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 مبادئ التعقيم 

 لم يتم  تم  اإلجراء  م

I– غسيل األيدي   

   يجب غسيل األيدي بصابون مطهر قبل و بعد أي إجراء 1

2 
عند غسيل األيدي يجب أن تصفى من الماء في المغسلة وبعد ذلك يجب أن 

 تبقى فوق مستوى الخصر
  

II- القفازات   

   البس قفازات )استعمال مرة واحدة ( عند التعامل مع ضماد ملوث  1

   يجب أن تبقى القفازات المعقمة ملبوسة عند إجراء ضماد للجرح  2

III-  إجراءات التعقيم الجراحي   

   كل األدوات المستخدمة للضماد يجب أن تكون معقمة . 1

   بشريط ملون عليه تاريخ انتهاء صالحية التعقيم . األدوات المعقمة تعلَّم  2

   األدوات المعقمة يجب أن تكون ملفوفة و جافة.  3

   فتح علبة الضماد بعيداً قدر اإلمكان عن جسم الممرض. 4

   / إنش على محيط الشانة غير معقم. 1عند فتح صرة  التعقيم  يجب اعتبار / 5

   المعقمة بواسطة ملقط معقم. التعامل مع المعدات  6

   يحفظ الملقط فوق مستوى الخصر عند رمي الضماد الملوث. 7

   قمة أو حافة الملقط يجب أن يبقى لألسفل أثناء تنظيف الجرح. 8

   مسح الجرح دائماً باتجاه واحد دون العودة باالتجاه اآلخر .  9

   األيدي فوق مستوى الخصر. عند التعامل مع أشياء عقيمة يجب أن تكون  10

   أي أداة تقع خارج المنطقة أو الحقل المعقم تعتبر غير معقمة.   11

   يجب أن ينظف الجرح من المنطقة األقل تلوثاً إلى المنطقة األكثر تلوثاً . 12

   عند تضميد الجرح يجب التأكد من أن حواف الضماد ملصقة بإحكام. 13

 



 

 الضماد

I-  الجرح وتطبيق ضماد معقم تنظيف 

 لم يتم  تم اإلجراء 

 التأكد من تعليمات الطبيب حول مايلي:  1

 تعليمات خاصة حول الضماد  -

 التحسس  -

  

   اإلجراء له  حالحفاظ على خصوصية المريض وشر 2 

   وضع المريض بوضعية مريحة تسمح برؤية الجرح بسهولة  3

   موجوداً أللم عند المريض إذا كان تسكين ا 4

   إطفاء المراوح  5

   غسل األيدي  6

   التأكد من تاريخ علبة التعقيم  7

   فتح مجموعة التعقيم مع الحفاظ على العقامة 8

   وضع المعدات والمحلول في الصينية مع الحفاظ على العقامة  9

   تغطية الصينية بفوطة معقمة  10

   لبس قفازات نبوذة 11

   استعمال قطن مبلل لحل البالستر 12

)بشكل موازي لسطح  نزع البالستر بإمساك الجلد وشد البالستر برفق باتجاه الجرح  13

 الجلد( 
  

   إزاحة الضماد ورميه في سلة المهمالت الطبية  14

   إلزالة قطع الشاش المالمسة للجرح  استعمال ملقط معقم )الفورسيبس(  15

   نزع القفازات  16

   تنظيف األيدي وتجفيفها بفوط معقمة  17

   لبس قفازات معقمة  18

   تنظيف الجرح باستعمال األيدي أو الفورسيبس  19

   استعمل شاشة جديدة لكل مسحة  20

ً تنظيف الجرح من المنطقة األقل تلوثاً إلى المنطقة  21    األكثر تلوثا

   تجفيف الجلد المحيط بالجرح بقطع شاش  22

   تطبيق ضماد كافي لتغطية الجرح  23

   تثبيت الضماد ببالستر مع حوافه  24

   توثيق اإلجراء  25

 



 

II- إرواء الجرح 

 لم يتم  تم اإلجراء 

   التحقق من أمر الطبيب  1

   تحضير المريض 2

   تحضير األدوات  3

   الحفاظ على العقامة  4

   إرواء الجرح: استخدام السيرنج،التقطير بتدفق ثابت من محلول  اإلرواء داخل الجرح  5

 تقييم وتضميد الجرح:  6

 تقييم مظهر الجرح ومالحظة نوع وكمية المفرزات  -أ

 معقم وجاف  ةتغطية الجرح بضماد -ب 

  

 توثيق كل المعلومات ذات الصلة باإلجراء:  7

 توثيق نوع الضماد المطبق  -أ

ووجود مفرزات   متنخروضع الجرح )الموضع والنوع ووجود نسيج -ب

 وتسلخات( 

 اسم المحلول المطهر وسائل اإلرواء المستعمل  -ج 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- فك القطب 

 لم يتم  تم اإلجراء م

   التأكد من أمر الطبيب وسياسة المركز حول فك القطب  1

   على العقامة الحفاظ  2

   لذلك فهي تنظف أوالً معقمة تعتبر القطب  3

   استعمال ملقط )فورسيبس ( لتنظيف الجرح  4

   استعمال شاشة جديدة الكل مسحة  5

6  ً    تنظيف المنطقة من األقل تلوثاً إلى األكثر تلوثا

   نزع القطب بالتناوب  7

   وتجفيف الجرح  المسح باستخدام بيتادين 8

   طبق ضماد معقم فوق مكان الجرح   9

   توثيق اإلجراء  10
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