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	.  المصطلحات واالختصارات
 

Asepticخاٍل من الملوثات المسببة لألمراضمطهَّر

Bioburdenعدد الكائنات الدقيقة التي تعيش في أو على شيء يخضع لعملية تعقيمعبء حيوي

Biofilmن على األسطحغشاء حيوي التي تتكوَّ الدقيقة )كالبكتيريا(  الكائنات   طبقة رقيقة مقاومة من 
المختلفة وتكسوها

CENاللجنة األوروبية لتوحيد المقاييس

Checkبشكلفحص لوظيفتها  وأدائها  األدوات  لضمان سالمة  يدوي  واختبار  بصرية   معاينة 
سليم

Cleaningوالحركة تنظيف الكيميائي  الفعل  طريق  عن  العضوية  وغير  العضوية  المواد   إزالة 
الفيزيائية لمنظف بالترافق مع عمليتي التنظيف بالفرشاة والشطف

Contaminationث( على مادة أو جسم ماديتلوث وجود عنصر ضئيل أو غير مرغوب فيه )ملّوِ

Disinfectionاستعمال محلول مطهر إلبادة الكائنات الحية المسببة للعدوى، أو منع نمو هذهتطهير 
الكائنات

High‑level 
disinfection

 القضاء على األشكال النابتة من البكتيريا والفيروسات من خالل غمر األدوات،تطهير عالي المستوى
 التي خضعت لعمليتي التطهير األولي والتنظيف، في محلول مطهر، وتُستخدم

هذه العملية مع األدوات متوسطة الخطورة التي ال تتحمل التعقيم بالبخار
HIVفيروس نقص المناعة البشرية

ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر

ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

Medical deviceأي معدات طبية تُستخدم على المريض ألغراض الوقاية من مرض، أو اكتشافهجهاز طبي 
أو تشخيصه أو عالجه

Microbicidalعلىمبيد للميكروبات قدرتها  من  الحد  أو  والبكتيريا،  كالفيروسات  الميكروبات،  على   القضاء 
إحداث العدوى

Packagingحماية األدوات النظيفة من مخاطر تلوثها مجدًدا في أثناء المناولة وبعد تعقيمها،تغليف 
وذلك بهدف اإلبقاء عليها في حالة معقمة ومحمية إلى حين استخدامها

Pathogenبكتيريا أو فيروس أو كائن دقيق آخر يمكن أن يسبب المرضمسبب للمرض

Sterileيعتبر أي جهاز طبي معقًما ويشار إليه بصفة »معقم« إذا كانت احتمالية تلوثه معقم
بالكائنات الدقيقة القادرة على الحياة تعادل أو تقل عن واحد في المليون )معايير 

.)ISO و CEN منظمتي
Sterilizationعملية إبادة جميع الكائنات الحية )بما في ذلك األبواغ البكتيرية( الموجودة علىتعقيم 

سطح جسم أو في سائل
TBالسل

WHOمنظمة الصحة العالمية
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	.     مقدمة 
إلى  تحتاج  المستشفيات  إن أصغر  بل  معداتها ومستلزماتها.  تعقيم  إلى  المستشفيات  تحتاج 
أدوات جراحية معقمة الستخدامها في العمليات الصغرى، ومواد تضميد معقمة. فإذا احتوى 
أحد المستشفيات على وحدة جراحية كاملة، فإن تعقيم األدوات الجراحية والمفارش المصنوعة 
من الكتان ومواد التضميد المستخدمة في األجنحة وغرف العمليات يلعب دوًرا رئيسيًا في 

مكافحة العدوى. 

لذلك يجب توخي الحرص في المرافق الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية حتى يتسنى توفير 
مستلزمات جراحية معقمة وآمنة، ووحدات دم مأمونة لعمليات نقل الدم. وتزداد أهمية هذا 
األمر إذا كانت اللجنة الدولية تباشر أعمالها في مستشفى عام تعتبر الجراحات االختيارية أو 

شبه االختيارية جزًءا اعتياديًا من حجم العمل فيه. 

أن  ينبغي  وبالتالي  أيًضا.  الطبية  األطقم  على  خطًرا  التلوث  محتملة  المواد  معالجة  تشكل 
تتضمن إجراءات تنظيف هذه المواد وتطهيرها تدابير لحماية من يتعاملون معها. فالتعامل 
السليم والمعالجة اآلمنة للمستلزمات الجراحية جزء من االحتياطات القياسية الواجب مراعاتها 

في أي مرفق رعاية صحية، بما فيها المرافق المدعومة من اللجنة الدولية. 

ُعقدت حلقة عمل في 2004 ضمت ممرضين/ ات عاملين في غرف العمليات لدى اللجنة 
الدولية، وخبراء من منظمة أطباء بال حدود لمناقشة التحديات الرئيسية المتعلقة بالتعقيم في 
سياق العمليات اإلنسانية. وتمخضت حلقة العمل هذه عن صياغة النسخة األولى إلرشادات 

التعقيم. 

العلمية  الوقت لمراجعة اإلرشادات في ضوء االكتشافات  وبعد مرور عشر سنوات، حان 
األخيرة وإجراءات التعقيم الجديدة والتطورات التكنولوجية. 

جميع  في  بحذافيرها  اإلرشادات  في  المذكورة  واإلجراءات  األنظمة  تنفيذ  صعوبة  ورغم 
المرافق الطبية المدعومة من اللجنة الدولية، فإنها تمثل ممارسة جيدة وتحدد المعيار القياسي 
المطلوب تحقيقه لضمان توافر المستوى األساسي من السالمة. ويستدعي هذا أحيانًا االستثمار 

في البنية التحتية والمعدات والتدريب، ويتطلب كل ذلك التخطيط ووضع ميزانية. 

بمرافق  العمليات  غرف  في  العاملين  التمريض  أفراد  ليستخدمها  اإلرشادات  أَعّدت  وقد 
أنها ال تغطي جميع جوانب مكافحة  الدولية. ورغم  اللجنة  المدعومة من  الصحية  الرعاية 
المختارة كموارد في  المطبوعات  المعلومات، انظر  بالتفصيل )لمزيد من  العدوى والتعقيم 
»المراجع«(، إال أنها ستساعد أفراد تمريض غرف العمليات ممن يواجهون تحديات شتى 
في مختلف أنواع المستشفيات، إلعداد نظام بسيط وآمن لمعالجة مجمل المستلزمات الجراحية 

التي تحتاج إلى التعقيم. 

ويمكن تطبيق اإلرشادات في الظروف التي تشهد محدودية في الموارد، كما يمكن االستعانة 
بها لتقديم التدريب األساسي ألفراد تمريض غرف العمليات وألي فرد آخر يشارك في عملية 

التعقيم.
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	.     شكر وتقدير 
 

أود اغتنام الفرصة لإلعراب عن بالغ امتناني لجميع من قدموا لي يد العون والدعم خالل 
عملية مراجعة إرشادات التعقيم. 

وأتوجه بشكر خاص لمؤلفة النسخة األولى من اإلرشادات، السيدة “جيني هيوارد كارلسون”، 
على عملها الممتاز الذي يقوم عليه التحديث الحالي. 

وأنتهز الفرصة أيًضا لتوجيه الشكر لمن ساعدوا في مراجعة اإلرشادات الجديدة وتصحيحها، 
فلوال هذا الدعم المهني لم يكن هذا العمل ليخرج إلى النور. وأعبر عن امتناني بشكل خاص 
للسيدة “جولي بارنيت” التي دشنت المشروع وكتبت المسودة األولى. كما أعرب عن امتناني 
الشديد للسيد “هيرفي ني”، رئيس قسم التعقيم في المستشفى الجامعي بجنيف، لما قدمه من 

خدمات جليلة على صعيد الدعم والمشورة التقنيين. 

وأخص بالذكر السيدة “كاثرين أوشيه” لما قدمته من دعم متواصل ومشورة متخصصة طوال 
عملية المراجعة. 

أتقدم بخالص الشكر لكم جميعًا. 

جانيت دي فري 
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	.     معلومات عامة  
بالبخار )األوتوكالف(  التعقيم  الفعال ألجهزة  الوثيقة إرشادات لالستخدام  تضع هذه 
وإزالة التلوث البكتيري والتلوث بالمواد المختلفة وتحضير المستلزمات المعقمة، والتشغيل 

اآلمن ألجهزة التعقيم. 

يلعب التنظيف والتطهير والتعقيم دوًرا رئيسيًا في الوقاية من انتشار العدوى. ومع ذلك، يفتقر 
العديد من مرافق الرعاية الصحية إلى الوسائل المطلوبة إلجراء المهام األساسية لمكافحة 

العدوى والوقاية منها، أو ال يتلقى العاملون بها تدريبًا كافيًا على ذلك. 

ال بد أن يحتوي كل مستشفى على وسائل لتعقيم المعدات والمستلزمات. بل إن أصغر المرافق 
الصغرى،  الجراحية  العمليات  في  الستخدامها  معقمة  جراحية  أدوات  إلى  تحتاج  الصحية 
واألجنحة  العمليات  غرف  إمداد  من  التعقيم  قسم  يتمكن  أن  ويجب  معقمة.  تضميد  ومواد 

بكميات كافية من المواد المعقمة الستخدامها في األعمال الروتينية والطوارئ. 

وفي المرافق الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية، يتولى قسم التعقيم مسؤولية توفير المستلزمات 
آمنة ومعقمة. وكما تنص الممارسة رقم 49 من سياسة المساعدات للجنة الدولية، فإن لألمن 
البيولوجي أهمية قصوى. والكائنات الدقيقة الرئيسية التي تثير المخاوف هي فيروس نقص 
المناعة البشرية والبكتيريا المسببة لمرض السل، وفيروس التهاب الكبد الوبائي من النوعين 
B وC والمكورات العنقودية واألبواغ البكتيرية. لذا يلعب األمن البيولوجي وظيفة مهمة في 

المستشفيات ويتطلب وجود كوادر أساسية مدربة. 

ن من استخدامها بشكل آمن دون  الهدف من التعقيم هو معالجة المستلزمات الطبية بطريقة تمّكِ
تعريض المرضى أو المستخدمين للخطر. ولضمان تعقيم المعدات والمواد بشكل آمن، ال بد 
أن يكون الشخص الذي يستعملها مدربًا جيًدا وأن يكون جهاز التعقيم في حالة تشغيلية سليمة. 

ورغم صعوبة تطبيق األنظمة واإلجراءات المذكورة في هذه اإلرشادات في جميع المرافق 
تحقيق  التي تضمن  الممارسات  أفضل  تمثل  فإنها  الدولية،  اللجنة  فيها  توجد  التي  الصحية 
المستوى األساسي من السالمة. وينبغي أن تصبح هدفًا قاباًل للتحقيق في أي مرفق صحي 
تدعمه اللجنة الدولية شريطة تخطيط االستثمار في البنية التحتية األساسية وتخصيص ميزانية 

له. 

تستند جميع التغييرات والتعديالت التي أجريت على إصدار 2005 من هذه اإلرشادات إلى 
 )CEN( المقاييس لتوحيد  العالمية واللجنة األوروبية  أقرتها منظمة الصحة  التي  المعايير 
تقديم مستوى جيد من  بهدف ضمان  ذلك  المقاييس )ISO(. كل  لتوحيد  الدولية  والمنظمة 

الرعاية والسالمة للمرضى وموظفي الرعاية الصحية في المرافق التابعة للجنة الدولية. 

يحتاج موظفو الرعاية الصحية المسؤولون عن التعقيم إلى معرفة عميقة باآلتي: 
طبيعة الكائنات المسببة للعدوى؛ 	 
التدابير المتخذة للحد من انتشار األمراض؛ 	 
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كيفية القضاء على الكائنات المسببة لألمراض؛ 	 
كيفية استخدام أجهزة التعقيم بشكل آمن وفعال؛ 	 
 تصميم أجهزة التعقيم وتشغيلها؛ 	 
جميع أنواع الحموالت وأساليب التغليف وتفاعلها عند تعرضها للبخار؛ 	 
طرق فحص أداء أجهزة التعقيم. 	 
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5.     مبادئ التلوث 
أي جسم تخترقه كائنات مسببة لألمراض يعتبر “ملوثًا”. كما أن األدوات المستعملة في أي 
عملية تعتبر أيًضا ملوثة بكائنات دقيقة ومسببات األمراض من جسد المريض. وإذا لم تخضع 
هذه األدوات لتنظيف وتعقيم دقيقين قبل استعمالها مع مريض آخر، يمكن أن تنتقل مسببات 

األمراض من مريض إلى آخر. 

وتسمى تجمعات الكائنات الحية التي تعيش على المواد واألدوات والمفارش إلخ، بـ “العبء 
الحيوي” أو التلوث األولي. 

العدوى المكتسبة في المستشفيات هي العدوى التي تنتقل إلى المرضى خالل اإلقامة أو العالج 
الممارسات  العدوى خالل  من  الحاالت  هذه  انتقال  ويسهل  أو مركز صحية.  في مستشفى 

اليومية في المستشفى: 

إذا لم تكن األدوات المستخدمة في الجراحة خالية من الكائنات الدقيقة. 	 
إذا لم يغسل الموظفون أيديهم جيًدا قبل عالج المرضى وبعده. 	 
إذا لم تكن المواد المستخدمة في عالج الجروح خالية من الكائنات الدقيقة. 	 
إذا لم يتم التخلص من النفايات الملوثة بطريقة سليمة )انظر مطبوعة	 

     Medical Waste Management )إدارة النفايات الطبية( الصادرة عن اللجنة الدولية(. 
إذا كان الغذاء ملوثًا. 	 

والعدوى االنتقالية هي العدوى المنقولة من مريض إلى آخر عن طريق األجهزة واألدوات 
المكتسبة  باألمراض  لإلصابة  الرئيسية  األسباب  من  االنتقالية  والعدوى  الملوثة.  والمواد 

بالمستشفيات، وتخلف آثاًرا شديدة على المرضى: 
العمليات 	  من  والمزيد  أكبر،  تمريضيًا  مجهوًدا  تتطلب  المستشفى  في  الطويلة  اإلقامة 

وإعادة التأهيل؛ 
تفاقم المضاعفات الصحية التي قد تسبب الوفاة في نهاية المطاف. 	 

وبالنسبة إلى مقدمي الرعاية الصحية، يمكن أن تؤدي النفقات اإلضافية إلى ارتفاع “ميزانية” 
المستشفى حتى 10 بالمائة.1 

إلبادة  السليمة  والعمليات  العدوى  انتقال  آليات  فهم  من  الصحية  الرعاية  لموظفي  بد  ال 
الميكروبات حتى يتسنى للمرافق الصحية المدعومة من اللجنة الدولية تقديم رعاية صحية 

جيدة إلى المحتاجين إليها. 

منظمة الصحة العالمية، دراسة استقصائية عن مدى انتشار عدوى المستشفيات، حزيران/ يونيو 1987. 1
WHO, Hospital Infection Prevalence Survey, June 1987.
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التنظيف 
عملية تهدف إلى إزالة األوساخ واألتربة، لكنها ال تقضي على الكائنات الدقيقة واألبواغ. 

التطهير 
عملية إبادة جميع الكائنات الدقيقة الممرضة، لكن ليس األبواغ البكتيرية. 

التعقيم 
عملية إبادة جميع أشكال الحياة الميكروبية، بما فيها األبواغ البكتيرية، الموجودة على األسطح 

غير الحية )الجمادات(. 

5.	     طرق تقليل العبء الحيوي 

التعقیم

التطھیر

التنظیف

األبواغ الكائنات الدقیقة األوساخ واألتربة

الشكل 	    طرق تقليل العبء الحيوي 
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6.     تصنيف األدوات
       )تصنيف سبولدنج( 

قام الدكتور إي. إتش. سبولدنج في عام 1968 بتصنيف األدوات الطبية/ الجراحية إلى فئات 
للعدوى.  نشرها  إمكانية  بناًء على  الخطورة  ومنعدمة  الخطورة  ومتوسطة  الخطورة  عالية 

ويساعد هذا التصنيف في تقرير كيفية المضي في استخدام األدوات. 

األدوات عالية الخطورة

األدوات التــي تختــرق األنســجة الرخــوة أو 
العظــام أو الجهــاز الوعائــي، أو التــي يتدفــق 
الــدم مــن خاللهــا، ومــن أمثلــة ذلــك األجهزة 
الطبيــة المزروعــة التــي يجــب أن تكــون 

معقمــة عنــد اســتخدامها.

األدوات متوسطة الخطورة

ــة  ــية المخاطي ــس األغش ــي تالم األدوات الت
ــة  ــر الداخلي ــر الســليم كالمناظي ــد غي أو الجل
ومعــدات العــالج التنفســي، التــي تتطلــب 
تطهيــًرا عالــي المســتوى )التخلــص مــن 
جميــع الكائنــات الدقيقــة فيمــا عــدا األعــداد 

ــة(. ــواغ البكتيري ــن األب ــة م المرتفع

األدوات منعدمة الخطورة

المعـدات التـي تالمـس الجلـد السـليم، مثـل 
بجهـاز  الـذراع  وربـاط  السـريرية  المبولـة 
السـرير.  ومنضـدة  الـدم  ضغـط  قيـاس 
مـن  منخفـض  مسـتوى  هنـا  والمطلـوب 
عـن  العـدوى  انتشـار  فاحتماليـة  التطهيـر، 
لوثتهـا  إذا  إال  قليلـة،  األشـياء  هـذه  طريـق 
أيـدي موظفـي الرعايـة الصحيـة بمسـببات 
األمـراض. تحتـاج عندئـذ إلـى مجهـود فائق 
فـي التنظيـف والغسـل والتطهيـر، كما يجب 

معهـا. التعامـل  بعـد  األيـدي  غسـل 

الشكل 	  تصنيف سبولدنج 
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7.     تنظيم قسم التعقيم
قبل استخدام أي أداة، يجب تنفيذ مجموعة كاملة من اإلجراءات التي تمنع هذه األداة من أن 
تسبب أي خطر على المريض. والتعقيم ما هو إال إحدى حلقات سلسلة من األنشطة المطلوبة 
التي تضمن أن تكون األدوات معقمة وقت استخدامها. تشتمل كل حلقة على طرق وتقنيات 
خاصة تمنع تلوث األدوات والمواد واألنسجة الحية. ويسمى هذا المسار التقنية المعقمة وهي 
تغطية  المثال  سبيل  على  وتتضمن  الحية.  واألنسجة  والمواد  األدوات  تلوث  لمنع  مصممة 
العمليات، وغسل  وتنظيف طاولة  الجراحية،  العملية  معقم خالل  بغطاء جراحي  المريض 

وتطهير جلد المريض باستخدام اليود قبل بدء العملية. 

يجب الحفاظ على التقنية المعقمة أيًضا في قسم التعقيم. 

وتستخدم المستشفيات في الدول المتقدمة طرقًا مختلفة لتنظيم عملية تعقيم األدوات بالكامل 
)التجميع والتطهير األولي والتنظيف والتطهير والتغليف والتعقيم والتوزيع والتخزين(. وقد 
تنفيذها قسم متخصص قد ال يكون  يتولى  الميدانية أو ربما  المرافق  المهمة في  تغيب هذه 

موجوًدا في مكان المنشأة نفسها التي يوجد بها المرفق الصحي. 

هو  قسم جراحة،  تضم  التي  الدولية  اللجنة  من  المدعومة  المستشفيات  في  المفضل  الخيار 
في  الموجودة  األسطح  جميع  تكون  أن  وينبغي  المعقمة.  للمستلزمات  مركزي  قسم  إنشاء 
ينبغي أن تكون  للتنظيف. كما  قابلة  )الجدران واألرضيات واألسقف واألرفف(  القسم  هذا 
التهوية واإلضاءة الجيدة متوفرة في جميع الغرف. وفي البيئات الصعبة )المليئة باألتربة أو 
الحشرات الطائرة، أو التي تعاني دماًرا في البنية التحتية، أو شديدة الحرارة/ البرودة( يجب 
تحقيق نوع من التوزان يسمح بتوفير تهوية وإضاءة كافيتين وتجنب احتمالية تلوث المواد 

النظيفة. وتحتم الضرورة في هذا الصدد توفير إمدادات المياه والكهرباء دون انقطاع. 
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7.	     مسار تدفق األدوات عبر قسم التعقيم المركزي 

7.	.	  منطقة التنظيف )أو منطقة األدوات الملوثة(

هي المنطقة التي تُجمع وتُسجل وتُنظف وتُجفف فيها األدوات القابلة إلعادة االستخدام. ويمكن 
إجراء كل هذه األنشطة في الغرفة نفسها شريطة أن يسير تنفيذ الخطوات كلها في اتجاه واحد 
فقط، ويجب أال ترجع أي أدوات نظيفة إلى الخلف باتجاه منطقة األدوات الملوثة – أي يجب 

أال تختلط األدوات الملوثة والنظيفة أبًدا. 

بعض  في  النحو.  هذا  على  التدفق  تسهل  بطريقة  الملوثة  األدوات  منطقة  تصميم  ينبغي 
من  بالرغم  النظيفة،  األدوات  ومنطقة  الملوثة  األدوات  منطقة  بين  جدار  يفصل  األماكن، 
ضرورة اتصال المنطقتين عن طريق باب )أو بوابة صغيرة( لتسهيل نقل األدوات. ويتعين 
الملوثة، وقبل  نقلها من منطقة األدوات  للتأكد من تنظيفها جيًدا قبل  فحص جميع األدوات 
تجفيفها وتغليفها. وفي حال عدم تنظيف أي أدوات تنظيفًا جيًدا يجب إعادة تنظيفها قبل نقلها 

من منطقة األدوات الملوثة. 

←  ينبغي أن يكون الوصول إلى منطقة األدوات الملوثة سهاًل من أقسام الجراحة والوالدة 
أن  يجب  كما  االستخدام،  إلعادة  القابلة  األدوات  تسلُّم  تيسير  بغرض  الجراحية  والطوارئ 

تجاور منطقة األدوات النظيفة.

7.	.	  منطقة التغليف )أو منطقة األدوات النظيفة( 

هذه المنطقة مخصصة لفحص/ معاينة األدوات، وإعادة تجميع أطقم األدوات، والتطهير عالي 
المستوى، وتغليف الحزم وتخزينها تمهيًدا لعملية التعقيم. وينبغي استبعاد األدوات التالفة حتى 
ينظر كبار الممرضين/ الممرضات في أمرها. وينبغي أن يفصل جدار بين منطقة األدوات 
النظيفة ومنطقة األدوات الملوثة، على أن يتصال بباب )أو بوابة صغيرة( لتسهيل نقل المواد. 

←  ينبغي أن يكون موقعها بين منطقة األدوات الملوثة ومنطقة التعقيم. 

التنظیف
_

منطقة األدوات 
الملوثة

التغلیف
_

منطقة األدوات 
النظیفة

التعقیم بالبخار
_

المنطقة المعقمة

منطقة
 التخزین 
والتوزیع

التنظیف
_

منطقة األدوات 
الملوثة

التغلیف
_

منطقة األدوات 
النظیفة

التعقیم بالبخار
_

المنطقة المعقمة

منطقة
 التخزین 
والتوزیع
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التنظیف
_

منطقة األدوات 
الملوثة

التغلیف
_

منطقة األدوات 
النظیفة

التعقیم بالبخار
_

المنطقة المعقمة

منطقة
 التخزین 
والتوزیع

7.	.	  منطقة التعقيم بالبخار )أو المنطقة المعقَّمة( 

التعقيم  جهاز  في  بالبخار  للتعقيم  الجاهزة  األدوات  لتسجيل  مخصصة  المنطقة  هذه 
الفني  الخبير  مع  بالتعاون  التعقيم  لجهاز  المناسب  الحرارة  مصدر  ويحدَّد  )األوتوكالف(. 
)فني المستشفى المدرب(. ويتوقف االختيار بين الكهرباء/ الغاز/ الكيروسين على نوع جهاز 
التعقيم ومستوى المرفق الصحي ومدى توافر الكهرباء/ الوقود، وينبغي مناقشة هذه المسألة 
مع مهندس برنامج المياه واإلسكان، وأحد مهندسي الطب الحيوي باللجنة الدولية إن وجد. 

←  من المهم ضمان توافر مساحة فارغة حول جهاز التعقيم من جميع الجوانب بما يكفي 
الستخدامه بشكل آمن وإلجراء الصيانة. وينبغي أال تقل المسافة الفاصلة بين أجهزة التعقيم 
TBM سعة 90 لتًرا والمعدات األخرى والجدران المحيطة عن 0.60 متر. ويجب عمل 
منفذ للبخار بالتطابق مع مواصفات الجهة المصنعة )يُصنع هذا المنفذ عادة في جدار خارجي 
يصل إلى منطقة خارجية مفتوحة حتى ال تؤذي سخونة البخار المتسرب العاملين(. ويجب 

أن يقتصر التعامل مع هذا المنفذ على العاملين المؤهلين. 

7.	.	  منطقة التخزين والتوزيع 

هذه المنطقة مخصصة لتخزين الحزم المعقمة إلى أن يتم توزيعها. ومن المهم أن تحتوي 
على مكان للتخزين يحمي األدوات والمواد المعقمة من احتمالية تلوثها، سواء باألتربة أو 
الحشرات أو تلف الحزم أو الرطوبة أو الضوء، ويحافظ عليها في حالة تعقيم إلى أن تُستخدم.

 
← ينبغي أن تخصص لها غرفة مستقلة بجوار منطقة التعقيم. 

التنظیف
_

منطقة األدوات 
الملوثة

التغلیف
_

منطقة األدوات 
النظیفة

التعقیم بالبخار
_

المنطقة المعقمة

منطقة
 التخزین 
والتوزیع
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8.     االحتياجات من الماء والكهرباء 
فيما يلي متوسط الكمية المطلوبة من الماء في غرفة التعقيم حصًرا )ال يشمل ذلك األنشطة 

الجارية في غرفة العمليات(.2 

إجراء ما قبل التطهير لألدوات وتطهيرها وشطفها وتنظيفها: 
100 لتر/ العملية )حمولة األدوات بالكامل ألي نوع من الجراحات( 	 
30 لتًرا/ عملية الوالدة )جميع أدوات الوالدة غير الجراحية( 	 
30 لتًرا/ 5 أطقم تضميد و5 أطقم خياطة جروح 	 

جهاز التعقيم: 
48 لتًرا/ دورة جهاز التعقيم TBM سعة 90 لتًرا 	 
8-16 لتًرا/ دورة جهاز التعقيم سعة 45 لتًرا	 

 
التطهير عالي المستوى: 

35 لتًرا/ اإلجراء 	 

تنظيف/ تطهير الغرفة ونظافة أيدي العاملين: 
30 لتًرا/ اليوم بحد أدنى	 

 
للعلم: 
إمدادات المياه المطلوبة في قسم الجراحة: 100 لتر/ العملية الجراحية 	 

مهم:
يجــب أن تكــون ميــاه دورة التجفيــف بجهــاز التعقيــم بــاردة )> 25 درجــة مئويــة إن 	 

أمكــن(. 
عسر الماء: ينبغي استخدام ماء يسر لتجنب تراكم رواسب كلسية 	 
ــة 	  ــاه ودرج ــتهالك المي ــق باس ــا يتعل ــة فيم ــة المصنع ــات الجه ــاة مواصف ــب مراع يج

 ،Getingeو ،Matachana الحــرارة والضغــط فــي أجهــزة التعقيم األكبر ســعة )مثــل
وCisa(. يرجــى استشــارة مهنــدس الطــب الحيــوي فــي جنيــف قبــل تركيــب أجهــزة 

تعقيــم مــن هــذه األنــواع. 

انظر. 2
P.Perrin, H.E.L.P. Public health course in the management of humanitarian 
aid, ICRC, Geneva, 2001.
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	.     دورة التعقيم  
 

منع انتشار العدوى: يجب أن تكون حركة تدفق األدوات في اتجاه واحد فقط، وغير مسموح 
برجوع األدوات إلى الخلف، كما ال يُسمح أبًدا باختالط األدوات النظيفة والملوثة. 

	.	     التجميع

استخدم سالاًل مثقبة موضوعة في حاويات مغلقة. 

األسباب 
التجميع اآلمن 	 
تقليل مناولة األدوات الملوثة 	 
نقل األدوات إلى غرفة التعقيم بسهولة وأمان 	 
الحد من خلط أطقم األدوات الجراحية 	 
إجراء التطهير األولي بشكل أسهل وأسرع 	 
سهولة العثور على هذه السالل بأسعار رخيصة في األسواق المحلية 	 

الهدف 
ضمــان الحفــاظ علــى ســالمة العامليــن والحــد مــن خطــر انتشــار الكائنــات الدقيقــة فــي البيئــة 
ــي أســرع  ــر ف ــل التطهي ــة وإخضاعهــا إلجــراء مــا قب ــع األجهــزة الطبي ــث ينبغــي تجمي حي
وقــت ممكــن بعــد اســتخدامها. وفــي غرفــة العمليــات، يجــب نقــل األدوات للتنظيــف بعــد كل 
ــا علــى األقــل. كل هــذا بغــرض  عمليــة. أمــا فــي األجنحــة، فينبغــي تجميعهــا مرتيــن يوميً

الحيلولــة دون جفــاف الــدم واإلفــرازات علــى األدوات.
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الشكل 	  سالل مثقبة 
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	.	     إجراء ما قبل التطهير

الهدف 
التلوث،  من خطر  الحد  عليه  يترتب  ما  المعدات،  أسطح  على  الدقيقة  الكائنات  عدد  تقليل 

وضمان الحفاظ على سالمة الموظفين الذين يتعاملون مع المعدات. 

 Laboratoires Anios من إنتاج HEXANIOS ® %0.5 اإلجراء: محلول
)الخواص الميكروبيولوجية: انظر الملحق 3( 

تعليمات االستخدام: محلول مركز يخفف إلى نسبة 0.5% قبل االستخدام 
← شوط واحد )25 مل( من مضخة معايرة الجرعات لكل 5 لترات ماء
← شوطان )50 مل( من مضخة معايرة الجرعات لكل 10 لترات ماء

       
الطريقة 

يحضَّر حوض النقع/ المحلول تبعًا لحجم األدوات الطبية )5 أو 10 لترات(. 	 
تُغمر األدوات في حوض النقع تماًما لنقعها لمدة 15 دقيقة )باستخدام مؤقت زمني(. 	 
تُشطف األدوات بماء نظيف. 	 
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الكود:
XLABALAR60M 

 Alarm clock, analog, 1 mn-60 mn, pce 

الشكل 	  مؤقت للتنبيه 

ينبغي إخضاع األدوات والمعدات إلجراء ما قبل التطهير وتنظيفها في أسرع وقت 
ممكن بعد استخدامها لمنع تكّون غشاء حيوي )بيوفيلم(. 

تخلص من المحلول المستعمل. وقم بتحضير حوض جديد لكل حمولة. 
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	.	     التنظيف والتطهير والتجفيف

الهدف 
إزالة الدماء واإلفرازات والنفايات العضوية عن طريق الفعل الكيميائي لمنظف 

) ® Hexanios( بالترافق مع الحركة الميكانيكية لعمليتي التنظيف بالفرشاة والشطف. 
وهنا يجب تنظيف جميع األدوات بعناية قبل عملية التعقيم. 

يجب تنظيف األدوات والمعدات وتطهيرها تماًما، وإال فستفقد عملية التعقيم فعاليتها. 

 HEXANIOS ® %0.5 :اإلجراء
تعليمات االستخدام: محلول مركز يخفف إلى نسبة 0.5% قبل االستخدام 

← شوط واحد )25 مل( من مضخة معايرة الجرعات لكل 5 لترات ماء 
← شوطان )50 مل( من مضخة معايرة الجرعات لكل 10 لترات ماء

       
الطريقة 

يحضَّر حوض النقع/ المحلول تبعًا لحجم األدوات الطبية )5 أو 10 لترات(. 	 
تُغمر األدوات في حوض النقع تماًما، وتُنظف بالفرشاة جيًدا ثم تُترك للنقع في المحلول 	 

لمدة 15 دقيقة. وتُشطف جيًدا بماء نظيف، ثم يتم التخلص من ماء الشطف وتجفيفها 
بقطعة قطن نظيفة. 

يمكن االحتفاظ بهذا المحلول لمدة 		 ساعة بحد أقصى. ويراعى تحضير حوض 
جديد فور مالحظة وجود تلوث )َوَسخ(. 

	.	     الفحص للتأكد من سالمة األدوات وبقائها على هذه الحالة 

األدوات الطبية أدوات دقيقة غالية الثمن. وقد يسبب ترسب كميات ضئيلة من الدم إحداث 
تآكل )صدأ( خطير بها بسهولة. وتسوء حالة هذا التآكل بفعل الرطوبة والحرارة المرتفعة 
تصبح  ربما  بل  باألدوات،  أضرار خطيرة  التآكل  هذا  وتنجم عن  التعقيم.  عملية  أثناء  في 
الفائدة وتشكل خطًرا على المريض. لهذا ينبغي فحص كل أداة بعناية قبل تغليفها.  عديمة 
فإذا ظهرت عليها أعراض التالف أو لم تعد تعمل، ينبغي إبالغ كبير الممرضين حتى يتسنى 

استبدال األداة. 

استخدم الزيت عند اللزوم، لكن استخدام فقط زيوت األدوات الخالية من السيليكون، والتي 
تسمح للبخار بالنفاذ في أثناء التعقيم. وينبغي شطف األدوات إلزالة الزيوت الفائضة وتجفيفها. 
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الشكل 5  فحص األدوات 
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	.5     التغليف 
الهدف 

قبل التعقيم: يحمي التغليف األدوات النظيفة من خطر التلوث. 	 
يجب أن تكون الحزم المغلفة سهلة الفتح وبشكل يسمح بالحفاظ على بقائها معقمة عند 	 

فتحها.  
يجب أن تكون الحزم المغلفة منفذة للبخار، وطاردة للماء ومقاومة للقطع وغير منفذة 	 

للكائنات الدقيقة. 
بعد التعقيم: تحفظ الحزم المغلفة األدوات في حالة معقمة إلى أن يتم استخدامها. 	 

	.5.	   نوعا ورق التغليف 

الورق غير المنسوج 
تُغلف األدوات في سالل سلكية ملفوفة بطبقتين من الورق غير المنسوج )أقوى من ورق 

الكريب(. وينبغي لف السالل مرتين بورقتين منفردتين. 

ورق الكريب 

استخدم ورق الكريب مع األدوات المفردة وأجهزة اإلنفاذ الحراري وأطقم التضميد والشاش 
)في مجموعات تتألف من 10-20 قطعة من الشاش، نظًرا ألن استخدام الحاويات األسطوانية 

لم يعد موصى به(. 

اإلجراء 
يجب أن يفوق حجم الورق المستخدم إجمالي حجم األدوات المراد تغليفها بـ 3 إلى 4 مرات 

على األقل )عرًضا وطواًل(. 

بعد استخدام ورق التغليف في جهاز التعقيم، ال يمكن إعادة استعماله مرة أخرى. حيث تنسد 
مسام الترشيح في الورق بعد المرة األولى للتعقيم، لذا ال يعود استخدامها في الجهاز ممكنًا. 

استخدم طريقة تغليف المربع أو الظرف األمريكي لكلتا الطبقتين. 

أغلق الحزمة بعناية باستخدام الشريط الالصق الخاص للتعقيم.
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الكود:
 XSTEBASK	0	

 Basket, Sterilizing, 201x145x50 mm plus lid
 XSTEBASK	0	

 Basket, Sterilizing, 380x240x90 mm plus lid
 XSTEBASK50	

 Basket, Sterilizing, 480x240x90 mm plus lid
 XSTEBASK	0	

 Basket, Sterilizing, 300x200x35 mm plus lid
 MSTESTSH

 Sheet Sterilisation +/- 60 gr/m2, 120x120 cm non woven

الشكل 6  تغليف السالل بطبقتين من الورق غير المنسوج 
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	.5.	   طريقة تغليف الظرف األمريكي 

1

4

7

2

5

8

3

6

9

الشكل 7   طريقة تغليف الظرف األمريكي 

	.6     التعقيم بالبخار المشبع – جهاز التعقيم )األوتوكالف( 
	.6.	    معلومات عامة 

تعقيم المواد باستخدام البخار والضغط طريقة موثوقة إلبادة جميع أشكال الحياة الميكروبية. 
ويجب استخدام جهاز التعقيم بطريقة سليمة وفهم وظيفته بدقة لتحقيق الفعالية المرجوة. يجب 
االلتزام بدقة بالطريقة/ الخطوات الموصى بها من جانب الجهة المصنعة، وإال فلن تكتمل 

عملية التعقيم )انظر الملحقات 5 و6 و7 و8(. 

جهاز التعقيم هو باألساس إناء ضغط كبير يعمل بالبخار المضغوط الذي يؤدي دور 	 
البخار عاليًا، ما يزيد محتواه الحراري  المرتفع حرارة  التعقيم. ويرفع الضغط  عامل 

وقدرته على التعقيم. 
يستطيع البخار اختراق األجسام ذات األسطح الباردة، فبمجرد مالمسة البخار لسطح 	 

أبرد يتكثف فوًرا متحواًل إلى ماء. يُحدث هذا ضغًطا سالبًا على نقطة التكاثف ويجذب 
المزيد من البخار إلى تلك البقعة. ويستمر التكاثف ما دام سطح التكاثف أبرد من حرارة 

البخار، وبمجرد تساوي درجات الحرارة، تتشكل بيئة مشبعة بالبخار. 
تحقيق مستوى رطوبة مرتفع ومتعادل في بيئة البخار والهواء مهم إلجراء التعقيم بشكل 	 

فعال. كما يقتل البخار الخاليا ويخثر البروتينات بفعالية. 
يُعتقد ان الحرارة الرطبة تقتل الكائنات الدقيقة لما تسببه من تخثر للبروتينات األساسية. 	 
تموت الكائنات الدقيقة بسبب تراكم األضرار غير القابلة لإلصالح في جميع وظائف 	 

التمثيل الغذائي بها. 
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	.6.	   دورة التعقيم بالبخار 

تتكون دورة التعقيم بالبخار من مراحل مختلفة.

���������

غط
ض

ال

الجوي

الزمنیة مراحل الدورات مسبقة التفریغالزمن المدة 
للتعرض

المدة الزمنیة 
للتجفیف

درجة حرارة 
التعرض

الشكل 8   دورة التعقيم بالبخار 

	.6.	   درجة حرارة دورة التعقيم 

جميع األدوات الجراحية والمفارش المستخدمة في الجراحات الكبرى 
الخيار 	: 			 درجة مئوية عند 	.	 بار لمدة 8	 دقيقة	 

)			 درجة مئوية = 	.	 بار في الضغط النسبي، 	.	 بار في الضغط المطلق،  
و85	.0 بار في الضغط الجوي( 

	.6.	   السالمة

نظًرا ألن جهاز التعقيم يستخدم البخار والحرارة والضغط، ترتفع احتمالية تعرض األفراد 
للمخاطر ووقوع الحوادث لذلك ينبغي على العاملين ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة 
كالقفازات المقاومة للحرارة ونظارات حماية العينين ومعطف المختبر، وباألخص عند تفريغ 

جهاز التعقيم. 

وينبغي أال تفترض أن درجات الحرارة والضغط قد انخفضت عند فتح الغرفة. حتى إذا كانت 
قراءة مقياس الضغط “0”، افتح الغرفة بحذر، وال تبدأ إال بفتحة صغيرة حتى يتبدد البخار 

)ال تفتح الباب مرة واحدة وإال فقد يندفع البخار إلى الخارج ويسبب لك حروقًا(. 

بعد فتح الباب، اترك األدوات بالداخل خمس دقائق قبل التعامل معها. سيقلل هذا المخاطر 
الناجمة عن الغليان وما يسببه من حروق. 

الفنيين  أحد  من  واطلب  التشغيلية.  حالته  سالمة  من  للتأكد  بانتظام  التعقيم  جهاز  افحص 
بالمدربين بالمستشفى اتباع جدول الصيانة المحدد

)Medical Equipment Procedures in ICRC Hospital Care Projects,
 R. Ayer May 2013(. 

ويعمل . 1 بإحكام،  الباب  يُغلق   – البدء 
الغطاء على تدفئة الغرفة 

الغرفة، . 2 إلى  البخار  يدخل   – التطهير 
طريق  عن  الهواء  تطهير  يتم  بينما 

صمام تصريف الغرفة 
الضغط . 3 نبضات  تواصل   – التهيئة 

السالبة  التفريغية  والنبضات  الموجب 
وتطهير  الحمولة  تسخين  المتتابعة 

الهواء 
البخار . 4 ضغط  يتراكم   – التسخين 

والضغط  الحرارة  إلى  للوصول 
المحددين للتعرض 

للتعرض . 5 الزمني  العد  يبدأ  التعرض – 
المدة  خالل  المحددة  الحرارة  لدرجة 

المضبوطة 
تصريف العادم – يفتح صمام تصريف . 6

الغرفة، وتحدث مياه القاذف فراًغا في 
الغرفة لتصريف البخار 

التجفيف – تتحكم مياه القاذف في الفراغ . 7
المضبوطة  المدة  خالل  الغرفة  داخل 

للتجفيف 
إلى . 8 الغرفة  تعود   – الهواء  دخول 

مستوى الضغط الجوي 
اكتمال الدورة – يمكن فتح الباب . 9

تتبع اللجنة الدولية للصليب األحمر. 3
Ordonnance sur la prévention de la maladie de Cruetzfeldt -Jacob lors des 
interventions médico- chirurgicales

)قانون الوقاية من مرض كروتزفيلد جاكوب خالل األنشطة الطبية والجراحية( السويسري الصادر في
.)OMCL, RS 818.101.21( 2002 20 تشرين الثاني/ نوفمبر
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	.7     المراقبة
الهدف 

يجب أن يكون باإلمكان إثبات أن جهاز التعقيم كان يعمل بشكل سليم في تاريخ تعقيم كل 
الغرض، توصي  لهذا  الضرورية. وتحقيقًا  المعايير  استوفت  قد  التعقيم  حمولة، وأن دورة 
التعقيم خالل  جهاز  في  المؤشرات(  )أو  المادية  الظروف  بتسجيل   CENو ISO منظمتا

العملية. 

	.7.	   التأكد من إتمام دورة التعقيم 

 TST الكواشف الكيميائية = شريط مؤشر  	.	7..	

بفعل  الداكن(  األزرق  إلى  األصفر  اللون  من  )تتحول  كيميائي  بتغير  الكواشف  هذه  تمر 
 .)TST( العوامل التي تتعرض لها: المدة الزمنية – البخار – درجة الحرارة

لمراقبة  الجراحية  لألدوات  الكبيرة  السلكية  السلة  في   TST يجب وضع شريط مؤشر ←
المدة الزمنية والبخار ودرجة الحرارة داخل الحزم. وال يلزم هذا اإلجراء ألطقم األدوات 

الصغيرة، مثل أدوات التضميد وخياطة الجروح وأطقم أدوات الوالدة. 

يجب وضع شريط آخر ملفوف في طبقة مزدوجة من ورق الكريب في منتصف الحمولة 
لمراقبة البخار ودرجة الحرارة داخل جهاز التعقيم. 

نصيحة 
 .TST اكتب تاريخ التعقيم وجهاز التعقيم ورقم الدورة على شريط مؤشر

مهم 
بعد انتهاء التعقيم وقبل إرسال أي أدوات إلى غرفة التخزين، تأكد من تغير لون شريط مؤشر 
TST على النحو الموضح في الرسم التخطيطي أعاله، وإذا لم يحدث ذلك، تعامل الحمولة 

بالكامل باعتبارها غير معقمة وتُرسل إلعادة تغليفها وتعقيمها. 

الكود:
MSTECONRS	8
Control Strip, TST )T° 
Steam-Time( 134° - 18 min., 
adesive

 TST شريط  مؤشر   	الشكل 
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	.7.	.	  الكاشف الخارجي = شريط التعقيم الالصق 

تُستخدم هذه الكواشف فقط إلثبات أن الحزم قد خضعت لعملية تعقيم. يتكون شريط جهاز 
التعقيم من خطوط صفراء والصق حساس للضغط. وعند انتهاء التعقيم بالبخار، يتغير لون 

خطوط الشريط من األصفر إلى البني الداكن أو األسود. 

	.7.	.	  فحص المغلف للتأكد من عدم تلفه في نهاية دورة التعقيم عند التفريغ 

ينبغي أال تكون الحزم رطبة أو مبتلة وأن يكون الورق سليًما. افحص كل حزمة بحثًا عن أي 
تمزقات/ ثقوب، فالحزم الممزقة تعتبر غير معقمة، ويجب إرسالها إلعادة التغليف والتعقيم.

	.8     جهاز التعقيم المزود بمضخة تفريغ الهواء

 Bowie‑Dick التحقق من إحكام العزل قبل التعقيم = اختبار  	8..	

بالبخار  التعقيم  الهواء من أجهزة  تقييم كفاءة طرد  اختبار Bowie‑Dick هو  الهدف من 
الهواء  تسرب  يكتشف  فهو  للهواء.  المسبق  بالتفريغ  العاملة  التعقيم  دورات  في  المستخدمة 
والقصور في طرد الهواء، ويستخدم االختبار مناشف جراحية قطنية 100% مطوية ونظيفة 
بالتفريغ  العاملة  التعقيم  أجهزة  لجميع  إجباري  االختبار  هذا  وإجراء  الغرض.  لهذا  ومعدة 
المسبق للهواء )pre-vacuum sterlizers(، ويجب إجراؤه يوميًا وجهاز التعقيم فارغ قبل 

وضع الحمولة األولى. 

توضع أشرطة اختبار Bowie‑Dick المتوفرة تجاريًا في منتصف حزمة االختبار. وتوضع 
حزمة االختبار أفقيًا في الجزء األمامي السفلي لرف جهاز التعقيم بالقرب من الباب وفوق 
صمام التصريف في الغرفة الفارغة. ويتم االختبار عند 134 درجة مئوية لمدة 3.5 دقيقة. 

يجـرى االختبـار يوميًـا علـى جهـاز التعقيـم بالبخـار الـذي يعمـل بالتفريـغ، قبـل اسـتخدامه 
لمعالجـة الحمولـة األولـى. يعيـق الهواء غيـر المطرود من الغرفة مالمسـة البخـار لألدوات. 
وقـد ابتُكـرت حـزم اختبـار أصغـر لالسـتعمال مـرة واحـدة )أو أدوات تحـدي العمليـة( لتحـل 
محـل حزمـة المناشـف الجراحيـة المطويـة بغـرض اختبـار فعاليـة نظـام التفريـغ فـي جهـاز 
التعقيـم العامـل بالتفريغ المسـبق للهواء. وهذه األدوات “مصممـة لمحاكاة المنتجات المطلوب 
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خذ قطعة من الشريط الالصق قبل وضعه على الحزمة، واكتب عليها تاريخ التعقيم 
واألحرف األولى من اسم الشخص الذي قام بفحص الحزمة ولفها. 

الشكل 0	   الكاشف الخارجي = شريط جهاز التعقيم 



25 إرشادات التعقيم 

Ju
lie

 B
ar

ne
t/

IC
RC

تعقيمهـا وتشـكل تحديًـا حاسـًما لعمليـة التعقيـم”4. وينبغي أن تمثـل هذه الحـزم الحمولة تمثياًل 
نموذجيًـا، وتحاكـي أشـد التحديـات التـي تشـكلها الحمولـة علـى الجهـاز. ويكـون أداء نظـام 
التفريـغ بجهـاز التعقيـم مقبـواًل إذا ظهـر تغيـر لونـي منتظـم علـى الورقـة الموجـودة داخـل 
حزمـة االختبـار. بينمـا سيسـبب الهـواء المحبـوس ظهـور بقعـة علـى ورقـة االختبـار ألن 

البخـار لـم يتمكـن مـن الوصـول إلـى الكاشـف الكيميائي. 

إذا لم ينجح جهاز التعقيم في اختبار Bowie-Dick، فال تستخدمه إلى أن يفحصه موظفو 
.Bowie-Dick صيانة أجهزة التعقيم ويجتاز اختبار

 

 Bowie-Dick اختبار   		الشكل 

بالبخار  التعقيم  أجهزة  وفي   .TST مؤشر أشرطة  محل   Bowie-Dick اختبار  يحل  ال 
المزودة بمضخة تفريغ، يجب إجراء اختبار Bowie-Dick يوميًا. ويتعين استخدام أشرطة 

مؤشر TST مع كل حمولة على النحو الموضح أعاله وتسجيلها في السجل المخصص. 

	.8.	  قراءة الرسم البياني لجهاز تعقيم بالبخار مزود بمضخة تفريغ الهواء 

 

الشكل 		  الرسم البياني لمضخة تفريغ 

الكود:

MSTECONRBW 
Bowie-Dick Test, 134°C, 
Mod. PB&D134, single use 

4 . World forum for hospital sterile supply
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تحقق من صحة المدة الزمنية للتعرض. 

تحقق من ظهور ذروات التفريغ الثالث. 

تحقق من توازي »مستوى الذروة المستقر للتعقيم« للتأكد من صحة درجة الحرارة والضغط. 

بعد إجراء هذه الفحوصات، يمكن »إخراج« الحمولة، ما يعني إكمال عملية التعقيم بشكل 
سليم )حسب اإلجراءات الصحيحة(. 

	.	     قابلية التتبع 
يجب تسجيل كل دورة تعقيم في سجل مخصص. وينبغي أن يحتوي السجل على البيانات 

التالية: 
التاريخ 	 
محتويات الحمولة 	 
رقم الدورة 	 
 	 TST شريط مؤشر
اسم الشخص المسؤول عن إجراء التعقيم. 	 

يجب تخصيص سجل لكل جهاز تعقيم. 
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الشكل 		      مثال على سجل التتبع

	.0	   التخزين 
الهدف هو الحفاظ على سالمة الحزم وتعقيم المعدات إلى حين استخدامها. وينبغي تخزين 

الحزم بطريقة تسمح بإدارة المخزون بشكل مالئم ومراقبة تواريخ انتهاء الصالحية. 

يجب أن تكون غرفة التعقيم نظيفة ومغلقة وجيدة التهوية. وينبغي أال تكون غرفة يتردد عليها 
األشخاص كثيًرا. 
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المعقمة بعيًدا عن األتربة والرطوبة وأشعة الشمس. ولضمان تعزيز  ينبغي تخزين الحزم 
سالمة الحزم المعقمة، يوصى بتخزينها في صناديق تخزين بالستيكية ذات أغطية )متوفرة 
في األسواق المحلية(. أما بالنسبة إلى الفرق الجراحية المتنقلة باللجنة الدولية، تتوفر أغطية 

الحماية من األتربة ضمن أطقم األدوات. 

	.0	.	 انتهاء الصالحية 

تعتمد المدة الزمنية لبقاء المستلزمات في حالة معقمة على جودة عملية التعقيم بالكامل وجودة 
الموضحة أعاله، يمكن  التخزين  التخزين وفي حالة مراعاة ظروف  الحزم وجودة  تغليف 
تخزين األدوات المغلفة بطبقتين من ورق الكريب أو الورق غير المنسوج لمدة أربعة أسابيع 

بحد أقصى قبل االستخدام.

ينبغي عدم وضع األدوات في صناديق بالستيكية أو تغطيتها بأغطية الوقاية من 
األتربة بعد عملية التعقيم مباشرة تجنبًا للرطوبة. ويلزم تبريدها قبل التخزين، 

ويفضل أن توضع على حامل سلكي )مع توخي الحذر لئال تتمزق الحزم(. 

	.0	.	 الفحص 

ينبغي فحص تواريخ الصالحية مرة أسبوعيًا وتسجيلها في سجل مخصص. 

	.0	.	 إدارة المخزون: 

تنتهي  التي  الحزم  أن  بمعنى  أواًل،  يخرج  أواًل،  يدخل  ما  الصدد:  هذا  في  األهم  القاعدة 
الحزم  فحص  ينبغي  األسبوعية،  المعاينة  وخالل  أواًل.  استخدامها  ينبغي  أواًل  صالحيتها 
لضمان وضع األدوات التي ستنتهي صالحيتها أواًل في المقدمة، ووضع تلك التي ستنتهي 

صالحيتها الحقًا في الخلف.
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0	.   التعقيم الطارئ 
ينبغـي اللجـوء إلـى التعقيـم الطـارئ كحل أخير فقـط إذا تعذر تعقيم األدوات الجراحية بسـبب 
تعطـل جهـاز التعقيـم بالبخـار، وهـو حـل مؤقـت. وينبغي أن يضـع موظفي الرعايـة الصحية 
الكبـار فـي اللجنـة الدوليـة )مثـل ممـرض/ ة غرفـة العمليـات، ومنـدوب الشـؤون الصحيـة(، 
باالشـتراك مـع أي قسـم دعـم ذي صلة )الشـؤون اللوجسـتية، الميـاه واإلسـكان( خطة عاجلة 
لحـل المشـكلة. وينبغـي إحاطـة وحـدة الشـؤون الصحيـة باللجنـة الدوليـة فـي جنيـف بالوضع 

لتقـدم توجيهـات بشـأن كيفية مواصلـة العملية. 

باستخدام إجراء 0	.	 بأدوات معقمة  الجراحية  العمليات     إجراء 
التعقيم الطارئ 

إذا تعطل جهاز التعقيم بالبخار، يجب إبالغ الجراح فوًرا. وللجراح اتخاذ القرار النهائي بشأن 
استخدام األدوات أو المستلزمات المعقمة بواسطة إجراء التعقيم الطارئ من عدمه فإذا قرر 
ضرورة إجراء عملية إلنقاذ حياة المريض بالرغم مما يشكله هذا من خطورة عليه، ينبغي 

تسجيل ذلك في ملف المريض. 

0	.	   االستعداد “للطوارئ” 
جهاز  تعطل  حاالت  لمواجهة  االستعداد  لضمان  أو  محدودة،  التعقيم  جهاز  سعة  كانت  إذا 
التعقيم، ينبغي توفير مخزون من الكتان والشاش الجراحية المعقمة والصالحة لالستعمال مرة 

واحدة، بغرض إتاحة إجراء العمليات المنقذة للحياة. 

ينبغي أال تُجرى العمليات الجراحات االختيارية أو شبه االختيارية في ظل هذه الظروف. 

تذكر أن األدوات التي تخضع للتعقيم الطارئ/ التطهير عالي المستوى ال تعتبر 
معقمة. 

ال يمكن استخدام هذه العملية إال مع عدد محدود من األدوات: 
األدوات متوسطة الخطورة وغير القابلة للتعقيم بالبخار )حساسة للحرارة( 

والمرجح إعادة استخدامها )مثل منظار الحنجرة(. 
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		.   إجراء التعقيم للمفارش المصنوعة من الكتان 
 

الهدف 
لنقلها إلى  العمليات واألجنحة  الكتان المستخدمة في غرفة  المفارش المصنوعة من  تجميع 
منطقة الغسل بالمغسلة، مع ضمان الحفاظ على سالمة العاملين والحد من مخاطر انتشار 

الكائنات الدقيقة في البيئة. 

الهدف من غسل المفارش المصنوعة من الكتان هو إزالة البقع المتسخة عن طريق الفعل 
والشطف.  بالفرشاة  التنظيف  لعمليتي  الميكانيكية  الحركة  مع  بالترافق  للصابون  الكيميائي 
وتحتاج المفارش المطلوب تعقيمها قبل االستخدام إلى التنظيف بعناية قبل وضعها في جهاز 

التعقيم. وينطبق اإلجراء ذاته على عملية تعقيم األدوات. 

		.	   تنظيم الغسيل

حيث  األنشطة،  من  سلسلة  الملوثة  الكتان  من  المصنوعة  المفارش  تنظيف  عملية  تتضمن 
يجب تنفيذ اإلجراءات بدًءا من منطقة األدوات األكثر تلوثًا إلى منطقة األدوات األكثر نظافة، 
دون السماح برجوع المفارش المصنوعة من الكتان إلى الخلف أو اختالط المفارش النظيفة 

بالملوثة. ولهذا ينبغي فصل منطقة األدوات النظيفة عن منطقة األدوات الملوثة. 

ينبغي غسل جميع المفارش بأسرع وقت ممكن بعد تسليمها إلى المغسلة.

منطقة األدوات الملوثة

•   منطقة التسلُّم

•   منطقة النقع

•   منطقة الغسیل

منطقة األدوات النظیفة

•   منطقة التجفیف، التي ینبغي 
أن تكون مسقوفة على األقل 
لحمایة المفارش من األمطار 

واألتربة والحشرات

•  منطقة طي وكي المفارش 
(قد یفید وجود ماكینة حیاكة 
لرتق المفارش عند الحاجة)

•  مكان لتخزین المخزون 
وتوزیعھ



إرشادات التعقيم 30

		.	   التجميع

في غرفة العمليات 
يجب أن يقوم العاملون بغرفة العمليات أو طاقم معاون بتجميع المفارش المصنوعة من الكتان 

المستعملة كافة بأسرع ما يمكن بعد انتهاء أي عملية جراحية. 

في األجنحة 
الكتان  من  المصنوعة  المفارش  بتجميع  معاون  طاقم  أو  التمريض  أفراد  يقوم  أن  يجب 

المستعملة مرة يوميًا على األقل من كل جناح، بما في ذلك غرف تغيير المالبس. 

يجب استخدام “كيسين” في أثناء العمل: 
كيس للمفارش المصنوعة من الكتان المبتلة أو المفارش الملوثة بمواد عضوية )كالدم، 	 

البراز، المخاط، إفرازات الجروح( ويفضل استخدام حاوية مقاومة للتسرب أو كيس 
بالستيكي. 

كيس للمفارش المصنوعة من الكتان الجافة الملوثة ولكن تبدو بمظهر نظيف، ويفضل 	 
استخدام كيس قماشي. 

الخطوات 
افحص المفارش، وباألخص المستعملة في غرفة العمليات للتأكد من عدم وجود أدوات   .1

حادة. 
يفضل وضع المفارش المصنوعة من الكتان المبتلة أو الملوثة بمواد عضوية - المالءات،   .2
واألغطية الجراحية، إلخ – في كيس بالستيكي داخل حاوية مقاومة للتسرب )صندوق 

بغطاء(. 
ضع المفارش المصنوعة من الكتان الجافة أو الملوثة لكن تبدو بمظهر نظيف – مثل   .3

المالءات ومالبس العمل – في كيس قماشي. 
استبدل األكياس بعد امتالئها. واربط األكياس بعقدة.   .4

انقل األكياس على عربات ترولي إلى منطقة األدوات الملوثة بالمغسلة.   .5
ال تفرط في ملء األكياس بالقدر الذي يتعذر معه إغالقها بإحكام )امألها إلى الثلثين(.   .6

ال تضع المفارش المصنوعة من الكتان الملوثة بمواد عضوية مع المفارش المستعملة   .7
غير الملوثة. 

أغلق صندوق نقل المفارش المصنوعة من الكتان بالغطاء في حالة عدم استخدامه.   .8
احرص على عدم مناولة األكياس والصناديق وأنت ترتدي قفازات ملوثة لئال تلوثها من   .9

الخارج. 
احرص على عدم ترك أي قفازات أو ورق أو أي مواد غريبة في أكياس المفارش.   .10
تُطرح األكياس البالستيكية الفارغة من النفايات إلحراقها. وال يعاد استخدامها أبًدا.   .11

تُغسل األكياس القماشية مع المفارش قبل استخدامها مجدًدا.   .12

		.	   إجراء غسل المفارش المصنوعة من الكتان 

مفارش مصنوعة من الكتان لغرفة العمليات والمفارش الملوثة من األجنحة. 
يجب أن يرتدي جميع العاملين قفازات مطاطية طويلة ومتينة، ومآزر غير منفذة للمياه   .1

ونظارات حماية العينين في أثناء مناولة المفارش الملوثة. 
غ أكياس المفارش المصنوعة من الكتان الملوثة في حوض الغسل.  تُفرَّ  .2

تُغسل األكياس القماشية وتُطهر مع المفارش، بينما تُلقى األكياس البالستيكية في النفايات.   .3
ينبغي نقع المفارش الملوثة بمواد عضوية أو دم لمدة 30 دقيقة في حوض مملوء بكمية   .4

كافية من الماء البارد لغمر المفارش تماًما. 
تُقلَّب بعصا لتسهيل انحالل البقايا.   .5

يتم إخراج المفارش من الحوض وشطفها، ثم اتباع اإلجراء التالي.   .6

		.	.	 الغسل اليدوي 

تُغمر المفارش تماًما في حوض مملوء بماء بصابون، دافئ بدرجة تعادل حرارة الجسم   .1
إن أمكن )بعد ذوبان المنظف/ مسحوق الغسل تماًما(.

بعد كل عملية جراحية، تُطهر صناديق نقل المفارش المصنوعة من الكتان بمطهر 
وضع  قبل   )Laboratoires Anios إنتاج  من   Surfanios ® ( أسطح 
بالصابون  اليوم  نهاية  في  الصناديق  هذه  وتُغسل  بها.  جديدة  بالستيكية  أكياس 

والمياه وتُطهر بمطهر أسطح. 
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 )Surfanios ® ( بعد كل عملية جراحية، تُطهر صناديق المفارش بمطهر أسطح 
قبل وضع أكياس بالستيكية جديدة بها. 

وتُغسل هذه الصناديق كلها في نهاية اليوم بالصابون والمياه وتُطهر بمطهر أسطح. 

تُدعك المفارش بفرشاة.   .2
يتم إخراج المفارش من الحوض وشطفها بكمية كبيرة من المياه الجارية إلزالة الصابون   .3

عنها تماًما. 
ف المياه المتسخة من الحوض إلى نظام الصرف الصحي.  تُصرَّ  .4

تُطهَّر المفارش في دلو غير معدني يحتوي على محلول كلور نشط 0.1% لمدة 15   .5
دقيقة. 

تُشطف بكمية كبيرة من المياه ثالث مرات على األقل إلزالة محلول الكلور.   .6
ف محلول الكلور من الحوض إلى نظام الصرف الصحي.  يُصرَّ  .7

الكيس  في  ووضعها  المفارش  لعصر  نظيف  ومئزر  نظيفة  قفازات  ارتداء  يراعى   .8
البالستيكي النظيف المستخدم لنقل المفارش إلى منطقة التجفيف. 

تُعلَّق المفارش على حبل غسيل لتجف في منطقة محمية من األمطار والحشرات واألتربة   .9
)أو ضعها في مجفف مالبس إن أمكن(. 

تُنقل المفارش المجففة إلى منطقة الكي والطي بالمغسلة.   .10

		.	.	  الغسل اآللي )الغساالت(

بمواد  الملوثة  المفارش  لغسل   )Pre-wash( التحضيري  الغسل  برنامج  تشغيل  يتم   .1
عضوية أو دم مرتين في درجة حرارة منخفضة )أقل من 25 درجة مئوية( لمدة 7-5 

دقائق قبل تشغيل دورة الغسل الكاملة. 
توضع جميع المفارش في دورة غسل كاملة.   .2

يتم تشغيل برنامج الغسل التحضيري في درجة حرارة منخفضة لمدة 5 إلى 7 دقائق.   .3
)تطهير  أمكن  إن  دقيقة  لمدة 15  مئوية  المفارش في درجة حرارة 60 درجة  تُغسل   .4

حراري(. 
اختر وضع الشطف.   .5

تُطهَّر المفارش في محلول كلور0.1% لمدة 2 إلى 3 دقائق.   .6
تُشطف بماء نظيف ثالث مرات.   .7

اختر وضع التجفيف.   .8
بعد انتهاء دورة الغسل، يُراعي ارتداء قفازات نظيفة ومئزر نظيف إلفراغ الغسالة في   .9

الصندوق المستخدم لهذا الغرض. 
تُعلَّق المفارش على حبل غسيل لتجف في منطقة محمية من األمطار واألتربة.   .10

ال تترك أقمشة أو منسوجات مبتلة في الغسالة طوال الليل.   .11
انتبه لئال تفرط في تحميل الغسالة، واتبع توصيات الجهة المصنعة.   .12

 

		.	   التغليف والتعقيم والتخزين 

إذا تقرر تعقيم المفارش، تُغلَّف بطبقتين من ورق الكريب بعد مرحلة الكي والطي. وتُجرى 
.TST عملية التعقيم بالطريقة نفسها المتبعة مع األدوات، بما في ذلك استخدام أشرطة مؤشر

                       			 درجة مئوية لمدة 8	 دقيقة 
تذكر أنه يجب عدم وضع األدوات والمفارش في حمولة واحدة أبًدا.

نفسها  التخزين  أساليب  أربعة أسابيع )باستخدام  المعقمة  للمفارش  انتهاء الصالحية  تاريخ 
الموصى بها لألدوات، انظر القسم 10-9(. 

يمكن تخزين المفارش التي ال تحتاج إلى تعقيم )مثل مالءات األسّرة( بعد الكي والطي في 
دوالب نظيف وجاف في انتظار إرسالها إلى األجنحة. 
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الملحق 	 – إرشادات طي الثوب الجراحي 

قم بإخالء سطح الطاولة.   .1
اقلب الوجه الداخلي للثوب لألسفل.   .2

افرد الكّمين بشكل متصالب على الجانب العلوي للثوب )الصدر(.   .3
اربط حبلي الربط السميكين الخارجيين معًا بدون إحكام.   .4

اطِو الكتف األقرب إليك بحيث تكون غرزة الخياطة ظاهرة على امتداد الثوب.   .5
ل الكتف المقابل بحيث تكون غرزة الخياطة ظاهرة على امتداد الثوب.  عّدِ  .6

تأكد أن حبلي الربط العلويين وحبلي الربط الداخليين مفرودان باتجاه أسفل الثوب.   .7
اطِو الجزء األقرب من الثوب تارًكا مسافة 3 سم من الطوق.   .8
اطِو الجزء المقابل من الثوب تارًكا مسافة 3 سم من الطوق.   .9

اطِو الثوب مرتين لتحصل على شكل مربع.   .10
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الملحق 	 – موجز إجراءات ما قبل التطهير والتطهير 
لألدوات 

1
إجراء ما قبل 

التطھیر
+ الشطف

2
التنظیف 
والتطھیر

3
الشطف

4
التجفیف

5
التغلیف

6
التعقیم بالبخار

قسم التعقیم المركزي

إجراء ما قبل التطهير    .	
 Hexanios  في غرفة العمليات: تُغمر األدوات تماًما في حوض النقع المملوء بمحلول

لنقعها لمدة 15 دقيقة. واستخدم مؤقتًا زمنيًا لضبط المدة. 
تُشطف األدوات بماء نظيف. 	 
يجب تغيير هذا المحلول بعد كل مرة استخدام )أي بعد كل عملية جراحية(.	 

في األجنحة: استخدم اإلجراء نفسه لألدوات قبل إرسالها إلى قسم التعقيم. واستخدم مؤقتًا 
زمنيًا لضبط المدة. 

التنظيف والتطهير   .	
تُغمر األدوات في حوض النقع تماًما، وتُنظف بالفرشاة جيًدا ثم تُنقع في المحلول لمدة 15 

دقيقة. 

الشطف   .	
تُشطف األدوات جيًدا بماء نظيف. 

التجفيف   .	
يجب تجفيف األدوات قبل تغليفها. وامسحها بقطعة قماش نظيفة خالية من الوبر. 

التغليف   .5
غير  الورق  من  بطبقتين  ملفوفة  سلكية  سالل  في  األدوات  تُغلف  المنسوج:  غير  الورق 

المنسوج )أقوى من ورق الكريب(. 

شريط جهاز التعقيم: أغلق كل حزمة بهذا الشريط الالصق. 

يجب وضع شريط مؤشر TST في السلة السلكية الكبيرة لألدوات الجراحية لمراقبة المدة 
الزمنية والبخار ودرجة الحرارة داخل الحزم. وال يلزم هذا اإلجراء ألطقم األدوات الصغيرة، 

مثل أدوات التضميد وخياطة الجروح وأطقم الوالدة.
 

يوضع شريط آخر ملفوف في طبقة مزدوجة من ورق الكريب في منتصف حمولة جهاز 
التعقيم. 

ورق الكريب: استخدم ورق الكريب مع األدوات المفردة وأجهزة اإلنفاذ الحراري وأدوات 
التضميد والشاش )في مجموعات تتألف من 10-20 قطعة شاش(.

 
شريط جهاز التعقيم: أغلق كل حزمة بهذا الشريط الالصق.

تحضير حوض جديد لكل مريض 
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التعقيم بجهاز التعقيم بالبخار   .6
التحميل: ال تضع المفارش واألدوات في الحمولة نفسها، بل يُعقَّم كل منها على حدة. 

الدورة: األدوات والمفارش: 134 درجة مئوية لمدة 18 دقيقة 

التتبع   .7
تعبئة البيانات بسجل التعقيم: التاريخ، رقم الدورة، الحمولة، شريط بيان TST، التوقيعات 

والتعليقات )الحمولة رطبة، مقبولة أم ال(. 

تاريخ انتهاء الصالحية   .8
اكتب تاريخ التعقيم بقلم تحديد على شريط جهاز التعقيم. يمكن تخزين األدوات المغلفة 
بطبقتين من ورق الكريب أو الورق غير المنسوج لمدة أربعة أسابيع بحد أقصى قبل 

االستخدام. 
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  HEXANIOS محلول   بروتوكول   –  	 الملحق 
)صحيفة المواصفات الفنية( 

 Hexanios الخواص الميكروبيولوجية لمحلول

مدة التالمسالمعاييرفعال ضد
%0.	5  

EN 1040, EN 13727 البكتيريا

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين 
 )EN 13727(   )MRSA(

NF T 72-190, T 72-300 )راكدة بومانية 
 )A.baumannii

 )MDR( )EN 13697( البكتيريا متعددة المقاومة

5 دقائق

15 دقيقة

15 دقيقة

المتفطرة الُسليةالمتفطرات
)TB  السل )Mycobacterium tuberculosis( 

15 دقيقة

EN 1275 الخميرة

 EN 13624

5 دقائق

5 دقائق

فيروس مرض بورنا BDV )فيروس بديل التهاب الكبد الفيروسات
 )herpesvirus( فيروس الحأل ،)HCV ج

فيروس العوز المناعي البشري HIV-1(  1(، فيروس 
 )HBV( التهاب الكبد ب

5 دقائق

10 دقائق

الكود:
MASDCLEMIE5
Detergent/Disinfectant for 
instruments and equipment, 
5L and pump

 Hexanios هو محلول منظف ومطهر يُستخدم أثناء إجراء ما قبل التطهير والتنظيف 
والتطهير لألدوات القابلة إلعادة االستخدام )األدوات واألشياء الصغيرة من المعدات الطبية( 

بديالً عن الكلور وكلورهيكسيدين سيتريميد. 

حماية العاملين 
ينبغي ارتداء مئزر وقفازات وقناع ونظارات واقية دائًما عند استخدام هذا المنتج. 

المنطقة  غسل  فوًرا  يجب  ذلك،  حدوث  حالة  وفي  والعينين،  للجلد  المنتج  مالمسة  تجنب 
المتأثرة جيًدا بماء نظيف وطلب المشورة الطبية. 

اإلجراء 

الخطوة 	: إجراء ما قبل التطهير  
يحضَّر حوض النقع/ المحلول تبعًا لحجم األدوات المطلوب تطهيرها تطهيًرا أوليًا: 5   .1

أو 10 لترات. 
تُغمر األدوات في حوض النقع تماًما لنقعها لمدة 15 دقيقة.   .2

تُشطف األدوات بماء نظيف.   .3
تخلص من المحلول المستعمل. وال تعد استخدام هذا المحلول، واحرص على تحضير   .4

حوض جديد لكل حمولة أدوات ترغب في معالجتها. 

الخطوة 	: التنظيف والتطهير 
يحضَّر حوض النقع تبعًا لحجم األدوات المطلوب تطهيرها: 5 أو 10 لترات.   .1

تُغمر األدوات تماًما في حوض النقع وتنظف بالفرشاة بعناية، ثم تُنقع لمدة 15 دقيقة.   .2
تُشطف األدوات جيًدا بماء نظيف، وتجفف بقطعة قماش نظيفة.   .3

يمكن االحتفاظ بهذا المحلول لمدة 24 ساعة بحد أقصى. وفي حالة ظهور تلوث ملحوظ   .4
)اتساخ المحلول(، فاستبدل المحلول بآخر جديد فوًرا. 

 HEXANIOS ® 

محلول مركز يخفف إلى بنسبة %0.5  
قبل االستخدام، 5	 مل = شوط واحد 

من مضخة معايرة الجرعات لكل 5 
لترات ماء 

أو 

50 مل =شوطان من مضخة المعايرة 
لكل 10 لترات ماء )تبعًا لعدد األدوات( 

(
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 SURFANIOS محلول   بروتوكول   –  	 الملحق 
)صحيفة المواصفات الفنية( 

 Surfanios الخواص الميكروبيولوجية لمحلول

 Surfanios هو محلول منظف/ مطهر يُستخدم لألسطح بدياًل عن سيتريميد 
كلورهيكسيدين. ويستخدم هذا المحلول لتطهير جميع األسطح: األرضيات والحوائط 

والمعدات الطبية )مثل طاولة األدوات )مايو(، وطاولة العمليات ومصباح غرفة العمليات(. 

وال يسبب التآكل ويتوافق مع جميع أنواع الطالءات/ األرضيات. 

حماية العاملين 
ينبغي ارتداء مئزر وقفازات وقناع ونظارات واقية دائًما عند استخدام هذا المنتج. 

المنطقة  غسل  فوًرا  يجب  ذلك،  حدوث  حالة  وفي  والعينين،  للجلد  المنتج  مالمسة  تجنب 
المتأثرة جيًدا بماء نظيف وطلب المشورة الطبية. 

الحد األدنى من المعدات الضرورية 
دلوان بلونين مختلفين: 

دلو لمحلول  Surfanios المخفف 	 
دلو للماء النظيف البارد. 	 

قطعة قماش أو ممسحة نظيفة. 

الطريقة 
ابدأ العمل من السطح النظيف باتجاه السطح المتسخ، ومن أعلى ألسفل. 

الكود:
MASDCLEMS5 
Detergent/disinfectant for 
surfaces, 5 l & pump 

فعال ضد      المعايير                                       مدة التالمس
 %0.5          %0.	5                                                                 

البكتيريا

المتفطرات

الخميرة

العفن

الفيروسات

 EN 1040, EN 127, EN 13727

البكتيريا متعددة المقاومة
 )MDR( )EN 1276( 

 EN 13697
البكتيريا متعددة المقاومة

 )MDR( )EN 13697( 

5 دقائق
5 دقائق

        30 دقيقة          15 دقيقة
15 دقيقة

5 دقائق

        

60 دقيقة          15 دقيقة

60 دقيقة          30 دقيقة        

60 دقيقة          30 دقيقة        
       

        

15 دقيقة

30 دقيقة          15 دقيقة        
       

15 دقيقة        
               30 دقيقة           

المتفطرة األرضية
 )Mycobacterium terrae(  

)EN 14348(

المتفطرة األرضية
 )Mycobacterium terrae( 

)EN 14563( 
 EN 1275

EN 13624

EN 1275

EN 13697
 

EN 1650 120 min
-HIV( فيروس العوز المناعي البشري 1 
 PRV فيروس مرض الكلب الكاذب،)1
 ،)HBV فيروس بديل التهاب الكبد ب(
 فيروس  BDV ( فيروس مرض بورنا

 فيروس الحأل،)HCV( بديل التهاب الكبد ج
)herpesvirus(

 )Vaccinia virus( وقس
 

 SURFANIOS 
 محلول مركز يُخفف بنسبة 5	.%0  

قبل االستخدام 

0	 مل لكل 8 لترات من الماء البارد 
)5.	 مل/ لتر( 

0	 مل = شوط واحد من مضخة 
المعايرة )عبوة 5 لترات( 

(
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األسطح واألثاث 
من  للتخلص  اعصرها  ثم   ،Surfanios  محلول دلو  في  الممسحة  القماش/  قطعة  اغمر 

الكمية الزائدة من المحلول وامسح األثاث. 

إذا لزم األمر، فاشطف قطعة القماش/ الممسحة في دلو الماء النظيف ثم اعصرها قبل غمرها 
 .Surfanios  مرة أخرى في محلول

بعد التنظيف: 
احتفظ بالكمية المتبقية من محلول  Surfanios لعملية التنظيف التالية.   .1

أفرغ دلو الماء.   .2
 .Surfanios  اشطف الدلو والممسحة بمحلول  .3

اتركهما ليجفا قبل استخدامهما مرة أخرى.   .4

في نهاية كل يوم: 
 .Surfanios  ف كل األشياء واشطفها بمحلول نّظِ  .1

اتركها لتجف.   .2
 .Surfanios  تخلص من الكمية المتبقية من محلول  .3

ــل  ــا 5 )مث ــزوج باألموني ــرة شــهريًا بمنظــف مم ــة م ــف األســطح كاف ــي تنظي ينبغ
 ® Colgate Palmolive(  Ajax(( إلزالــة طبقــة الدهــون المتراكمــة بســبب 

 .Surfanios ®  ــول ــي لمحل ــتخدام المتوال االس

األرضيات
اغمر قطعة القماش/ الممسحة في دلو 
محلول  Surfanios، ثم اعصرها 

للتخلص من الكمية الزائدة من المحلول 
وامسح األثاث. 

إذا لزم األمر، فاشطف قطعة القماش/ 
الممسحة في دلو الماء النظيف ثم 

اعصرها قبل غمرها مرة أخرى في 
 .Surfanios  محلول

استخدم محلول  Surfanios لتطهير 
جميع األسطح في الغرفة.

EXIT

ال تشطف، بل اترك المحلول 5	 دقيقة ليجف
وال تدخل الغرفة إال في حالة الضرورة
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والحمضية.

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®

 ®



39 إرشادات التعقيم 

العلوي  بالتحميل  بالبخار  التعقيم  جهاز   –  5 الملحق 
وبدون مضخة تفريغ الهواء 

)مثل الجهاز TBM سعة 0	 لتًرا( 

التفريغالتحميل

أدوات( ألن هذه 	  الحمولة )إما مفارش وإما  تأكد من تجانس 
البخار  فاختراق  نفسها.  بالكيفية  للبخار  تستجيب  ال  المواد 
التكاثف  مستوى  يختلف  كما  بصعوبة،  يحدث  للمفارش 

والتجفيف. 
السريان 	  من  البخار  يتمكن  أن  يجب  كثيرة:  حزًما  تضع  ال 

بحرية. 
تأكد أن الحزم ال تلمس جدران غرفة جهاز التعقيم. 	 
ضع الحزم في غرفة جهاز التعقيم بحيث تمأل السلة السفلية 	 

وضع  ينبغي  لكن  رأسيًا  الصغيرة  الحزم  وضع  يمكن  أواًل: 
أطقم األدوات المغلفة في السالل السلكية في وضع أفقي. 

ال تفرط في تحميل السلة السفلية: ينبغي أال تتجاوز الحمولة 	 
على  العلوية  السلة  تضغط  فقد  وإال  للسلة،  العلوية  الحافة 
ورق  التغليف.  ورق  وتمزق  منها  أسفل  الموجودة  الحمولة 

الكريب المستخدم في التعقيم هش. 
ل السلة الثانية بالطريقة نفسها. 	  حّمِ
طبقة 	  في  ملفوفًا   TST مؤشر  شريط   ضع  سلة،  كل  في 

مزدوجة من ورق الكريب في منتصف حمولة جهاز التعقيم. 

وانتظر إلى أن تنتهي دورة التعقيم. 	 
قبل 	  التجفيف  مرحلة  وتنتهي  التعقيم  جهاز  يبرد  حتى  انتظر 

فتح الجهاز. 
ارتِد القفازات المقاومة للحرارة. 	 
أخرج ورق الكريب الموجود أسفل الغطاء. 	 
جاف 	  سطح  على  الحزم  وضع  التعقيم،  جهاز  سلتي  أفرغ 

ونظيف. 
تأكد من سالمة ورق التغليف وجفافه. 	 
فك شريط  مؤشر TST وتحقق من حدوث تغير لوني. 	 
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التفريغالتحميل

تأكد من تجانس الحمولة متجانسة، أي إما مفارش وإما أدوات، 	 
لتقليل مستوى التكاثف. 

امأل غرفة الجهاز حتى الثلثين. 	 
السريان 	  من  البخار  يتمكن  أن  يجب  كثيرة:  حزًما  تضع  ال 

بحرية. 
ضع الحزم على رف جهاز التعقيم: الدرج السلكي أو السالل 	 

السلكية، ويجب أال تلمس الحزم جدران غرفة جهاز التعقيم. 
ق شريط  مؤشر TST على حدة بطبقة مزدوجة من ورق 	  طّوِ

الكريب، وضعه في منتصف حمولة جهاز التعقيم. 

انتظر حتى تنتهي معالجة الحمولة. 	 
انتظر 15 دقيقة حتى تبرد الحمولة. 	 
ارتِد القفازات المقاومة للحرارة. 	 
أفرغ جهاز التعقيم، وضع الحزم على سطح جاف ونظيف. 	 
تأكد من سالمة ورق التغليف وجفافه. 	 
فك شريط مؤشر TST وتحقق من حدوث تغير لوني. 	 
المطبوعة 	  البطاقة  أو  التعقيم  لدورة  البياني  الرسم  أخرج 

البياني  الرسم  مع  تطابقها  تطابقه/  من  وتحقق  الطابعة،  من 
المرجعي، واكتب التاريخ ورقم الدورة على الورقة واحفظها 

في األرشيف. 

وبمضخة  األمامي  بالتحميل  التعقيم  6 – جهاز  الملحق 
تفريغ الهواء 

 )Matachana SC 500 بمولد بخار أو بدونه، مثل(

إرشادات التعقيم 40



41 إرشادات التعقيم 

 )TBM ® ( لتًرا 	التعقيم بجهاز التعقيم بالبخار سعة 0

جهاز تعقيم بالبخار مصمم لتلبية احتياجات المستشفيات 	 
تجفيف 	  المتوفر )كهرباء/ غاز/ كيروسين( ونظام  الطاقة  تشغيله حسب مصدر  يمكن 

مدمج )بالتكاثف( مصمم خصيًصا لالستخدام بدون كهرباء 

الملحق 7 – تعليمات تشغيل جهاز التعقيم TBM سعة 
0	 لتًرا 

صمام أسود   .1
خزان مياه علوي   .2

صمام أزرق   .3
فتحة تصريف   .4

خزان مياه مدرج )قابل   .5
للخلع( 

فلتر هواء )محشو بقطن   .6
طبي( 

صمام أحمر   .7
لمبة بيان التسخين   .8

مفتاح التسخين الكهربائي   .9
)1,500 واط / 3,000 

واط / 4,500 واط( 
مؤقت   .10

مقياس الضغط   .11
غطاء   .12

صمام أمان   .13
صمامات تنظيم الضغط   .14
صمام أخضر )للتطهير(   .15

صمام أصفر )لطرد البخار   .16
والماء بعد انتهاء عملية 

التعقيم( 

الكود:
XSTEAUTO	0 
AUTOCLAVE, 
COMBINED, 90 l, 
elec./kero., incl. kero. 
burner

التحضير لالستخدام 
أغلق الصمامات الصفراء والحمراء والزرقاء )تتعامد الصمامات على المواسير في   .1

هذا الوضع(. 
اترك الصمام األخضر )للتطهير( مفتوًحا )يتحاذى الصمام مع الماسورة في هذا   .2

الوضع(. 
اسكب 16 لتًرا من الماء النظيف في جهاز التعقيم. يمكن استخدام خزان الماء المدرج   .3

كمعيار )الملء إلى الخط = 16 لتًرا(. 
4.  ضع األدوات المطلوب تعقيمها في السلة )السالل( وافصل بينها بحيث يستطيع البخار 

السريان بحرية في ما بينها )اترك مسافة تكفي إلدخال اليد بين الحزم(. 
ال تفرط في التحميل )الحد األقصى = 75% من سعة الجهاز(.   .5

ضع قطعة قماش ماصة/ منشفة نظيفة فوق الحمولة المتصاص قطرات البخار   .6
المتكاثفة التي تتساقط من الجانب الداخلي للغطاء. 

أغلق الغطاء، وأحكم ربط المسامير الملولبة المتقابلة قطريًا وتأكد من تركيب جميع   .7
صواميل و/ أو وردات المسامير الملولبة في أماكنها. 

اختر الضغط المطلوب عن طريق إغالق الصمام األسود: الصمام مغلق = 2 بار   .8
)134 درجة مئوية(. 
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التسخين 
اضبط على درجة التسخين القصوى: اضبط المفتاح على الوضع 3.   .9

بمجرد اندفاع نفثة بخار متواصلة من الصمام األخضر، أغلق هذا الصمام )يصبح   .10
الصمام متعامًدا على الماسورة(. 

التطهير 
عندما يصل الضغط إلى 1 بار على مقياس الضغط )الخط األحمر األول(، افتح   .11

الصمام األخضر. 
انتظر حتى ينخفض الضغط إلى 0.2 بار، ثم أغلق الصمام.   .12

كرر الخطوتين 11 و12 مرتين إضافيتين للتخلص من أي جيوب هوائية.   .13
اترك الضغط يرتفع إلى 2 بار )= 134 درجة مئوية(.   .14

التعقيم 
بمجرد وصول الضغط إلى 2 بار، يبدأ صمام تنظيم الضغط في إطالق البخار. اضبط   .15

المدة الزمنية على 0	 دقيقة بدًءا من هذه اللحظة باستخدام المؤقت. 
اخفض درجة التسخين )اضبط المفتاح على الوضع 1 أو 2( حتى يتواصل إطالق   .16

نفثة خفيفة من البخار. 
تحقق من الضغط بانتظام في أثناء تعقيم الحمولة واضبط درجة التسخين عند   .17

الضرورة. 

طرد البخار والماء 
بعد انتهاء مدة التعقيم )0	 دقيقة(، اضبط المفتاح على الوضع 0 إليقاف التسخين،   .18

وإال فسيحترق عنصر التسخين. 
ال تتعدى وظيفة المؤقت في جهاز التعقيم التذكير بالمدة الزمنية، أي أنه ال يقطع 	 

الكهرباء. 
تنطفئ لمبة بيان التسخين عند الضبط على الوضع 0. 	 

افتح الصمام األصفر.   .19
احترس من نفثات البخار والماء المغلي: استخدم أنبوبًا مرنًا لتنفيس البخار والماء 	 

بشكل آمن، ويفضل تمريرهما إلى صفيحة ماء نظيفة سعة 20 لتًرا )مقاومة للماء 
المغلي( حتى يتسنى استخدام الماء النظيف الساخن مجدًدا. 

أغلق الصمام األصفر ثانية عندما ينخفض الضغط إلى 0.1 بار.  .20

التجفيف 
امأل الخزان العلوي بماء بارد )16 لتًرا(.    .21

      مالحظة: كلما كان الماء أبرد، زادت فعالية عملية التجفيف 
افتح الصمام األزرق. سيتدفق الماء البارد إلى جهاز التعقيم ما يجعل البخار يتكاثف   .22

على الملف )تنخفض قراءة الضغط بسبب نشوء فراغ بالداخل(. 
انتظر 0	 دقائق )إلى أن يفرغ الخزان(.   .23

أعد ملء الخزان العلوي بماء بارد وانتظر 0	 دقائق )إلى أن يفرغ الخزان(.   .24
أغلق الصمام األزرق.   .25

تخلص من الفراغ بفتح الصمام األحمر )يستغرق ذلك دقيقتين تقريبًا(. وستصبح قراءة   .26
مقياس الضغط صفًرا. 

افتح جهاز التعقيم.   .27
إذا كانت المنشفة الموضوعة على الحمولة مبتلة، فأزلها.   .28

انتظر 0	 دقيقة تقريبًا مع فتح الغطاء بشكل جزئي حتى تبرد المحتويات بالداخل.   .29
ستعمل الحرارة المتبقية داخل غرفة جهاز التعقيم على إتمام عملية التجفيف. 

أخرج السلة )السالل( وضعها على منشفة نظيفة.   .30
أخرج المعدات المعقمة وأغلق النوافذ المنزلقة للحاويات األسطوانية فوًرا.   .31

الفحص 
افحص الحزم المغلفة بالورق للتأكد من سالمتها. واستبعد الحزم الجافة، ألنها ستحتاج   .32

إلى معالجتها وتعقيمها من جديد. 
أعد وضع غطاء جهاز التعقيم في مكانه، لكن اتركه مفتوًحا قلياًل.  .33
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التخزين والتوزيع  
انقل الحزم المعقمة والحاويات األسطوانية إلى منطقة التخزين )استخدم حاوية نظيفة   .34

للنقل(. 

مالحظات 
يجــب مــلء فلتــر الهــواء بقطــن طبــي أو كمــادات شــاش لفلتــرة الهــواء المعــاد إدخالــه 	 

إلــى جهــاز التعقيــم بعــد التجفيــف. واســتبدل القطــن بعــد كل 50 دورة أو مــرة شــهريًا. 
يحتــوي المفتــاح علــى ثالثــة أوضــاع تحــدد كميــة الطاقــة المســتخدمة، ومــن ثــم درجــة 	 

التســخين الموجــودة داخــل الغرفــة. يُســتخدم الوضــع 3 )4,500 واط( لتســخين المــاء 
ــالل  ــار خ ــد البخ ــتمرارية تولي ــع 2 )3,000 واط( الس ــان، والوض ــة الغلي ــى نقط إل
ــة اســتخدام الوضــع 1 أو 2 بســبب  ــي حال ــه ف ــى أن ــاه إل ــم. ويرجــى االنتب دورة التعقي
عــدم توافــر كهربــاء كافيــة، ستســتغرق دورة التعقيــم وقتـًـا أطــول. وفــي حالــة اســتخدام 
الوضــع 1، ســيتطلب األمــر االســتعانة بمصــدر إضافــي للتســخين )موقــد يعمــل بغــاز 

البروبــان/ البوتــان أو حــرق األخشــاب(. 
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 	5 التعقيم سعة  تعليمات تشغيل جهاز   – 8 الملحق 
لتًرا 

جهاز التعقيم المتنقل سعة 5	 لتًرا 

موديل هجين )كهرباء/ زيت/ نفط( مزود بنظام تجفيف 
)45 لتًرا - دورتان( 

دليل المستخدم )انظر الملحق 5 لإلحاطة بالمبادئ العامة للتعقيم بالبخار تحت ضغط( 

التحضير 
اســكب المــاء فــي جهــاز التعقيــم مــن أعلــى )حوالــي 16 لتــًرا للتســخين الكهربائــي،   .1
أو 8 فــي حالــة اســتخدام موقــد نفطــي أو غــازي(. يمكــن اســتخدام الخــزان الخارجــي 

ــًرا(.  ــرات و16 لت ــج 8 لت ــا التدري ــار )عالمت كمعي
ضع المستلزمات المطلوب تعقيمها في الجهاز.   .2

ــم  ــة، ث ــط صامول ــم رب ــع )أحك ــكل متقاط ــل بش ــط الصوامي ــم رب ــاز وأحك ــق الجه أغل  .3
الصامولــة المقابلــة لهــا قطريًــا(. 

حــدد ضغــط التشــغيل المطلــوب باســتخدام الصمــام األســود. الضغــط والصمــام مفتــوح   .4
ــا للماســورة( = 	.	 بــار )			 درجــة مئويــة(، أمــا  )يكــون مقبــض الصمــام محاذيً

ــة(.  ــار )			 درجــة مئوي ــق = 	.	 ب والصمــام مغل
أغلــق الصمامــات الصفــراء والحمــراء والخضــراء والزرقــاء. واتــرك الصمــام   .5

مفتوًحــا.  )للتطهيــر(  األرجوانــي 

التطهير 
اضبــط الســخان: الوضــع 3 للســخان الكهربائــي، أو أقصــى قــدرة للموقــد النفطــي أو   .6

ــازي.  ــد الغ الموق
بمجــرد اندفــاع نفثــة بخــار متواصلــة مــن الصمــام األرجوانــي، أغلــق الصمــام )يصبــح   .7

مقبــض الصمــام متعامــًدا علــى الماســورة(. 
عندمــا يصــل الضغــط إلــى 1 بــار علــى المقيــاس، افتــح الصمــام األرجوانــي واتــرك   .8
الضغــط ينخفــض إلــى 0.2 بــار تقريبًــا، ثــم أغلــق الصمــام. وكــرر هــذه العمليــة مــرة 

واحــدة علــى األقــل للتخلــص مــن الجيــوب الهوائيــة كافــة. 

التعقيم 
ــالق  ــي إط ــم ف ــام التحك ــدأ صم ــدد، يب ــط المح ــتوى الضغ ــى مس ــول إل ــرد الوص بمج  .9
البخــار. اضبــط مــدة عمليــة التعقيــم بــدًءا مــن هــذه اللحظــة باســتخدام المؤقــت. واخفض 
ــد(  ــب الموق ــض له ــع 1، أو اخف ــى الوض ــي عل ــخان الكهربائ ــط الس ــرارة )اضب الح

ــد البخــار بشــكل بســيط.  الســتمرارية تولي

طرد الماء والبخار 
بعــد انتهــاء مــدة التعقيــم، أوقــف عمليــة التســخين: بالنســبة للســخان الكهربائــي، اضبــط   .10
المفتــاح علــى الوضــع 0 )وإال فســيحترق عنصــر التســخين(، وفــي حالــة الموقــد 
ــح  ــد. افت ــئ الموق ــد النفطــي، فأطف ــة الموق ــي حال ــا ف ــق الغــاز، أم الغــازي، أوقــف تدف
ــام.  ــق الصم ــم أغل ــا، ث ــار تقريبً ــى 0.1 ب ــرك الضغــط ينخفــض إل ــر وات ــام األصف الصم

ــي:  ــار المغل ــاء والبخ ــن الم ــة م ــى إطــالق نفث ــر إل ــام األصف ــح الصم ــؤدي فت ــة: ي مالحظ
ــب.  ــاء مناس ــى وع ــن إل ــكل آم ــاء بش ــار والم ــف البخ ــا لتصري ــا مرنً ــتخدم أنبوبً اس

تجفيف المعدات 
امأل الخزان العلوي الخارجي بالماء البارد حتى الفتحة )نحو 16 لتًرا(   .11

افتــح الصمــام األزرق. وســيتكاثف البخــار بالداخــل علــى الملــف المملــوء بالمــاء البــارد   .12
مــا يترتــب عليــه نشــوء فــراغ )تنخفــض قــراءة المقيــاس(. انتظــر 10 دقائــق تقريبًــا، 

ثــم أغلــق الصمــام األزرق وافتــح الصمــام األحمــر للتخلــص مــن حالــة الفــراغ. 

الكود:
XSTEAUTO	5
Autoclave, combined, 45 l, 
elec./kero., incl. Kero burner, 
vertical
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المهمة 

اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية 
بحتة تتمثل في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف 
بنشر  المعاناة  لتفادي  الممكنة  الجهود  الدولية كل  اللجنة  أيًضا  لهم. وتبذل  المساعدة  وتقديم 
أحكام القانون اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية للصليب 
للصليب األحمر  الدولية  اتفاقيات جنيف والحركة  األحمر عام 1863 وقد تمخّضت عنها 
والهالل األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في حاالت النزاعات 

المسلحة وغيرها من حاالت العنف. 

 



إرشادات التعقيم 46
42

18
/0

04
  1

2.
20

19


	إرشادات التعقيم 
	جدول المحتويات  
	1.  المصطلحات والاختصارات   
	2.     مقدمة  
	3.     شكر وتقدير  
	4.     معلومات عامة   
	5.     مبادئ التلوث  
	1.5     طرق تقليل العبء الحيوي  

	6.     تصنيف الأدوات        (تصنيف سبولدنج)  
	7.     تنظيم قسم التعقيم 
	1.7     مسار تدفق الأدوات عبر قسم التعقيم المركزي  
	1.1.7  منطقة التنظيف (أو منطقة الأدوات الملوثة) 
	2.1.7  منطقة التغليف (أو منطقة الأدوات النظيفة)  
	3.1.7  منطقة التعقيم بالبخار (أو المنطقة المعقَّمة)  
	4.1.7  منطقة التخزين والتوزيع  


	8.     الاحتياجات من الماء والكهرباء  
	9.     دورة التعقيم   
	1.9     التجميع 
	2.9.    إجراء ما قبل التطهير 
	3.9.    التنظيف والتطهير والتجفيف 
	4.9.    الفحص للتأكد من سلامة الأدوات وبقائها على هذه الحالة  
	5.9.    التغليف  
	1.5.9   نوعا ورق التغليف  
	2.5.9   طريقة تغليف الظرف الأمريكي  

	6.9.    التعقيم بالبخار المشبع - جهاز التعقيم (الأوتوكلاف)  
	1.6.9    معلومات عامة  
	2.6.9   دورة التعقيم بالبخار  
	3.6.9   درجة حرارة دورة التعقيم 
	4.6.9   السلامة 

	7.9.    المراقبة 
	1.7.9   التأكد من إتمام دورة التعقيم  
	1.1.7.9  الكواشف الكيميائية = شريط مؤشر TST  
	2.1.7.9  الكاشف الخارجي = شريط التعقيم اللاصق  
	3.1.7.9  فحص المغلف للتأكد من عدم تلفه في نهاية دورة التعقيم عند التفريغ  


	8.9.    جهاز التعقيم المزود بمضخة تفريغ الهواء 
	1.8.9  التحقق من إحكام العزل قبل التعقيم = اختبار Bowie-Dick  
	2.8.9  قراءة الرسم البياني لجهاز تعقيم بالبخار مزود بمضخة تفريغ الهواء  

	9.9.    قابلية التتبع  
	10.9.  التخزين  
	1.10.9 انتهاء الصلاحية  
	2.10.9 الفحص  
	3.10.9 إدارة المخزون:  


	10.   التعقيم الطارئ  
	 . إجراء العمليات الجراحية بأدوات معقمة باستخدام إجراء التعقيم الطارئ  
	2.10.  الاستعداد “للطوارئ”  

	11.   إجراء التعقيم للمفارش المصنوعة من الكتان  
	1.11.  تنظيم الغسيل 
	2.11.  التجميع 
	3.11.  إجراء غسل المفارش المصنوعة من الكتان  
	1.3.11 الغسل اليدوي  
	2.3.11  الغسل الآلي (الغسالات) 

	4.11.  التغليف والتعقيم والتخزين  

	12.  المراجع 
	الملاحق
	الملحق 1 - إرشادات طي الثوب الجراحي 
	الملحق 2 - موجز إجراءات ما قبل التطهير والتطهير للأدوات 
	الملحق 3 - بروتوكول محلول HEXANIOS (صحيفة المواصفات الفنية) 
	الملحق 4 - بروتوكول محلول SURFANIOS (صحيفة المواصفات الفنية) 
	الملحق 5 - جهاز التعقيم بالبخار بالتحميل العلوي وبدون مضخة تفريغ الهواء  (مثل الجهاز TBM سعة 90 لترً
	الملحق 6 - جهاز التعقيم بالتحميل الأمامي وبمضخة تفريغ الهواء  (بمولد بخار أو بدونه، مثل Matachana SC
	الملحق 7 - تعليمات تشغيل جهاز التعقيم TBM سعة 90 لترًا 
	الملحق 8 - تعليمات تشغيل جهاز التعقيم سعة 45 لترًا 



