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 Sterilizationالتعقيم 

 :مالحظة

هو سلسلة من  التعقٌمإن  
 Processاإلجراءات المتتالٌة 

لذلك ال ٌعتبر التعقٌم صحٌحا 

 .إال بصحة كل إجراءاته

 

 :  تعرٌف

 المجهرٌة العضوٌاتقتل كل هو 
Microorganisms  بما فٌها

  الجرثومٌة األبواغكل 

نستخدم التعقٌم لكل  ,100%

, األدوات الجراحٌة)المواد 

التً ستكون على ...( القثاطر

تماس مباشر مع الدم أو أي 
 نسٌج عقٌم بالجسم



 طرق التعقيم

 :طرق كٌماوٌة -ب

التعقٌم بالمواد الكٌماوٌة  -1
 ألدهٌد الغلوتارمثل السائلة 

مثل : المواد الكٌماوٌة الغازٌة-2

أو  اإلٌتلٌنالتعقٌم بغاز أكسٌد 

أو  ألدهاٌد الفورمبغاز 
 Hydrogenغاز  بالبالسما

Peroxide . 

 

 :طرق فٌزٌائٌة -أ 

  Autoclave: التعقٌم بالبخار -1

. 

: التعقٌم بالحرارة الجافة -2
Oven . 

 الفوقأو  غامابؤشعة  التشعٌع -3

 .بنفسجٌة

 



 عىامل اختيار طريقت التعقيم المناسبت

المراد تعقٌمها تصنٌف األداة  -3

األدوات التً ستالمس الجلد )

 (.غٌر التً ستالمس الدم

 .توفر طرق التعقٌم -4

 :مالحظة

ٌشترط حٌن انتقاء الطرٌقة أال  

ٌّر التعقٌم من الخصائص  ٌغ

للمادة  والكٌمٌاوٌةالفٌزٌائٌة 

 . التً ُتعقَّم

 

المصنوع منها نوع المادة  -1

,  معدنٌة)األداة المراد تعقٌمها 

 ...( .مطاطٌة الخ, بالستٌكٌة

الموجودة على نوع البكترٌا  -2

 سطح األداة

 



 فعاليت التعقيم

عوامل تتعلق بالمواد المراد  -ب

 :تعقٌمها

طرٌقة التعقٌم المناسبة اختٌار  -1
 لألداة

 المجهرٌة العضوٌات نمط  -2 
 الموجودة

 

تعتمد فعالٌة التعقٌم على العوامل 

 :التالٌة

 :عوامل تتعلق بالمعقمة -أ

 وقت التعقٌم -1

 الحرارة -2

 الضغط -3

 

 



 فعاليت التعقيم

أي خطؤ بالشروط السابقة : مالحظة

قد ٌعرض المواد لتلف التعقٌم 

 .وعدم جدواه

طرٌقة  التلهٌبال ٌعتبر : مالحظة

الجرثومٌة  األبواغتعقٌم ألن بعض 

خاصة إذا وجدت  بالتلهٌبال تقتل 

 . بقاٌا نسج تختبئ تحتها

 



 نقع األدواث

ال تنقع األدوات ألكثر من عدة -

ألن ذلك قد ٌسبب ضررا ساعات 

كبٌرا لألدوات المصنوعة من غٌر 

 ,ستٌل الستانلسمادة 

وكفوف ارتداء لباس واقً ٌجب  -

سمٌكة وواقً للعٌون وقناع 

للوجه أثناء تعاملك مع األدوات 

الملوثة والمحالٌل الكٌماوٌة حتى 

تمنع التلوث من السوائل التً قد 

 .تتطاٌر

 



 :أسباب تنظيف المىاد المراد تعقيمها

 

إزالة كل األوساخ، األنسجة ،  -1
 .الدم ، األجسام الغرٌبة المرئٌة

 .حماٌة األدوات من التآكل -2

تداول آمن  وضمان تنقل  -3

 .لألدوات

 

 





. 

 Flushing with hand shower 

 Sorting for manual cleaning  

 Manual cleaning 

 Inspection 



 Autoclaveالتعقيم بالحرارة الرطبت 

أو التعقٌم بالبخار ذو الضغط -

العالً وهو من أكثر الطرق 

 :استعماال وفعالٌة لسببٌن

الهواء الرطب أفضل نقال  -1
 للحرارة 

ٌخترق البخار مقاومة الطبقة  -2
   للعضوٌاتالخارجٌة 

 



 التعقيم بالبخار

 مساوئ التعقيم الرطب•

 

 مزايا التعقيم الرطب•

 
وهً طرٌقة فعالة جدا فً : األكثر استعماال -1

 .التعقٌم

قصٌر نسبة للمعقمات : الوقت الالزم للتعقٌم -2

 .الجافة

 .بكافة طرق التعقٌم موثوقٌةاألكثر  -3

مصدر دائم للطاقة الكهربائٌة ٌتطلب  -1

لتؤمٌن الحرارة وهذا صعب بالكوارث أو 

 .األماكن النائٌة

مكلفة وٌلزمها صٌانة المعقمة البخارٌة  -2

 .لنضمن استمرارٌة عملها دائمة

للوقت والحرارة مراقبة لصٌقة تتطلب  -3

 .والضغط وطبٌعة البخار

ال ٌمكن تعقٌم المواد البالستٌكٌة أو  -4

 .نتٌجة حرارتها العالٌة المطاطٌة



 التعقيم الجاف

بارتفاع الحرارة : آلٌة التؤثٌر

البروتٌنات الموجودة  تتخرب

 .الدقٌقة بالعضوٌات

هذه الطرٌقة تحتاج لوقت أطول 

من التعقٌم بالبخار ألن رطوبة 

البخار تسرع وصول الحرارة 

  والعضوٌاتلألداة  وإختراقها

الهواء الجاف ناقل ضعٌف )

 (للحرارة

 

طرٌقة تعقٌم تعتمد فقط على 

للمعادن  الحرارة والزمن

والزجاج واإلبر وبعض المواد 

 .األخرى

هً عبارة عن فرن حراري مع 

عازلة  ستانلسحجرة تعقٌم 

وٌفضل وجود رفوف مثقبة 

 .لتسمح بمرور الهواء الحار

 



 الحرارة الجافتبخطىاث التعقيم 

الحرارة  وقت التعقٌم

 المستخدمة

 120 ساعة 16

 140 ساعات 3

 150 ساعة 2.5

 160 ساعة 2

 170 ساعة 1

 180 ساعة½ 

 :التعقٌم -4

من  Heating Time: وقت التسخٌن-
زمن التشغٌل حتى وصول المعقمة 

ال نحسب هذا الوقت )للحرارة المطلوبة 
 (.من وقت التعقٌم

 Sterilization Time: وقت التعقٌم-
من زمن وصول المعقمة للحرارة 

وهو .)المطلوبة حتى نهاٌة التعقٌم
 (.المقصود بالجدول 

ٌختلف  Cooling Time: وقت التبرٌد-
حسب الجو المحٌط ولكنه غالبا من 

 .ساعة إلى ساعة ونصف كافٌة للتبرٌد

مجموع  Total Time: الوقت الكلً-
 .المدد الثالث السابقة

 

 



 التعقيم بالغازاث الكيماويت

 

 

 

 ألده الفورمالتعقٌم بغاز •



 التعقيم بالغازاث الكيماويت

 

 

 

 

 اإلٌتٌلٌنالتعقٌم بغاز أكسٌد •

 



 طرق أخري بالتعقيم

 

 

 التعقٌم بغاز البالزما
 

 أو بٌتا غاماالتعقٌم بؤشعة  

 



 الفيسيائيت الكىاشف

 

 

 

الساعات هً مجموعة •

والشاشات والطابعات 

 الموجودة مع جهاز التعقٌم

 



 الكيميائيت الكىاشف

خارج العلبة ممكن أن تكون -

شرٌط الصق على شكل 
Tapes  لصاقاتأو Labels 

 .لالستعمال الخارجً

 Strips شرائطأو على شكل -

 .داخل العلبةلالستعمال 

 



 البيىلىجيت الكىاشف

 

 

 ٌنصح بمراقبة عملٌة التعقٌم 

بشكل ٌومً البٌولوجٌة  بالكواشف

ومع كل وجبة كاشف واحد 

فً حال ظهور ) على األقل

 (أخطاء بالتعقٌم

 



 التخسين

 :نصائح للتخزٌن

,  غرفة التخزٌن نظٌفةحافظ على -
 .خالٌة من الغبار, جافة

غرفة التخزٌن المثالٌة هً  حرارة-
أقل من المثالٌة  الرطوبة, د24
70.% 

ٌجب أن تكون العلب المعقمة -
,  سم25-20عن األرض مرفوعة 

وبعٌدة , سم50-45تحت السقف 
 .سم20-15عن الجدار 

ال تستعمل العلب الكرتونٌة للتخزٌن -
ألنها ممكن أن تحوي الغبار 

والمخلفات ومن الممكن أن تؤوي 
 .حشرات

 

ٌجب أن ٌكون التخزٌن فً منطقة -
, الرطوبة, الوسخ, بعٌدة عن الغبار

 .الحٌوانات والحشرات

أقرب ما ٌجب أن تكون هذه المنطقة -
 .ٌمكن لغرفة التعقٌم

 بهاوحركة العبور  مغلقةأن تكون -
 .خفٌفة

إذا كان ذلك متعذرا ٌفضل وجود -
غرفة صغٌرة خاصة للمواد العقٌمة 

 . قرٌبة من غرفة العملٌات

 





- 



- 



- 



 وحذة التعقيم المركسي

من أهم مقومات أي برنامج -
 .ناجح لمكافحة العدوى

ٌجب أن ٌحقق قسم التعقٌم -
أعلى معاٌٌر النظافة ألن وجود 

كل غرام من التراب )الغبار 
( ملٌون جرثومة40ٌحوي 

وعدم نظافة قسم التعقٌم تعنً 
أن قسم التعقٌم سٌنتج مواد 

 .غٌر معقمة

ٌحقق هذا القسم اقتصادا فً -
 اإلنفاق على المدى البعٌد



 :صميم حركت سير العمل بقسم التعقيمت

 
التصمٌم النموذجً لقسم التعقٌم ٌراعى •

 :فٌه

لضمان عدم اختالط  الفصل بٌن المناطق•
النظٌفة بمعنى آخر ٌكون  والمواد الملوثة 

من المناطق غٌر اتجاه الحركة للمواد 
من المناطق  والنظٌفة إلى المناطق النظٌفة 

 .النظٌفة إلى المناطق األكثر نظافة

فواصل طبٌعٌة بٌن المناطق المختلفة إنشاء •
 :على سبٌل المثال

 وتعزل منطقة استقبال المواد         ( أ•
األدوات الملوثة عن منطقة التغلٌف 

التطهٌر مزدوجة  وأجهزة الغسٌل باستخدام 
 .األبواب

فً حالة تعذر توفٌر األجهزة      (ب•
المزدوجة األبواب ألي أسباب كضٌق 
المساحة أو فً قسم قائم بالفعل على 

 تصمٌم مغاٌر للنموذجً
 



 Documentationالتىثيك 

 كواشف مالحظات

 مستعملة
اسم 

 الموظف
 رقم التارٌخ

 الوجبة
على قسم التعقٌم توثٌق كل ما ٌتعلق -

بالتعقٌم ولكل وجبة تعقٌم على 
 :ما ٌلً بهاٌذكر أوراق خاصة 

اسم , تارٌخ التعقٌم, رقم الوجبة= 
 .موظف التعقٌم

بهذه الوجبة مع  المستعملة الكواشف= 
 .الكواشفاالحتفاظ بهذه 

االحتفاظ بالكرت التً طبعته المعقمة = 
 .عن سٌر الوجبة

 .أخرى مالحظات= 

ٌجب االحتفاظ بهذا التوثٌق لمدة 
شهرٌن على األقل إال إذا ارتؤت 

 .غٌر ذلك المشفىإدارة 
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