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 سياسة منع العدوى لعمل الحالقين في المستشفيات بدولة الكويت

 
 . بدولة الكويتهذه السياسة على جميع الحالقين في المستشفيات الحكومية  يتم تطبيق

 
 املسؤوليات :

 
 : . إدارة املستشفى 1

 شفرات ذات اإلستخدام الواحد،ماكينات حالقة ماكينات قص الشعر الكهربائية )  العمل على توفري املعدات واألدوات الالزمة للحالقة ،
 بالستيكية ذات اإلستخدام الواحد، فرشاة تنظيف لألدوات ، مناشف ذات اإلستخدام الواحد ( 

 : . قسم التمريض 2
 .اإلتصال باحلالق كلما دعت احلاجة ومراقبة عمله 

  اإلحتياطات الواجب اتباعها مع مرضى العزل.تقدمي اإلرشادات الالزمة وشرح 

  وكذلك علب املواد احلادة امللوثة ومطهرات االيدي . العمل على توفري املالبس الواقية املطلوبة 
 . احلالق : 3

 احلالقة .ببدء ال وعند اتباع االرشادات اخلاصة مبنع العدوى قبل واثناء 

 
 تعليمات عامة :

 
o ( . يفضل)  األدوات اخلاصة باملريض يف حال توفرها من املمكن أن يستخدم احلالق 
o استخدام احملارم الورقية ،  اليومي، االستحمام  تقليم األظافر، )نظافة األيديعلى سبيل املثال  مراعاة النظافة الشخصية للحالق

 .، وارتداء املالبس النظيفة ... اخل ( لتنظيف األنف واألغشية املخاطية
o  بتغطية أية جروح أو سجحات باجللد باستخدام الضماد املناسب.يقوم احلالق جيب أن 
o  كل استخدام.يتوفر لدى احلالق حبد أدىن جمموعتني من أدوات احلالقة لكي تتسىن له فرصة  التطهري السليم بعد  جيب أن 
o الشعر من مواضع العمليات اجلراحية . إزالةحالق لل غري مسموح 
o يفضل)  ومينع استخدام األدوات الغري قابلة للتطهري. ة بني املرضى بدون تطهريها مسبقا اليسمح باستعمال أية أدوات حالق 

 )داستخدام املعدات ذات االستخدام الواح
o جيب ختزين األدوات يف مكان جاف ونظيف وبعيدا عن مصادر التلوث. 
o  ضرورة اتباع كافة مع يتم تبليغ املمرضة املسئولة ،  او التعرض للدم/مشتقاتة اثناء العمل وخز باألدوات احلادةبحال اإلصابة يف

 .املتعلقة بالوخز باألدوات احلادةاملعتمدة و سياسة منع العدوى اإلجراءات الوارد ذكرها يف 
 

  



 
 : اخلطوات املتبعة

طلوبة وفق ما تقتضيه حالة املريض خصوصا املرضى حتت قية املناسبة واملالواقبل البدء بعملية احلالقة ، اطلب من املمرضة املسئولة تزويدك باملالبس .  1
 غرف العزل . 

 ( قبل ملس أي مريض و  Hibiscrub / HYDREXمطهر ) كchlorohexidineاليت حتتوي على مادة غسل اليدين باستخدام املنظفاتقم ب.  2
 يعد بديال مناسبا.(  Hibisol / HYDREX) اما إذا كانت يداك نظيفتني ، فإن استخدام املطهر الكحويل .ذلك يف حال وجود اتساخ ظاهر 

 ( يااملريض واعإذا كان تنوي القيام به . )  امله شرح اتقدمي نفسك للمريض و قم ب.  3
 حادة يف هناية اإلجراء.من أية أدوات لضمان التخلص السليم  يف متناول يديك بغرفة املريض)الصفراء(وجود علبة األدوات احلادة امللوثة  . تأكد من 4
 للمريض . ذات استخدام واحدنشفة نظيفةم م. استخد 5
 .الفرش باستخدام ال يسمحكلما دعت احلاجة. احلالقة   لتوزيع كرمي  قم باستخدام يديك بعد التنظيف أو خافض اللسان .  6
 . ما مل تستدع حالة املريض ذلكإىل ارتداء القفازات  قص الشعر ال حيتاج . حلالقةاغسل يديك مرة أخرى قبل البدء بعملية ا.  7
  . القة اللحيةحل القة البالستيكية ذات اإلستخدام الواحداحلم ماكينات استخد.  8
جبودة مناسبة وكذلك املقصات  وكذلك املشط ال بد وأن يكون، ذات الرأس القابل لإلنفصالماكينات قص الشعر الكهربائية استخدم قص الشعر ل.  9

 ) ستانلس ستيل ( .  يوصى بأن تكون مصنوعة من الفوالذ الغري قابل للصدأ
 .يف كيس النفايات يف هناية عملية احلالقة ، ختلص من املنشفة بإلقائها .  10
 اإلستخدام. بعد)الصفراء( وأية أدوات حادة أخرى يف علبة املواد احلادة شفرات احلالقة قم بتخلص من .  11
مع ضرورة التخلص من مجيع املالبس الواقية قبل مغادرة غرفة اإلجراء يف هناية أو قم بفركها باملطهر الكحويل  اغسل يديك باستخدام املاء والصابون.  12

 املريض.
 

 : تنظيف وتطهري األدوات بعد احلالقة
 

 :للحالقة وقص الشعر تنظيف األدوات املستخدمة

  والغبار العالق بأدوات احلالقة قبل البدء بعملية التنظيف والتطهري . بقايا الشعر إلزالةفرشاة نظيفة استخدم 
 ، حال وجود املريض بغرفة عمومية تتم عملية التنظيف يف . قناعوال قفازاتالمن األفضل استخدام إذا كانت األوساخ وبقايا الشعر املرتاكمة كثيفة

 أو تتم بغرفة املريض إذا كان يف غرفة خاصة أو يف غرفة العزل. بعيدا عن املرضى اآلخرين االداوات امللوثة غرفة يف 
  قم بالتخلص السريع من املواد احلادة اليت قد تسبب جروحا أو سجحات باجللد ويف حال حدوث أي نزف ناتج عن جرح قم باستخدام القطن

 .(الصفراء)بإلقائها يف أكياس التخلص من النفايات  الغري حادةثة املعقم الحتواء النزيف مع ضرورة التخلص من املواد امللو 
  طهرامللول احملوضعها يف  مجيع األدوات املستخدمة وجتفيفها جيدا باستخدام ورق التنشيف قبلوتنظيف غسل جيب. 

 :للحالقة وقص الشعر تطهري األدوات املستخدمة

  كهربائيةوالغري   تطهري األدوات ذات اإلستخدام املتعدد  
o (هيبوكلوريت الصوديوميستخدم الكلور)  10دة تخدام وعاء نظيف ملباسجزء يف املليون  100بعد تنظيفها وجتفيفها وذلك برتكيز 

 مباشرة قبل االستخدام. احمللول املطهرحتضري . جيب دقائق

o  ميكن استخدام  كحول أيزوبروبايل ) من الصيدلية ( وليسHibisol   بعد تنظيفها يف حال تعذر احلصول على مادة  االدواتملسح
 الكلور املطهر



 
  الكهربائية ماكينات قص الشعرتطهري 

a.  النوع املفضل ( : ذات الرأس املنفصلماكينات قص الشعر( 
 قم بفصل الشفرات. 
 متاما. نظفها 
 كحول أيزوبروبايلمسح ب /دقائق 10ملدة  جزء يف املليون 100برتكيز ضعها يف الكلور 

 ورق تنشيف ملسح الشفرات وخزهنا نظيفة استخدم 
b. ال يفضل (للفصل ) ةغري قابلذات الرؤوس ال ماكينات قص الشعر : 

 مسح بكحول أيزوبروبايل/ دقائق 10ملدة  جزء يف املليون 100ضعها يف الكلور برتكيز 
  ثوان. 10لتشحيمها .ملدة من الشركة املصنعة  املوصى به  االصلىقم باسخدام الزيت 

 ورق تنشيف ملسح الشفرات وخزهنا نظيفة. استخدم 
 
 

 حتضري املطهرات 
 استخدام Presept 0.5 gm   

o  لرت ماء 2قرص+{جزء ىف املليون  100للحصول عل{ 

 

 )استخدام مطهر الكلور املنزىل )كلوروكس 

o  كوب ماء   2ربع ملعقة صغرية + { 1:500جزء ىف املليون يتم التخفيف بنسبة  100للحصول عل{  

 

  ميكن استخدام  كحول أيزوبروبايل ) من الصيدلية ( وليسHibisol   بعد تنظيفها يف حال تعذر احلصول على مادة الكلور   االدواتملسح
 املطهر
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