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 عبداللطيف عبدالعزيز

 دبلوم تقني صحة مجتمع

                                                                                                              6102      

 

 

 مقدمةال

 في واحدة مرةل ولو جراحي، عمل إجراء إلى منا شخص أي   يحتاج قد

 وهذه األحيان، بعض في م سبقا   العملية إلجراء التخطيط   يجري حياته.

ط غير عمليات كلوهنا نتقائية.اال جراحةب دعىت    عملياتال ت دعى لها مخطَّ

ا كل   .إسعافيه  هو ي صاب أالَّ  على يحرص الذي الفريق من هام جزء هو منَّ

 من فالبدَّ  العدوى، حدثت وإذا الجراحة. بعد بالعدوى عائلته أفراد أحد أو

إن تلوث الجروح يعتبر ثالث  تتفاقم أن قبل فورا   معالجتها على الحرص

الذي طول في المستشفى ا فترة جعل المريض يمكثالتي تأكثر األسباب 

تصميم صالة ان زيادة التكلفة على المريض والدولة. ولذلك فيؤدي الى 

 التطهيرتنظيف واستخدام تقنية وفيها العمليات وتدريب الكوادر العاملة 

داخل المستشفى له دور  والرزم الجراحية ، صاالت العمليات في  التعقيمو

والذي حيوي في تقليل نسبة المرضى والوفيات المصاحبة للتلوث الجراحي. 

على صحة االنسان خاصة مثل خطورة بالغة وواضحة ت يسبب العدوى وهي

 .بعد اجراء عملية جراحية
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 اإلهداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الذي ينسب إليه كل ما انا عليه،، اآلصلإلى ابي وامي،   

قرة  اوالديإلى اسرتي الصغيرة، زوجتي رفيقة دربي،  

  . عيني

     . العراقإلى اسرتي الكبيرة، 

 .  عبدا     –بعلمي  –فصرت له   إلى كل من علمني حرفا    

لمساعدة  إلى من يبحث عن المعرفة بين ثنايا هذه الوريقات

 . ة من العدوىالمرضى للوقاي

في صنع االبتسامة الى رفاق دربي الذين لن يألوا جهدا   

 على وجوه المرضى رغم كل الظروف 

 هذا الكراس . اهدي  
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 الفهرست

 

 رقم الصفحة الموضوع

 2 في المستشفيات اهمية مكافحة العدوى     الفصل االول

 06 صاالت العمليات الثاني الفصل 

 Surgical Site Infections (SSI) 01عدوى الموضع الجراحي  الثالث الفصل 

 45 الجراحة اآلمنة وسالمة المريض  الرابع الفصل 

 54 الوقاية باستخدام المضادات الحيوية قبل الجراحة   الخامسالفصل 

 20 سياسة االساليب المانعة للتلوث  الفصل السادس 

 26 المستشفى بيئة سياسة نظافة الفصل السابع  

 22 وتعقيم اآلالت الجراحية وتطهير سياسة تنظيف الفصل الثامن  

 30 سياسة معدات الوقاية الشخصية الفصل التاسع 

 30 سياسة نظافة اليدين الفصل العاشر 

 011 سياسة السالمة والصحة المهنية الفصل الحادي عشر 

 013 سياسة ادارة النفايات الطبية الفصل الثاني عشر  

 061 سياسة التخلص اآلمن من االدوات الحادة الفصل الثالث عشر 

 064  تقيم مكافحة العدوىالفصل الرابع عشر 

 063 مصطلحات طبية الفصل الخامس عشر  

 040 بوسترات للوقاية من عدوى المواضع الجراحية

 051 السيرة الذاتية لمعد الكتاب 

 056 المصادر
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   الفصل االول                                             

 العدوى في المستشفيات مكافحة اهمية 

 

العالم ، التي  دولان العدوى الناتجة عن الرعاية الصحية في المستشفيات مشكلة يعاني منها الكثير في 

ومن العوامل التي  ، تتم اإلصابة بها أثناء القيام باإلجراءات الطبية والجراحية داخل المستشفيات

التطور التقني وزيادة اللجوء لألساليب الجراحية وتغير النمط  ساعدت على انتشار عدوى المستشفيات 

وكذلك زيادة أعداد المرضى وكبار السن او الذين يعانون من أمراض مزمنة ، فضال  ،الوبائي لألمراض 

عن سوء استخدام المضادات الحيوية ، وضعف ادارة  بعض البرامج وقلة عدد المتمرسين في مجال 

نتيجة  المالية والبشريةموارد البب العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في أهدار تستمكافحة العدوى . و

 بالمستشفيات . المكوثلزيادة تعاطي االدوية وأجراء الفحوصات المخبرية باإلضافة إلى أطاله فترة 

 العدوى داخل المستشفيات

 لألسباب التالية :يقصدها المرضى للشفاء مصدرا  لنشر العدوى وذلك تعتبر المستشفيات التي 

 عدم توفير مستلزمات ووسائل ضبط العدوى . -0

 عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى أثناء التداخالت الطبية والجراحية . -6

 نقص الكوادر الطبية في المستشفيات . -0

 المرضى المراجعين أكثر عرضة لإلصابة. -4

 

 أجهزة الدفاع الطبيعية التي تقي األنسان من العدوى

 عندحاجز الذي يقي صاحبه من اإلصابة بالميكروبات الاالول ويكون  يخط الدفاعال يعتبرالجلد :  -0

الحروق  وتحدث في حالةذ يمكن أن تدخل الميكروبات الى الجسم عبر هذه الجروح حينئتلف الجلد 

 واالكزيما .

كما ان االغشية ، كروبات التي تتصل بها ياالغشية المخاطية: هي التي تقي الجسم من عدد من الم -6

وتغطي البكتريا الطبيعية األغشية المخاطية ، المخاطية عادة ما تغير وتبدل خالياها للحفاظ على سالمتها 

الى خلل ذلك وأي تغير يطرأ نتيجة  سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدي الضارة وتقيها من البكتريا 

 .عبر االغشية المخاطية  وانتشار الميكروبات ةيفي تركيبة البكتريا الطبيع

المناعة الذاتية: وهي أجسام مضادة أو بروتينات تفرزها بعض خاليا الجسم ، وظيفتها التصدي  -0

 للميكروبات المسببة لألمراض التي تدخل الجسم وتحاول أن تمنعها من االنتشار في الجسم .
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لجهاز المناعي داخل جسم األنسان حيث تختزن وتتعرف المناعة الخلوية : وهي المكون األساسي ل -4

( للميكروبات كما تقوم بتحفيز رد الفعل أو االستجابة  المستضداتعلى مولدات األجسام المضادة )

 للتعرض لبعض الميكروبات المسببة للمرض. احتمالالوقائية في حال أذا كان هناك 

 بالعدوى داخل المستشفيات  لإلصابةعرضة  االشخاص االكثر

المرضى المصابين بنقص المناعة، واألطفال حديثي الوالدة، والمسنين والمصابين ببعض األمراض 

 المزمنة مثل )السكري(.       

 العدوى أو أنتشار العدوى داخل المستشفياتانتقال سلسلة 

ويعرف التفاعل بين هذه العناصر  ، ال تحدث العدوى اال مع وجود العناصر االساسية المؤدية إلى ذلك

 .( 0الشكل )أنظر خر ألسم  سلسلة العدوى  أو ) دورة أنتشار المرض ( من شخص أجميعا  ب

 

 ( سلسة انتقال العدوى0شكل رقم )
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 مكونات لدورة انتقال العدوى في المستشفيات هي :وهنالك ستة 

:الميكروبات التي يمكن أن تسبب االصابة بالعدوى أو المرض، Agent العامل المسبب للعدوى -1

 وتشمل الجراثيم والفايروسات والفطريات .

هذا الكائن : وهو المكان الذي تعيش فيه الميكروبات وتنمو وتتكاثر وقد يكون  Stores الخازن -6

دوات والمعدات االنسان او الحيوان أو النبات أو التربة أو الهواء أو الماء أو غير ذلك من األسطح أو األ

  التي تعتبر من الخازن .والمستخدمة في المستشفيات 

: الطريق الذي يتم من خالله خروج العامل المسبب، ومن أمثلتها  Portal of Exitمكان الخروج  -0

 المشيمة .و م والجلد واألغشية المخاطية  والجهاز البولي والتناسلي والجهاز الهضمي مجرى الد

الطريقة التي تنتقل بها الميكروبات من الخازن  وهي: Modes of Transmissionطرق االنتقال  -4

 :الى المضيف والتي تشمل خمس طرق وهي

 امثلة التعريف طريق االنتقال ت

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 

انتقال مسبب العدوى مباشرة من الحاضنة المعرض  contactالتالمس
العدوى  انتقاللإلصابة إلى اإلنسان ،ويعتبر من أهم طرق 

 وأكثرها شيوعا  .

 جراثيم العنقوديات الذهبية

Staphylococcus aureus 

داء السيالن ،فيروس العوز المناعي 

 HIVالبشري

 المباشر االتصال -0

Direct Contact 
الميكروبات نتيجة تالمس مباشر بين سطح مصاب  انتقال

 لإلصابةبالمرض مع سطح جسم أخر عرضة 
المقاومة جراثيم العنقودية الذهبية 

 MRSAللمثيسيلين
 Dونوع  Cالتهاب الكبد الفيروسي نوع 

عن طريق الوخز او االتصال  Bنوع 

 الجنسي 

االتصال الغير مباشر -6

Indirect contact 
انتقال الميكروبات من شخص مصاب الى أخر معرض 

 . بطريقة غير مباشرة لإلصابة
األيدي الملوثة لمقدمي الرعاية 

 الصحية أو األدوات الملوثة.

 
6 

نتيجة  Dropletالرذاذ 

التحدث أو سعال أو 
ج عن بعض الرذاذ النات

االجراءات الطبية مثل 
 القصبات الهوائية تنظير

أو شفط السوائل من 
 . الجهاز التنفسي

رذاذ الجهاز التنفسي الذي يحتوي على الميكروبات 
وينتشر ذلك الرذاذ الملوث عبر الهواء لمسافة قصيرة ال 

متر ويتم دخوله الى جسم الشخص المعرض  6تزيد عن 
عن طريق الفم أو األغشية المخاطية ، ويتميز  لإلصابة

 ميكرون( 5الرذاذ بالكثافة العالية )اكثر من 
التي ال تسمح له بأن يستمر معلقا  في الهواء كما هو 

 المنقولة بالهواء. للميكروباتالحال بالنسبة 

األنفلونزا، الحصبة االلمانية 
 الخناق،التهاب السحايا ،

 
 
0 

 Airborneالهواء 

أقل من أو يساوي 
 ميكرون5

صغيرة تخرج من الجهاز التنفسي  فطيريةنوبات 
وتحتوي على كائنات دقيقة تظل معلقة في الهواء 

،ثم يقوم العائل  الذي يحملها لمسافات بعيدة جدا  
 .  باستنشاقهابالعدوى  لإلصابةالمعرض 

  . جدري الماء السل الرئوي، الحصبة،

 
4 

 الناقل الوسيط
Vector 

لإلصابة عن تنتقل الميكروبات الى الشخص المعرض 
 طريق مادة ملوثة بمسبب العدوى

ب)السلمونيال( والدم  الملوثالطعام 
التهاب   تفيروساعلى)الذي يحتوي 

الكبد وفيروس االيدز( 
الزحار  والماء)الكوليرا والشجال

 الملوثة واألدوات  (االميبي

 العائل الوسطي 5

Vector 
تنتقل الميكروبات المسببة للمرض عن طريق الحشرات 

  تالحيواناوغيرها من 
البعوض الذي قد ينقل المالريا والبرغث 

 . التي قد ينقل الطاعون
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هي الطريق الذي تسلكه الميكروبات المسببة للمرض لتدخل  :Portal of entryاماكن الدخول  -5

 جسم العائل المعرض لإلصابة وتشمل :

 الدم مجرى -

 الجروح السطحية والعميقة والطفح الجلدي وموضع الجراحة.عند طريق الجلد :  -

 االغشية المخاطية . -

 الجهاز التنفسي . -

 الجهاز البولي والتناسلي. -

 . الهضميالجهاز  -

 المشيمة . -

 هو الشخص الذي يمكن أن يصاب بالعدوى عن طريق الميكروبات :  المضيف المعرض لإلصابة -2

المسببة للمرض وقد يكون هذا العائل المريض أو الكادر الصحي أو العاملين أو الزوار أو أفراد 

  .المجتمع

 المستشفياتسية للوقاية من االصابة بالعدوى المبادئ األسا

التعرف على المرضى المصابين باألمراض المعدية وعزلهم ،او المرضى المحتمل انتقال العدوى  -0

 ة المحيطة وتطبيق احتياطات العزل .اليهم عبر البيئ

االفتراض باحتمالية إصابة كافة المرضى بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض أو عالمات العدوى  -6

 ومن ثم تطبيق االحتياطات القياسية عند التعامل مع جميع المرضى ومنها :

لتزام بنظافة االيدي واستخدام العدوى بواسطة الميكروبات واال رالحد من الوسائل المحتملة لالنتشا -أ

 د الحقن وعند المدخالت الطبية وتعقيم األدوات .ناالساليب المانعة للتلوث المتبعة ع

أتباع الطرق سليمة الستخدام وسائل الوقاية الشخصية بحيث تحد أو تقلل من انتقال األجسام الحاملة  -ب

 الخدمة الصحية .للمرض المعدي من المريض ألخر او من المريض لمقدم 

: مثل انبوب المعدة والقساطر الطرفية  Invasive devicesتقليل استخدام المستلزمات الطبية  -ج

 والمركزية وقساطر اإلحليلية  وفي حال استخدامها تقليل فترة االستخدام الى اقل وقت ممكن .

 االحتياطات القياسية : -اوال  :

وهي الحد األدنى من االحتياطات التي يجب أتباعها عند التعامل مع المرضى بغض النظر عن كونهم 

مصابين بأمراض معدية أم ال والتي تشمل نظافة اليدين وآداب العطس والسعال واالستخدام المناسب 

ومعالجة األدوات والتعقيم ونظافة بيئة المستشفى والتخلص  تلمعدات الوقاية الشخصية حسب اإلجراءا

  . (0الجدول رقم )كما في  وارتداء القناع أثناء إجراءات بزل النخاع ، األمن من األدوات

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102يف عبدالعزيز .. عبداللط
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 يعد فرك اليدين بالمطهر الكحولي هو المعيار الذهبي للعناية  -  نظافة اليدين

 معدات الوقاية الشخصية

 

 بنظافة اليدين 
يتم غسل اليدين فقط بعد لمس الدم أو االفرازات او االتساخ  -

 الظاهر للعيان
)العباءات الطبية(،وأغطية القفازات ،المراييل والكاون  -

 وواقيات القدم . ،واقيات العين كمامة الوجهالرأس 

 االساليب المانعة للتلوث

 

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

 غيار الجروح. -
 

 معالجة االدوات

 

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

 نظافة بيئة المستشفى

 

 وتطهير االسطح وأرضيات المستشفى بانتظام تنظيف -

التعامل مع المفروشات 
 والمالءات 

 

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

 أدارة النفايات الطبية

 

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

التخلص االمن من االدوات 
 الحادة

 

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

 أرباعه.

 السالمة والصحة المهنية

 

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

 أداب العطس والسعال

 

تغطية الفم واألنف بالمناديل الورقية عند العطس والسعال  -
 والتخلص منها مباشرة في االماكن المناسبة.

 غسل اليدين فورا  عند التالمس مع االفرازات . -
عن الشخص المصاب بأعراض م 0ترك مسافة التقل عن  -

 تنفسية.

إجراءات بزل السائل 
 النخاعي الشوكي

 

 ارتداء القناع الجراحي أثناء بزل السائل النخاعي الشوكي. -
 يركز هذا األسلوب على حماية المرضى في الدرجة األولىز -

 

جدول االحتياطات القياسية المتبعة عند التعامل مع المرضى بغض 

 أم ال النظر كونهم مصابين بأمراض معدية

 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 

 (0جدول رقم )
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 ات نقل العدوىطاحتيا -ثانيا :

توفر هذه  ،لمعدية الحاملة لمسببات األمراض على كيفية انتقال األجسام ا ات نقل العدوىطاحتياتعتمد 

الطريقة االحتياطات لضبط العدوى والتي يجب ان يتم تطبيقها على المرضى المعروف أو المحتمل 

والتي  أصابتهم بالعدوى أو المرضى المصابين بمستعمرات من الميكروبات المعدية المسببة لألمراض

المباشر والغير مباشر(، الرذاذ )مثل التالمس   على طرق نقل العدوى والتي تعتمد ،لها أهمية وبائية 

أن بعض الميكروبات المجهرية تنقل بأكثر من  ( والجدير بالذكر وسيط)،الهواء، او عن طريق عائل 

ذه الحاالت يجب أن تطلب يمكن أتباع أكثر من فئة من االحتياطات الخاصة ، وفي مثل ه لذلكطريقة 

حتياطات العزل التي يجب أن يتم تعديلها وفقا  أوأتباع  ، النصائح من أحد أعضاء وحدة ضبط العدوى

ان تطبيق تلك االحتياطات من العزل يؤدي الى منع أنتشار العدوى داخل كما مبين  لمتطلبات المكان

 اط التالية في العزل :المستشفى والسيطرة عليه ويجب االخذ بعين االعتبار النق

شكوك بإصابتهم بالعدوى عن باقي المرضى ، واذا لم معزل جميع المرضى المصابين بالعدوى أو ال -0

( وتحديد الكادر الطبي الذي يقوم عزل جماعي تتوفر غرفة منفصلة ، يمكن عزلهما في قسم خاص )

مطهرات ومعقمات ووسائل مستلزمات طبية من كافة على خدمة ورعاية هؤالء المرضى وتخصص 

 وقاية شخصية .

 الزوار وأخذ أسماء الزائرين قبل الدخول للمرضى . علىإتباع تعليمات مكافحة العدوى  -6

 غسل اليدين من قبل الكوادر الطبية التي تقدم خدمة للمرضى .التأكيد على  -0

 تنظيف وتطهير وتعقيم األدوات المستخدمة قبل استخدامها مرة أخرى . -4

قاية وتنظيف الغرفة بشكل جيد عند اللزوم وعند خروج المريض وبشكل دوري توفير وسائل ال -5

 الشخصية للزوار والكوادر الطبية .

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يبين احتياطات العزل ( 6الشكل رقم )
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 الفصل الثاني 

 صاالت العمليات 

 محفوظةحقوق النشر والطبع 

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 الفصل الثاني

 صاالت العمليات 

لذا يجب ان تكون ضمن المعايير الدولية الخاصة  عالية الخطورة تعتبر صالة العمليات من المناطق

 للوقاية من العدوى المكتسبة في المستشفى بصورة عامة وفي صالة العمليات بصورة خاصة .

  : للوقاية من العدوى العملياتاسس تقييم صاالت 

 أسس مهمة وهي :م تقييم صالة العمليات على اربعة يت

بناء صالة العمليات. - أوال    

. العمليات صالةالكوادر العاملة في  -ثانيا   

. العمليات صالة تعقيم و تنظيف -ثالثا   

الرزم الجراحية . تنظيف وتعقيم -رابعا   
    

 عندما يكون :في صالة العمليات للوقاية من العدوى 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  للوقاية من العدوى في صالة العمليات 

 عمليات البناء صالة 

  في صالة العمليات تدريب الكوادر العاملة

  ة العملياتصالوتعقيم تنظيف 

وفق المعايير الدولية 
 الخاصة بمكافحة العدوى

 في صالة العمليات

 تنظيف وتعقيم الرزم الجراحية

تنظيف  + ة العملياتصال وتعقيم + تنظيف في صالة العمليات تدريب الكوادر العاملةعمليات + البناء صالة 

 . ( 0رقم )بمكافحة العدوى كما موضح بالشكل وفق المعايير الدولية الخاصة  الرزم الجراحيةتعقيم و

( يبين الوقاية من العدوى 0الشكل رقم )

 في صاالت العمليات

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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بناء صالة العمليات  أوال  :   
 

التصميم من كون ملافي سلم درجات مكافحة العدوى درجة  51ت العمليات كبناء يمثل ن تقييم صاالإ

 االتية : جراحية نظيفة و حسب المعايير الدولية لمكافحة العدوىهو االساس لتوفير بيئة 

.يكون قريب من األقسام الجراحية وقسم التعقيم المركزييجب ان الموقع :  -0  

فال يجوز ان يكون ممرا بين االقسام  ، فصل قسم العمليات عن مسار الحركة الرئيسية بالمستشفى -6

 المختلفة .

للحفاظ على بيئة العمليات نظيفة ومعقمة قدر االمكان ان تكون قليلة في قسم العمليات  : حركة العاملين -0

:( 4كما مبين بالشكل رقم ) رئيسية  مناطقم قسم العمليات الى ثالثة يقس -4  .     

.            المنطقة الخارجية التي توجد فيها غرف تغيير المالبس  :  First Zone   ىاالول نطقةالم -

Second Zone .محضورة توجد فيها مكاتب األطباء ومخازن المواد واالجهزةالالمنطقة شبه  :   نطقةالم -

ة الثاني  

Third Zone . حيث توجد فيها صاالت العمليات ، المنطقة المحظورة :  ة الثالث نطقةالم  -   

الدخول الى قسم العمليات من المدخل الرئيسي الى غرفة تغير المالبس من ثم الدخول الى  يكون -5  

 المنطقة الثانية بلباس العمليات .

بمصعدين احداهما للرزم الجراحية الملوثة لتنزيلها الى وحدة التعقيم المركزي  صالة العمليات زودت -2

يات  والمصعد خاص عقيم المركزي الى صالة العملواالخر للرزم الجراحية المعقمة تصعد من وحدة الت

  فقط لهذا الغرض أذا كانت صالة العمليات فوق وحدة التعقيم المركزي .

فقط وال يسمح ان  أما بالمرفق او بالقدميفضل ان تكون الحنفيات من النوع الذي يعمل باالستشعار  -2

 يكون الغلق باليد مثل الحنفيات المنزلية  .

دفع الهواء بقوة من االعلى الى االسفل ويسحب  أي ان  موجبة التهويةان يكون التهوية :  نظام -3
  HEPA  FILTER خاصة تسمى (فالتر) المرشحات الهواء من األسفل  بواسطة فتحات سحب بوجود

  .رالفالت تبديلويتم 

لتنقية الهواء تعمل بنظام  البيولوجيجميع أنظمة و أجهزة التحكم وان ،  حسب تعليمات الشركة المصنعة 
 والمنشآتالمستشفيات  في ة وأنظمة تنقية الهواء الم ستخدموهى معايير إجبارية ألجهز مرشحات
  .(5بالشكل رقم ) الطبية

درجة مئوية . 64الى  03من تكون درجة الحرارة :  -3  

%.55الى 51من  تكون نسبة الرطوبة  الرطوبة : نسبة -01  

تساعد على التنظيف والتعقيم . التيلبكتريا ل ةداضم تفرش بمادة خاصة : األرضية -00  

وضع اي شيء على يتساعد على التنظيف والتعقيم وال التي   تطلى بمادة األيبوكسي : الجدران -06

 الجدران  .

ركان صالة العمليات.أتكون  غير حادة في : زوايا  -00  

م . 46 عنتقل  ان الصالة العمليات المساحة  -04  

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبدالعزيز .. عبداللطيف 
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لتقليل من العد مرة بالساعة الواحدة في صالة العمليات  61يجب ان يكون تغير الهواء التهوية :  -05

  .العمليات البكتيري داخل الصالة 
 عند الصيانة في صالة العمليات يجب مراعاة ما يلي : :  في غرفة العمليات الصيانة

  (. على األقلمرة  أسبوعياً )أو كل أسبوعين األجهزة والمعداتفحص 

  دورياً )كل ثالثة أشهر ، عمليات تغيير الهواء/ ساعة (  العالقة بين الضغوط )مثلالتهوية  نظامفحص

 . حسب تعليمات الشركة المصنعة الفالتر ويجب تغيير المرشحات ( 

  صيانة النظام أو إصالح  في حالةنظام التزويد بالهواء مكافحة العدوى عند إغالق إبالغ فريق

ينبغي على فريق مكافحة العدوى بالتعاون مع مهندسي الوحدة المساعدة في تحديد الحاجة  .األعطال

إلى الرقابة البيئية المطلوبة عند إعادة تركيب نظام التهوية. وينبغي عند أقل ضغط إيجابي ممكن 

ل. وعمليات تغيير الهواء كل ساعة قبيل استخدام غرفة العمليات بعد انقطاع العم،فحص المرشحات 

  مكافحة العدوى.ويجب عدم استخدام غرفة العمليات إال بعد الحصول على تصريح من فريق 

  عمال الصيانة العمل في غرفة أ توقفتابعة لغرفة العمليات كي ال  مساعدة غرفينصح بوجود

 العمليات.

 الهواءتيارات فحص 

  التيتانيوم:تفحص تيارات الهواء باستخدام مادة مثيرة للدخان غير ضارة مثل كلوريد 

  تحمل " مضخة للدخان" تحت قضبان مدخل الهواء ويتم تتبع حركة الهواء في أنحاء غرفة

 . (2كما مبين بالشكل رقم )  العمليات وفي الخارج من خالل األبواب

  .يجب فحص موانع التسرب باألرضية ومنافذ سدادات الغازات 

 .يتم تتبع تيارات الهواء بعد ذلك إلى المنطقة الخارجية وفتحات التهوية والحواجز الشبكية 

 والعمل على  ،يجب تسجيل أي انعكاس لتيار الهواء، وبخاصة من المنطقة الخارجية إلى الداخل

 .تصحيحه

 تغيير الهواءعمليات 

يجب على المهندسين القيام باختبارات للتأكد من أن المرشحات الجديدة لم تقلل من معدالت تغيير 

 .في حالة حدوثها  هذه المعدالت على الفورفي الهواء ويجب تصحيح أي اختالف 

 أخذ عينات من بيئة غرفة العمليات 

ال ينصح بأن تؤخذ عينات من الهواء أو أسطح غرفة العمليات بشكل روتيني ألن النتائج التي يتم 

ولكن ينبغي أن تكون مثل هذه ،  في مكان وزمان العينة فقطالحصول عليها ال تكون صحيحة 

الدراسات مقصورة على دراسة حلقات أو عمليات تفشي العدوى أو أن تكون مقصورة على تصحيح 

ت التغيير في نظام التهوية ) مثل: تركيب وحدة معالجة هواء جديدة ( وذلك بناًء على توصيات عمليا

فريق مكافحة العدوى. وقد تم تحديد طرق معينة ألخذ العينات من األسطح والهواء )ويوصى بأخذ 

يث أن المعلومات في هذا الصدد عن ذوي الخبرة في علم الميكروبات البيئية وذلك قبيل االستخدام ح

 .( 7وحسب ما مبين بالشكل ) اإلكلينيكية ال تتوافر لها تلك الخبرة( الميكروبيولوجيمعظم معامل 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 أخذ عينات من بيئة غرفة العمليات

 (2شكل رقم )
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 positive pressureنظام التهوية ضمن المعايير الدولية في صالة العمليات النظامية  موجب التهوية (  (5الشكل رقم )

 

 سالب ( –جهاز مراقبة ضغط الهواء ) موجب 

 نموذج مخطط صاالت العمليات النظامية   (4الشكل رقم )

 

 الهواء في أنحاء غرفة العمليات حركةتتبع  (2الشكل رقم )

 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 :         للوقاية من العدوى الجراحية  في صالة العمليات  مالحظة مهمة 

 . مغلقة األبواب على الحفاظ ضرورة -

 ·الضغط موجبة العمليات غرفة تظل أن يجب -

 ·( 5شكل رقم )  األرضية من بالقرب يفرغ وأن السقف، مستوى في الهواء يدخل أن يجب -

 · األقل على الساعة في مرة 01الى   16من الهواء تغيير معدل يصل أن يجب -

 من خالل الغرفة إلى يدخل ثم الغبار مرشحات من سلسلة خالل من أوال الهواء مرور ينبغي -

 .تالسبل التكييف وحدات استخدام يفضل الو  الجودة عالي الدقيق الهواء مرشح   

 ·(% 55 -15) الرطوبة درجة في التحكم يجب -

 .مئوية درجة 62  - 01بين درجتي  بها واالحتفاظ الحرارة درجة في التحكم يجب -

 

نظام التهوية ضمن المعايير الدولية في صالة العمليات النظامية  موجب التهوية (  (5الشكل رقم )

positive pressure 

 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102 عبداللطيف عبدالعزيز ..
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 :مالحظة مهمة 

التخلص من   صالة العمليات هو  داخلالغرض من التهوية الصحيحة والعلمية وفق المعايير الدولية  

 :مصادر التلوث التي تنتقل عن طريق الهواء في صالة العمليات 

 %  55الى  51الرطوبة بين –درجة  مئوية  62-01ة الحرارة بين ضبط درج -المناخ :  -0

 حركة الهواء .  -

 الروائح .  -التخدير  -التخلص من الغازات : -6

التخلص من البكتيريا  -التخلص من هواء المستشفى   -هواء نظيف   -التحكم في العدوى : -0

 ( .1العالقة والخاليا الجلدية الميتة المتساقطة كما مبين بالشكل رقم )

 

 

  

 

 ( 3شكل رقم )

الخاليا الميتة 

المتساقطة من 

 عنالجلد المنقولة 

الهواء في صالة 

 . العمليات

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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  وسائل نظام التبريد الخاطئة في صالة العمليات 

 مروحة

 محفوظةحقوق النشر والطبع 

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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  غير مطابقة للمعايير الدولية لمكافحة العدوىالالجراحية  العمليات صاالت (3شكل رقم ) 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 في صالة العمليات جهاز اخذ عينات الهواء

 لتر من الهواء في غرفة خالية 011

 لتر من الهواء عند وجود شخص يمر بجوار جهاز اخذ العينة  011

  شفط الهواء حول احد االشخاص لتر من الهواء عند  011

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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صالة عمليات نظامية و حسب المعايير الدولية لمكافحة العدوى( 01شكل رقم )  

 حقوق النشر والطبع محفوظة
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  العمليات الكوادر العاملة في صالة -ثانيا 
 

 همع إدراك أن هذتطبيق منهج نظامي وواقعي يجب ، صالة العمليات للحد من مخاطر العدوى في 

وقد يتعرض  ، الصحية المنشأةفي العمليات والعاملين نوع تأثر بسمات المريض وتطر اخمال

لذا يجب ان  العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى صور العدوى المختلفة في أثناء مسار عملهم

العمليات الى برنامج تدريبي مكثف عن الوقاية من العدوى في داخل  صالةالعاملين في   يخضع جميع

 صالة العمليات .

مانعة الاألساليب  ن من اهموافي هذا الصدد، وعلى ان تشمل جميع ممارسات مكافحة العدوى 

  -:هي هاءالتي تتم قبل اإلجراءات اإلكلينيكية مباشرةً أو أثنا لتلوثل

 السليم للمريض لإلجراءات اإلكلينيكية. تحضيرال 

  .غسل اليدين                                                                                

 غسل اليدين الجراحي. 

 ة.يمالبس الجراحالمثل القفازات و أدوات الوقاية الشخصية استخدام 

 .الحفاظ على وجود مجال معقم 

  ة سليمة و ومالئمةجراحي أساليباستخدام. 

  ة الجراحة.  قمنطالالحفاظ على بيئة آمنة في 

 

  الجراحة بغرفة العمل لطاقم الجراحية العملية قبل اليدين إعداد  *

   غسل اليدين الجراحي 

غسل اليدين أو دلكهما بالمطهرات قبل الجراحة للتخلص من هو 

كما الميكروبات المؤقتة وتقليل النبيت الدائم )الفلورا الدائمة( لأليدي 

توفر الحالة الرطبة الدافئة داخل القفاز  ( 00في الصورة رقم )

الخاص بالجراحة بيئة مثالية لنمو الميكروبات ويساعد غسل اليدين 

حية على منع نمو هذه بالمطهرات قبل بدء التدخالت الجرا

على اإلقالل من مخاطر الميكروبات لفترة من الوقت كما يساعد 

زقت أو تشققت اإلصابة بالعدوى للمريض إذا ثقبت القفازات أو تم

أثناء الجراحة، ويعد دلك اليدين بالكحول ذو نشاط أكثر سرعة بعد 

استعماله ويعمل على تقليل نبيت الجلد إلى الدرجة التي تجعل نمو 

  الميكروبات مرة أخرى يستغرق عدة ساعات.

حوض غسل ( 00صورة رقم ) 

ياليدين الجراح  

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 دواعي غسل اليدين الجراحي  

  داخل غرفة العمليات تدخل جراحي عميقيلزم القيام بغسل اليدين الجراحي بالمطهرات قبل إجراء أي 

 من لمزيدوااللتزام بذلك كما موضح في   وعلى فريق العمل )األطباء وأخصائي التخدير والممرضات (

 .اليدين ( سياسة نظافة ( العاشرفصل ال أنظر التفاصيل
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 تبين عملية غسل اليدين الجراحي  (06رقم) صور
 حقوق النشر والطبع محفوظة
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 العمليات غرفة في المستخدمة مستلزمات الوقاية الشخصية  *

 الجلد من تنساب التي الميكروبات إلى المريض تعرض من يقلل الشخصيةمستلزمات الوقاية  استخدام

 من الجراحة فريق أعضاء اً أيض يحمي أنه كما ، الجراحة فريق أعضاء شعر أو المخاطية األغشية أو

الوقاية معدات  سياسة ) التاسع فصلال أنظر التفاصيل من لمزيد األخرى الجسم وسوائل للدم التعرض

 . (الشخصية

 

 العمليات تعقيم صالة و تنظيف –ثالثا 

حرص يجب ال،  التعقيمو التنظيف حيث من العالية الخطورة ذات المناطق من العمليات صالة عتبرت

البيئة الرطبة تساعد فأن لذا  ،ان تكون بيئة غرفة العمليات  نظيفة وجافة وخالية من االتربة على 

اما البيئة الجافة  وسيدامونيس ( ،على نمو البكتريا السالبة لصبغة كرام مثل بكتريا ) كوليفورم 

تساعد على نمو البكتريا موجبة لصبغة كرام مثل بكتريا ) ستافلوكوكاس اورياس المقاومة لعقار 

 . يل (اتوباكتور وكلوسيديوم ديفسالمثيسللين وانتيروكوكاي المقاومة لعقار الفنكومايسين واسيني

نقصان عدد  وأزيادة لوان استخدام طرق مختلفة في تنظيف بيئة صالة العمليات تنتج نسب مختلفة 

المكنسة العادية او الكهربائية الخاصة بالمستشفى او الممسحة عند التنظيف بواسطة البكتريا مثال 

وقد يختلف التأثير حسب نوع ،  بالفركاو جهاز تنظيف األرضية  ةبتراألرضية التي تلتصق بها األ

 .(بيئة المستشفى سياسة نظافة ) السابع فصلال أنظر التفاصيل من لمزيد المعدات وطريقة استخدامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة مهمة

 عند اتباع طرق التنظيف يجب ان يراعي اآلتي :

 انطالق الرذاذ في اضيق الحدود . -0

 االتربة في اماكن رعاية المرضى .عدم اثارة  -6

 المحاليل المعبأة في اوعية التنظيف تعتبر ملوثة فور البدء في التنظيف . -0

يجب استبدال محاليل التنظيف باستمرار ، واعداد محلول تنظيف جديد والتخلص من بقايا  -4

 المحلول بعد االستخدام .

 في محاليل التنظيف المتسخة .ال تترك قماش التنظيف أو رأس الماسحة مغمورا  -5

 يجب تفريغ اوعية التنظيف بعد استخدامها وغسلها بمادة منظفة وماء دافئ ثم تخزينها جافة . -2

يجب تنظيف الماسحة بمادة منظفة وماء دافئ ، ثم تطهيرها حراريا أو تنقع بمادة الكلور  -2

 جزء في المليون ( يوميا وتخزينها جافة . 011)
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 المهام الوقت ت

 واالسطح والمقاعد العمليات ومناضد االفقية االسطح وجميع االرضيات تنظيف - اليوم بداية في 0

 باستخدام  المكاتب ومفروشات والطاوالت المصابيحو المتحركة، للمناضد العلوية

  . الليل طوال تراكم الذي الغبار إلزالة بالماء رطيبهات بعد القماش من قطعة

 والطاوالت والمصابيح المتحركة والمناضد العمليات منضدة اسطح تنظيف - بين مريض وأخر 6

وغرف  العمليات غرفة في للتلوث  تعرضها يحتمل التي االخرى واالسطح

  .مطهر محلول في غمرها بعد القماش من باستخدام قطعة االجراءات

 مبللة فوطة باستخدام الفور على الجسم سوائل من غيره او الدم بقع تنظيف -

 او ) ٪ 5.0بتركيز ) الكلور بمحلول تطهيرها  ثم ومن السائل والصابون بالماء

  .الرباعية االمونيا مركبات محلول

 ماسحة باستخدام السقوف او الجدران او األرضية المتسخة المناطق تطهير -

 . مطهر بمحلول مبللة

 ومقابض  واإلضاءة  والمناضد العمليات طاوالت ذلك في بما االسطح كافة تنظيف - في نهاية اليوم 0

 . تجفيفها ثم ومن مطهرة بمادة االبواب

 جوانبها تنظيف على التأكيد مع خاصة بصفة العمليات بطاوالت االعتناء -

 . جيداً  وارجلها تهادوقاع

 . والمطهرات الدافئ بالماء التصريف فتحات تنظيف -

 .ومطهر منظف بمحلول غمرها بعد سحةام باستخدام االرضيات تنظيف -

 . الثلثين الى امتألت اذا منها وتخلص الحادة االدوات اوعية فحصإ -

 . ممكن وقت وبأسرع صحيحة بطريقة الطبية الكيمياوية المخلفات من تخلصال -

 التنظيف     4

 عيواالسب

 

مادة و الدافئ بالماء العمليات غرف مجمع داخل المناطق سائر وتطهير تنظيف - 

 . واالدوات االجهزة جميع من تفريغها بعد ةمطهر

 . والعربات والطاوالت االجهزة جميع وتطهير تنظيف -

 .بها اللوازم ترتيب يعاد ثم ، وتجفيفها ومسحها المخازن رفوف تفريغ -

 

 

  العمليات قسم في جدول تنظيف وتعقيم
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  رابعا  : تنظيف وتطهير وتعقيم األدوات الطبية ) الرزم الجراحية (

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

ع بعض األدوات الحادة في الماء المغلي ينقت يتم كان فيما مضى .. الميكروبات المعدية بين المرضى

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

 ميكروبات أخرى في عالم العدوى مثل االلتهاب الكبدي الوبائي التقدم واكتشافومع  .. االستخدام

ازدياد نسبة انتقال الميكروبات ذلك ضافة إلى أ ، وفيروس نقص المناعة المكتسبةبي ( و )سي  نوع

بعض األدوات متعددة االستخدام  معالمقاومة للمضادات الحيوية واختالف قدرتها على التعايش 

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

 األمور من الميكروبات وخلفيات التعقيم بخفايا المعرفة أصبحت . ل (ايسيدليديوم  ديف) كوس ميكروب

 .بها دراية على الطبي الحقل في العاملين كل يكون أن يجب التي األولية

الوضع اإلنشائي ألي قسم تعقيم يلعب دورا  فاعال  في نجاح برنامج التعقيم بالشكل الصحيح أن 

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

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

 استقبال المواد الملوثة ومرورا  بغرف استراحة العاملين وانتهاء بأماكن تخزين المواد المعقمة

 -:  أسبابويرجع ذلك لعدة 

، إضافة إلى عدم وجود المتخصصين في  الخلفية البسيطة لدى بعض الشركات القائمة بالمشروع -0

 . معظم تلك الشركات وبالتالي عدم إلمامهم بالشكل الصحيح للموقع وآخر المستجدات فيه

باستالم تلك األقسام من الشركات المجهزة عند االنتهاء  القائمينضعف الخلفية العلمية من قبل  -6

 . من تجهيز الموقع

لي تلك المستشفيات ليتم التأكد من تطبيقها قبل استالم الموقع ؤولدى مسال توجد معايير دولية  -0

يتطلب بعد استالمها إعادة التي العالمية الحديثة  للمعاييراستالم أقسام غير مطابقة  عدم ولتفادي

 . ديثهاتح

أصحاب  وتزويدالخبرة داخل أقسام التعقيم والغير قادرين على كشف الخلل  قليليوجود عاملين  -4

 .القرار بالحلول الصحيحة 

قيام الكثير من األقسام في بعض المستشفيات بتنظيف األدوات قبل إرسالها إلى غرف التعقيم في  -5

يزيد احتمالية تلوث  الصحيحة للمعاييرأقسامهم بسبب ضيق المكان المخصص للتعقيم وعدم مطابقته 

 . المرضى ويعرض العاملين وبيئة المكان إلى التلوث ببقايا األقسام

 . ( تنظيف وتطهير وتعقيم األدوات الجراحية سياسة  ) الرابع فصل ال أنظر التفاصيل من لمزيد
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 الفصل الثالث 

  Surgical Siteَعدوى الَموِضع الجراحي 

Infections (SSI)  
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 الثالثالفصل 

  Surgical Site Infections (SSI)َعدوى الَموِضع الجراحي 

 تحدث في مكان إجراء الجراحة في جسم المريضالعدوى التي  عدوى موضع الجراحةب يقصد

األنواع الشائعة فيما يتعلق بالعدوى المتصلة بالرعاية الصحية، وتسبب هذه  أو ثالثثاني وتعد 

هذه العدوى  وعند حدوثالمضاعفات الخاصة بالتدخالت الجراحية نسبة كبيرة من األمراض، 

قد تصل نسبتها إلى  بشكل عميق في مكان التدخل الجراحي فإنها تتسبب في حاالت الوفاة التي

والتي تبين العديد من العناصر التي  (00المبين بالشكل رقم )م %. وكما يتضح من الرس22

.والتي دخول الميكروبات المسببة لألمراض إلى موضع الجراحة من ابتداء  العدوى.تسبب 

من مخاطر العدوى  الحدلذا فإنه ينبغي،  حدث غالبا  أثناء اإلجراء الجراحي داخل غرفة العملياتت

تأثر بسمات تطر اخمال هنهج نظامي وواقعي مع إدراك أن هذتطبيق مبهو في موضع الجراحة، 

  الصحية. المنشأةالعمليات والعاملين ونوع المريض و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 العدوى مخزون مسببات

 -المحاليل  -الماء  –األشخاص 

التربة  - األدوات - هجزز األ

 والزواء

 
 

خروج و انتشار مسببات مواضع  

 العدوى

 و التنفسي والجهاز البولي الجهاز

التناسلي والجهاز الدوري والجهاز 

واألغشية  الهضمي واألمعاء

 والجلد والمشيمةالمخاطية 

 

 

 طرق انتقال العدوى

 

 الرذاذ -التالمس 

 

 أي وسيط مادي)األدوات(

 الهواء

 

 مواضع الدخول
 مكان التدخل الجراحي

 -الجروح الناتجة عن الوخز

األغشية  – مجلد غير ملتئ

 المخاطية

 

 

 العائل المعرض للعدوى 

 المرضى

 ن في مجال تقديم الخدمات والعامل

  المساعدأعضاء فريق العمل 

 أفراد المجتمع

 مسببات العدوى

 مثل: 

والفيروسات البكتيريا 

 والفطريات

 تقال العدوى في  غرفة العملياتن( : دورة ا00شكل رقم )
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 سياسة الحد من خطر عدوى موضع الجراحة

 

 الوقاية من عدوى موضع الجراحة ) العمليات أو التداخالت الجراحية ( .:    السياسة

 

والحد من عدوى موضع الجراحة وتقليل معدالتها لحدها األدنى مقارنة مع النسب االمنع   :الزدف

من عدوى  وقايةلل لتنفيذ وتحديد أولوياتEvidence based) )المبنية على األدلة المحلية و العالمية 

 موضع الجراحة.

 

فني التخدير ، التمريض ،كادر الصيدلي السريري  ،طبيب التخدير، الطبيب الجراح :  الفئة المستهدفة

 العدوى .مكافحة وفريق 

 

 : التعريف

 عدوى الجروح الملتهبة : .0

 يوم في 31يوم من العملية  أو خالل  01هي العدوى التي تحدث نتيجة قطع جراحي تداخلي خالل 

 والعدوى ثالثة انواع : حالة تركيب أو زراعة جسم صناعي )شبكة ،،، الخ(

 . العدوى السطحية -

 .العدوى العميقة  -

 .عدوى األعضاء الداخلية  -

 

 معادلة رصد الجروح الملتهبة : .6

تحسب على أساس عدد حاالت االلتهاب الناتجة عن العمليات المختارة / عدد العمليات المختارة * 

100. 

 

                                             

                                                          

 

 

 

 

 : حزمة اجراءات منع العدوى للعمليات الجراحية .0
االجراءات الطبية والتي يتم تطبيقها لمنع والحد من عدوى المواضع  عبارة عن مجموعه من هي

، عدم حلق مكان العملية اال عند الضرورة وباستخدام اداة تقليم الكهربائية على الجراحية وتشمل 

اعطاء مانع التجلط ،المحافظة على درجة الحرارة اثناء العملية ، السيطرة على السكر في الدم 

 . وتقديم المضادات الحيوية الوقائية

 

 المختارة            عدد حاالت االلتهاب الناتجة عن العمليات     
                                                                   ×    111 

   المختارة  العملياتعدد                     
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 :  اإلهجراءات

 :اجراءات الرصد للجروح الملتهبة اوال : 
يتم جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتبويبها لمرضى الجراحة ير الدولية ضمن المعاي .0

 المختارة )عمليات البطن الجراحية( التالية :العمليات العامة واالطفال 
 

Colonic surgery. -  

-  Laparotomy Intestinal. 

 - Obstruction, Whipples.  

 Liver.-  

-  Spleen  surgeries. 

Open cholecystectomy.-  

 :  إجراءات ما قبل العمليةثانيا : 

 التقيد بحزمة اجراءات منع العدوى للعمليات والتداخالت الجراحية . .0

 التثقيف الصحي للمريض : .6

  محلول  باستخدام المبرمجةقبل اجراء العمليات للمريض  حمام  بأجراءينصح

على سطح الجلد  ةالبكتيريليقلل من عدد المستعمرات مطهر للجلد مع  الماء 

 .وليس عدوى الموضع الجراحي

  الجراحية غير  العمليةيوم من اجراء  01االمتناع عن التدخين ويفضل قبل

 طارئة.ال

  للمريض قبل اجراء العملية . إعطاؤهتحضير العالج الوقائي ليتم 

 Clippingاداة تقلبببيم الكهربائيبببة  بأسبببتخدامتجنبببب حلبببق مكبببان العمليبببة اال عنبببد الضبببرورة  .0

 Depilatory )or .) المعالج  االختصاصيوبناء على طلب 

 معالجة االلتهابات االخرى ان وجدت قبل اجراء التداخل الجراحي. .4

السكر و ضغط  الدم المرتفع  وغيرها قبل داء ان وجدت مثل  المزمنةالسيطرة على االمراض  .5

 اجراء التداخل الجراحي.

 . الجهاز الهضمي جراحية المرتبطة في تحضير المريض معويا للتداخالت ال .2

انتشار لمنع تقليل مدة إقامة المريض في المستشفى قبل العملية قدر االمكان وحسب الحالة  .2

 .العدوى

 

 -ثالثا : إجراءات داخل غرفة العمليات:

 التقيد بقائمة  تفقد اجراءات العمليات والتداخالت الجراحية . .0

 العملية بساعة او قبل نصف ساعة من ادخال انبوب التخدير.تقديم العالج الوقائي قبل اجراء  .6

 االلتزام التام من قبل الكوادر بالسياسة الخاصة بغسل اليدين الجراحي قبل أي تداخل جراحي. .0

استخدام محلول مطهر لتطهير مكان إجراء العملية قبل البدء بإجراء العملية والتقيد بنسبة  .4

" وجفاف المادة المدة الزمنية لعملية التالمس لعمل المطهرتركيز المحلول ومدة الفاعلية " 

 تعليمات الشركة الصانعة .المطهرة أو حسب 
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الشخصية قبل الدخول في العملية الجراحية  مثل الكمامة  مستلزمات الوقايةااللتزام بارتداء  .5

 المعقم ، والكفوف المعقمة. لوالمريو( غطي االنف والفم معا  تعلى ان )

 على تقليل  مدة االجراء الجراحي وان ال تتجاوز الوقت  المقرر لها.التأكيد  .2

 ( Positive pressure) تبغرف العمليا (HEPA) الهواء الجيد ر نظام تنقيةيتوف .2

 .)مهندس الصيانة(

 ؛ للساعة الواحدة تغيير الهواء/ مرة 03إلى  06عن  يقل على ان ال  

  اختبار بقعة الغبار( كحد أدنى٪ 31كفاءة ب تصفية الهواء من خالل فالتر( . 

  والعادم بالقرب من األرض. السقف النقي منالهواء مدخل ، 

 مغلق قدر االمكان ويمكن فتح الباب للضرورة فقط.صالة العمليات ابقاء الباب  .3

 العدد والحركة اثناء اجراء العملية الجراحية قدر االمكان وللضرورة . التقيد في .3

 اعطاء العالج الوقائي ورقم الغرفة والوقت المستغرق للعملية .توثيق  بإجراءاتالتقيد  .01

 

 رابعا : إجراءات ما بعد العملية وفي غرفة المريض :

 

ساعة من اجراء العملية "سياسة المضادات  64التوقف عن اعطاء العالج الوقائي بعد  .0

 الحيوية ".

 غير ضروري وجودها ومنها القثطرة البولية .، ازالة جميع االدوات المرافقة للمريض  .6

 .تقليل مدة إقامة المريض في المستشفى بعد العملية قدر االمكان وحسب الحالة  .0

للتلوث( عند  المانعةااللتزام بتطبيق مبادئ منع العدوى من تطهير وتعقيم )استخدام االساليب  .4

 الجراحي بعد العملية ومنها: تغير الضمادالبدء بعمل 

 ر الضماديتغيقبل البدء بعمل  الضرورية دواتباأل الضمادعربة  تجهيز. 

 .غسل اليدين جيدا قبل وبعد الغيار الجراحي 

  المحافظة على خصوصية المريض 

  من العملية  ساعة 43االول من قبل الطبيب المعالج وبعد  ر الضماديتغييفضل اجراء

  .الجراحية

 :االلتزام بالواقيات الشخصية مثل 

A-  ارتداء القفازات المعقمة للشخص الذي يقوم بعمل الغيار. 

B- .ارتداء الكمامة والمريول البالستيكي  

  اال للضرورة. الضماد يريتغالحد من الحركة حول المريض عند 

 . ) إتباع التعليمات الخاصة بالمحاليل المطهرة )سياسة التعامل مع المطهرات 

  اجراء غيار لها .الحاالت الملتهبة تبرمج اخر حالة يتم 

  المريض اال عند الضرورة . ضمادعدم لمس 

  نزع القفازات والتخلص منها بالمكان المخصص ثم غسل اليدين . 

 "فتح االدوات بطريقة حسب سياسة االساليب المانعة للتلوث "معقمة 

  تنظيف الجرح بالطريقة الصحيحة و باستخدام المحلول الملحي المعقم )سياسة االساليب

 نعة للتلوث(الما

  الجرح  لتئامالتهتك االنسجة وتأخير  برفق وعدم ربطه بشدة منعا  للمريض وضع الغيار. 

  التخلص من الضماد الملوث والقفازات في المكان المخصص. 
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  ، توثيق االجراءات على ملف المريض من حيث حالة الجرح )االفرازات ، اللون ، الرائحة

 التاريخ والتوقيع(. ، نزيف ، الوقت 

  بعد كل استعمال . الضمادتطهير عربة 

 
استخدام العالج الفعال عند ظهور العدوى من قبل الطبيب المعالج بناء  على نتائج :  خامسا  

 اسة المضادات الحيوية.الزراعة المخبرية وسي

 
 المؤشرات :سادسا  : 

 
 .نسبة عدوى المواضع الجراحية 
 .)مدى االلتزام بتقديم العالج الوقائي للتداخالت الجراحية )قسم الصيدلة 
 

 . رصد عدوى المستشفيات المكتسبة:   نماذج
 

 : متطلبات التدريب

 التالية : موراالإعداد محاضرات دورية حول إجراءات منع العدوى والتي تتضمن  .0

 العدوى المكتسبة والمصاحبة للجروح الملتهبة وطرق انتقالها و الوقاية منها. -      

 االحتياطات القياسية. -      

 احتياطات العزل. -

 التثقيف الصحي للمريض : .6

التحدث مع المريض قبل العملية وبعدها لطمأنته واإلجابة عن أي سؤال قد يسبب التوتر النفسي  -

 والعصبي للمريض.

 النشرات والبوسترات . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 :الجراحي الموضع عدوى مصادر
تأتي الميكروبات المسببة ألغلب  : حياموضع الهجر المصادر داخلية للهجراثيم المسببة للعدوى ب -1

من البكتريا المستعمر  لبشر  المريض )النبيت( أو األغشية المخاطية أو  حيحاالت عدوى موضع الهجرا
األمعاء. وعندما يحدث قطع في الغشاء المخاطي أو الهجلد فإن األنسهجة تكون معرضة لخطر التلوث 

الفلورا(. وعاد  ما تكون هذه الكائنات مكورات هوائية موهجبة االستهجابة  -بالبكتريا المستعمر  )النبيت 
 ة هجرام لصبغ

، ولكنزا قد تشمل البكتريا المستعمر  للبراز ) كالبكتيريا الالهوائية  (MRSA ) مثل البكتيريا العنقودية
والبكتيريا الزوائية سالبة االستهجابة لصبغة هجرام( عندما تحدث الهجروح بالقرب من الشرج )العهجان( أو 

لبة االستهجابة لصبغة هجرام ) ففي عمليات الهجزاز الزضمي، تكون العصيات سا .أصل الفخذ )األربية(
البكتريا القولونية" ( والميكروبات موهجبة االستهجابة لصبغة هجرام ) مثل المكورات المعوية " E. coliمثل

هي  "إنتيروكوكاي" ( وأحيانًا البكتيريا الالهوائية ) مثل العصوية الزشة "باسيالس فراهجيليس" ( عاد ً 
 . يالتي يتم عزلزا من عدوى المواضع الهجراح

 
  :حيموضع الهجراالللهجراثيم المسببة للعدوى بمصادر خارهجية  -2
 .(  يفريق الهجراحال)خاصة أعضاء العاملين بالهجراحة  -
 .) بما في ذلك الزواء ( بيئة غرفة العمليات  -
 . العملية الهجراحيةالمهجال المعقم أثناء إهجراء ضمن التي تدخل هجميع األدوات واألهجزز  والمواد  -

المريض أو ألنسهجة التقليل أو الحد من التلوث الميكروبي  منع عدوى موضع الهجراحةلذا فإنه يهجب 
 : االمور التاليةوتشمل هجوانب  أدوات الهجراحة المعقمة

 . العملية الهجراحيهالوقائية قبل إهجراء المضادات الحيوية  -1
  .األسلوب الهجراحي السليم  -2

... الخ. يعتبر التحكم بأساليب مكافحة العدوى الخاص نظام التزوية المناسب لغرفة العمليات -3
الوقائية  ، التوقيت المالئم للمضادات الحيوية ، فريق الرعاية ، كتعقيم هجلد المريضبالهجراحة 

عداد غرفة العمليات لمريض مثل لقورن بالتحكم في عوامل الخطور  الكامنة  أسزل إذا مايكون  وا 
  . ( وعمره وسابق إدمانه للتدخين وبدانتهداء السكري إصابته بأمراض أخرى )

 
 
 

 حقوق النشر والطبع محفوظة
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 خالت الجراحية ا( يبين المد  02شكل رقم )                         

موضع الجراحي، وذلك بمنع دخول  عدوىيمكن تجنب  : في كثير من األحياناعاله  ( 02)    الشكل

المبضع في هذه  ( عن طريق األدوات الجراحية، وهي اللون البرتقالي الخارجية المنشأ ) رياالبكت

عن طريق تطبيق صارم للقواعد الصحية وتعقيم  يرياالحالة، إال أن باإلمكان القضاء على هذه البكت

الجراحي  اإلجراء اما في حاله حدوث(. اللون األخضرالداخلية المنشأ ) ياالبكتير مع بقاءاألدوات. 

البكتيري الجلدي عن طريق تنظيف  شق الجلد، وليس األمعاء، فإن باإلمكان القضاء على النبيت

 ألنهمكان العملية في اليوم السابق للمداخلة الجراحية  الشعر في الجلد بعناية. ويجب تجنب حالقة

المقابل، إذا كانت العملية تتطلب  الجراثيم تتكاثر ضمن الجروح الدقيقة التي تسببها الحالقة. وفي

فعمليه  ، القضاء على النبيت البكتيري المعوي يمكنال إذ إنه  ، شق األمعاء، فال يمكن تجنب التلوث

تعطى المضادات  :في هذه الحالة ؛تقال الجراثيم المعوية إلى الوسط المحيطسهل انت شق األمعاء

 .الحيوية للوقاية من العدوى

 دراسة حالة 

المداخلة  في حاله حدوث

الجراحية شق الجلد واألمعاء 

فال يمكن عندئذ السيطرة 

على النبيت البكتيري 

  . المعوي

عندما تقتصر المداخلة 

الجراحية على شق الجلد 

باإلمكان القضاء فقط فإن 

على النبيت البكتيري الجلدي 

.  
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 حيالجرا موضعال عدوى لمنع الجراحي الطاقم ممارسات  

 ويتحقق .الجراحيةالعملية  موضع إجراء تلوث مخاطر من للحد والحفاظ عليه معقم مجال توفير يجب

 يجب فرشكما  العملية إجراء موضع حول منفذة للسوائل غير معقمة فوط وضع عن طريق ذلك

 على الحفاظ يمكنو  القطع الجراحي مكان هو مغطى الغير المكان الوحيد يكون بحيث بالكامل المريض

  -:طريق عن معقم مجال

 . المعقم المجال داخلوالتي تحتاج اليها  المعقمة األدوات سوى ءشي أي وضع عدم -0

 .تلوثها دون ونقلها وتوزيعها المعقمة األدوات فتح -6

كما في الشكل رقم  معقم غير المعقمة بالمفارش المغطى المريض مستوى أسفل يقع ما كل اعتبار -0

(05 ) 

 األدوات لمس أو المعقم المجال باختراق الجراحة في مشاركين الغير لألشخاص السماح عدم -2

 .المعقمة

 هذه تمتد الجراحية، العباءة لبس عند عليها والحفاظ الخدمات لمقدم المعقمة المنطقة معرفة -5

 الطرف إلى المرفق فوق سم 5 بمسافة معقمة األكمام المعقم، المجال مستوى إلى الصدر من المنطقة

كما مبين في الشكل  الرداء في معقمة غير مناطق والظهر واألكتاف الرقبة خط يعتبرو للرسغ المطوق

 .( 05) رقم

 .معقمة ليست المعقمة األدوات على تحتوي التي العبوة حواف أن معرفة -2

 .ملوثة تعد( التمزيق أو بالقطع)  اختراقها تم التي الشخصية الوقاية أدوات أن إدراك -7

 على تحافظ التي بالطريقة المعقم المجال وحول داخل وقت كل في وحركته الجسم موضع مراعاة -1

 .( 02كما مبين بالشكل رقم ) التعقيم

 .التهوية فتحات أو المفتوحة األبواب من بالقرب المعقمة األدوات وضع عدم -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (05)الشكل رقم المنطقة المعقمة 
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 مساعد جراح االول

 الممرض 

 الجراح الثاني مساعد ال

  الجراح

  الممرض المساعد

 المخدر 

 ( يبين المنطقة المعقمة02شكل رقم ) 
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  تذكير
مانعة التلوث حتى يتسّنى ما ساليب ألتباع الدقيق لتتحقق الوقاية من العدوى داخل غرفة العمليات من خالل األ

  -:يلى

 .منع حدوث تلوث في الجرح المفتوح 

 .عزل موضع إجراء الجراحة عما يحيط به من بيئة غير معقمة 

 إجراء الجراحة بأمان.  يمكن معقما  حتى عليه اإلبقاءخلق مجال معقم و 
تلك  باألساليب مانعة التلوث فإنه يقصدالعدوى في هذا الصدد،  مكافحة وعلى حين تسهم جميع ممارسات

  -مثل: هاءأو أثنا مباشرة   الممارسات التي تتم قبل اإلجراءات اإلكلينيكية

 السليم للمريض لإلجراءات اإلكلينيكية. لتحضيرا 
  .غسل اليدين 

 غسل اليدين الجراحي. 

 مثل القفازات ومالبس الجراحة. الوقاية الشخصية أدوات استخدام 

 .الحفاظ على وجود مجال معقم 

  ومالئمةة سليمة جراحي أساليباستخدام. 
 ة الجراحة.  قالحفاظ على بيئة آمنة في منط 

غاية في الضرورة داخل غرفة العمليات ويجب  ا  والحرص عليها أمر ساليب مانعة التلوثاأليعد تطبيق 
  .لاللتزام بهذه القواعدأن تضع السياسات واإلجراءات الخاصة  نشأة صحيةعلى كل م

 

 

 

 :المهمة  بعض التوصيات

  . المعقمة لتوفير مجال معقم فوط الجراحيةيجب استخدام ال -0

  .المجال المعقم يجب أن تكون معقمةاألدوات المستخدمة داخل  -6

 .باستمرار المحافظة عليهيجب مراقبة المجال المعقم و -2

 .يجب على جميع العاملين التحرك داخل وحول المجال المعقم بطريقة تحفظ سالمة هذا المجال -2 

  .إذا تسرب محلول من خالل المفرش المعقم يجب أن تتم تغطيته بآخر ؛يجب تجنب الرطوبة في المجال المعقم -5

 التعقيم.  سالمة حفظ تأساليب  ستخدامابة في المجال المعقم وتوزيعها ونقلها ستعمليجب فتح سائر األدوات الم -0

ويجب ان األساسية ومراجعتها سنوياً  باألساليب مانعة التلوثيجب تدوين السياسات واإلجراءات الخاصة  -7

   .عند الحاجه  للرجوع إليها داخل مكان ممارسة العمل تكون
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لدالج

SKIN 
 

 النسيج تحت الجلد

Subcutaneous 
tissue 

 األنسجة الداخلية 
 اللفائف والعضالت

Deep soft tissue 
fascia & muscle 

األعضاء 
 والتجاويف

Organ- Space 

عدوى القطع 
 الجراحي السطحي

Superficial 
incisional SSI 

عدوى القطع 
 الجراحي العميق

Deep 
incisional 

SSI 

عدوى القطع الجراحي 
الموجودة في األعضاء 

 او التجويف

Organ- Space SSI 
 

خروج إفرازات صديدية من القطع 

 السطحي .

في القطع العميق * مالحظة وجود خراج 
باألشعة او بالفحص  أثناء اجراء فحص

المباشر على موضع القطع أو اثناء اعادة 
 العملية الجراحية .

افرازات صديدية من ظهور *مالحظة 
موضع القطع العميق وليس من العضو 

 او التجويف .

 

 التهاب بطانه القلب . -
 التهاب نخاع العظم . -
 . ايالتهاب السحا -
 التهاب بطين المخ . -
 التهاب بداخل البطن . -

 

عدوى المواضع رسم تخطيطي لتصنيف 

 الجراحية

 (01الشكل رقم )

 حقوق النشر والطبع محفوظة
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 قبل اجراء العملية الجراحية  هوتحضيرالمريض   رعاية

 الرعاية تإجراءا

 للجراحة السابقة

 تعليمات

 

 

 

 لحدوث القابلية تقييم

 العدوى

 وذلك موضع أي في  وجدت إن  العدوى أنواع جميع ةعالجمو ديحدت -
 حتى أمكن إن الجراحية العملية وتؤجل طارئة الغير الجراحة إجراء قبل
 .العدوى تلك من التخلص يتم
 بمرض المصابين المرضى لجميع الدم في الجلوكوز مستوى ضبط -

 إجراء قبل الدم في السكر نسبة زيادة الخصوص وجه على وتجنب السكر
 .الجراحة

ا االمتناع على المرضى عيشجت -  ائهمإعط األقل على أو نالتدخي عن نهائي 
 بوقت الجراحة قبل (كالمضغ )التبغ استهالك أنواع من نوع أي أو عن ذلك تعليمات

 .كاف
 عمليات لهم ستجري مرضى عن الضرورية الدم مشتقات منع عدم -

 .الجراحة موضع عدوى من للوقاية كإجراء جراحية
 السماح مع اإلمكان قدر الجراحة قبل المريض إقامة فترة تقليل يجب -

  .الجراحة قبل المريض إلعداد كاف بوقت

 قبل االستحمام

 العمليات

 الجراحية 

يقلل من عدد المستعمرات  ال جدوى من االستحمام باستخدام المطهرات فهو
  .(03)بالشكل رقم كما على سطح الجلد وليس عدوى الموضع الجراحي  ةالبكتيري

 

 

 قبل الشعر إزالة

 الجراحةالعملية 

 .ذلك الجراح طلب إذا إال ةيالجراح العمليةل قب الشعر بإزالة تقم ال - 
 يكون أن ويفضل مباشرة العملية قبل ذلك فيتم الشعر إزالة وجبت فإذا - 
ويزال الشعر الموجود في منطقة القطع فقط ال  كهربائيةال ماكينةالب الشعر بإزالة ذلك
 الشعر بحلق ينصح وال .(61كما في الشكل ) التخدير غرفة في ذلك ويتمغير 

 سحجات حدوث إلى ذلك يؤدى حيث المشارط أو الحالقة شفرات باستخدام
ا تكون بالجلد صغيرة وجروح ا مكان   قد التي الميكروبات لتكاثر مناسب 
 ( . 60كما في الشكل رقم ) العدوى حدوث تسبب

 

 

 المريض جلد تحضير

 في

 العمليات غرفة

ا وحوله القطع موضع وتنظيف غسل -  مبللة فوطة باستخدام جيد 
 بمحلول مبللة معقمة فوطة باستخدام الموضع شطف ثم والصابون بالماء
 .معقمة فوطة باستخدام جيدا المنطقة  تجفيف ثم.يملح

 . تماما ليجف تركه مع بشرةلل مالئم   مطهر   مااستخد- 

ا دائرية حركة في الجراحة العملية قبل بمطهر البشرة إعداد عملية قيطبت -  من بدء 

ا المعد الموضع يكون أن وينبغي الخارج، نحو متجه ا المركز  بدرجة كبير 
 إن الدرانق تركيب أو جديد قطع عمل أو القطع بتوسيع للسماح كافية

  .األمر استلزم

 العاملين مع التعامل

 بالجراحة

 أو المصابين

 المستعمرين

 بالميكروبات

 ( سياسة  السالمة والصحة المهنية)  الحادي عشرانظر الى الفصل 
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ال يوجد جدوى من الحمام باستخدام المطهرات 

في  ة، فهو يقلل عدد المستعمرات البكتيري

 .د وليس عدوى الموقع الجراحي الجل

 . ( 03شكل رقم )

 

تتسبب الحالقة الجافة في جرح الجلد اكثر  -

 مما تسببها الحالقة باستخدام الماء .

 . ال ينبغي استخدام أمواس وفرش الحالقة  -

 ( . 60شكل رقم )

يجب استخدام ماكنة حالقة جراحية إذا لزم  -

التخدير قبل اإلجراء الجراحي  االمر في غرفة

 مباشرة .

 ينبغي تعقيم رأس الماكنة . -

 . يستخدم كريم نزع الشعر قبل العملية بيوم -

 ( . 61شكل رقم )

 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 مهمة احتياطات اضافية 

 التي تنتقل عن طريق الدم :فيروسات الاو المشخصين بإصابتهم ب للمرضى المشتبه بهم

 طارئة  .يتم تسجيلهم في اخر قائمة اجراء العمليات الجراحية أذا كانت غير  -0

 ماكن عالجهم بوسائل غير جراحية أذا امكن ذلك .أيجب النظر في  -6

 االدوات الغير ضرورية من غرفة العمليات . جاخرا -0

 مستوى من التنظيف في غرفة العمليات . بأعلىتزام لاال -2

الى غرفة  بالدخولفقط للجراحين ذوي الخبرة والعاملين المؤهلين للرعاية الصحية اح سمال  -5

 العمليات .

 ام األدوات الحادة والتخلص منها.في استخد الشديد الحرص -2

 .احتياطات اثناء الجراحة  -7

 قفازات مزدوجة  . -

  نظارات واقية للعين . -

 اقنعة عالية الكفاءة .  -

 احذية عالية السيقان . -

 مالبس غير منفذة للسوائل . -

 ازاله التلوث منه أو استخدامه لمرة واحدة .استخدام جهاز تخدير ممكن  -

 التصريف المغلق للجرح . -

 .( 66كما مبين بالشكل رقم ) يجب تنظيف انسكابات الدم وسوائل الجسم التي تسقط على األرض -1

 .سياسة تعقيم وتنظيف بيئة المستشفى (  فصل) رع وقت ممكن سبتطهيرها وازالتها بأ

  

 

    

 

  

 (  66الشكل رقم )
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 الفصل الرابع 

 الجراحة اآلمنة وسالمة المريض 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 الرابعالفصل 

 الجراحة اآلمنة وسالمة المريض

 :مقدمة ال

القلب واألوعية الدموية على  مع ارتفاع معدل حدوث إصابات جراحية واإلصابة بالسرطان وأمراض

قامت منظمة حيث  مستوى العالم، يستمر ارتفاع تأثير التدخل الجراحي على أنظمة الصحة العامة

 ،الصحة العالمية بتبني عدد من المبادرات العالمية واإلقليمية لتناول مسألة السالمة الجراحية اآلمنة 

 . ةوالرعاية الجراحية األساسيرعاية الطوارئ على فقد ركزت المبادرة العالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العشرة للجراحة اآلمنةاإلجراءات األساسية 

 للمريض المعني وفي الموضع الصحيح . ةأن يجري الفريق الطبي الجراح -0

أن يستخدم الفريق اإلجراءات المعروفة لمنع اإلضرار بالمريض من جراء التخدير ،   -6

 لأللم . وحماية المريض في الوقت نفسه من التعرض

يفة المسالك ظإمكانية توقف التنفس أو تعرض و الجراحيأن يدرك الفريق الطبي  -0

 التنفسية للتهديد ويستعد لها بفعالية ألنها قد تودي بحياة المريض .

 ويتأهب له بفعالية .للمريض أن يدرك الفريق الطبي الجراحي فقدان كمية كبيرة من الدم  -4

ي الجراحي حقن المريض بمادة تسبب ارتكاسا دوائيا ضارا أن يتفادى الفريق الطب -5

 المريض .حياة ومعرف أنها خطرة جدا على 

الحد االدنى نها تقلل الى ألأن يواظب الفريق الطبي الجراحي على أتباع الطرق المعروفة   -2

 للعدوى . من خطورة تعرض موضع الجراحي

أن يتفادى الفريق الطبي الجراحي نسيان اآلالت الجراحية والمستلزمات الطبية ) كوز  -2

 قطن ( في جسم المريض . ،شاش ،

 أن يؤمن الفريق جميع العينات الجراحية ويحددها بدقة . -3

يكون هناك درجة عالية من التفاهم وتبادل المعلومات عن حالة المريض للفريق الطبي أن  -3

 إلجراء العملية الجراحية بأمان ودقة .الجراحي 

انشاء برنامج الترصد الروتيني لمعرفة القدرات الجراحية ) حجمها ،نتائجها ( من قبل  -01

 المؤسسات الصحية ونظم الصحة العمومية .
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 قائمة التحقق من السالمة في العمليات الجراحية

 

 

 هل أكد المريض هويته واإلجراء الجراحي وموضع هذا األجراء وموافقته عليه ؟   -

  ال               نعم                    

 هل وضعت عالمة على موضع اإلجراء الجراحي ؟   -

 نعم             ال                    

 هل تم التحقق من جهاز التخدير وأدوية التخدير ؟ -

 ال             نعم                       

 تأكسج النبضي بجسم المريض والتحقق من انه يعمل ؟الهل تم توصيل جهاز قياس  -

 ال             نعم                    

   هل يعاني المريض مما يلي : -

 حساسية معروفة ؟ -0

 ال نعم                             

 صعوبة في التنفس أو خطر حدوث االستنشاق ؟        -6

  ال             نعم           والمعدات المساعدة متاحة                

 مليلتر / كغم بالنسبة لألطفال ( ؟ 7مليلتر )  511بكمية أكبر من خطر فقدان الدم  -0

مركزيين وإعطاء السوائل   تين / قسطرتين  ووريدي لوتم التخطيط لالستعما     ال          نعم      

  .الالزمة

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 ممرض واحد واخصائي تخدير واحد على االقل (:قبل البدء بتخدير المريض ) بواسطة  -0

 

 جهاز قياس التأكسج النبضي
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 .هم وأدوارهم ءان جميع أعضاء الفريق قد قدموا أنفسهم وذكروا أسماعلى تأكيد ال - 

 تأكيد اسم المريض واإلجراء الجراحي وموضع البضع الجراحي .ال  - 

 هل أعطي المريض المضاد الحيوي الوقائي خال ل الستين دقيقة السابقة ؟ -

 ال   نعم                                

  اسئلة تطرح على الجراح :  -أوالً 

 ما الخطوات الحرجة او الغير روتينية ؟  -0

 ما المدة التي تستغرقها الحالة ؟ -6

 ما كمية الدم المتوقع فقدانها ؟ -0

 سؤال يُطرح على اخصائي التخدير : -ثانيا 

 هل هناك أية محاذير محددة بخصوص المريض ؟

       ال              نعم                 

 فريق التمريض : اسئلة تطرح على - ثالثا

جهاز التعقيم واالدوات  تهل تم التأكد من تعقيم اآلالت الجراحية ) بما في ذلك نتائج مؤشرا -0

 ال نعم               ؟       الجراحية والتغليف ( 

 محاذير اخرى ؟ هل هناك مشاكل في المعدات او أي -6

 ال                    نعم                  

 هل صور األشعة الضرورية معروضة ؟ -

 ال  نعم                              

   

 

 

 

 قبل إجراء البضع الجراحي  ) بواسطة ممرض واخصائي تخدير وجراح  ( -6

 

  

     

       

              

                  

                  

                  

 والطبع محفوظةحقوق النشر 

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 :الخروج  -

 :من الفريق ما يلي د الممرض شفهياً يكتأ -0

 .  أسم األجراء الجراحي المسجل -0

 صحة عدد األدوات الفوط واإلبر )  او عدم تطابق ذلك ( . -6

توسيم العينات ) يجب قراءة محتوى بطاقة توسيم العينات بصوت مسموع ،بما في ذلك اسم  -0

 المريض. 

 . ما أذا كان المطلوب  معالجة  مشكالت في المعدات يتعين حلها -2

والتخدير والممرض بمراجعة المخاوف االساسية بشأن إفاقة المريض  ةي الجراحصصاتيقوم اخ -

 .وتدبيره العالجي 

 :قياس الخدمات الهجراحية 
ان نقص المعطيات االساسية يمثل عقبة كبرى أمام السالمة الهجراحية ، وال تزال هجزود الحد من معدل 
وفيات األمزات واالطفال اثناء الوالد  تعول كثيرا على الترصد الروتيني لمعدالت الوفيات ونظم الرعاية 

هذا الترصد ال يشمل الرعاية الهجراحية ، وال تتوفر التوليدية كوسيلة لرصد النهجاح والفشل ، لكن 
، وهي معطيات غير معيارية ،  في عدد قليل من بلدان العالمالمعطيات المتعلقة بعدد الهجراحة إال

ولذلك يهجب ارساء الترصد الروتيني لتقيم الخدمات الهجراحية وقياس ادائزا إذا ما اريد لنظم الصحة 
 ية الهجراحية .العمومية أن تحسن سالمة الرعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 مغادرة المريض غرفة العمليات قبل  -0

 

 مالحظة مزمة 

العمل الجماعي وهو اساس جميع النظم ذات األداء الفعال والمتعدد في مثل تان فريق العمل الجراحي ي

االفراد. وفي غرفة العمليات حيث التوتر على اشده واالرواح معرضة الى الخطر ، لذا يعد العمل الجماعي 

اساسيا من مكونات الممارسات الجراحية اآلمنة . وتتوقف جودة العمل الجماعي على ثقافة الفريق مكونا 

الطبي وأنماط التواصل بين افراده ، وتتوقف ايضا على مدى اتقان المهارات الطبية السريرية ومدى 

على المريض د التواصل ويقلل الضرر يالوعي بالحالة لدى أعضاء الفريق . وتحسين خصائص الفريق يز

. 

 

 الجراحة اآلمنة تنقذ االرواح
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  )منظمة الصحة العالمية ( اإلحصاءات الحيوية الجراحية

تولى األعضاء في منظمة الصحة العالمية رصد االساسي للجراحة ، ينبغي أن يلتحقيق التضماناً 

 المعلومات التالية :جمع 

 عدد غرف العمليات في كل بلد . -0

 عدد العمليات الجراحية في كل بلد . -6

 .التخدير في كل بلد اطباء وعدد اطباء الجراحين   -0

 ة .يالجراحالعملية عدد الوفيات في يوم  إجراء  -2

 ة .يالجراحالعملية عدد الوفيات في المستشفيات في أعقاب  -5

 

 % من المرضى في المستشفيات لمضاعفات جراحية .65يتعرض  -0

 % .5% و1.5الجراحة الكبرى تتراوح بين العمليات تفيد التقارير بأن معدل الوفيات في اعقاب  -6

 الصناعية ترتبط بالرعاية الجراحية .االحداث الضارة بمرض المستشفيات في البلدان حوالي نصف  -0

 من حدوثه والوقاية  من بين حاالت تضرر المريض من الجراحة ، فإن نصفها على االقل ممكن تفاديه -4
  قبل وقوعه.

 المبادئ المعروفة للجراحة اآلمنة ال تطبق باستمرار حتي في اكثر المواقع تطورا  . -5

 

 خمس حقائق عن الجراحة اآلمنة 

 : منظمة الصحة العالمية  حقائق وارقام

مليون من العمليات الجراحية الهامة كل عام، أي ما يعادل  602يُجرى، على الصعيد العالمي، نحو 

مليون نسمة لعمليات جراحية  20. ويشهد كل عام خضوع شخص 65عملية جراحية واحدة لكل  نحو

ليات من أجل عالج ماليين نسمة أخرى لتلك العم 01، وخضوع رضحيه بغرض عالج إصابات 

  .مليون نسمة أخرى لها بهدف عالج مختلف السرطانات 00مضاعفات تتعلّق بالحمل، وخضوع 
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البندان االخيران المجال أمام حساب معدالت الوفيات الناجمة عن الجراحة على النحو  ويتيح هذان

 التالي :

 

 العملية          =معدل الوفيات الناجمة عن 

 ة في يوم أجرائها   يالجراح

 

 

 

 

 

 =   معدل الوفيات داخل المستشفيات 

 الجراحة  العملية  بعد إجراء

 

 

 اتباع أسلوب هجراحي هجيد
 

 : في الحاالت التالية ةيالهجراحالعملية تزداد احتماالت العدوى بعد إهجراء 
  ة، باإلضافة إلى أن يالهجراحالعملية في األنسهجة التي تلفت نتيهجة التعامل معزا بشد  أثناء

 مما يزيد من فتر  القابلية لإلصابة بالعدوى.  ، ببطيءفي عااألنسهجة التالفة تت
  لغزو الميكروبات اً عرضتتصبح األنسهجة أكثر ومن ثم عند حدوث نزيف شديد.  

 إلىعناية الشديد  بالتحكم في النزيف وبالتعامل برفق مع األنسهجة أثناء الهجراحة ولزذا تؤدي ال
  .خفض مخاطر اإلصابة بالعدوى

  

 

 

 عدد الوفيات في يوم  العملية 

                                               011                         

 حاالت الجراحية المجموع عدد 

 

 ة يالجراحالعملية وفيات مرضى عقب 

                                                                   011                           

 مجموع عدد الحاالت الجراحية 

 

        

 محفوظةحقوق النشر والطبع 

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 



- 52 - 
 

 

 المستشفياتاستمارة تقصي حالة عدوى 

اسم المريض / ........................... الرقم الطبي / ........................  القسم / 

....................... 

/................. تاريخ الدخول / ....... الطبيب المعالج  التشخيص / .......................

.................. 

 تاريخ ظهور العدوى / ......................... تاريخ الخروج / .........................

 خارجية / ......................... –داخلية / ...........................  -  نوع العدوى / 

 شق جراحي              صدري              بولية             عمومية ) تسمم دموي / بكتيري ( 

 ة                اخرى           ديمعوية                       جل

 

 

 -: أوالً مؤشرات العدوى

 غرفة العمليات   اريخ الدخول           ت             نوعه             -  الشق الجراحي الملوث : -0

 

  ................................ير الضماد يأسم القائم بتغ -

   فتح مرة أخر              درنقة            إفرازات            ألم             احمرار : حالة الجرح  -

 أخرى           سعال                  بصاق مدمم             بصاق        العدوى الصدرية :  -6

 رواسب دموية او مخاطية         تغيير لون                   العدوى البولية :    حرقة      -0

 أو حرارة مصحوبة بأعراض       درجة مئوية         01حرارة اكثر من  : العدوى العمومية -2

 انتفاخ         تقلصات              إسهال              العدوى المعوية :  قيء          -5 

 احمرار وتورم        قشور               تقيحات               العدوى الجلدية :  طفح جلدي      -2 

 مؤشرات أخرى : ................................................................................. -7

 

    

   

 داخلي

 خارجي

 

 

  

     

    

   

  

    

    

 حقوق النشر والطبع محفوظة
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 -ثانياً : بيانات معملية : 

 أخرى ............... -...........  CRPاختبار  –عدد كريات الدم البيضاء : .....................  -

مسحة من  بصاقال اإلدرار نوع العينة

 الجرح

 أخرى برازال دمال

       نتيجة الزرع

المضاد الحيوي 

 الحساس

      

المضاد الحيوي 

 (الغير فعالالمقاوم)

      

 

 

 -:بيانات إكلينيكية قبل ظهور العدوى -ثالثاً :

 المرض المزمن  -بيانات قبل دخول المستشفى :    تاريخ الدخول       /     /             -0

  -اثناء التواجد بالمستشفى : بيانات إكلينيكية -6

 -بولية تركيب قسطرة          عمليات طارئة          دخول رعاية          من قسم الى أخر االنتقال  -

 -/       تركيب قسطرة طرفية    /  تاريخ التركيب  – تركيب قسطرة مركزية    //    تاريخ التركيب 

 /  /     تاريخ التركيب  

     زيادة في الجرعة                  عشوائي                    المضاد الحيوي المستخدم :  مزرعة  -0

 ....................................................................................  -المضاد الحيوي الوقائي :نوع 

 

 

مدير قسم مكافحة           مكافحة العدوى  قسمعضو ممرضة اتصال مكافحة العدوى                  

 العدوى
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 الفصل الخامس 

الوقاية باستخدام المضادات الحيوية قبل 

 ةيالجراحالعملية 
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 خامسفصل الال                                          

 ةيالجراحالعملية الوقاية باستخدام المضادات الحيوية قبل 

 االستفاد  القصوى من الوقاية باستخدام المضادات الحيوية:مبادئ 

إن إعطاء المضادات الحيوية للمرضى قبل اإلهجراء الهجراحي للحيلولة دون اإلصابة  -1
 بالعدوى ليس بدياًل عن الممارسات الهجيد  لمكافحة العدوى واألسلوب الهجراحي الهجيد. 

استخدامزا )أي المضادات  يستوهجبتستخدم المضادات الحيوية في التدخالت التي  -2
ل عدوى موضع الهجراحة أو مع المرضى الذين سيتسبب عدوى الموضع يقللتالحيوية( 

 الهجراحي لزم في مضاعفات شديد . 

ستخدم المضادات الحيوية اآلمنة رخيصة الثمن والقاتلة للبكتريا وذات المهجال الذي ت -3
 هجراء الهجراحة بالهجسم(. يغطي أكثر الملوثات الهجراحية احتمااًل )تبعًا لمكان إ

 العملية  عن طريق الوريد قبل موعد ةالحيوي اتالمريض هجرعة أولية من المضاد اءأعط -4
 دقيقة(.  03- 33)في حدود ة مباشر ً يالهجراح

( serumحافظ على المستويات العالهجية للمضادات الحيوية في كل من مصل الدم) -5
 على الهجراحة. واألنسهجة أثناء العملية وحتى مرور ساعات قليلة 

ة، فال دليل هنالك يالهجراح العملية فتر  استخدام المضادات الحيوية للوقاية بعد اطالة معد -0
نما يعزز من نمو  على أن االستخدام المطول للمضادات الحيوية يؤدي إلى أي مميزات وا 

 ساعة بعد العملية كحد أقصى(. 24الميكروبات   المقاومة للمضادات الحيوية)

التهجارب ذات العينات العشوائية المتحكم فيزا أن إعطاء الميوبيروسين عن  راظزأ عدم -7
كفاء  في تقليل عدوى موضع الهجراحة  وليس لزا اية يالهجراحالعملية طريق األنف قبل 

ولكنزا تقلل بالفعل من العدوى األخرى المكتسبة داخل المنشآت الصحية )العدوى التي 
 . لوكوكس" إذا كان المريض مستعمرًا بزا(تسببزا البكتريا العنقودية "ستافي

 

 

 

 

 

 

 مالحظة مهمة ........سوء استخدام المضادات الحيوية 

االمراض المقاومة لمختلف العقاقير . فإساءة  وانتشار اكتساب يز بين ييجب أن يتم التم
اإلصابة بعدوى الميكروبات المقاومة  اكتسابالمضادات الحيوية تؤدي الى  استخدام

للمضادات الحيوية ، بينما يعزى أنتشار هذه الميكروبات الى عدم االلتزام بأساليب 
 مكافحة العدوى . 

 العملية جراءا مستوى ضعف على للتغلب الوقائي الحيوية المضادات استخدام على تعتمد ال

 .  ةالجراحي
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 تذكرة 
 

ا للمضاعفات الجراحية ال تزال العدوى التي تصيب المواضع الجراحية احدى اكثر االسباب شيوع
 البيانات التي اثبتت فعالية عالية مثل : كدتواالخطيرة  

 اعطاء المريض مضادات حيوية وقائية في غضون الساعة السابقة لشق الجلد . -

 الجراحية  .التعقيم الفعال لألدوات  -

 

 تأكد .. اخي الطبيب الجراح                       

 األنظمة ال بسبب تكاليفها وال بسبب نقص الموارد فأنها  تؤدي الى اضرار بالمريض . أن عدم اتباع

فالمضادات الحيوية  مثال تعطى للمريض  في اوقات محيطة بتوقيت الجراحة في البلدان المتقدمة  
والبلدان النامية ، ولكنها غالبا  ما تعطى في اوقات مبكرة جدا او متأخرة جدا للغاية او بطريقة غير 

 المريض   .بضرار االرشيدة االمر الذي يؤدي الى ابطال مفعولها في الحد من 

 

 االرواحالجراحة اآلمنة تنقذ 

.   بها بينلمصاوأتحديد حاضنة الجرثومة من حاملي الجرثومة  -0  

تلوث البيئة يشجع على انتقال الجرثومة. -6  

االهتمام بغسل اليدين وفق المبادئ العلمية الصحيحة. -0  

استخدام مستلزمات الوقاية الشخصية. -4  

المرضى االخرين. عزل المريض المصاب بالعدوى عن -5  

التخلص من اي مصدر للجرثومة. -2  

.     تطهير البيئة المحيطة بالمصاب -2  

السيطرة على استخدام المضادات الحيوية عن طريق تحديد او ايقاف او تحوير  -3
 المضاد الحيوي المستخدم.

تطبيق سياسة المستشفى في استخدام المضادات الحيوية العالجية والوقائية،  -3
لتواصل مع التحديثات الحاصلة على هذه السياسات.وا  

تحديد استخدام المضادات الحيوية الجلدية. -01  
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 االستخدام الوقائي للمضادات الحيوية للعمليات الجراحية . سياسة

االلتزام باستخدام المضادات الحيوية الوقائية  في العمليات الجراحية بناء على البروتوكول :  السياسة

 .21صفحة  ( 0المعد الستخدام   المضادات الحيوية الوقائية مرفق رقم )

 :  الهدف

 ضبط العدوى .فريق الصيادلة، والتمريض، و التخدير و الجراحة، اطباء : الفئة المستهدفة

 : التعريف

 االستخدام الوقائي للمضادات الحيوية:

العمليات هو االستخدام المالئم للمضادات الحيوية الوقائي في الوقت المناسب لمنع حاالت االلتهاب في 

 الجراحية.
 

 : اإلجراءات

 المضاد الحيوي الوقائي (:إهجراءات ما قبل العملية الهجراحية ) .0

  اختيار المضاد الحيوي الوقائي من قبل الطبيب المعالج بناء على البروتوكول المعتمد )المرفق

 ( ويراعى فيها:0رقم 

 استهداف مسببات اإلمراض األكثر ترجيحا. -
 االعتبار حاالت مقاومة البكتيريا المحلية .اآلخذ بعين  -
 :طبيعة وتصنيف الجرح  -

 

 Clean surgical wound if indicated . 
 Clean contaminated surgical wound. 
 Contaminated surgical wound. 
 Dirty surgical wound. 

 

  surgical site infection)  . )تسبة في موقع العملية الجراحية من حدوث عدوى المستشفيات المكالحد منع و -
 الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية  . رمن انتشاالحد منع و -
 توحيد المعايير والبروتوكوالت الستخدام المضادات الحيوية الوقائية . -
 تعزيز النظم الصيدالنية لتحسين الممارسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية . -

 ( . المادية التكلفة مراعاة) الحيوية المضادات صرف في الهدر تقليل - 
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 ويتم اختيار المضاد الحيوي باالستناد إلى  فحص الحساسية للبنسلين والسيفالوسبورين

 الممارسات الصحيحة .

 الوقائي في  ييشرف طاقم التخدير و العمليات على إعطاء الجرعة األولى من المضاد الحيو

، ويعطى عن طريق الوريد خالل  قسم العمليات بعد التأكد من عدم وجود حساسية لدى المريض

   الجراحي( دقيقة قبل إحداث الشق  21 - 01)

   ( دقيقة من بدء إجراء العملية في حال تم اختيار  120)   -  60يعطى العالج الوقائي  خالل

 العالجات التالية : 

1. Vancomycin   . 
2. Floroquinolone . 

 
 

  يتم تحديد جرعة المضاد الحيوي الوقائي بناء على وزن المريض وباالستناد إلى المرفق ) رقم

 .20صفحة   (6

  تم اعطاء المريض عالج المضاد الحيوي المنتظم مسبقاً يعطى نفس العالج كالمضاد في حال

( دقيقة قبل إحداث الشق  21 - 01حيوي وقائي وبعد ساعتين من اخر جرعة وخالل )

 .  الجراحي

 المضاد الحيوي الوقائي (:) إهجراءات اثناء العملية الهجراحية .6

  الحيوي الوقائي للمريض بنفس كمية الجرعة األولى يتم إعطاء جرعة إضافية ثانية من المضاد

 في الحاالت التالية :

 .ونوع العالج(حسب طبيعة ومكان وتصنيف الجرح ) بقرار من الطبيب المعالج  -0
 إذا استمرت العملية أكثر من أربع ساعات . -6
 للمضاد الحيوي .  half life)حسب فترة ووقت العالج ) -0
 خالل العملية.  (bleeding or spillage)من الدم  كميةعند فقدان المريض  -4

 

 

  (0يتم تحديد الجرعة الثانية االضافية بناء على وظائف الكلى وبالرجوع إلى )المرفق رقم       

 . 26صفحة 

 المضاد الحيوي الوقائي (:إهجراءات بعد العملية الهجراحية ) .0

  العمليات  ويمكن اعطاء جرعات اخرى يعطى المضاد الحيوي الوقائي جرعة واحدة داخل قسم

 ساعة وفي الحاالت التالية : 62وبنفس كمية الجرعة األولى على ان ال تزيد المدة عن 

 .ونوع العالج (حسب طبيعة ومكان وتصنيف الجرح ) بقرار من الطبيب المعالج  .0
 إذا استمرت العملية أكثر من أربع ساعات . .6
 خالل العملية.  (bleeding or spillage)من الدم  كميةعند فقدان المريض  .0

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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نسبة المرضى الذين خضعوا إلجراء جراحي وحصلوا على المضاد الحيوي الجراحي الوقائي المناسب 

 وذلك حسب السياسة .

 

 : االستمارات نماذج

 نموذج رصد عدوى الجروح الملتهبة . -0

 الحيوية الوقائية قبل العملية .نموذج بروتوكول كيفية استخدام المضادات  -6

 

 

 : االحتياجات التدريبية

  الجروح الملتهبة . منع ورصد -0

 

 

 

 

 

  :اإلشراف والمتابعة .4

  إعداد قائمة بأسماء المضادات الحيوية من قبل قسم الصيدلة في المستشفى ويتم مراجعتها

 سنويا من قبل قسم الصيدلة ولجنة المضادات الحيوية.

  بقائمة المضادات الحيوية الوقائية .تامة جميع أعضاء فريق التخدير والعمليات على معرفة 

 .يتم إعداد نموذج خاص الستخدام المضادات الحيوية الوقائية  

 .يتم متابعة تطبيق السياسة من قبل لجنة الصيدلة والعالجات في المستشفى 

 ية وتطبيق السياسة بشكل فعال من خالل يتم متابعة استعمال ورصد المضادات الحيوية الوقائ

 المؤشر التالي :

 العدوى والتعليم المستمر حول : مكافحة إعداد محاضرات وبصورة دورية بالتنسيق مع وحدة 

 جراءات المانعة للتلوث المتبعة عند العمل بتحضير االبر متعددة الجرع .اإل .0
 الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. .6
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Incision Time………………………….. 

Time antibiotic given………………….. 

Given within 30-60 munities before 1
st
 incision         Yes                                          No    

 

 

 

 

 

 

1. Choose Appropriate Antibiotic * and dose for patient and surgery type. ** 

2. Infuse IV dose 30-60 minutes before incision. 

3. For Vancomycin and Ciprofloxacin, start IV infusion ( 90- 120 min ) before incision. 

4. Finish IV Antibiotic infusion before applying a tourniquet, when applicapple. 

5. One dose is sufficient. Repeat q4 – 6h if surgery time longer or significant blood loss 

occurs. 

6. Prophylaxis ends with surgery, EXCEPT when deemed necessary by consultant 

surgeon, not to exceed 24h (cardiac 48h). 

7. NNIS: National Nosocomial Infection Surveillance system “risk index” score. 

8. ASA: American Society of Anesthesiology Classification     . 

9. NKDA: No Drug allergies    . 

Consultant  Assistant  

Per-op.Dx  Procedure  

Wound   Clean              Clean- Contaminated                 Contaminated              

Dirty 

ASA   1-5 

Allergies 
 

NKDA  NNIS  0-3 

Symbol Antibiotic (generic) Adult dose Pediatric dose 
Re-Dosing 

Interval 

A Cefazolin 1.2g 25-50 mg/kg 4h 

B Cefuroxime 1.5g 50 mg/kg 4h 

C Ceftriaxone 1g 50mg/kg 12h 

D Clindamycin 900mg 6mg/kg 4h 

E 
Aminoglycoside  

“Gentamycin” 
1.5 mg/kg 1.5mg/kg 6h 

F Metronidazole 500 g 10mg/kg 8 

Name:……………………………... 

National number:………………….  

 

 

 

NNIS Score (0-3) 

1 Point each for: 

 ASA 3.4.5 

 Would contaminated or dirty 

 Operative time T (75) Percentile of  

time for that surgery 

 Minus point: Laparoscope 
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25. Bratzler DW, Dellinger EP, Olson KM, et al. Clinical practice guidelines for 

antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health Syst Pharm. 2013;70:195-283. 

 

 

 

 (0المضادات الحيوية الوقائية في العمليات الجراحية مرفق رقم ) مستخداابروتكول 

 المصدر
Greg J. Beilman and David L. Dunn. 

Chapter 6  Surgical Infections. P.146 

Schwartz’s Principles of Surgery Tenth Edition. 
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 الفصل السادس

  اثناء العناية بالجروح  األساليب المانعة للتلوثسياسة

 حقوق النشر والطبع محفوظة
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 السادسفصل ال

  ( I.C -5رمز السياسة )  اثناء العناية بالجروح  األساليب المانعة للتلوثسياسة

اثناء العناية   األساليب المانعة للتلوثالسياسة :على الطبيب المعالج والكادر التمريضي أتباع 
 بالجروح.

 الهدف :

 منع عدوى المواضيع الجراحية وتلوثها . -0

 منع نشر العدوى لألخرين . -6

 التعريف :

يحدث نتيجة التعرض لإلصابة بأدوات حادة او وقطع تماسك طبقات الجلد  عبارة عن الجرح : 
 الى : الجروح عملية جراحية وتصنف جراء

 القلب .عصاب ، والعيون ، اال جروح نظيفة : مثلالجروح ال -0

 الجروح النظيفة الملوثة : وتشمل األماكن غير نظيفة مثل االمعاء ،المرارة والفم والمريء . -6

 غير النظيفة مثل عمليات الشرج .الالجروح الملوثة : تشمل الجروح المفتوحة واألماكن  -0

 تشمل الجروح القديمة الملتهبة مثل القدم السكرية والدمامل .الجروح الملتهبة:  -4

 -يب المعالج بما يلي :يقوم الطب

 تقييم حالة الجرح يوميا  وتوثيق ذلك في ملف المريض . -

 ح .عمل غيار اول على الجر -

 . الطبيب المعالجلغيار على الجرح بأمر تحديد عدد مرات ا -

 تنظيف وإزالة االنسجة الميتة . -

 . أخذ مسحات من الجروح المتقيحة لعمل زراعة في المختبر -

 الممرض المسؤول بما يلي :يقوم 

 . تقييم حالة الجرح يوميا  وتوثيق ذلك في ملف المريض -

 عمل الغيارات الالحقة على الجرح وحسب أوامر الطبيب  . -

 .في الجرح إبالغ الطبيب المعالج مباشرا  عن أي عالمات وأعراض غير طبيعية  -

 -شمل:تأجراءات العناية بالجروح و-0

( فقط وال Normal salineمعقم )دائما  باستخدام المحلول ملحي  الجروح وغسلهايتم تنظيف  -أ

 يوصي باستخدام مطهرات االجسام الحية على الجروح المفتوحة .
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) الغير يجب أن تبدأ عملية التنظيف من المنطقة األقل تلوثا  )النظيفة( الى المنطقة األكثر تلوثا   -ب

 .نظيفة (

في الجروح الطولية الشكل ) القطعية ( يتم المسح على الجرح من األعلى إلى األسفل باتجاه  -ت
 .22( صفحة أ -60كما مبين في الشكل )  من أعلى الجرح حتى نهايته  ابتداءواحد 

في الجروح المفتوحة )مثل التقرحات( يتم التنظيف بشكل دائري وبالتركيز على مكان الجرح  -ث
 .22ب ( صفحة  -60كما مبين في الشكل ) ع الجرح حتى الخروج بعيدا  عنه من موض ابتداء

إذا كان ثمة أوساخ و (N/S)يتم غسل الجروح وشطفها دائما  باستخدام المحلول الملحي المعقم  -س

 يمكن ان يستخدم ملقط معقمواضحة داخل الجرح أو على الخدوش ، حتى بعد تنظيفه وغسله 
 إلزالة األوساخ .

ثمة تهتكات جلدية عالقة )خاليا ميتة ( داخل الجرح حتى بعد غسل الجرح وتنظيفه  تإذا كان -ش
فيجب إزالتها من قبل الطبيب تجنبا  إلحداث نزف أو تلف الجرح حيث أنه من الضروري جدا  إزالة 

 تلك التهتكات الجلدية ألنها تشكل بيئة مناسبة لنمو الجراثيم .

 إجراءات عمل الغيار : -6

 .المحافظة على السرية واحترام خصوصية المريض ) إسدال الستائر ( -أ

 توضيح االجراءات للمريض حتى يطمئن وتزول مخاوفه ويصبح قادرا على التعاون. -ب

 وضع المريض بطريقة تحقق اقصى درجات الراحة عند التعامل مع موضع الجرح. -ت

 ربة مخصصة للغيار.تحضير االدوات وتجميعها كاملة قرب المريض على ع -ث

 غسل اليدين بالمحلول الكحولي او غسل اليدين الروتيني. -ع

 تغطية سرير المريض بعازل لمنع تسرب مخلفات الغيار ومخلفات الجروح اليها. -غ

ارتداء قفازات نظيفة ) غير معقمة ( قبل ازالة الغيار القديم الملوث وإزالته برفق باتجاه نمو  -س
 االلم.الشعر لتخفيف 

 .التخلص من الغيار الملوث والقفازات في المكان المخصص لذلك ) الكيس االصفر ( -ش

( وسكب محلول التنظيف او  Aseptic Techniqueفتح االدوات بطريقة مانعه للتلوث ) -ص

 التطهير في الوعاء المخصص لذلك.

 ارتداء القفازات المعقمة. -ض

ورائحة الجرح حجم ومالحظة اللون و ، لتهابالا فحص الجرح ومراقبة ظهور أي عالمات -د
 االفرازات وبقايا الخاليا الميتة.

 تنظيف الجرح بالطريقة الصحيحة وباستخدام الشاش المعقم والمحلول المناسب. -ذ

ضع قليل من المضاد الحيوي على الجرح بعد تنظيفه ) طبقة رقيقة من الكريم او المرهم او و -ح
المضادات المخصصة للجروح ( حيث تعمل هذه الطبقة على ابقاء سطح الجرح الجل يحتوي على 

 رطبا ومعزوال عن الميكروبات .

تغطية الجرح باستخدام شاش معقم او الغيار المناسب ) اللصقات الجاهزة ( ويوضع الغيار  -خ
 برفق مع تجنب ربط الغيار بشدة منعا لتهتك االنسجة وتأخير عملية االلتئام .

 تخلص منها في المكان المخصص.النزع القفازات بالطريقة المغلقة و -ج
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 شمل : تعلى ملف المريض والمعلومات التوثيق  -ر

 .نزيف  –  الجرحالحجم   –    الجرحاللون  –االفرازات     –حالة الجرح  -

 .الوقت والتاريخ والتوقيع    -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو من  يأعلى إلى أسفل إذا كان الجرح طولتنظيف الجرح من : مالحظة 

 .يالمركز نحو الخارج إذا كان جرحا دائر

 

 ( 60شكل رقم )

 ب أ

 يبين مراحل التئام الجرح  ( 64شكل رقم )

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 المطزرات: عنمالحظات مزمة 
 لتطزير  التي تستخدمالتفرقة بين المطزرات المستخدمة مع اآلالت و المعدات و تلك  يهجب

 العاملين في المهجال الصحي )األنسهجة الحية(. ايديالهجلد موضع الهجراحة و 

  في:نزائيًا  المستخدمة لألنسهجة الحية عدم استخدام المطزراتيهجب  
  األدوات.تطزير األشياء الهجامد  مثل 
  المناضد. أسطحمثل األرضيات و تنظيف األسطح 
  خياطة بر ا ،المشرط  ،المقص  ، المناولة مالقطيهجب عدم ترك األدوات الدقيقة مثل

ن أ ذلكعالو  على  دائمًا.مغمور  في محلول مطزر، بل يهجب تخزينزا هجافة ح الهجر 
الهجلد واألغشية  على لميكروباتتعد لقتل ا )المخصصة للهجلد(المحاليل المطزر 

أن تعيش  زايمكن الميكروبات زذهف) الهجامد  األشياء علىالتي  وليسالمخاطية، 
 (العدوى يؤدي إلىوتلوث األدوات مما  )المخصصة للهجلد(وتتكاثر في المحاليل المطزر 

  .( 25كما مبين بالشكل رقم )

وسائل انتقال عدوى 

 المواضع الجراحية

 وسائل انتقال عدوى المواضع الجراحية أ ( -65الشكل رقم ) 
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وسائل انتقال عدوى 

 المواضع الجراحية

 وسائل انتقال عدوى المواضع الجراحية ب ( -65الشكل رقم ) 
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 : المطزرات الشائعةهجدول 

  أيزوبروبيل( أو ىيثيلاإل الكحول %03– 03الكحول ) -1
 

مهجال مضادات 
 لميكروباتا

 الميكروبات، وتشمل الفطريات "الميكوبكتيريا" )وبكتيريا السل(فعال ضد نطاق كبير من 

 المفعولسريع   المزايا
 الحية المتكاثر  فعال في اإلقالل من الميكروبات. 
 .تقل فاعليته قلياًل إذا اختلط بالدم أو غيره من المواد العضوية 
  بقعًا.ال يسبب  
 من المطزرات األخرى أقل في التكلفة. 

 الهجلد.يسبب هجفاف   العيوب
  المخاطية.ال يمكن استخدامه على األغشية 
  زمن وهجوده على األنسهجة الحيةيتطاير بسرعة مما يصعب معه تحديد. 

  ال تستمر فاعليته لوقت طويل ومع ذلك يكون االنخفاض في فلورا الهجلد واضحًا
 هجدًا لعد  ساعات. 

 الهجلد وهو متسخ، يهجب غسل الموضع قبل استخدامه.  علىال يمكن استخدامه   مالحظات

  .ينبغي أن يهجف تمامًا ليكون فعااًل 

  هو األكثر فاعلية03-03الكحول ذو التركيز % . 

  .)يعد مطزرًا هجيدًا لليدين )طريقة دلك اليدين بالكحول 
 (.%4هيكسدين هجلوكونات )ر كلو  -6

المضاد المهجال 
 للميكروبات

البكتيريا سالبة فعال ضد نطاق واسع من الميكروبات   ولكن له أثر محدود على 
  على البكتيريا المسببة لمرض السلذو أثر ضعيف هجرام والفطريات و االستهجابة لصبغة 

 ساعات بعد استخدامه.  0ذو أثر هجيد ومستمر ويظل فعااًل لمد  ال تقل عن   المزايا
 ال تتأثر فاعليته إذا اختلط به الدم أو غيره من المواد العضوية. 

 العيوب
 التي يدخل الكلور في  المطزرات يترك بقعًا بنية على المنسوهجات في وهجود

  تركيبزا.
 يقلل الماء العسر وكريمات األيدي والصابون من فاعليته.  أن من الممكن 

 مالحظات

 عداد الهجلد.ينصح به ك  مطزر لغسل اليدين قبل الهجراحة وا 
 ممزوج بستريميد عن ذلك الممزوج  الغير يفضل كلور هيكسيدين هجلوكونات

 بستريميد. 
 نتهجات الم : إن نسبة تركيز الكلورهيكسيدين فيالسافلون أو السيتيال:  نبيهت

تصلح منتهجات  آخر.من بلد إلى تتفاوت  أو السيتيال التي تحمل اسم سافلون
% على األقل من الكلورهكسيدين لالستخدام 4التي بزا  أو السيتيال السافلون

% من الكلورهكسيدين 4منتهجات التي بزا أقل من ال أيضاً كمطزر كما تصلح 
 .(غشية المخاطيةاأل علىولكن يهجب عدم استخدامزا )في قاعد  كحولية 

يهجب عدم السماح بمالمسته للمخ أو لكن الكلورهكسيدين غير سام نسبيًا.  
 العيون أو األذن الوسطى. أوالسحايا 
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 (.اليود، بما في ذلك صبغة اليود )اليود مع الكحول -3

المضاد  المجال

    )مشابه للكحول(فعال ضد نطاق واسع من الميكروبات للميكروبات

 المزايا
 مستحضرات صبغة اليود فقط ( سريع المفعول ( 

 العيوب
  .قد يسبب تهيج الجلد 

  .يقلل الدم أو غيره من المواد العضوية من فعاليته بدرجة كبيرة 
  أقل استمرارا .  فعاليته 

  مالحظات
  لذا فهو ذو فائدة محدودة كمطهر لليدين قبل الجراحة. ،الجلدالتهاب يسبب قد 

 يجب ترك اليود حتى يجف  الجلد،استخدامه إلعداد  داليود في تهيج الجلد عن نظرا  الحتمال تسبب
 .ثم يزال من على الجلد باستخدام الكحول

 

 

 األيدوفورات -4
) هي محاليل مثل بوفيدون اليود ] كالبيتادين [ والتي تحتوي على اليود في صور  مركبة مما يهجعلزا 

 .غير مزيهجة للهجلد أو غير سامة نسبيًا ( 
المضاد  المهجال

 للميكروبات
)خاصًة الميكروبات موهجبة وسالبة االستهجابة لصبغة هجرام وأقل فعال ضد نطاق واسع من الميكروبات

    فاعلية ضد المتفطرات "الميكوبكتيريا"(

 أقل من اليود إثارً  للهجلد.   المزايا 
  .يمكن استخدامه فوق األغشية المخاطية 

 العيوب 

  .يقلل الدم أو غيره من المواد العضوية من فاعليته 
  يستغرق خروج الماد  الفعالة، اليود الحر، وقتًا طوياًل نسبيًا ومن ثم يلزم وضعزا على الهجلد ثم

 تركزا لمد  أكثر من دقيقتين قبل البدء في اإلهجراء الهجراحي. 

  بالكلورهيكسيدين.نشاطزا أقل استمرارًا كمضاد للميكروبات مقارنة 

 مالحظات 

 وإلعداد الهجلد للهجراحة.  يوصي باستخدامزا كمطزرات لغسل اليدين قبل الهجراحة 
  .أفضل مطزر يستخدم في المواضع التناسلية أو المزبل أو عنق الرحم 

  دقيقة من استخدامزا، انتظر عد  دقائق بعد وضعزا حتى تصل فاعليتزا  2يبدأ مفعولزا بعد أكثر من
 إلى أقصى حدودها. 

  .يهجب استخدامزا بكامل تركيزها في معظم الحاالت لذا ينبغي عدم تخفيفه 

  .يختلف اختالفًا كبيرًا عن اليود ولكن قد يحدث خلط بينه وبين صبغة اليود 
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 : المطزرات المناسبة لالستخدام في اإلهجراءات اإلكلينيكيةهجدول 

 
 المطزر

 دامــــــــاالستخ
ليدين قبل ل مطزر

 الهجراحة
إعداد الهجلد قبل 

 األغشية المخاطية مثل المزبل وعنق الرحم الهجراحة

 ال نعم نعم الكحول
كلورهكسيدين 
 معهجلوكونات 

 ستريميد دونبأو 

نعم ولكن قد ال تكون المنتهجات المحتوية على  نعم نعم
هي أفضل المطزرات لالستخدام في  نالكلورهكسيدي

المناطق التناسلية بسبب وهجود احتمال ضئيل 
األيدفور، يصبح المنتج  رإذا لم يتواف تزيج،لحدوث 

 بديل. أفضلالمحتوي على الكلورهكسيدين هو 
 ال ال ال هيكساكلوروفين

بما في  اليود،
 ذلك صبغة اليود 

 ل()اليودوالكحو

 ال نعم ال

 نعم نعم نعم اتيدوفور ألا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 الفصل السابع

 ( I.C- 8ياسة نظافة بيئة المستشفى )رقم السياسة س

 محفوظةحقوق النشر والطبع 

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 السابعفصل ال

 : ( IC 8سياسة نظافة بيئة المستشفى )رقم السياسة 

 د من توفير العدد الكافي أعمال النظافة بشكل دوري والتأك على رئيس القسم او من يفوضه متابعة

 من عمال النظافة ومعدات التنظيف المالئمة .

 المستشفى . التنظيف الجاف غير مسموح به في 

 . فصل معدات التنظيف الخاصة بالمرافق الغير الطبية عن مثيالتها للمرافق الطبية 

  الهدف 

  .وساخواأل بةترإزالة اال -0

  . جعل بيئة المستشفى آمنة وسليمة -6

  .نع تفشى العدوىم -0

 المرضى والعاملين. ىرفع الروح المعنوية لد -4

 التعريف :

 

  إزالة المواد و ببيئة المستشفىالتنظيف العام لألسطح الموجودة عملية  ي:هنظافة بيئة المستشفى

 داخل المستشفى . وساخالعضوية واألتربة واأل

 تخدام مواد تنظيف جافة وغير رطبة.عملية أزاله األوساخ واالتربة باس هي :طريقة التنظيف الجاف 

 الماء وحده أو باستخدام قطعة قماش رطبة أو فوطة مبللة عملية  : هيالمبلل  طريقة التنظيف

  .لعملية التنظيف والمسح مضافا  إليه منظفات أو مطهرات، إلى جانب الفعل الميكانيكي )الدعك(

 ( الدلوينطريقة الوعائيين )  : طرق التنظيف شيوعا  وأفضلها الأكثر  منتعتبر طريقة الوعائيين

التنظيف وعاء  يحتويو إعادة تلوث المناطق التي تم تنظيفها، قلل منتلنظافة األرضيات، حيث 

اآلخر الماء، ويجب شطف قطعة الوعاء المطهر( بينما يحوي  المحلول على محلول التنظيف )أو

القماش وعصرها قبل وضعها في الوعاء الذي يحوى محلول التنظيف ، وتتناقص فاعلية المطهر 

 .وكمية الجراثيم وساخاألالقاذورات ومع زيادة 

  .واألماكن اإلدارية المراجعين صاالت انتظار مثل :المناطق قليلة الخطورة -

 . المرضى اقسام وردهات: متوسطة الخطورة  -

ووحدات  ردهات واجنحة العزلأماكن الرعاية الخاصة ) مثل  مثل :المناطق شديدة الخطورة -

                                                                                        (. والحروق الرعاية المركزة وغرف العمليات ووحدة الغسيل الكلوي

 

 



- 74 - 
 

 األدوات :

وتطهير يجب حفظ أدوات التنظيف جافة وإتباع الطرق السليمة في تخزينها ، ويراعى دائما  تنظيف  -

  . هذه االدوات بعد كل استعمال

  .قفازات شديدة التحمل - ممسحة ذات أذرع طويلة - مكنسة جاف -

  . (دلو) وعاء الممسحة  - قطعة قماش -

 . (مطهر ) محلول الكلور مثال   - (.منظف ) كالصابون السائل مثال   -

 .أحذية محكمة مصنوعة من البالستيك -ماء -

 اإلجراءات :

 الخدمات . وأشراف مديروضع جدول التنظيف بمعرفة  -0

 تعليق جدول التنظيف في مكان يسهل رؤيته من قبل المسؤولين عن النظافة . -6

 تنفيذ محتويات جدول التنظيف . -0

 يتم التنظيف بالطريقة التي تحد من تناثر االتربة والغبار. -4

 دام قطع قماش رطبة .تنظيف الجدران وكذلك األرضيات واألسطح باستخ -5

 يبدأ التنظيف من األماكن األقل أتساخا  وصوال  الى األماكن األكثر أتساخا . -2

 مسح األسطح من األعلى الى األسفل ومن الداخل الى الخارج . -2

 وباتجاه ألسفل . من االعلىتنظيف األشياء الثابتة أوال  ثم  -3

 والقاذورات واألوساخ. استخدام الدلك والفرك للتخلص من األتربة -3

 تنظيف .المسح األرضيات بالماء الدافئ والمنظفات عند القيام ب -01

 استخدام طريقة الدلوين المنفصلين عند القيام بتنظيف األسطح : -00

 يحتوي أحدهما على المحلول المنظف أو المطهر واألخر على مياه الشطف . 00-0

 منظف ثم الشطف بالماء .البدء بعملية التنظيف باستخدام ال 00-6

 تجفيف األسطح. 00-0

 غسل وعاء التنظيف بعد استعماله بالماء الدافئ . -06

 غسل قطعة القماش المستخدمة في التنظيف بصورة يومية . -00

 عدم ترك قطعة القماش المبللة في داخل المحلول . -04

 تنظيف قوائم األسرة والرفوف باستخدام قطعة قماش مبللة .  -05

 غسل المراحيض بصورة مستمرة وتجفيف أرضيتها. -02
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 تنظيف بيئة غرفة العمليات

 أحرص على بقاء بيئة غرفة العمليات نظيفة وجافة وخالية من االتربة . -0
 نمو البكتريا السالبة لصبغة جرام مثل انواع كوليفروم وسودوموناس .البيئة الرطبة تساعد على  -6

البيئة الجافة تساعد على نمو البكتريا الموجبة لصبغة جرام مثل انواع ستافلوكوكس أورياس  -4
 المقاومة 

 يديوم ديفيسيل . ترواسيتنتوباكتر ، كلوس لعقار الميثسيللين ، انتريوكوكاي المقاوم لعقار الفنكوماسين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكير

 الخطورة ومتوسطة الخطورة وقليلة الخطورة ( :جميع مناطق المستشفى ) عالية والتعقيم ليتم التنظيف 

 األرضية اكثر تلوث . –الجدران اقل تلوث تلوث الى االماكن االكثر تلوث مثال قل االماكن االمن  -0

في غرفة العمليات يبدأ التنظيف من داخل غرفة العمليات التي ابعد نقطة الى اقرب نقطة مثاال  من -6

 . باب صالة العمليات  التي تعتبر النقطة القريبة ى لاصل تعتبر بعيدا عن باب الى ان ت
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 الفصل الثامن

التنظيف والتطهير والتعقيم لالدوات الطبية )الرزم ياسة س

  I.C-9الجراحية( رمز السياسة 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 الثامنالفصل 

 :IC9السياسة   مزر دوات الطبية ) الرزم الجراحية (عقيم لألنظيف والتطهير والتالتالسياسة 

أن تتم معالجة جميع األدوات المستخدمة  علىأو من يفوضه التأكيد  التعقيم المركزي  قسمعلى رئيس 

 في اإلجراءات الطبية والجراحية بالطريقة المناسبة وتوفير األدوات والمواد المطلوبة . 

 الهدف :

 منع انتقال العدوى بالميكروبات المسببة للمرض بسبب إعادة استخدام األدوات الطبية والجراحية .

 التعريفات :

ية إلزالة وتثبيط يائاستخدام الوسائل الفيزيائية والكيمتتم ب: Decontaminationإزالة التلوث  -0

أو القضاء على الميكروبات الموجودة على األدوات بحيث تصبح هذه األدوات على قدر من األمان 

وقد تشمل عملية إزالة  ،مها على المرضى وتبدأ من التنظيف وتنتهي بالتخزين أو االستخدام األستخد

 وث التنظيف والتطهير والتنظيف والتعقيم حسب نوع اآلالت المستخدمة وكيفية االستخدام .التل

عند إعادة معالجة األدوات  الخطوة الجوهرية األولى التي يتم تنفيذها هي: Cleaningالتنظيف  -6

لتخلص من المواد الذي يعمل على ا نزيميالسائل اإلمنظفة أو المادة العملية التنظيف على  ،وتعتمد

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

 مرئي .

 إلىعملية كيمائية أو فيزيائية تقلل عدد الميكروبات ما عدا األبواغ أي : Disinfectionالتطهير  -0

  أن

على أعداد كبيرة من األبواغ الجرثومية )الحويصالت  يبرز قصور هذا النوع من المطهرات في القضاء

 البكتيرية( .

 

 

 

 

 

 (Sterilizationالتعقيم : ) -2

البكتريا والفيروسات والفطريات واالبواغ  االحياء المجهريةأنواع كافة  على القضاءهو عملية 

ية ، ويلزم تنظيف ئايذلك من خالل عمليات فيزيائية أو كيمتتم )الحويصالت البكتيرية( و الجرثومية 

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

 :مهمة مالحظة 

يمكن استخدام بعض المطهرات الكيماوية كمواد كيماوية مّعقمة ذات قدرة على القضاء على األبواغ 

ا ويصالت البكتيرية( ، والجرثومية )الح أطول في أن تطهير األدوات سريعة التأثر بالحرارة يتطلب وقت 

 . اويةيمعالجتها بالمواد الكيم
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 وتعتمد عملية التعقيم الخاصة باألدوات أو المعدات على،  ألنسجة تحت الجلد بعد كل استخدامأو ا

  التعقيم باستخدام

 درجات حرارة منخفضة . البخار المضغوط أو التعقيم الحراري الجاف أو التعقيم تحت

المراد  داتالمعنوع المادة المصنوع منها اآللة أو  منهاالتعقيم على عدة عوامل  اختياروتعتمد طريقة 

وتصنيف األداة وإمكانية توافر ، تعقيمها ونوع وعدد الميكروبات المفترض وجودها على سطح اآللة 

 طرق التعقيم .

 Autoclave: ضغط الالتعقيم باستخدام البخار تحت (  -أ

و  من أفضل الطرق المتبعة في تعقيم األدوات التي تستخدم الختراق الجلد بهذه الطريقة يعد التعقيم 

فوالذ ة مثل األدوات الجراحية المعدنية )تتلف هذه األدوات بسبب الحرار ن الالمخاطية، بشرط أاألغشية 

لعل أهم ما يميز التعقيم بالبخار هو إمكانية االعتماد عليه في القضاء  وغيرهاوالشاش  مقاوم للصدأ( 

كما يمكن  البكتيرية قاتل للحويصالتو ،أنه غير سام و قليل التكلفة  علىالمجهرية، فضال   حياءعلى األ

 كبيرة على اختراق األنسجة.القدرة ال التي لهابسرعة بالغة و  ة التعقيم رفع درجة حرار

 060مر التعقيم بالبخار لمدة محددة بحيث تصل األدوات المراد تعقيمها إلى درجة حرارة يجب أن يست

بار فوق الضغط الجوي، و هذه الدرجة كافية لقتل كافة  0.102دقيقة تحت ضغط  61درجة مئوية لمدة 

 .(المتحوصلة و غير المتحوصلة)المجهرية  االحياءأنواع 

ملحوظة، و بسرعة الوصول إلى درجة حرارة مرتفعة، و التوغل  بفاعليةمن التعقيم يتمتع هذا النوع 

له آثار سامة، و هو قليل التكلفة، و يمكن استخدامه  ليس هذا ىداخل األدوات واآلالت. و باإلضافة إل

 في تعقيم السوائل. 

 :ستخدم معها هذه الطريقة وهيت هنالك عيوب الو مع هذه المزايا، 

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

 .لتعقيم المساحيق والمراهم والزيوت الطريقةهذه  صلحتال  -6

 Ovenالتعقيم الحراري الجاف )الفرن الكهربائي(  (-ب

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

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

للحرق  ابلةقهذه الطريقة عند تعقيم األدوات ال استخدامالمراهم أو المساحيق، و ال ينبغي و ،الزيوت

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

 متساوي على جميع األدوات.
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مميزة  الطريقة هذه  ، كما أنالمائية يمكن استخدام هذه الطريقة للزجاج و المساحيق و الزيوت 

وقت ذاته ال تؤدي إلى صدأ المعدات أو تآكلها. و غير القابلة للفك، و في الالسطح اآلالت أل الوصول 

 مقارنة بغيرها تعتبر هذه الطريقة منخفضة التكاليف. 

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

قد تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى إتالف  ، يتخترق المواد ببطء و بشكل غير متساو

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

 المواد.

البخار المضغوط  استخدامالسريع :هي من وسائل التعقيم الحراري التي يتم فيها  التعقيم الحراري (ج

هذه  يكروبية بما فيها األبواغ خالل دقائق محددة وتستخدمللقضاء على جميع أشكال الحياة الم

 فوري وبدون تغليف . ستخدامألألدوات التي تحتاج الى  الطريقة

استخدم غاز أكسيد اإليثلين منذ الخمسينات باعتباره أفضل الغازات المستخدمة في  التعقيم بالغاز : (د

 Oxygen ماء األوكسجينائل أخرى مثل بعد ذلك وس تالتعقيم تحت درجة حرارة منخفضة. ثم ظهر

Peroxide ل ثتتحمل الحرارة م تستخدم لألدوات التي الالتي و و بالزما غاز أكسيد الهيدروجين

 المواد البالستيكية واألدوات الجراحية الحساسة مثل المناظير الصلبة .

محاليل كيمائية مثل  ستخدامأبيتم التعقيم الكيميائي :وسيلة من وسائل التعقيم البارد  (س

للقضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية بما فيها  % (6.6% أو 6)الجلوترالدهايد  بتركيز

 األبواغ وتستخدم لألدوات الجراحية أو المعدات الطبية الحساسة مثل المناظير .

 : Sterilization Indicatorsمؤشرات التعقيم  -2

د من للتأكمتعددة األهداف واألنواع  وتستخدم بشكل مستمر لقياس و أو دالالت عبارة عن مؤشرات
ومن أمثلتها  خارجهايستخدم داخل الرزم واألدوات ومنها ما يستخدم  مامنها فجودة التعقيم. 

 المؤشرات الكيميائية والبيولوجية .

ى تسجيل مؤشرات ميكانيكية : تعمل هذه المؤشرات التي تعتبر جزءا  من جهاز التعقيم عل (أ
 القراءات المختلفة للتعقيم مثل الوقت والحرارة والضغط .

ية: مؤشرات تستخدم للتأكد من جودة التعقيم وتستخدم داخليا  وتوضع في يائمؤشرات كيم (ب
عبوات المغلفة من القد توضع على كما األماكن التي يستغرق وصول التعقيم اليها وقتا  طويال  ،و

 التي وصلها مواد التعقيم من غيرها ومنها :  الخارج بحيث تميز العبوة

 .( 62كما في الشكل رقم )يتغير لونها عند الوصول الى درجة الحرارة المطلوبة  ةشرطأ -0
 كريات موجودة بأنابيب رفيعة تذوب لدى الوصول الى درجة الحرارة والوقت والضغط المناسب . -6
 والضغط الى معدالتها المطلوبة . أشرطة كاشفة للتأكد من وصول الحرارة والوقت -0
 أشرطة كاشفة للتأكد من فعالية التعقيم بالمواد الكيماوية أو الغاز أو كالهما معا  . -4
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( للتأكد من كفاءة المعقمة بتفريغ الهواء وال يستخدم اال في  bowie- dickدك ) –فحص بوي  -5

 .( 62كما في الشكل رقم )المعقمة البخارية 
مؤشرات تعتمد في استخدامها على األبواغ الجرثومية )الحويصالت : البيولوجيةالمؤشرات  -ج

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

شرائط نجاح عملية التعقيم في حالة القضاء على حويصالت البكتريا الموجودة في العبوات أو على 

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

ساعة فإذا لم يظهر أثراً للبكتريا كانت  21البيولوجية في حاضنة خاصة تساعد في عملية النمو لمدة 

حدد فعالية التعقيم بشكل .وتبرز أهمية هذه الطريقة في أنها ت (61الشكل رقم ) عملية التعقيم ناجحة

 مباشر لكن يتضح قصور هذه الطريقة في أنها غير فورية .

بالمؤشرات الميكانيكية، والكيماوية حيث يجب عمل مزرعة بكتيرية والتعرف على نتائجها قبل  ة مقارن

 أن يتم تحديد فعالية التعقيم وهي نوعين من الميكروبات :

  Bacillus stearothermophils  * للتعقيم البخاري يستخدم للبكتريا 

    Bacillus Subtilisللتعقيم الحراري والجاف والغاز تستخدم للبكتريا  *

 

 

 

 

 (62الشكل رقم )                           

 جهاز بشكل يومي للتأكد  يستخدم مغلف واحد يوميا لكل                

 .الجهاز ويوضع بداخل من جودة عملية التعقيم                     

الشكل رقم                                                                                                                

(62) 

 

  

 

 (spores) سبورات ةيقدرة أجهزة التعقيم على قتل البكتيريا المرض الختبار يستخدم أسبوعيا 
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 (63الشكل رقم )

 (no growth) للتأكد من سلبية نمو الميكروبات حاضنة لمزرعة الميكروبات

 

 

 

 

 

 

 

  Spaulding Classificationتصنيف سبولدنج لإلجراءات الطبية  

أمثلة على  نوع اإلجراءات الرقم
 اإلجراءات

المطلوب المستوى 
 لألدوات

 كيفية معالجة األدوات

 عالية الخطورة 0

Critical 
جميع األدوات 
الجراحية مثل 

البطن،  منظار
منظار الركبة، 
منظار المثانة 

 البولية

 البخار المضغوط تعقيم
 التعقيم الكيميائي

 غاز أوكسيد األثيلين

 متوسطة الخطورة 6

Semi critical 
تنظير المعدة 
والقولون 
والمستقيم 

 والقصبات الهوائية

تطهير عالي 
 المستوى

المطهرات  أستخدم
عالية المستوى مثل 

  ديهايداترالجلو

 منخفضة الخطورة 0

Non critical 
قياس العالمات 
الحيوية وفحص 
 بالسماعة الطبية

تطهير منخفض 
 المستوى

المطهرات  أستخدم
منخفضة المستوى 
مثل مركبات األمونيا 

 الرباعية

 

 

 

 

 

 
 العالقة بين أنواع األدوات وانواع ( يبين 01الشكل رقم )

  التطهير أو التعقيم الذي يجب أن تمر به هذه االدوات . 

 

 دورة معالجة المعدات ( يبين 63الشكل رقم )

 )خطوات إزالة التلوث (
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 قسم التعقيم المركزي ضمن المعايير الدولية( يبين مخطط  00شكل رقم )

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102 عبداللطيف عبدالعزيز ..
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 الفصل التاسع

 معدات الوقاية الشخصيةسياسة 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 التاسعالفصل 

  IC-4رمز السياسة  معدات الوقاية الشخصيةسياسة 

  السياسة :

بارتداء وسائل الوقاية الشخصية  الصحيعلى التزام الكادر على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد 

 حسب اإلجراء .والمناسبة 

 الهدف :

 من تعرضهم لإلصابة بالعدوى. المؤسسات الصحيةحماية العاملين في  -0

 حماية المرضى عند خضوعهم للتداخالت العميقة . -6

 التعريف :

أو االغشية المخاطية أو هي أدوات تعمل على وقاية العاملين في المستشفى من خطورة تعرض البشرة 

الجهاز التنفسي لإلصابة بالمواد المعدية أو األجسام المسببة للمرض المنقولة عن طريق الهواء ومن 

 المخاطر االخرى المنتشرة في محيط المستشفى.

 وتشمل ادوات الوقاية الشخصية على :

  .Gloves* القفازات  

 . Gownأو العباءات الجراحية * المرايل 

  .Head cover* أغطية الرأس  

 .Face mask* كمامة الوجه 

 .Goggles* واقيات العين 

 .Foot cover* واقيات القدم 

 اإلجراءات :

 يقوم رئيس القسم أومن يفوضه بما يلي : -0

 .للعاملين* توفير جميع وسائل الوقاية الشخصية 

 اية الشخصية .ستخدام السليم لوسائل الوقاال* تدريب الكوادر الصحية على 

 السليم لوسائل الوقاية الشخصية حسب اإلجراء. مستخدااالجميع أفراد الكادر في القسم ب * يقوم
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 (القفازات) معدات الوقاية الشخصيةسياسة 

 السياسة :

 ادر الصحيعلى رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير القفازات بأنواعها  والتزام الك

 سليمة .بصورة باستخدامها 

    الهدف :

حماية مقدمي ومتلقي الخدمة من انتقال العدوى عند التعرض للدم وسوائل الجسم المختلفة أثناء  -0

 التداخالت .

 التعريف :

الطبي قبل التداخالت الجراحية واثناء  رهي عبارة عن حواجز تستخدم لحماية األيدي من قبل الكاد

 سوائل الجسم المختلفة .مع االسطح واألدوات الملوثة بالتعامل 

 :أنواع القفازات

قفازات جراحية معقمة: هي قفازات تستخدم لمرة واحدة فقط وعند التداخالت العميقة واختراق  -0

 هدفاعات الجسم مثل الجلد واالغشية المخاطية واالنسجة المختلفة ،ويكون كل قفاز مغلف على حد

 القسطرة البولية ...الخ(. ،ومن أمثلة استخداماتها )العمليات الجراحية 

قفازات غير معقمة )التكس(: هي قفازات تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها بعد االستخدام  -6

دم أو سوائل الجسم او عند التعامل مع االغشية للوتستخدم للوقاية من التعرض بشكل مباشر مباشرة 

تها )شفط اإلفرازات ،نقل العينات استخداماالمخاطية أو قبل لمس المعدات االسطح الملوثة ومن أمثلة 

  الخ(، المخبرية

قفازات شديدة التحمل )سميكة( : هي قفازات تستخدم عند التعامل مع المخلفات أو االدوات الملوثة  -0

وعند القيام بأعمال التنظيف داخل المستشفى ويمكن إعادة استخدامها بعد تطهيرها ومن امثلة 

 طهرات والمنظفات ،التخلص من النفايات الطبية ...الخ(استخداماتها )تحضير الم

 اإلجراءات :

في مبين كما يقوم افراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء القفازات الجراحية  -0

 -:(06الشكل )

 أن تكون هذه المساحة نظيفة وجافة .بإعداد مساحة كبيرة لفتح عبوة القفازات مع مراعاة  -أ

فتح  شخص اخر )مثل الممرضة المناولة أو الممرض المناول(غسل اليدين جراحيا  ثم أطلب من  ب

 العبوة.

 فتح الغالف الداخلي المحيط بالقفاز بحيث تكون راحة اليد بالقفاز ألعلى بإظهار الثنايا . -ت

 طرف المثنيط القفاز االول من ناحية الطرف المثني مالمسا   فقط الجزء الداخلي من الاالتق -ث

  )الجانب الداخلي هو الجانب المالمس للجلد عند ارتداء القفاز(.

ل اليد االخرى بالقفاز )توجيه أصابع القفاز الى اأدخيتم اثناء حمل الطرف المثني بإحدى اليدين ، -ج

 حذر أن تالمس أي شيء وجعل القفاز فوق مستوى الخصر.مع ال االسفل سوف يجعلها مفتوحة(

حذر من لامع القفاز االخر بإدخال أصابع اليد المرتدية القفاز تحت المثني للقفاز الثاني ،ط االتق -ح

  تلويث اليد المرتدية للقفاز باليد االخرى .
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لجذب المتأني عبر الطرف المثني .مع ضع فردة القفاز الثانية فوق اليد العارية عن طريق او -خ

 تماما  مع اليد .ضبط أصابع القفاز وأطرافه حتى يتناسب 

 .ابقاء األيدي فوق مستوى الخصر عند التوقف عن العمل -ص

 

 يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند خلع القفازات الجراحية المعقمة : -6

ترك ينقلب القفاز الى جهته االخرى ، مع مسك القفاز من الطرف المثني وجذبه بعيدا  عن اليد وس -أ

جانب الخارجي من األولى القفاز في اليد جزئيا  قبل خلع الفردة الثانية لحمايتك من لمس الالفردة 

 العارية . فردة القفاز باليد

ترك القفاز األول  جذبها بعيدا  عن اليد معلثانية بالقرب من طرفها المثني ومسك فردة القفاز ا -ب

 ترك القفاز األخر فوق اليد جزئيا  .فوق االصبع ، مع 

ارية إال السطح الع من لمس أي شيء باليد الحتراسامع خلع القفازين بوقت واحد بحرص ، -ت

لقفاز فاز في البيئة المحيطة أثناء خلع احذر من حدوث تأثر للملوثات العالقة بالقالداخلي للقفاز، مع ال

. 

 .مكان المخصص لها الفي  تخلص من القفازات على الفورال -ث

 لع القفازات .غسل اليدين عند خ -ج

 -يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء القفازات غير المعقمة: -0

 غسل اليدين الروتيني قبل لبس القفازات. -أ

 ل اليدين داخل القفازات بحيث تغطي الرسغ .أدخ -ب

 -بإتباع الخطوات التالية عند خلع القفازات غير المعقمة: ييقوم أفراد الكادر الطب -4

 طريقة المغلقة .الخلع القفازات ب -أ

 تخلص من القفازات على الفور بعد االنتهاء من اإلجراء بأقرب وعاء للنفايات الطبية . -ب

 غسل اليدين الروتيني. -ت
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 يبين طريقة ارتداء  (06الشكل )

 القفازات المعقمة وطريقة خلعها

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 (سياسة : معدات الوقاية الشخصية )المراييل والعباءات

 السياسة : 

 أنواعها المختلفة والتزام الكادر  الصحييالعباءات ب التأكد من توفيرعلى رئيس القسم أو من يفوضه 

 . بصورة سليمة  باستخدامها

 الهدف :

 الملوثة .المريض جسم دمة من تناثر رذاذ الدم وسوائل حماية مقدمي الخ -0

 حماية مقدمي الخدمة خالل اإلجراءات الجراحية . -6

 التعريف :

دي الى الخدمة أثناء تنفيذ اإلجراءات الطبية التي يمكن أن تؤ يهي حواجز تستخدم من قبل مقدم

 .المريضجسم تناثر رذاذ الدم وسوائل 

 انواء العباءات :

دم ر رذاذ ث: تستخدم خالل التداخالت الجراحية التي يمكن أن تؤدي الى تنا ةجراحيالالعباءات  -0

 .ه وتكون على نوعين كما مبين وسوائلالمريض 

 .)نبيذة ( ستخدم لمرة واحدة فقطت ةمعقمعباءة -أ

 من القماش وتستخدم بعد التعقيم .عباءة مصنوعة  -ب

وتكون : تستخدم أثناء تنفيذ اإلجراءات التي تؤدي الى تلوث المالبس  ةغير جراحيالالعباءات  -6

 على شكلين : 

 بالستيكية . -أ

 احادية االستخدام )النبيذة(. -ب

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

( يبين انواع  00الشكل رقم ) 

 العباءات
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 اإلجراءات:

 يقوم افراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء العباءات الجراحية  -0

 غسل اليدين جراحيا . -أ

 يقوم المساعد بربط أربطة العباءة عند ارتداء العباءة الجراحية المعقمة لمنع التلوث . -ب

 والجهة المغلقة في االمام .تكون فتحة العباءة في الخلف  -ت

 وعاء المخصص لذلك .التخلص من العباءات بعد استخدامها في  -ث

كما مبين بالشكل رقم  يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند خلع العباءات الجراحية -6

(04 . ) 

 فك االربطة من األعلى الى االسفل . -أ

 الكتف. باتجاهنزع العباءة  -ب

 لف العباءة بحيث تكون الجهة الملوثة للداخل . -ت

 التخلص من العباءة في الوعاء المناسب لها. -ث

 الجراحية. يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء العباءات الغير - 0

 غسل اليدين الروتيني. -أ

 ثبت االربطة عند العنق . -ب

 ثبت االربطة عند الخصر. -ت

 الجراحية. يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند خلع العباءات الغير -4

 فك االربطة من األعلى الى االسفل . -أ

 الكتف. باتجاهنزع العباءة من العنق  -ب

 لف العباءة بحيث تكون الجهة الملوثة للداخل . -ت

 .تخلص من العباءة في الوعاء المناسب -ث

 

 

 

 

 

0 6 0 4 5 2 

( يبين انواع  04الشكل رقم ) 

 ةالعباءاجراءات خلع 
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 )أغطية الرأس ( معدات الوقاية الشخصيةسياسة 

 السياسة :

 والصحي وفير أغطية الرأس والتزام الكادر الطبيعلى رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من ت

 .ةسليمبصورة  باستخدامها

  : الهدف

 الخدمة من التساقط أثناء تقديم الخدمة الطبية .منع شعر مقدم 

 التعريف :

غطاء الرأس عبارة عن حاجز يغطي فروة الرأس والشعر ومن أمثلة استخدامها )العمليات الجراحية ، 

 اثناء التعقيم ...الخ (.

 اإلجراءات :

  يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند ارتداء غطاء الرأس. 

 التحقق من أن فروة الرأس والشعر مغطاة بشكل كامل. -0

 ر الغطاء أذا تلوث أو اصبح رطبا  .يتغي -6

 .بعد االنتهاء منه  التخلص من غطاء الرأس في المكان المخصص له -0

 

 سياسة معدات الوقاية الشخصية ) كمامات الوجه(

 السياسة :

 والصحي الكادر الطبيعلى رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير كمامات الوجه والتزام 

 بصورة سليمة .باستخدامها 

 الهدف :

  العدوى من األخر . نقلومتلقي الخدمة من  يحماية مقدم -0

 الخدمة من المخاطر المهنية في محيط العمل . يحماية مقدم -6

 التعريف :

)العمليات الجراحية ، تحضير  استخدامهاكمامة الوجه عبارة عن حاجز وقائي للفم واألنف ومن أمثلة 

  . المطهرات ...الخ (

 

 

 

 

 

 

 

( يبين  05الشكل رقم ) 

 اجراءات ارتداء كمامة الوجه
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 :( 05الشكل رقم ) كما مبين اإلجراءات 

 التالية عند ارتداء كمامة الوجه .يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات  -0

 .وضع الكمامة على الوجه بحيث تغطي الفم واألنف والذقن بإحكام  -أ

 ربط األربطة العلوية وتثبيتها على الرأس . -ب

 ربط األربطة السفلية أفقيا  مرورا  بالفك السفلي وفصوص األذنين . -ت

 ب .تثبيت الكمامة بحيث اليرى فراغات فيها على الجوان -ث

 يقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند نزع كمامة الوجه . -6

 فك األربطة السفلية اوال  ثم األربطة العلوية مع عدم لمس الوجه األمامي للكمامة . -أ

 من اإلجراء بأقرب وعاء للنفايات الطبية . االنتهاءتخلص من الكمامة على الفور بعد  -ب

 .مرة ثانية  الكمامة مطلقا   استخدامعدم أعادة  -ت

 عدم ترك الكمامة معلقة على الرقبة . -ث

  سياسة معدات الوقاية الشخصية )النظارات الواقية(

 السياسة :

النظارات الواقية والتزام الكادر على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير واقيات الوجه أو 

  ة .سليمبصورة باستخدامها  والصحي الطبي

 الهدف :

مخاطر المنتشرة في محيط الرذاذ الدم وسوائل الجسم الملوثة ومن اية عيني مقدم الخدمة من تناثر حم

 العمل.

 التعريف :

نظارات الواقية عبارة عن حاجز يقي الوجه والعينين ومن أمثلة استخدامها )العمليات الجراحية ، ال

 تحضير المنظفات ...الخ (.

 اإلجراءات :

 م أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند استخدام  واقيات الوجه أو النظارات الواقية.يقو -0

 غسل اليدين الروتيني. -أ

 تثبيت واقية العين جيدا  . -ب

 تطهير الواقي بعد استخدامه . -ج

ونزع معدات وسائل الوقاية الشخصية  ارتداءيقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع التسلسل الصحيح في   -6

:- 

 تسلسل ارتداء وسائل الوقاية الشخصية خارج غرفة العمليات مثل التعامل مع حاالت العزل . -0
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 ارتداء المريول الغير جراحي . -أ 

 .ارتداء غطاء الرأس  -ب

 الجراحية .ارتداء الكمامة  -ت

 ارتداء واقي العين . -ث

  ارتداء القفازات النظيفة . -ج

 

 

 

 معدات الوقاية الشخصية واقيات القدم

 السياسة :

 باستخدامها ادر الصحيلتزام الكاالقدام وا على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من توفير واقيات

 .ةسليمبصورة 

 الهدف :

 نسبة الجراثيم الداخلة والخارجة من غرفة العمليات .منع أنتشار العدوى وذلك بتقليل 

 التعريف :

 م عبارة عن حواجز لحماية للقدمين ومن أمثلة أستخدامها )غرفة العمليات (.واقيات القد

 

 اإلجراءات :

 . ينقدملليقوم أفراد الكادر الطبي بإتباع الخطوات التالية عند أستخدام واقيات 

 .تغطية جميع أجزاء القدم  -0

 غسل اليدين جيدا  بعد أرتداء غطاء الحذاء . -6

 غسل اليدين جيدا  بعد نزع غطاء الحذاء . -0

 . له التخلص من غطاء الحذاء في الوعاء المناسب -5

 

 

 

  

 

 

 

 

 النظارة خلع ( تبين كيفية02صورة رقم )

 الوجه وواقي
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 فصل العاشرال

 سياسة نظافة اليدين 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 العاشرفصل ال

  IC-3سياسة نظافة اليدين رمز السياسة رمز السياسة :

 

 السياسة :

 على رئيس القسم أو من يفوضه التأكد من :

 توفير األدوات والمواد المطلوبة . -

 . نيديتدريب الكادر على نظافة ال -

 بنظافة اليدين . التزام الكادر -

 قصيرة وعدم استعمال طالء األظافر .ر بإبقاء األظافر التزام الكاد -

 الهدف :

 ر العدوى في المستشفيات .احماية مقدمي الخدمة ومتلقيها من نش

 التعريف :

غسل اليدين الروتيني: إزالة األوساخ والمواد العضوية والجراثيم المؤقتة باستخدام الصابون  -0

 ثانية بعد ظهور الرغوة . 21-01العادي والماء الفاتر لمدة 

لتقليل من تواجد اوفرك اليدي باستخدام المستحضر الكحولي : القضاء على الجراثيم المؤقتة  -6

 ثانية. 05الجراثيم المستوطنة باستخدام المحلول الكحولي لمدة 

غسل اليدين الصحي : القضاء على الجراثيم المؤقتة لتقليل من تواجد الجراثيم المستوطنة  -0

 ثانية . 21-01روبات لمدة باستخدام صابون مضاد للميك

لتقليل من تواجد الجراثيم المستوطنة للحد اوغسل اليدين الجراحي : القضاء على الجراثيم المؤقتة  -4

 دقائق . 5-0دين أيودين( لمدة حي مثل )الكلوروهكسيدين أو البوفصابون الجرا باستخداماالدنى 

قبل العمليات الجراحية للقضاء على  فرك اليدين الجراحي : يجري من قبل الفريق الجراحي -5

، تقليل الجراثيم المقيمة للحد األدنى وذلك باستخدام مستحضر فرك اليدين الكحولي لالجراثيم العابرة و

 شرط أن يسبق ذلك غسل اليدين بالماء والصابون للمرة االولى فقط .

مبللة مسبقا  بمادة مطهرة  باستخدام قطع من القطن أو مناديل نيدين الصحي : مسح اليديمسح ال -2

 . إلزالة األوساخ العالقة وتثبيط الميكروبات أو أزاله التلوث البكتيري
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 األدوات :

 مغسلة في مكان مناسب وقريب . -0

 مصدر ماء جاري. -6

 صابون سائل أو صابون متوسط الحجم مع صحن بثقوب . -0

 مناسب .ن يديمستحضر فرك ال -4

 . يةورقمناديل تجفيف  -5

 فوط معقمة . -2

 اإلجراءات :

  خاصةتخصيص خمس حاالت  -0

 .( 02كما في الشكل رقم )بنظافة اليدين 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

( يبين خمس حاالت  02شكل رقم )

 يدينلتنظيف ال
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 -:ويتم في الحاالت التالية  الروتيني  نيديالبغسل  يقوم جميع الكار الصحي -6

 .مريض البعد أي تعامل مع  -0

 القيام بالتدخالت العميقة . -6

 بعد التعامل مع الجروح . -0

 .)حاجات المريض وادواته (بعد لمس البيئة المحيطة للمريض  -4

 قبل وبعد استخدام دورة المياه . -5

 بعد خلع القفازات . -2

 بعد التعرض لسوائل جسم المريض . -2

 قبل مغادرة مكان العمل .  -3

 . ساطابعد السعال والع3

 غسل اليدين الروتيني :

 :( 03كما مبين بالشكل رقم )أتباع الخطوات التالية  

 خلع جميع المجوهرات والحلي . -أ

 فتح صنبور الماء بالمرفق أو باليد . -ب

 تعريض اليدين لتيار الماء الدافئ . -ج

 استخدام صابون مناسب بحيث يغطي الرغوة اليدين بصورة كاملة . -د

 ثانية . 21 -41بع مع تحريكها ذهابا  وإيابا لفترة تتراوح من تخليل األصا -ه

األوساخ تحت  أزاله يمكنا كانت اليدين متسختين بشكل كبير زيادة هذه المدة أذ -و

 يد عدد الجراثيم في هذه المنطقة .ازتاألظافر حيث 

 :وهيمع التركيز على المناطق التي يتم أغفالها عادة  ينفرك جميع أجزاء اليد -ز

 تحت األظافر . -0

 اليد . ةراح -6

 ظاهر اليد . -0

 بين األصابع . -4

 فوق األظافر. -5

   شطف اليدين باستخدام الماء الجاري حتى يتم إزالة الصابون بالكامل ويحظر وضع  -ح

 اليدين في حوض او ماء راكد .

 تجفيف اليدين باستخدام المناديل التي تستخدم لمرة واحدة فقط . -ط

يفضل إغالق صنبور الماء باستخدام المرفق أو محارم ورقية جافة ،وذلك بعد  -ي

 . االنتهاء من تجفيف اليدين
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 ( طريقة غسل اليدين الروتيني03شكل رقم )
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 ن الكحولي أو بغسل اليدينيدين باستخدام مستحضر فرك اليدييقوم جميع الكادر الصحي بفرك ال

 في الحاالت التالية:ويتم الصحي 

 قبل وبعد أي تعامل مع مريض . --0

 قبل وبعد التعامل مع الجروح . --6

 قبل التداخالت الجراحية )القسطرة الوريدية المركزية ،القسطرة البولية (. -0

 بعد لمس البيئة المحيطة للمريض )حاجات المريض وأدواته ( . -4

 ده .بين التعامل مع كل مريض والذي بع -5

 بعد خلع القفازات . -2

 بعد مغادرة مكان العمل . -2

 س .اطابعد السعال والع -3

 :(  03وكما مبين بالشكل رقم )إتباع الخطوات التالية عند فرك األيدي 

 خلع جميع المجوهرات والحلي . -0

حضر مستي ا استخدامقبل  واإلفرازاتوعدم وجود تلوث بالدم  على نظافة اليدين الظاهريتأكد ال -6

 كحولي. 

 وضع كمية مناسبة من المستحضر الكحولي في كف اليد . -0

 ثانية . 05فرك جميع أجزاء اليد مع التخليل بين األصابع لمدة  -4

  . فرك اليدين بشكل مستمر حتى تجف تلقائيا   -5
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 الحادي عشرالفصل 

 IC-6 ةرمز السياس سياسة السالمة والصحة المهنية

 

 السياسة 

والصحة المهنية بحيث يغطي  يجب على جميع المستشفيات في وزارة الصحة تطبيق برنامج السالمة -

 الموظفين الحاليين والجدد .

 يجب على كل موظف إبالغ  وحدة مكافحة العدوى عند تعرضه ألي اصابة وتشمل ما يلي : -

 حوادث الوخز باإلبر واإلصابة باألدوات الحادة. -0

 الدم أو سوائل الجسم االخرى . -6

 األمراض السارية والمعدية . -0

 السامة والنفايات الخطرة .المواد  -4

 التعريف :

 من اإلصابة بالعدوى  مالخدمة وحمايته يبسالمة وصحة مقدم يهتمبرنامج هو عبارة عن الصحة المهنية: 

 شمل :تبيئة العمل و والمخاطر المهنية في

 عند الحاجة.فحوصات ، ةدوريفحوصات الفحوصات الطبية : قبل التعيين ،  -0

 ( التطعيمات الموصي بها للعاملين. 41إعطاء التطعيمات الالزمة ) أنظر جدول رقم )  -6

 الوقاية من اإلصابة والحوادث . -0

 إجراءات ما بعد التعرض للوخز والمخاطر المهنية االخرى . -4

 الهدف:                                                

 .دوى والمخاطر المهنية المنتشرة في بيئة العملحماية العاملين من االصابة بالع
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 اإلجراءات :

 الفحوصات الطبية : -أوال  

 تقوم أدارة المستشفى بأجراء الفحوصات الطبية للموظفين الجدد وهي : 

 . Cو  Bنوع  الفيروسيفحص التهاب الكبد  -أ

 فحص فايروس العوز المناعي. -ب

 فحص الصدر اإلشعاعي. -ج

 روتيني للبول.فحص  -د

 فحص دوري سنوي للموظفين وعند الحاجة. -ه

 ( التطعيمات الموصى بها للعاملين . 41إعطاء التطعيمات الالزمة : أنظر جدول رقم ) -ثانيا  

 من قبل وحدة مكافحة العدوى . تنفيذ ومتابعة تطعيم الكادر الصحي - أ

 حفظ سجالت المطاعيم في مكتب وحدة مكافحة العدوى . -ب

 والحوادث : اإلصابةالوقاية من  – ثالثا  

 تدريب الموظفين على برنامج الصحة المهنية من خالل البرنامج التعريفي العام والتعليم المستمر -أ   

 . PPEالعاملين وسائل الوقاية الشخصية  ارتداء -ب   

 القياسية في التعامل مع جميع المرضى. االحتياطاتتطبيق  -ج   

 :والمخاطر المهنية إجراءات ما بعد التعرض للوخز من اإلصابة  -رابعا  

 -:بأدوات حادةالتعرض للوخز أو اإلصابة  -0   

 غسل مكان اإلصابة بالماء الجاري والصابون. -أ   

 عدم الضغط على الجرح أو عصره.-ب   

 ته بالصق طبي.يتغطية الجرح بالشاش وتثب - ج

 أنظر النموذج المرفق( عند التعرض للوخز.إبالغ وحدة مكافحة العدوى ) -د

 (. 40إتباع إجراءات ما بعد التعرض للوخز )أنظر جدول رقم ) -ه   

 الى شؤون الموظفين لحفظها في ملف المصاب. كتابة تقرير عن الحادث وارسال نسخة منه  -و   

  االحتفاظ  بسجل التقارير في مكتب وحدة مكافحة العدوى. -ز   
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 أو رشق الدم بالعين: للسوائل الخطرة المنسكبة التعرض -6

 .لعدة مرات بماء نظيف أو محلول ملحيوالمنطقة غسل العينين  -أ  

 طلب استشارة وحدة مكافحة العدوى.  -ب 

  ألمراض السارية:لالتعرض  -3

 إبالغ وحدة مكافحة العدوى. -أ 

 طبيب المختص.التقييم الشخص المتعرض من قبل  -ب 

 التطعيمات التي يوصى بها للعاملينيبين (  41)جدول رقم 

 شطةنالجرعة الم التطعيم/طريقة أخذه/البرنامج الزمني األشخاص الواجب تطعيمهم التطعيم )اللقاح(

 
 

 تطعيم التهاب 
 الكبد الفايروسي

 نوع ) ب(

 جميع العاملين باإلضافة
 الرعاية إلى مقدمي 
 الصحية للحوامل . 

 تعطى عن طريق العضلة ،ثالثة جرع عبارة عن 
 بعد األولى بشهر واحد تعطى الثانية  الجرعة 

 بستة أشهر من الجرعةتعطى بعد والجرعة الثالثة 
 االلتهاب الكبد الفايروسي  وتتم االستجابة . األولى 

 الجرعة الثالثة أخذ بعد  شهرينالى شهر  من )ب(
 االستجابة للتطعيم عن طريق  التحقق من ويمكن
 *المضادات  اختبار

 ال يوصى بها

 
 
 

 التيتانوس)الكزاز(

 ، تعطى الجرعة الثانية عبارة عن ثالثة جرع غير المطعمين
 بعد الجرعة األولى بشهرين ثم تعطى الجرعة

 الثالثة بعد ستة أشهر من الجرعة األولى. 

 كل عشر سنوات ولكن 
 أذا جرح الشخص 

 وتلوث جرحه وكان قد 
 أخذ جرعة منشطة للفترة

 تزيد عن خمس  
 وصى بأخذ سنوات ، ي

 جرعة منشطة .

 
 الحصبة األلمانية

 في سن الحمل ،غير النساء
 الحوامل، الالتي لم يتم 

 تطعيمهن من قبل.

  جرعة واحدة في العضلة أو تحت الجلد

 
 األنفلونزا الموسمية

 جميع العاملين باستثناء
 الحوامل والذين لديهم 

 حساسية البيض

  بالعضلة سنويا  جرعة واحدة 

 

أخرى  ة( يتم أعادة التطعيم بثالث جرعدولي اتوحد 10أذا كانت االستجابة المناعية سلبية )مستوى األجسام المضادة أقل من   *

    وبعدها بشهر أو شهرين يتم قياس األجسام المناعية.
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 اإلجراءات والعالج الوضع التطعيمي للموظف اإلصابةالمريض مصدر 

 دات  المستضموجب لفحص  -
 ()األنتي جين

 أللتهاب الكبد الفيروسي)ب( -

 (positive  )HBsAg 

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

 أعطاء التطعيم فورا + جرعة  -
 جليوبيولين صناعي .

 أكمال كل الجرعات . -
 إكمال كل الجرعات . -
 الشىء. -

 دات  المستضسالب لفحص  -
 (.)األنتي جين

 أللتهاب الكبد الفيروسي)ب( -

 (nagative  )HBsAg 

 .لم يتم تطعيمه -
  .  تم تطعيمه -

 .يتم تطعيمه -
 .الشىء -

 
 . غير معروف

 .لم يتم تطعيمه -
 .تم تطعيمه -

 .يتم تطعيمه -
  .الشىء -

 
 حامل لمضاد فايروس األلتهاب

 الكبد الفايروسي )سي( 

 اليوجد لقاح أللتهاب الكبد 
 الفايروسي )سي(

 ثم *مباشرة  اإلصابةفحص الموظف بعد 

  **أشهر 0شهر ثم بعد  دبعد اسبوعين وبع 
 وأذا ظهرت  HCV_Abو  PCRبطريقة 

 بوادر أصابة يحول الى أخصائي 

 *** هظميالجهاز ال
 

 حامل لفيروس العوز المناعي

HIV )األيدز( 

 ال يوجد لقاح لفيروس العوز 

  HIVالمناعي  
 مدة أربعة أسابيع يتم فيه تناول  -

 ثالثة أدوية مضادة للفايروسات 
 )مثل زيدوفودين والميفودين( 

 ويجب الرجوع الى البرنامج الوطني
 لمكافحة االيدز. 
 فورا  )خالل ساعات(يبدأ العالج  -

 

  

 . للوخزساعة من التعرض  64يتم ذلك خالل * 

 )بي( لفحص األجسام المضادة الفايروسي الكبد التهاب بعد شهر الى شهرين تقاس االستجابة المناعية لمطعوم **

 (Anti HBs  وتعتبر ايجابية أذا كانت أكبر أو يساوي )وحدة دولية 01. 

 .الطبيب استشارة ***

 

 

 

 

 ما بعد التعرض للوخز إجراءاتيبين (:  40جدول رقم )
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 للوخز التعرض بعد ما إجراءات يبين  (46 ) بوستر
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 ( : تقرير التعرض للوخز والدم وسوائل الجسم40نموذج رقم )

 .................................. الموظفاالسم : .................................... الرقم 

 :.................................. مكان حدوث اإلصابة:..........................محل العمل 

 تاريخ اإلصابة:.../..../.... ساعة حدوث اإلصابة:..........صباحا  ، مساءا  

 الوظيفة :.......................................................................................

 طبيب -0

 عام يبطالب        طب اسنان  يبطب ممارس / مقيم   اختصاص )التخصص(    

  صيدالني                                        

 ممرضة ، ممرض

 طالب ، طالبة ي         ممرض ماهر          ممرض فن)قانوني(       ممرضة        جامعي        

 

 فني -

 مختبر          م.مخدر                 عالج طبيعي                 تعقيم         

                     م.طبي                         م.صيدلي                          

 

 عامل -

 اخرىنظافة                             عامل مصبغة)لوندري(                         

 

 

 مكان التعرض لإلصابة -6

 داخل غرفة المريض                                                     خارج غرفة المريض              

      

 اإلصابة ؟هل يمكن تحديد مصدر  -0

 نعم                           ال                      غير معروف                 ال ينطبق  

 

 نوع األداة التي أدت الى اإلصابة -4

 شفرة                     زجاج                         غير ذلك                       نيدل  

 

 نوع سوائل جسم المريض

 أخرىبول          بروتونيم      سائل نخاعي شوكي     سائل لعاب       بلغالدم ومشتقاته      قيء       
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 نعم          ال       الوقائية الشخصية أثناء اإلصابة؟ارتداء مستلزمات  تم هل 

 هل حدثت اإلصابة أثناء :

 سحب الدم                  تركيب اإلبرة الوريدية  

 أعادة الغطاء               جمع القمامة  

 غسل األدوات              إبرة مهملة  

 أخرى   

 أسم المريض......................................... رقم الملف الشخصي ..................

 فحص المريض

 رفض الفحص                غير معروف سلبي                     ايجابي                 

                                                                                 

 

 فحص المصاب

 غير معروفرفض الفحص               سلبي                ايجابي                 

 

 

 ( B) الفيروسيهل أخذ مطعوم)لقاح(التهاب الكبد 

   ال      أذا كان نعم حدد الجرعات      جرعة أولى      جرعة ثانية       جرعة ثالثة       نعم   
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 د مكان اإلصابة على الصورةيحدت

 على الشخص المصاب تحديد مكان االصابة على الصورة ادناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلفية الجهة  الجهة االمامية 

 اليمينالجهة 
 اليسارالجهة 

 باطن اليد باطن اليد ظاهر اليد
 ظاهر اليد
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 عشر  الثانيالفصل 

 IC-10رمز السياسة :  سياسة إدارة النفايات الطبية

  السياسة:

 على جميع العاملين في المستشفيات التقيد بالتعليمات الخاصة بإدارة النفايات الطبية .

 الهدف :

 الحفاظ على سالمة الكادر الطبي والمرضى والزوار والمجتمع . -0

 الحفاظ على سالمة البيئة وحمايتها من التلوث . -6

 التعريف :

: هي عملية فصل ،جمع، تخزين، نقل والتخلص من جميع أنواع النفايات الناتجة إدارة النفايات  -0

 عن نشاطات الرعاية الصحية .

مؤسسات ة أو الغازية الناتجة من مختلف جميع النفايات الصلبة أو السائلهي النفايات الطبية :  -6

ومستودعات الطبية البشرية الرعاية الطبية والمختبرات الطبية ومراكز األبحاث الطبية ومصانع 

 -والبيطرية وعيادات الطب البيطري ومؤسسات التمريض المنزلي. وتقسم الى :

 تشكل خطر على العاملين وتشكل  نفايات طبية عادية )غير خطرة( تشبه النفايات المنزلية وال -أ

بقايا  % من مجموع النفايات المنتجة مثل )ورق المكاتب، ورق الحمامات، مغلفات، 31 -25

 طعام(وتعامل معاملة النفايات المنزلية .

% من مجموع النفايات المنتجة في المستشفيات وهي جزء  65 -01نفايات طبية خطرة تشكل  -ب

على مواد لها واحدة أو أكثر من  ايمكن ان تسبب في مخاطر صحية الحتوائه لتيمن النفايات الطبية ا

 الخصائص التالية :

 

 معدية . -

 للجينات .سامة  -

 مشعة . -

 حادة. -
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 تصنف النفايات الطبية الخطرة الى األنواع التالية :

على مسببات االمراض المعدية  ائهاحتوايات التي تحتوي أو يشتبه با: وهي النفمعدية النفايات ال -0

 )بكتريا ،فايروسات ، طفيليات، فطريات ( وتشمل:

 تحاليل األمراض المعدية في المختبرات .لاوساط زرعية ومواد مستعملة  -أ

 نفايات المرضى المعزولين في وحدات األمراض المعدية . -ب

وأغطية األحذية والمراييل  االجهزة واألدوات والفالتر والقفازاتمن   نفايات وحدات غسل الكلية -ج

 ذات االستعمال الواحد )الكاون(.

 حيوانات التجارب . -د

 ، المسحات والمخلفات االخرى الملوثة بإفرازات المريض . ش الملوثغيارات القطن والشا-ه

هي النفايات التي لها عالقة بجسم المريض أو مكوناته من النفايات التشريحية )الباثولوجي(:  -6

 .ةجناألمبتورة أو الجزاء األنسجة أو ألا

: المحاقن  وهي: عبارة عن  االدوات التي تسبب قطع أو وخز في الجسم البشري النفايات الحادة  -0

 ، المشارط المستخدمة في العمليات الجراحية ، وقطع الزجاج المكسور .

عن  غازية تنتجأما تكون صلبة او سائلة او مخلفات : وهي عبارة عن ية ئايالنفايات الكيم -4

من  دبير  وتتميز بصفة أعمال التنظيف أو التطهير أو الت ،جريبيةالت ،العالجية  ،األعمال التشخيصية 

  :الصفات التالية

 سامة . -أ

 مسببة لتأكل االسطح واألدوات . -ب

 سريعة االشتعال . -ج

 سريعة التفاعل . -د

 سامة للجينات . -ه

ة يالمواد األولية واألدوية والمستحضرات الصيدالنية المنته عبارة عن: النفايات الدوائية  -5

لسبب او ألخر وكذلك بعض  استعمالالصالحية أو غير المطابقة للمواصفات أو التي لم تعد لها 

 مخلفات الصناعات الدوائية الصلبة وشبه الصلبة والسائلة والغازية .

غازات مضغوطة مثل عبوات المبيدات أو تحتوي على يمكن أن : هي عبوات العبوات المضغوطة  -2

األوكسجين أو أكسيد اإلثلين وغيرها والتي تستعمل في أعمال عالجية أو غيرها والتي من الممكن 

 أن تنفجر إذا ما تعرضت لضغط عال من الداخل أو الخارج.
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طفرات  نفايات شديدة الخطورة حيث من الممكن أن تسبب : عبارة عن النفايات السامة للجينات  -2

 أو تشوهات خلقية في الجسم البشري أو تكون لها نتائج مسرطنة للخاليا وتشمل :

 ي .يائأو إعطاء العالج الكيم تحضير، ي الناتجة عن تصنيع ،نقل،ئاينفايات العالج الكيم -أ

 . والتقيؤي كاإلدرار والبراز يائإفرازات المريض الذي يتلقى العالج الكيم -ب

مشعة تستخدم في ملوثة وتكون غازية : هي النفايات صلبة أو سائلة أو النفايات المشعة  -3

فحوصات األنسجة البشرية، إجراءات تشخيص االورام وعالجها ، وكذلك في أعمال البحوث الطبية 

 التشخيصية والعالجية .

نفايات هي ذلك الجزء عبارة عن  -:النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة  -3

يوم) الناتج عن بعض أنواع البطاريات المستهلكة( متتميز بسميتها العالية مثل الزئبق ، الكاد

 والرصاص .

 :نفايات شديدة العدوى وتشملال -01

 النفايات الناتجة عن عينات الزراعة في المختبر . -أ

 النفايات الناتجة عن غرف العزل. -ب

 الناتجة عن وحدات غسل الكلى .النفايات  -ج

 اإلجراءات:  

 يتولى مدير المستشفى أو من يفوضه التأكد من : -

 تكليف موظف مسؤول عن إدارة النفايات الطبية . -أ

 ر على كيفية التعامل مع النفايات الطبية .كادالتأكيد من تدريب ال -ب

 توفير وسائل الوقاية الشخصية الضرورية . -ج

 االنواع المختلفة من األكياس والعبوات وضمان االستخدام السليم لها .توفير  -د

 ة بفرز النفايات الطبية :يقوم مقدم الخدمة الصحيأوال  _ 

 فرز النفايات حسب تصنيفها مباشرة في مكان تولدها . -0

 وضع النفايات المعدية في أكياس بالستيكية صفراء اللون . -6

 الضارة )المنزلية( في اكياس بالستيكية سوداء .وضع النفايات الغير  -0

 وضع النفايات شديدة العدوى في أكياس بالستيكية حمراء . -4

 وضع النفايات الدوائية في أكياس بالستيكية بنية اللون . -5
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 ( يبين الدليل اللوني للنفايات الطبية 44جدول رقم )

 نوع النفايات تسلسل
 

لون الوعاء المميز 
 لنوع النفايات

 

 نوع الوعاء
 

 النفايات شديدة العدوى 0
 

 احمر
 

 
 

كيس بالستيكي أو 
بالستيكية لبةع  

 

النفايات المعدية األخرى  6
والنفايات التشريحية والنفايات 

 الحادة
 

 اصفر
 
 
 
 

كيس بالستيكي أو 
بالستيكية لبةع  

 

لصيدالنية النفايات الكيماوية /  ا 0  
 

 بني
 
 
 

كيس بالستيكي أو 
بالستيكية لبةع  

 

 النفايات المشعة 4
 

معها وفقا لتعليمات بشأن يتم التعامل 
إدارة الفضالت المشعة والتخلص منها 

  دائرة البيئةعن  بشكل آمن الصادرة
 

ئياينفايات العالج الكيم 5  
 

 أزرق
 
 
 

كيس بالستيكي أو 
بالستيكيةلبة ع  

 

 النفايات الطبية غير الخطرة 2
 

 أسود
 

كيس بالستيكي أو 
بالستيكية لبةع  
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 االدوات الحادة : أما بشأن

 ( 45في اوعية خاصة مقاومة للثقب انظر المرفق ) توضع -0

 ة في أماكن مناسبة لها.االدوات الحادوضع  -6

 .إغالق الوعاء بشكل محكم عند امتالئه الى الثلثين  -0

 التخلص من األوعية عند امتالئها الى الثلثين . -4

 وضع نفايات العالج الكيماوي في أكياس بالستيكية زرقاء اللون . -5

 وضع النفايات المشعة في أوعية رصاص . -2

 عدم وضع االيدي داخل أكياس النفايات . -2

 بعد التعامل مع النفايات .غسل األيدي  -3

 :بما يلي بالتخلص من النفايات  السائلة  يقوم عامل الخدمة المكلف -ثانيا  

 ارتداء قفازات شديدة التحمل. -0

 سكب النفايات داخل الصرف الصحي وتجنب انسكابها حول االطراف .  -6

 سكب الماء بشكل جيد إلزالة األثار المتبقية . -0

 % ثم شطفة )غسله ( بالماء . 5يز سكب الكلور بترك -4

 إزالة تلوث القفازات وغسل اليدين . -5

 :بما يليبجمع ونقل النفايات الطبية  يقوم عامل الخدمة المكلف -ثالثا  

 جمع النفايات الطبية في أماكن تولدها . -0

كية ذاتية باستخدام االربطة البالستي هعنقامتالئه الى الثلثين وذلك بربط أغالق الكيس عند  -6

 اإلغالق .

 تعبئة بطاقة البيان والصاقها على الكيس تحت أشراف الممرض المسؤول . -0

 حمل الكيس بحذر وبعيدا  عن الجسم . -4

بعربات  ا  يتم نقلها داخلي.جمع النفايات الطبية بواسطة عربات أو حاويات مخصصة لهذه الغاية  -5

 خاصة محكمة اإلغالق وذات عجالت .

 س جديد مكان الكيس الممتلئ مباشرة .وضع كي -2

 التأكد من وصول أكياس النفايات مغلقة وسليمة في نهاية عملية النقل .  -2

 ( يبين حاوية النفايات الطبية  الحادة45شكل رقم )
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أخذ جميع االحتياطات الالزمة لمنع تسرب السوائل من النفايات أو سكبها )انظر سياسة نظافة  -3

 البيئة(.

 ن المركزي بدورية مناسبة .نقل النفايات الطبية من أماكن تولدها الى مكان التخزي -3

 كغم . 06 عن ال يتجاوز وزن الكيس -01

 تخصيص مركبة لنقل النفايات الطبية خارج المستشفى . -00

 حدوث انسكاب عليها . ةأو مباشرة في حال،تنظيف وتطهير وسيلة النقل يوميا   -06

 :بما يليبتخزين النفايات الطبية  يقوم عامل الخدمة المكلف -رابعا  

كما في غرفة التخزين المركزي على أن تتوفر فيها الخصائص المناسبة  النفايات الطبية  وضع -0

 (. 42)رقم  مبين بالشكل 

 التأكد من عدم وجود تسريب او تشقق في حاويات التخزين . -6

 تنظيف وتطهير حاويات التخزين حال تفريغها . -0

يقوم مراقب الصحة باألشراف على نقل الخارجي للنفايات الطبية الى المحرقة )المرمدة  -خامسا  

 على :(والتأكيد 

 نقل النفايات من مكان تخزينها المركزي إلى مكان معالجتها بدورية مناسبة .  -0

 يتم النقل الخارجي بسيارات خاصة . -6

 ب األصول .تعبئة وأرفاق النموذج الخاص بتداول النفايات حس -0

 النموذج الموقعة من المولد ومن مستلم النفايات لمدة ثالث سنوات .ة نسخ عاالحتفاظ بسجل م -4

 بالحرق )الترميد( باإلجراءات التالية : يقوم عامل النفايات المكلف -سادسا  

 ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة . -0

 وفقا  لتعليمات الشركة الصانعة . استخدام المحرقة )المرمدة ( -6

 إغالق المحرقة بأحكام . -0

 مراقبة عملية الحرق )الترميد( وتشمل : -4

 درجة حرارة الحرق . -أ

 كمية النفايات المدخلة الى المحرقة . -ب

 سرعة انبعاث غاز االحتراق . -ت

 التخلص من متبقيات الترميد في الحاويات العامة . -5
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 :خصائص غرفة التخزين 

األرضية منشأة من مادة صلبة ، غير نفاذة وملساء سهلة التنظيف والتطهير مزودة بنظام  -0

 تصريف صحي جيد .

 متر . 0.5عن يقل  رتفاع الاالالجدران مصقولة  -6

 التنظيف . ألجلماء مزود بمصدر  -0

 والتهوية الجيدة . اإلضاءةتكون  -4

 .فيهاالعمال المكلفين بنقل النفايات  حركةسهولة  -5

 أمكانية أغالق المكان لمنع دخول األشخاص غير المعنيين . -2

 .بكل سهولة دخول مركبات نقل وجمع النفايات توفير أمكانية  -2

 .والتقلبات الجويةمن أشعة الشمس وعوامل المناخ  محمية  -3

 .ها اليدخول الحيوانات والطيور والحشرات  محمية من -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين غرفة خزن النفايات الطبية المركزية المؤقتة في المستشفى  42الشكل رقم )
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 ملخص لطرق فرز بعض أنواع النفايات الطبية المنتجة في المستشفيات  (42مرفق رقم)

 المعالجة والتخلص النهائي لون الكيس أو الوعاء نوع النفايات  

 
 
0 

 غير حادة مثل:الالنفايات المعدية 
 القفازات الملوثة وغيار الجروح

والمواد والقطن والشاش الملوث 
الكانيوال والمحاقن ك بالستكيةال

 نيدالت.الملوثة بدون 

 
 كيس بالستيكي

يكون بالون  متين
 االصفر

 أو أي طريقة أخرى الترميد 
 معتمدة

 
 
 
 
 
6 

 النفايات الحادة مثل :
واألبر والمشارط الشفرات 

 والزجاج الملوث المكسور وأبرة 
الكانيوال واالمبولة الفارغة 

المستخدمة الغير الملوثة 
والمحاقن  السامة لجيناتوا

واألبر الفارغة أذا تعذر فصلها 
 وأبر خيوط الجراحية ...

 

 
 
 

عبوة بالستيكية مقاومة 
تكون بالون  للثقب

 االصفر

 
 
 

 أو أي طريقة أخرى الترميد 
  معتمدة
 

 
 
0 

 النفايات شديدة العدوى مثل :
 األوساط الزرعية -0
رف العزل بما فيها غنفايات  -6

 الواقيات الشخصية .

 
كيس بالستيكي قابل 

 باللون االحمر للتعقيم

التعقيم باألوتوكليف ثم الترميد أو الطمر  -0
 الصحي في مكب النفايات .

تعالج  أذا تعذر التعقيم أو المعالجة االولية -6
 بالترميد.

 النفايات السامة  4
 يللجينات العالج الكيمائ

 

 
 االزرق

 
 الترميد في مرمد بمواصفات خاصة

 الدفن اليوجد اعضاء الجسم 5

 
2 

 أنسجة من الجسم مثل
االجنة غير مخلقين أو انسجة ال 

 يتم أرسالها الى المختبر

 
 كيس بالستيكي متين
 يكون باللون االصفر

 
 الترميد أو أي طريقة أخرى 

 معتمدة

 
2 

كيس متين أو عبوة  الخالصة المشيمة
بالستيكية يتم تخزينها 

في مجمد )فريزر( لحين 
تكون  النقل والمعالجة
 باللون االصفر

 
 الترميد أو أي طريقة أخرى 

 معتمدة

اللون االسود للنفايات  أكياس البول والقسطرة البولية 3
 المنزلية .

شبكة الصرف الصحي من قبل الكادر تفرغ في 
التمريضي ثم تطرح األكياس الفارغة في النفايات 

 المنزلية

تفرغ في شبكة الصرف الصحي من قبل الكادر  األصفر أكياس غسيل البريتوني 3
التمريضي ثم تطرح األكياس الفارغة في الكيس 

 االصفر

عبوات سائل الغسيل الكلوي  01
 . فارغةة  بالستيكي

 وتخزن بمكان مناسب ثم تسلم للمتعهد حسب عطاء وزارة الصحة تجمع
 والبيئة 

 كيس بالستيكي متين فالتر وأنابيب الغسيل الكلوي 00
 يكون باللون االصفر

 الترميد

العبوات الممتلئة بسوائل الجسم  06
مثل أكياس شفط سوائل الرئة 

 والمعدة القابلة للفتح

باللون كيس بالستيكي 
 االصفر

 

بعد تفريغها بالصرف الصحي وسكب كمية كافية 
جزء بالمليون وتركة  511من الكلورين بتركيز 

دقائق ثم يشطف بالماء وترسل العبوات  01لمدة
 الفارغة للترميد 

العبوات الممتلئة بسوائل الجسم  00
مثل أكياس شفط سوائل الرئة 

 والمعدة الغير قابلة للفتح .

 كيس بالستيكي
التخلص منها متين يتم 
 باللون االصفر بالكامل

 الترميد
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العبوات المضغوطة الفارغة  04
 الهواء) االيروسوالت(

 الطمر الصحي االسوديكون باللون  

الزئبق المنسكب من جميع  05
األدوات الملوثة بالزئبق 
والمستخدمة في معالجة 

 األنسكاب

 
 بنييكون باللون 

وزارة البيئة التخزين في مكان أمن والتنسيق مع 
 للتخلص النهائي

خطرة  عبوات االدوية الغير 02

 Vialsفارغة غير مكسورة ال

 الطمر الصحي اسوديكون باللون 

فارغة ال يعبوات العالج الكيمائ 02

 . Vialsغير مكسورة 

كيس بني أو حاوية 
 مناسبة

وزارة  حاليا  معالتخزين في مكان أمن والتنسيق 
 للتخلص منه نهائي البيئة()دائرة البيئةو الصحة

. 

 الطمر الصحي األسودتكون باللون  فوط االطفال 03

 الطمر الصحي االسودتكون باللون  الفوط النسائية 03
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 ( يبين طريقة فرز النفايات الطبية في المؤسسات الصحية 43شكل )
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 الفصل الثالث عشر 

 ياسة التخلص االمن من االدوات الحادةس

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 عشر  الثالثالفصل 

 IC-11رمز السياسة  سياسة التخلص االمن من االدوات الحادة

 السياسة

 تخلص االمن من األدوات الحادة.للر الطبي ن يفوضه التأكيد من المهام الكادعلى رئيس القسم أو م

 الهدف

 ومتلقي الخدمة والمجتمع من خطر اإلصابة بالعدوى . يحماية مقدم

 التعريف

األدوات الحادة : أي أداة تستخدم لقطع الجلد أو أذيته ، أو اختراقه مثل االبر والمشارط ، والقوارير 

 الزجاجية.

 : حفظ األدوات الحادة بما يليوعاء يصف 

 منفذ للسوائل.غير غير قابلة للثقب و -أ

للتخلص جميع االدوات الحادة  بمرورتسمح  وهذه الفتحةللداخل  نيديذو فتحة ال تسمح بمرور ال -ب

 مثال  السرنجة واإلبرة معا.منها 

 يمكن معرفة درجة امتالئه حتى يتسنى التخلص منه عند امتالئه الى ثالثة ارباع حجمه. -ج

 .وشفافة أو شبه شفافة لمعاينة امتالئها مادة غير قابلة للكسر مصنوع من  -د

 يمكن أغالقه بإحكام عند التخلص منه . -ذ

 صديقة للبيئة)غير ضار عند حرقه(. مصنوع من مادة -ر

 اإلجراءات

 التخلص من األدوات الحادة: -أوال  

 بفعله وعدم التشتت. القيام التركيز على  -0

األدوات الحادة في أوعية مضادة للثقب فور استخدامها ، وتكون تلك االوعية التخلص من جميع  -6

 قريبة من المنطقة الجاري استخدام األدوات الحادة فيها .

 عدم كسر األدوات الحادة او ثنيها أو قطعها كما يحذر قص تلك اإلبر أيضا  . -0
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شيئا  واحدا  أذا كانت اإلبر ال تنفك من تخلص من اإلبر والمحاقن )السرنجات( معا  واعتبارهما  -4

 المحاقن.

عدم تغطية اإلبر مرة ثانية إال عند الحاجة الماسة لذلك واستخدام طريقة اليد الواحدة حسب  -5

 -الخطوات التالية :

 وضع غطاء اإلبرة فوق سطح مستوي ثم رفع اليد من فوق غطاء اإلبرة . -أ

 ة و إدخال اإلبرة داخل الغطاء .أمساك المحقنة )السرنجة( بيد واحد -ب

ادخال اإلبرة داخل الغطاء تماما  باستخدام اليد االخرى لضمان إحكام الغطاء فوق اإلبرة مع توخي  -ج

 يجب إمساك الغطاء من األسفل فقط )قرب نهاية اإلبرة(. الحذر ، أذ

 ابدال الوعاء عند امتالءه إلى ثالثة ارباع حجمه مع إحكام غلق الوعاء. -2

عدم تفريغ االوعية المستخدمة للتخلص من األدوات الحادة ويجب التخلص من كل وعاء بما  -2

 يحتويه باعتباره وحده واحده.

ارتداء قفازات شديدة التحمل عند التخلص من جميع المخلفات الطبية بما في ذلك  األوعية  -3

 المستخدمة لألدوات الحادة .

 مناولة األدوات الحادة: -ثانيا  

يقوم ممرض العمليات بوضع األداة الحادة في حوض معقم أو في منطقة أخرى أمنة داخل نطاق  -0

 التعقيم. 

 يقوم ممرض العمليات بأخبار الجراح أن األداة المذكورة موجودة في المنطقة االمنة. -6

 أخرى . يقوم الجراح بالتقاط االداة الحادة واستخدامها ثم إعادتها الى المنطقة االمنة مرة -0
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  ( يبين 49شكل )

 ( يبين مواصفات صندوق التخلص من النفايات الطبية الحادة 43شكل )
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 الفصل الرابع عشر

 تقييم مكافحة العدوى داخل المستشفيات

 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 عشرالرابع الفصل 

 م مكافحة العدوى داخل المستشفياتيتقي

مجموعة معايير عالمية خاصة بمكافحة العدوى توجهه الى جميع االقسام وخاصة عبارة عن  هي

الهدف منها معرفة مدى تطبيق هذه المعايير للوقاية من العدوى  تعالية الخطورة في المستشفيا

 المكتسبة .  

 اإلدارة

 المالحظات ال نعم السؤال

    هل هناك دليل مكتوب للتدريب على إرشادات مكافحة العدوى

    هل هناك سياسة مكتوبة للتدريب على تقرير الحدث العرضي.

    هل حضرت برنامج تدريب مكافحة العدوى .

    هل يوجد وحدة مكافحة العدوى في المستشفى . 

    المستشفيات .هل هناك لجنة لمكافحة العدوى في 

    هل هناك ممرضة / ممرض مكافحة العدوى .

 

 

 وحدة مكافحة العدوى

 المالحظات ال نعم السؤال

    هل يتم تلقي تقارير مكافحة العدوى من التمريض .

    هل يتم تلقي تقارير مكافحة العدوى من االطباء .

    هل يتم تلقي تقارير مكافحة العدوى من المختبر .

    هل يتم التبليغ عن األمراض السارية .

    هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة الوريدية .

    هل هناك سياسة مكتوبة للقسطرة البولية .

    هل هناك سياسة مكتوبة عن فتح القناة التنفسية.

    هل هناك سياسة مكتوبة عن إجراءات العزل .

الراجعة عن العدوى هل يتم تزويد رؤساء االقسام بالتغذية 
 في أقسامهم .

   

هل هناك برنامج متابعة للعاملين الذين يتعرضون للجروح 
 والعدوى .

   

    هل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الوبائي . 

    هل يتوفر عالج ضد اإليدز للعاملين 

    هل يتم توفير عالج ما بعد التعرض لإلصابة باإليدز. 
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 العمليات
 مالحظات ال نعم السؤال

    ماذا يستخدم لغسل اليدين في العمليات :

    كحول -أ

    ماء وصابون -ب

    جلوكونيت  نديكلور هكسي -ج

    دين أيودينبوف -د

    سم ومائل وسهل التنظيف والتطهير 01عمق  نيديهل حوض غسل ال

    ؟. هل خالطات الماء من النوع الذي يعمل بالمرفق

    .هل تتوفر فالتر الهواء في غرف العمليات 

    هل يتم تبليغ عن إصابات الوخز والجروح 

     .تستخدم ألكثر من شخص هل الفرشاة اليدين

    . هل جدران العمليات سهلة التنظيف

    . هل تتم معالجة األدوات داخل قسم العمليات

    . هل توجد أجهزة تعقيم داخل قسم العمليات

    . هل يتم تطهير األدوات بمطهرات كيميائية

    . هل يتم تعقيم األدوات بمعقمات كيميائية

    . هل يوجد مخزن لألدوات المعقمة

     هل هناك سياسة خاصة لتطهير العمليات

    .هل يتم تطهير غرف العمليات بمادة مطهرة 

    . هل يتم استخدام األشعة فوق البنفسجية  لتطهير غرف العمليات

     .في حالة إجراء عملية ملتهبة هل يتم إغالق غرف العمليات لعدة أيام

    . العملياتهل توجد ثالث مناطق معروفة ومفصولة لقسم 

    .هل توجد أماكن خاصة ألستراحة العاملين

    . هل يلتزم الكادر بارتداء الواقيات الشخصية

    . هل يتم تغطية الفم واألنف بالكمامة الجراحية من قبل الفريق الجراحي

    . هل يتم تغطية الفم واألنف بالكمامة الجراحية من قبل الفريق التخدير

    . عمال النظافة المستلزمات الوقاية الشخصية المناسبةهل يرتدي 

    . هل عمال النظافة في غرف العمليات مدربين

    . Bهل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي نوع 

بعد    Bهل يتم فحص األجسام المضادة ضد التهاب الكبد الفايروسي نوع 

 .التطعيم

   

    . لتعقيم األيديهل يوجد جل كحولي 

    .هل يتم تطهير طاولة العمليات بمادة مطهرة بين مريض وأخر 

 مدير قسم الجراحة ومدير ومسؤول صالة العمليات يتم طرح هذه االسئلة الى 

 من قبل وحدة ولجنة السيطرة على التلوث في المستشفى  
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 النفايات الطبية

 مالحظات ال نعم السؤال

    . هل يتم فرز النفايات حسب الدليل اللوني

    . هل يتم وضع النفايات بأكياس ملونة سميكة

    . الطبية هل تستخدم القفازات أثناء التعامل مع النفايات

    . هل يتم التخلص من االبر واألدوات الحادة  بعبوات خاصة غير نفاذة

    . هل يتم التخلص من النفايات الطبية الغير خطرة بأكياس سوداء أو بيضاء

     .  خاص في القسم المعني قبل نقل النفايات الطبية ملصقهل يتم وضع 

    . مغلقةهل يتم نقل النفايات الطبية بعربات 

    . هل يرتدي العمال مستلزمات الوقاية الشخصية

    . هل ترمد )تحرق(النفايات بموقع أخر

    . هل يتم نقل النفايات خارجا  

    هل توجد غرفة تخزين مركزي سهلة التنظيف والتطهير.

مجمدات خاصة للنفايات الطبية الخطرة  ، بوجودهل غرفة التخزين مبردة 
 سهلة االنسكاب .

   

    هل يوجد ميزان رقمي لوزن النفايات الطبية .

    .Bهل يتم تطعيم العاملين ضد التهاب الكبد الفايروسي نوع 

 وحدة التعقيم المركزي

 المالحظات ال نعم السؤال

    هل يوجد قسم التعقيم المركزي في المستشفى .

    هل يوجد فصل بين مناطق التعقيم أثناء معالجة األدوات.

    هل يرتدي العاملون مستلزمات الوقاية الشخصية خالل العمل .

    هل يتم غسل األدوات يدويا  .

    األدوات أوتوماتيكيا  بالجالية األوتوماتيكية . هل يتم تنظيف

    . ةهل يتم تنظيف األدوات بجهاز الموجات فوق الصوتي

    بطريقة مغلقة . الغير المعقمة هل يتم نقل األدوات

    .العاملين في هذه الوحدةهل يوجد تدريب للموظفين 

    هل وحدة التعقيم المركزي  تخدم العمليات فقط .

    هل وحدة التعقيم المركزي تخدم األقسام األخرى .

    هل يتم التحقق من الجودة التعقيم بالكواشف الكيميائية .

    هل يتم التحقق من الجودة التعقيم بالكواشف الحيوية .

    هل يتم اعتماد  كاردكس لتفقد العدد الجراحية .

    هل يتم استعمال مواد دولية بتغليف المواد .

    هل يتم التخزين المواد حسب المواصفات في التعقيم . 

    هل تاريخ الصالحيات واضح على مواد التعقيم .

    .)اوتوكالف(هل تتوفر المعقمات البخارية في وحدة التعقيم 

    هل تتوفر المعقمة غاز أوكسيد األثلين .

    هل يتم تفريغها من الغاز بعد التعقيم ؟

    فرن حراري في التعقيم .هل يتوفر 

    هل يتم نقل األدوات المعقمة بعربات مغلقة .

    هل يتم تخزين األدوات المعقمة ضمن المعايير المناسبة .

    هل هناك سياسة واضحة لتبليغ عن االصابات الوخز باإلبر واألدوات الحادة .

    هل يتم فرز النفايات الطبية حسب التعليمات .

 يتم طرح هذه االسئلة الى مدير الخدمات من قبل وحدة ولجنة السيطرة على التلوث في المستشفى 

 يتم طرح هذه االسئلة الى مسؤول التعقيم المركزي من قبل وحدة ولجنة السيطرة على التلوث في المستشفى 
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 أقسام المرضى

 المالحظات ال نعم السؤال

    تتوفر مستلزمات غسل اليدين:هل 

    بجانب المرضى . -أ

    غرف التمريض. -ب

     .في اقسام المرضىهل يتوفر صابون سائل 

    .في اقسام المرضىهل يتوفر صابون معقم 

    هل يتوفر كحول .

    هل يتوفر منشفة ورقية .

    هل يتوفر منشفة قماش .

    شخص .ألكثر من المنشفة هل تستعمل 

    هل يتم غسل اليدين قبل فحص أو مالمسة المريض .

    هل يتم غسل اليدين بين كل إجراء أو فحص.

    هل يتم وضع المواد المعقمة بخزائن منفصلة .

    هل يتم الحفاظ على طاوالت المرضى نظيفة .

    هل يتم تنظيف خزائن المرضى .

    هل ثالجات األقسام نظيفة ومدامة .

    هل ثالجات األقسام تستخدم لألدوية فقط . 

    هل تتوفر فالتر الهواء في أنابيب السوائل الوريدية .

    هل تتوفر المواد االساسية للرعاية الصحية 

    شراشف . -أ

    مبولة . -ب

    سرنجات وقسطرات وريدية . -ج

    قفازات ذات االستخدام الواحد . -د

    . مريضهل يتم أستعامل السوائل الوريدية ألكثر من 

هل تستعمل العبوات ذات جرعات متعددة ألكثر من 
 مريض .

   

هل تكون السوائل الوريدية مفتوحة قبل استعمالها 
 للمريض .

   

    هل يتم تغطية عبوات المطهرات

    هل يتم لبس القفازات عند مالمسة الدم وسوائل الجسم

    يتم استبدال القفازات في حالة االنثقابهل 

    هل يتم أزاله الشعر قبل العمليات الجراحية :

    قبل العملية الجراحية بيوم -أ

    نفس يوم العملية الجراحية -ب

    هل تستخدم شفرات إلزالة الشعر

    هل تستخدم مواد كيميائية إلزالة الشعر

    الشعرهل تستخدم مشارط طبية إلزالة 

    هل يستحم المريض قبل العملية

    هل يتم استبدال أقنعة األوكسجين بين المرضى

    هل يتوفر لكل مريض ميزان حراري

    زي نظيف هل ترتدي الكادر الطبي

    هل يتم استخدام مستلزمات الوقاية الشخصية

    هل أكياس البول معلقة على األسرة

    أقسام المرضىهل يحضر الطعام في 

    هل يتم التبليغ عن إصابات الوخز باإلبر

 الردهات  ييتم طرح هذه االسئلة الى مدير شؤون التمريض ومسؤول

 من قبل وحدة ولجنة السيطرة على التلوث في المستشفى 
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 الفصل الخامس عشر 

 مصطلحات طبية 

 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 عشر  الخامسالفصل                                                  

 مصطلحات طبية 

مطهر الجلد واألنسجة 

 الحية

Antiseptics 

 

هي مادة كيميائية تستخدم على الجلد واألنسجة المخاطية من أجل إزالة 

أو القضاء على الميكروبات دون ان تسبب ضررا أو تهيجا لألنسجة كما 

هذه المواد  مقد تمنع هذه المادة نمو وتتطور الميكروبات، وال تستخد

 لتطهير األشياء الجامدة مثل األسطح واآلالت.

 

 غسل اليدين الصحي

Antiseptic Hand 

Wash 
 

ات الذي يقضي على أو يزيل الميكروب نيديغسل المن انواع هو نوع 

 ن .يديالمستوطنة والعابرة من على ال

 

 

 

 

 وثتلللمانعة األساليب ال

Aseptic  

Techniques 

 

 

هي الممارسات التي من شأنها أن تساعد في تقليل مخاطر حدوث 

العدوى بعد التدخل الطبي عن طريق تقليل احتمالية وصول الميكروبات 

إلى أماكن في الجسم بحيث تكون قادرة على إحداث المرض، وبينما 

تهدف جميع ممارسات مكافحة العدوى إلى ذلك تعني األساليب المانعة 

رسات المستخدمة قبل أو أثناء التدخل الطبي مباشرة، للتلوث تلك المما

وتشمل نظافة األيدي واستخدام الواقيات الشخصية مثل القفازات 

واإلعداد السليم لمكان التدخل بالمريض والمحافظة على المجال المعقم 

األساليب الجراحية الجيدة والمحافظة وواستخدام أسلوب عدم التالمس 

 منطقة التدخل الطبي.على بيئة آمنة في 

 

 حامل للعدوى

Carrier 

 

 

ألعراض اوجود مسببات المرض لدى شخص)حاضن( دون ظهور 

المرضية الدالة على حدوث عدوى أو في بعض األحيان دون ظهور أي 

 .عالمات لحدوث رد فعل مناعي

 

 الحالة المرضية

Case 
 شخص لديه أعراض مرضية.

 

 

 

 المناعة الخلوية

Cellular Immunity 

 

بعض أنواع كرات الدم البيضاء مسئولة عن التعامل مع مسببات المرض 

الغريبة عن الجسم و تتذكر التعرض لهذه الممرضات بعد ذلك، وتعتبر 

جزًء حيوياً من دفاعات الجسم المناعية، ولهذه الخاليا القدرة على تنسيق 

عملية تدمير مسببات المرض عن طريق االتصال المباشر أو عن طريق 

ط ييط مواد مناعية )األجسام المضادة و اإلنترفيرون( والتي تقوم بتثبتنش
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نشاط مسببات المرض، كما تقوم المناعة الخلوية بدور هام في جهاز 

المناعة عن طريق تذكر وتسجيل مسببات المرض مما يؤدي إلى تنشيط 

 دفاعات الجسم عند حدوث التعرض لها مرة أخرى .

 

 التعقيم الكيميائي

Chemical Sterilization 

 

 "تنظيف وتطهير وتعقيم اآلالت"   انظر التعقيم

 

  

 

الوقاية باستخدام 

 المضادات الحيوية

Chemoprophylaxis 

 

إعطاء مضاد حيوي وذلك لمنع حدوث العدوى أو لمنع تطور العدوى و 

 تحولها إلى حالة مرضية .

 

 

 

 

 الرزم الجراحية تنظيف
Cleaning Surgical 

packets 

 

 

 

 

 

هو الخطوة األولى في إعادة معالجة األدوات تمهيدا إلعادة استخدامها، 

وتشمل هذه العملية دعك األدوات باستخدام فرشاة واستخدام المنظفات 

الرغوية والماء قبل القيام بعملية التعقيم أو التطهير، ويجب أن يتم أثناء 

ى والمواد العضوية و التنظيف إزالة الدم و جميع سوائل الجسم األخر

 بقايا األنسجة و القاذورات.

كمية كبيرة من ل ميكانيكيةباإلضافة إلى ذلك تقوم عملية التنظيف بإزالة 

مسببات األمراض )بما فيها األبواغ الجرثومية( من على سطح األدوات 

واآلالت األخرى مما يجعلها خطوة هامة من خطوات إعادة المعالجة إذا 

اآلالت والمعدات األخرى جيداً، تتأثر كفاءة عملية التعقيم لم يتم تنظيف 

و التطهير حيث يتم احتجاز مسببات المرض داخل المادة العضوية مما 

يؤدي إلى حمايتها من إجراءات التعقيم أو التطهير كما تقلل المواد 

العضوية والقاذورات من كفاءة المواد الكيميائية المستخدمة للتعقيم 

 و التطهير.الكيميائي أ

 

 

 

 

 االستعمار الميكروبي

Colonization 
تكاثر الميكروبات في مكان أو سطح من جسم الشخص دون حدوث 

 ضرر لألنسجة أو ظهور أعراض مرضية للعدوى.
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 الميكروبات المعايشة

Commensals 
على سطح أو داخل الجسم دون أن توجد مستوطنة عبارة عن ميكروبات 

 تسبب عدوى مرضية.

 

 

فترة انتقال المرض 

 )السراية(

Communicable 

Period 

 

والتي يمكن خاللها نقل المدة الزمنية من التاريخ المرضي للعدوى 

 شخص آخر. العدوى الى

 الميكروبات الشرطية

Conditional 

Pathogens 

 

 

ف المناعة أو اهي ميكروبات تحدث المرض فقط في األشخاص ضع

نسيج أو في منطقة من الجسم معقمة عندما يتم زرعها مباشرة في 

 بطبعها.

الشخص المعرض 

 للعدوى
Contact 

األشخاص الذين تعرضوا الحتمال العدوى عن طريق انتقالها إليهم من 

 حاضن آخر )المريض( أو من البيئة المحيطة.

 

 التلوث

Contamination 
وصول مواد معدية أو عضوية أو كيميائية إلى أنسجة أو أماكن معقمة 

بطبيعتها أو تحتوي على ميكروبات أخرى مستوطنة لهذا المكان 

 بطبيعتها.

 

 لميكروبات التقليديةا

Conventional 

Pathogens 

تحدث المرض في األشخاص األصحاء عند عدم  ية مرضهي مسببات 

 وجود مناعة تجاه هذه النوعية من الميكروبات بشكل خاص.

 

 

مطهرات األسطح 

 والجوامد

Disinfectants 

 (غير الحية الجوامد)األشياءمواد كيميائية تستخدم لقتل الميكروبات على 

ستخدام على الجلد مثل األدوات واألسطح، وال تصلح هذه المواد لأل

 واألنسجة المخاطية .
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 المنشأ عدوى داخلية

Endogenous Infection 
 

لدى المريض عند  عندما يكون الميكروب المسبب للمرض موجوداً 

دخوله إلى المستشفى كجزء من الميكروبات المستوطنة لديه )كتلك 

المستعمرة للجلد أو القولون مثالً( لكنها لم تسبب أي عدوى و ال توجد 

عالمات لحدوث عدوى، و تحدث العدوى عند مكوث المريض 

بالمستشفى نظرا الختالل المناعة لديه أو عند تعرضه إلجراء ما يغير 

 أماكن تواجد هذه الميكروبات أو من طبيعتها.  من

 

 نظافة البيئة

Environmental 

Cleaning 

(Housekeeping) 

 

عملية التنظيف العامة والمحافظة على النظافة داخل المنشأة الصحية، و 

داخل  تتهدف عملية نظافة البيئة إلى تقليل حجم وكمية الميكروبا

المنشأة مما يؤدي إلى تقليل مخاطر حدوث العدوى لدى المرضى 

 والعاملين بالمنشأة الصحية.

 

 وباء

Epidemic 

 

هو حدوث مستوى من العدوى أعلى مما هو متوقع عن طريق ميكروب 

 معين وذلك في مجموعة محددة من األشخاص خالل فترة زمنية محددة.

 

 معدالت الحدوث الوبائية

Epidemic Incidence 

Rate 

 

المستوى العادي أو المستوى المتوقع  ىهي معدالت الحدوث التي تتعد

 وذلك في مجموعة محددة من األشخاص خالل فترة زمنية محددة.

 الترصد الوبائي

Epidemiological 

Surveillance 

 

هو نظام تجميع وتحليل والتعامل مع المعلومات الخاصة باألمراض 

المكتسبة داخل المستشفيات( شاملة إعداد التقارير المعدية )العدوى 

 واإلبالغ بشكل دوري.

 علم الوبائيات

Epidemiology 

 

 هو علم دراسة حدوث و مسببات األمراض في المجتمع.

 

 العدوى الخارجية المنشأ

Exogenous infection 

 

 

 

 

 

العدوى التي تحدث من مصدر خارجي، خالل إقامة المريض 

يتعرض المريض لالتصال مع العديد من مسببات العدوى إما بالمستشفى 

عن طريق أيدي العاملين أو عن طريق األدوات واآلالت التي لم يتم 

تعقيمها بشكل جيد ،وقد تكون هذه الكائنات مستعمرات قد تؤدي إلى 

 حدوث عدوى.
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الفلورا )النبيت 

 الجرثومي(

Flora 

 

 

 

 .األنسان جسمبصورة طبيعية في البيئة أو في  الميكروبات تعيشهي 

 

المخلفات العامة )الغير 

 خطرة(

General waste (=non-

hazardous waste) 

هي المخلفات التي ال تحمل خطورة اإلصابة أو انتقال العدوى، والتي 

تماثل مخلفات المنازل ،وتشمل الورق غير الملوث و الصناديق و مواد 

 و األوعية البالستيكية و مخلفات األطعمة.التغليف و الزجاجات 

 

  

 

 التطهير عالي المستوى

High level disinfection 

(HLD) 

هذه الخطوة من خطوات معالجة األدوات قادرة على القضاء على بعض 

أنواع األبواغ الجرثومية عندما تستخدم بالتركيز الكيميائي المناسب أو 

بالنسبة للتطهير الحراري، لذلك فمن في درجات الحرارة المناسبة 

المتوقع أن تكون فعالة تجاه البكتيريا المتكاثرة والفطريات و الفيروسات 

والطفيليات و الميكروبات األخرى، لكنها ال تقضي على أعداد كبيرة من 

األبواغ الجرثومية، وتعتبر هذه الطريقة مناسبة لتطهير األدوات التي 

و األغشية المخاطية ويمكن أن يتم التطهير تتالمس مع الجلد السليم 

 عالي المستوى عن طريق الغليان أو باستخدام المواد الكيميائية.

 

المناعة باألجسام المضادة 

 الموجودة بالدم 

Humoral Immunity 

هي عبارة عن مضادات األجسام أو البروتينات التي تنتج بواسطة خاليا 

مسببات األمراض التي تدخل الجسم معينة في الجسم والتي تهاجم 

 وتحاول أن تمنعها من االنتشار أو من االتصال بالخاليا المستهدفة.

 

 

 المناعة

Immunity 
 مقاومة الجسم لمسببات عدوى معينة.

 

 

 ضعف المناعة

Immunocompromised 

هي حالة ضعف المقاومة للعدوى والتي قد تنتج عن وجود أورام خبيثة 

 األدوية أو اإلشعاعات أو بعض األمراض الوراثية.أو بعض 
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 معدل الحدوث   
Incidence 

  

 معين( خالل فترة زمنية محددة. ثعدد الحاالت الجديدة لمرض )أو لحد

 

 نسبة معدل الحدوث
Incidence rate 

هي نسبة عدد الحاالت الجديدة لمرض في مجموعة محددة من 

إلى عدد األشخاص المعرضين األشخاص خالل فترة زمنية محددة، 

 لخطر حدوث المرض في نفس المجموعة.

 

 فترة الحضانة

Incubation period 
الفترة ما بين التماس مع الميكروبات المعدية وظهور أول األعراض 

 المرضية للمرض.

 

 الحالة الداَلَّة

Index Case 

المعدية هي أول حالة يتم التعرف عليها في سلسلة من انتقال الميكروبات 

 في مجموعة حاضنة.

 

 

 العدوى

Infection 

هي العملية التي تحدث بين أحد الميكروبات ومستقبل العدوى والتي 

يخترق فيها الميكروب جسم الحاضن ويبدأ في التكاثر وقد يؤثر على 

األنسجة مباشرة )غزو األنسجة( عن طريق عمليات تشمل إفراز السموم 

 لرد فعل مناعي.أو بشكل غير مباشر كنتيجة 

 

 مكافحة العدوى

Infection control 
هو نظام من اإلجراءات يعتمد على التشخيص الوبائي للمرض يهدف 

إلى منع حدوث و تطور وانتشار األمراض المعدية في نطاق المنشآت 

 الصحية.

 

 مخزون العدوى 

Infection reservoir 
الكائنات الطفيلية هو مصدر للعدوى على مدى طويل بحيث يدعم وجود 

 في الطبيعة.

 

 

 اآلالت واألشياء األخرى

المقصود بها في دليل اإلرشادات هو: األدوات التي تستخدم في العمليات 

الجراحية أو التدخالت الطبية األخرى مثل فحص الحوض أو تركيب 



- 136 - 
 

Instruments and other 

items 

 

 

 

 

تشمل  وهكذا ، كذلكمانع الحمل أثناء الوالدة أو فحص الفم واألسنان 

األدوات التي يعاد استخدامها أثناء تقديم الخدمة الطبية مثل المالقيط 

 المختلفة )جفت المناولة مثالً( وصينية األدوات والمالءات )األغطية(

 التلوث الداخلي

Intrinsic 

contamination 

 

نتيجة تلوث المحاليل و  ثاالستعمال، وعادة ما يحدهو التلوث قبل 

 السوائل الوريدية أو سوء عملية تعقيمها أثناء التصنيع.

 

 العزل

Isolation 

بكتيرية عن باقي  تهو الفصل المادي لحاضن العدوى أو لمستعمرا

األشخاص المعرضين لحدوث العدوى وذلك لمحاولة منع انتقال مسبب 

 عدوى معين إلى األشياء األخرى أو للمرضى اآلخرين.

 

  

 

 

 

 

 

الفلورا الجلدية )النبيت 

 الجرثومي على الجلد(
Microbial flora of the 

skin 

 يمكن تقسيم الفلورا الميكروبية للجلد إلى:

وتشمل أنواع المستوطنة )النبيت الجرثومي المستعمر(:  الفلورا

العنقوديات    وأشباه الخناقيات، وتعتبر هذه األنواع مستوطنة دائمة 

للجلد وال يمكن إزالتها بواسطة الدعك ، وقد ال يمكن إزالة الميكروبات 

المستوطنة الموجودة في طبقات الجلد العميقة بواسطة غسل األيدي 

ون لكن يمكن القضاء عليها أو إيقاف نشاطها باستخدام بالماء والصاب

 المطهرات. 

وتشمل الميكروبات التي تصل إلى الفلورا العابرة )غير المستعمرة(: 

الجلد عن طريق التعامل مع المرضى أو األدوات أو البيئة، وال توجد 

هذه األنواع بشكل منتشر عند معظم الناس كما أنها تعيش لفترة محدودة، 

كون هذه األنواع عادة من البكتيريا العصوية سالبة صبغة جرام كما وتت

تنتقل عادة من خالل التعامالت التي تحتاج للتعامل اللصيق مع إفرازات 

المريض وسوائل الجسم المختلفة. ويمكن إزالتها بسهولة بغسيل اليدين 

 بشكل بسيط وفعال.

 

الكائنات  –الميكروبات 

 الحية الدقيقة

هي الكائنات التي ال يمكن رؤيتها إال باستخدام المجهر)الميكروسكوب(، 

وتتواجد في كل مكان من البيئة في األشخاص والحيوانات والنباتات و 
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 Microorganisms          

     

 

                   

 التربة والهواء و الماء والسوائل األخرى.

 

اقل جرعة مسببة للمرض 

 من الميكروبات        
Minimal infective dose 

 of a microorganism     

لكل نوع من الميكروبات يمكن تحديد أقل جرعة معدية من الميكروبات، 

أو الفطريات قادر على إحداث  تأو الفيروساوهي أقل عدد من البكتيريا 

 أول عرض من أعراض العدوى في الشخص السليم.

 

 

 

العدوى المكتسبة داخل 

  المنشآت الصحية
Nosocomial infections 

(NI)=Healthcare 

associated HAI 

 

وتعرف كذلك بالعدوى المرتبطة بمنشآت الرعاية الصحية أو العدوى 

عن العدوى التي لم تكن موجودة المرتبطة بالمستشفيات، وهي عبارة 

لدى المريض عند دخوله إلى المنشأة الصحية أو المستشفى ولكنها تحدث 

أثناء إقامته في المستشفى، وقد تظهر هذه العدوى بعد خروج المريض 

من المستشفى وتعتبر العدوى التي تحدث لشخص نتيجة عمله في 

 المستشفى من عدوى المستشفيات .

  

 

 يالتعرض المهن

Occupational exposure 

هو أي تعرض متوقع للجلد أو للعين أو لألغشية المخاطية أو عن طريق 

لدم أو المواد المعدية األخرى والذي يحدث نتيجة قيام ااختراق الجلد 

العامل بمهام وظيفته . وذلك حسب تعريف إدارة السالمة والصحة 

 (.OSHAالمهنية األمريكية )

 

 االنتهازيةالميكروبات 

Opportunistic 

Pathogens 

ميكروبات ال تحدث المرض بشكل منتشر بالجسم إال في األشخاص 

 الذين لديهم مقاومة ضعيفة للعدوى.

 

 التفشي الوبائي
Outbreak 

اثنان أو أكثر من حاالت العدوى الوبائية بينهما ارتباط في المكان او 

 الزمن واللتان سببهما نفس الميكروب. 

 

 ميكروب الُمْمرضال
Pathogen 

 هو الميكروب القادر على إحداث المرض.

 



- 138 - 
 

  

 معدل االنتشار

Prevalence Rate 

 

 

 

نسبة عدد الحاالت المرضية خالل فترة محددة إلى األشخاص 

 المعرضين لحدوث المرض.

 

البيئي أو العزل العزل 

 الوقائي

Protective Isolation or 

Environment 

العزل يجب أن يستخدم مع المرضى ذوي المناعة شديدة هذا النوع من 

الضعف والعرضة بشدة لحدوث العدوى والذين يحتاجون للوقاية من 

العدوى التي قد تنتقل إليهم من األشخاص أو من البيئة وال يلزم توافرها 

في معظم المستشفيات إال في حالة تطبيق برنامج لزرع النخاع )نقي 

 العظم( بالمستشفى.

 

 خزون العدوىم

Reservoir 
بؤرة حية أو غير حية في البيئة يمكن لمسبب العدوى ان يعيش  أي

 ويتكاثر بها والتي تعمل كمصدر محتمل للعدوى.

 

 

 الغسل الروتيني لليدين

Routine Hand Wash 
هو عبارة عن إزالة األوساخ والمواد العضوية والبكتيريا المؤقتة من 

 على األيدي.

 

 

 المصليالتحول 

Seroconversion 
هو ظهور مضادات لألجسام لم تكن موجودة من قبل لدى شخص وذلك 

 بسبب حدوث عدوى أولية.

 

الحادة  حاويات األجسام 

 صناديق األمان

Sharp disposal 

container 

للتخلص من اإلبر المستعملة تستعمل هي أوعية مضادة للثقب 

 )المحاقن( والنفايات الحادة األخرى مثل المشارط. والسرنجات

 

 

 عزل المصدر

Source Isolation 

منع انتقال الميكروبات من المرضى مصدر لالغرض من هذا العزل هو 

 العدوى إلى العاملين أو المرضى اآلخرين. 
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مصدر العدوى المكتسبة 

 داخل المنشآت الصحية

Source of nosocomial 

infections 

الشخص أو المكان الذي يتجمع فيه الميكروب ومنه يتم انتقاله إلى 

 األشخاص المعرضين للعدوى.

 

 

 

  

 

 االحتياطات القياسية

Standard Precautions 
مجموعة من توصيات الممارسات العملية تساعد على تقليل التعرض 

والمريض، للمواد المعدية مثل الدم وسوائل الجسم وذلك لحماية العامل 

وتساعد االحتياطات القياسية على كسر حلقة نقل العدوى في مرحلة 

 االنتقال.

  

  

وحدة خدمات التعقيم 

 )التعقيم المركزي(

Central Sterile Service 

Department (CSSD) 

 

 

لوحدة التعقيم المركزي أهمية كبيرة في برنامج مكافحة العدوى الفعال، 

المعرفة إلجراء عمليات التعقيم و التطهير حيث تستخدم الخبرات و 

 لضمان أعلى مستوى من التنظيف و التطهير و التعقيم.

 التعقيم

Sterilization  

عملية التعقيم هي إزالة كل الميكروبات )البكتيريا و الفيروسات 

والفطريات والطفيليات( بما في ذلك األبواغ الجرثومية ويوصى بتعقيم 

 جميع األشياء التي تتالمس مع مجرى الدم أو األنسجة تحت الجلد. 

 

 

مستلزمات الوقاية 

 الشخصية

Personal Protective 

Equipment 

المالبس مثل القفازات وأغطية الرأس واألقنعة والعباءات التي تساعد 

على تقليل خطر انتقال العدوى عن طريق تقليل تعرض المريض 

للميكروبات، وباإلضافة إلى ذلك توفر هذه المالبس مع واقيات العين و 

المرايل )المآزر( غير المنفذة للماء وواقيات القدم تحمي مقدم الخدمة 

من التعرض لخطر العدوى نتيجة التعرض لدم وسوائل جسم الصحية 
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 المريض.

 

 الجراحي  اليدين  غسل

Surgical Hand 

Washing 

 

 

يجرى غسيل اليدين جراحيا إلزالة الفلورا )النبيت( العابرة ولتقليل 

 الفلورا )النبيت( المستوطنة خالل فترة الجراحة.

 

 

 الشخص القابل للعدوى

Susceptible 
الذي ال يملك المناعة الكافية أو المقاومة ضد أحد مسببات الشخص 

 األمراض والذي يصاب بالمرض عند تعرضه لهذا المسبب.

 

 

 طريقة نقل العدوى

Transmission 

mechanism 

 

 

هي اآللية التي يتبعها مسبب المرض لالنتقال من حاضن إلى آخر، وفي 

 مسبب المرض خارجًيا.حالة المستشفيات تلعب دوراً فقط عندما يكون 
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 بوسترات للوقاية من العدوى الجراحية
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 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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 حقوق النشر والطبع محفوظة

 6102عبداللطيف عبدالعزيز .. 
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    لألستاذ عبداللطيف عبدالعزيزالسيرة الذاتية 

 الشخصية 

 0322-تاريخ الميالد : .0
  جمهورية العراق -سية :الجن .6
 .متزوج  -الحالة االجتماعية :  .0
 abd_latif_67@yahoo.com -البريد االلكتروني الشخصي : .4
 وحدة السيطرة على التلوث . –قسم االمور الفنية  –دائرة صحة البصرة   -عنوان العمل : .5

 -المؤهالت العلمية :

 دبلوم تقني صحة مجتمع . -

 : الخبرات

مان ومنظمة حاصل على شهادة تدريب تخصصي  - بمكافحة العدوى من وزارة الصحة في سلطنة ع 
 هوب االمريكية ومنظمة الصحة  العالمية:  بروجكت

                                       1- Certified infection control specialist from WHO. 

2- Ministry of health sultanate of Oman and Project Hope U.S.A . 
 

 .6105من مستشفى الموسوي االهلي  3110حاصل على شهادة االيزو  - 
 .6102 العالمية  الخيرية AMARحاصل على شهادة تدريب بمكافحة العدوى من جمعية  -
  .6102 - 6105عضو اتحاد مدربين العرب  -
 .APFET 6105- 6102  مدرب خبير لدى البرلمان العربي لخبراء التدريب -
 . 6106- 6101 لطفالأل مسؤول وحدة مكافحة العدوى في مستشفى الطفل التخصصي -
 . 6106- 6100 لألطفال التخصصيالبصرة عضو لجنة ضمان الجودة في مستشفى  -
 . 6106- 6100 لألطفال التخصصيالبصرة مستشفى عضو لجنة السالمة والصحة المهنية في  -
 يروسي لشعبة االسنان في دائرة صحة البصرة .اعضو لجنة الكبد الف -
 العمليات ووحدات التعقيم في دائرة صحة البصرة .عضو لجنة تقييم صاالت  -
 . مسؤول وحدة مكافحة العدوى في مستشفى الموسوي االهلي  -
 

 ووش العمل والدورات :المؤتمرات 
مان )  -  6106( فبراير  3-2المؤتمر العالمي الثالث إلدارة الجودة في الرعاية الصحية في سلطنة ع 
 .( 6105/ 00/  05-04في البصرة )  المؤتمر الوطني للرعاية الصحية -
-63  ةوالثالوثيورشة عمل وزارة الصحة العراقية في النجف االشرف ) الخدمات الصحية الثانوية  -

01 /00 /6104 .) 
ورشة عمل في وزارة الصحة شعبة السيطرة على التلوث حول تقييم مكافحة العدوى لكافة اقسام  -

  6100المستشفيات 
 . 6106خاصة بمكافحة العدوى   TOTدورة في وزارة الصحة اولية عن  -
 .  6105/ 3/ 02-00اساسية في شعبة التدريب والتطوير دائرة صحة البصرة   TOTدورة  -
 
 
 

http://drabdulqawi.blogspot.com/2015/04/CVdrabdulqawi.html
http://drabdulqawi.blogspot.com/2015/04/CVdrabdulqawi.html
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 -كمدرب :
 .في وزارة الصحة العراقية  في مجال مكافحة العدوى TOTمدرب معتمد م. -
جميع في واطباء االسنان والمختبرات والقابالت  التمريضية والطبية والخدمية درب الكوادر  -

ما يخص العدوى المكتسبة والوقاية منها ووحدات في المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة 
 .التعقيم المركزي 

 :النشاطات 
المؤسسات الصحية العراقية  ( دليل إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في اصدار كراس بعنوان ) -

6106 . 
 . ( 6105) دليل انشاء وحدات التعقيم المركزي ..  اصدار كراس بعنوان -
 والمطويات لنشر الوعي الصحي للوقاية من العدوى المكتسبة .  تسترااصدار العديد من البو -
ادر العاملة في انشاء موقع على الفيسبوك ) ضبط العدوى في المستشفيات ( .. لتوعية الكو -

مشارك على مستوى الوطن  04224حيث وصل عدد المشاركين الى المؤسسات الصحية والمجتمع 
 العربي.
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 المصادر

 .6105..    دليل انشاء وحدات التعقيم المركزي

الصادر من دائرة صحة  دليل إجراءات وسياسات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية العراقية 

. 2112 .. البصرة وحدة السيطرة على التلوث           

في المؤسسات الصحية العراقية الدليل الوطني لمكافحة العدوى الصادر من وزارة الصحة العراقية   

6113 .  

.  6104  إجراءات وسياسات ضبط العدوى في المستشفيات /وزارة الصحة األردنية  

. 6106  ضبط العدوى في المستشفيات /وزارة الصحة األردنيةإجراءات وسياسات   
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