ال�صحية من �صاأنه تقليل خماطر انتقال عدوى الأمرا�س املنقولة 
الب�صري  املناعي  العوز  الوبائي, وفريو�س  الكبد  التهاب  الدم, مثل فريو�س  عن طريق 
�صية  املرَررَ ال�صرية  ر ت�صخي�س امل�صابني بالعدوى عن طريق  تعذَّ يرَ اأنه  )اليدز(, وحيث 
يجب  فاإنه  لذا  املختبية,  الختبارات  طريق  عن  اأو  ال�صريري  الطبي  الفح�س  اأو 
لة بامليكروبات املُ�صّببة  مَّ اعتبار الدم واللعاب والإفرازات الأخرى جل�صم املري�س ُمرَ
لالأمرا�س التي تنتقل عن طريق الدم, ولذلك يجب اتباع جمموعة من الحتياطات 

القيا�صية ب�صكل روتيني عند التعامل مع جميع املر�صى يف عيادة طب الأ�صنان.

ثانيًا:
 خماطر انتقال عدوى امليكروبات عن طريق الدم اأثناء عالج الأ�صنان
اأ- انتقال العدوى من املري�س اإىل العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية لالأ�صنان:
للميكروبات  لالأ�صنان  ال�صحية  الرعاية  جمال  يف  العاملني  عّر�س  ترَ خطورة  تزداد 
للتهاب  املُ�صببني  »�صي«  و  »بي«  فريو�صي  )مثل  الدم  طريق  عن  املنقولة  والفريو�صات 
الكبد الوبائي وفريو�س العوز املناعي الب�صري »اليدز«(, بينما يقّل احتمال انتقال 
العدوى  لنتقال  الطريقة  هذه  وُتعترَب  املر�صى.  اإىل  منهم  الفريو�صات  بهذه  العدوى 
من الأحداث املتكّررة بعيادات الأ�صنان ويرجع ذلك اإىل الإ�صابات بالإبر والأدوات 
احلادة, كما اأن التعامل مع مثل تلك الأدوات دون ا�صتخدام احتياطات الأمان يزيد 
من فر�س انتقال العدوى, يف حني اأن اللتزام مبمار�صات مكافحة العدوى مع التلقيح 

�صد فريو�س )بي( امل�صبب للتهاب الكبد ُيقّلالن كثريًا من خطر انتقال العدوى.
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بـ- انتقال العدوى من العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية لالأ�صنان اإىل املري�س:
على الرغم من �صاآلة فر�س انتقال العدوى عن طريق الدم من ُمقّدم اخلدمة ال�صحية 
ّجلت حالت  اإىل املري�س, اإل اأن العديد من الدرا�صات التي ُن�ِصرت يف هذا املجال قد �صرَ
)اليدز(  الب�صري  املناعي  العوز  وفريو�س  )�صي(  و  )بي(  بفريو�صي  للعدوى  انتقال 
لعدم  اأ�صا�صًا  الظاهرة  هذه  التقارير  وُترِجع  مر�صاهم,  اإىل  الأ�صنان  اأطباء  من 
املر�صى  مع  تعاملهم  اأثناء  ال�صرورية  الواقية  بالحتياطات  الأطباء  هوؤلء  التزام 
التي  الأمور  من  العدوى  مبكافحة  اللتزام  وُيعدُّ  القفازات(,  ا�صتعمال  )وخ�صو�صًا 

توؤدي اإىل انخفا�س ُمعّدل ذلك اخلطر.

جـ- انتقال العدوى من مري�س اإىل مري�س اآخر
ت بع�س حالت العدوى بامليكروبات التي تنتقل عن طريق الدم من مري�س لآخر  ُر�صدرَ
مها اإىل الُق�صور يف ممار�صات  يف العديد من وحدات العالج ال�صني, والتي يرَرجع معظرَ
وُيعّد  الواحد,  ال�صتعمال  ذات  الأدوات  ا�صتخدام  عدم  واإىل  والتطهري  التعقيم 

ّد من هذا اخلطر. اللتزام مبمار�صات مكافحة العدوى من الأمور التي ترَ
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الف�صل الثاين
ث يف العيادة ال�صنية  اأ�صاليب َمْنع التلوُّ

طب  جمال  يف  العدوى  مكافحة  مبادىء  اأ�صا�صيات  من  التلّوث  ْنع  مرَ اأ�صاليب  ُتعتبرَ 
حدوث  نع  ْ ترَ اأنها  كما  العدوى,  حلرَقة  �ْصر  كرَ على  املبادىء  تلك  عمل  ترَ حيث  الأ�صنان, 

ل. التلّوث املتبادرَ
وفيما يلي اأهم التو�صيات:

�ْصل اليدين بعناية بني كل مري�س واآخر. 1- غرَ
2- ا�صتخدام املالب�س والتقنيات الواقية.

اأوًل: تنظيف اليدين
بادل ويف منع انت�صار  لعب تنظيف اليدين دورًا هامًا يف التقليل من حدوث التلّوث املترَ يرَ
اليدين  تنظيف  ُتّم  يرَ اأن  ال�صنية  الطبية  باملمار�صات  القيام  عند  ويكفي  العدوى, 
املُطهرات  بوا�صطة  اليدين  بتنظيف  ُيو�صى  بينما  العادي,  ال�صابون  با�صتخدام 
بالإجراءات  القيام  عند  وذلك  الكحول  با�صتخدام  اليدين  عك  درَ اأو  )البيتيدين( 
وف الفموي )قْلع الأ�صنان, قْطع اللثة, الخ...( واإذا مل تكن الأيدي  اجلراحية يف اجلرَ
ُمتَّ�صخة ب�صورة ظاهرة فيمكن دْعك اليدين با�صتخدام الكحول بدًل من غ�ْصل اليدين.

اأ- دواعي غ�ْصل اليدين:
ل الأيدي غ�صاًل �صحيحًا با�صتخدام ملول ُمطّهر. -  يف بداية يوم العمل ُتغ�صرَ

- ُتغ�صل الأيدي قبل ارتداء القفازات.
- ُتغ�صل الأيدي بني كل مري�س واآخر.

- ُتغ�صل الأيدي بعد نزع القفازات.
مغادرة  وقبل  ثة  املُلوَّ ال�صطوح  اأو  للُمعّدات  املبا�صرة  املالم�صة  عند  الأيدي  ُتغ�صل   -

ِمنطقة العالج.
- ُتغ�صل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده.

- ُتغ�صل الأيدي بعد ا�صتخدام دورات املياه.
- ُتغ�صل الأيدي يف نهاية يوم العمل.

طب  جمال  يف  اليدين  نظافة  بخ�صو�س  تذكرها  يجب  التي  املهمة  النقاط  بع�س 
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الأ�صنان:
- على العاملني يف جمال �صحة الأ�صنان املُ�صابني باأمرا�س اأو بالتهابات اجللد وخ�صو�صًا 
ّنب التعامل املبا�صر مع املر�صى اأو ملْ�س الأجهزة اخلا�صة بعالج الأ�صنان  رَ يف الأيدي, ترَ

ن حالتهم ال�صحية. حتى تتح�صَّ
- ُيعترَب ا�صتخدام املاء وال�صابون كافيًا يف معظم احلالت, اأما بخ�صو�س الإجراءات 
با�صتخدام  �صحيحًا  غ�صاًل  اجلراحة  اإجراء  قبل  اليدين  غ�ْصل  فيجب  اجلراحية, 

ْلكهما مبادة الكحول. املُطهرات اأو بدرَ
و�س به ماء  �ْصل اليدين وتنُّب غ�صل اليدين يف حرَ - يجب ا�صتخدام املاء اجلاري لغرَ

راكد.
- يجب ْتفيف اليدين ب�صكل جيد با�صتعمال املنا�صف النظيفة ويتم التخل�س منها 

بعد ذلك.
بـ- خطوات غ�صل اليدين

ْزع اأية ُحِلّي ترتديها. 1- ُقْم بنرَ
ْلك يديك بال�صابون  لِّْل يديك باملاء اجلاري ثم اغ�صلهما بال�صابون. وتاأّكد من درَ 2- برَ

ملدة 30 ثانية وب�صكل كامل.
ْطف اليدين باملاء ثم جففهما جيدًا قبل ارتداء القفازات. 3- ُقم ب�صرَ

قيك, اأو اأغلقه با�صتخدام املن�صفة يف حالة  4- ُقم باإغالق �صنبور املاء م�صترَخدمًا مرفرَ
عدم توفر تلك امليزة يف ال�صنبور.

حتى  وذراعيك  يديك  غ�صل  عليك  فيجب  جراحي  عمل  اإجراء  تريد  عندما   -5
من�صفة  با�صتخدام  جففهما  ثم  دقائق,  خم�س  ملدة  مطهرة  مادة  با�صتخدام  املرفقني 

ة. مرَ قَّ ُمعرَ
جـ- ار�صادات غ�صل اليدين:

قطعًا  ا�صتخدم  توفره  عدم  حال  ويف  ال�صائل  ال�صابون  ا�صتخدم  اليدين  لغ�صل   -1
�صغرية من ال�صابون.

2- حافظ على ق�س اأظافرك با�صتمرار.
رتديه من ُحلي. 3- انزع ما ترَ
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نَّب غ�ْصل اليدين اأو غمرها  رَ 4- اغ�ِصل يديك دائمًا با�صتخدام ماء ال�صنبور اجلاري وترَ
يف حو�س به ماء �صاكن.

بعد  منها  التخل�س  ُتم  يرَ نظيفة  ورقية  من�صفة  با�صتخدام  جيدًا  يديك  جّفف   -5
ال�صتخدام اأو ا�صتخدم فوطة نظيفة جديدة.
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ثانيًا: ا�صتخدام ُمِعّدات الوقاية ال�صخ�صية
يجب على جميع العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية لالأ�صنان ارتداء املُعدات الواقية 
)الكّمامة, واقي العني والوجه, القفازات وحيدة ال�صتعمال, الرداء اجلراحي( عند 
القيام باأي اإجراء ُيحترَمل معه التعامل مع الدم اأو اللعاب املُدمى اأو الأغ�صية املخاطية.

اأ- القفازات
جمال  يف  العاملني  بحماية  مة  املُحكرَ القفازات  تقوم 
التي  اجلروح  لرَّوث  ترَ من  لالأ�صنان  ال�صحية  الرعاية 

ت�صيب اليدين عادة.
وللقيام  املر�صى  لفح�س  النظيفة  القفازات  ُت�صترَخدم 
ا�صتخدامها  مراعاة  مع  اجلراحية  غري  بالجراءات 

ملرة واحدة فقط والتخل�س منها بعد ذلك وعدم ا�صتخدامها لفح�س مر�صى اآخرين 
اأو تنظيفها بوا�صطة املطهرات.

نقوم بارتداء القفازات ال�صميكة عند تنظيف الأدوات املُلرَّوثة اأو ال�صطوح.
    

ن�صائح خا�صة بالقفازات:
1- يجب ارتداء قفاز جديد لكل مري�س ول ُي�صمح اأبدًا با�صتخدام نف�س القفاز لفح�س 

مر�صى اآخرين.
2- يجب غ�صل اليدين بعد نزع القفازات اأّيًا كان نوعها.

�صاحلة  الواحد  ال�صتخدام  ذات  القفازات  ُتعترَب   -3
لعمليات فح�س املر�صى ولالإجراءات غري اجلراحية.

باأي  القيام  قبل  املعقمة  القفازات  ارتداء  يجب   -4
عمل جراحي.

بـ- واقيات العينني:
ُي�صاحبها  قد  التي  الإجراءات  بجميع  القيام  اأثناء  العينني  واقيات  ارتداء  يجب 
�صظايا )الأملغم( حيث  �صدر عنها  يرَ اأن  ُيحترَمل  التي  اأو تلك  الدم  اأو  اللعاب  رذاذ من 
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والعدوى  الإ�صابات  من  العينني  بحماية  تقوم 
عن  انتقالها  ميكن  التي  والفريو�صات  بامليكروبات 

طريق ملتحمة العني.
    

جـ- الكّمامات )الأقنعة(:
والفم  لالأنف  املخاطية  الأغ�صية  بحماية  تقوم 

بارتدائها  لالأ�صنان  ال�صحية  الرعاية  جمال  يف  العامل  يقوم  اأن  ويجب  الرذاذ  من 
تّم تغيريها يف حالة ابتاللها. كما يجب ارتداء  اأثناء عملية عالج الأ�صنان, على اأن يرَ
كّمامات جديدة لكل مري�س ول يجوز ا�صتعمالها ُمطلقًا اإذا ارُتِديرَت خارج غرفة عالج 

الأ�صنان.
 

د- الأقنعة الوجهية:
تقوم بدور حاجز لوقاية الأغ�صية املخاطية للعني والأنف والفم من الرذاذ.

هـ- الرداء الطبي الواقي:
فيها  ُيحترَمل  التي  احلالت  يف  ا�صتخدامها  يجب 
ومنها  اجل�صم,  ب�صوائل  اأو  بالدماء  املالب�س  تلّوث 

ما ي�صتخدم ملرة واحدة فقط.

وي�صرتط فيها ما يلي:
نَّق وله اأكمام طويلة حلماية الذراعني من الرذاذ. 1- يجب اأن يكون الرداء ُمعرَ

2- يجب اأن يكون الرداء م�صنوعًا من مادة غري نفوذة لل�صوائل.
3- يجب تبديل الرداء بني املر�صى اأو يف حالة تلوثه الظاهري على الأقل.

4- يجب خلع الرداء قبل مغادرة مكان العمل.
5- على ال�صيدات املحّجبات الالتي يعملن يف جمال الرعاية ال�صحية لالأ�صنان ارتداء 
حجاب خا�س بالعمل على اأن يُتم ا�صتبداله قبل مغادرة العمل وكذلك يف حالة تلّوثه 

ظاهريًا.
6- يجب غ�صل املالب�س الواقية يف املغ�صلة اخلا�صة باملن�صاأة ال�صحية.
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  و- احلاجز املطاطي )املُ�صترَخدم يف فم املري�س(:
ُيعتب احلاجز املطاطي داخل الفم و�صيلة فّعالة حلماية كل من املري�س والعامل يف 
لتبقى جافة  الأ�صنان  لعزل  ب�صكل عام  ُي�صتخدم  لالأ�صنان.  ال�صحية  الرعاية  جمال 

اأثناء عالج الأ�صنان. وهو يقلِّل من ُفر�س 
عامل  ترَ ومن  العالج,  اأثناء  الرذاذ  انبعاث 
املخاطية  الأغ�صية  مع  املبا�صر  العاملني 
احلاجز  ُيعتب  كما  املر�صى.  اأفواه  يف 
للتقليل  الفعالة  الو�صائل  اأحد  املطاطي 
من ن�صبة التلوث اجلرثومي الناتة عن 

الحتكاك باملري�س.
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الف�صل الثالث
اإجراءات مكافحة العدوى قبل وخالل وبعد العالج

اأوًل: مكافحة العدوى يف مرحلة الإعداد للعالج
 تبداأ مكافحة العدوى عند الإعداد للعالج الطبي, وفيما يلي اأهم اإجراءات مكافحة 

العدوى اأثناء مرحلة التح�صري للعالج:
اجلدول 1: اإجراءات مكافحة العدوى اأثناء مرحلة الإعداد للعالج.

التفا�صيل اإجراءات الوقاية من العدوى
 قبل املرحلة ال�صابقة للعالج

يجب ترتيب مكان العمل ب�صكل ُي�صهم يف 
ت�صهيل عملية تنظيفه بعد كل مري�ض.

ال�صرورية  غري  الأ�صياء  با�صتبعاد  ُقم 
من مكان العمل.

والأدوية  الأدوات  جميع  بتحديد  ُقم 
التي  الأخرى  واملواد  والطبعات 
�صتحتاجها يف عملية العالج, مع الأخذ 
يقلل  املُ�صبق  الإعداد  اأن  العتبار  بعني 
من احلاجة للبحث عن عنا�صر اإ�صافية 
اأو ال�صطرار اإىل فتح الأدراج اأو اخلزائن 

بعد تلوث القفازات.

ُقم بالإعداد املُ�صبق لالأدوات 
التي �صتحتاجها اأثناء تقدمي العالج.

ال�صتعمال  ذات  الأدوات  ا�صتخدام  اإن 
اأثناء  الواحد ي�صاعد على توفري الوقت 
اأنه  كما  والتطهري,  التنظيف  عملية 
الأدوات  مع  التعامل  اإعادة  م�صكلة  يحل 

التي يعاد ا�صتخدامها.

ذات  الأدوات  ا�صتخدام  على  اإحر�ض 
ال�صتخدام الواحد قدر الإمكان.

وحت�صري  حفر  اآلت  روؤو�ض  تغيري  اإن 
الأ�صنان املطلوبة لإجراء حمدد ي�صاعد 
الأ�صنان  حفر  اآلت  تلوث  منع  على 
الأخرى التي لن يتطلبها هذا الإجراء, 

كما اأنه ي�صهل عملية التنظيف.

م�صبقاً  ة  املُعدَّ ال�صواين  با�صتخدام  ُقم 
الأدوات  جمموعة  على  حتتوي  والتي 

التي ت�صتخدم ب�صكل اعتيادي بكرثة.
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عند احلاجة ل�صتخدام احلاجز املطاطي 
فاإنه ينبغي اإعداده يف �صينية املعدات مع 

توفري ما�صات اللعاب.

اإذا  ال�صينية  املطاطي على  �صع احلاجز 
تطلب الأمر ذلك.

يجب حتديد الأ�صياء التي ميكن تلوثها 
التح�صري  خالل  وذلك  العالج  اأثناء 
�صطوح  ذلك:  ومثال  للعالج  ال�صابق 
ووحدات  ال�صوء  ومقاب�ض  العمل 
حتديد  مع  وال�صواين...الخ.  الأ�صعة 
تلوث  ملنع  حاجزاً  �صَت�صخدم  كنت  اإذا  ما 
اأو ال�صطوح )غالف بال�صتيكي,  الأدوات 
رقائق اأملنيوم( اأو �صتقوم بتطهريها بعد 

النتهاء من تلك الإجراءات.

تلوثها  املمكن  من  التي  الأ�صياء  حّدد 
اأثناء العالج.

�صطح  على  املري�ض  �صجل  ترتك  ل 
يف  البدء  مبجرد  مل�صه  واحذر  املكتب 
داخل  و�صعه  ويجب  العالج,  اإجراءات 
بحيث  العالج  مكان  خارج  اأو  الدرج 
ر  وتذكَّ التلوث.  من  موؤّمن  يف  ي�صبح 

اإدخال البيانات قبل وبعد العالج.

راجع �صجّل املري�ض قبل البدء بعالجه 
ال�صعاعية على لوحة  ال�صورة  مع و�صع 

العر�ض.

امل�صنعة  ال�صركة  اإر�صادات  اتباع  يجب 
املياه,  خطوط  �صيانة  عن  وامل�صوؤولة 
وذلك لحتمال منو اجلراثيم وتراكمها 
داخل  املاء  جتربة  يجب  ولذا  داخلها, 
دقائق  ثالث  ملدة  والهواء  املاء  ر�صا�صات 
من  للتخل�ض  �صباح  كل  يف  الأقل  على 
توّفر  عدم  حال  ويف  عالقة,  مواد  اأي 
ينبغي  املياه,  ارجتاع  منع  �صمامات 

تنظيف خطوط املياه بعد كل مري�ض.

ل تن�صى اتباع اإر�صادات ال�صركة امل�صنعة 
الأ�صنان  بوحدة  اخلا�ض  املياه  خلط 

و�صيانتها.
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الفريق  اإعداد  بالعالج يجب  البدء  قبل 
الذي �صي�صارك يف عالج املري�ض, وي�صمل 
معدات  ا�صتخدام  على  التدريب  ذلك 
العني,  )واقي  ال�صخ�صية  احلماية 
بالإ�صافة  القفازات(  الكمامات,  الرداء, 

اإىل تنظيف اليدين.

رعاية  يف  امل�صرتكني  الأفراد  اإعداد 
املري�ض

ثانيًا: اإجراءات مكافحة العدوى التي ينبغي تطبيقها
 خالل العالج )منطقة كر�صي عالج الأ�صنان(:

َّ تناولها يف اجلدول رقم 1 اإىل احلّد من  توؤدي اإجراءات الوقاية من العدوى التي ترَ
خطر انتقال امليكروبات املُ�صببة للعدوى, لكنها ُتعتب البداية حيث اأن هناك العديد 
من الإجراءات التي يجب اتباعها لتقليل خماطر العدوى اأثناء عملية العالج. وفيما 

يلي اأهم تلك الإجراءات:
اجلدول 2: اإجراءات مكافحة العدوى املطبقة اأثناء العالج.

التفا�صيل يجب  التي  العدوى  مكافحة  اإجراءات 
تطبيقها اأثناء العالج

من  العديد  الأ�صنان  طب  يف  ي�صَتخدم 
ت�صبب  اأن  ميكن  التي  احلادة  الأدوات 
لذا  اجللد,  اإ�صابة  اأو  القفازات  متزيق 
الأدوات  تلك  مناولة  عند  علينا  يجب 

اإتباع الطريقة املنا�صبة لذلك.

تعامل بحر�ض زائد عند مناولة الأدوات 
احلادة.

من  الآمن  التخل�ض  فقرة  راجع 
الف�صالت والأدوات احلادة.

الإبر  مع  �صديد  بحر�ض  تعامل 
واملحاقن.

اأنظر »احلاجز املطاطي«. ا�صتخدم احلاجز املطاطي
قدر الإمكان.
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هذه  من  اأي  مناولة  اأو  بلم�ض  قمت  اإذا 
وتطهريها  تنظيفها  فعليك  الأدوات 
بعناية بعد النتهاء من اإجراءات العالج.

واملعدات  واملقاب�ض  املفاتيح  مل�ض  جتنب 
الأخرى التي ل تتوفر لها احلماية بعد 

تلوث القفازات.

الإع��داد اجليد �صوف يقلل من احلاجة 
اإىل فتح الأدراج واخلزائن للح�صول على 
ال��ق��ف��ازات.  ت��ل��وث  بعد  اإ�صافية  عنا�صر 
لهذا  الرغم من ذلك فقد ت�صطر  على 
الإج����راء اأح��ي��ان��اً. وه��ن��اك ط��رق عديدة 
املحافظة  م��ع  امل��وق��ف  ه��ذا  م��ع  للتعامل 
ع��ل��ى الإج������راءات ال��ف��ع��ال��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

العدوى:
من  امل�صاعدة  طلب  بب�صاطة  ميكنك   -

�صخ�ض اآخر.
كارتداء  جديد  واق  ا�صتخدام  ميكنك   -
مقب�ض  م��ع  للتعامل  بال�صتيكي  ق��ف��از 

الدرج اأو اخلزانة.
ب��اأي من الإج��راءات  - عند تعذر القيام 
القفازات  خلع  عليك  فيتعني  ال�صابقة 
امل���ل���وث���ة ث����م غ�����ص��ل ي���دي���ك ج����ي����داً ق��ب��ل 
خم���زن  م����ع  اأو  الأدراج  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
الأدوي�������ة, ب��ع��د ذل���ك ي��ت��م اإع�����ادة ارت����داء 

القفازات قبل ا�صتكمال العالج.

جتنب فتح الأدراج
 اأو اخلزائن مبجرد 

تلوث القفازات.

ثالثًا: مكافحة العدوى يف املرحلة التالية للعالج
 تب الوقاية من العدوى حتى بعد خروج املري�س من عيادة الأ�صنان, وبالرغم من اأن 
الإعداد اجليد يف مرحلة ما قبل العالج يعمل على تي�صري مهمة العالج نف�صها, اإل اأن 
هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها بعد النتهاء من عالج املري�س. وفيما 

يلي اإجراءات مكافحة العدوى بعد العالج:
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اجلدول 3: اإجراءات مكافحة العدوى التالية للعالج.

التفا�صيل املرحلة  يف  العدوى  مكافحة  اإجراءات 
التالية للعالج

بع���د النتهاء م���ن التعامل م���ع املري�ض, 
والتطه���ري  التنظي���ف  عملي���ة  تب���داأ 
وذل���ك بخل���ع القف���ازات امللوث���ة الت���ي مّت 
ا�صتخدامه���ا اأثن���اء مرحل���ة العالج وبعد 
ن���زع القف���ازات قم بغ�ص���ل اليدي���ن جيداً 
ث���م قم بارت���داء القف���ازات ال�صميكة قبل 
الب���دء بعملية التنظيف, م���ع ال�صتمرار 

بارتداء واقي العني والكمامة والرداء.

ال�صخ�صية  الوقاية  معدات  ا�صتخدم 
اأثناء عملية التنظيف.

يعترب التخل�ض الأمثل من هذه ال�صوائل 
اأمراً �صرورياً, ويتم ذلك باإفراغ زجاجات 
التجميع يف الأحوا�ض املت�صلة ببالوعات 
ال�ص���رف ال�صح���ي املع���دة للتخل����ض من 
ه���ذا النوع من ال�صوائ���ل فقط, بعد ذلك 
يت���م ا�صتخ���دام حمل���ول الكل���ور برتكي���ز 
1000 ج���زء يف امللي���ون لتطه���ري زجاج���ة 
التجمي���ع اخلا�صة بوح���دة الأ�صنان على 
اأن يت���م ملوؤه���ا متام���اً وتركها مل���دة ع�صر 
دقائق قبل اإفراغها من املحلول وغ�صلها 
بع���د ذلك مب���اء ج���اري نقي. كم���ا ميكن 
ا�صتخدام اأنظمة ال�صفط والتجميع التي 
ت�صتخ���دم مل���رة واح���دة فق���ط حي���ث يت���م 

التخل�ض منها بعد ذلك.

عليك التخل�ض من الدم وال�صوائل التي 
زجاجات  داخل  وجتميعها  �صفطها  مت 

التجميع اأثناء عملية العالج.

اأنظر »نظافة وتعقيم وحدة الأ�صنان«. عليك تنظيف وتطهري 
جميع الأ�صياء التي تتم حمايتها.
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لإع���ادة  خا�ص���ة  حج���رة  وج���ود  يف�ص���ل 
التعام���ل م���ع الأدوات. يت���م التقاط تلك 
الأدوات داخ���ل العي���ادة ال�صني���ة كل عل���ى 
ح���دا, ول يج���وز التق���اط جمموع���ة من 
هذه الأدوات مرة واحدة حتى ل يت�صبب 
ذل���ك يف زي���ادة خماطر اجل���روح, على اأن 
يتم التعامل بعناي���ة مع الأدوات احلادة, 
حي���ث يت���م تنظيف اأدوات ع���الج الأ�صنان 
با�صتخ���دام  اجلي���د  احل���ك  طري���ق  ع���ن 
الفر�ص���اة وامل���اء وال�صاب���ون, كم���ا ميك���ن 
تنظي���ف تلك الأدوات با�صتخدام املوجات 
ف���وق ال�صوتي���ة م���ع �صطفه���ا جي���داً بعد 
اإمت���ام عملي���ة التنظي���ف, وبذل���ك ت�صبح 
التعقي���م.  لعملي���ة  مع���دة  الأدوات  ه���ذه 

اأنظر »طرق تعقيم الأدوات«.

اأنقل ال�صينية التي حتتوي على الأدوات 
اإىل منطقة التنظيف والتعقيم املنف�صلة 

عن حجرة العالج.

يف�ص���ل ا�صتخ���دام القب�ص���ات )تورب���ني, 
ميكروموت���ور( امل�صمم���ة بحي���ث ميك���ن 
تع���ذر  حال���ة  ويف  بالبخ���ار.  تعقيمه���ا 
تعقيمها ميكن ا�صتخدام مطهر كيميائي 
لهذا الغر�ض. وينبغي تطهريها بعد كل 

ا�صتعمال.

القب�صات كلما كان ذلك  بتعقيم  ين�صح 
ممكناً. 

اأنظر “التعامل مع املخلفات”

امللوثة  )النفايات(  الف�صالت  �صع 
اخلا�صة  الأكيا�ض  يف  واللعاب  بالدماء 
املقاومة للخرق والتي يكتب عليها عادة 

عبارة »نفايات خطرة«.

تعامل بحر�ض �صديد مع الأدوات احلادة
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الأدوات  تنظي���ف  م���ن  النته���اء  بع���د 
وتغليفه���ا واإعداده���ا للتعقي���م ميك���ن خلع 

معدات احلماية ال�صخ�صية.
والو�صيل���ة الأف�صل للتخل�ض من الكمامة 
يكون بالإم�صاك بها من الرباط القما�صي 
ث���م خلعه���ا مبا�ص���رة ولي����ض  اأو املطاط���ي 
م���ن القن���اع نف�ص���ه. يج���ب تنظي���ف واق���ي 
العين���ني وقن���اع الوج���ه بامل���اء وال�صاب���ون 
ث���م تطهريه���ا اأو الإع���داد لتعقيمه���ا م���ع 
احلر����ض عل���ى ع���دم مل����ض واق���ي العين���ني 
باليدي���ن بعد نزع القف���ازات, ذلك اأنه من 
املرج���ح تلوثه ب���رذاذ الدم اأو اللع���اب اأثناء 
رعاية املري�ض. يجب و�صع الرداء الواقي 
بع���د نزع���ه مبا�ص���رة يف الوع���اء املخ�ص�ض 
جلم���ع املالب����ض املت�صخ���ة حيث يت���م غ�صل 
تل���ك الأردي���ة يف مغ�صلة الغ�صي���ل العادي. 
البال�صتيكي���ة  القف���ازات  غ�ص���ل  يج���ب 
ال�صميك���ة بامل���اء وال�صاب���ون قب���ل نزعه���ا. 

واأخرياً يتم غ�صل الأيدي جيداً. 

اإخلع معدات احلماية ال�صخ�صية

رابعًا:ا�صتخدام الإبر والأدوات احلادة والعناية بها
- ُيحّظر مل�س الإبر املُ�صترَخدمة بالأيدي.

- يحظر ثني اأو ك�صر اأو تطيم الإبر قبل التخل�س منها.
من  النتهاء  فور  واحدة  ملرة  ت�صتخدم  التي  احلادة  الأدوات  من  التخل�س  يجب   -
منطقة  من  بالقرب  يوجد  للثقب  مقاوم  وعاء  يف  بو�صعها  ذلك  ويتم  ا�صتعمالها, 

ا�صتخدامها.
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الف�صل الرابع
اإر�صادات التعقم والتطهري

اأوًل: اإر�صادات تطهري وتعقيم الأدوات
اأدوات  ُمّتبع بالن�صبة جلميع الأدوات اجلراحية والطبية, فاإنه يُتم تق�صيم  كما هو 
عالج الأ�صنان اإىل ثالثة اأق�صام هي: عالية اخلطورة, متو�صطة اخلطورة, منخف�صة 
الأدوات  نوع من  لكل  العدوى  نقل  التق�صيم على معدل خطر  اخلطورة. ويعتمد هذا 
وعلى احلاجة لتعقيمه بني ال�صتخدام والآخر, وبناء على ذلك وِطبقًا لال�صتخدام 

نَّف الأدوات كما يلي: ُت�صرَ
1- عالية اخلطورة: ُتعتب جميع الأدوات التي تتالم�س مع العظم اأو تخرتق الأن�صجة 
�صديدة اخلطورة وينبغي تعقيمها بعد كل ا�صتخدام مثل )املالقط, امل�صارط, الأزاميل, 

ة, اأدوات احلفر, املكب�س املعدين خلراطي�س التخدير املو�صعي. املِْقلرَحرَ
2- متو�صطة اخلطورة: جميع الأدوات التي تتالم�س مع الأغ�صية املخاطية والتي ل 
تتالم�س مع العظام ول تخرتق الأن�صجة, ويجب تعقيمها بعد كل ا�صتخدام واإن تعّذر 
لفها نتيجة تعّر�صها للحرارة, فيجب اتباع اأنظمة التطهري  تعقيمها نظرًا لحتمال ترَ

عايل امل�صتوى معها, مثال ذلك املرايا وُمكّثف الأملغم.
ال�صليم  اجللد  مع  تتالم�س  التي  وال�صطوح  املعدات  جميع  اخلطورة:  منخف�صة   -3
للمري�س, حيث ُيعد معّدل خطر انتقال العدوى عن طريقها منخف�س ن�صبيًا, ولذا ميكن 
اإعادة التعامل معها من مري�س لآخر با�صتخدام نظام التطهري املتو�صط اأو العادي, كما 
ميكن غ�صلها باملاء ومب�صتح�صرات التنظيف وذلك يف حالة عدم تلوّثها بالدم, ومثال 

ذلك الأجهزة الطبية )مثاًل اجلزء اخلارجي لروؤو�س جهاز الأ�صعة ال�صينية(.

ثانيًا: و�صائل التعامل مع اأدوات عالج الأ�صنان امللّوثة
اأ- تنظيف الأدوات

العالقة  املواد  لإزالة  جيدًا  الأدوات  تنظيف  يجب  التطهري  اأو  بالتعقيم  القيام  قبل 
بها, وعلى امل�صوؤولني عن تنظيف تلك الأدوات ارتداء القفازات ال�صميكة لتقليل خطر 
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اإ�صابة اليدين. كما اأن و�صع الأدوات يف وعاء به ماء اأو منّظف مبجرد النتهاء من 
ا�صتخدامها ي�صاعد على منع جفاف العوالق بها والناتة عن التعامل مع املري�س كما 
اأن تُتم عملية التنظيف  اأكرث �صهولة وكفاءة, وميكن  �صيجعل ذلك عملية التنظيف 
اأي�صًا  اأو اأحد املحاليل املنّظفة. كما ميكن  عن طريق غ�صل الأدوات باملاء وال�صابون 
ا�صتخدام الو�صائل امليكانيكية مثل )ماكينات التنظيف باملوجات فوق ال�صوتية( على 
اأنه ُيحّبذ ا�صتخدام ماكينات املوجات فوق ال�صوتية كلما اأمكن وذلك لزيادة فعالية 

التنظيف والتقليل من فر�س التعامل مع الأدوات احلادة.
    

بـ- التعقيم
القادرة  املتو�صطة  اأو  اخلطورة  ال�صديدة  الأ�صنان  عالج  اأدوات  جميع  تعقيم  يجب 
على تمل احلرارة بني ال�صتخدام والآخر بوا�صطة البخار امل�صغوط اأو بالت�صخني 
اجلاف مع اتباع اإر�صادات ال�صركة املُ�صّنعة لالأدوات. اأما الأدوات ال�صديدة اخلطورة 

واملتو�صطة والتي لن يتم ا�صتخدامها فورًا, فينبغي تغليفها قبل تعقيمها.
جـ- طرق التعقيم

ل توجد طريقة واحدة مثالية ُين�صح با�صتخدامها لتعقيم جميع الأدوات امل�صتخدمة 
يف جمال طب الأ�صنان.

1- التعقيم با�صتخدام البخار
ُيعتب التعقيم با�صتخدام البخار امل�صغوط منا�صبًا لتعقيم معظم الأدوات التي يعاد 

ْفر الأ�صنان. ب�صات امل�صتخدمة يف حرَ ا�صتخدامها مبا يف ذلك القرَ
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 2- التعقيم اجلاف باحلرارة
بع�س  يف  اجلافة  احلرارية  الأفران  ُت�صتخدم 
التي  الأ�صنان  عالج  اأدوات  لتعقيم  العيادات 
لبخار  تعّر�صها  التاآكل عند  اأو  للتلف  تتعّر�س 
عالج  اأدوات  معظم  اأن  كما  امل�صغوط,  املاء 
على  قادرة  ا�صتخدامها  يعاد  التي  الأ�صنان 
باحلرارة  ُتعّقم  اأن  وميكنها  احلرارة  تمل 
اجلافة عدة مرات, اإل اأنه ل ُين�صح با�صتخدام 

ب�صات امل�صتخدمة حلْفر الأ�صنان. التعقيم اجلاف باحلرارة مع معظم القرَ
 

3- التعقيم الكيميائي
حيث  الأ�صنان,  طب  يف  مدود  نطاق  على  ُي�صترَخدم 
احلرارة.  تتحمل  ل  التي  الأدوات  لتعقيم  ي�صتخدم 
تعري�س  اإىل  الكيميائي  التعقيم  عملية  وتتاج 
كما  منا�صبة.  زمنية  لفرتة  ة  املعّقمرَ للمادة  الأدوات 
تفيفها  ثم  ّطر  ُمقرَ مباء  الأدوات  تلك  غ�صل  ينبغي 
بعد انتهاء عماية التعقيم, ويف حالة عدم ا�صتخدام 
الأدوات بعد التعقيم مبا�صرة فاإنه يجب حفظها يف 

وعاء معقم.

الأ�صنان  حلفر  املُ�صتخدمة  ب�صات  القرَ معاجلة  اإعادة  ثالثًا: 
التي  الأخرى  الأ�صنان  واأجهزة  لل�صفط  امل�صادة  وال�صمامات 
اخلا�صة  والهواء  املاء  باأنابيب  واملت�صلة  الفم  داخل  ت�صتخدم 

بالوحدة ال�صنية



25

ب�صات 1- تعقيم القرَ
)توربني,  املنخف�صة  اأو  العالية  ال�صرعة  ذات  القْب�صة  مكونات  جميع  تعقيم  يجب 
اتباع  ينبغي  كما  واآخر.  مري�س  كل  بني  الفم  داخل  ت�صتخدم  والتي  ميكروموتور( 
تعليميات ال�صركة املُ�صنعة لتلك القب�صات بخ�صو�س التنظيف والتزييت. كما يجب 
احلر�س على اتباع التعليمات اخلا�صة بالتعقيم وذلك ل�صمان فعالية التعقيم وطول 
ُعْمر تلك القب�صات, ويفرت�س طبقًا لل�صركات امل�صنعة لتلك الأدوات اأن جميع القب�صات 

ذات ال�صرعات العالية واملنخف�صة املتوافرة حاليًا قادرة على تمل احلرارة.

مالحظة:
مبكونات  اأو  ال�صرعة  عالية  للقْب�صات  الداخلية  ال�صطوح  يف  تلّوث  دث  يحرَ اأن  ميكن 
القب�صة املنخف�صة ال�صرعة اأو بالزوايا الواقية نتيجة احتكاكها مع اإفرازات املري�س, 
من املمكن اأن ت�صبب تلوثًا يف فم املري�س التايل, ونظرًا ل�صعوبة الو�صول لأجواف تلك 
ى مب�صحها اأو غْمرها يف املطهرات ال�صائلة  الأدوات واإىل �صطوحها الداخلية فال يو�صرَ

حيث لن يعطي ذلك التاأثري املطلوب.
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2- ال�صمامات مانعة ال�صْفط
بالوحدة  املو�صولة  املياه  بخطوط  املت�صلة  ال�صفط  �صمامات  تت�صّبب  اأن  املمكن  من 
لذا  املياه,  خطوط  اإىل  اأو  القب�صة  اإىل  واإعادتها  املري�س  �صوائل  �صحب  يف  ال�صنية, 
ينبغي ا�صتخدام ال�صمامات املانعة لل�صفط )تعمل على دفع املياه باتاه واحد( وذلك 
ملنع �صحب ال�صوائل وتقليل خطر انتقال املواد امل�صّببة للعدوى, وينبغي �صيانة تلك 
ال�صمامات املانعة لل�صفط ب�صكل دوري للتاأكد من �صالحيتها ويجب ا�صت�صارة ال�صركة 

امل�صنعة يف هذا ال�صاأن.

3- تنظيف القب�صات عالية ال�صرعة
املياه والهواء منها وذلك لفرتة زمنية  القب�صة لتعمل بحيث يتم تفريغ  يجب ترك 

ل تقل عن 20 اإىل 30 ثانية بني مري�س واآخر ويتبع 
التي  املري�س  �صوائل  اإخراج  بهدف  الإجراء  هذا 
ُيحترَمل اأن تكون قد ت�صّربت اإىل داخل املوتور اأو اإىل 
خطوط املاء والهواء, وينبغي ا�صتخدام اأوعية مغلقة 
الرذاذ  انت�صار  لتقليل  ال�صرعة  عايل  تفريغ  نظام  اأو 
الناجت عن اإجراءات التفريغ تلك. بالإ�صافة اإىل ذلك 
ميكن تقليل فر�صة تراكم اجلراثيم اأثناء الليل اأو يف 
طريق  عن  املياه  خطوط  داخل  الأ�صبوع  نهاية  عطلة 
املياه  باإخراج  املياه  وال�صماح خلطوط  القب�صات  اإزالة 
عمل.  يوم  كل  بداية  يف  دقائق  لعدة  بها  املرتاكمة 

وُيعد ا�صتخدام املاء املقّطر اأو ملول امللح املعقم كو�صيلة لغ�صيل هذه اخلطوط اأحد 
العمليات اجلراحية مثل  ال�صروع يف  التي يجب اتباعها قبل  ال�صرورية  الإجراءات 

عمليات اخرتاق العظم.

4- خطوط املياه املو�صولة بالوحدة ال�صنية
املو�صولة  املياه  خطوط  بوا�صطة  العدوى  انتقال  عن  التقارير  غياب  من  بالرغم 
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التقيد  التي ينبغي  القيا�صية  فاإن هناك جمموعة من الإجراءات  ال�صنية  بالوحدة 
بها:

- ترك املياه تتدفق خالل خطوط اإمداد املاء املو�صولة بالوحدة ال�صنية يف بداية 
كل يوم عمل بالعيادة, وبعد النتهاء من عالج كل مري�س.

لل من خطر انتقال العدوى. - تعقيم القب�صات بعد عالج كل مري�س من �صاأنه اأن يقرَ
للمياه  دوري  فح�س  اإجراء  ينبغي  لذلك  امليكروبات  من  مياه  �صبكة  اأي  لتخلو   -

املو�صولة بالوحدة ال�صنية.
- ميكن ا�صتخدام املياه املوجودة يف خطوط املياه املو�صولة بالوحدة ال�صنية يف معظم 
ممار�صات طب الأ�صنان غري اجلراحية, اأما بالن�صبة للممار�صات اجلراحية التي تتم 

يف جوف الفم فالبد من ا�صتخدام املحاليل املعقمة للرتطيب اأو للغ�صل.
5- تعقيم الأدوات التي ت�صتخدم داخل الفم والتي ميكن ف�صلها ثم تركيبها لإعادة 

ا�صتخدامها
واملّت�صلة  ا�صتخدامها  ُيعاد  والتي  الفم  داخل  ت�صتخدم  التي  الأدوات  تنظيف  يجب 
مقلحة  مثل  تركيبها  واإعادة  ف�صلها  وميكن  ال�صنية  للوحدة  والهواء  املياه  بخطوط 
الأدوات  تلك  تعقيم  يجب  والهواء.  املاء  ر�صا�س  واأجزاء  ال�صوتية  فوق  الأ�صنان 
بعد عالج كل مري�س بنف�س الطريقة التي نعّقم بها قب�صات حْفر الأ�صنان مع اّتباع 
ل�صمان فعالية  الأدوات  التعامل مع تلك  املتعلقة بكيفية  امل�صّنعة  ال�صركة  اإر�صادات 

التعقيم وطول عْمر تلك الأدوات.

6- الأدوات التي ل تتحمل احلرارة والأدوات الثابتة
تتوي بع�س اأدوات عالج الأ�صنان على مكونات غري قادرة على تمل احلرارة العالية, 
كما اأن هناك بع�س الأجزاء املثبتة على الوحدة ال�صنية واملرتبطة بخطوط املياه, 
تتلوث  اأن  املرجح  من  اأنها  اإل  الفم  اإىل  ل  لُتدخرَ التي  الأدوات  بع�س  هناك  وكذلك 
اللعاب  ات  ما�صّ اأو  ال�صوء  ْقب�س  مرَ مثل  العالجية  الإجراءات  اأثناء  الفم  ب�صوائل 
مقاوم  بغطاء  الأدوات  تلك  تغطية  يجب  ال�صنية.  الوحدة  مياه  بخطوط  املت�صلة 
هو  وكما  كيميائيًا,  ومعاجلتها  تنظيفها  اأو  ا�صتخدام  كل  بعد  تغيريه  يتم  لالخرتاق 
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متبع مع القب�صات عالية ال�صرعة يجب تفريغ املياه تامًا بعد عالج كل مري�س ومع 
بداية كل يوم عمل.

7- التطهري عايل امل�صتوى
ميكن ا�صتخدام بع�س املواد الكيميائية لتطهري الأدوات الطبية واأدوات عالج الأ�صنان 
اتباع  يجب  ولذا  امل�صتوى,  عايل  تطهريًا  للحرارة  احل�صا�صة  اخلطورة  متو�صطة 
املنا�صبة لتعري�س  ال�صركة امل�صنعة بخ�صو�س الرتكيزات والفرتة الزمنية  تعليمات 

تلك الأدوات للمواد الكيميائية.

ثالثًا: ن�صائح للتعامل مع اأدوات عالج الأ�صنان
1- ل تقم بالتطهري عندما يكون التعقيم ممكنًا.

القادرة على تمل  ا�صتخدامها والأدوات  التي يعاد  الأدوات  2- يجب تعقيم جميع 
احلرارة والأ�صياء الأخرى التي لها ات�صال بدم املري�س ولعابه والأغ�صية املخاطية 

له قبل ال�صتخدام.
3- ُتعّد معظم الأدوات امل�صتخدمة يف طب الأ�صنان والتي ُيعاد ا�صتخدامها قادرة على 

تمل احلرارة وميكن اإعادة تعقيمها.
- ن�صائح للعاملني عند اإعادة التعامل مع الأدوات:

لنجاح  اأ�صا�صيًا  �صرطًا  تعقيمها  قبل  )تنظيفها(  لالأدوات  اجليد  الإعداد  يعتب   -1
عملية التعقيم.

2- ينبغي على العاملني ارتداء القفازات ال�صديدة التحّمل وواقيات العينني والرداء 
الفح�س  لقفازات  بالن�صبة  اأما  الأدوات.  مع  التعامل  باإعادة  قيامهم  اأثناء  الطبي 

املطاطية فقد تتمزق مما يوؤثر على كفاءتها يف توفري احلماية �صد اإ�صابات اجللد.
3- يجب التعامل مع الأدوات واملواد امللوثة بحر�س �صديد مع ارتداء معدات الوقاية 

ال�صخ�صية الالزمة لذلك.
رابعًا: التخزين وال�صيانة

و�صع  ويجب  لل,  للبرَ تتعر�س  ل  بحيث  خا�صة  اأماكن  يف  املغلَّفة  الأدوات  حفظ  يجب 
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الأدوات التي ّت التعامل معها داخل الأدراج واخلزائن, ويف حالة ما اإذا كانت اللفافة 
التي توي الأدوات غري �صاحلة ينبغي اإعادة تعبئة تلك الأدوات واإعادة تعقيمها.

 
خام�صًا: تنظيف الوحدة ال�صنية وما فيها من �صطوح

ال�صنية وال�صطوح املوجودة فيها والتي ُيحترَمل تلوثها باملواد  يجب تنظيف الوحدة 
الناتة عن املر�صى بعد عالج كل مري�س ويف نهاية يوم العمل, ويكون ذلك با�صتخدام 
املنا�صف ذات ال�صتخدام الواحد مع ا�صتخدام املاء واملنظف املنا�صب, ثم يُتم تطهري 

ال�صطوح با�صتخدام مطهر كيميائي منا�صب.
1- التطهري متو�صط امل�صتوى:

ُين�صح با�صتخدام املواد الكيميائية القاتلة للجراثيم. لتطهري ال�صطوح امللوثة باملواد 
ملر�س  امل�صببة  البكرتيا  ولأن  الكلور,  اأو  الفينول  ُمرّكبات  مثل  املر�صى,  عن  الناتة 
النوعية  هذه  �صد  الفعالة  املواد  ُتعد  لذا  مقاومة,  امليكروبات  اأنواع  اأكرث  من  ال�صل 
قادرة على التعامل وبفعالية �صد العديد من البكرتيا والفريو�صات امل�صببة للمر�س, 
وُيعّد ت�صري ملول �صوديوم هيبوكلوريت )م�صتح�صر التبيي�س املنزيل( يوميًا اأحد 
ملول  ا�صتخدام  يعد  كما  امل�صتوى,  متو�صط  للتطهري  املكلفة  وغري  الفعالة  ال�صبل 
الكلور برتكيز 500 جزء باملليون و�صيلة فعالة لتطهري ال�صطوح التي �صبق تنظيفها من 
العوالق الظاهرية ويجب التعامل مع ملول الكلور بحر�س �صديد ملا له من تاأثري يف 

اإتالف املعادن وخ�صو�صًا الأملنيوم.
2- التطهري منخف�س امل�صتوى:

منا�صبة  فهي  لذا  للع�صيات,  قاتلة  مواد  على  امل�صتوى  منخف�صة  املطهرات  تتوي  ل 
للنظافة املعتادة كتنظيف الأر�صيات واحلوائط وال�صطوح الأخرى.

3- التطهري وخمتبات الأ�صنان:
الفم  داخل  ُت�صتخدم  التي  املواد  من  وغريها  املختبية  املواد  وتطهري  تنظيف  يجب 
التعامل  قبل  الأ�صنان(  تقومي  اأجهزة  واملتحركة,  الثابتة  التعوي�صات  )الطبعات, 
اأنه ينبغي تنظيفها وتطهريها بعد التعامل معها  اأو خارجه, كما  معها داخل املختب 
يف املختب وقبل ا�صتخدامها داخل فم املري�س, ونظرا لتعدد املواد امل�صتخدمة داخل 
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عند  املواد  تلك  ثبات  بخ�صو�س  امل�صنعة  ال�صركة  ا�صت�صارة  علينا  ينبغي  فاإنه  الفم 
تعر�صها لإجراءات التطهري املختلفة, وتعد املواد الكيميائية املقاومة للع�صيات التي 

تقق م�صتوًا متو�صطًا من التطهري منا�صبة لهذا النوع من التطهري.

اجلدول 4: دليل طرق التطهري املنا�صبة للعنا�صر املنتقلة من واإىل خمتب الأ�صنان.

مالحظات املطهر املقرتح الطريقة * البند

على اأن يتم ال�صطف 
جيداً بعد التطهري

املركبات الكلورية                            
الغمر

الرتكيبات
املعدنية/ الأكريلية

الغلوتار األديهيد املعدنية فقط

يجب تعقيم �صوكات 
القو�ض الوجهية حرارياً 

قبل اإعادة ا�صتخدامها
مركبات الفينول الر�ض ثم امل�صح ثم 

الر�ض
املطابق والأقوا�ض 

الوجهية

ميكن حت�صري املطهر 
با�صتخدام املاء املكربت 

)امل�صبع بكربيتات 
الكال�صيوم( ورمبا ل 

يح�صن تطهريها قبل 
اأن تاأخذ و�صعها )يلزم 
لذلك مرور 24 �صاعة(

املركبات الكلورية
الغمر اأو ا�صتخدام 
الر�ض الغزير حتى 

تبتل متاماً

النماذج

طابع اإفرادي 
)اأكريليك(



31

يجب التعقيم احلراري 
لأطباق الطبعات التي 
يعاد ا�صتخدامها مع 

التخل�ض من الطبعات 
البال�صتيكية بعد 

ا�صتخدامها.

يف�صل التطهري 
بالغمر الطبعات

بعد الغمر يف حملول 
الغلوتار األدهيد لفرتات 
ق�صرية اأمراً مقبوًل, بيد 
اأن هذه الفرتة الق�صرية 

قد تكون غري كافية 
للتطهري.

املركبات الكلورية

الغمر ولكن بحذر 
حيث يتم تعري�صها 

للمطهرات التي 
تعمل يف فرتات 

زمنية ق�صرية )مبا 
ل يزيد عن 10 

دقائق لالأجلينات(.

املواد الغروية املائية 
الثابتة )الأجلينات(

ل يجوز الغمر يف حملول 
الغلوتار األديهيد القلوي.

املواد الغروية املائية 
غري الثابتة

ل ين�صح با�صتخدام 
املطهرات التي ت�صتلزم 

الغمر لفرتات تزيد على 
30 دقيقة.

الغلوتار األديهيد 
واملركبات الكلورية 
ومركبات الفينول

الغمر

املطاط متعدد 
الكربيتات

املطاط ال�صيليكوين

ي�صتخدم اأي نوع من 
اأنواع املطهرات ولكن 

لفرتات ق�صرية وذلك 
لتاليف التلف.

املركبات الكلورية

يتم التطهري عن 
طريق الغمر ولكن 

يتم تعري�صها 
للمطهرات التي 
تعمل يف فرتات 

زمنية ق�صرية )مبا 
ل يزيد عن 10 

دقائق(.

البويل ايثري



32

ل تالئمها املركبات 
الكلورية لذا ميكن 

ا�صتخدام الر�ض مبركبات 
الفينول.

الغلوتار األديهيد تطهر بالغمر كما 
ميكن ال�صتخدام 
الر�ض مع مواد 
ة. ت�صجيل الع�صَّ

طبعات اأوك�صيد الزنك 
والأوجينول

ميكن ا�صتخدام الر�ض 
مبركبات الفينول. املركبات الكلورية مركبات الطبع

يتم تنظيف التعوي�صات 
القدمية بدعكها يدوياً 
باملطهرات امل�صتخدمة 

لتطهري اليدين اأو 
با�صتخدام التنظيف 

باملوجات ال�صوتية, وذلك 
قبل تطهريها.

ال�صطف اجليد بعد 
التطهري

الغمر يف املطهر 
مع توخي احلذر 

لتجنب تاآكل املعادن 
اأو ميكن التعقيم 
بتعري�صها لغاز 

اأوك�صيد اليثيلني.

التعوي�صات

يتم ال�صطف اجليد بعد 
التطهري مع حفظها يف 
غ�صول الأ�صنان املخفف.

املركبات الكلورية املتحركة )اأكريليك/
بور�صلني(

يتم ال�صطف اجليد بعد 
التطهري

املركبات الكلورية املتحركة )معدنية/ 
اأكريليك(

الغلوتار األديهيد 
واملركبات الكلورية

الثابتة )معدنية/
بور�صلني(

يتم امل�صح النهائي باملاء 
والكحول لتجنب اإزالة 

الألوان
مركبات الفينول دليل الألوان

اإعادة ال�صطف بعد 
التطهري مركبات الفينول الرتفاعات والع�صات 

ال�صمعية 

يجب اأن يكون زمن التعر�ض للمطهر مطابقاً ملا اأو�صت به ال�صركة املنتجة. يجب �صطف 
جميع الأدوات جيداً بعد التطهري )ملدة 15 ثانية كحد اأدنى( با�صتخدام ماء ال�صنبور 

اجلاري.
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�صاد�صًا: الأدوات ذات ال�صتخدام الواحد
 يجب اأن يقترَ�صر ا�صتعمال الأدوات ذات ال�صتخدام الواحد على مري�س واحد فقط 
ثم يتم التخل�س منها حيث مل يتم ت�صميم مثل تلك الأدوات لتنظف اأو تطهر اأو تعقم 

ليعاد ا�صتخدامها.

�صابعًا: التعامل مع العينات احليوية
ت�صرب  ملنع  م  ُمكرَ بغطاء  مغلقة  �صلبة  حاوية  داخل  حيوية  عينة  كل  و�صع  يجب 
العينات لتجنب تلوث  نقلها, كما يجب توخي احلذر عند جمع  اأثناء عملية  العينة 
ال�صطح اخلارجي للوعاء الذي يحوي العينة, ويف حالة تلوث ال�صطح اخلارجي للوعاء 

فاإنه ينبغي تنظيفه اأو تطهريه اأو و�صع الوعاء داخل كي�س مقاوم للثقب.

ثامنًا: ا�صتخدام الأ�صنان املقلوعة لالأغرا�س التعليمية
لُبد من التعامل مع الأ�صنان املقلوعة امل�صتخدمة لأغرا�س تعليمية باعتبارها م�صدرًا 
علق بها من دم. وعلى جميع  للعدوى, كما يتم ت�صنيفها على اأنها عينة طبية وذلك ملا يرَ
الأ�صخا�س الذين يقومون بجمع الأ�صنان املقلوعة اأو نقلها اأو التعامل معها, اتباع نف�س 
الذين  الطالب  جميع  على  يجب  كما  احليوية,  العينات  مع  بها  املعمول  الحتياطات 
ب�صاأن  القيا�صية  الحتياطات  اإتباع  الأ�صنان  طب  جمال  يف  تعليمية  براجمًا  يتلقون 
التعامل مع الأ�صنان املقلوعة. كما ينبغي على جميع الأ�صخا�س الذين يتعاملون مع 
الأ�صنان املقلوعة لأغرا�س تعليمية التطعيم �صد فريو�س التهاب الكبد الوبائي )ب(.
بها  العالقة  املر�صى  اأج�صام  عن  الناتة  املواد  من  املقلوعة  الأ�صنان  تنظيف  يجب 
وباأحد  باملاء  غ�صلها  طريق  عن  وذلك  التعليمية  الأغرا�س  يف  ا�صتخدامها  قبل  اأوًل 
اأو با�صتخدام جهاز املوجات فوق ال�صوتية ثم الحتفاظ بها بغم�صها بعد  املنظفات 
ذلك يف ملول هيبوكلوريت ال�صوديوم م�صر حديثًا برتكيز 1000 جزء يف املليون 
اأو با�صتخدام اأي ملول كيميائي مقاوم للبكرتيا منا�صب للتعامل مع العينات املجمعة 

بعيادة الأ�صنان.
يتم  اأن  على  القفازات  ارتداء  املقلوعة  الأ�صنان  مع  يتعاملون  الذين  الأ�صخا�س  على 
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التخل�س منها مع غ�صل اليدين جيدًا عقب انتهاء اأن�صطة العمل.
تا�صعًا: التخل�س من الف�صالت

من  وغريها  املري�س  فم  من  امل�صحوبة  املختلفة  وال�صوائل  الدم  من  التخل�س  يجب 
ال�صوائل باإلقائها بحر�س يف البالوعات املت�صلة بنظام ال�صرف ال�صحي ويجب و�صع 
التخل�س  قبل  للثقب  مقاوم  وعاء  داخل  الأخرى  احلادة  والأدوات  وامل�صارط  الإبر 
داخل  الأخرى  اجل�صم  و�صوائل  بالدم  امللوثة  ال�صلبة  املخلفات  و�صع  يجب  منها. 
يتم  واأخريًا  ملنع ت�صرب متوياتها.  الإغالق  للثقب ومكمة  حقائب �صلبة مقاومة 

التخل�س من جميع تلك الف�صالت ب�صورة اآمنة.
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الف�صل اخلام�س
مكافحة العدوى يف جمال الأ�صعة ال�صنية

يجب الهتمام ب�صرورة تطبيق قواعد الوقاية من العدوى عند اأخذ الأ�صعة, ذلك 
انتقال  عنها  ينتج  قد  كما  والأفالم,  الأ�صعة  معدات  من  كل  ث  لوُّ ترَ املمكن  من  لأنه 

امليكروبات امل�صببة للعدوى.
اإجراءات مكافحة العدوى يف جمال الأ�صعة ال�صينية

اأ- املعدات الواقية:
احر�س على ارتداء القفازات با�صتمرار اأثناء و�صع الأفالم داخل فم املر�صى اأو اأثناء 
ال�صخ�صية الأخرى )كمامات, واقي  ا�صتخدام معدات احلماية  تمي�صها, كما يجب 

العينني, املالب�س الواقية( يف حالة توّقع انبعاث رذاذ ناجت عن عملية الأ�صعة.
   

اأوًل-  ا�صتخدام الأغطية الواقية حلماية معدات الأ�صعة
يجب التح�صري لعملية الأ�صعة املاأخوذة جلذور الأ�صنان وذلك بو�صع غطاء م�صنوع من 
مادة البويل ايثيلني على راأ�س اأنبوب الأ�صعة وذلك حلمايته من التلوث اأثناء اإجراء 
اأي�صر  الأغطية  با�صتخدام  الأ�صعة  اأنبوب  راأ�س  وقاية  ُتعد  حيث  للمر�صى,  الأ�صعة 
من اإعادة تطهريه با�صتخدام املواد الكيميائية بعد النتهاء من اإجراء الأ�صعة, كما 
يجب حماية مفاتيح ت�صغيل معدات الأ�صعة با�صتخدام غطاء من البال�صتيك وذلك 
يف حالة عدم وجود مفتاح ت�صغيل بالقدم, بعد النتهاء من اأخذ الأ�صعة, يجب نزع 
الأغطية والتخل�س منها مع احلر�س على عدم تلويث الأفالم. كما يجب نزع القفازات 
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والتخل�س منها ثم القيام بتحمي�س الأفالم غري امللرَوثة داخل غرفة مظلمة.
يف حالة عدم ا�صتخدام الأغطية الواقية:

ُقم بو�صع الأفالم املاأخوذة من فم املري�س داخل عبوة ثم قم بنزع القفازات والتخل�س 
منها وارتدي قفازات جديدة لنقل العبوة التي تتوي الفيلم اإىل احلجرة املظلمة 
حيث تقوم بفتح العبوة بحر�س مع اإ�صقاط الأفالم على �صطح نظيف والتخل�س من 
الأغلفة املُلرَوثة, ثم قم بنزع القفازات والتخل�س منها, واأخريًا قم بتحمي�س الأفالم.

ثانيًا- تمي�س الأفالم:
نظرًا لعدم وجود طرق عملية مّتبعة لتعقيم الأفالم لهذا فاإنه ينبغي اتباع الإجراءات 

التالية لتجنب تلّوث هذه الأفالم:
1-  قم بو�صع الأفالم املاأخوذة من فم املري�س يف عبوة ورقية.

2-  قم بنزع القفازات امللوثة وا�صتبدالها بقفازات اأخرى نظيفة.
3-  قم بو�صع العبوة داخل جهاز التحمي�س مع اإغالق الغطاء.

4-  قم بو�صع يديك املرتدية للقفازات داخل عازل ال�صوء ثم قم بفتح عبوة الفيلم 
واإ�صقاطه على �صطح جهاز التحمي�س.

5-  قم بو�صع غالف الفيلم داخل العبوة الورقية ثم قم بنزع القفازات وقلبها ثم 
و�صعها داخل العبوة الورقية.

6-  قم باإ�صقاط الفيلم داخل احلو�س  لتح�صريه.
7-  قم باإخراج يديك من جهاز التحمي�س ثم ارفع الغطاء وقم بالتخل�س من العبوة 

الورقية و�صائر املخلفات.
8-  قم بغ�صل يديك جيدًا.

اإذا مل  امل�صتخدم يف الأ�صعة  الفيلم  املا�صك: يجب تعقيم ما�صك  ا�صتخدام  اإعادة  بـ- 
يكن من الأنواع التي يتم التخل�س منها فور ا�صتخدامها.
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الف�صل ال�صاد�س
تطبيق قواعد مكافحة العدوى

 على العاملني يف جمال طب الأ�صنان

اأوًل: التطعيمات التي ُتعطى للعاملني يف جمال طب الأ�صنان:
نظرًا لنت�صار العدوى بفريو�س التهاب الكبد الوبائي البائي فعلى جميع العاملني يف 
ة بالدماء  ثرَ جمال طب الأ�صنان والذين ُيحتمل تعّر�صهم لدماء املر�صى اأو للمواد املُلرَوَّ
جمال  يف  العاملون  يتعر�س  ما  وعادة  الفريو�س.  هذا  �صد  التطعيم  على  يح�صلوا  اأن 
ح  طب الأ�صنان خلطر الإ�صابة بالأمرا�س التي ميكن الوقاية منها بالتطعيم, لذا ُين�صرَ

باإعطائهم تطعيمات �صد النفلونزا واحل�صبة والنكاف واحل�صبة الأملانية والكزاز.

ثانيًا: ت�صميم الوحدة ال�صنية والعوامل البيئية املرتبطة بها
1- يجب اإغالق الأبواب والنوافذ با�صتمرار.

2- يجب توفري حو�س به �صنبور مياه جارية و�صابون يف منطقة العالج.
3- يحظر التدخني يف الوحدة ال�صنية.

4- يجب تنب العمالة الزائدة يف منطقة العالج.
اإقامة فا�صل  5- يف حالة تواجد كر�صيني لعالج الأ�صنان يف نف�س الغرفة فالبد من 

بينهما.
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وحدة مكافحة العدوى
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