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مما ال شك فيه أن العمل الفني المناسب ال يتم بالشكل الصحيح إال في حالة تهيئة المكان والجو المناسب 

لذات العمل.. والوضع اإلنشائي ألي قسم تعقيم يلعب دوراً فاعالً في نجاح برنامج التعقيم بالشكل 

الصحيح.. وبنظرة سريعة على أقسام التعقيم ووضعها اإلنشائي في معظم المستشفيات الحالية نرى أن 

هناك قصور شديد سواء في التخطيط الهندسي للقسم أو الوضع اإلنشائي المستخدم.. ابتداء من مكان 

استقبال المواد الملوثة ومروراً بغرف استراحة العاملين وانتهاء بأماكن تخزين المواد المعقمة، ويرجع 

ذلك لعدة أسباب أهمها الخلفية البسيطة لدى بعض الشركات القائمة بالمشروع، إضافة إلى عدم وجود 

المتخصصين في معظم تلك الشركات وبالتالي عدم إلمامهم بالشكل الصحيح للموقع وآخر المستجدات 

فيه، وضعف الخلفية العلمية من قبل من قام باستالم تلك األقسام من الشركات المجهزة عند االنتهاء من 

تجهيز الموقع، لذا كان لزاماً وجود المعايير العالمية المعروفة لدى مسئولي تلك المستشفيات ليتم التأكد 

من تطبيقها قبل استالم الموقع ولتفادي استالم أقسام غير مطابقة للمعايير العالمية الحديثة يتطلب بعد 

استالمها إعادة تحديثها.. كما أن وجود العاملين محدودي الخبرة داخل أقسام التعقيم والغير قادرين على 

كشف الخلل ولفت نظر أصحاب القرار بالحلول الصحيحة تعد أيضاً من األسباب.. ومن المشاكل التي 

تزداد مع ضعف الهيكلة الهندسية ألقسام التعقيم هو قيام الكثير من األقسام في بعض المستشفيات 

بتنظيف األدوات قبل إرسالها إلى غرف التعقيم في أقسامهم بسبب ضيق المكان المخصص للتعقيم وعدم 

مطابقته للمعايير الصحيحة، وهذا اإلجراء وهو تنظيف األدوات في األقسام المختلفة يزيد احتمالية تلوث 

 األقسام ببقايا المرضى ويعرض العاملين وبيئة المكان إلى التلوث . 

تعقيم األدوات الطبية و خاصة الجراحية منها يعد من األساسيات الالزمة لضمان عدم انتقال أي من 

الميكروبات المعدية بين المرضى .. و في األيام السابقة كان يتم تنقيع بعض األدوات الحادة في الماء 

المغلي لساعات من الطرق المستخدمة لضمان التخلص من الميكروبات والتي قد تنتقل نتيجة تعدد 

االستخدام .. ومع مرور الوقت ودخول ميكروبات أخرى في عالم العدوى مثل االلتهاب الكبدي الوبائي 

بنوعيه )سي – بي ( وفيروس نقص المناعة المكتسبة  أضافة إلى ازدياد نسبة انتقال الميكروبات 

المقاومة للمضادات الحيوية واختالف قدرتها على التعايش على بعض األدوات متعددة االستخدام 

وارتفاع عزل بعض الميكروبات القادرة على التحوصل وإحداثها للعدوى داخل المستشفيات مثل ميكروب 

) كوسدليديوم  ديفسل ( أصبحت المعرفة بخفايا التعقيم وخلفيات الميكروبات من األمور األولية والتي 

 يجب أن يكون كل العاملين في الحقل الطبي على دراية بها ولو بشكل بسيط. 
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 5  المقدمة

 3 الفهرست

 4 وقع وحدة التعقيم المركزيم

 2 التصميم العام

 8 حركة الهواء

 8 القسم االداري

 9 التشطيبات والتجهيزات االساسية

 00 أنظمة مكافحة الحرائق 

 00 نظام التهوية 

 05 محطة معالجة المياه لقسم التعقيم المركزي

 05 حساب الطاقة التشغيلية 

 04 األدوات واألجهزة 

 02 ظيف وتطهير وتعقيم األدوات الطبيةسياسة  تن
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لموقعا  

يجب أن يكون موقعه مناسب في مركز المستشفى ويكون قريب من صاالت العمليات  -0

 واألقسام المختلفة :

  .بجانب العمليات -أ

تحت العمليات ويفضل أن يكون هناك مصعدان أحدهما لألدوات الملوثة واألخر  -ب

: دوات المعقمةلأل  

مصعد مخصص لنقل عربات نقل اآلالت والمستلزمات من العمليات إلى وحدة   -0

التعقيم المركزي، ومصعد آخر لنقلها بالعكس من وحدة التعقيم المركزي إلى العمليات 

 نقل اآلالت والمستلزمات(. )يجب مراعاة أن تكون أبعاد المصعد تناسب حجم عربات

نقل اآلالت والمستلزمات من العمليات إلى وحدة التعقيم أو ممر مخصص لعربات  -2

 المركزي، وممر آخر لنقلها بالعكس.

 

  المساحة

يتم حساب المساحة المطلوبة لقسم التعقيم المركزي طبقاً للعدد الكلي ألسرة المنشأة 

 0إلى  1.0الصحية أو المنشآت الصحية التي يخدمها وتتراوح المساحة التقريبية من 

. بع لكل سرير شاملة منطقة التخزين والمكاتب اإلداريةمتر مر  

  

 مثال: 

سرير تحتاج  211قسم للتعقيم مركزي يقدم خدماته لمنشأة صحية تبلغ سعتها السريرية 

 .5م 211 - 321قسماً للتعقيم المركزي بمساحة 

 

 تصميم القسم : يتكون من ثالثة مناطق تختلف في درجة النظافة  واتجاه الحركة -3

  :وهي 
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 وتتصف بما يلي: 

وال تسمح  إليهاأن تسمح بدخول الهواء يجب                             سالبة التهوية   -0

في وحدة التعقيم . األخرىالمناطق  إلىبخروج الهواء   

أقل مناطق وحدة التعقيم نظافة . -5  

. األخرى واألقسامالملوثة من جناح العمليات  األدواتتستقبل  -3  

. ميكانيكياً  أويدوياً  إمايتم فيها عملية التنظيف  -4  

التالية : األجهزةوتشمل على  -2  

  األوتوماتيكيةالجالية  -أ

الموجات الفوقة الصوتية  -ب  

   فرد ماء -ج

فرد هواء -د  

حوضين عميقين لغسل األدوات -ه  

المنظفات والمطهرات المستخدمة في عملية التنظيف -و  

فرش تنظيف مختلفة -ي  

 المنطقة الملوثة

 استالم المواد الملوثة•

 التنظيف اليدوي وااللي بما في ذلك الموجات فوق الصوتية•

 المنطقة النظيفة

 المعاينة والفحص•

 التغليف•

 (بالبخار اوالبالزما)التعقيم •

 المنطقة المعقمة

 التخزين•

 التسليم•

 المنطقة األولى  الملوثة   
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 تتصف بما يلي :

المنطقة الغير  إلىتسمح بخروج الهواء                             التهوية ايجابية -0

. منطقة التخزين المعقم إلىنظيفة وال تسمح بخروج الهواء   

نظافة بكثير من المنطقة الملوثة  واقل نظافة من منطقة التخزين المعقم . أكثر -5  

أكبر مساحة في وحدة التعقيم . -3  

وتغليفها األدواتعظم اإلجراءات التي تسبق عملية التعقيم مثل )تفقد ميتم فيها  -4  

من جودة التعقيم . التأكيدالتعقيم ويتم بها  إدخالها بأجهزةوتسجيلها ( ومن ثم    

التالية : األدواتتحتوي على   

تغليف الحرارية  ةماكين -ا  

شرات البيولوجية  حاضنة المؤ -ب  

التوثيق  ةماكين -ج  

طاوالت العمل لألقمشة واألدوات  -د  

العدسة المكبرة  -ز  

حماالت ورق التعقيم -ك  

 

 

 

 

 

 

 

لتغليف  منطقة ا :المنطقة النظيفةالمنطقة الثانية   

Sealing Machine 

Biological test incubator 

Labeling system 

Inspection  tables 

Magnifier lens 

Paper  rack  trolley 

 

التوثيق ةماكين  
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:أجهزة التعقيم المختلفة  -خ  

البخار المضغوط -  

اوكسيد  األثيلينغاز  -  

الفورمالين -  

البالزما  -  

المؤشرات الكيميائية  -ل  

ؤشرات البيولوجيةالم -ط  

 

 

 

 منطقة تخزين المواد المعقمة وتتصف بما يلي :

منطقة من المناطق تعقيم  نظافة . أكثر -0  

تعامل مثل جناح العمليات . -5  

فائقة التهوية االيجابية  -3  

من كل المناطق . إليهاتمنع دخول الهواء   

ى رفوف التخزين المعدنية .تستخدم لتخزين األدوات بعد تعقيمها وال يوجد فيها سو -4  

الثانية لجهاز التعقيم البخار المضغوط. الجهةالمعقمة من  األدواتتستقبل  -2  

المعقمة الى جناح العمليات ويتم تسليم  األدواتقريبة جداً من المصعد النظيف الذي يرسل  -6

. خاللهااألقسام المختلفة من  إلىالمعقمة  األدوات  

 حركة العاملين

 

 

: منطقة تخزين المواد المعقمةمنطقة الثالثة ال  

Autoclave

s 
Ethylene oxide 

Formaldehyde 

Plasma Sterilization 

Chemical Indicators 

Biological Indicators 

 يجب ان يراعي تصميم الوحدة وتصميم االبواب الفصل بين حركة العاملين حيث ال يدخل العاملون من المنطقة

 الملوثة إلى المنطقة النظيفة أو العكس.

 



 

 

 
 حقوق الصبع والنشر محفوظة

5102عبداللطيف عبدالعزيز ..  
8 

:الهواءحركة   

: يجب إن يكون ضغط الهواء في مناطق التعقيم على النحو التالي  

Soiled Receiving and 

Decontamination Room  

Negative Air 

pressure 

()  منطقة االستالم

 والتنظيف

Preparation, Assembly & 

Sterilization Area 

Positive Air 

pressure 

()  منطقة فحص وإعداد

الت واألدوات وتغليف اآل

 الجراحية

Preparation and 

Inspection of Surgical 

Linens and Packs 

Positive Air 

pressure 

()  منطقة فحص وإعداد

وتغليف المفارش 

 والغيارات الجراحية

Clean/Sterile Storage Positive Air 

pressure 

(+)  منطقة تخزين اآلالت

 والمستلزمات الجراحية

  

أن يكون فرق الضغط بين )منطقة الفحص والتغليف( و)منطقة االستالم  ويراعى

باسكال ويوجد مانومتر مثبت في الجدران منطقة االستالم  02والتنظيف( ال يقل عن 

والتنظيف لبيان هذه القراءة ويتم الفصل تماما بين هذه المناطق فيما عدا األبواب 

معتمد للقسم و التي ال يتم فتحها إال والنوافذ التي توضع حسب الرسم المعماري  ال

 للضرورة ثم يعاد غلقها فورا.

 القسم اإلداري:

وقاعة اجتماعات. وحدةالمدير ل ومكتب )مكتبين على األقل( كاتبملل   

:االستالم  

مدخل مستقل مع مساحة واسعة تكفي الستقبال حاويات نقل االدوات الملوثة وتجميعها  -

  . سم 051خل ال يقل عن بعيدا عن الممرات وعرض المد

تحتوي هذه المنطقة على المصعد المتصل بالعمليات والخاص بنقل اآلالت والمستلزمات  -

 الملوثة )إن وجد(.
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 التشطيبات والتجهيزات األساسية:

 المواد وتتحمل الدورية للنظافة قابلة القسم تجهيزاتتشطيبات و تكون أن يجب

 . األسطح تنظيف في المستخدمة

 ضيات:األر

يجب أن ال يتم تشطيب األرضيات إال بعد إنهاء أعمال ما قبل التركيب لألجهزة ونقل  -

األجهزة لمواقعها النهائية داخل القسم شامله نقاط صرف أجهزة التعقيم وغساالت اآلالت و 

درجه مئوية وبأقطار ال  91إلى  61تكون مواسير الصرف من ماده تتحمل الحرارة من 

 سب المواصفات الفنية . بوصه ح 5تقل عن 

وصالت الماء المعالجة والبخار والهواء يفضل أن تكون من أعلى األجهزة التي بحاجه  -

بوصه وضغط ال يقل عن  0،52لها ويوجد مصدر ماء مستقل لكل جهاز بقطر ال يقل عن 

 0،52بار .  البد من توافر مصدر خارجي للبخار لكل جهاز تعقيم بقطر ال يقل عن  5

 بار.   4ضغط ال يقل عن بوصه و

 بار. 3بوصه وضغط ال يقل عن  1،2مصدر الهواء لكل جهاز تعقيم على حده بقطر   -

تغذية الكهرباء لكل جهاز تتوقف على مواصفات أجهزة الشركة الصانعة والتي يتم   -

فولت ويراعى ذلك.  381أو  551الترسيه عليها للتنفيذ سواء أحادي أو ثالثي األطوار  و 

اللتزام بكتالوج التركيب والتشغيل للشركة الصانعة لكل جهاز فيما يخص التمديدات ويتم ا

 الخارجية والوصالت  والمفاتيح وما يذكر خالف ما تقدم .

يراعى أال تكون التمديدات ملتصقه ببعضها وتكون المسافة بينها ال تقل عن ثالثون سم   -

 باقي التمديدات.سم عن  21و كابالت الكهرباء على مسافه ال تقل عن 

المنطقة المتسخة أن تكون فتحات الصرف الخاصة بتنظيف األرضيات بعيده  فييراعى   -

وناحية أحواض الغسيل اليدوي ويراعى ميل األرضيات ناحية الصرف بحيث  األجهزةعن 

 سم طولي . 011سم /  1،2يكون 

  تسبب ال بمادة مغطاةومانعة لتسربها /  للمياه منفذة غير األرضيات تكون أن يجب 

وحركة عربات النقل وتروليات التحميل والتنزيل  اليومي التنظيف عملية تتحملو االنزالق

 والخدمة الشاقة .

   والحرارة (  الرطوبةضد  الحماية)  الفنيةويكون تشطيب األرضيات وفقا للمواصفات

ويتم التنفيذ م لم 5وتكون عوازل األرضيات من ألواح كلوريد عديد الفينيل الملدن بسمك 

 ASTMD 4551والمواد  لالختبارات األمريكية للجمعية القياسيةحسب المواصفات 

 . DIN 16937 األلمانية القياسيةوالمواصفات 

 .تجنب وجود السجاد أو غطاء األرضيات الناعمة المشابهة للسجاد 

 .تجنب وجود بالوعات في النطاق النظيف 
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  بحيث بالحائطدرجه عند موضع اتصالها  42 بانحناءيجب أن تكون األرضيات مرفوعة ،

ألنها تساعد  الجدرانال  توجد زوايا حادة )يجب تجنب وجود وصالت بين األرضيات و

 . على تواجد الرطوبة وتشجع على نمو الميكروبات(

 

 :  الجدران

  يجب أن تكون األسطح ناعمة ، خالية من الشقوق. ومنفذه من  دهانات و مواد عازله

 والحرارة ( الرطوبةضد  الحماية)  الفنيةوفقا للمواصفات  والرطوبة للحرارة

 .تجنب وجود وصالت أنابيب مكشوفة 

  استخدام مادة االيبوكسى المطلي ) البالستيك المقوى بالفبر ( أو استخدام الطالء

 بواسطة الرش في مناطق المعالجة.

 زودة بعجالت. يجب حماية الجدران من التلف العرضي من اصطدام العربات الم 

 

 السقوف :

 أي أو الهواء طريق عن أجسام دخول لمنع الغلق محكمة النظيفة الغرفة تكون أن يجب 

 ذات المستعارة األسقف استخدام عدم يجب) األسقف اتفتح خالل فراغ من ملوثات

  (.الغلق محكمة وغير التنظيف صعبة لكونها المنفصلة البالطات

 دهانات و مواد عازله للحرارة والرطوبة وفقا   منفذه من األسقف تكون أن يجب

 للمواصفات الفنية ) الحماية ضد الرطوبة والحرارة ( .

 

 اإلضاءة:

  وال تقل شدة  الفلورسنتيجب اختيار تجهيزات اإلضاءة بعناية من وحدات إضاءة من

فوق طاوالت العمل و في مناطق المعالجة والتخزين لضمان   .lux 500عن  اإلضاءة

 ة عملية التنظيف وتجنب الشقوق التي تسمح بتجمع األتربة.سهول

 

 النوافذ واألبواب :

  ضد  الحمايةلتنفيذ  )  الفنيةيجب أن تكون النوافذ واألبواب مصممه طبقا للمواصفات

 والحرارة ( . الرطوبة

   األبواب في المنطقة الملوثة والمناطق النظيفة محكمة الغلق غير قابلة للفتح ومتوافقة

 ع سطح الحائط.م

 .سهولة الوصول للنوافذ داخلياً وخارجياً لضمان سهولة عملية التنظيف 
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  تصميم األبواب للتشغيل آلياً أو نصف آلياً مع ضمان سهولة مرور العاملين وعبور

 عربات النقل دون إعاقة 

  غلق األبواب ذاتياً بواسطة قفل هوائي يوفر حاجز ضد فقدان الضغط وضد دخول الهواء

 ملوث للمناطق النظيفة.ال

 

 : أنظمة مكافحة الحرائق

 وزارة الصحة  مبانيلتنفيذ  الفنيةللمواصفات يتم تنفيذ نظام مكافحة الحرائق وفقا  -

أعمال الكهرباء يتم  وباقي الداخليوشبكة الحاسب األلى والنداء  الداخلية اإلذاعةأنظمة  -

 . الفنيةللمواصفات تنفيذها وفقا 

 

 نظام التهوية:

 ب ضمان منع دخول هواء غير نظيف من المناطق المجاورة بواسطة وجود ضغوط يج

 هواء مختلفة 

  ينبغي خلق تيار هواء متدفق يحمل الهواء الملوث بعيداً عن المناطق النظيفة )يوجد

تدفق للهواء بصفة عامة من المناطق النظيفة إلى المناطق المتسخة وذلك للمحافظة 

 على منع انتشار العدوى(

 مان عملية  تغيير الهواء بعدد دورات محدده في الساعة لكل منطقة على حدة :ض- 

 مئويةدرجه  08-06دورات هواء / ساعة . درجة الحرارة:  01: الملوثة المنطقة 

 . % ضغط سلبى (61-%32: الرطوبة

 : 51دورات هواء / ساعة . درجة الحرارة:  01منطقة التحضير والتغليف والتحميل-

 ( إيجابي% ضغط 61-%32: الرطوبة. ويةمئدرجه  53

 الرطوبة. مئويةدرجه  54دورات هواء / ساعة . درجة الحرارة:  4: المعقمة المنطقة 

( ويلزم وضع وحدات قياس ومونيتورز لبيان هذه القراءات  إيجابي% ضغط 61-01:

 كل منطقه. في

  دخول التكييف  نقاط فيهيبا فلتر  5يجب تزويد نظام التهوية المركزي للقسم بعدد

 اختبارهاللمناطق وفى مخارج وحدة مناولة الهواء للقسم وأال تقل كفاءة الفالتر عن 

ميكرون ويجب أن يتوافق نوع الفالتر مع  1،3 -% 99،999بشهاده معتمده عن 

 BSI 2831 واإلنجليزية ASHRE 75-51 األمريكيةالمواصفات 

 لتر دائم قابل للغسل أو بفلتر قابل عند وجود نظام المركزي للتهوية يجب تزويده بف

 %.68لالستبدال بحيث ال تقل كفاءته عن 
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 محطة معالجة المياه لقسم التعقيم المركزي :

حالة عدم توفر مصدر  فيبوحدة معالجة مياه مستقله  المركزييلزم تزويد قسم التعقيم  -

ل الغسيل مياه معالجة بالمستشفى لضمان جودة الماء الالزم لجميع عمليات ومراح

 والتعقيم وتشغيل األجهزة بالقسم . والتطهير

 

 حساب الطاقة التشغيلية:

على: استنادا على المعايير العالمية، يتم تقدير الطاقة التشغيلية لوحدة التعقيم بناءً   

 اجهزة التعقيم بالبخار: - أ

( بالبخار لكل THE ACTUAL CAPACITYليترات سعة تعقيم فعلية ) 4ما يعادل  .0

 دي )خارج العناية الحرجة والطوارئ  والعمليات(سرير عا

( بالبخار THE ACTUAL CAPACITYفعلية ) تعقيم ليترات سبعة 0ما يعادل  .5

 . لكل سرير عناية مركزة وسرير طوارئ

( THE ACTUAL CAPACITYفعلية ) ليترات عشرة تعقيم01ما يعادل  .0

% من الحجم الفعلي 81بخار بالبخار لكل غرفة عمليات الحجم الفعال لجهاز التعقيم بال

 للجهاز.

 % من السعة الفعلية الكلية للطوارئ )احتياطي( .52يضاف ما يعادل  .5

 

 مثال: 

 سرير  522قسم للتعقيم مركزي يقدم خدماته لمنشأة صحية تبلغ سعتها السريرية 

 .غرف عمليات( 2سرير عناية حرجة وطوارئ +  21سرير عادي +  511)

 0511( = 01×2( + )0×21( + )4×511لوبة للوحدة = )الطاقة التشغيلية المط 

 .ليتر سعة تعقيم بالبخار فعلية 

  قيم فعلي ويضاف عليتر ت 611أي ان المستشفى يحتاج إلى جهازي تعقيم بالبخار حجم

 ليتر فعلي. 311لهما جهاز احتياطي سعة 
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 أجهزة بالزما الغاز: -ب

وبة بالمنشأة الصحية طبقاً لعدد العمليات يتم حساب حجم أجهزة بالزما الغاز المطل

التي يتم إجراؤها يومياً وهو ما يتناسب غالباً مع  حجم المنشاة الصحية وسعتها 

 السريرية، كاآلتي:

  عمليات يومياً ( = جهاز  0 - 2)عدد العمليات يتراوح من  311عدد األسرة

 ليتر(. 011واحد )بحجم  

  عملية  03 - 8عدد العمليات يتراوح من سرير ) 011إلى  211عدد األسرة من

 ليتر(. 021يومياً( = جهاز واحد )بحجم  

  08 - 03سرير )عدد العمليات يتراوح من  0011إلى  011عدد األسرة من 

 ليتر(. 021ليتر + جهاز بحجم  011عملية يومياً( = جهازين )جهاز بحجم 

  52 - 08ح من سرير )عدد العمليات يتراو 0211إلى  0011عدد األسرة من 

 ليتر(. 021عملية يومياً( = جهازين )بحجم 
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الرعاية الصحي( استخدام التراكيز المختلفة للكلور في مؤسسة 9جدول رقم )  

 

 جزء بالمليون حسب التالي :: لحساب تركيز الكلور يتم تحويل التركيز الى  مالحظة

 جزء بالمليون . %21111 = 2 -0

  جزء بالمليون . %61111 = 6 -5

 جزء بالمليون . %62111 = 6.2 -3

 جزء بالمليون . %01111 = 0 -4

   %الكلور المستخدم                - 0= عدد اجزاء الماء لكل جزء من مادة الكلور المركز              

تحضيرهامطلوب الكلور ال %  

 % ؟2جزء بالمليون من  محلول كلورين  تركيزه   511:  تحضير0 مثال

 لحساب عدد المكاييل حسب التركيز المتوفر والمطلوب وحسب المعادلة المعمول بها سابقاً 

 = عدد مكاييل الماء . 0 –التركيز المتوفر على التركيز المطلوب 

 :0الحل 

%2مكيال ماء مقابل مكيال واحد من كلور  549= 521-0=  5 ÷211=  0 – 511 ÷ 21111  

 % ؟6جزء بالمليون من  محلول كلورين  تركيزه   211:  تحضير : 5مثال 

 : 5الحل 

 %6مكيال ماء مقابل مكيال واحد من كلور  009=  0 -  211 ÷ 61111

ضحة لعمال يمكن تحويل المكيال الى أي حجم متعارف عليه ويجب كتابة التعليمات وامالحظة / 

 النظافة من قبل مشرف القسم المسؤول أو مسؤول مكافحة العدوى في المستشفى .

عنوان السياسة : تنظيف وتطهير وتعقيم 
 األدوات الطبية 

  IC-9 – ICU – BCSHرمز السياسة :

  29الى  1حة  الصف

  50/6/5105تاريخ األعداد :  أعداد : وحدة مكافحة العدوى

  الفئة المستهدفة : الكوادر الصحية 

 معالجة انسكاب الدم وسوائل الجسم المعدية تطهير االرضيات واالسطح

 جزء بالمليون 211 جزء بالمليون 511
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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 .

 يع العاملين بخطوات معالجة األدوات الطبية والجراحية حسب اإلجراء .إلمام جم 

 . عدم استخدام الحرارة الجافة لتعقيم الشاش والورق 

 . عدم استخدام العبوات الرطبة بعد التعقيم واعتبارها غير معقمة 

 . إعادة التعقيم في حالة الشك فيما إذا كانت العبوة معقمة أم ال 

خدام المؤشرات المختلفة .فعالية التعقيم باست  

 الهدف :

منع انتقال العدوى بالميكروبات المسببة للمرض بسبب إعادة استخدام األدوات الطبية 

 والجراحية .

 التعريفات :

 ( Antimicrobialالعامل المضاد للميكروبات )

 هو أي عامل يمكنه أن يقضى على  الميكروبات أو يعوق نموها وانتشارها.

 ( Biocidal: ) الحيويالمبيد 

مل فيزيائي يمكنه القضاء على كافة الميكروبات المسببة اهو أي مادة كيماوية أو ع

 للمرض وغير المسببة للمرض 

 Biologic indicator (BI )المؤشر الحيوي البكتيري )

معيار يحتوي على عدد من أبواغ البكتيريا )الحويصالت البكتيرية( أعد لمعايرة نظم التعقيم 

ار ما إذا كانت ظروف التعقيم قد تمت بنجاح أم ال , ويختلف نوع األبواغ و إظه

 )الحويصالت( البكتيرية الموجودة في هذا المعيار باختالف نوع التعقيم.

: باستخدام الوسائل الفيزيائية والكيماوية إلزالة Decontaminationإزالة التلوث  -0

لى األدوات بحيث تصبح هذه األدوات على وتثبيط أو القضاء على الميكروبات الموجودة ع

على المرضى وتبدأ من التنظيف وتنتهي بالتخزين أو  الستخدامهاقدر من األمان 

االستخدام . وقد تشمل عملية إزالة التلوث التنظيف والتطهير والتنظيف والتعقيم حسب 

 نوع اآلالت المستخدمة وكيفية االستخدام .

وة الجوهرية األولى التي يتم تنفيذها عند إعادة معالجة هو الخط :Cleaningالتنظيف  -5

األدوات ،وتشمل عملية التنظيف على مادة منظفة أو سائل إنزيمي للتخلص من المواد 

الغريبة )مثل األتربة والمواد العضوية والميكروبات ( التي تصيب المعدات واآلالت وأزاله 

 كل ما هو مرئي .
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عملية كيمائية أو فيزيائية تقلل )عدد الميكروبات ما عدا  : أيDisinfectionالتطهير  -3

 األبواغ (إلى الحد الذي يصبح التعامل مع ما تم تطهيره أمناً .

: هي عملية تستخدم فيها المواد الكيميائية أو الفيزيائية لكي تقتل  التطهير عالي المستوى -أ

 البويغات الجرثومية . دقيقة ما عدا 31جميع الكائنات الحية الدقيقة في أقل من 

: هي عملية تستخدم للقضاء على جميع الجراثيم المسببة التطهير متوسط المستوى -ب

لألمراض البكتيريا ،ومعظم الفيروسات والفطريات ولكن ال تقضي على بعض الفيروسات 

 )خاصة الصغيرة ، الفيروسات بدون ظروف ( والبيغات الجرثومية .

: هي عملية إزالة معظم البكتريا المسببة لألمراض وال تقضي التطهير منخفض المستوى -ج

 على البويغات .

حيث تعمل هذه المواد على قتل كافة الميكروبات، إال أنها قد  ةكيميائي موادهي المطهرات  -4

 تعجز عن قتل كافة األبواغ الجرثومية )الحويصالت البكتيرية( .

باستخدام الحرارة غير مناسًبا أو إذا كان من الممكن يستخدم التطهير الكيماوي إذا كان التطهير 

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 

ومية )الحويصالت البكتيرية( التي تلوث المطهرات من القضاء على الميكروبات واألبواغ الجرث

 المعدات واألدوات ولكنها تعمل على تقليلها إلى المستوى الذي ال يضر بالصحة .

هو العامل الذي يتسنى  Low level disinfectant (LLD)المطهر المنخفض المستوى ) -أ

ا المسببة للسل ( من خالله القضاء على كافة البكتيريا الحية المتكاثرة ) ما عدا البكتيري

ال في  الا والفيروسات الدهنية وبعض فيروسات غير الدهنية وبعض الفطريات , إال أنه ليس فعا

 القضاء على األبواغ الجرثومية )الحويصالت البكتيرية( .

هو  Intermediate-level disinfectant (ILD: )المطهر ذو المستوى المتوسط: ) -ب

 ة البكتيريا المسببة للسل  ًالى البكتيريا الحية المتكاثرة ، متضمعامل يمكن من خالله القضاء ع
، والفيروسات الدهنية وبعض الفيروسات غير الدهنية والحويصالت الفطرية ، إال أنه ليس 

 في القضاء على األبواغ الجرثومية )الحويصالت البكتيرية( . فعاالً 

يعرف المطهر ذو  High-level disinfectant (HLD)المطهر ذو المستوى المرتفع: ) -ج

المستوى المرتفع بأنه المادة أو العملية التي يتسنى من خاللها القضاء على بعض األبواغ 

وتحت درجة حرارة  الجرثومية )الحويصالت البكتيرية( حينما يتم استخدامه بتركيز مناسب

و المستوى المرتفع مناسبة وفي ظل الظروف المناسبة , ومن المتوقع أن يكون لهذا المطهر ذ

ا بالغاا في مقاومة البكتيريا الحية المتكاثرة غير البوغية والفطريات والفيروسات كما يعمل  أثرا

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 مّعقمة ذات قدرة على القضاء على 

األبواغ الجرثومية )الحويصالت البكتيرية( , وجدير بالذكر أن تطهير األدوات سريعة التأثر 

 . بالحرارة يتطلب وقتاا أطول في معالجتها بالمواد الكيماوية

 (Sterilizationالتعقيم : ) -5

التخلص من الميكروبات والقضاء على كافة أنواع الحياة الميكروبية بما في ذلك األبواغ هو عملية 

الجرثومية )الحويصالت البكتيرية( وذلك من خالل عمليات فيزيائية أو كيماوية , ويلزم تنظيف 

تم فيها مالمسة دم على أنها أدوات خطيرة والتي  وتعقيم المعدات أو األدوات التي تم تصنيفها

 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 .

مل نوع المادة المصنوع منها اآللة أو وتعتمد طريقة التعقيم في اختيارها على عدة عوامل تش
ة المراد تعقيمها ونوع وعدد الميكروبات المفترض وجودها على سطح اآللة وتصنيف األداة االمعد

  .وإمكانية توافر طرق التعقيم

 

 Autoclave: التعقيم باستخدام البخار تحت ضغط  -أ

يم األدوات التي تستخدم الختراق يعد التعقيم باستخدام البخار من أفضل الطرق المتبعة في تعق

ة مثل األدوات الجراحية تتلف هذه األدوات بسبب الحرار ن الالجلد و األغشية المخاطية، بشرط أ

و لعل أهم ما يميز التعقيم بالبخار هو إمكانية االعتماد المعدنية وغيرها )ستل ستيل( والشاش 

 قاتل للحويصالت ،غير سام و قليل التكلفة  المجهرية، فضالً عن أنه حياءعليه في القضاء على األ

 كبيرة على اختراق األنسجة.القدرة الكما يمكن رفع درجة حرارته بسرعة بالغة و له  البكتيرية

يجب أن يستمر التعقيم بالبخار لمدة محددة بحيث تصل األدوات المراد تعقيمها إلى درجة حرارة 

بار فوق الضغط الجوي، و هذه الدرجة  0.136دقيقة تحت ضغط  51درجة مئوية لمدة  050

 المجهرية المتحوصلة و غير المتحوصلة. االحياءكافية لقتل كافة أنواع 

يتمتع هذا النوع بفاعلية ملحوظة، و بسرعة الوصول إلى درجة حرارة مرتفعة، و التوغل داخل 

ة، و يمكن استخدامه في له آثار سامة، و هو قليل التكلف ليس هذا ىاألدوات واآلالت. و باإلضافة إل

 تعقيم السوائل. 

 :هنالك عيوب ألستخدم معها هذه الطريقة وهيو مع هذه المزايا، 

 المرتفعة. البد أن تكون األدوات قادرة على تحمل الحرارة و الرطوبة -0

 لتعقيم المساحيق والمراهم والزيوت. الطريقة صلحتال  -5
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 Ovenئي( التعقيم الحراري الجاف )الفرن الكهربا -ب

لضمان الوصول إلى التعقيم الحراري الجاف عن طريق الفرن الكهربائي يلزم توفير مصدر دائم 

لزجاج الذي يعاد استخدامه، و األدوات المعدنية، اتعقيم  فيمن الكهرباء، و تفضل هذه الطريقة 

 قابلةألدوات الهذه الطريقة عند تعقيم ا استخدامو الزيوت، و المراهم أو المساحيق، و ال ينبغي 

للحرق أو االنصهار. يجب أن تكون أفران التعقيم مزودة بمروحة داخلية لضمان توزيع الحرارة 

 بشكل متساوي على جميع األدوات.

، كما أنها تصل هذه الطريقة اإلمائيةيمكن استخدام هذه الطريقة للزجاج و المساحيق و الزيوت 

ي الوقت ذاته ال تؤدي إلى صدأ المعدات أو تآكلها. و غير القابلة للفك، و فالإلى أسطح اآلالت 

 مقارنة بغيرها تعتبر هذه الطريقة منخفضة التكاليف. 

للحرارة ألوقات طويلة، كما أن  واآلالت إال أن التعقيم بهذه الطريقة يتطلب تعرض األدوات

رتفعة إلى . قد تؤدى درجات الحرارة الميغير متساوالالحرارة تخترق المواد ببطء و بشكل 

إتالف المصنوعات المطاطية و بعض األلياف، و هو ما جعل هذه الطريقة تستخدم لمجموعة 

 محددة من المواد.

:هي من وسائل التعقيم الحراري التي يتم فيها استخدام البخار  السريع التعقيم الحراري -ج

الل دقائق محددة المضغوط للقضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية بما فيها األبواغ خ

 وتستخدم لألدوات التي تحتاج الى أستخدام فوري وبدون تغليف .

استخدم غاز أكسيد اإليثلين منذ الخمسينات باعتباره أفضل الغازات  : التعقيم بالغاز -س

المستخدمة في التعقيم تحت درجة حرارة منخفضة. ثم ظهر بعد ذلك عدة وسائل أخرى مثل 

وتستخدم لألدوات  و بالزما غاز أكسيد الهيدروجين Oxygen Peroxideكسيد الهيدروجينوأ

التي ال تتحمل الحرارة متل المواد البالستيكية واألدوات الجراحية الحساسة مثل المناظير 

 الصلبة .

:وسيلة من وسائل التعقيم البارد باستخدام محاليل كيمائية مثل  التعقيم الكيميائي -ش

% (للقضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية بما فيها 5.5أو % 5)الجلوترالدهايد  بتركيز

 األبواغ وتستخدم لألدوات الجراحية أو المعدات الطبية الحساسة مثل المناظير .

  Sterilization Indicatorsمؤشرات التعقيم  -6

دة عبارة عن مؤشرات متعددة األهداف واألنواع  وتستخدم بشكل مستمر لقياس والتأكيد من جو

التعقيم. منها يستخدم داخل الرزم واألدوات ومنها ما يستخدم عليها من الخارج ومن أمثلتها 

 المؤشرات الكيميائية والبيولوجية .
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: تعمل هذه المؤشرات التي تعتبر جزءاً من جهاز التعقيم على تسجيل  مؤشرات ميكانيكية -أ

 . القراءات المختلفة للتعقيم مثل الوقت والحرارة والضغط

 : مؤشرات تستخدم للتأكد من جودة التعقيم وتستخدم مؤشرات كيماوية -ب

 داخلياً وتوضع في األماكن التي يستغرق وصول عوامل التعقيم اليها وقتاً 

 طويالً ،وقد توضع على عبوات المغلفة من الخارج بحيث تميز العبوة التي 

 وصلها مواد التعقيم من غيرها ومنها : 

 ير لونها عند الوصول الى درجة الحرارة المطلوبة .شرائط يتغ -0

 كريات موجودة بأنابيب رفيعة تذوب لدى الوصول الى درجة  -5

 الحرارة والوقت والضغط المناسب .

 أشرطة كاشفة للتأكد من وصول الحرارة والوقت والضغط الى معدالتها المطلوبة . -3

 واد الكيماوية أو الغاز أو كالهما معاً .أشرطة كاشفة للتأكد من فعالية التعقيم بالم -4

( للتأكد من كفاءة المعقمة بتفريغ الهواء وال يستخدم اال  bowie- dickدك ) –فحص بوي  -2

 في المعقمة البخارية .

 المؤشرات البيولوجية -ج

مؤشرات تعتمد في استخدامها على األبواغ الجرثومية )الحويصالت البكتيرية ( المقاومة 

لتحديد ما إذا كانت عملية التعقيم قد تمت بنجاح أم ال . فيمكن الحكم على نجاح عملية  للحرارة

التعقيم في حالة القضاء على حويصالت البكتريا الموجودة في العبوات أو على شرائط االختبار 

التي توضع داخل جهاز التعقيم أثناء عمله . وبعد إتمام عملية التعقيم توضع المؤشرات 

ساعة فإذا لم يظهر أثراً للبكتريا  48ية في حاضنة خاصة تساعد في عملية النمو لمدة البيولوج

كانت عملية التعقيم ناجحة .وتبرز أهمية هذه الطريقة في أنها تحدد فعالية التعقيم بشكل مباشر 

 لكن يتضح قصور هذه الطريقة في أنها غير فورية .

حيث يجب عمل مزرعة بكتيرية والتعرف على  مقارنتاً بالمؤشرات الميكانيكية، والكيماوية

 نتائجها قبل أن يتم تحديد فعالية التعقيم وهي نوعين من الميكروبات :

  Bacillus stearothermophils  * للتعقيم البخاري يستخدم للبكتريا 

    Bacillus subtitles* للتعقيم الحراري والجاف والغاز تستخدم للبكتريا 
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جهاز بشكل يومي للتأكد من جودة عملية التعقيم ويوضع  مغلف واحد يوميا لكل يستخدم           

 .الجهاز بداخل

 

 

 

 

 

 سبورات ةيقدرة أجهزة التعقيم على قتل البكتيريا المرض الختبار يستخدم أسبوعيا

(spores) 

 

 

 

 

 (no growth) للتأكد من سلبية نمو الميكروبات حاضنة لمزرعة الميكروبات
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 دورة معالجة المعدات )خطوات إزالة التلوث (

 

 

 

 

 

 

 

 

ولمعالجة األدوات تجرد بخطوتين رئيسيتين أولهما التنظيف بمراحل المختلفة وهي أهم مرحلة 

حيث أن التنظيف الجيد وخاصة باستخدام المواد الكيميائية الخاصة بها تزيل لوحدها ما يقرب 

وبعدها يتم أجراء عملية التعقيم أو  Bio burden% من التلوث والحمل البكتيري 81من 

التطهير عالي المستوى حسب األجراء ، وذلك بناءاً على تصنيف سبولدنج لإلجراءات الطبية 

Classification Spaulding  و يتم تخزينها بناءاً على معايير وبعد ذلك تستخدم فورأ أ

  .مهمة
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  Classification Spauldingتصنيف سبولدنج لإلجراءات الطبية 

أمثلة على  نوع اإلجراءات الرقم
 اإلجراءات

المستوى المطلوب 
 لألدوات

كيفية معالجة 
 األدوات

 عالية الخطورة 0

Critical 
جميع األدوات 
الجراحية مثل 
منظار البطن، 
منظار الركبة، 
منظار المثانة 

 البولية

 البخار المضغوط تعقيم
 التعقيم الكيميائي
غاز أوكسيد 

 األثيلين

 متوسطة الخطورة 5

Semi critical 
تنظير المعدة 
والقولون 
والمستقيم 

 والقصبات الهوائية

تطهير عالي 
 المستوى

استخدام المطهرات 
عالية المستوى 

 مثل الجلوتردهايد 

 منخفضة الخطورة 3

Non critical 
قياس العالمات 
الحيوية وفحص 
 بالسماعة الطبية

تطهير منخفض 
 المستوى

استخدام 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          

 

 

 

 

 

 Protective Equipments وسائل الوقاية الشخصية 
Personal 

 Transport Trolley عربات نقل مغلقة 0
 Cleaning Brushes فراش للتنظيف )مختلف األشكال واألحجام 5

 Soft Sponge قطع أقماش أو أسفنج ناعم 3
 Water Gun فرد ماء مضغوط 4
 Air Gun فرد هواء 2
 Cleaner Ultrasonic جهاز غسل الي )موجات فوق الصوتية ( 6
 Washer Disinfection غسالة األدوات األوتوماتيكية 0
  Stainless Still Working table طاولة معدنية غير قابلة للصدأ 8

 Inspection table طاولة مجهزة بإضاءة 9

 Sealing Machine ماكنة تغليف حرارية 01
  Biological test incubator حاضنة المؤشرات البيولوجية 00
 Magnifier  lens العدسة المكبرة 05
 Sterilizers التعقيم المختلفةأجهزة  03
 Labeling system نظام التوثيق 04
 Paper rack trolley حماالت ورق التعقيم 02

 Alcohol hand rub مطهر اليدين الكحولي  06
 Deep washing basins حوضين عميقان  00
 Detergents المنظفات )مثل المحلول اإلنزيمي ( 08
 Towels قماش كتاني  09
الكواشف الكيميائية ومؤشر كيميائي  51

 موحد
Chemical Indicators & 

Chemical  
 biological indicators المؤشرات البيولوجية 50
 Card index سجل خاص بأعداد أنواع االدوات والرزم 55
 Drying towels أقمشة خاصة لتجفيف األدوات 53
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 التي تسبق عملية التنظيف: اإلجراءات

 شطف السوائل واإلفرازات عن األدوات واآلالت.  -0

 ارتداء وسائل الوقاية الشخصية . -أ

 شطف السوائل واإلفرازات عن األدوات واآلالت باستخدام الماء الجاري البارد . -ب

 حظة ما يلي:نقل األدوات الى وحدة التعقيم المركزي أثناء نقل وأستالم األدوات يجب مال -5

 نقل األدوات الى وحدة التعقيم المركزي بعربات مغلقة خاصة باألدوات الملوثة . -أ

إذا لم تتوفر العربات الخاصة ضع األدوات والمعدات في أكياس غير نفاذة أو حاوية مع  -ب

 غطاء .

 وضع الصق واضح للعيان مكتوب عليه "مواد ملوثة" . -ج

 تعقيم طبقاً لبطاقة األدوات .استالم األدوات في وحدة ال -د

 توثيق األدوات المستلمة بسجل خاص . -ك

 نقل األدوات الى منطقة التنظيف في وحدة التعقيم . -و

 تنظيف العربة فوراً بعد االنتهاء من استخدامها . -خ
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 إجراءات إزالة التلوث :

 التنظيف  -0

 التنظيف اليدوي ويشمل : -أ

 التي يمكن نقعها تنظيف األدوات  -0

 ارتداء وسائل الحماية الشخصية  -5

  ارتداء قفازات مطاطية طويلة شديدة التحمل . -3

 مريول)رداء ( بالستيكية . -4

 كمامة جراحية . -2

 واقية العينين أو واقي أثناء التنظيف .-6

 تحل محل كمامة وواقي الوجه . Splash screenأذا توفرت حواجز زجاجية  -0

 لجة الصدأ بنقع األدوات حسب تعليمات الشركة المصنعة .معا -8

 غمر األدوات بعد تفكيكها في مياه دافئة تحتوي على المنظف انزيمي . -9

 فرك األدوات بإتقان باستخدام فرشاة ناعمة منظف األنزيمي وال تستخدم أدوات -01

 ئنات المجهريةتنظيف التي من شأنها أن تخدش اآلالت وبالتالي تسبب في تجمع الكا 

  وتأكل األدوات . 

 تنظيف االدوات تحت سطح الماء لتجنب تناثر الرذاذ . -00
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التأكيد من تنظيف الثنايا واألسنان والمفاصل الداخلية لألدوات المجوفة )استخدام أدوات  -22

 خاصة لهذا الغرض (.

ة )استخدام أدوات خاصة إدخال الماء والمنظف إلى التجاويف الداخلية  لألدوات المجوف -03

 لهذا الغرض( .

 شطف التجاويف باستخدام ضخ الماء )فرد الماء( . -04

 شطف األدوات جيداً بمياه دافئة نظيفة إلزالة األثار. -02

 المنظف . 06

 وضع األدوات على صينية لوحدها دون خلطها بغيرها . -00

 فحص األدوات جيداً للتأكيد من نظافتها . -08

 األدوات باستخدام منشفة نظيفة أو الهواء المضغوط فرد الهواء . تجفيف -09

 تنظيف األدوات التي ال يمكن نقعها وتستخدم لألدوات الكهربائية واإللكترونية . -51

 تأكد من فصل األجهزة الكهربائية من مصدر الكهرباء . -50

 البدء من الجهة العلوية للجهاز . -55

 مبللة بالماء والمنظف اإلنزيمي .مسح الجهاز بقطعة قطنية  53

التأكد من عدم دخول الماء والمنظف الى داخل الجهاز وبالتالي يسبب عطل في الدوائر  -54

 اإللكترونية .

 شطف القطعة القطنية بشكل متكرر بالماء ومسح الجهاز إلزالة أثار المادة المنظفة . -52

 المصنعة للجهاز . استخدام مادة مطهرة مسموح بها من قبل الشركة -56

 مسح جميع أجزاء الجهاز من الخارج باستخدام قطعة قطنية مبللة بالمطهر . -50

 مسح الجهاز بقطعة قطنية مبللة بالماء إلزالة أثار المادة المطهرة للمرة الثانية . -58

 تجفيف الجهاز بقطعة قطنية ال تترك أثر أو وبر على الجهاز. 59

 ية مبللة بالكحول .مسح الجهاز بقطعة قطن -31
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 عدم مسح الكحول وأتركه يجف . -30

 ال تعتبر هذه العملية تطهير وأما تساعد في التجفيف . -35

 أرسال األدوات الى منطقة التغليف من خالل الشباك الخاص ألجل الى تغليفها وتعقيمها . -33

 التخلص من جميع الفوط المستخدمة في التنظيف في الكيس المناسب . -34

 خلع الواقيات الشخصية وتخلص منها مباشرة في الكيس المناسب . -32

 فرك اليدين بالمطهر الكحولي أو أغسلها بالصابون الطبي . 36

 Ultra Soundالتنظيف باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية  -

 ارتداء وسائل الحماية الشخصية وهي : -0

 قفازات مطاطية طويلة شديدة التحمل . -أ

 ريول )كاون (بالستيكية .م -ب

 كمامة جراحية . -د

 واقي للعينين أو القناع واقي للوجه. -ذ

 واقي األذنين. -ت

 معالجة الصدأ بنقع األدوات بالمادة حسب تعليمات الشركة المصنعة . -5

غمر األدوات بعد تفكيكها في مياه دافئة تحتوي على المنظف األنزيمي وبعد الفترة المطلوبة  -3

 طفها جيداً .يجب ش

 تفكيك األدوات متعددة األجزاء وفتحها . -4

وضع األدوات في جهاز الموجات فوق الصوتية )عدم وضع المعادن المختلفة مثل األلمنيوم  -2

 في نفس الدورة(. Stainless steelوالفوالذ 

 غمر األدوات بشكل كامل تحت مستوى المنظف األنزيمي . -6

 مفاصل بجهاز الموجات فوق الصوتية .عدم وضع األدوات ذات ال -0

 عدم وضع العدسات الحساسة بجهاز الموجات فوق الصوتية . -8

 أخراج األدوات من الجهاز بعد انتهاء الدورة المقررة . -9
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 شطف األدوات جيداً بالماء الدافئ النظيف إلزالة أثر المواد المنظفة . -01

 فرد الهواء المضغوط . تجفيف األدوات باستخدام منشفة نظيفة أو -00

 فحص االدوات جيداً للتأكد من نظافتها . -05

أرسال األدوات الى منطقة التغليف من خالل الشباك الخاص بين المنطقتين ويفضل أن  -03

 حتى ال يختلط هواء بين المنطقتين . Double Doorيكون مزدوج 

 التنظيف باستخدام غسالة األدوات األتوماتيكية  -

 -اء وسائل الحماية الشخصية: ارتد -0

 قفازات مطاطية طويلة شديدة التحمل . -أ

 مريول )كاون ( بالستيكية . -ب

 كمامة وجه جراحية . -ج

 واقي للعينين أو القناع واقي للوجه. -د

 الشطف األولي لألدوات الجراحية تحت الماء الجاري . -5

 الشركة الصانعة .معالجة الصدأ بنقع األدوات بالمادة حسب تعليمات  -3

وضع االدوات في جهاز غسالة االدوات األوتوماتيكية بحيث يسمح للماء والمنظف دخول  -4

 جميع األجزاء وذلك بتركيبها في الفتحات الخاصة بكل نوع من األنواع األدوات .

 أغالق وتشغيل الجهاز حسب تعليمات الشركة المصنعة . -2

 تهاء الدورة من الجهة الثانية للغسالة .أخراج األدوات من الجهاز بعد ان -6

 فحص األدوات جيداً للتأكد من نظافتها . -0
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 التجميع والتغليف : -5

التأكد من األدوات واقمشة التغليف صالحة من حيث صالحيتها ،النظافة ،الثقوب، والجفاف  -أ

 ،الصدأ وذلك باستخدام الطاوالت الخاصة بذلك والعدسة المكبرة .

 دة األدوات الغير صالحة للمنطقة المعنية لمعالجتها .أعا -ب

 أعادة األدوات الغير نظيفة الى منطقة إزالة التلوث . -ج

 أعادة المعدات الغير صالحة الى المصدر .-د

 رش مفاصل األدوات بمادة ملينة . -ص

 جمع األدوات وترتيبها على شكل سيتات كل على حسب احتواء نوع الصينية باستخدام -ض

 البطاقة الخاصة لمحتويات الصينية .

 فتح األدوات التي فيها مفاصل لضمان وصول مادة التعقيم الى جميع األجزاء . -س

 وضع المؤشر الكيميائي الموحد داخل الصينية . -ش

 كتابة عدد األدوات ونوع الوحدة على المؤشر الكيميائي الموحد .  -ع

 دوات واآلالت الدقيقة األخرى .أتباع الخطوات التالية في تغليف األ -ك

 كتابة المعلومات التالية على الصينية تاريخ التعقيم ،أسم الفني ونوع األدوات . -ر

كتابة المعلومات التالية على جميع الوحدات المراد تعقيمها معاً رقم المعقمة ورقم التشغيلي  -ث

 . ،وجبة التعقيم
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ةعملية تغليف اآلالت الجراحيخطوات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان السياسة : تنظيف وتطهير وتعقيم 
 األدوات الطبية 

  IC-9 – ICU – BCSHرمز السياسة :

  58الى  18الصفحة من 
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أكتب جميع الوحدات واألدوات والرزم المراد تعقيمها بنفس الوجبة على نموذج خاص ليعاد  -ت

 طلبها من األقسام أذا حدثت مشكلة في التعقيم .

 ضع مؤشر كيميائي داخل المعقمة مع الوجبة وأكتب عليه رقم التشغيلي والتاريخ .و -و

 أشهر في ظل الظروف التخزين المثالية . 6تحديد تاريخ االنتهاء كحد أقصى بعد  -ل

أذا كان التعقيم بغاز أوكسيد األثيلين يتم تحدد تاريخ االنتهاء كحد أقصى بعد سنة في ظل  -ق

 ية .ظروف التخزين المثال

عند انتهاء دورة التعقيم بنجاح قم بتثبيت المؤشر الكيميائي والمؤشر الميكانيكي الصادر  -ك

 من الجهاز على النموذج الخاص المحتوي على أسماء جميع الوحدات واألدوات والرزم .

 اشهر . 3االحتفاظ بهذه النماذج لمدة  -ي

 ية ويجب إعادة تغليفها من جديد .عند إعادة تعقيم األدوات بعد انتهاء فترة الصالح -غ

 التعقيم -3

  Autoclavingالتعقيم باستخدام البخار تحت الضغط   -أ

 تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها . -ب

 فتح وفك كافة األدوات ذات المفاصل ومتعددة األجزاء . -ج

 جة .در 42وضع األدوات بطريقة تسمح باختراق البخار لها بسالسة وبزاوية  -ح

  عدم تكديس األدوات والرزم المراد تعقيمها فوق بعضها البعض . -خ

 إتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تشغيل األوتوكليف .   -ث

 فتح باب الجهاز لطرد البخار المتبقي حينما يشير مؤشر مقياس الضغط إلى الصفر . -س

 ماً .ترك األدوات واآلالت داخل األوتوكليف إلى أن تجف تما -ش

 إخراج غير المغطاة من اإلوتوكليف مستخدماً المالقط وأدوات معقمة . - ب

 . المضغوط بالبخار تعقيمها بعد األدوات تخزين -ص
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 األدوات المغلفة : -0

وضع األدوات في خزانة جافة محكمة الغلق تحت درجة حرارة معتدلة ورطوبة منخفضة  -0

 ين في الجدول التالي :أشهر حسب نوع التغليف كما هم مب 6وبحد أقصى 

 

المواد واألدوات المعقمة بغاز أوكسيد األثلين ومغلفة بطبقتين من أوراق التعقيم مع ملصق  -5

 تخزن لمدة عام كامل ضمن الظروف التخزين المثالية .

 بعيدة عن الممرات .التخزين يجب أن يكون في منطقة غير مزدحمة بالعاملين و -3

تأكيد من وجود بطاقة بيان على العبوات والرزم مدون فيها محتويات العبوة وتاريخ أنتهاء  -4

 صالحية التعقيم وأسم الفني .

: يتم استخدامها  فوراً عند خروجها من األدوات غير المغلفة )التعقيم السريع (  -5

  .األوتوكليف

 

 

 

 

         

  

 فترة الصالحية نوع التغليف  التسلسل 

 أشهر 6 طبقتين من أوراق التعقيم الخاصة 0

 شهر واحد طبقة من أوراق التعقيم الخاصة 5

 أسبوع واحد طبقة واحدة من القماش 3

 شهر واحد طبقتين من القماش 4

 اشهر 6 طبقة واحدة من أكياس التعقيم الشفافة مع لصق آلي  2

طبقة واحدة من أكياس التعقيم الشفافة مع لصق  6
 يدوي

 اشهر 3
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 بين المدة األزمة والتأثيرات على الميكروبات للتعقيم باستخدام البخار المضغوطالجدول ادناه ي

 

 

 

 

 

 

 

 

التعقيم بالبخار 
 المضغوط

 

التأثيرات على 
 الميكروبات 

 * تعمل على قتل األحياء المجهرية بتخثيرها

(دقيقة وضغط  31 – 02درجة مئوية لمدة )  050*  ظروف التعقيم
 بار . 5
بار  5( دقيقة وضغط  2 -3)درجة مئوية لمدة  034* 
. 

 دقيقة  61الى  42من  دورة التعقيم

 * المواد المعدنية والزجاجية . تستخدم 
 * األقمشة والشاش.

 * السيراميك.
 * السوائل .
 * المطاط .

 *امنة وغير سامة. اإليجابيات
 *سريعة نسبياً.

 *ممكن مراقبة الجودة  العمل بسهولة .
 الطبية والجراحية .*تستخدم لمعظم األدوات 

 *ال تستخدم لتعقيم البودرة . السلبيات
 *ال تستخدم لتعقيم الزيوت والجل والبارافين.

 *ممكن أن تسبب صدأ لألدوات.
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  Flash Sterilizationالتعقيم السريع بالبخار  -أ

 يجب قبل اجراء التعقيم التأكد على ما يلي :

 تعمال .فعالية الجهاز وأنه جاهز لالس -0

  وجود الماء المقطر في الجهاز . -5

 ساعة . 54يجب تغير الماء المقطر كل  -3

 وضع المؤشر الكيماوي داخل الجهاز. -4

 التأكد من قراءات الجهاز المطلوبة . -2

ترتيب جميع األدوات والمعدات الطبية بشكل مائل وبدون تكديس بحيث تسمح للبخار باختراق  -6

 العبوات والرزم جميعاً .

 من درجة الحرارة وضغط البخار حسب تعليمات الشركة المصنعة .التأكد  -0

 االستخدام الفوري للمعدات بعد انتهاء الدورة بنجاح . -8

  Hot Air Ovenالتعقيم الحراري الجاف -ب

 تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها . -0

 ن .ترتيب المعدات المكشوفة فوق الرف أو الصينية أو وعاء معدني داخل الفر -5

 حساب الوقت الالزم للتعقيم بعد الوصول لدرجات الحرارة المطلوبة . -3

 ترك المعدات داخل الفرن لتبرد وتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل أخرجها من الجهاز . -4

 يمكن تبريدها باستخدام المياه المعقمة إذا أستدعى األمر . -2

 ا باستخدام ورق أو رقائق األلمنيوم .يمنع التغليف بالورق أو القماش ويمكن تغليفه -6

 ال تستخدم الحرارة الجافة لتعقيم المطاط أو البالستيك أو الشاش . -0

وت والبودر والفازلين تستخدم الحرارة الجافة فقط لتعقيم المعادن والزجاج والزي -8

 والسراميك. 

 إخراج األدوات باستخدام المالقط أو بعد ارتداء القفازات المعقمة . -9

  

 

 



 

 

 
 حقوق الصبع والنشر محفوظة

5102عبداللطيف عبدالعزيز ..  
36 

 الجدول أدناه يبين درجات الحرارة واألزمنة المطلوبة للتعقيم الحراري الجاف        

 الوقت المستغرق في التعقيم درجة الحرارة المحددة 

 دقيقة . 05 درجة مئوية . 091

 دقيقة. 31 درجة مئوية . 081

 ساعة واحدة .  درجة مئوية. 001

 ساعتان .  درجة مئوية . 061

 ثالث ساعات ونصف. ة مئوية .درج 021

 ثمان ساعات . درجة مئوية. 041

 أثنان وثالثون ساعة وخمس دقائق . درجة مئوية . 051

 

 الجدول ادناه يبين المدة األزمة والتأثيرات على الميكروبات للتعقيم الحراري الجاف

 

  التعقيم بالحرارة الجافة

 ألحياء المجهرية وحرقها* أكسدة خاليا ا التأثيرات على الميكروبات 

 دقيقة .  05درجة مئوية لمدة   091*  ظروف التعقيم
 دقيقة . 31درجة مئوية لمدة  081* 
 دقيقة . 61درجة مئوية لمدة  001* 
 دقيقة. 051درجة مئوية لمدة  061*
 ساعات. 3.2درجة مئوية لمدة  021*
 ساعات. 8درجة مئوية لمدة  041*
 دقائق . 2ساعة و 35درجة مئوية لمدة  051*

 حسب درجات الحرارة  دورة التعقيم

 * المواد المعدنية والزجاجية . تستخدم 
 * البودرة .

 * السيراميك .
 * الدهون والشموع والزيوت . 

 * الفازلين والبارافين .

 *ال تسبب صدأ . اإليجابيات
 *بسيطة التشغيل .

 *غير مكلفة .

 *فترة التعقيم طويلة . السلبيات
 محدودية مواد التغليف فقط ورق االلمنيوم .*

*ال يمكن استخدامها للقماش أو الورق أو الشاش أو المطاط 
 والبالستيك .

 *ال تستخدم ألدوات التنظير
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 خطوات التعقيم الكيماوي )التعقيم البارد( : -ج

   ارتداء المالبس الواقية . -0

 تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها . -5

 أتباع توصيات الشركة المصنعة عند تحضير محلول التعقيم الكيماوي . -3

استخدام شريط كاشف في حالة استخدام محلول سبق تحضيره من قبل والتأكيد من سريان  -4

 فعالية هذا المحلول .

تحضير المحلول الجديد الذي تم إعداده في حاوية معقمة ذات غطاء. ويتم تدوين تاريخ  -2

 ريخ انتهاء الصالحية على الحاوية من الخارج .التحضير وتا

 فتح كافة األدوات ذات المفاصل ومتعددة األجزاء . -6

فك كافة األدوات التي تحتوي على أجزاء منزلقة أو مركبة من أجزاء عديدة لضمان وصول  -0

 محلول التعقيم الى كافة أجزاءها .

 ول .التأكيد من غمر كافة األدوات بشكل كامل بالمحل -8

 وضع األواني واألوعية المجوفة قائمة لكي تمتلئ بالمحلول .  -9     

إحكام غطاء الوعاء وأتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بالفترة الزمنية المناسبة  -01

 إلتمام التعقيم. 

 في غضون هذه الفترة يحظر أضافة أو إخراج أي أداة او الة من الوعاء . -00

 مالقط كبيرة معقمة عند إخراج األدوات المعقمة من الوعاء بعد انتهاء التعقيم .استخدام  -05

شطف المواد المعقمة التي تم إخراجها من الوعاء بالماء المعقم بعناية شديدة للتخلص  -03

 من بقايا المادة الكيميائية العالقة باألدوات .

 استخدام األدوات فوراً بعد تجفيفها . -02

 دوات في وعاء جافاً معقم محكم الغطاء أن وجد لمدة أسبوع على األكثر .تخزين األ -06

 Ethylene  Oxideالتعقيم باستخدام الغاز )أوكسيد أثيلين(  -د

 تنظيف وتجفيف األدوات المراد تعقيمها . -0

  فتح كافة األدوات ذات المفاصل ومتعددة األجزاء . -5
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ص أو أكياس التعقيم الشفافة ولصقها بطريقة تغليف األدوات بطبقتين من ورق التعقيم الخا -3

 جيدة .

 التأكد من كفاءة أجهزة الشفط في غرفة التعقيم بالغاز . -4

 ارتداء وسائل الوقاية الشخصية :  -2

 قفازات كتانية . -أ

 قناع عالي الكفاءة خاص بالغاز . -ب

 نظارات واقية . -ج

 ترتيب األدوات بطريقة تسمح بمرور الغاز . -د

 ديس األدوات واآلالت المراد تعقيمها فوق بعضها البعض .عدم تك -ذ

 إتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تشغيل الجهاز  -ت

 بعد انتهاء دورة التعقيم : -ث

 ارتداء القفازات شديدة التحمل )كتانية( والقناع والنظارات الواقية . -0

ساعة لألجهزة ذات التهوية  05تخزين األدوات في قسم التعقيم وعدم استخدامها أال بعد  -5

 ساعة لغيرها لزوال أثار الغاز . 52وبعد 

 تخزين األدوات بعد التعقيم بالغاز لمدة سنة ضمن شروط التخزين المناسبة . -ك

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 حقوق الصبع والنشر محفوظة

5102عبداللطيف عبدالعزيز ..  
39 

 

 

 الجدول ادناه يبين المدة األزمة للتعقيم بالغاز أوكسيد األثيلين.

 

التعقيم بالغاز أوكسيد 
 األثيلين.

 

رات على التأثي
 الميكروبات. 

 * أكسدة خاليا األحياء المجهرية بتسميمها .

 ملغم / لتر . 0511 – 811* تركيز الغاز  ظروف التعقيم.
 درجة مئوية . 42 – 41* درجة الحرارة 

 % . 01 – 31*الرطوبة 
 ساعات . 4 -0*فترة التعرض 

 ساعات . 6تصل الى  دورة التعقيم .

 والمواد التي ال تتحمل حرارة عالية .  * األدوات  االستخدام .

 *يتم التعقيم على درجة حرارة منخفضة . اإليجابيات
 *تصلح للبالستيك والمطاط والمناظير. 

 *دورة التعقيم طويلة . السلبيات .
 * الغاز أوكسيد األثيلين سام .

 *تحتاج الى احتياطات خاصة  .
 % .3*احتمالية انفجار الغاز على تركيز 
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 Flamingإجراءات التعقيم باللهب  -

 . Loopيستخدم فقط في المختبرات لتعقيم األدوات المستخدمة في الزراعة  -0

 ثواني . 3الى اللهب لمدة  Loopعرض اللوب  -5

 يجب تعريض األدوات المراد تعقيمها إلى اللهب من األعلى وليس من األسفل . -3

 مة قبل استخدام األداة المعقمة .ال تلمس أي ادوات غير معق -4

 

 الجدول ادناه يبين المدة األزمة باللهب.

  التعقيم باللهب

 * أكسدة خاليا األحياء المجهرية وحرقها . التأثيرات على الميكروبات 

 درجة مئوية . 0811* الحرارة تقريباً  ظروف التعقيم
 ثانية . 3 -5* التعرض من 

 ثانية . 3 -5مباشرة من  دورة التعقيم

 السيراميك . –الزجاج  –* المعادن  االستخدام 

 *سريعة وبسيطة . اإليجابيات

 *محدودة االستخدام .  السلبيات
 * ال يمكن تغليف المواد المعقمة .

 *سريعة التلوث .
 *ال تستخدم للبالستيك والسوائل والمناظير. 

 

  High Level Disinfectionالتطهير عالي المستوى :  -4

 التطهير عالي المستوى باستخدام الغلي خطوات التطهير بالغليان: -أ

 تنظيف وتجفيف  كافة المواد المراد تطهيرها . -0

فتح كافة األدوات ذات المفاصل وفك األدوات األخرى التي تتركب من أجزاء منزلقة أو  -5

 المتعددة األجزاء .

 ضع قائم حتى تمتلئ بالماء .وضع األوعية والحاويات المراد تطهيرها في و -3
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التأكيد على غمر كل األدوات في الماء تماماً بحيث يصل الماء إلى كافة األسطح المراد  -4

 تطهيرها .

 تغطية الوعاء أو الغالية وترك الماء ليغلي بهدوء . -2

 دقيقة ويجب ان يسجل عند بدء غليان الماء . 51يكون الوقت لمدة  -6

أو أدواة أثناء عملية الغليان كما يحظر تفريغ ماء من الغالية أو  يجب عدم إضافة ماء -0

 التقاط اية أدوات منها .

أخفض درجة الحرارة ليبقى الماء يغلي بلطف حيث يؤدي الغلي المفرط إلى إتالف األدوات  -8

 وسرعة تبخير الماء .

ة أو مطهرة تطهيراً دقيقة باستخدام مالقط جافة ومعقم 51يمكن التقاط األدوات بعد مرور  -9

 عالي المستوى .

وضع األدوات على صينية ذات مستوى عالي من التطهير أو معقمة ثم تترك لتجف  -01

 بالهواء.

يجب عدم ترك األدوات التي تم تطهيرها بالغليان في الماء بعد توقف غليان الماء حتى ال  -00

 تتلوث ثانية أثناء انخفاض درجة حرارة الماء .

 دام األدوات فور االنتهاء من غليها .استخ -05

 تفرغ الغالية وتجفف يومياً . -03

 : التطهير عالي المستوى باستخدام المطهرات الكيميائية -

  المطهرات المستخدمة وهي : -أ

 % .5.5 -% 5محلول الجلوتارالدهيد السايدكس بتركيز  -0

 % .1.32 –  1.5حمض الباراسيتك  بتركيز  -5

 % .1.22لدهيد  بتركيز أورثوفثا -3

 تنظيف وتجفيف  كافة المواد المراد تطهيرها . -ب

تحضير المحلول في منطقة جيدة التهوية وارتداء النظارات الواقية ،الكمامة والقفازات  -ج

 شديدة التحمل .

 سنك خاص لتنظيف وتعقيم البارد اآلالت الجراحية
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استخدام الشريط الكاشف في حالة استخدام محلول تم إعداده مسبقاً للتأكيد من سريان فعالية  -د

 محلول .ال

وضع المحلول المعد ألول مرة في حاوية نظيفة محكمة الغطاء على أن يتم تدوين تاريخ  -ح

 تحضير المحلول وتاريخ انتهاء صالحيته على الحاوية من الخارج .

فتح كافة المعدات واألدوات ذات المفاصل وفك التي تتركب من أجزاء منزلقة أو المتعددة  -خ

 السائل لكافة األسطح المراد تطهيرها . األجزاء وذلك لضمان وصول

وضع األدوات في محلول بحيث يتم غمرها تماماً .كما ينصح بوضع األوعية والحاويات  -س

 في وضع قائم وليست في وضع مقلوب حتى تمتلئ بالمحلول .

تغطية المحلول بإحكام وترك األدوات في المحلول لمدة عشرين دقيقة أو حسب تعليمات  -ش

المصنعة ، وفي خالل هذه الفترة يحضر أضافة أو إخراج أي أدوات من الحاوية كما الشركة 

 يجب مراقبة الوقت .

إخراج األدوات التي يتم تطهيرها من الحاوية باستخدام مالقط سبق تطهيرها بمطهر  -ض

 عالي المستوى. 

للمواد الكيماوية  غسل األدوات بالماء المعقم أو المغلي بعناية شديدة للتخلص من أية أثار -ع

 العالقة بها .

وضع األدوات على صينية ذات مستوى عالي من التطهير أو معقمة ثم تترك لتجف  -ك

 بالهواء أو بداخل وعاء جاف معقم قبل استخدامها أو تخزينها .

استخدام األدوات بعد االنتهاء من تطهيرها أو أن يتم االحتفاظ بها في حاوية جافة محكمة  -و

ومعقمة أو مطهرة بعناية شديدة على أن يتم استخدامها في غضون أسبوع من تاريخ الغطاء 

 نهاتخزي

 

 

 

 
 عد اآلالت الجراحية

 وضع شريط كاشف التعقيم مع  اآلالت الجراحية

الجراحيةوضع بطاقة تعريفية مع  اآلالت   
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 جدول يبين خواص المواد المستخدمة في التطهير عالي المستوى

 

 مدة الغمر الخصائص  التركيز المحلول ت

 الجلوتارالدهيد 2

Gluteraldehyde 

 رائحة نفاذةعديم اللون زيتي القوام ذو  -0 %5.5%أو5
 قد يحتاج الى تنشيط قبل االستخدام -5
 يعتبر من أقل المحاليل عالية المستوى تكلفة -3
نشط ضد البكتريا الحية المتكاثرة، البكتريا  -4

المسببة للسل ،األبواغ الفطرية وكثير من األبواغ 
الجرثومية ،الريكتيسيات المتدثرة )الكالميديا 

 والفيروسات(.
 تأكل المعادن وال يتلف المناظير ال يتسبب في -2
تتحدد فترة صالحيته من قبل الشركة  -6

المصنعة وينبغي أتباع تعليمات الشركة بدقة 
 شديدة بشأن كيفية استخدام هذه المحاليل .

كثير من هذه المحاليل تمتد فترة صالحيتها  -0
 يوم. 04لحوالي 

عادة ما تحتوي مستحضرات الجلوتارالدهيد  -8
د فترة صالحيتها الى حوالي الشهر على التي تمت

 مواد تقلل التوتر السطحي.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب تعليمات 
الشريكة المنتجة 

 للمحلول

 أورثوفثالدهيد 2

OPA 
% من  1.22يحتوي أورثوفثالدهيد على   -0 1.22%

 ثنائي كربوكسيل الدهايد البنزين.
مقارنة بغيره من المطهرات ،تقل احتمالية  -5
 طالق أبخرة منه .ان
يحقق أعلى مستويات التطهير في غضون  -3

 دقيقة من استخدامه. 05

 حمض البيراسيتيك 3

Paracetic Acid 
يتكون حامض البيراسيتيك من خليط من  -0 5%

 حامض الخليك أكسيد الهيدروجين والماء .
يعمل على أكسدة البروتين وتمتد فعاليته   -5

لفيروسات والفطريات لتشمل البكتريا النامية وا
 واألبواغ الجرثومية )الحويصالت البكتيريا( 

متوفر حامض البيراسيتيك في األسواق  -3
 مخلوطاً مع فوق أكسيد الهيدروجين 

ال يتسبب في أتالف األدوات التي تتأثر  -4
 بالحرارة .

يتميز بأنه عديم الرائحة وال يسبب أية  -2
 حساسية أثناء احتفاظه بفعاليته .

يحتاج الى عشر دقائق فقط من التالمس مع  -6
األجزاء المراد تطهيرها للحصول على المستوى  

 العالي من التطهير .
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 إجراءات التطهير عالي المستوى باستخدام البخار الغير المضغوط :-

 يستخدم عادة في وحدات الخدج والرضاعة لألطفال . -0

 شكل كامل .تنظيف كافة األدوات المراد تطهيرها ب -5

 عدم تغطية الرضعات بأغطيتها حتى يدخل البخار إلى داخل الرضعات . -3

 ترتيب الرضعات بطريقة تسمح بوصول البخار إلى كافة األجزاء . -4

 يمكن تغطية الجهاز والتزم بتعليمات الشركة الصانعة . -2

 دقيقة من بداية ظهور البخار . 51الوقت يكون لمدة  -6

 الماء أو أداة أثناء التبخير .يحظر أضافة  -0

 الحرص على عدم إعادة تلويث الرضاعات بعد إخراجها من الجهاز . -8

عدم ترك األدوات التي تم تطهيرها بالبخار في الجهاز بعد انتهاء الدورة واستخدامها  -9

 مباشرة أو تخزينها بصورة جافة تماما ومغطاة بغطائها الخاص .

 يوميا .تفريغ الجهاز وتنظيفه  01

 إعادة تعقيم األدوات والمواد المستهلكة : -2

: تخفيض العبء المالي وتقليل إنتاج النفايات الطبية الخطرة وبالتالي الحد من التلوث  الهدف

 البيئي .

 يجب على رئيس القسم او من ينوب عنه التأكيد على : -أ

 ة التلوث .توفير جميع األدوات والمواد االزمة لضمان جودة عملية إزال -0

 تحميل المواد واألدوات المراد تعقيمها لكل مادة وطريقة التعقيم . -5

عدم فقدان المستهلك الطبي بعد التعقيم أي من خصائصه الفيزيائية من ناحية الشكل او  -3

 الميكانيكية .

 كفاءة االداة بعد تعقيمها والحفاظ على فعاليتها للغرض الذي صممت ألجله . -4

 ع الكوادر العامة في وحدة التعقيم المركزي بإتباع جميع خطوات إزالة التلوث .التزام جمي -6
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 يجب على كوادر وحدة التعقيم المركزي : -أ

 إتباع سياسة تنظيف وتفقد وتغليف األدوات . -0

تعقيم المواد واألدوات المستهلكة بالطريقة المناسبة لنوع المادة والتي ال تؤثر على  -5

 ئية والميكانيكية .خصائصه الفيزيا

  األدوات : -ب

  أجهزة تعقيم مناسبة . -0

 المواد واألدوات الجراحية والطبية المراد تعقيمها . -5

 ورق أو أكياس تعقيم . -3

 كيميائية وبيولوجية خاصة بنوع التعقيم . –مؤشرات التعقيم  -4

 حاضنة المؤشرات البيولوجية . -2

 اإلجراءات : -ج

 لطبية المستخدمة إتباع جميع خطوات معالجة األدوات الواردة في السياسات .المستهلكات ا -0

 .د تعقيمها بإتباع سياسة التنظيف تنظيف األدوات والمواد المرا -5

  تجفيف األدوات المستخدمة بفرد الهواء أو بفوط تنشيف مناسبة . -3

 تفقد األدوات من حيث النظافة وصالحيتها فيزيائياً . -4

 ف األدوات والمواد المراد تعقيمها باستخدام مواد التغليف المناسبة لطريقة التعقيم .تغلي -2

تدوين المعلومات الضرورية على الغالف الخارجي أسم الفني والتاريخ وأسم المادة وتاريخ  -6

 انتهاء صالحية التعقيم .

د تعقيمها حيث ال يعمل استخدام طريقة التعقيم المناسبة لنوع مادة األدوات والمواد المرا -0

 على إتالفها فيزيائياً أو ميكانيكياً .

 االستخدام الفوري أو التخزين حسب سياسة التخزين . -8
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 المستهلك الطبي غير مستخدم بعد فتحه بالخطأ او انتهاء صالحيته التعقيم : -9

 إرسال المستهلك الطبي إلى وحدة التعقيم بالمغلف األصلي . -أ

 األدوات والمواد المراد تعقيمها باستخدام مواد التغليف المناسبة لطريقة التعقيم .فك تغليف  -ب

 تفقد األدوات والمواد المراد تعقيمها . -ج

 تغليف األدوات والمواد المراد تعقيمها باستخدام مواد التغليف المناسبة لطريقة التعقيم . -د

رجي أسم الفني والتاريخ واسم المادة تدوين كافة المعلومات الضرورية على الغالف الخا -ح

 وتاريخ انتهاء صالحية التعقيم .

استخدام طريقة التعقيم المناسبة لنوع مادة األدوات والمواد المراد تعقيمها حيث ال تعمل  -ذ

 على إتالفها فيزيائياً أو ميكانيكياً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عد اآلالت الجراحية حسب انواعها
 ترتيب اآلالت الجراحية حسب انواعها

 

 تغليف الست الجراحي 

 
 تعقيم  الست الجراحي بجهاز الألوتوكالف
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 المصادر

قية في وى الصادر من وزارة الصحة العراالدليل الوطني لمكافحة العد

5119 المؤسسات الصحية العراقية  
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 المصادر

 5119ية دليل مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراق -

 5105 دليل إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية  -

والمواصفات القياسية  ASTMD 4551الجمعية األمريكية لالختبارات والمواد  -

  DIN 16937األلمانية 

5100إجراءات وسياسات ضبط العدوى في المستشفيات /وزارة الصحة األردنية  -   

5119سات ضبط العدوى في المستشفيات /وزارة الصحة األردنيةإجراءات وسيا  -  

 حقوق النشر والطبع محفوظة
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