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 النقاط الرئيسية:
 ( ىي كافية لمعظم اغراض التنظيف.المنظفات المتعادلة )الىى حمضية وال قاعدية 
  عمييم.االشراف  بشكل صحيح ويتمموظفي النظافة يجب ان يدربوا 
  جدول تنظيف مستمر. يوضعيجب ان 
 واالغطية سواء كانت مموثة بشكل واضح او سطحيًا نظيفة، يجب ان تعالج بنفس  المالياتكل ا

 لمنظافة المستوى العالي
 

 :3-1تدبير منزلي
البيئة الغير متحركة ىي نادرًاما تكزن مصدر حاالت تفشي العدوى، عمى أية حال، تموث الماء والفراش 

ة، اما بواسطة مموثنتيازية. اذا كانت البيئة المباشرة حول المريض الا عدوى بالميكروباتقد يؤديان الى 
اآلالت و مقابض الباب و لمس بواسطة عمال الرعاية الصحية من خالل  أو نشر المريض المباشر

 تموث ثانوي قد يحدث.فان أيادي مموثة، بخرى ألجيزة اأسطح األ
قد أخرجوا حديثا،  ينذال ممرضىالمحيطة لانو من الضروري تنظيف البيئة، خاصة حول المنطقة فا، لي

 الزالة المادة التي قد تأوي مسببات مرضية محتممة. 
 الموظفين والجميور. جيد تعطي الثقة لمعاممين و المرضى و بشكل نظيفةال صحيةالرعاية ال أن أماكن
 التطهير:

 ةالعاملمنظافة رة ويجب ان تعالج بواسطة موظفين متدربين. استعمال المطيرات يالمطيرات السطحية خط
ىو غير أمين، ألنو يحمل خطورة لمبيئة اضافة الى الموظفين وليس ىناك داللة بأنيا تمنع االصابة. 

 ظفات/ مطيرات متوفرة وننظف بشكل جيد وال تتأثر بالمواد العضوية.منتجات من
 :إدارة التنظيف
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التنظيف النشيط بالماء والمنظفات المتعادلة تقمل او تزيل خزانات المسببات المرضية المحتممة وىو كافي 
 الكثر االغراض. موظفي التنظيف يجب ان يدربوا بشكل صحيح ويشرف عمييم ويجب ان يؤسس جدول

 تنظيف مستمر، والذي يجب ان يحدد:
 .)من ىو المسؤول عن الوظائف الخاصة )معينة 
  اجراءات العمل، بضمن ذلك االجيزة والمعدات الخاصة مثال، تنظيف وخزن االجيزة، تغيير

 رأس الممسحة.
 .استعمال لباس واقي 
 .المسؤولية 
 .عدد مرات )تردد( تنظيف االرضية 
  والممسحةعدد مرات تغيير المحمول 
 .عدد مرات تنظيف االثاث 
 .عدد مرات تنظيف التواليت، الخزانة واالشياء الثابتة 
 .عدد مرات تنظيف االثاث مثل مكائن الثمج 
 .عدد مرات تنظيف شبكات وانابيب اليواء 

اذا حدث انسكاب لمواد الجسم الرطبة، يجب ان تطير البقعة في موقعيا مع محمول منظف/ مطير. ىذا 
ميم فوق مستوى االرض ألنو قد تصبح االيدي بتماس مباشر بالمسببات المرضية. الجدران  بشكل خاص

نادرًا ما تصبح مموثة ولذلك ال تحتاج الى تنظيف متكرر. السطوح االرضية، مثل الطوابق، واالدوات 
ف بالماء البسيطة مثل حماالت العالج داخل الوريد واطارات السرير، جمع الغبار وممكن ادامتو بالتنظي

ومنظف. عمى أية حال، المناطق التي تمس مرارًا وتكرارا مثال، حواجز اليد/ حواجز الفراش، ايادي باب، 
ومفاتيح االضوية، قد تحتاج تنظيف متكرر ومركز. اجراءات التنظيف الخاصة يجب ان تؤخذ بنظر 

 طة باسيال.االعتبار في بعض الظروف، مثال، اثناء تفشي كموستريديوم ديفيسيل المرتب
تعميمات المنتجين يجب ان تتبع عند تحضير محاليل تنظيف وتطيير. بعض المطيرات، مثال فينولكس، 

 يجب ان ال تستعمل في حضانات حديثي الوالدة او مناطق تحضير االكل بسبب التسمم.
 :الكىخدمات 

حتممة بين المرضى يمنع انتشار المسببات المرضية الم المالياتالمعالجة الحذرة واعادة تنظيف 
، سواء كانت مموثة بشكل المالياتوالموظفين. توفير شراشف جديدة، نظيفة يشجع راحة المريض.  كل 
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واضح او نظيفة سطحيًا يجب أن تعالج الى نفس المستوى العالي. قذارة ضخمة )مثال، خروج( يجب ان 
سمة سريرية او اسفل تزال بقرب المصدر كمما امكن ذلك، ومن المفضل باغراقو في حوض، مغ

 المرحاض.
القذرة،  المالياتمن االجسام الحادة التي تركت في  الكىكل الموظفين يجب ان ُينبيوا من خطورة عمال 

يجب ان يعطوا لقاح ضد فايروس التياب الكبد نوع بي، اضافة الى ذلك التمقيح ضد فايروس  الكىعمال 
العمال يجب ان تطور طرق خاصة لمشراشف المموثة  التياب الكبد نوع أي مبرر في ىذه المجموعة من

 مع فايروسات الحمى النزفية.
 تصنيف االجراءات:

 .تجنب تمويث االيدي بالقذارة 
  القذرة في حقيبة مكوي غير نافذة الماء. المالياتضع 
  مميء. ال تمألىا ابدًا اكثر من الالزم اذا استعممت حقائب قماش،  3/4أمن الحقيبة عندما يكون

العمال يجب ان يمبسوا قفازات ويعالجوا الحقائب بعناية. حقائب شراشف مموثة يجب ان تترك في 
 مكان امين لرفعيا ونقميا.

  كرست بتصنيف قبل الغسل. الكىالحقائب يجب ان تؤخذ الى منطقة في 
  مصنفي )مقسمي( الكوي يجب ان يعمموا عمى اجراءات واالستعمال الصحيح لمموانع، ومزود

 ات ومئازر وأردية بالستيكية مقاومة لمماء والثقب.بقفاز 
 اكياس المخاد، المالياتالمموثة توضع بأمان قبل التنظيف في احمال منظف  الماليات ،

 المناشف، اردية... الخ. اجراءات الكوي حول الوقت )بشكل مستمر(.
  قدر المستطاع. المالياتقمل معالجة 

 عمميات الغسل:
  دقيقة سوف تزيل القاذورات الكبيرة. 15لمدة دورة شطف قبل الغسل 
 ( مل من المادة  2اذا استعمل الغسل بالماء البارد، مواد كيمياوية مثل القاصر يجب ان تضاف

 القاصرة البيتية لكل لتر من الماء( مع منظف لتسييل التطيير.
  >( اذا منظفات المادة ا 71غسل بدرجة جرارة عالية يجب ان تؤدى )لقاصرة بالماء درجة مئوية

 البارد لم تستخدم.



 التدبير المنزلي والمكوى 

  مادة حامضية يجب ان تضاف الى دورة الشطف لتخفيض القاعدية ومنع االصفرار. ىذا يقمل
 امكانية تييج )تأثر( الجمد ويقمل اكثر عدد البكتريا الموجودة.

 يجب ان تجفف باسرع ما يمكن بعد الغسل لمنع اعادة نمو أية بكتريا لم تقتل بواسطة الماليات 
 الغسل.

 المالبس في ضوء الشمس سيخفض عدد البكتريا الموجودة. -التجفيف باليواء الحار او خط 
 .كوي )خصوصا استعمال مكواة بخارية( سوف تقتل المسببات المرضية 

أنج  6-4النظيفة يجب ان تخزن وتنقل باسموب يتجنب التموث. الخزن يجب ان يكون  الماليات
 يجب ان تغطى  اثناء النقل. مالياتالعمى األقل اعمى من االرض و 

 التي ستعقم يجب ان تمف بشكل مالئم قبل ان ترسل الى قسم عممية التعقيم. الماليات
 تعميمات/ مواقع ويب:

تعميمات لمؤسسات الرعاية الصحية والسيطرة عمى العدوى والبيئة. توصيات سي دي سي وممارسات 
. اج تي تي بي : // دبميو 2003االستشارية )ىكباك(،  السيطرة عمى العدوى والرعاية الصحية المجنة

أي  5210دبميو دبميو. سي دي سي. كوف أم أم دبميو آر/ بريفيو/ أم أم دبميو آر أج تي أم أل/ آر آر 
 (.2011تموز،  28. اج تي أم )دخل 1

ن إي ـي. مجمس تفويض مكوي الرعاية الصحية، أج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. أج أل أي سي أ
 (.2011تموز،  28اورك/ دليل. بي أج بي )دخل 

ترتيبات مكوي مستشفى لمشراشف المستعممة والمصانة. مؤسسة الصحة العامة المدير التنفيذي أج سي 
. اج تي تي بي: // دبميو دبميو دبميو. الحارس الفضي. كو. المممكة المتحدة/ 1995. 18( 95جي )

 (.2011تموز،  28بي دي اف )دخل  09518أف/ أج أس جي  ستاتك/ محتويات اضابير/ بي دي
 المصادر:

مالك آر أي، كوبر آر أي، كريفيث سي َجي. أستعمال أدوات التدقيق لتقييم كفاءة انظمة  -1
 .7-181: 31، 2003التنظيف في المستشفيات. المجمة االمريكية لمسيطرة عمى العدوى 

جي، موثشال إي، داشنر أف دي. ىل تطيير  ديتينكوفر أم، وينزلير أس، أمثور أس، أنتيس -2
السطوح البيئية يؤثر عمى نسب االصابة بالمستشفيات؟ مراجعة منظمة. المجمة االمريكية 

 .9-84(: 2) 32، 2004لمسيطرة عمى العدوى 
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حرجة. مجمة اصابة المستشفى وجية نظر  -سبينسر آر سي. أىمية ازالة التموث البيئية -3
 .7-55(: 2)سبل 65، 2007

روتاال دبميو أي، ويبر دي َجي. استعماالت ىايبو كمورايت الغير عضوي )مادة قاصرة( في  -4
 .610-597: 10، 199مؤسسات الرعاية الصحية. مراجعة االحياء الدقيقة السريري 

ض بدرجة حرارة واطئة، تومبكنز دي أس، جونسون بي، فيتال بي آر. غسل مالبس المري -5
، 1998تأثيرات المنظف بالمطير ونفق تجفيف عمى بقاء البكتريا. مجمة اصابة المستشفى 

12 :51-58. 
 


