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ان تقدم الدول يقاس بتطورها في جميع المجاالت الحيوية وأهمها 
هو مدى التقدم في مجال الخدمات الصحية وقد اخذت وزارة الصحة 
في الكويت قفزات واضحة ومتميزة ممثلة بادارة منع العدوى باألخذ 
على كاهلها أهمية االرتقاء بمستوى خدمات التعقيم المقدمة في 

المستشفيات التابعة لجميع المناطق الصحية في دولة الكويت .
يعتبر قسم التعقيم المركزي هو العصب الرئيسي ألي مستشفى 

أو مركز تخصصي
يعنى  كما  الجراحية  اآلالت  تسليم  واعادة  باستالم  يقوم  انه  حيث 

بتقديم المستلزمات
والمتطلبات األخرى منه المغلفات ذات االستخدام الواحد والغسيل 

األخضر.
متخصص  كادر  بتوفير  االهتمام  على  العدوى  منع  ادارة  حرصت  لذا 

لمهام التعقيم
المطابقة  والمعدات  األجهزة  بجميع  التعقيم  أقسام  وتجهيز 
والصيانة  للمتابعة  اخضاعها  مع  العالمية  والمواصفات  للمعايير 

المستمرة .
يقع قسم التعقيم المركزي في منطقة الصباح الصحية ويعد من 

افضل المنشآت
العمل  عاتقه  على  تقع  الذي  األوسط  الشرق  منطقة  في  الصحية 
العدوى  منع  أطباء  مع  بالتعاون  األخرى  التعقيم  أقسام  مع  بيد  يدا 
في المستشفيات للوقوف على ازالة العوائق والمعوقات وتقديم 

افضل الخدمات .
بالخطوات  التعقيم  أقسام  في  المتبعة  السياسة  يلي  فيما 
قسم  مناطق  جميع  في  للعمل  بها  االلتزام  يجب  التي  التفصيلية 

التعقيم المركزي والتي يتم تحديثها بشكل دوري .

المقدمة
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إدارة منع العدوى

تقع إدارة منع العدوى مبنطقة الصباح الصحية وأنشأت مبوجب القرار الوزارة رقم ) 357 ( 
لسنة 2001(

وتضم األقسام التالية :-
1 - قسم منع العدوى

2 - قسم اإلحصاء
3 - قسم التعقيم املركزي

) MISSION ( الرسالة
ضمان توفير خدمات التعقيم اآلمنة املطابقة للمعايير القياسية لتلبى كافة احتياجات 

املستشفيات واملراكز الصحية التابعة للوزارة في جميع أرجاء الكويت بأقل تكلفة ممكنة دون 
اإلخالل مبستوى اخلدمة املقدمة.

) VISION ( الرؤية
- العمل على االرتقاء مبستوى اخلدمات مبا يتماشى مع التطور التقني والفني في مجال 
التعقيم وتطبيق نظام اجلودة الشاملة وتأهيل قسم التعقيم املركزي للحصول على شهادة 

.ISO املطابقة مع املواصفة الدولية لنظم إدارة اجلودة
- توحيد أساليب التطبيق السليمة لتكون هناك معايير قياسية موحدة تطبق في جميع املرافق 

الوزارة في مجال التعقيم وكذلك القطاع اخلاص.
- إخضاع تلك املعايير إلى عملية مراجعة دائمة وحتديث لتتماشى مع أحدث النظريات 

العلمية في مجال التعقيم والتي تتفق مع متطلبات اخلدمة بالكويت.
- العمل على نشر وترسيخ مفهوم وأهمية التعقيم فى القطاعني احلكومي واألهلي والتأكيد 

على ضرورة التطبيق السليم لسياسات و إجراءات التحكم بالعدوى ) مثل كيفية التعامل 
مع املواد امللوثة حلماية املتعاملني مع تلك املواد وسياسات التنظيف و التطهير والتعقيم 

للوصول إلى مستوى ضمان التعقيم اآلمن (.
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قسم التعقيم المركزي

يقع قسم التعقيم املركزي بنطقة الصباح الصحية..

اختصاصات قسم التعقيم المركزي :-
- توفير املواد املعقمة وخدمات التعقيم والتطهير من خالل وضع خطط العمل في مجال 

التعقيم الطبي في املستشفيات وكافة املراكز الصحية.
- جتهيز وتوفير وتوزيع املواد املعقمة علي كافة املرافق الصحية.

- اإلشراف الفني علي جميع أعمال خدمات التعقيم مع إجراءات تدقيق اجلودة الداخلي 
لشعب التعقيم وأقسام العمليات في املستشفيات واملراكز الصحية.

- املشاركة في تصميم وتخطيط وجتهيز أقسام التعقيم املختلفة بكافة مرافق الوزارة.
- إجراء الدراسات والبحوث من أجل تطوير العمل وحتديثه وفقا للمستجدات العلمية

- متابعة صيانة أجهزة التعقيم والتطهير بكافة اخلدمات الصحية.
- دريب الكوادر العاملة في مجال التعقيم لرفع مستوى األداء.

- وضع أسس ومعايير ومواصفات األجهزة واملواد األولية الالزمة خلدمات التعقيم.

خدمات قسم التعقيم المركزي
- يغطى قسم التعقيم احتياجات جميع مستشفيات منطقة الصباح الصحية والتي ال يوجد 
بها شعب تعقيم إلى جانب جميع املراكز الصحية بوزارة الصحة واستكمال أي نقص في املواد 

املعقمة باملستشفيات التي بها
شعب تعقيم.

- يزود الوزارات األخرى التي تقدم خدمات صحية تشرف عليها وزارة الصحة باحتياجاتها من 
املواد املعقمة كوزارة الداخلية والشئون االجتماعية ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية.



6

دور منع العدوى في خدمات التعقيم

بالرغم من اجلهود املبذولة من املؤسسات الصحية بكافة مستوياتها ملكافحة العدوى واحلد 
من انتشارها إال إنه مازال هناك ما يبدد هذه اجلهود وهو ما يسمى بالعدوى املكتسبة من 
 )Health Care Acquired Infections )HCAIs ( املستشفيات واملراكز الصحية

وفى نفس الوقت يعتبر استنزافا ملواردها وميزانياتها.
أحد أهم وسائل مكافحة العدوى هي إزالة تلوث األدوات اجلراحية واملعدات الطبية بطريقة 

فعالة من خالل دورة إزالة تلوث سليمة دورة إزالة التلوث عبارة عن مجموعة من العمليات 
املشتركة ملراحل تتم مبواصفات محددة ومعايير معتمدة وبترتيب مدروس لكل مرحلة خالل 

دورة العمل جلعل األدوات واألجهزة امللوثة آمنة لالستخدام لكي تتم هذه الدورة بالصورة 
املطلوبة يجب أن يقوم بها فريق مؤهل ومطلع على كل ما يستجد في هذا املجال ولكي 

يتحقق ذلك البد من التركيز على برامج التدريب.
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الدورات التدريبية

من خالل الدورات التي تقيمها إدارة من العدوى بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب يتم تخريج فنيي التعقيم باإلضافة إلى قسم التعقيم املركزي وشعب 

التعقيم باملستشفيات تتم تغطية احتياجات جميع املراكز التخصصية واملراكز الصحية من 
خريجات هذه الدورات.

برامج التدريب املستمر واألنشطة العلمية.
نظرا ملا تتمتع به خدمات التعقيم من طبيعة خاصة وحساسة تتصل مباشرة باخلدمات 

الصحية املقدمة للمريض التعقيم بذاته علمًا من العلوم التقنية املتقدمة والتي أفردت لها 
معاهد متخصصة وهيئات علمية عاملية فقد اهتمت اإلدارة بالتركيز على برامج التدريب 

املستمر واألنشطة العلمية من خالل لقاءات علمية شهرية ودورات تدريبية شهرية وحضور 
ورش عمل وندوات داخلية وخارجية إلى جانب دورات تأهيلية لرفع املستوى الوظيفي وفرق 

عمل لتحديث سياسات العمل جلميع شعب التعقيم باملستشفيات وأصبح التدريب من 
الثوابت في اإلدارة لرفع مستوى األداء واحلرص على أسلوب عمل متطور كما استخدام 

البرنامج التدريبي كأداة حتفيز للموظفني لتطوير أنفسهم واحلرص على التحصيل العلمي 
والتطوير املهني لالرتقاء باملستوى الوظيفي.

التدريب املستمر يجب أن يطبق في جميع شعب التعقيم كجزء أساسي من نشاط الشعبة 
لصقل للمهارات وتطوير للمعلومات ولتثبيت املعلومات التي تكتسب من البرامج الرئيسية 

التي تقدم من شعبة التدريب والتطوير بإدارة منع العدوى.
التدريب مسؤولية جماعية ومنارسه بصفة يومية من خالل نقل اخلبرات ونقل

امللومات ولعلنا نتفق جميعا أنها التزاما دينيا قبل أن تكون التزاما أدبيا.
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المهام الوظيفية

1 -رئيس التعقيم المركزي
1 - إدارة قسم التعقيم املركزي في إطار سياسة وأهداف اإلدارة والتأكد من تطبيقها ومتابعة

تنفيذها ..
2 - اإلشراف والتوجيه واملتابعة للعاملني بالقسم و استثمار قدراتهم وتوجيهها التوجيه 

األمثل
ووضع التوصيات الالزمة لترقية املوظفني وكذلك اقتراح احلوافز التشجيعية لهم

وترشيحهم للدورات التنشيطية ورفعها ملدير اإلدارة .
3 - التأكد من تغطية احتياجات املستشفيات واملراكز الصحية من املواد املعقمة والتأكد من

توفر احتياطي من تلك املواد ملواجهة الطوارئ .
4 - متابعة وتقييم مستوى األداء والعمل على التطوير الدائم لتحقيق متطلبات اجلودة 

والعمل
على توعية العاملني على ترشيد االستهالك في استخدام املواد األولية

5 - حسب اخلطة املوضوعة ودون اإلخالل مبستوى اخلدمة املقدمة واملشاركة في متابعة
املخزون االستراتيجي لتلك املواد .

6 - إعداد قوائم االحتياجات السنوية والطارئة لقسم التعقيم املركزي وعرضها على مستشار
التعقيم لدراستها قبل رفعها على السيدة / مدير اإلدارة .

7 - وضع نظام للحفاظ على سجالت دقيقة جلميع األنشطة الفنية بالقسم مبا فيها 
سجالت عن برامج الصيانة لألجهزة بالقسم .

8 - وضع نظام للحفاظ على سجالت دقيقة جلميع األنشطة الفنية بالقسم مبا فيها 
سجالت عن برامج الصيانة لألجهزة بالقسم .

9 - املشاركة في وضع خطة الطوارئ بقسم التعقيم املركزي واملراجعة الدورية لها .
القيام بكل ما يوكل إليه من أعمال في حدود اختصاصه .
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المسمى الوظيفي : مسئولة التدريب

المؤهالت العلمية:
• اواًل: مهام وأعباء الوظيفة :

 1- التأكد من أن جميع العاملني بالقسم / الشعبة لديهم الكفاءة واملهارة الالزمتني 
لطبيعية عملهم كل حسب مسماه الوظيفي وتشجيع املوظفني على تطوير أنفسهم وتنويع 

مهاراتهم .
2 - التعرف على االحتياجات التدريبية جلميع الفئات مبا في ذلك من املهارات اليدوية 
واملعرفة الفنية ، واملشاركة في توضيح أي تطبيقات جديدة مطلوبة لرفع املستوى األداء 

واملشاركة في متابعة تنفيذها وتقيم نتائجها .
3 - املشاركة في تنفيذ برامج التدريب املستمر وبرامج الدورات التي تعقد في مجال التعقيم 

والتي يكلف بها وكذلك في جميع األنشطة العلمية حسب البرنامج احملدد لذلك .
4 - حصر املالحظات الواردة في تقارير املرور اإلشرافي والتي حتال إليه بشان القصور في 

املعلومات لدى بعض األفراد واقتراح البرنامج املناسب ملعاجلته .
5 - املشاركة في تقييم األداء الفني للعاملني في مجال التدريب و للموظفني اجلدد خالل 

فترة التجربة .
6 - متابعة ما يستجد في مجال التعقيم وذلك باالطالع الدائم على كل ما يستجد و إعداد 
التقارير الالزمة املستمرة باملستجدات ورفعها ملستشار التعقيم لبحث إمكانية تطبيقها بعد 

اعتمادها من السيدة / مدير اإلدارة .
7 - إعداد تعليمات التشغيل اخلاصة باألجهزة والتأكد من أن جميع الفنية حسب مهامهم 
الوظيفية انهم على إملام كامل بإمكانيات وطريقة تشغيل أي أجهزة جديدة ترد إلى القسم .

8 - متابعة تنفيذ برامج الزيارات امليدانية التعريفية لقسم التعقيم املركزي و إعداد التقارير 
اخلاصة بأنشطة التدريب.

9 - القيام بكل ما يوكل إليه من أعمال تقتضيها مصلحة العمل.
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المهام الوظيفية

2 -  فني أول تعقيم-  10 سنوات خدمة
1 -  القيام بأعمال رئيس الفنيني أثناء غيابه .

اإلملام بطبيعة العمل في جميع مناطق القسم وأن يشارك في تدريب املوظفني اجلدد بالقسم
طبقا للخطة املوضوعة و في تقييم أدائهم حسب النماذج املعتمدة لذلك.

2 - املشاركة في تنظيم وتوزيع العمل على فريق العمل في املنطقة املسؤول عنها وفقا 
للبرنامج املعتمد و العمل على تطبيق اإلجراءات وتعليمات التشغيل واحتياطات اآلمن 

متابعة خطوط اإلنتاج واإلملام باألسس السليمة لضبط النوعية و اإلملام بكيفية استخدام 
وثائق ضبط اجلودة اخلاصة بجميع مناطق القسم.

3 - التأكد من توفر جميع املواد األولية واملعدات املطلوبة لضمان انتظام سير العمل وبكميات
كافية وفى الوقت املناسب في املنطقة املوزع عليها العمل على زيادة اإلنتاج في مجموعته 
ويكون مسئواًل في مجموعته عن حتقيق كم اإلنتاج حسب املعدالت املقررة واملوضحة في 
كتيب تعليمات التشغيل للمجموعة ويكون مسؤوال عن أداء العاملني كل حده والتنسيق 

بينهم للحصول على منتج مقبول حسب املواصفات وأن يساهم في اإلنتاج الفعلي في كافة 
املناطق التي يعمل بها ليكون مثااًل يحتذي به في جودة األداء وأن يساهم في حل املشاكل 

البسيطة املتعلقة بالعمل.
4 - عمل اإلحصائيات اخلاصة باملنطقة وإدخالها على احلاسوب حسب البرنامج املتفق عليه 

مع مساعد رئيس قسم اإلحصاء والتقارير الفنية .
5 - التأكد من صالحية األجهزة في نطاق املنطقة املسئول عنها بعمل االختبارات اليومية

والدورية وتسجيل البيانات واإلبالغ الفوري عن أي أعطال خاصة باألجهزة لرئيس الفنيني 
باملنطقة لعمل الالزم.

6 - التأكد من نظافة املنطقة قبل وبعد االنتهاء من العمل مع التأكد من اتباع األسلوب 
الصحيح في التنظيف وعدم ترك املنطقة قبل تسليمها تسليما شامال ألفراد املناوبة التالية. 

يلتزم بالعمل في العطالت الرسمية وبعد الظهر حسب قوائم اخلفارات املعدة مسبقًا وإذا ما
طلب منه ذلك عند احلاجة .

7 - القيام بكل ما يوكل إليه من أعمال في حدود اختصاصه.
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المهام الوظيفية

3 - فني تعقيم
دبلوم فني تعقيم – سنوات الخدمة : 5 سنوات

1 -  استالم املواد واألدوات امللوثة وفرزها وتصنيفها وتعبئتها في السالل قبل إجراء عملية
التنظيف و التأكد من أن أجهزة الغسيل والتطهير تعمل بصورة جيدة قبل التحميل.

2 - القيام بعملية التنظيف اليدوي لألدوات والعناية بها.
3 -  التأكد من نظافة أسطح طاوالت التغليف قبل بدء العمل وتنظيف األجهزة التي تقع 

في املنطقة التي يعمل بها ويقع في مجال اختصاصه إنتاج جميع أنواع املغلفات وبالكميات
احملددة من قبل اإلدارة واملوضحة في كتيب تعليمات التشغيل.

4 - فحص اآلالت اجلراحية النظيفة والتأكد من جودتها قبل التغليف وجتميعها ويكون 
مسئوال عن محتويات املغلف والتوقيع على قائمة احملتويات.

5 - فحص وتشغيل جميع أنواع أجهزة التعقيم وحتميلها وتفريغها بالطريقة الصحيحة
6 -  ترتيب املواد املعقمة باملخزن حسب تاريخ تعقيمها وجتهيز الطلبات وتوزيعها على
األقسام واألجنحة وحفظها في أماكنها وإبالغ رئيس القسم عن أي طلبات إضافية من

خالل رئيس الفنيي.
7 -  اإلملام بوثائق ضبط اجلودة اخلاصة بكل منطقة واملشاركة في تعبئتها وحفظها في

امللفات اخلاصة بذلك و املشاركة في عمل اإلحصائيات اخلاصة بأنشطة القسم املختلفة
وإدخالها على جهاز احلاسوب.

8 -  إغالق زجاجات السوائل وجتهيزها وتعقيمها بالطريقة الصحيحة
9 -  قص الشاش واألوراق باستخدام املقص الكهربائي حتت إشراف الفني األول باملنطقة

10 -  االلتزام بالعمل حسب قوائم اخلفارات في العطالت الرسمية وبعد الظهر وكلما طلب 
منه ذلك عند احلاجة.

11 - القيام بكل ما يوكل إليه من أعمال حسب ما تقتضيه مصلحة العمل سواء داخل أو
خارج قسم التعقيم.
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المهام الوظيفية

4 -فني مساعد تعقيم
المؤهالت : دورة سنتين – دبلوم بعد الثانوية العامة

1 - املساعدة في استالم املواد الواردة إلى القسم من األجنحة واألقسام وتعبئة السالل 
باآلالت وجتهيزها لعملية الغسيل وذلك حتت إشراف الفني األول .

2 -  غسيل اآلالت التي بحاجة إلى غسيل يدوي والعناية بها .
3 - قص الشاش واألوراق باستخدام املقص الكهربائي حتت إشراف الفني األول باملنطقة.

4 - التأكد من نظافة األسطح بطاوالت التغليف قبل بدء العمل واملشاركة في تنظيف 
الغساالت وأجهزة التجفيف.

5 - يقع في مجال اختصاصه جميع األعمال اخلاصة بإنتاج املغلفات الروتينية وبالكميات 
احملددة من قبل اإلدارة واملفصلة في كتيب تعليمات التشغيل. 

6 - املساعدة في جتميع وتغليف وعنونة املواد واملعدات املكلف بتجهيزها استعدادا إلرسالها 
إلى أجهزة التعقيم.

7 - املساعدة في حفظ املواد في مخزن املواد املعقمة وحتضير الطلبات الروتينية والطارئة 
لألقسام واملستوصفات حتت إشراف الفني األول و حتميل عربات التوزيع باملواد املعقمة 

واملساعدة في عملية التوزيع داخل املستشفى وخارجه
8 - االلتزام بالعمل حسب قوائم اخلفارات في العطالت الرسمية وبعد الظهر وإذا ما طلب 

منه ذلك عند احلاجة .
9 - القيام بكل ما يوكل إليه من أعمال في حدود اختصاصه .
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المهام الوظيفية

5 - مساعد فني تعقيم
شهادة المتوسطة-  6 شهور دورة        )تم ايقاف الدورات(

 املهام الوظيفية :
1 - التاكد من نظافة األسطح واألرضيات قبل وبعد إعادة جتميع وتغليف االالت اجلراحية .

2 - االلتزام باالنتاج اليومي للمغلفات ذات االستخدام الواحد حسب سياسة العمل 
املوضوعه.

3 - التاكد من إتباع اخلطوات الفنية الصحيحة إلعادة جتميع وتغليف وعنونة املواد الالزم 
تعقيمها .

4 - املساعدة في حتميل عربات املواد املعقمة حتت االشراف .
5 - املساعدة في توزيع املواد املعقمة حتت االشراف.

6 - املساعدة في جتميع واستقبال املواد امللوثة من أجنحة املستشفيات الى منطقة إزالة 
التلوث في قسم التعقيم .

7 - املساعدة في فرز االالت امللوثة قبل التنظيف والتطهير مع اللتزام باحتياطات االمن 
والسالمة واالجراءات الوقائية أثناء العمل .

8 - االلتزام بدوام اخلفارة / ساعات العمل االضافية في ايام العطل الرسمية تبعًا لسياسة 
العمل املوضوعة .

9 - القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصاته.
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المهام الوظيفية

ممرض تعقيم
1 -  املساعدة في استالم املواد الواردة إلى القسم من األجنحة واألقسام وتعبئة السالل 

باآلالت وجتهيزها لعملية الغسيل وذلك حتت إشراف الفني األول.
2 - غسيل اآلالت التي بحاجة إلى غسيل يدوي والعناية بها.

3 - قص الشاش واألوراق باستخدام املقص الكهربائي حتت إشراف الفني األول باملنطقة.
4 - التأكد من نظافة األسطح بطاوالت التغليف قبل بدء العمل واملشاركة في تنظيف 

الغساالت وأجهزة التجفيف.
5 - يقع في مجال اختصاصه جميع األعمال اخلاصة بإنتاج املغلفات الروتينية وبالكميات 

احملددة من قبل اإلدارة واملفصلة في كتيب تعليمات التشغيل.
6 - املساعدة في جتميع وتغليف وعنونة املواد واملعدات املكلف بتجهيزها استعدادا إلرسالها 

إلى أجهزة التعقيم.
7 - املساعدة في حفظ املواد في مخزن املواد املعقمة وحتضير الطلبات الروتينية والطارئة 

لألقسام واملستوصفات حتت إشراف الفني األول و حتميل عربات التوزيع باملواد املعقمة 
واملساعدة في عملية التوزيع داخل املستشفى وخارجه.

8 - االلتزام بالعمل حسب قوائم اخلفارات في العطالت الرسمية وبعد الظهر وإذا ما طلب 
منه ذلك عند احلاجة .

9 - القيام بكل ما يوكل إليه من أعمال في حدود اختصاصه .
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المسمى الوظيفي: فني خدمات تمريض

المؤهالت العلمية: الشهادة المتوسطة + دورة تمريض

 المهام الوظيفية :

1 - التاكد من نظافة األسطح واألرضيات قبل وبعد إعادة جتميع وتغليف االالت اجلراحية .
2 - االلتزام باالنتاج اليومي للمغلفات ذات االستخدام الواحد حسب سياسة العمل 

املوضوعه.
3 - التاكد من إتباع اخلطوات الفنية الصحيحة إلعادة جتميع وتغليف وعنونة املواد الالزم 

تعقيمها .
4 - املساعدة في حتميل عربات املواد املعقمة حتت االشراف .

5 - املساعدة في توزيع املواد املعقمة حتت االشراف.
6 - املساعدة في جتميع واستقبال املواد امللوثة من أجنحة املستشفيات الى منطقة إزالة 

التلوث في قسم التعقيم .
7 - املساعدة في فرز االالت امللوثة قبل التنظيف والتطهير مع اللتزام باحتياطات االمن 

والسالمة واالجراءات الوقائية أثناء العمل .
8 - االلتزام بدوام اخلفارة / ساعات العمل االضافية في ايام العطل الرسمية تبعًا لسياسة 

العمل املوضوعة .
9 - القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصاته
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ماذا تعني دورة إزالة التلوث

دورة إزالة التلوث عبارة عن مجموعة من العمليات املشتركة ملراحل تتم مبواصفات محددة 
ومعايير معتمدة وبترتيب مدروس لكل مرحلة خالل دورة العمل جلعل األدوات واألجهزة 

امللوثة آمنة لالستخدام .

Decontamination تعريف: إزالة التلوث
هي عملية كيميائيه فيزيائية يتم بواسطتها حتويل األدوات امللوثة بامليكروبات

إلى أدوات ممكن تداولها بأمان .

األشياء الملوثة تعالج بأحد الطرق التالية:
اإلزالة الفعلية جلميع امللوثات املرئية و امليكروسكوبية مبعنى آخر التنظيف

الكامل ثم التطهير.
عملية جتمع بني التنظيف و التطهير والتعقيم وهو املعنى الكامل إلزالة التلوث

وبالتالي األمان الكامل في التداول.

ولضمان نجاح هذه العملية:
يجب أن تتم هذه املراحل طبقا للسياسات املوضوعة بالتعاون مع فريق منع العدوى لتحقيق 

األهداف املشتركة أال وهى منع انتشار العدوى بني :
املرضى العاملون بالوحدات الصحية البيئة احمليطة فريق الصيانة و اخلدمات لضمان 

جناح عملية إزالة التلوث في جميع مراحلها يجب التقيد بالتطبيق السليم ملتطلبات ضبط 
 )validation( اجلودة لكافة املراحل األساسية للدورة واختبار نتائجها واملصادقة عليها

مرورا باملراحل الفرعية املكملة لها وصوال إلى منتج معقم طبقا ملعايير مستوى ضمان
.)Level Sterility Assurance( التعقيم
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متطلبات الجودة لدورة إزالة التلوث تشمل :

> التنظيف )تقليل مستوى التلوث االبتدائي(.
> اختيار مواد التغليف املناسبة.

> تطبيق عملية التغليف بطريقة سليمة.
> حتميل أجهزة التعقيم بطريقة سليمة.

> جودة املادة املعقمة.
> اختيار برنامج التعقيم املناسب.

> تعرض املواد الكامل ملرحلة التعقيم.
> التخزين في البيئة املناسبة.

> النقل اآلمن لضمان عدم إعادة.
> تلوث املواد خالل عملية النقل.
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التصميم المثالي

تصميم منوذجي لقسم تعقيم يوضح املناطق الرئيسية واجتاه حركة
املواد والهواء بني املناطق.
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تصميم حركة سير العمل بقسم التعقيم

التصميم النموذجي لقسم التعقيم يراعى فيه:
الفصل بني املناطق لضمان عدم اختالط املواد امللوثة والنظيفة مبعنى آخر يكون اجتاه 

احلركة للمواد من املناطق غير النظيفة إلى النظيف ومن النظيفة إلى األكثر نظافة أما 
الهواء فيكون من النظيف إلى غير النظيف وال يحدث العكس.

إنشاء فواصل طبيعية بني املناطق املختلفة وفى الغالب تستخدم األجهزة املزدوجة 
األبواب لفصل هذه املناطق على سبيل املثال تعزل منطقة استقبال املواد واألدوات امللوثة 

)Receiving Area( عن منطقة التغليف )Packing Area( باستخدام أجهزة غسيل 
وتطهير )Washer disinfectors( مزدوجة األبواب.

وبني منطقة التغليف ومنطقة تخزين املواد املعقمة  )Sterile Store( تستخدم أجهزة 
التعقيم املزدوجة األبواب.

في حال تعذر توفير األجهزة املزدوجة األبواب ألي أسباب كضيق املساحة أو في قسم قائم 
بالفعل على تصميم مغاير للنموذجي أو كانت قد طلبت له أجهزة بالفعل بباب واحد أو يتم 

فيه الغسيل يدويا )اختيار غير مفضل( ففي هذه احلالة ولتعديل مسار دورة العمل تنشأ 
فواصل مع تركيب خزائن مزدوجة األبواب أو فتحات )Hatch( مصممة على شكل صندوق 

تؤدى نفس الغرض .
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خطوات العمل داخل قسم التعقيم
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Standards precautions المالبس الوقائية

هي االحتياطات الوقائية العاملية والتي توفر احلماية للعاملني في املجال الصحي ولبيئة
العمل من خطر انتقال العدوى من خالل معايير مقننة تطبق في مجال العمل.

- بعض املمارسات الهامة التي تدعم مستوى االحتياطات 
 الوقائية 

Standard Precautions من هذه املمارسات والتي 
حتكمها املعايير اخلاصة بهذه االحتياطات والتي يجب أن 

تطبق في )وحدات إزالة التلوث( ندرجها فيما يلي :
1 - النظافة الشخصية وغسيل اليدين والعناية باجللد .

2 - أخذ التطعيم الالزم
3 - استخدام وسائل احلماية الشخصية -

      Personal Protective Equipment 
4 - التعامل مع اإلبر واألدوات احلادة واإلصابات الناجتة 

عنها .
5 - تقييم األخطار والتعامل مع السوائل املنسكبة.

) Risk assessment Spillage Management (
6 - التداول اآلمن للنفايات الطبية.

)PPE(
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Transport نقل األدوات الملوثة

بعد استخدام واستعمال األجهزة الطبية يتم نقلها إلى قسم التعقيم للعناية بها ومن ثم 
نقلها مرة أخرى للمستفيدين من خدمات التعقيم وقد يقع هذا القسم داخل املستشفى أو 

خارجه. 
وهذا يعنى أن األدوات واملعدات الطبية تنقل خالل دورة إزالة التلوث مرتني املرة األولى بعد 
أن تستخدم تنقل إلى وحدة إزالة التلوث وفى املرة الثانية تنقل بعد العناية بها إلى اجلهة 

املستفيدة.

المعدات المستخدمة لنقل األدوات الطبية
معدات نقل األدوات و املعدات الطبية، سواء امللوثة أو 

املعقمة تشترك في نفس اخلصائص حلماية جميع األجهزة 
الطبية من التلف أثناء النقل وتوفر هذه اخلصائص حماية 

للمتعاملني مع املواد امللوثة وحماية للمواد املعقمة من 
التلوث أثناء النقل و يتم اختيار احلاويات التي تستخدم في 

النقل بحيث:
1 - أن تكون محكمة متنع التسرب قابلة لإلغالق بشكل آمن.
2 - سهلة التنظيف وتتحمل درجة احلرارة في مراحل إزالة 

التلوث.
3 - قوية بحيث حتمى محتوياتها من التلف أثناء النقل.

4 - يراعى إغالق احلاويات بأمان قبل أن تنقل إلى منطقة.
5 - التطهير في اقرب وقت ممكن بعد استخدامها.

6 - أن تكون مصممة بحيث ميكن متييزها من اخلارج ببطاقات تسهل التعرف على 
محتوياتها وإلى اجلهة التي ستستخدم فيها.
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التعامل مع األدوات بعد استالمها بقسم التعقيم

- األدوات اجلراحية اجلديدة قبل أن تستعمل ألول مرة يجب أن تنظف وتعقم أوال ثم يتم 
التعامل معها حيث أن غالبية اآلالت وبغرض احلماية يتم استخدام شحوم وزيوت حلماية 

أسطحها ومفاصلها من و اخلدش أثناء النقل إلى جانب عدم ضمان بيئة التصنيع وظروف 
النقل .

- في الظروف العادية وعندما يكون قسم التعقيم متصال اتصاال مباشرا بأقسام العمليات 
ويكون قريبا من األقسام األخرى في هذه احلاالت ليس هناك ضرورة إلجراء معاجلة لألدوات 

اجلراحية في نقطة االستعمال قبل إرسالها إلى وحدة املعاجلة املركزية )قسم خدمات 
التعقيم(.

- بعد استخدام اآلالت في العمليات اجلراحية تكون ملوثة بكميات كبيرة من الدم وبقايا 
األنسجة واإلفرازات وهي متثل اجلزء األكبر هذا باإلضافة إلى بعض امللوثات األخرى 

الناجتة عن السوائل التطهير والسوائل األخرى التي تستخدم للمريض .
- امللوثات الرئيسية والتي متثل اجلانب األكبر حتتوى على بروتني وهذا البروتني يتجمد 

عند تعرضه للحرارة ومما يصعب عملية التنظيف ويبقي على الرواسب التي تعيق عملية 
التطهير أو التعقيم لذا :

- يتم إرسال اآلالت امللوث فور استخدامها إلى قسم التعقيم حيث أن امللوثات تكون أكثر 
صعوبة في تنظيفها وتطهيرها أذا لم تزال فورا بعد االستخدام.

- إذا كان هناك عوائق حتول دون إرسال اآلالت امللوثة في وقت مناسب إلى قسم التعقيم في 
هذه احلالة يفضل إجراء تنظيف فوري لألدوات مع اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية وحتفظ 

هذه األدوات جافة إلى أن يتم إرسالها إلى قسم التعقيم لتمر بدورة إزالة التلوث املعتادة 
كاملة .

- إذا كان سيتم نقل األدوات خارجيا بحيث تستخدم نفس السيارة التي تنقل املواد امللوثة 
لنقل املواد املعقمة يراعى أخذ كافة االحتياطات التي من شأنها ضمان عدم اختالط املواد 

امللوثة واملواد املعقمة بأن يكون هناك فاصال بني اجلهتني .
- استخدام العربات املغلقة لنقل املواد يجب أن يتم من قبل شخص مدرب تدريبا جيدا على 

ذلك.
- يتم غسيل وتطهير هذه العربات في أجهزة غسيل وتطهير خاصة لألجهزة واملعدات كبيرة 

احلجم وإذا لم تكن متوفرة يستخدم التنظيف اليدوي والتطهير حسب السياسة املتبعة مع 
أخذ كافة االحتياطات الوقائية .
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محتويات منطقة ازالة التلوث

•Sorting table طاولة لفرز اآلالت.
• حاويات نفايات  )ملوثة + غير ملوثة(.

• أحواض للغسيل اليدوي.
.Spray gun•

.Window dispatch•
.ultrasonic جهاز التنظيف باملوجات فوق الصوتية •

.loading trolley + )غساالت )بأنواعها •
.baskets & trays•

•Collection trolley عربة جلمع اآلالت.
.tracking system )نظام كمبيوتر )تتبع االالت •



25

Cleaning -:التنظيف

تعتبر مرحلة التنظيف من أهم املراحل على اإلطالق فى دورة إزالة التلوث لذا فإنه من 
الضروري أن تسبق عملية التطهير والتعقيم عملية تنظيف جيدة.

أي آله أو معدة ال تعتبر معقمه إن لم تكن نظيفة حتى و إن مرت في دورة تعقيم كاملة.

تعريف عملية التنظيف:
هي الوسيلة التي يتم بواسطتها إزالة امللوثات الظاهرة واحملسوسة و املواد العالقة من 

فجوات ومفصالت وأسطح اآلالت واملعدات.

أهمية التنظيف :
• إزالة امللوثات العضوية املرئية واحملسوسة من على سطح اآلالت واملعدات .

• إزالة البيئة املناسبة لتكاثر امليكروبات .
• تقليل مستوى التلوث االبتدائي .

• حماية اآلالت واألدوات من التعرض للتآكل .
• توفير احلماية املناسبة للتعامل مع اآلالت خالل املراحل التي تعقب التنظيف والتطهير .
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يجب أن نضع في االعتبار ما يلي :

– التنظيف الفعال لألدوات واألجهزة الطبية قبل التعقيم أمر بالغ األهمية لتقليل خطر 
انتقال العدوى ولتقليل مستوى التلوث االبتدائي )Bioburden( من على األسطح املراد

تطهيرها أو تعقيمها.
– هذه العملية يتم تقيميها للتأكد من كفاءتها.

– قد يبدو السطح نظيفا ظاهريا ولكن في الواقع قد تكون هناك بعض الرواسب العضوية 
مازالت عالقة وغير مرئية.

– في عملية التنظيف ال يتم التخلص من جميع امليكروبات.
– يتم التنظيف بوسائل عديدة و يتم اختيار الوسيلة حسب.

مالءمتها لألداة املراد تنظيفها أو تطهيرها.
– من املهم تنظيف وتطهير األجهزة الطبية بأسرع ما ميكن بعد أن تستخدم.

– السوائل واإلفرازات وامللوثات العضوية قد جتف على اآلالت ويصعب تنظيفها وتكون عائقا 
لعملية التعقيم.

– وجود الدم واحملاليل وخاصة محلول امللح على اآلالت لفترة طويلة يتسبب في حدوث 
تنقر السطح مما يؤدى إلى الصدأ وبالتالي تآكلها .

– جميع األدوات ال بد من أن متر مبرحلة غسيل ابتدائي كمرحلة أساسية فى برنامج 
العناية باألدوات اجلراحية أيا كانت وسيلة التنظيف التي سيتم اختيارها.
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الرجوع لتعليمات المصنّع قبل التعامل مع األدوات 
واألجهزة لمعرفة:

- كيفية تفكيك وتنظيف وتطهير اجلهاز أو اآللة.
- حتديد وسيلة التنظيف.

- حتديد نوعية املنظف املناسب إذا كان مطلوبا نوعا معينا.
- وسيلة التعقيم املناسبة .

العوامل المؤثرة في كفاءة عملية التنظيف:-
- نوع ودرجة التلوث )دم متجلط أو صديد أو إفرازات مخاطية أو أنسجة إلخ(.

- نوعية املياه .
- درجة حرارة املياه.

- نوعية املنظف املستخدم في عملية التنظيف.
- نسبة تركيز املنظف.

- فترة تعرض املواد املراد تنظيفها للسائل املنظف.

- أنواع اآلالت وأشكالها )يقصد بها تصميم اآللة(.
- إتباع األسلوب الصحيح في حتميل السالل .

- كفاءة أجهزة الغسيل في الغسيل اآللي .
- إتباع األسلوب الصحيح في التنظيف اليدوي .

• األدوات واملعدات امللوثة إذا لم يتم تداولها وتنظيفها وإزالة تلوثها بطريقة صحيحة 
فستكون مصدرا للعدوى لكل من املريض والقائمني على رعايته.
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الخطوات الواجب اتباعها عند فرز وتحميل السالت 
قبل وضعها بالغساالت

- أخذ جميع االحتياطات التي ذكرت في 
اإلجراءات الوقائية.

- التعامل مع جميع اآلالت على أنها ملوثة 
وقد حتمل عدوى.

- تفرغ احلاويات فور وصولها ملنطقة إزالة 
التلوث وتعطى األولوية للحاالت الطارئة.

- اآلالت املصنعة من معدن 
STAINLESS STEEL تغسل مع 

بعضها البعض.
- اآلالت املصنعة من مواد بالستيكية أو 

زجاجية تغسل مع بعضها البعض.

- االالت الكبيرة في األطراف والصغيرة 
في املنتصف.
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تستخدم األرقام املعدنية عند فرز
اآلالت التابعة لبعضها على أكثر من
صينية وذلك حتى يتم التعرف على

عليها في منطقة اعادة التجميع.

.يجب استخدام املساحة الكاملة
للصينية

- مراعاة وضع االالت الكبيرة في أطراف 
الصينية او في صينية منفصلة مع مراعاة قلب 

الثنيات التي من املمكن أن تتجمع بها املياه.
• التأكد من أن السالل لم حتمل فوق احلد 
املسموح به للتحميل وجتنب تكون الظالل.

• اآلالت التي تتكون من اكثر من جزء ال بد من 
تفكيكها قبل القيام بعملية غسيلها .
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- عند عدم ترك فراغ مناسب بني اآلالت 
اجلراحية عند القيام بعملية تعبئة 

السالل يؤدي إلي عدم تنظيف اآلالت 
جيدا وتعريض العاملني إلي خطر 

العدوى.

 meshed يجب وضع االالت احلادة في -
 diathermy يجب لف آلة tray

بالطريقة املوضحة ووضعها بطريقة مائلة 
منعا لتجميع املاء بداخلها.
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- ضعي هذه اآللة في أعلى الصينية )فوق 
اآلالت( بحيث يكون اجتاه اإلطراف احلادة 

املنحية إلى أسفل )تغلق على أول سنة(.
- اآلالت املجوفة توضع بحيث يكون اجتاه 

التجويف إلى أسفل مع ضرورة وضع 
غطاء شبكي منعا لالنقالب.

• تفتح جميع اآلالت على آن تكون أطراف 
اآللة التي متسك في اليد قريبة من 

أطراف السلة من اخلارج بينما نهاية اآللة 
)األطراف تكون في وسط السلة(.

• اآلالت الثقيلة مثل املباعدات توضع 
حول أطراف السلة مع مراعاة وضع اآلالت 

في األسفل واآلالت اخلفيفة في األعلى .
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- Feeding bottle cart وضع 
الرضاعات الزجاجية في احلامل اخلاص 

حتى يتم تنظيفها من الداخل واخلارج.

- Anaesthesia cart أدوات التخدير 
يتم تثبيتها جيدا منعا وذلك لقوة دفع 

املاء خالل التنظيف والتطهير مع ضرورة 
اختيار احلامل املناسب.

- التاكد من استخدام احلامل املناسب
لضمان عملية التنظيف من الداخل

واخلارج لالالت التي بها جتاويف.
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- يجوز وضع مواد بالستيكية 
 PLASTIC KIDNEY ، مثل

 DIATHERMY ، FACE MASK
في الغسالة مع آالت معدنية عند الضرورة 

إذا كانت تتحمل درجة حرارة 90 مئوية.

- إذا كانت هناك حاويه حتتوي على 
آالت ملوثة معلومة املصدر يتم التعامل 

معها فورا بحيث يتم وضعها بداخل 
الغسالة أوال مع بقية اآلالت امللوثة في 

الرف السفلي كما يراعى غسل الصناديق 
البالستيكية التي مت استالم اآلالت امللوثة 

بها بالغسالة.

- ضمان ثبيت اآلالت جيدا في مكانها 
الصحيح وعدم التكديس مع التاكد من 

اختيار البرنامج املناسب.
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الفحص اليومي للغساالت
قبل تشغيل الغسالة يجب التأكد من :

.T.doc تشغيل نظام -
- وصول مصادر املياه والكهرباء جلميع 

الغساالت
وجود املنظف في الوعاء اخلاص به ووضع 

عالمة قبل التشغيل للتاكد من سحب املنظف.
- وجود سائل مانع تكون قطرات املاء في الوعاء 

اخلاص به ووضع عالمة قبل التشغيل للتأكد 
من سحب الكمية املطلوبة.

- التاكد من انسيابية حركة األذرع ونظافة 
فتحة التصريف وفتحات ضخ املاء من 

الشوائب.

- كما يجب التاكد من نظافة الغسالة من 
اخلارج وسالمة ال gasket من الشروخ.

.T.DOC 1- قبل تشغيل الغسالة يجب التاكد من تشغيل نظام
2 - التاكد من وصول مصادر املياه والكهرباء للغساالت.

3 - التاكد من وجود احملاليل الكيميائيه واملنظفات مع وضع عالمة على مستوى احمللول مع التاريخ.
4 - التاكد من نظافة فتحة التصريف وخلوها من الشوائب.

5 - التاكد من نظافة GASKET احمليط بباب الغساله.
6 - التاكد من سهولة حركة االذرع ونظافتها وخلو فتحات املاء من الشوائب.

7 - التاكد من تشغيل نظام AGS عند توافره.
8 - ضرورة االملام بخطوات T.DOC عند توفره.
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مبا إن منطقة إزالة التلوث هي منطقة التعامل مع اآلالت واألدوات امللوثة، فان عدد امليكروبات 
يكون مرتفعا. 

لذلك يعتبر التنظيف هو خط الدفاع األول والذي يتطلب تعامال خاصا لإلجراء املتبع في 
منطقة إزالة التلوث :

أ – يجب تنظيف كل األسطح ( طاوالت العمل ) وتطهيرها عند نهاية كل فترة عمل.
ب - يجب تنظيف وتطهير جميع األرضيات يوميا.
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أكثر وسائل التطهير شيوعا :

عملية التطهير:-
هي الوسيلة التي بواسطتها يتم التخلص من امليكروبات و اجلراثيم املسببة لألمراض أو 

التي تعمل كوسيط لنقل األمراض ولكنها ليست بالضرورة قادرة على القضاء احلويصالت 
البكتيرية . ) إما طبيعيا أو كيميائيا(

1 - التطهير الحراري:
 هو األفضل واألكثر أمانا وال يتحقق إال بعد وصول احلمل وكل جزء داخل الغسالة إلى درجة 

احلرارة املطلوبة وثباتها خالل الفترة الزمنية احملددة ملرحلة التطهير ويشمل:
املياه املغلية أوفى درجة حرارة عالية حسب نوع املواد املراد تطهيرها البخار .

2 - التطهير الكيميائي:
التطهير الكيميائي يستخدم عند الضرورة فقط و لألدوات احلساسة للحرارة  يعتمد 

التطهير الكيميائي على تركيز املطهر والزمن.
في الغسيل اآللي مرحلة التطهير تتم ضمن مراحل الدورة أما في الغسيل اليدوي فغالبا ما 

يتم جتاوز هذه اخلطوة لذا يجب احلذر عند التعامل مع األدوات التي غسلت يدويا خالل 
مرور تلك األدوات في املراحل التي تسبق عملية التعقيم.

عوامل التنظيف
املنظفات مطلب أساسي ألي عملية تنظيف وأي مواد كيميائية أخرى ميكن إضافتها كمحلول 

لتحسني عملية التنظيف أو منع تلف األجهزة التي يتم تنظيفها.
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التأثيرالعامل المنظف

الماء

يعتبر املاء من أهم العوامل في عملية التنظيف فمقدرة املياه على 
اإلذابة تستطيع إن تزيل نسبة عالية من التلوث املوجود على سطح 

اآلالت و كذلك ينقل املاء املنظف جلميع أسطح اآلالت وكذلك 
حلمل الرواسب املنفصلة في احمللول.

المنظفات
Detergents

من العوامل املهمة في عملية التنظيف نوع املنظف املستخدم و 
نظرًا خلواص املنظف الكيميائية و الطبيعية فإنه

- يقلل من التوتر السطحي للماء و يجعله أكثر انسيابًا مع سطح 
اآلالت .

- يساعد على إزالة الرواسب العضوية ويّحول الشحوم إلى 
مستحلب

- يعلق الرواسب املنفصلة في احمللول .

المنظفات 
األنزيمية

 Enzymatic
detergents

- نظرا الحتواء هذا النوع من املنظفات على جزيئات بروتني
خاص فإنه يساعد على حتطيم امللوثات العضوية .

- يتأثر هذا النوع من املنظفات بدرجة حرارة املياه حيث الدرجة 
العالية تغير خواصه وتفقده فاعليته.

- تستخدم هذه املواد بني مرحلتي التنظيف والشطف إلزالة آثار 
املنظفات القلوية الضارة من على املواد في نهاية مرحلة

التنظيف.
مواد المعادلة
Neutralizers

مواد التليين
Lubricants

بعض أجهزة الغسيل تستخدم مواد التليني القابلة للذوبان في
املاء كمرحلة من املراحل لتشكل طبقة حماية بإيجاد طبقة على

األدوات املصنوعة من الصلب ملنع التآكل.

الموادالمضافة 
في مرحلة الشطف 

Rinse aids

تستخدم هذه املواد للمساعدة على التجفيف ومنع تكون قطرات 
املاء التي تساعد على ظهور البقع بعد جفاف اآلالت.
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وسائل التنظيف:

1 - التنظيف اآللي: وهو الذي يتم في أجهزة مصممة ومبرمجة لهذا الغرض حيث حتتوي 
على جميع مراحل التنظيف اآللي ومزودة بأجهزة حتكم في كمية املنظف وموقتات للفترة 

املخصصة لكل مرحلة .

فيما تستخدمالطريقة المستخدمةالوسيلة

أجهزة الغسيل 
والتطهير

- تصلح لغالبية األدوات 
واألجهزة الطبية.

- ال تصلح لألدوات التي ال 
يوصى بغمرها باملاء )جميع 

األجهزة احملتوية على وصالت 
إلكترونية(.

أجهزة التنظيف 
باملوجات

فوق الصوتية

هذه الوسيلة تناسب:-
اآلالت املفصلية واآلالت التي 

حتتوى على جتاويف واألنابيب 
ذات الفتحات الضيقة واآلالت 

املركبة صعبة التنظيف.
وال تناسب:

اآلالت احملتوية على وصالت 
إلكترونية أو تلك احملتوية 

على أجزاء مطاطية ال تصلح 
لتنظيف عدسات املناظير.

ي
ل اآلل

سي
الغ
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جهاز الغسيل والتطهير )الغساالت(:

• تعمل معظم وحدات التعقيم احلديثة أوتوماتيكيًا مما يؤدى إلى التقليل من تعامل طاقم 
العاملني باأليدي مع املعدات. 

وتتم عملية التنظيف اآللي بوضع األدوات التي سيتم غسلها في سالل خاصة.
• وطريقة عمله انه ينظف عن طريق ضخ محلول التنظيف بقوه )ضغط( من خالل اذرعه 

)حركتها دائرية( والفتحات املوجودة في اجلهاز على عدة مراحل مختلفة في املكونات 
والوقت.
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خامسا:مراحل دورة الغسالة

Zero spot في نهاية مرحلة الشطف النهائي

الفترة الزمنية التطهيرنوع الحمولةدرجة الحرارةالبرنامج

5 دقائقمعدنية90األولى

الثاني
28 دقيقةبالستيكية85
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درجة الحرارةالوظيفةالمرحلة

مرحلة الشطف االبتدائي
: PRE-RINSE

يتم شطف اآلالت باملاء 
فقط حيث يتم إزالة العوالق 

امللوثة من على أسطح 
اآلالت.

درجة حرارة اقل من 35 

مرحلة الغسيل الرئيسي
: MAIN WASH

يتم غسل اآلالت بواسطة
خليط من املاء واملنظف

عد درجة حرارة 50 م

: RINSE يتم شطف اآلالت مباء نظيفمرحلة الشطف

مرحلة الشطف النهائي
: FINAL RINSE

حيث يتم في هذه املرحلة 
أهم جزء في الدورة وهو 

عملية التطهير باملاء 
الساخن كما يجب مالحظة 
درجة احلرارة وثباتها خالل 

املدة احملددة .

عند درجة حرارة 90 وملدة 
 P1- 5 دقائق في برنامج
و 85 م ملدة 28 دقيقة في 

برنامج 2

مرحلة التجفيف 
: DRYING

حيث يتم جتفيف اآلالت 
باستخدام الهواء الساخن 

ويجب مراعاة أن تكون اآلالت 
جافه متاما بعد انتهاء 

الدورة.



42

اختبار الكفاءة ألجهزة الغسيل والتطهير :-

يتم اختبار أجهزة الغسيل والتطهير على نحو منتظم 
بصفة يومية – أسبوعية - شهرية ويجب أن تسجل النتائج 

وتوثق في السجالت اخلاصة.
Health Technical Memorandum

)HTM(2030
ISO-EN 15883

ما ذكر هنا هو منوذج لالختبارات املتوفرة حاليا ولكن من 
الوارد أن تتغير هذه النوعيات طبقا للمستجدات املهم 

أن يكون مطابقا IS EN 15883-5 أو مبعنى أدق مطابقا 
للمقاييس املعتمدة عامليا وقت الشراء وأن هذا االختبار 

يوجد منه عدة أنواع ميكن استخدام األنسب واالقتصادي 
شرط أن يعطى نتائج معتمدة.
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• يتم اختيار عدد شرائح االختبار والتأكد من تاريخ انتهاء 
الصالحية

• يتم تثبتها بداخل احلامل املعدني املخصص لها.
• توزع احلوامل املعدنية بداخل أرفف الغسالة مع اآلالت 
اجلراحية على أن يتم توزيعها في مختلف اجتاهات دفع 

املاء، على سبيل املثال:-
ميكن وضع شريحة في وسط السلة الشبكية وأخرى في 

زاوية اليمني من الرف السفلي وأخرى باجتاه معاكس لها 
في الرف العلوي وهكذا إلى أن نتأكد من توزيع الشرائح في 

مختلف االجتاهات حسب ما هو موضح بالصور.

• بعد انتهاء دورة التشغيل يتم التأكد من الشرائح ملعرفة 
كفاءة عملية تنظيف الغسالة.

• في التأكد من الشرائح على أنها نظيفة متاما وال يوجد 
بها بواقي فإن النتيجة تعتبر إيجابية ويتم تسجيل جميع 

املالحظات بامللف املخصص لنتائج اختبار الغساالت.

• و في حال ظهور بقع من املادة البروتينية املتجلطة على 
الشرائح تعتبر نتيجة االختبار سلبية وعليه البد من إبالغ 

الشركة لعمل الالزم وبعد إمتام الصيانة الالزمة للغسالة 
ضرورة إعادة عمل االختبار.
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خطوات التشغيل الخاصة بنظام التحميل والتفريغ 
ألجهزة التنظيف والتطهير

AIR GLIDE SYSTEM

1
Scan

اسم املستخدم

2
Scan

احلامل اخلاص باآلالت
wash load bar code

3
Scan barcode

للسالت

4
التأكد من اختيار احلامل املناسب

or P2 P1 حسب نوع اآلالت
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5
 conveyor يتم حتميل الطاولة

loading trolley باستخدام

6scan the selected program
تؤخذ قراءة البرنامج املختار

7
 conveyor يتحرك احلامل انزالقيا على

shuttle حتى يصل لل

8

 shuttle ينتقل احلامل اوتوماتيكيا الى
عن طريق خطاف خاص )مراعاة عدم 

تكديس الرف السفلي / حتميل احلامل 
بوزن كبير من االالت اجلراحية/ توزيع 
احلمولة بشكل غير متزن منعا إلعاقة 

عمل اخلطاف(.
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9
يتحرك الـ  shuttle بصورة أفقية ثم 

يقوم بتحميل أجهزة التنظيف والتطهير 
اوتوماتيكيا وتكون األولوية مبرمجة على 

حسب اجلهاز األقل استخداما.

10

أجهزة التنظيف والتطهير مزودة مباسح 
ضوئي جانبي )اضاءة حمراء( تقوم باملسح 

 p2/ p1 على امللصق اخلاص بالبرنامج
املوجود على احلامل وبالتالي يتم تشغيل 

البرنامج اوتوماتيكيا حسب احلامل 
املختار.

11
عند انتهاء الدورة يتم تفريغ الغسالة 

اوتوماتيكيا باجلهة األخرى )الباب اآلخر( 
conveyor ثم shuttle عن طريق ال

12

يعاد احلامل بعد تفريغ السالت مرة أخرى 
الى منطقة ازالة التلوث عن طريق حتميل 
الطاولة االنزالقية األخرى املقابلة للنافذة 

الزجاجية )تفتح النافذة الزجاجية 
اوتوماتيكيا( ماسح ضوئي جانبي.

13
ضرورة التأكد من التحميل والتفريغ لل 

carts الفارغ بشكل دوري لعدم تعطل 
النظام بسبب التكديس.
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Conveyor table

Control panel
لوحة التحكم

shuttle

نافذة مناولة
Window dispatch

ماسح ضوئي أحمر
cart للـ

أجزاء نظام التحميل والتفريغ ألجهزة التنظيف والتطهير
Air glide system
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Control panel لوحة التحكم

LCD screen 1 - شاشة البيانات
2 - زر اإليقاف )طوارئ(

Emergency button 
 Reset button Emergency  - 3

button

اجلزء اخلاص بفني التعقيم

اجلزء اخلاص بفني الصيانة

control panel يوجد عدد 2 من
كل 6 أجهزة تنظيف وتطهير يتم

control panel التحكم بها ب
منفصل

2
1

3
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Control panel لوحة التحكم

A.G.S التعليمات الواجب إتباعها لمعالجة األعطال في نظام
 األعطال المتكررة:

.cart 1 - انحشار حامل اآلالت
.shuttle إلى conveyor 2 -عدم إمكانية نقل احلامل من الطاولة االنزالقية

.emergency stop 3 -ضغط زر االيقاف للطواريء
4 -فتح نافذة املناولة يدويا.

5 -حركة غير متزنة واهتزازية مفاجأة لل shuttle أثناء حتميل الغساالت.
P2 - P1 خاطيء وبالتالي تشغيل برنامج خطأ cart 6 - اختيار حامل

 األعطال من 1 - 5  )نفس المعالجة(:

1 - زر اإلنذار alram إنارة متقطعة.
.alarm 2 -ضغط زر اإلنذار

3 -سيظهر نوع العطل مكتوبا على الشاشة.
.reset 4 -اضغط

.exit 5 -اضغط
.home 6 -اضغط

7 -سيضيء زر reference باللون األخضر.
.start 8 - اضغط زر

9 - زر الـ Auto سوف يضيء أوتوماتيكيا )اخضر(.
10 - احلامل سوف يتحرك إلى نقطة البداية مقابل الطاولة.
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أجزاء الجهاز

gasket+الغطاء

الحوض/ السلة

خزانة حفظ السوائل

لوحة التشغيل+ 
شاشة

املنظفالطابعة
األنابيب املطاطية/

التوصيالت الزجاجية
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سياسة التشغيل لجهاز التنظيف والتطهير بالموجات فوق
large sonic irrigator الصوتية

1 - يتم حتميل السلة اخلاصة باآلآلت 
اجلراحية  مع التأكد من وضع التوصيالت 

بالطريقة الصحيحة ولضمان وضع 
السلة بالوضع الصحيح )تأكد من 

مطابقة األسهم بالسلة مع األسهم التي 
باحلوض(.

2 - اغلق الغطاء بدفعه لألسفل مع التأكد 
من سالمة gasket .أدر القرص األحمر 

إلحكام إغالق الباب.

3 - ثم تظهر على الشاشة عالمة.

4 - الختيار البرنامج اخلاص (يتم حاليا 
استخدام برنامج 4 تنظيف وتطهير) 

يضغط على الزر املوضح حتى يظهر رمز 
البرامج.

5 - اضغط على الزرين املوضحني الختيار 
البرنامج املطلوب ثم اضغط على الزر 

املوضح لتخزين املعلومات.

6 - اضغط زر سوف تبدأ الدورة في 
التشغيل اعتمادا على البرنامج الذي مت 

اختياره.

PCF ready
Press start

mode

enter

start

- +



52

7 - بعد نهاية الدورة سوف تظهر عالمة.

8 - اضغط على الغطاء جيدا ثم ادر 
القرص األحمر لفتحه مع أخذ احليطة 
واحلذر حيث أن احلمولة ال تزال ساخنة 

)اترك احلمولة لتبرد قبل ازالتها(.

9 -تستخدم اليقاف الدورة أثناء التشغيل 
عند احلاجة.

10 - الدورة ال حتتوي على مرحلة جتفيف 
وبالتالي يراعى لبس القفازات عند ازالة 

اآلالت من اجلهاز ثم توضع اآلالت في 
املجفف )في املنطقة النظيفة(.

 Cycle
complete
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معلومات هامة عند تحميل الجهاز

1 -السلة تكفي لتحميل عدد )20 ( آلة جراحية مجوفة في الدورة الواحدة.
2 - ال ترمي باآلالت في احلوض الفارغ حيث يسبب ذلك ضررا للمحوالت.

3 -ال تضع اآلالت مباشرة فوق احلوض الفارغ أو مالمسة للجدار اخلاص باحلوض.
4 -ال تضع اآلالت بطريقة رأسية بحيث يكون طرفها باجتاه الغطاء.

5 -ال حتمل السلة فوق احلد املسموح به.
6 - دائما قم بتوصيل األنبوب املطاطي لآلالت املجوفة.

7 -دائما ضع اآلالت املفصلية مفتوحة.
8 -قم بتفكيك اآلالت التي بها أكثر من جزء.

Large Ultrasonic جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية



54

1 - التأكد من نظافة اجلهاز.

2 - التأكد من توفر كمية كافية من 
املنظف.

 power ON 3 - اضغط زر ال
)جهاز التنظيف(.

4 - اضغط دواسة القدم لفتح الغطاء 
ورفع القاعدة اخلاصة بالسلة.

5 - توضع اآلالت املراد تنظيفها )مع 
السلة(.

خطوات التشغيل



55

6 - اضغط دواسة القدم مرة أخرى 
.DEGASS

7 - ثم يتم انخفاض للسلة واغالق الغطاء 
اوتوماتيكيا.

8 - يتم تعبئة احلوض مباء ساخن 
اوتوماتيكيا.

9 - يسحب الصابون اوتوماتيكيا.

 cavitation 10-  تبدأ الدورة بالتشغيل
process درجة احلرارة املستخدمة = 60 

مئوية والفترة الزمنية = 3 دقائق.

11 - بعد انتهاء الفترة الزمنية املختارة – 
يعطي اجلهاز اشارة صوتية -ويرفع الغطاء 

والسلة اوتوماتيكيا.

12 - ترفع السلة ثم توضع في اجلهاز 
األخر للشطف والتجفيف.

13 - توضع اآلالت في الغساالت )حيث ال 
تشمل دورة جهاز االلتراسونك على مرحلة 

تطهير(.
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Foil test

- تعد شرائط من ورق االلومنيوم من النوع القوي )heavy duty( – العرض ) 15 - 20 مم (.
- ثبتي عدد من قطع من ورق االلومنيوم بحيث يكون ارتفاعها عن السطح الداخلي للحوض 

ال يزيد عن 10 مم .
- عدد هذه القطع يعتمد على سعة اجلهاز .

- يشغل اجلهاز وبعد انتهاء الدورة يالحظ التغير على شكل شرائط االلومنيوم .
- عند ظهور الثقوب في قطع ورق االلومنيوم بصورة متجانسة فهذا يعني جناح االختبار 

والعكس صحيح .
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التنظيف اليدوي:-

يقتصر فقط على تلك األدوات الت
ي قد تتأثر بالتنظيف اآللي وال

يستخدم إال في حالة الضرورة القصوى كعدم توفر الوسيلة
اآللية ويتم وفق معايير معتمدة في التطبيق .

يراعى أن تتم جميع مراحله حتت مستوى سطح املاء في
حوض الغسيل حتى ال يتناثر الرذاذ امللوث في املكان ويتم

ارتداء جميع املالبس الواقية
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1 - تستخدم لآلالت اجلراحية ذات 
الوصالت االلكترونية.

2 - يستخدم الصابون اإلنزميي + 
فوط خالية من الوبر.

3 - يتم حتضير احمللول حسب 
تعليمات اجلهة املصنعة باستخدام 

.syringe

4 - متسح اآلالت بفوطة مبلله باحمللول 
ثم بفوطة أخرى مبلله باملاء فقط وتعاد 
العملية لعدة مرات حتى يتم التأكد من 

نظافة اآللة جيدا.
- جتفف اآللة باستخدام جهاز املجفف أو 

فوطة خالية من الوبر )جافة(.

خطوات الغسيل اليدوي بدون الغمر والنقع
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1 - تشطف اآلالت باملاء البارد .مع 
 spraygun ضرورة استخدام

لآلالت املجوفة.

2 - يحضر احمللول االنزميي حسب 
تعليمات اجلهة املصنعة.

3 - تغمر اآلالت بالكامل داخل 
خليط املاء واملنظف مع حتريكها 
للتخلص من فقاعات .الهواء تتم 
عملية التنظيف حتت سطح املاء 

ملنع تناثر الرذاذ امللوث.

4 - تستخدم الفرشاة الدقيقة 
لتنظيف االالت التي حتتوي على 
جتاويف تستبدل الفرش التالفة 

مع ضرورة تنظيفها وتطهيرها 
بالغساالت وحتفظ جافة.

5 - يتم التجفيف باستخدام جهاز 
املجفف أو الفوط اخلالية من الوبر.
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تعمل على تنظيف + تطهير
basins /التروليات/البوكسات

EN-15883 مطابقة
تعمل اوتوماتيكيا

سخان للمياه / مضخات
drain / مرشات جانبية

- ضرورة مراعاة نظافة اجلهاز من الداخل.
- احلرص على إستخدام اجلهاز أثناء 
التحميل والتعبئة وذلك لعدم إتالف 

مرشات دفع املاء
املوزعة على اجلوانب.

trolley washer disinfector غساالت التروليات
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مرشات الماء

dockin مرشات المياهاألرضية
الجانبية

drain

لوحة التحكم
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endoscopy washer disinfector غسالة المناظير

RFID كرت
التعريف
للتشغيل

+ Chamber
glass window

 Emergency stop
زر االيقاف

للطواريء

دواسة القدم

نافذة للجهة
األخرى

خزانة
السوائل
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المواصفات

• غسالة اوتوماتيكية لتنظيف وتطهير املناظير املرنة.
.double door ذات بابني من الزجاج لسهولة متابعة املناظير أثناء الدورة •

.double chamber مزودة بغرفتني •
• حتتوي على وعاء خاص لنقل املناظير.

•Handfree فتح الباب والتشغيل باستخدام دواسة القدم وكرت التعريف
RFID بتقنية Traceability•

• مزودة أيضا ب badges يتم تركيبها على املناظير
• في أسفل الغسالة توجد خزانات للسوائل بحيث توضع األوعية مغلقة ويتم ثقبها وسحب 

الكمية الالزمة خالل مراحل الدورة مما يقلل خطر التعرض للسوائل .
15883-EN الغسالة مطابقة للمواصفات •

• ميكن تنظيف وتطهير أنواع متعددة من املناظير
• الدورة تعتبر قصيرة مقارنة بأنواع الغساالت األخرى
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hand free خطوات التشغيل

يتم التأكد من نظافة الغسالة ومن وضع 
السوائل في املكان املخصص باخلزانة

يضغط على دواسة القدم لفتح الباب

يتم حتميل اجلهاز باملنظار باستخدام 
الوعاء اخلاص

يتم التأكد من تثبيت املنظار حسب 
التوصيالت امللونة

ثم ميرر الكرت اخلاص RFID tag على 
املنطقة اخلاصة باجلهاز حيث يتم تعريف 

املستخدم واملنظار على الغسالة

يضغط على دواسة القدم مرة أخرى لغلق 
الباب ثم يتم التشغيل أوتوماتيكيا

بعد نهاية الدورة يضغط على دواسة القدم 
باجلهة األخرى لفتح الباب
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المراحل

 initial flush 1 -شطف ابتدائي
يتم ازالة امللوثات العالقة باملناظير 

والتخلص من بقايا املواد الكيميائية 
املستخدمة في العالج

 main wash 2 -الغسيل الرئيسي
تنظيف املناظير جيدا والتخلص من بقايا 

املواد البروتينية العالقة (السائل املنظف)

extensive rinses - 3 شطف مكثف 
كل مرحلة غسيل يتبعها مرحلة شطف 

للتأكد من إزالة بقايا الصابون قبل عملية 
التطهير

 disinfection 4 - مرحلة التطهير
التطهير باستخدام السائل اخلاص ملدة 5 

دقائق عند درجة حرارة 37 مئوية

 triple rinse 5 -شطف ثالثي
يستخدم ماء معالج للتأكد من اكتمال 

مرحلة التطهير

 purge with air التجفيف بالهواء املفلتر6 -التجفيف

اختبارات سالمة المناظير من التسريب بصورة مستمرة خالل الدورة
flow tests 5 5 اختبارات سالمة حركة الماء والسوائل داخل الجهاز

final rinses 3 3 شطف نهائي
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tracking يتم توصيل الجهاز بطابعة ونظام متابعة
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خزانات خاصة للسوائل حيث يتم وضعها بالمكان المناسب ويتم
سحبها بمضخات خاصة بعد ثقبها أوتوماتيكيا خالل الدورة
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(غرفة املريض) تقوم املمرضة بإزالة 
امللحقات حسب تعليمات اجلهة املصنعة

تقوم املمرضة مبسح املنظار من اخلارج 
بفوطة مبلله مبحلول املاء واملنظف 

اإلنزميي كما يتم شطف القناة الداخلية 
irrigation

يوضع املنظار في حاوية مغلقة وينقل إلى 
غرفة التعقيم

تقوم فنية التعقيم بالتنظيف اليدوي 
للمنظار باستخدام املنظف اإلنزميي مع 

ضرورة إتباع اجلهة املصنعة لتحضير 
احمللول

Flexible endoscope خطوات إعادة معالجة المناظير المرنة
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يراعى توفير رشاش دفع املاء لتنظيف 
القنوات من الداخل مع ضرورة استخدام 

الفرشاة اخلاصة لتنظيف القنوات 
الداخلية 3 مرات (يعاد غسل الفرشاة)

عندما ال تتوفر مرحلة leak test في 
غسالة املناظير يجب إجراءه باستخدام 

اجلهاز اخلاص

يتم تركيب املنظار في الغسالة اخلاصة (
ضرورة وجود عمالة مدربة ) حيث يتم 

تطهير املنظار (تطهير عال املستوى ) ثم 
يخزن في املجفف اخلاص (الصالحية بعد 

التخزين أسبوعني فقط )

من األفضل تعقيم املنظار وذلك عندما 
يتوفر أجهزة التعقيم لآلالت احلساسة 

باستخدام البرنامج املناسب
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ثانيا: منطقة التجميع والتغليف

Sealing machine جهاز تسكير
Dryer مجفف

Inspection lamp العدسة املكبرة
Packaging table طاولة تغليف
Working station وحدة تغليف

Reel dispenser with cutter قاطع ألكياس التغليف
املزدوجة(ورق/بالستك)

Wrapping paper trolley
Baskets سالت
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المنطقة النظيفة
area procedures Clean

املنطقة النظيفة من أكبر املناطق بالقسم حيث يتم فيها معظم األنشطة اخلاصة بقسم 
التعقيم ويجب أن تكون معزولة عن املنطقة امللوثة واملمرات التي تفتح بها تستخدم فقط 
للمرور في االجتاه النظيف )ومن النظيف إلى األكثر نظافة ويراعى ذلك في التصميم و 

حركة سير العمل Work Flow – ارجع إلى التصميم العام لقسم التعقيم (

احتياطات يجب التقيد بها في المنطقة النظيفة :-

أوال : العاملون
1 - كل من يعمل فى هذه املنطقة يجب أن يرتدى مالبس خاصة نظيفة و يجب أن يبدل هذا 

الزى إذا غادر املوظف القسم .
2 - يجب ارتداء أحذية نظيفة غير متآكلة و ال يسمح بارتداء هذا احلذاء خارج القسم .

3 - غطاء الرأس يبدل يوميا و ال يسمح باخلروج به خارج املنطقة .
4 - يجب أن تراعى أصول النظافة الشخصية إلى أقصى درجة بالنسبة للعاملني في هذه 

املنطقة .
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دورة العمل في منطقة العمليات
أوال : العاملون في المنطقة

- يجب على جميع العاملني باملناطق ارتداء مالبس نظيفة خاصه بالقسم .
مع مراعاة تغطية الرأس

- على جميع العاملني بالقسم عند اخلروج أثناء العمل الى عمليات املستشفى أواالجنحة أو 
 visitor في حال وجود زوار للقسم للزيارة امليدانية أو للعمل يجب ارتداء مريول نظيف أو

) Cover head ( باإلضافة إلى تغطية الرأس )gown

ثانيا : تنظيف أسطح العمل في المنطقة :-

- تنظف أسطح الطاوالت والنشافات مبحلول sept-pre بإشراف الفنية
ويقوم بها عامل تنظيف مدرب ا .

- ضرورة إزالة القناني املوجودة أسفل التروليات اخلاصة لتفريغ الغساالت والتخلص من 
بقايا املياه املوجودة بداخلها وتنظيفه ويرسل ملنطقة إزالة التلوث عند انتهاء كل نوبة عمل 

العمل .
- عملية تنظيف األسطح واألرضيات تتم بشكل يومي وفى حالة البلل .
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بيئة العمل

1 - يجب على العاملني فى هذه املنطقة تقليل من احلركة ما أمكن وكذلك التقليل من 
حتريك املعدات واالنتقال يكون دائما من النظيف إلى األنظف

2 - التأكد متاما من جفاف املواد واألدوات املراد تغليفها قبل نقلها إلى طاولة التغليف
2 -جميع أدوات التنظيف املستخدمة يجب ان تكون خاصة بهذه املنطقة وال يستخدم في 

مناطق أخرى
3 -عمليات التنظيف يجب ان تتم بحرص شديد وتستخدم الطريقة الرطبة أو الشفط حيث 

أن الطريقة اجلافة تثير الغبار.
جميع المعدات واألدوات الموجودة في المنطقة قبل وبعد كل نوبة عمل يجب أن 

تنظف و كذلك عند الحاجة
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رابعا : مراحل دورة العمل :-

- التأكد من جفاف اآلالت اجلراحية وخلوها من اى بلل ، واستخدام املجفف احلراري إذا لزم 
األمر .

- التأكد من نظافة العدسة املكبرة حتى يتم مالحظة اآلالت و خلوها من أي بقع أو إفرازات أو 
صدأ لترجيعها إلى منطقة إزالة التلوث لعمل الالزم لها.

- التأكد من جودة وسالمة صالحيتها لالستخدام وتزيت األالت إذا لزم األمر.
- إعادة ترتيب الصواني من الطاولة إلى الصينية واحدة تلو األخرى بحسب ترتيبها فى 

القائمة .
- وضع اآلالت بداخل الصينية مفتوحة مع وجود املشابك في اآلالت وغلقها على السنة 

األولى
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Drying cabinet المجفف

- يستخدم لتجفيف اآلالت اجلراحية بعد تنظيفها باستخدام درجات حرارة تتراوح من 70 
وحتى 90 مئوية

- يجب وضع آالت التخدير وذلك لصعوبة جتفيفها بالغساالت
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Sterilization tape

protector

Wrapping papers

Chemical indicator

Paper Sterilization bags

transparent flat reels
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1 - يتم تفريغ الغساالت عند انتهاء 
TROLLEY الدورة عن طريق

BARCODE SCAN - 2 اسم 
املستخدم

BARCODE SCAN - 3 اجلهة 
املستفيدة

BARCODE SCAN - 4 اسم 
الصينيىة ثم يتم استخراج الطابع 

و CHECK LIST اخلاص 
بالصينيه

خطوات إعادة تجميع صواني العمليات الكبيرة
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تشغيل االضائة بالطاولة
-يتم وضع ورقة داخل الصينية 

Tray line
- فحص نظافة االالت عن طريق

inspection lamp

 chemical indicator ضرورة
strips

اخلاص بوسيلة التعقيم املستخدم

تغليف الصينية باستخدام حجم 
اوراق مناسبة

wrapping paper

الورقة الداخليه ( طريقة الطرد ) 
parce
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تغليف الصينية طريقة الظرف 
) envelope ) ثم وضع الطابع 

label اخلاص

Barcode scan
اسم املستخدم

Barcode scan
السلة

Barcode scan
اسم الصينية
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يتم تغليف الصينية باستخدام ( 3 
اوراق تغليف )

اوال : طريقة الطرد

ثانيا : طريقة الظرف بلون مخالف

ثالثا : طريقة الظرف بلون مخالف 
ثم وضع الطابع اخلاص بالصينية

ثم توضع بالسلة كما هو موضع
بالصورة

خطوات تغليف صواني العمليات الصغيرة
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فحص نظافة وجودة االالت قبل التغليف

• مرحلة الفحص من املراحل الهامة بعد التنظيف والتطهير للتأكد من نظافة األدوات 
وجودتها قبل التغليف

يجب أن تظهر األدوات أمام العني املجردة خالية من أي رواسب أو بقع أو بقايا ( يجب أن تكون 
األدوات جافة متاما قبل الشروع في عملية الفحص

• وتعاد اآلالت غير النظيفة مرة أخرى إلى منطقة إزالة التلوث أما اآلالت النظيفة فيتم 
فحص جودة أدائها على حسب نوعها وباألسلوب املتبع لكل آلة على حدي للتأكد بأن كل جزء 
فيها يعمل بكفاءة وصالح لتأدية الغرض الذي صمم من أجله تستبدل اآلالت غير الصاحلة 

أو ترسل لإلصالح إن كان ميكن أصالحها.
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- األدوات التي بحاجة إلى تلني لتسهيل حركتها ومرونة أجزائها يستخدم لها نوع من الزيوت 
اخلاص لالستخدام مع اآلالت اجلراحية قابلة الذوبان في املاء حتى ال تكون عائقا أمام 

عملية التعقيم وخاصة أن أساس جناح عملية التعقيم بالبخار هو اختراق جميع األسطح 
لضمان احلصول على مادة معقمة .

-مينع ارتداء احللي وغيرها من املجوهرات .
- يعتبر غسل اليدين قاعدة أساسية عند مناولة األدوات النظيفة .

- تراعى االحتياطات اآلتية عند تناول اآلالت :

أ - تغسل اليدين وجتفف قبل تناول اآلالت النظيفة .
ب- يستخدم كرمي ملني للحفاظ على جلد األيدي من التشقق .

ج- يبلغ فورا عند حدوث أي جروح في اجللد أو إذا كانت هناك التهابات أو حساسية من تعامل 
مع األدوات املعدنية .

د- تبذل العناية القصوى عند مناولة اآلالت احلادة .
ه- اآلالت النظيفة اجلافة والتي مت تطهيرها بواسطة أجهزة الغسيل والتطهير التي يتم 

اختبار كفاءتها ومراقبة مؤشراتها والتأكد من سالمة مراحل الدورة فيها مع كل تشغيل ميكن 
تداولها بأمان إذا كان اجللد سليما.

و- القفازات املطاطية التي قد يفضل البعض ارتدائها خشية التعامل مباشر مع اآلالت.
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خطوات فحص الجودة لآلآلت الجراحية

: Forceps
تطابق الفكني بطريقة صحيحة املقابض 

يجب أن تتحرك مبرونة

مقص scissors : يجب ان ال يشبك 
املقص مع مادة االختبار ( شاش ) يجب ان 
ال يربط املقص بطبقات من مادة االختبار 

gloves

Needle holder 
الفكان ميسكان ابرة اخليط اجلراحي 

باحكام وسهولة الفتح والغلق
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Sealing machine
جهاز التغليف الحراري

- يستخدم لتغليف أكياس التعقيم بنوعيها ( ورق/بالستيك)باستخدام احلرارة بحيث يتم 
مترير املغلفات حتت الرول املضغوط بحيث يتم االغالق باحكام ويكون مقاوما للتغيرات التي 

حتدث للمغلف داخل جهاز التعقيم.
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Seal check

1 - اختبار يومي لالجهزة
sealing machine 

2 - يتم تشغيل اجلهاز لفترة حلني وصول 
درجة احلرارة وثباتها الى املطلوب ( 180 - 

200 ) درجة مئوية
3 - توضع ورقة االختبار في حجم مناسب 

) flat real ) من ورقة التغليف

4 - توضع في اجلهاز ويتم اغالقها
5 - في حال االغالق متجانس بدون 

) pass ) فراغات
) fail ) 6 - العكس صحيح

7 - يتم ايقاف العمل باجلهاز fail ويتم 
اعادة االختبار بعد الصيانة
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التغليف بطريقة الظرف
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التغليلف بطريقة الطرد
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خامسا : تغليف الصواني الكبيرة : -

أوال: الطبقة األولى :-
x 140 Wrapping Paper Crepe green 100 بطريقة الطرد.

ثانيا : الطبقة الثانية :-
100x100 Wrapping paper soft blue بطريقة الطرد.

ثالثا : الطبقة الثالثة :
100x100 Wrapping paper soft white بطريقة الظرف.

يوضع املغلف مبنتصف الورقة )على شكل مثلث ( ونبدأ بطي اجلزء األسفل من املثلث مع 
ترك جزء من األعلى ثم اجلانب األمين مع ترك جزء من األعلى وكذلك اجلانب األيسر مع 

ترك جزء من األعلى وأخيرا طي اجلزء املقابل إلى الداخل وكذلك ترك جزء
من الى اخلارج وتعرف بطريقة ) الظرف ( .
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Cesarean set

towel clips 6
 -Retractor Doyen small

 -retractor kelly small 

  -Forceps low

Khocher )6(

Instruments pin )1(

Spencer well)6(

)Instruments pin)1

)Green armottage)8

)Little wood )4
 Cut cord SciBp )1( 

)Scalpel handle )2

 Forceps Dissecting

))3

Sponge holder )2(

Needle holder )3(

Scissors )3(
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Retract ors

Sciss
ors

 )4(

Towel clips
)6(

Bp blades
Dissecting+
Forceps )toothed /
non toothed

  Instruments list sheet )cesearean(

Forceps low

Cut cord Sci

Kelly Retractor

Dissecting / su-
ture cutting

Doyen retractor

)myo scissor(
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 needle
holder+sponge
holder
scissors+

Kocher + Spencer
well

Green armettage
Little wood+

cesarean

Sponge forceps

Green

)Needle holder)3

)Little wood)4

)Kocher )6
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Laprotomy
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)SCISSORS(

Uterine
forceps
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Hysterectomy 
straight + curved

pin2

Little wood
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Spencer well
 6 + 6

pin3

Straight artery forceps
6



96

towel clips + Retractors + Dissecting forceps
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laproscopy
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Laproscopy

Uterine sound Sims retractor

Needle holder  Toothed dissecting
forceps +B.p blade

Little woodOvam forceps

Towel clipsSponge holder

tenaculumSingel end currette Vasellum Hegars dilators
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D& C

Ovam forceps Double end cur-
rette

Sound uterineww

Speculum au-
ward vaginal

Towel Clips Hegars Dilators Sponge
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Evacuation

221auwar
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Episiotomy

Dissecting tooth-
non tooth forceps

Kocher

Needle forceps

Sci suture

Artery forceps

Sponge holder
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صواني عمليات الصباح
الكبرى/المتوسطة/الصغرى
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Retractors
spatula-

langenbeck-
devers-

Abdominal
Morris-

-Lehy holder
Monyhans -

-Right Angle
Kocher -

Little wood -
Artery forceps -

Douval
Allis

Babcock

Intestinal clamp
Needle holder

Metz
Mayo

Sponge

kelly

Robert artery
Spencer well

Mosquito

Tooth forceps
Non tooth
B.P handle

Towel clips
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PIN 1

Allis forceps littlewood

Babcock6 Artery  forceps

Lehy holder2

Right angle

Monyhan2

Doval artery
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PIN 1

 )Mitz)4 )Myo)2

)Needle Holder )4

)Sponge)2 )Intestinal)2
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PIN 3

Kelly artery 12
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PIN 4

Mosquito 6

)Robert artery)4

 Spencer )12(
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)Morris)1

)Langenbeck)2

Deavers 6

Kellys 2

Retractors

)Kelly - Devers-spatula--langenbeck-Morris-Abdominal( 
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Minor
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PIN 1

Monyhans 2Lehy 2Right angle 4
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PIN 2

Spencer 12Robert 2Kelly 6Mosquito 6
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PIN 3

Metz 2 Myo 2sponge 2Needle 3Kocher 4
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Mini- Minor
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PIN 1

Mitz Myo 2

needle hold- 2 sponge 1
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PIN 2

Kocher 2 Babcock 2 S.Artery 4Allise 4 little wood 4
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PIN 3

 Spencer 12 Mosquito 6
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MINI-MINOR
retractors+towel clips+B.p+Dissecting forceps
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Major/Minor/M.Minor

Robert-spencer+m
osquito

kelly

sponge

)M
itz-M

yo(

N
eedle holder

intestinal

babcock

A
llis

douval

Straight.A
rt. Forceps

M
ajor

M
inor

M
.M

in

little w
ood

kocher

Right angle

M
ony

Lehy

4

1

2

6

2

1

2

6

1

2

6

1

2

6

-

-

2

2

1

6

4

5

4

3

2

4

2

---

--

d

6

4

2

6

6

4

2

-

---

4

4

2

4

2

4

4

4

---

4

4

---

2

2

---

2

2

--
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1

2

6

6

2

1

1

1

Plastic Tray
Galipot
Cotton Balls
Gauze 12ply or 8ply 
,10cmx10cm
Dissecting Forceps
Paper Towel 50cmx50 
cm)green(
Wrap/Wrapping Paper 
50cmx50 cm
Sterilization Bag 
Code )F

D
ressing Set (: D

.Set

1

3

4

1

1

1

1

Galipot
Cotton Balls
Gauze 12ply or 8ply 
,10cmx10cm
Dissecting Forceps
Wrap/Wrapping Paper 
35cmx 35cm
20 packet in Steriliza-
tion Bag Code No.)T(
Keep Steam Indicator 
135C In Each Bag
Sealed, Labeled.

Soft D
ressing Set :

1

2

3

4

2

1

1

1

Tray )Aluminum Foil(
Galipot
Cotton Balls
Gauze 12ply or 8ply 
10cmx10cm
Dissecting Forceps
Paper Towel 50cm x 
50cm
Wrap/Wrapping Paper 
50cm x50cm
Sterilization Bag 
Code)F(
Sealed, Labeled

Lum
bar Puncture Set :

المغلفات ذات االستخدام الواحد
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1

2

6

6

2

1

1

1

Tray )Aluminum Foil(
Galipot
Cotton Balls
Gauze 12 ply 10cmx 
10cm
Dissecting Forceps
Paper Towel 50cmx 
50cm )green(
Wrap/Wrapping Pa-
per50cmx 50cm
Sterilization Bag 
Code No
)F(
Sealed, Labele

1

2

8

8

4

1

1

1

Aluminum Try
Galipot
Cotton Balls
Gauze 12ply 10cmx-
10cm
Dressing Forceps
Paper Towel 50cmx 
50cm
Wrap/ Wrapping pa-
per 50cmx 50cm
Sterilization Bag 
Code 
”F”
Sealed, Labeled.

1

2

3

8

1

2

1

1

Aluminum Tray
Galipot
Swab Stick
Gauze 12ply 10cmx-
10cm
Paper Towel 50cm x 
50cm
Dissecting Forceps
Wrap/ Wrapping pa-
per 
50cm x50cm
Sterilization Bag 
Code 
“F”
Sealed , Labeled

C
atheterization Set

Special D
ressing Set

Peritoneal D
ialysis Set
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1

2

2

4

12

1

1

1

Aluminum Tray
Galipot
Dissecting Forceps
Cotton Balls
Gauze 12ply 10cmx 
10cm
Paper Towel 50cm 
x50cm
Wrap/ Wrapping Pa-
per 50cmx 50cm
Sterilization Bag 
Code “F”
Sealed ,Labeled

1

3

1

1

1

1

Galipot
Cotton Balls
Dissecting Forceps
Wrap/ Wrapping Pa-
per 35 cmx35 cm
20 Packet In Steriliza-
tion Bag Code “T”
Keep Steam indicator 
135c In each Packet
Sealed, Labeled

1

2

2

1

1

1

Aluminum Tray
Galipot
Swab Stick
Gauze 12ply 10cmx-
10cm
Paper Towel 50cm x 
50cm
Dissecting Forceps
Wrap/ Wrapping pa-
per 
50cm x50cm
Sterilization Bag 
Code 
“F”
Sealed , Labeled

H
aem

o D
ialysis Set

Per/ V
aginal Set :

Injection Set
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1

4

4

1

Galipot
Cotton Balls
Gauze 12ply or 8ply 
10cmx10 cm
Wrap/ Wrapping Pa-
per 35cmx 35 cm
20 packets in Steril-
ization Bag Code “ T”
Keep Steam Indicator 
135c in Each Packet.
Sealed , Labeled

Baby C
are  Set

1

1

10 cm x10cm –12ply.
1x3x20
3 Pieces In Steriliza-
tion Bag Code ”J”
sealed
Each 20 Bag In Steril-
ization Bag Code ”H”
Sealed, Labeled

G
reen G

auze
1

1

5cm x5cm- 12ply or 
8ply
1x6x30
6 Pieces In Steriliza-
tion Bag Code ”A”
Sealed
Each 20 Bag in Steril-
ization Bag Code “P”
Sealed , Labeled

D
ental G

auze Big

5 cmx5 cm- 12ply or 
8ply
One Packet in One 
Sterilization Bag 
Code “B”
Sealed, Labele

D
ental G

auze Sm
all
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2

1

1x 2x 20
Sanitary Pads
Each 2 Pads In Steril-
ization Bag Code “B”
Sealed
20 Packets In Steril-
ization Bag Code “T”
Steam Indicator 135c
Sealed, Labeled

Sanitary Pads )Big

1x100 pcs )1 packet(
1 packet Gauze 12ply 
or 8ply
in sterilization bag 
Code D or Code R
Sealed and labeled

G
auze Packet

1 x1x 10
One Galipot
wrap /wrapping paper 
35cm x35cm
10 packet in steril-
ization bag code )L( 
small
Seal and label

G
allipots

1x1x10
paper towel 50cm 
x50cm
fold same like towels
One towel in code 
)B(, sealed.
10 packet in steriliza-
tion bag code )F(
Sealed, labeled.

P
aper Tow

el 10x1x1
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Cotton Balls normal 
size
30 cotton balls in ster-
ilization bag code )D(
Sealed, labeled.

C
otton Balls For Injection

Vag. Pack )CSSD 
made(
1x1x6
10cm Roll pack with 
tape 30 cm
1 packet in steriliza-
tion bag code )A(
Sealed.
6 packet in steriliza-
tion bag code )D(
Sealed, labeled

Vaginal pack

CSSD made Plain 
Roll Gauze and cot-
ton Roll
40cm x20cm steriliza-
tion bag code )D( or 
code )R(
Sealed. 2 packet in 
sterilization bag code 
)P(
Sealed, labeled.

Cotton D
ressing Pad &

 G
auze

Plain absorbent 
gauze roll 36” x100 
yards
)2 fold( CSSD made.
Gauze pad 24 ply –40 
cm x20cm
1x2x1
sterilization bag code 
) R(
Sealed.
2 packets in steriliza-
tion bag code )D(
Sealed, labeled.

G
auze D

ressing Pad
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X-Ray Detectable Roll gauze size 90cm 
x90 cm CSSD made
1x20 cm x50cm 16 ply
tape 40 cm
1x3x1
wrap/ wrapping paper 50cm x50cm
sterilization bag code )F(

A
bdom

inal Sw
ab

1x 12x 20
10 cm x10 cm –32 ply
With x- ray detectable each 12 pieces.
Wrap/wrapping paper 35cm x35cm
Sterilization bag code )Q(
Sealed.
Mark each packet code)R (
20 packet in sterilization bag code )T(
Steam indicator 135c.
Sealed, labeled.

TEC - REYG
auze

1x12x24
gauze 12 pieces , 16ply ,10cmx 10cm
wrap/wrapping paper 35cmx35cm
sterilization bag code )C (
make each sterilization bag code)P(
24 packet in sterilization bag code )T(
steam indicator 135c
Sealed, labeled.

Plain G
auze

1x4x20
gauze 12 ply or 8 ply , 10cmx10cm
sterilization bag code )J(
Sealed.
20 packets in sterilization bag code )H(
Sealed, labeled.

D
ressing G

auze

1
4
1
1
1
1
1

1x1
Galipot
Cotton balls large size
Sanitary pads
Dissecting forceps
Used instruments bag
Wrap/wrapping paper 50cm x50cm
Sterilization bag code )F(, sealed
Labeled.

care S
et P

erineal
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ثالثا:منطقة األجهزة

• أجهزة التعقيم بالبخار
• أجهزة التعقيم باحلرارة اجلافة

• أجهزة التعقيم بااليثيلني اوكسايد
• أجهزة التعقيم بالبالزما
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مراحل التعقيم بالبخار

1 - التفريغ االبتدائي :مرحلة تهيئة اجلهاز يعتمد اجلهاز على ضخ البخار داخل اجلهاز 
وسحبة مرة أخرى حتى يصل الضغط داخل اجلهاز إلى الضغط املطلوب و تتم هذة العملية 

عدة مرات و ذلك لكى يتم تهيئة اجلهاز ملرحلة التعقيم . تليها مرحلة سحب الهواء ( نبضات 
سالبة ) وهى تعتمد على سحب الهواء الداخلى دخول البخار إلى اجلهاز لطرد باقى الهواء 

املوجود باجلهاز تفريغ الهواء نهائيآ من اجلهاز .
2 -مرحلة التعقيم : وهذة املرحلة يتم فيها ضخ البخار بصفة مستمرة دون إنقطاع حتى 

يصل اجلهاز إلى درجة احلرارة املطلوبة وتستمر الى مدة زمنية محددة حسب البرنامج 
املختار .

3 -مرحلة التفريغ النهائي : يتم بها سحب البخار ودخول الهواء حتى مرحلة تعادل الضغط 
يتم في هذه املرحلة جتفيف املغلفات.
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chart

اللون األحمر: الضغط
اللون األخضر : احلرارة

التفريغ االيتدائي1

فترة التعرض )التعقيم(2

التفريغ النهائي3

1 2 3



129

البرامج

• األول: يستخدم لتعقيم املواد املسامية.
• ) 135 سيليزية – فترة تعرض 7 دقائق (.

• الثاني :يستخدم لتعقيم املواد احلساسة للحرارة.
• ) 121 س – 20 دقيقة (.

Bowei Dick test الرابع: االختبار اليومي •
) 135 س – 3.5 دقيقة(.
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فحص جهاز التعقيم بالبخار وتنظيفه قبل االستخدام :

1 . توصيل اجلهاز بالكهرباء و البخار و الهواء املضغوط.
2 . نظافة اجلهاز من أي قطع ورق أو اشرطه الصقه عالقة )فحص مصفاة فتحة التصريف(.

3 . خلو Gasket من أي شروخ مع تنظيفه بفوطه مبلله بصفة يوميه.
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 Acetic acid يتم تنظيف الجهاز باستخدام مادة

)محلول مخفف( acetic acid % 10 90 % ماء مع مراعاة عدم حدوث تالمس بني هذه املادة و 
.gasket

وضع خريطة الرسم ا لبياني في مكانها املناسب مع تسجيل رقم اجلهاز و التاريخ عليها، ويتم 
تغييرها إذا كانت بحاجة إلى تغيير و يحتفظ بها في امللف اخلاص باجلهاز و كذلك تأكد

. chart من تثبت األقالم امللونة األحمر واألخضر بطريقه رأسيه على
توضع ورقة daily sterilizer process log sheet على كل جهاز تعقيم قبل تشغيل 

اجلهاز تنظيف جهاز التعقيم.
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توضع جميع املواد بداخل السلة مع راعاة عدم 
ترك أي أطراف خارج السلة . 

ال حتمل السالل فوق احلد املسموح به . توضع 
املغلفات الصغيرة في األعلى .
توضع األوعية على جوانبها .

يراعى عدم وضع السالل احملتوية على املواد 
الواحدة داخل األخرى.

توضع املغلفات النسيجية في األعلى في حالة 
وجود مغلفات حتتوي على

أطقم اآلالت اجلراحية.
يترك مكان مناسب حول املغلفات.

ال يحمل أي جهاز إال عند تشغيله مباشرة وال 
توضع السالل في الداخل بانتظار استكمال 

احلمل مع مراعاة عدم مالمسة
املغلفات جلوانب وسقف غرفة جهاز التعقيم مع 
العلم انه يجب أن تكون املسافة بني سطح أعلى 

مغلف في غرفة
جهاز التعقيم و السطح الداخلي لغرفة جهاز 

التعقيم 5 سم .

توضع أكياس trans.reels علي جوانبها مائلة 
بحيث يكون وجه البالستيك إلى أسفل ووجه 

الورق إلى أعلى .
BATCH CODE NUMBER يتم وضع
على كل مغلف قبل إدخاله إلى داخل اجلهاز .

يغلق باب جهاز التعقيم في حالة عدم استخدامه.
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1 - نظام التحميل والتفريغ األوتوماتيكي مزود 
على جانبي جهاز التعقيم ( ذو بابني (.

2 - يتم وضع احلمولة اما مباشرة فوق الطاولة
.trolley املخصصة أو عن طريق االستعانة ب

3 - يتم اختيار البرنامج املطلوب بلمس الشاشة
بلوحة التحكم.

4 - يتم تشغيل نظام التحميل األوتوماتيكي 
بالضغط على الزر األخضر املوصل من الطاولة 

اخلاصة الى جهاز التعقيم.
5 - يراعى عدم وضع حمولة أعلى من االرتفاع

املسموح.

6 - ترتفع سطح الطاولة احململ باحلمولة مبقدار
معني رأسيا.

7 - ثم ينزلق أفقيا باجتاه غرفة جهاز التعقيم 
ثم ينخفض لتنزيل احلمولة بالداخل ومن ثم 

يتحركأفقيا خارج الباب.
8 - يغلق الباب أوتوماتيكيا ووتبدأ الدورة

املطلوبة بالتشغيل اوتوماتيكيا.

9 - بعد انتهاء الدورة املطلوبة يتم تفريغ احلمولة 
من اجلهة األخري ( الباب اآلخر جلهاز التعقيم 

)أوتوماتيكيا.

خطوات استخدام نظام التحميل األوتوماتيكي

- تسجل البيانات اخلاصة بكل جهاز من حيث وقت بدء الدورة و محتويات اجلهاز من املغلفات 
ودرجة احلرارة املستخدمة و فترة التعرض و حالة املغلفات بعد انتهاء الدورة.

- عند حدوث تلف في مواد التغليف اخلاصة باملغلفات قبل عملية التعقيم يتم إرجاعها إلى 
منطقة اإلنتاج إلعادة تغليفها مرة أخرى. 

- يتم متابعة الدورة وتؤخذ القراءات على األقل 3 مرات أثناء الدورة وتسجل أي مالحظات غير 
عادية ويبلغ مشرف املنطقة فورا التخاذ الالزم.

- الشاش والقطن و sanitary towels تعقم مرة واحد فقط وال يعاد تعقيمها عند تلف 
مواد التغليف بعد عملية التعقيم .
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طريقة تفريغ جهاز التعقيم :

- تترك املواد على األقل 10 دقائق بعد انتهاء الدورة .
- ارتداء GLOVES املناسب وعدم ملس املغلفات باليد .

. UNLOADING TROULEY يتم ازالة املواد من داخل غرفة جهاز التعقيم باستخدام -
- تترك املواد حتى تبرد متاما قبل إدخالها الى داخل مخزن املواد املعقمة .

- تفحص املواد ويتم التاكد من مطابقتها للشروط الواجب توافرها لقبول املغلفات بعد 
خروجها من غرفة جهاز التعقيم مع مراعاة عدم ملسها باليد ما أمكن وإذا كانت هناك ضرورة 

للمس أي من املغلفات يتم تطهير األيدي أوال .
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الشروط الواجب توافرها لقبول المغلفات 
بعد خروجها من غرفة جهاز التعقيم :

تختلف تبعا لنوع عملية التعقيم املستخدمة ولكن بصوره عامه هذا النظام يشمل :
- فحص املغلفات بعد إزالتها من داخل اجلهاز مع عدم إفساد نظام أو ترتيب مواد التغليف و 

مالحظة أي تلف أو خلل.
- إزالة املواد التالفة ( املغلفات املبلولة أو التي تعرضت مواد تغليفها للتلف بعد التعقيم يتم 

إرجاعها إلى منطقة اإلنتاج العادة تغليفها مره أخرى.
- املواد التي مت تعقيمها بواسطة أجهزة التعقيم ذات درجات حرارة منخفضة حتتاج إلى فترة 

تبريد قصيرة.
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بعض المغلفات التي ال تصلح
لالستخدام والتي يجب تغليفها وتعقيمها
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خطوات اجراء االختبار البيولوجي لجهاز التعقيم بالبخار 
RRBI  باستخدام

- تاكد من تاريخ انتهاء مغلفات االختبار.
- يستخدم عدد ( 1 ) مغلف اختبار فقط يوميا بعد.

.B&D اجتياز االختبار اليومي
- ضرورة عنونة املغلف بالبيانات اخلاصه برقم

اجلهاز وتاريخ اجراء االختبار.
- استخدم امبولة كنترول من نفس الكرتونه.

يوضع مغلف االختبار )اجتاه الطابع الى اعلى(
وذلك فوق فتحة التصريف.

بعد انتهاء دورة التعقيم يجب التاكد من تغير لون
املؤشر الكميائي ويتم استخراج االنبوله من داخل

املغلف مع اضافة بيانات املغلف تكتب على االمبولة.

يتم الضغط على جانبي االنبوله للتاكد من 
اغالقها باحكام ثم تتبع تعليمات اجلهة املصنعه 

.crushing في طريقة

توضع امبولة في احلاضنه عند درجة حرارة 60
مئوية ، يتم احلصول على النتيجة بعد 3 ساعات
)احلاضنة تعطي انذارا صوتيا عند فشل االختبار
بعد ساعه واحدة حسب تعليمات اجلهة املصنعه(.
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بعد الحصول على النتائج توضع األمبوالت في gallipot ويتم التخلص منها في 
.Sharp Box container الحاويات الصفراء المخصصة
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1 - راخبالب ميقعتال زاهج ليغشت متي دورة 
تسخني.

2 - يتم تسجيل رقم اجلهاز على خارج مغلف 
االختبار.

3 - دائما يتم استخدام مغلف واحد لالختبار مهما 
كانت سعة اجلهاز اال في حال وجود اكثر من فتحة 

تصريف.

4- توضع سلة مقلوبة فوق فتحة التصريف ثم 
يوضع مغلف االختبار ارتفاع السلة )10 - 20( سم.

5 - يجب ان يكون اجلهاز خالي من احلمولة  
)فارغ(.

6 - تشغيل البرنامج اخلاص ( درجة احلرارة 134 
مئوية فترة التعرض 3.5.

7 - في حال كان تغيير اللون متجانسا PASS واذا 
لم يتغير اللون تغيير متجانسا وبه بقع صفراء 

.FAIL
.FAIL8 - يعاد االختبار مرة اخرى في حال

9 - اذا تكرر ال FAIL ( فشل االختبار )يتم ايقاف 
العمل باجلهاز ويتم تبليغ املختص للصيانة.

10 - ضرورة تسجيل النتيجة.
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جهاز التعقيم بااليثيلين أوكسايد للآلت 
والمواد الحساسة للحرارة
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خطوات التشغيل :

1 .قبل استخدام اجلهاز تأكد من :
- تشغيل جهاز التكييف املوجود في املنطقة

- تشغيل جهاز الشفط
Alarm system تشغيل جهاز اإلنذار -

. يوصل اجلهاز بالتيار الكهربي وذلك عن طريق 
مفتاح توصيل التيار الكهربي اخلاص باجلهاز 

واملوجود في اجلهة اليسرى للجهاز (.
- يجب أن يكون في وضع التشغيل في جميع 

األوقات ) .

2 . يفتح الصمام اخلاص بالهواء املضغوط .

تأكد من مستوى املاء املقطر اخلاص باجلهاز .(
في األسفل جهة اليسار ).

يتم فتح باب جهاز التعقيم وذلك بتحريك مقبض 
الباب إلى أعلى جهة اليمني .

تأكد من وجود اإلبرة اخلاصة بثقب العبوة في 
املستوى السفلي مع مراعاة عدم وضع العبوة في 

حالة بروزها إلى أعلى.
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يوضع Steri - gas cartridge في املكان 
املخصص له داخل غرفة جهاز التعقيم .(عبوة لكل 

دورة ).

. توضع السالل احملتوية على املواد املراد تعقيمها 
داخل غرفة جهاز التعقيم ثم يتم إغالق الباب 

وذلك بتحريك مقبض باب غرفة جهاز التعقيم 
إلى اسفل .

يتم اختيار درجة احلرارة املناسبة من خالل مفتاح 
اختيار درجة احلرارة املوجود.
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حتدد الفترة الزمنية اخلاصة بفترة التهوية .
. printer يتم تشغيل .

start switch يضغط على مفتاح بدء الدورة

.. تأكد من صحة بيانات الدورة وذلك من خالل 
ورقة print out والتي سوف نحصل عليها بعد 

انتهاء الدورة .
13 . بعد انتهاء الدورة يتم فتح باب جهاز التعقيم 

وذلك بتحريك مقبض الباب إلى أعلى جهة 
اليمني ويتم عندها إخراج املواد من داخل غرفة 

جهاز التعقيم

عند خروج املواد ووضعها على الترولي اخلاص 
يراعى أن يكون اجتاه سحب الترولي بعيد عن 

املوظف .

. يتم إزالة العبوة الفارغة وال يتم رميها بل توضع 
في داخل غرفة جهاز التعقيم مع حمولة جديدة 

يتم التخلص منها في احلاوية الصفراء.
يتم الضغط على مفتاح stop وذلك العداد 

) . standby ) اجلهاز للدورة التالية

الفلتر اخلاص بخط الهواء املضغوط املوصل 
باجلهاز

compressed air line filters :
قبل تشغيل اجلهاز تأكد من عدم وجود أي قطرات 
air filter reservoirs ماء أو زيت موجودة في
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اختبار بيولوجي ألجهزة التعقيم بااليثيلين أوكسايد

1 - تاكد من تاريخ انتهاء الصالحية المبوالت االختبار.
2 - يستخدم عدد ( 2 ) امبولة اختبار + سرجنة + اوراق

FLAT REAL تغليف
3 - توضع االمبولة داخل السرجنة ثم تغلق عدد ( 3 ( 

FLAT REAL
4 - ( عدد مغلفني من االختبار ) توضع مع حمولة ( 

منتصف غرفة التعقيم /بجانب الباب )

5 - يوضع STERILIZATION TAPE اخلاص 
باالثيلني اوكسايد فوق املغلف

6 - تستخدم امبولة مفردة ( CONTROL ) مع 
ضرورة عنونة االمبولة

7 - توضع االمبوالت بعد كسرها في احلاضنه ( 37 ) 
درجة مئوية

8 - حسب تعليمات اجلهة املضعفه في تغيير اللون 
PASS <-- FAIL

9 - اليتم توزيع احلمولة اال بعد التاكد من نتيجة 
االختبار

10 - يتم التخلص من االمبوالت بالطريقة الصحيحه 
كما يتم مراعاة اتباع الطريقة الصحيحه للتخلص من 
( GAS CARTRIGE ) وذلك بتكسيره ورق تغليف 

FLAT REAL )
 YELLOW ثم يوضع في الدورة الالحقة ثم (

( TRASH
SHARP BOX ( النفاية الصفراء
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البرامج :

- برنامج تصل فيه درجة احلرارة إلى 37 سيليزية – فترة التعرض 3 ساعات –
مدة الدورة كاملة تعادل 5 ساعات و 30 دقيقة .

- برنامج تصل فيه درجة احلرارة إلى 55 سيليزية – فترة التعرض ساعة – مدة
الدورة كاملة 3 ساعات و 45 دقيقة .

مراحل الدورة األساسية :

. Pre- condition phase1
. gas expose phase2

. Aeration phase3 24 ساعة -

- تحميل غرفة جهاز التعقيم :-

ينطبق عليه النقاط السابقة ذكرها في تعبئة غرفة جهاز التعقيم بالبخار مع مراعاة
التقيد بنوعية املواد التي تعقم بهذا النوع من أجهزة التعقيم .
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الملف الخاص بجهاز التعقيم :

يحتفظ بالوثائق التاليه في امللف اخلاص بجهاز التعقيم :
- خريطة الرسم البياني.

. DAILY STERILIZER LOG SHEET ورقة -
- االختبارات التي جترى للجهاز و كذلك األعطال التي يتعرض لها.

المهام الوظيفية لمشرف المنطقة وقائدة المجموعة : -

1 -التأكد من إملام املوظفني ( جميع الفئات ) بطبيعة عملهم في منطقة
األجهزة

2 -املساعدة في تدريب املوظفني لرفع مستوى كفاءتهم
3 -اإلبالغ الفوري عن أي عطل في األجهزة وذلك باالتصال بالهندسة

الطبية
4 -اإلشراف على املوظفني ومتابعة أعمالهم واالحتفاظ بكل الوثائق

اخلاصة باألجهزة
5 -تنظيم العمل وتوزيع املهام واحملافظة على خطة العمل املوضوعة
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-التأكد من توفر جمع املواد األولية واألدوات التي يتم استخدامها في املنطقة
 B/D TEST PACKS / BIO - PACKS بكميات مناسبة لتغطية االحتياجات مثل
 ، RED AND GREEN PENS FORMALINE SOLUTION QUALITY

CONTROL ETS SHEET
8 -التأكد من عمل االختبارات اخلاصة باألجهزة وفحص النتائج وإبالغ رئيس

القسم عن أي مالحظات هامة عند حدوث أي طارئ
9 -اإلبالغ عن احلوادث التي يتعرض لها العاملون في املنطقة وتسجيلها

10 -املشاركة في تقييم املوظفني الذين يتم توزيعهم للعمل في هذه املنطقة
11 -إبالغ رئيس القسم عن احتياجات املوظفني واملشاكل التي يتعرض إليها

خالل العمل واملساعدة في حلها
12 -التأكد من عمل الفحص اليومي والروتيني لألجهزة واالتصال بالهندسة

الطبية عند حدوث أي أعطال فيها ومباشرة بشركة الصيانة عند الطوارئ
وذلك في حالة عدم تواجد من يتلقى البالغ من الهندسة الطبية

13 -التأكد من سالمة املؤشرات الفيزيائية اخلاصة باجلهاز أثناء الدورة وذلك
بعمل RANDUM CKECK لكل جهاز وتسجيل هذه النتائج في سجل

األجهزة
14 -املشاركة في كتابة STERILIZATION PROCEDURE وإضافة كل ما هو

جديد في املنطقة فيه
15 -التأكد من توفر INSTRUCTIO USE اخلاصة بكل جهاز حسب نوعه

والتأكد من استيعاب هذه التعليمات بوضوح لكل الفنيني و الفنيات الذين
يعملون على األجهزة
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جهاز التعقيم بالبالزما لآلالت والمواد الحساسة للحرارة

LCD screen

chamber

Printer
الطابعة

Foot pedal 
دواسة القدم

cassette
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Tyvek مواد التغليف

:tyvek تستخدم مواد تغليف خاصة تسمى
- مواد التغليف األخرى غير مناسبة وذلك الحتوائها على مادة السيلولوز التي متتص مادة 

الهيدروجني بيروكسايد وبالتالي عدم فاعلية التعقيم.

ال يتناسب استخدام المغلفات التي تحتوي على :
1 - السيليلوز

2. القطن
3. الورق

املواد النسيجية .
- يجب اختيار al indicator strip sterilization tape + chemic خاصة للتعقيم

بالبالزما.
- يجب ضبط درجة احلرارة الى درجة حرارة أقل من بقية األنواع األخرى (مواد تغليف)

160 مئوية.
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Standard cycle الدورة العادية
CSSD المستخدمة حاليا في

أو دورة Flex خاصة بالمناظير المرنة ) 40 دقيقة (

الوقت االجمالي للدورة = 47 دقيقة احلرارة: 50 مئوية
st.steel لتعقيم آلة جراحية ذات جتويف معدني

القطر: mm 0،7 أو أكثر
طول التجويف: mm 500 أو أقصر

أقصى حمولة ( آالت ذات 10 جتاويف ) 5 آالت لكل سله
tyflon أو polyethelen اذا كان التجويف مصنوع من

القطر= 1 مم أو أكثر
الطول = 1000 مم أو أقصر

أقصى حمولة = 20 قطعة في الدورة الواحدة
Standard cycle الدورة العادية

CSSD املستخدمة حاليا في
أو دورة Flex خاصة باملناظير املرنة( 40 دقيقة )

البرامج المستخدمة
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خطوات التشغيل

1- يتم تشغيل الزر الرئيسي يتم تسخني اجلهاز 
ملدة 10 دقائق ثم يضغط زر التشغيل.

2 - التأكد من وضع الكاسيت في املكان اخلاص.

3 - يفتح الباب باستخدام دواسة القدم

4 - توضع احلمولة بالطريقة الصحيحة.

5 - يجب عدم مالمسة املغلفات للجدار الداخلي.
 Ultraviolet يجب عدم تغطية املغلفات للمبة -

.lamp
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6 - يوضع االختبار البيويوجي مع كل حمولة

7 - يغلق الباب باستخدام دواسة القدم

8 -  يتم اختيار البرنامج املناسب بلمس الشاشة

9 -  بعد نهاية الدورة يفتح الباب ويتم ازالة 
احلمولة واالختبار البيولوجي

10 - بعد انتهاء الكاسيت يتم وضعه في الوعاء 
اخلاص والتخلص منه بالطريقة الصحيحة

11 - يتم االحتفاظ باملعلومات املدونة في ورقة 
الطابعة
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يحتوي الكاسيت على كبسوالت من الهيدروجين 
بيروكسايد السائل تكفي لتشغيل 5 دورات
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االختبار البيولوجي لجهاز التعقيم بالبالزما

1 - يجري االختبار البيولوجي مع كل حمولة.
2 - توضع امبولة االختبار داخل SYRINGE ثم 

تغلف بعدد ثالثة FLAT REAL من مغلفات 
.CTYREK خاصة

3 - يشغل جهاز التعقيم حسب البرنامج املختار 
.STANDARD درجة احلرارة = 55 مئوية

4 - بعد انتهاء الدورة توضع االمبولة في احلاضنة 
مع امبولة CONTROL ) درجة حراره 58 

مئوية ).
5 – يتم االحتفاظ بالنتيجة بعد جناح االختبار ( 

48 ساعه ).
6 - في حالة فشل االختبار يتم ايقاف العمل 

باجلهاز للصيانة ثم يعاد االختبار بعد الصيانة.
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 Dry heat  التعقيم بالحرارة الجافة

نوع الحمولة :
فازلين

بودر
يتم وضعها في gallipot ثم تغليفها بمواد تغليف خاصة
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التشغيل

سادسا : مراحل دورة التعقيم بجهاز التعقيم بالحرارة الجافة :
1 . مرحلة التسخني
2 . مرحلة التعقيم
3 . مرحلة التبريد

درجات الحرارة المستخدمة هي :
1 . 160 م --------- فترة التعرض 120 دقيقه
2 . 170 م --------- فترة التعرض 60 دقيقه
3 . 180 م --------- فترة التعرض 30 دقيقه

وحتسب فترة التعرض من بعد وصول درجة احلرارة
إلى الدرجة املطلوبة .

تعبئة غرفة جهاز التعقيم بالحرارة الجافة :
- توضع املواد بداخل غرفة جهاز التعقيم بطريقة تسمح 

بحرية حركة الهواء بني املغلفات وكذلك سهولة انتقال 
احلرارة من الهواء إليها .

- ترتب املغلفات بداخل غرفة جهاز التعقيم بحيث ال تكون 
مكدسه على ان تكون املسافة بني كل مغلف 10 مم .

- عدم وضع املغلفات فوق بعضها البعض .
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خطوات االختبار البيولوجي

- يتم استخدام عدد 5 شرائح اختبار توزع في اماكن متفرقة 
في اجلهاز توضع مع حمولة كاملة.

- تستخدم مواد تغليف خاصة.
- يتم تشغيل اجلهاز.

- يتم احلصول على النتائج في املختبر.
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مخزن المواد المعقمة

- يجب أن يتمتع املخزن املعقم مبواصفات انشائية 
معينة مع درجة حرارة باردة ونوافذ مغلقة للتاكد 
من استمرارية االحتفاظ باملغلفات معقمة لفترة 

الصالحية املسموح بها.
- يجب ربطه باملخزن االحتياطي ومخزن املواد 

األولية ومنطقة التغليف جترى احصائيات بشكل 
.FIRST IN FIRST OUT دوري
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طريقة توزيع المواد المعقمة :

- التأكد من جفاف اآلالت بعد خروجها من غرفة 
جهاز التعقيم مع جتنب وضعها بداخل احلاويات 

البالستيكية وهي ساخنة.
- التأكد من جفاف احلاويات البالستيكية قبل وضع 

املواد املعقمة بداخلها .
 wire basket توضع املواد املعقمة وهي بداخل -
في احلاويات البالستيكية grey box والتي يتم 

وضعها بعد ذلك في تروليات التوزيع.
- مراعاة حتميل الترولي حسب سعته مع جتنب 

وضع سالل ومغلفات تفوق حمولته.
- عند نقل املواد املعقمة إلي خارج املستشفى يراعى 

وضع املواد املعقمة بداخل األكياس البالستيكية 
البيضاء مع إحكام إغالقها وجتنب تركها مفتوحة 

حلني وصولها إلي اجلهة املستفيدة مع تسجيل 
محتواها من املواد املعقمة إضافة إلي اجلهة التي 

سوف ترسل.
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مخزن المواد االحتياطية

- من الضروري جدا االحتفاظ بكمية من املغلفات في املخزن االحتياطي الذي يجب أن 
يتمتع مبواصفات خاصة بحيث يتم فيه أيضا عنونه املغلفات بتاريخ انتهاء الصالحية .

- جترى االحصائيات بشكل دوري.
- يجب أن تكون األرفف على قدر عال من النظافة والترتيب .
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الغسيل األخضر

- يتم استقبال كمية من الغسيل األخضر بأنواعه بعد تنظيفه في مغاسل خاصة.
- يتم التاكد من العدد ، النظافة ، األنواع املتوفرة.

- يتم التغليف بالطريقة الصحيحة باستخدام أوراق تغليف مناسبة ومن ثم التعقيم 
بالبخار.
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الخياط

- عند احلاجة لقياسات معينة من الشاش يراعى وجود خياط العداد القياسات املطلوبة ومن 
ثم يتم التعقيم بالبخار.

- يفضل أن تكون الغرفة قريبة من منطقة الغسيل األخضر.
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مخزن المواد االولية

- يجب أن يتوفر مدخل منفصل للمواد األولية مع قرب املنطقة من منطقة التغليف.
- نظافة الغرفة واألرفف من املتطلبات الضرورية.

- التأكد من حصر الطلبية باالحصائيات الالزمة.
- نظافة الكراتني واألرفف.

- التاكد من تاريخ انتهاء الصالحية.
- فتح الكراتني عشوائيا للتاكد من سالمة التخزين في املستودعات.

- ضرورة الربط مع منطقة املخزن االحتياطي ومنطقة التغليف.
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أنواع النفايات

لون األكياس و الحاويات المستعملة

النفايات العامة
أزرق أو أسود 

النفايات المعدنية
أحمر أو أصفر  

النفايات الملوثة بمواد سامة للخاليا
- برتقالي 

النفايات الكيميائية
- حاويات مصنوعة من احلديد محكمة اإلغالق  

النفايات الملوثة بمواد مشعة
- أصفر 

األدوية و المستهلكات الطبية
- أصفر 

األدوات الحادة
حاوية مخصصة بلون أحمر  أو أصفر .
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definitions

Bioburden

• the number and types of microorganisms present on an object or sur-

face.

Biofilm

• a layer of material on the surface of an

• instrument or device which contains

• biological materials and in which

• microorganisms are imbedded

• Cleaning the removal of soil and reduction of

• microorganisms from a surface

Sterilisation

A validated process used to render a product free from viable micro-or-

ganisms.

It achieves the complete killing or removal of all types of micro-organisms, 

including bacterial spores.

Decontamination

A general term to cover methods of cleaning, disinfection and sterilisation 

for removal of microbial contamination from medical equipment to render 

it safe.



166

biological indicator

• an inoculated carrier contained within its primary pack ready for use

heating-chamber pre

• the heating of inner sterilizer-chamber surfaces to achieve predeter-

mined temperatures prior to the commencement

• of a sterilization cycle

conditioning

• treatment of product within the sterilization cycle, but prior to the holding 

time, to attain a predetermined

• temperature and humidity throughout the sterilization load

cycle complete

• indication that the operating cycle has been satisfactorily completed and 

that the sterilized load is ready for removal

• from the sterilizer chamber

cycle parameter

• specified value for a cycle variable

cycle variables

• the physical properties that influence the efficacy of the sterilization 

cycle

• NOTE For LTSF-sterilizers, the cycle variables include, but may not be 

limited to temperature, pressure, time, sterilant

• concentration.
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exposure time

• time between introducing the sterilant into the chamber and the start of 

the desorption phase.

post cycle flushing

- stage after “cycle complete” indication, during which the sterilization 

load is left in the closed chamber and the internal chamber atmosphere is 

exchanged.

pressure vessel

a vessel consisting of the sterilizer chamber, door)s( and other compo-

nents that form a permanent unit with the

sterilizer chamber and that are pressurised by the same pressure

process challenge device

item designed to simulate product and used to assess the penetration 

performance of the sterilization cycle

NOTE The device is so constituted that a biological or chemical indicator 

can be put in the place which is the most difficult

to reach by sterilizing agent)s(.The indicator should not interfere with the 

function of the process challenge device.
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Biofilm

•Accumulated biomass of bacteria and extracellular material that is tightly 

adhered to a surface and can not be removed easily

•(AAMI ST79:2008).

Biological Indicator

•A calibrated population of bacterial spores (of high resistance to the 

mode of sterilization being monitored( on or in a carrier,

•put up in a package which maintains the integrity of the inoculated carrier 

and which is of convenience to the ultimate user, that

•serves to demonstrate whether sterilization conditions were met.

Bowie - Dick Test

•A diagnostic test of a sterilizer’s ability to remove air from the chamber 

and prevent air re-entrainment.

Chemical Indicator

•A physical or chemical device employed to monitor one or more process 

parameters )variables( of the sterilization cycle in order

•to detect failures in packaging, loading, or sterilizer function. The chemi-

cal indicator usually consists of a sensitive chemical or

•ink dye that may vary in sensitivity from product to product.
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Decontamination

•The process by which contaminated items are rendered safe for handling 

by personnel who are not wearing protective attire.

Disinfection

•Process that kills pathogenic and other microorganisms by physical or 

chemical means (AAMI ST79:2008).

Enzymatic Detergent

•Instrument cleaning chemistry that is very effective in removing soils 

from reusable medical devices. These detergents contain

•enzymes that produce a specific chemical reaction. The enzymes assist 

in the cleaning process by breaking down organic soils

•(e.g., protein, blood, tissue, fat, starch). Specific enzymes are usually ac-

tive on only one type of soil

Passivated layer

•The use of a nitric acid bath during the manufacturing process of instru-

ments that removes impurities from the stainless steel and

•makes the surface passive and more resistant to corrosion (IAHCSMM, 

1994(.
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المصادر
www.efhss.com•

www.CDC.com•

Infection control today.com•

FDA/ AAMI•

)Personal Protective Equipment )PPE

•Specialized equipment or clothing used by persons decontaminating 

medical devices for flash sterilization to protect themselves

•from direct exposure to blood or other potentially infectious materials, 

including: fluid-resistant gloves, gowns, aprons with arm

•protection, head and foot coverings, high filtration surgical masks and 

eye protection )goggles/face shield(.

Shelf-life

•When the term is used with respect to a sterilized medical device, the 

period of time during which the item is considered safe to use.


