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در این شماره گزارش مفصلی از کنگره جهانی استریلیزاسیون که در
کشور سوئیس برگزار شد ،تهیه کردیم .وقتی که در کنفرانسهای
بینالمللی شرکت میکنم جای خالی همکارانم را به خوبی احساس
میکنم و حسرت میخورم که چرا تعداد ایرانیان در این کنفرانسها
به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد .بیش از پانزده سال پیش
که وارد دنیای استریلیزاسیون شدم تصور نمیکردم که روزی تا
اینقدر درگیر در این صنعت باشم .ماجراها و خاطرات جالبی از
استریل در بازدید از بیمارستانها در حافظه من نقش بسته است.
از اندیکاتورهایی که قبل از بستهبندی استریل میکردند و بعد پس
از تغییر رنگ داخل پک میگذاشتند تا آمپول پنیسیلین که نقش
اندیکاتور را بازی میکرد .در بیمارستانی تلویزیون  ۱۴اینچ را در
داخل اتوکالو دیدم و در بیمارستان دیگری از اتوکالو برای پختن
سیب زمینی و گرم کردن غذا استفاده میشد .من بیمارستانهایی
دیدم که در آنها چسب اتوکالو را میبریدند ،روی مقوا میچسباندند
و داخل پک میگذاشتند و این حکم اندیکاتور کالس  ۶امروزی
را داشت .به مراکزی مراجعه کردم که از کاغذ زردی که در قدیم
برای بستن ساندویچ استفاده میشد ،برای بسته بندی ابزار جراحی
استفاده میکردند .امروز نیز برای آینده در حال ثبت خاطرات هستم
و متاسفانه باید اعالم کنم در سال  ۲۰۲۲نیز از روشهای عجیب و
غریبی برای استریلیزاسیون استفاده میشود ،که اگر در دنیای غرب
آن را برای کسی تعریف کنم قطعاً باورشان نخواهد شد .هنوز در ایران
از قرص فرمالین برای استریل کردن استفاده میکنند .درحالی که
میدانیم قرص فرمالین در بهترین حالت یک ضدعفونی کننده سطح
باالست .اینکه آسیبهای جسمی هم به اپراتور و بیمار (بدلیل ماندن
فرمالین روی ابزار و پخش آن در محیط) میزند ،موضوع دیگری
است و جالبتر اینکه کمپانیهای سازنده قرصها اعالم میکنند
از سال  ۲۰۰۷به بعد این قرصها را تولید نمیکنند .امروز که با
هم گفتگو میکنیم در بیمارستانی در تهران از کیسه پالستیکی و
آمپول شیشهای اتیلن اکساید برای استریل کردن ابزار جراحی بسیار
حساس استفاده میکنند .اینکه این روش سالهاست در دنیا منسوخ
شده جای بحثی ندارد .دغدغه من آن اپراتور و کارمندی است که در
واحد استریل بیمارستان این عمل را انجام میدهد و بدون این که
دانش کافی داشته باشد به خودش ،به همکاران ،به بیمار ،به محیط
زیست و به همه آسیب میزند .حاصل این ضعف علمی و فقر دانشی
نهایتاً در گورستانها دفن میشود .خوشحال نیستم که بگویم،
بسیاری از تالشهای ما توسط ناآگاهان یا شبهآگاهان (منظورم
کسانی است که فکر میکنند میدانند) وتو و خنثی میشود .مراکز
درمانی به دلیل مشکالت اقتصادی سعی در صرفهجویی و کاهش
هزینههای هتلینگ بیمارستان دارند و این کام ً
ال امری منطقی است.
اما کسی به دلیل مشکل اقتصادی در باک خودرو خود آب نمیریزد.
مراکز درمانی که با روشهای عجیب و غریب سعی در استریل کردن
ابزارهای جراحی میکنند بدانند این کار یک قتل عمد و یک عمل
غیر انسانی است .ما حاضر نیستیم قاشق شسته نشده کسی را در
دهان خود قرار دهیم اما حاضر هستیم ابزاری که درست استریل
نکردهایم را وارد بدن شخصی کنیم که به ما اعتماد کرده و فکر
میکند ما کارمان را بلدیم و قرار است جانش را نجات دهیم.
آرزو میکنم روزی برسد که بتوانیم کنگره جهانی استریلیزاسیون
را در ایران برگزار کنیم و از سراسر دنیا شرکت کننده داشته باشیم
و مدیران بیمارستانها و سایر مسئولین دانشگاهی و وزارتی اهمیت
این تخصص را درک کنند و صرفهجویی را از واحد استریل شروع
نکنند .واقعبینانه اگر بخواهیم قضاوت کنیم واحد  CSSDآخرین
واحد بیمارستان برای هرگونه صرفهجویی و کاهش کیفیت است.
بهترین جراح دنیا با ابزار استریل نشده جز سفیر مرگ نخواهد بود.
لطفاً مقاالت نشریه را به دقت بخوانید و شمارههای مختلف را
جمعآوری کنید و آن را در دسترس سایر همکاران قرار دهید
به امید روزی که هیچ فوتی در بیمارستان به علت مشکالت
استریلیزاسیون نباشد.
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سازمان جهانی استریلیزاسیون در سال 1999
بهعنوان انجمن اروپایی استریلیزاسیون EFHSS
تأسیس شد .مقر اصلی این انجمن از زمان تأسیس
در شهر لوزان کشور سوئیس است .این انجمن
در سال  2006با تغییر ماهیت و توسعه ارتباط با
سایر سازمانهای بینالمللی تبدیل به فدراسیون
جهانی استریلیزاسیون  WFHSSشد.
این فدراســیون با هدف گســترش و توســعه
استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکز درمانی
تشکیل شده و از هر کشــور نمایندگانی در این
سازمان حضور دارد که مسئولیت آنها کمک به
بومیسازی دانش استریلیزاسیون در کشورهای
خود اســت .در حــال حاضر ســازمان جهانی
استریلیزاسیون در  74کشور عضو فعال دارد و از
کشورهای توسعهنیافته تاکنون عضوی ندارد .این
ســازمان کارگروههایی را تشکیل داده که بتواند
به کشورهای توسعهنیافته و یا درحالتوسعه هم
کمک کند.

مترجم :حمید زارع

شماره 6

سازمانجهایناسرتیلیزاسیون
درسال1999بهعنوان
انجمنارواپییاسرتیلیزاسیون
EFHSSأتسیسشد
این سازمان از زمان تأسیس ،هرســاله کنگرههایی را در کشــورهای مختلف با
محوریت استریلیزاســیون برگزار کرده و این رویداد باعث تجمیع و انتقال دانش
توسط دانشگاهها و صنایع با یکدیگر است .بودجه اصلی این سازمان از محل برگزاری
کنگرههای بینالمللی و همینطور اسپانســری شرکتها است .شرکتهای حوزه
استریلیزاســیون میتوانند با پرداخت مبلغی لوگوی خود را در سایت سازمان به
نمایش درآورند .البته این سازمان توانایی اعتبارسنجی شرکتهای اسپانسر خود
را ندارد.
کنگره امســال در شــهر ژنو از تاریخ  17تا  20نوامبر در محل ســالن کنفرانس
بینالمللی ژنو برگزار شد .هر ساله رسم بر این است که در ابتدا مجمع علمی کنگره
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تشکیل جلســه داده و ســپس برنامه برای سایر
شرکتکنندگان آغاز شود .مجمع اصلی با حضور
کشورهای عضو در ساعت  2:15رسمیت یافت و
هیأترئیسه نســبت به ارائه گزارش عملکرد دو
سال گذشته اقدام کردند.
در ابتدا خزانهدار ســازمان وضعیــت اقتصادی
سازمان را تشــریح کرد و بودجههای تخصیصی
کمیته اجرایی را اعالم کرد ،سپس واحد آموزش
نسبت به اقدامات و تألیفات انجامشده گزارشی را
مطرح کرد و در نهایت عملکرد هیأترئیسه به رأی
گذاشته شد.
نکته حائز اهمیت کنگره امســال ،حذفشــدن
سوبسید ثبتنام برای کشورهای در حال توسعه
که در ســال  2017در کنگره آلمان در شهر بُن
تصویب شده بود و در آن ســال نماینده ایران از
هیأترئیسه و مجمع عمومی درخواست کرد که
برای کشورهایی که درآمد پایینتری دارند ،مبلغ
ثبتنام به طرز قابلقبولی کاهش پیدا کند تا این
کشــورها هم بتوانند در کنگرهها شــرکت کنند.
این طرح با رأی حداکثر تصویب شــده بود و در
کنگره مکزیک و همینطور کنگره هلند نیز برای
کشورهای در حال توسعه اجرا شد.
اما متأســفانه در کنگره ژنو ،مجــری کنگره این
تســهیالت را حذف کرد و نماینده ایران در زمینه
علت حــذف مصوبه ســوال مطرح کرد .پاســخ
هیأترئیســه اعضای مجمع را قانع نکرد و هیأت
رئیســه تعهد دادند در ســالهای آتی با توجه به
اینکه بهجز ایران از سایر کشورهای در حال توسعه
عضوی در مجمع اصلی حضور ندارد ،تســهیالت
ویژهای برای آنها درنظر بگیرند که متعاقبا توسط
سایت سازمان اعالم میشود .نکته مهم دیگر این
جلسه که میتواند برای خوانندگان مفید باشد این
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است که اعضا با اکثریت آرا تصویب کردند که برای
ســه پروژه تحقیقاتی که از کشورها معرفی شود و
نیاز به حامی مالی داشته باشــند ،سازمان به این
طرحها کمک مالی بالعوض داشــته باشــد و این
پروژه در صورت اثربخشی به شرکتهای صنعتی
معرفی شود .از همکاران ایرانی درخواست دارم اگر
طرح تحقیقاتی حوزه استریلیزاسیون دارند و فکر
میکنند میتواند در قالب بینالمللی مطرح شود با
من به اشتراک بگذارند تا برای آن طرح از سازمان
جهانی بودجه درخواست شود.
افتتاحیه مجمع اصلی در ساعت  16با گرفتن عکس
یادگاری پایان یافت .پس از آن افتتاحیه کنگره در
سالن اصلی آغاز شــد و مجریان نسبت به معرفی
کنگره و مقاالت و همینطور کشور سوئیس و شهر
ژنو توضیحاتی را ارائه کردند.
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مقاالت ارائه شده
خبر جدید چی داریم؟ مقررات تجهیزات
پزشکی (  )MDRو استانداردسازی تنظیم
قوانین
تازه چه خبر؟ ایــن عنوان در واقع ســرفصل دو
نشســت اول بود .ریچــارد بنکرافــت(Richard
 )Bancroftاز بریتانیــا در مورد اســتانداردهای
هماهنگ در عصر مقررات دســتگاههای پزشکی
اتحادیــه اروپــا (  )MDRو ب ِرکزیــت ( Brexit
طرح خــروج از اتحادیــه اروپا) صحبــت کرد .با
ملزومــات قانونی جدیــد ،اســتانداردها نه تنها
برای عقب نیفتــادن از جدیدترین تکنولوژیها،
بلکه برای همســویی با الزامــات جدید مقررات
دســتگاههای پزشــکی اتحادیه اروپا ( )MDRو
آئین نامه تجهیزات آزمایشــگاههای تشخیصی
پزشکی( )IVDRنیاز به بازنگری دارند.
 PCDو هنر تشخیص وضعیت
کریســتین دنیس(  ،)Christine Denisرئیس
فدراســیون جهانــی علــوم استریلیزاســيون
بیمارستانی (  ،)WFHSSیک سخنرانی علمی در
مورد دستگاههای تست اتوکالو یا همان دستگاه
چالش استریلیزاســیون (  )PCDsارائه کرد که
عمدتاً بر استریل تمرکز داشــت .او بیان داشت
که دستگا ههای چالش استرلیزاسیون (پی سی
دی) برای اطمیناندهی به کاربران در نظر گرفته
شــد هاند تا آنها مطمئن شــوند که این فرآیند
مطابق با الزامات فنی ،پیش رفته است ،بنابراین
محصول استریل شــده را با کیفیت باالیی ارائه
میدهند .با این همه ،ارائــه یک تعریف دقیقتر
از  PCDبســیار مفید خواهد بود .یک کارگروه
در فدراســیون جهانــی علوم استریلیزاســيون
بیمارســتانی (  ،)WFHSSقرار اســت در آینده
نزدیک به این موضوع بپردازد.
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استریلیزاسیون مایعات و آنچه در پشت
آن نهان است
لیونــل پینــو(  )Lionel Pineauبــه موضــوع
ضدعفونیکنندههای ســطح بــاال ( )HLDبا مایع
استریل پرداخت .او ابتدا طرح طبقهبندی اسپالدینگ
( )Spaldingرا بررسی کرد ،که به موجب آن تجهیزات
پزشــکی را با توجه به اســتریل کردن مجدد مورد
نیاز جهت اســتفاده دوباره ایمن در کاربرد مدنظر
اختصاص میدهند .او این رویکرد را با اســتفاده از
آندوسکوپهای انعطافپذیر دستگاه گوارش به عنوان
نمونه توضیح داد .آیا استریل کردن ()Sterilization
واقعاً آندوسکوپها را ایمنتر میکند؟ اول از همه ،این
امر بسیار حائز اهمیت است که شستشو ()Cleaning
به درستی انجام شده باشــد و در هنگام ضدعفونی
کردن تمام سطوح در دسترس باشند.
مزیتتمیزکاریمقدماتیمضاعفچیست؟
در نشست دوم Tiziano Balmelli ،از کشور سوئیس
گزارشــی در مورد اســتفاده از یک فرآیند جدید
تمیزکاری مقدماتی تجهیزات پزشکی با بیکربنات
سدیم(جوش شیرین) تحت فشار (دستگاه موسوم
بــه 113-103 Safe Clean Box STKاز شــرکت
 Bicarjetایتالیا) ارائه داد .در حقیقت استریل کردن
تجهیزات پزشکی با  113-103 STKدو برابر بیشتر
طول کشید .با این وجود ،نتایج حاصله بسیار بهتر
بود :تجهیزات پزشکی کام ً
ال تمیز و پاک بودند و حتی
نشــانههای اولیه خوردگی یا زنگ زدگی با پاالیش
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بیکربنات سدیم از بین رفت.
تجهیزات پزشکی حاصل از چاپگرهای
سه بُعدی
مالنی آلبرت( )Mélanie Albertاز لیون فرانسه،
گزارشی در مورد راههای تولید تجهیزات پزشکی
با اســتفاده از پرینترهای ســه بُعــدی ارائه داد.
تکنیکهای پرینت گوناگونی در بازار وجود دارند.
نه تنها حوزههای کاربرد ایمپلنتها یا پروتزها در
حال شخصیسازی شدن هستند ،بلکه همچنین
مدلهــای آناتومیکی(کالبدشناســی) هم برای
مراحل آمادگی قبل از جراحی در حال سفارشی
شدن هستند .روی هم رفته ،این موارد میتوانند
زمان جراحــی را کاهش دهنــد و ایمپلنتهای
اختصاصی باهم بهتر مطابقت پیدا میکنند.
رفع حجم کاری فزاینده
ارائهی خانــم  Ingrid Jullian Desayesاز شــهر
شامبری فرانسه معطوف به افزایش حجم کاری در
فرآیند استریل کردن اســت .هدف نطق او ارائه راه
حلهایی برای بهبود روند کاری و کیفیت استریل
کردن بود .یک شرکت مشاورهای شرایط را تحلیل
کرد و روشهای «مدیریت نــاب» ،به عبارت دیگر
بهینهســازی اســتریل کردن و طرز عمل را اجرا و
پیادهسازی کرد .این سخنران اعالم کرد این اقدامات
باعث افزایش رضایتمندی کارکنان شده است.
مدیریتمجموعههایباابزارهایاستیجاری
سیگورد و اندندریشه (،)Sigurd Vandendriessche

رئیس بخش مرکزی استریلیزاسیون یک گروه
بیمارستانی بخش خصوصی در بلژیک ،در مورد
مدیریت مجموعههای قرضی و عاریه گزارشی را
ایراد کرد .با همکاری یک تولیدکننده تجهیزات
پزشکی ،یک «مدیریت واحد استریل اجاره ای»
مدرن پیادهسازی شده است .تأمینکننده شخص
واسط مجموعههای مواد و تجهیزات پزشکی را
به موقع استریل میکند و پس از استفاده شدن،
آ نها را دوباره تحویل میگیرد .این امر منتج به
محاسن و مزایایی خواهد شد .به عنوان مثال،
 Vanendriesscheموضوع قابلیت پیگیری را به
عنوان یک مزیت اصلی این سیستم میبیند.
بــرای سادهســازی فرآینــد پیچیــده مدیریت
ابزارهای قرضی جراحی و ایمنتر کردن آنها ،لورا
دالسوس( )Laura Delassusیک پلتفرم دیجیتال
را در مرکز آموزشی درمانی در شهر استراسبورگ
فرانســه معرفی کرد .او نتایج اولیه را در ارائه خود
گــزارش داد .او گفت که این نوع اســتریل کردن
امری پرزحمت و سخت و مستعد خطا است .هدف
از این پروژه ،بررسی و ارزیابی مزایای یک پلت فرم
دیجیتالی است .او افزود با وجود آنکه 41درصد از
دستگاههای پزشکی استریل شده در این بررسی
گنجانده نشدهاند ،اما دید کلی بهتری راجع به قرض
گرفتن مواد و تجهیزات پزشکی پدید آمده است.
جریان اطالعات بین نقشآفرینــان گوناگون این
عرصه و همچنین کل چرخهی ابزارهای قرضی ،به
بهترین شکل بهینه شده است.
حمل و نقل و ذخیرهسازی  -چه شرایطی
ایدهآل است؟
 Gerhard Kirmseاز شهر توتلینگن ()Tuttlingen
آلمان در ارائه خود به شرایط حمل و نقل ایدهآل
بیــن واحد استريليزاســيون مركــزي ()CSSD
و بخش  ORبیمارســتانها پرداخــت .در تمام
دستورالعملها در سراسر جهان نیاز به تمیزکاری
اولیــه تجهیزات در همــان محل اســتفاده آنها
اســت .با این وجود اما در واقعیــت ،نقل و انتقال
دادن این تجهیزات اغلــب اوقات در یک وضعیت
آلوده صورت میگیرد .در مطالعات آزمایشگاهی
صفحات اســتیل ضدزنگ و نمونههای آزمایشی
با جرم های آزمایشــی مختلفی آلوده شــدند ،تا
اندیکاسیونهایی(شاخصهایی) از حداکثر زمان
قابل قبول بین استفاده از تجهیزات و مواد و شروع
استریل کردن مجدد آنها به دست آید .برای مدت
زمان انتظار طوالنیتر ،نتایج تمیزکاری را میتوان
با شیوه ذخیرهسازی مرطوب بهبود بخشید ،اما هر
ماده شــیمیایی که در حین نقل و انتقال استفاده
شود میتواند در استریل کردن متعاقب ،اختالل
ایجاد کند و بنابراین باید حذف شود.
آیا محیط نگهداری مرطوب ابزارهای جراحی قبل
از اســتریل آنها ،میتواند کیفیت ابزار و امنیت
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بیمار را تحتتأثیر قرار دهد.
کارین بوندگارد( )Karin Bundgaardاز دانمارک
نیز در مورد شــرایط نگهداری پیش از اســتریل
کردن مجدد و تأثیر آن بر طول عمر ابزارها صحبت
کرد .به این منظور ســرنگها و فورســپسهای
شستشــوی آلودهای که برای مدت طوالنیتری
ذخیرهسازی شــده بودند ،برای بررسی پروتئین
باقیمانده در آنها ،مورد بررسی قرار گرفتند .نصف
نمونهها در محیط نیمه خشــک و نیمی دیگر در
محیط مرطــوب نگهداری میشــدند .نتایج این
بررسی نشان داد که هیچ همبستگی بین محیط
ذخیرهســازی و خوردگی وجود ندارد .بنابراین،
بوندگارد در ادامه گفت که به نظر میرسد تمیزی
و طول عمر این ابزارها تحت تأثیر استفاده و تعداد
ن است ،اما متأثر از شرایط
چرخههای استریل کرد 
ذخیرهسازی قبل از استریل شدن نیستند.
مطالعات استریلیزاســیون پالســما:
پالسما به عنوان ضدعفونی کننده
پالسما سرعت عمل را با ایمنی و اثربخشی ترکیب
میکند ،به همین دلیل است که استریلیزاسیون
پالسما توجهات بســیاری را به خود جلب کرده
اســتJoao Henrique Campos de Souza .
از برزیل منبع پالســمایی را ارائه کــرد که برای
مطالعات استریل کردن در فشــار عادی اتمسفر
توسعه یافته اســت ،که در آن پالسما به تنهایی
مسئول فرآیند اســتریل کردن است .این محقق
برزیلی از میان مزایای بیشمار پالسمای پرفشار به
مزایایی همچون سادگی روش کار ،مصرف انرژی
کم و سازگاری مواد اشاره کرد.
استریل کردن دوبارهی آندوسکوپهای
انعطافپذیر بدون لوله پیشرونده در گوش و
حلق و بینی همراه با اشعه UV
استفان الکســاندر رودارت(Stefan Alexander
 )Rudhartاز ماربورگ آلمان ،ضدعفونی با اشعهی
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ماوراء بنفش آندوسکوپهای انعطافپذیر ( )FE
را بررســی کرد .با توجــه به نتایج این بررســی،
تکنولوژی اشــعه  ، UV-Cکاهش مؤثر آلودگی
باکتریایــی آندوســکوپهای انعطافپذیــر را
امکانپذیــر میکند و میتوانــد در عملکردهای
روزانه مفید باشد .همچنین ،این روش نسبت به
روشهای استاندارد ،مزایای مالی و کاربردی قابل
توجهی را برای ضدعفونی کردن آندوسکوپهای
انعطافپذیر ( )FEبه همراه دارد.
تأثیر جریان سیال بر ابزارهایی با بدنهی
توخالی
دنیل رابرتسون( )Daniel Robertsonاز دانشگاه
صنعتی دلفت در هلند ،تضمین کیفیت تمیزکاری
ابزارهای لولهای شکل مجراها را مد نظر قرار داده
بود .هدف او توسعه یک دستگاه تمیزکننده ایمن
و مقرون به صرفه برای بهبود اســتریل کردن در
محیطهای با منابع اندک بود .یک مطالعه مقدماتی
ﭘﺎﻳﻠﻮت برای بررســی رابطه بین ســرعت جریان
و کسر جرمی حذف شــده در زمانهای مختلف
خیســاندن انجام گرفت تا در مورد تأثیر جریان
سیال هنگام تمیز کردن ابزارهای لومن (ابزارهایی
با بدنهی توخالی) اطالعات بیشتری حاصل شود.
این نتایج بهعنوان شاخصی برای مطالعات بعدی
استفاده خواهد شد که اثرات دیگر استریل کردن
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از جمله تأثیر هندسی ابزار و عوامل تمیزکاری را
بررسی میکنند.
کیفیت هوا در بخــش مرکزی تأمین
اســتریل ( :)AEMPدر صورت بروز نتایج
غیرمنتظره باید چکار کرد؟
میبایســت کیفیت هوا در بخش تأمین استریل
( )AEMPملزومات مربوط به اتاقهای تمیز( کلین
روم ) سازمان استاندارد جهانی ایزو ( )ISOکالس
 8ســوئیس را برآورده کند .مارک دانگل(Marc
 )Dangelاز دانشگاه علوم پزشکی بازل سوئیس در
سخنرانی خود گزارش داد که نتایج غیرمنتظرهای
در طی اندازهگیریهای معمول دیده شــدند .به
عنوان مثال ،در اتاقهای داخلی با ذرات نسبتاً کم
هوا و حتی در ساختمان جدید بیمارستان ،تراکم
زیادی از باکتریها دیده شــد .این نتایج نشــان
میدهند حتی اگر سایر الزامات مربوط به کیفیت
هوا محقق شــوند بازهم محدودیتهای باکتری
تعیینشده توســط سازمان مســئول سوئیسی
( )swissmedicقابل تخطی هســتند .ضدعفونی
 UV-Cیک اقدام خوب فوری و کوتاه مدت در نظر
گرفته میشود.
شیوه نامه ســوئیس برای نقل و انتقال
تجهیزات پزشکی آلوده یا استریل شده
مواردی که باید در هنگام نقل و انتقال تجهیزات
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پزشکی آلوده و یا استریل شدهی چندبارمصرفی
در نظر گرفت که توسط یک واحد استریل کردن
خارجی یــا داخلی قــراردادی مجددا ً اســتریل
میشوند ،توسط دستورالعملی در سوئیس تنظیم
شده است .نیکول ب ِرست( )Nicole Bersetاز انجمن
عرضه و تأمین اســتریل ســوئیس ( )SGSVاین
مقاله را ارائه کــرد و آن را در وهلهی اول به عنوان
پشتوانهای برای سازمانها جهت اطمینان از حمل
و نقل بدون ریسک آلوده کردن محیط یا تجهیزات
پزشکی استریل میبیند .ریســکهای اصلی در
طول حمل و نقل ناشــی از اســترس مکانیکی،
نوسانات درجه حرارت ،رطوبت و گرد و غبار است.
با این وجود ،رویدادهای طبیعی مانند بارش برف
سنگین نیز مشمول این دستورالعملها میشوند.
اندیکاتورهای شیمیایی برای تعیین دوز؟
برایان کِرک( )Brian Kirkاز بریتانیا پرســید که
آیا میتوان از اندیکاتورهای شــیمیایی به منظور
استریل کردن با پراکسید هیدروژن جهت تعیین
دوز استریلکننده مورد استفاده برای مجموعهی
ابزارهــا اســتفاده کــرد؟ بــرای اندیکاتورهای
بیولوژیکال پالســما  ،VH2O2ناحیه زیر منحنی
آشکارساز به عنوان دوز مناســب توسط سازنده
تعریف میشــود .برای پرداختن به این پرســش
که آیــا میتــوان از اندیکاتورهای شــیمیایی به
عنوان «دزیمتر» (پرتوسنج) برای اندیکاتورهای
بیولوژیکال پالسما  VH2O2استفاده کرد یا خیر،
بعضی از اندیکاتورهای شــیمیایی بــرای تعیین
عملکرد خود در معرض  VH2O2قرار گرفتند .به
این ترتیب ،مجموعه گستردهای از دادهها در قالب

شماره 6

مختصات رنگی به عنوان تابعی از دوز آشکارساز به
دست آمدند .تحلیل رگرسیونی برای ایجاد رابطه
بین تغییر رنگ و دوز آشکارساز استفاده شد.
تســت( BDبــووی دیک)یا تســت
(PCDتست خروج هوا و نفوذ بخار) ؟
فلوریان گاالیــس(  )Florian Gallaisاز شــهر
روئن فرانســه مطرح کرد که چگونــه میتوان
تضمین کرد بخار اشباع شده به تمام قسمتهای
تجهیزات پزشــکی نفوذ میکند؟ اغلب اوقات،
بیمارستا نها از تست  PCDبرای کنترل روزانه
این امر اســتفاده میکننــد .گاالیس مطالعهای
ارائه کرد کــه PCDهای گوناگونــی را در بازار
تحت بدترین شــرایط آزمایشــی بررسی کرد و
محدودیتهای تشخیصی آنها را با یک تست BD
(بووی دیک) مقایسه کرد .گالین در نتیجهگیری
خود بیان کــرد که PCDهای موجــود در بازار
حساســیت خوبی دارند و  PCDدرون محفظه
نسبت به تست استاندارد  BDحساستر است.
 Matías Pilasiاز شیلی در مورد آزمایش اندیکاتور
شیمیایی ( )CIبا اســتفاده از  PCD 9گوناگون با
طولهای مختلف با قطر داخلی یک سان گزارشی
ارائه داد .در بســیاری از کشــورها ،اندیکاتورهای
شــیمیایی ( )CIو اندیکاتورهای بیولوژیکی ()BI
برای ارزیابی پروسههای اســتریل کردن استفاده
میشوند .طبق اســتانداردهای ایزو ،1-11140
اندیکاتورهای شیمیایی کالس  5به گونهای طراحی
شدهاند که همتوان یا ســرآمدتر از اندیکاتورهای
بیولوژیکی ( )BIباشــند .با وجود ایــن ،بعضی از
توصیههای ابالغی اجازه نمیدهند اندیکاتورهای

بیولوژیکی ( )BIبا اندیکاتورهای شــیمیایی ()CI
کالس  5جایگزین شوند .هدف از این مطالعه این
بود که در عمل بررسی شــود که آیا اندیکاتورهای
شــیمیایی ( )CIکالس  5قادر به تشخیص عیوب
به همان اندازه هســتند یا خیر .این نتایج نشــان
میدهند که اندیکاتورهای شیمیایی (  )CIکالس
 5حتی حساستر از اندیکاتورهای بیولوژیکی ()BI
هســتند و در نتیجه ممکن است جایگزین ایمن و
مقرون به صرفهای باشند.
قابلیت ردیابی با شناســایی از طریق
فرکانس رادیویی ()RFID
 Hervé Neyاز ژنو سوئیس در مورد تجربیات مربوط
به استفاده از برچسبهای  RFIDدر ابزارها گزارشی
ارائه داد .ژنو قب ً
ال چندین سال تجربه در زمینه ردیابی از
طریق کد ماتریس داده لیزری ( )DMروی هر ابزاری
را داشــت .حاال قرار بود جنبههای فنی ،عملکردی،
سازمانی و همچنین مالی یک راه حل مبتنی برRFID
(شناسایی به وسیله فرکانس رادیویی) بررسی شود.
همچنینمقاومتاینتگها(برچسب)ونیز ارگونومی
آنها (سازگاری با بدن) ،زمان مطالعه و نظرات کاربران
مورد بررسی قرار گرفت.
کارکنان بخش  AEMPدر مورد سرعت چشمگیر
اســکن شــگفتزده بودند .با این وجود ،به گفته
نی( ،)Neyنگرانیهایی هم وجود داشت .اگر اختالل
در فناوری اطالعات ( )ITمانع از خواندن برچسبها
شود چه؟ این سیستم نیز در مقابل ابزارهای بسیار
کوچک ،محدودیتهای خاص خود را دارد .خالصه
آنکه ،نی( ،)Neyدر حال حاضر مزیت و برتری قاطعی
از سیستم  RFIDرا مشاهده نکرد.
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دستگاههای دئودنوسکوپ
(  :)Duodenoscopesمیزان آلودگی پس از
استریل کردن مجدد
راس ســگان( ،)Ross Seganاز المپــوس ایاالت
متحده آمریکا ،در مورد یک مطالعه چند مرکزی
در مورد میــزان آلودگی دئودنوســکوپ پس از
اســتریلکردن دوباره صحبت کرد .در سالهای
اخیر گزارشات متعددی از شیوع عفونت مرتبط
با دئودنوسکوپی ارائه شده است .سگان()Segan
الگوریتمهایی که برای آنالیز علتهای اساسی آن
توسعه داده شده بودند را شرح داد .این الگوریتمها
برای موفقیت بســیارکلیدی بودند .به طور کلی،
بیــش از  10درصد از دئودنوســکوپهای مورد
بررسی ،آلوده به ارگانیسمهایی بودند که به عنوان
ارگانیسمهایی خطرناک طبقهبندی شدهاند .اکثرا ً
به دلیل اســتریلکردن ناکافی  -عمدتاً به دلیل
ل بودند.
انحراف از دستورالعملهای استری 
لیونل پینو( )Lionel Pineauدر ادامه سخنرانیها
گزارشی از میزان آلودگی در فرانسه را ارائه کرد.
میزان آلودگیها طی ســالها به تدریج کاهش
یافته اســت ،اما حتی در ســال  ،2021بازهم 6
درصد باالتر از سطح هشــدار و  10درصد باالتر
از سطح مراقبت(  )Action levelاست .این بدان
معناست که  16درصد آندوسکوپها ایمن نبودند.
بنابراین هنوز هم نیاز به بهترشدن آنها است.
عملکرد خوب سوئیس :مدیریت کیفیت
و ریسک
در آخرین روز کنگره ،خانم نورما هرمان(Norma
 )Hermannاز شــهر بــرن کشــور ســوئیس،
در مورد ملزومــات روش خوب اســتریل کردن
سوئیسی ( )GRPصحبت کرد .او کارها و تکالیف
 ،Swissmedicکه نهاد معتبر سوئیســی مسئول
نظارت بر استریل کردن تجهیزات پزشکی است
را توضیح داد و پیشــرفت و توسعه تاریخی روش
خوب استریل کردن سوئیسی (  )GRPرا تشریح
کرد .نسخه سوم این روش با در نظر گرفتن قوانین
در سطح اروپا در ماه دسامبر ارائه میشود .خانم
هرمان اشــاره کرد که یک روش خوب اســتریل
کردن جداگانه برای اعمال پزشکی و دندانپزشکی
وجود دارد که با شرایط آنها سازگار است.
شناسایی ریســک در استریل کردن
مجدد محصوالت پزشکی()MPs
هنگامی که صحبت از ایمنی در میان باشــد ،غالباً
به حمل و نقل هوایی اشاره میشود  -اینکه چگونه
میتوان بحث ایمنی را برای استریل کردن اجرایی
کرد ،اکنون در دســت بررســی قرار گرفته است.
 Mélissa Girouxاز کانــادا در مــورد یک رویکرد
مناسبجهتشناساییریسکصحبتکرد.حوادثی
که در آنها رویدادهای نامطلوب در واحد محصوالت
پزشکی ( )AEMPرخ داده است در  90درصد موارد
مربوط به مونتاژ یا بســتهبندی دستگاه بود .اکنون
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پروژهای برای تالش جهت افزایش رعایت اصول با
توجه به فرمهایی که باید تکمیل شــوند و الزامات
گزارشدهی در نظر گرفته شــده اســت .درهمین
راستا ،مشــاهداتی در خالل بستهبندی انجام شد.
عوامل ارگونومیک به وضــوح در بروز خطاها نقش
دارند .زمان روزانه نیز قابل توجه است  -بعد از ساعت
 10شب خطاهای بیشتری رخ میدهند.
این رویکرد برای بهبود بخشــیدن شامل بررسی
دقیــق ،آمــوزش کارکنــان اتاق عمــل ()OR
و بخش واحــد محصوالت پزشــکی ( ،)AEMP
نظرســنجی از افــراد دخیــل در این امــر و به
روزرســانی روند گزارشدهی (فرم )223-AH
برای ایجاد ابزاری پویا جهت مقابله با حوادث است.
گیروکس( )Girouxنتیجهگیری کرد که همه این
اقدامات پیشــگیرانه در واقع یک فرهنگ ایمن
بودن را ترویج میکنند و بنابراین میتواند بهبود
مستمر استریل کردن را تضمین دهد.
تکنسینهای تجهیزات پزشکی  -راهی
طوالنی برای حرفهای شدن
فردی کاوین( )Frédy Cavinبا تشــریح سیستم
آموزشــی ســوئیس و توصیف راه طاقتفرسای
حرفهای شدن ،ارائه خود را شــروع کرد .نخست
برای نمونه ،باید متقاعدسازی زیادی انجام میشد
تا مقامات مربوطه متوجه شوند که استریل کردن
واقعاً به اندازهای پیچیده اســت کــه به یک کار
تخصصی جداگانــه نیاز دارد .اکنــون یک برنامه
آموزشــی دو منظوره و شایســتگی محور وجود
دارد .کارمنــدان با ســابقه در واحــد محصوالت
پزشکی (  )AEMPهمچنین میتوانند یک دیپلم
مهارتی را دریافت کنند ،مشروط بر اینکه بتوانند
شایستگیهای مربوطه را نشــان دهند و گواهی
آموزشی سطح  1یا  2و همچنین دستکم  3سال
تجربه کاری داشته باشند.
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بهبودپروسهاستریلکردندرمقیاسجهانی
خانم کریستینا فست( )Christina Fastاز کانادا در
مورد بهبود پروسه استریل کردن به عنوان بخشی از
اقدامات مبتکرانه در حوزه جراحی سخنرانی کرد.
او تجربیات خود را در کشــورهای با درآمد پایین
ارائه کرد .یک ارزیابی و نظرســنجی از  14کشور با
درآمد کم ،فهرست بلندباالیی از کمبودها را نشان
داد  -کمبود دانش ،کمبود تجهیزات ،فقدان ایمنی
و بهداشت شغلی .برای مثال ،ابزارهایی که به اندازه
کافی تمیز نشدهاند و دستکاری همراه با بیدقتی در
برخورد با مواد شیمیایی خطرناک متداول هستند.
با این وجود ،خانم فاســت همچنین نشان داد که
چه چیزی را میتوان در یک زمان نســبتاً کوتاه به
خصوص از طریق آموزش به دست آورد .با استفاده
از مثالی از کشور کامبوج ،او نشــان داد که چگونه
میتوان از ابزارهای ساده برای بهبود شرایط میدانی
استفاده کرد و ســپس با گسترش دانش حاصله بر
سایر امکانات بهداشتی در این حوزه تأثیر گذاشت.
اختتامیه
هری اوسورن ( )Harry Oussorenمعاون فدراسیون
جهانی علوم استریلیزاسيون بیمارستانی (،)WFHSS
در نطق پایانی خود ،بر اهمیت روابط دوســتانهی
بینالمللی که در این کنگرهها شکل میگیرند ،تأکید
داشت و بیان کرد این دفعه نمیشد پرچم WFHSS
را مســتقیماً به همکاران در هنگکنگ که میزبان
کنگره بعدی هستند تحویل داد  -به دلیل همهگیری
کرونا آنها نتوانستند به ژنو سفر کنند .رئیس انجمن
سوئیسی تأمین استریل ( )SGSVهروه نی(Hervé
 )Neyنیز با اعالم زمان کنگره ملی بعدی در شهر بیل،
کشور سوئیس ،در تاریخ  22تا  23ژوئن سال ،2022
و البته کنگره جهانی بعدی در هنگکنگ کنگره را به
پایان رساند .تاریخ آن را به یاد داشته باشید23 :تا 26
نوامبر سال !2022
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بیست و چهارمین کنگره انجمن تجهیزات استریل آلمان در حالی در
سال جاری در فولدا برگزار شد که تنها اعضای هیأت مدیره و سخنرانان
بهصورت حضوری در آن شرکت کردند .متأسفانه شنوندگان به علت
وقوع همهگیری جهانی باید بهدور از محل برگزاری میماندند و از راه
دور در سخنرانیهای هایبرید شرکت میکردند.
کاترین مان به دنبال بیان مقدمــه کالوس ویس؛ مدیرعامل ،اولین
ســخنرانی را درباره «هزینههای اســتریل دســتگاههای اتاق عمل
بیماران سرپایی» ارائه کرد .آیا برای مؤسسهای مقرون بهصرفه است

تا مسئولیت فعالیتهای استریل مجدد خودش
را برعهده بگیرد یــا میتوانــد اینفعالیتها را
برونســپاری کند یا حتی از دستگاههای یکبار
مصرف استفاده کند؟ اینمســائل تنها از طریق
تحلیل دقیق قابلفهم است.
مان با مثالی از مرکز جراحی بیماران سرپایی در
منطق ه پالتینات آلمان نحو ه محاسب ه هزینههای
استریل مجدد واحد استریلیزاسیون تکی را بیان
کرد .مروری کلی بر مرکز جراحی مناطق مختلفش
داشــت ،مواردی را با جزئیات کامل بیان کرد که
باید در تحلیلهای اقتصادی درنظر گرفته شوند.
اشارهکرد که چنین موضوعاتی برای بیشتر پزشکان
شرکتکننده ،ناآشــنا بود .اینهزینهها منحصر
به کارکنان نبود ،ســایر موارد مانند موادغذایی،
هزینههــای اجاره تجهیــزات و همچنین هزینه
مصرف آب و بــرق را باید در محاســبات درنظر
میگرفتند .در اینمورد خاص ،هزین ه کل استریل
مجدد ،ساالنه حدأقل  36هزار یورو بود .بهعنوان
مثال ،هزینههای اســتریل مجدد ست [جراحی]
عروق واریسی را در حدود  20یورو و  118یورو برای
یک واحد استریلیزاسیون تکی محاسب ه کردند.
این محاســبات به مرکز درمانــی کمک کرد ،تا
دقیقا تخمین بزند که آیا اســتریل مجدد درون
کارخانهای از لحاظ اقتصادی به صرفه اســت یا
راه دیگر میتواند اســتفاده از دستگاههای یکبار
مصرف باشد.
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آیا رباتها توانایی کاهش بار کاری را در
واحد استریل مجدد دستگا ههای پزشکی
دارند؟
بخشی از پروژ ه استریراب با همکاری وزارت آموزش
و تحقیقات فدرال آلمان ،یعنی نحوه بهکارگیری
رباتهای کارگر برای تقویت زیربنای استریل مجدد
ابزار در حال بررسی است .چنین سیستمی میتواند
حفاظت از کارکنان را با ســپردن کار با ابزارآالت
آلوده به رباتها افزایش دهد .حائز اهمیت اســت
که بفهمیم اینکار در کدام زمینه از فرآیند استریل
مجدد میتواند مفید واقع شــود .جان هایبین از
دانشگاه فنی راینیشوستفلیشه شهر آخن ،شناخت
عوامل عملکردی در اســتریل مجدد ابزار را برای
پشتیبانی جریان کار ،هدف گزارش کرد.
پیش از این در روند تجزیه و تحلیل استریل مجدد
فعالیتها از رویکردهای متمرکز بر عوامل اقتصادی
اســتفاده میکردند .اگرچه طبــق اظهار هایبین
برای ارزیابی و بهینهسازی جامع فرآیند ،کفایت
نمیکند .او بیان کرد ،باید اقدامــات مورد نیاز را
برای تعیین نقاط ضعف کنونی با همکاری کارکنان
واحد  CSSDتعیین کنند .که شامل مشکالتی از
قبیل بروز صدمات و میزان فشارهای جسمی است.
پرسشنامهای تحت وب را برای انجام پیمایشی در
میان کارکنان واحد  CSSDبهکار بردند 40 .درصد
از پاســخدهندگان بر این عقیده بودند ،مراحلی از
فرآیند که نیاز به بهینهسازی دارد ،شامل دستزدن
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به سینیهای آلوده وارد شده و قرار دادن آنها در
دستگاههای ابزارشوی ضدعفونیکننده و همچنین
پاکسازی اولی ه ابزار است .فشار جسمی ناشی از باز
کردن سبدها بســیار باال بود ،و  %24افراد ،شدت
سختی پاکسازی دستی ابزار را «بسیار شدید» تا
«بسیار سخت» درنظر گرفتند .براساس اینیافتهها،
باید بیشترین تمرکز اقدامات در منطق ه آلوده باشد.
امکان کاهش اســترس بایــد در زمانهایی مانند
تخلیه سینی و انجام پاکسازی دستی با استفاده از
سیستمهای رباتیک کارگر بررسی شود.
توجه به جریان کار واحد استریل مجدد
دستگاههای پزشکی نتایج نظرسنجی
آنکه کارتر ،گزارشی از یافتههای نظرسنجیهای
انجامشــده را از طرف انجمن تجهیزات استریل
آلمان ارائه کرد .نکته جالب توجه ،مقایســه از دو
نظرســنجی ســریع در مورد وضعیت واحدهای
 CSSDبود .هیأت مدیر ه مؤسس ه انجمن تجهیزات
استریل آلمان ،اولین نظرسنجی را در سال 2019
برای بهدست آوردن بینشی کلی درباره جنبههای
مختلف جریان کار کارکنــان واحد  CSSDبرگزار
کردند .نظرســنجی دوم در تابستان  2021انجام
شد ،تا باری دیگر ،جریان کار واحد  CSSDرا ارزیابی
کنند ،دریابند که کارکنان بخش «استریل مجدد
دستگاههای پزشــکی » چه صالحیتهایی را در
اینمدت کسب کردهاند و وضعیت محل کارشان
چگونه ارزیابی شدهاست.
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ســواالت تغییر چندانــی نکردهبودنــد و تعداد
پاســخدهندگان هر دو نظرسنجی تقریبا یکسان
بود .بیشتر از نیمی از پاســخدهندگان از طبقهی
مدیریتی واحد  CSSDبودند .تعداد پاسخدهندگان
دارای آموزش تخصصی/حرفهای کامل به شدت
کاهش یافتهبود .در این راســتا کارتر تأکید کرد،
آموزش حرفهای تکمیلشــده ،عاملــی مهم در
ارتقای وضعیت کارکنان اســت ،از اینرو ،تکمیل
دوره آموزشی را تحت عنوان متخصص  CSSDبه
شدت توصیه میکنند.
یافتههای دیگر تا حدودی حیرتآور بود ،بهعنوان
مثال ،پرسشهای مربوط به کار در آخر هفته نشان
داد که بیشتر پاسخدهندگان از دوشنبه تا جمعه
کار میکردند .کل یافتهها بهزودی در وبســایت
انجمن تجهیزات اســتریل آلمان در دســترس
خواهد بود.
پاکسازی عوامل تضمین کیفیت
وینفرید میشــلز در مورد روال معمول کنترل
کیفیت پاکســازی صحبت کرد .پاکســازی ابزار
جراحی باید با فرآیندهایی تأییدشده ،انجام میشد.
میشل گفت که دامنه اعتبارسنجی پاکسازی در
کار دستگاههای ابزارشوی ضدعفونیکننده ،کامال
نابرابر بــود .خصوصا به ایندلیل کــه از ابزارآالت
بسیار کمی ،دارای جرم ناشی از استفاده در زندگی
واقعی و با ویژگیهای ساختاری مختلف برای تأیید
پاکسازی استفاده شد.
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ژورنال تخصصی

باید به فعالیت پاکسازی مکانیکی توجه
ویژهای شود
ابزارهای جراحی بهدلیل ســاختار خود ســطوح
ناهمگن و نامتــوازن دارند که ایــن ویژگی باعث
چالش در فرآیند شستشو میشود .بهعنوان مثال
در ابزارهــای دارای مفصل نظیر قیچیها بســیار
مشــهود اســت .مایکلز گفت از آنجاییکه درک
ماهیت فناوری پاکسازی ممکن نیست ،برای بررسی
تضمین کیفیت ابزارهای واقعی مورد نیاز است .وی
روش مورد استفاده برای نمونهبرداری را بدینگونه
شــرح داد .ابزارهایی که نمونهبرداری میشد ،باید
پیش از ضدعفونی حرارتی از دســتگاه شستشوی
ضدعفونیکننده خارج شوند .برای پاکسازی باید
شستشوی متمرکز و سریع انجام میشد ،تا مقدار
پروتئینهای باقیمانده تعیین شوند.
میشلز با توجه به شاخصهای پاکسازی گفت ،در
برخی از آزمایشاتی که انجام داده است ،شاخصها
کفایت یا عــدم کفایت فعالیت آنزیمها را نشــان
ندادند .نوسان غلظت مواد شوینده ،بهعنوان مثال
بیش از  ،%10نیز نمایش داده نشــد .حتی وجود
مانع در مسیر چرخش بازوی اسپری ،لزوما بدین
معنا نبود که نشانگر در پایان فرآیند ،این موضوع
را نشان دهد .درصورتیکه کاربران به ایننشانگرها
اتکا و از آنها بهعنوان مبنایی برای شستشــوی
صحیح استفاده میکردند .مایکل در نتیجهگیری
ســخنانش بیان کرد که در واحد  CSSDنیز باید
منطقهای آزمایشی برای انجام بررسیهای دورهای
کیفیت به وسیله پاکسازی ابزار با جرمهای واقعی
وجود داشتهباشد ،تا بتوان از برآوردهشدن الزامات
مربوطه اطمینان یافت.
تاثیر مدتزمان انتظار برای پاکسازی
ابزار جراحی
پائوال لورک از دانشگاه آنهالت در کوتن بر تأثیر
مدتزمان انتظار برای پاکسازی ابزار جراحی پس
از استفاده تمرکز کرد .وی بیان کرد که حملونقل
خشک ابزارهای جراحی را پس از استفاده در چهار
دهه گذشــته توصیه کردهاند و تصــور میکردند
که زمان انتظار حداکثر  6ســاعته مشکلی برای
پاکســازی خودکار بهوجود نمیآورد .گروه کاری
آمادهســازی ابزار نیز اینقانون  6ســاعته را در
بروشور قرمزشان توصیه کرد ه بودند.
لورک در پایاننامه کارشناسیاش ،تأثیر زمانهای
مختلف حمل و نقل خشک را تا پاکسازی خودکار
ابزارهای جراحی دارای جرم واقعی پس از استفاده
مورد بررسی قرار داد .در واحد  CSSDبیمارستان
 BG Klinikum Bergmannstrostدر شهر هاله،
نتایج پاکسازی خودکار در دو ،شش و  14ساعت
پس از حمل و نقل خشک مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گذشت زمان انتظار معین ،ابزار در دستگاه
شستوشوی ضدعفونیکننده معمولی تمیز شدند
و پیش از ضدعفونی حرارتی از آن خارج شــدند.

شماره 6

نتایج نشــان داد که حملونقل خشک طوالنیتر
از زمان انتظار منجر به «باقیماندن مقادیر باالتر
پروتئین» پــس از فرآیند تمیزکردن میشــود.
لورک تأکید کرد که اساســا در زمان انتظار بیش
از  14ســاعت ،نتایج پاکسازی بســیار ضعیفتر
بودند .اگرچه هم ه ابزارها ،کمتر از  100میکروگرم
پروتئین باقیمانده داشــتند ،اینموضوع بهطور
قابلتوجهی با طوالنیشدن زمان انتظار ،افزایش
یافت.
از آنجاییکــه نمیتــوان قانون  6ســاعت را از
اینیافتهها ،اســتنباط کرد ،زمان انتظار/ذخیره
طوالنی ،بهویژه در آخر هفته ،مشکل ایجاد میکند.
لورک با اشاره به درنظر گرفتن نحو ه حل اینمشکل
در زندگی روزمره ،سخنانش را به پایان رساند.
حذف پروتئینهای پریون
ماتیاس شورنر ،دکتر کمیشــه فابریک ویگرت،
درباره غیر فعال کردن و حذف پروتئینهای پریون
تهاست
در فرآیندهای پاکسازی صحبت کرد .مد 
میدانیم کــه انواع مختلــف آنســفالوپاتیهای
اسفنجیشــکل قابل انتقال را میتــوان از طریق
انتقال مســتقیم بافت در طی مراحل جراحی و از
طریق ابزارهای آلوده منتقل کــرد .پایداری باالی
پروتئینهای پریون ،نیاز به مراحل استریل مجدد
خاصی برای کاهش هرگونه بار پروتئین پریونی دارد.
کشورهای مختلف ،رویکردهای متفاوتی را اتخاذ
کردند .در فرانســه بــرای ابزارهایــی که ممکن
اســت در تماس با بافتهای در معرض خطر قرار
گرفته باشــند ،به فرآیندی خاص برای پاکسازی
وکشندگی پریون نیاز بود ،درحالیکه اینابزارها در
آلمان باید با حداقل دو فرآیند شبهکشندگی پریون
مجددا استریل شوند .شورنر ،نتایج آزمایشهایی را
با هدف حذف و غیرفعالکردن پریونهای مختلف
در شرایط درون بافتی و درون آزمایشگاهی ارائه
کرد .با استفاده از روش پیشگیرانهای که مؤسسه
رابرت کخ ازجمله پاکســازی اولیه و پاکسازی با
شوینده قلیایی خفیف توصیه کردهاست ،میتوان
به کاهشــی حداقل به انداز ه  log 2.5دست یافت.
بااینحال ،شورنر تأکید کرد آزمایشات اثربخشی
ن مواد میتوانند آلودگی ابزارها
نشان دادهاند که ای 
را خنثی کنند ،اما پریونها را غیرفعال نمیکنند.
از طریق غیرفعالسازی کامل با فرمولهای کشنده
پریون ،کاهش و غیرفعالکردن پروتئینهای پریون
به انداز ه  5إلی  log 6امکانپذیر شد.
اعتباربخشی
الزامات اعتبارسنجی فرآیندهای استریل جدیدی
توســط آژانس اســتانداردهای آلمــان در ژوئیه
 2020منتشر شــد .هدف اینسند ،بیان جزئیات
اجرای دقیق محتوای استانداردهای موجود است.
دســتورالعمل انجمن تجهیزات اســتریل آلمان
مربوطه نیز اصالح خواهد شد و ضمیمهی «الزامات
برای بازرسان اعتباربخشــی» پیش از آن منتشر

خواهد شد.
رابرت ایبل در مورد محتوای اساســی استاندارد
ازجملــه الزامــات و دانــش فنــی بــرای انجام
اعتباربخشی توسط بازرسان ،اعتباربخشی واقعی
فرآیندهــای پاکســازی و ضدعفونــی و کنترل
اطالعات مربــوط به نصب ،صالحیــت کارکنان
عملیاتی و عملکرد آنها صحبت کرد.
بهینهسازی واحد CSSD
فرانزیسکا میندل از فریزینگ پرسید« :چگونه
واحــد اســتریل مجدد دســتگاههای پزشــکی
خــود را بهینه کنــم؟» در مــورد لــزوم نظارت
ســختگیرانهتر فزایندهای گزارش داد که ناشــی
از بازنگری اســتاندارد  13485و اجرایی شــدن
مقررات تجهیزات پزشکی اروپاست .میندل برای
پایاننام ه کارشناسیاش ،روشی عملی برای کمک
به طرفهای مسئول در واحدهای استریل مجدد
دســتگاههای پزشــکی ایجاد کرد کــه به وضوح
سیستم مدیریت کیفیتشان را مطابق با EN ISO
 13485:2016ارزیابــی میکند .ایــن ماتریس
ارزیابی سیســتم مدیریت به روند بهبود مستمر
کمک میکند .سابقاً اینروش با موفقیت در واحد
 CSSDبیمارســتان  Nordoberpfalz AGبــرای
آمادهسازی برای بازرسی استفاده شد ه بود .اینامر،
امکان شناسایی ارتباطات ضعیف را پیش از بازرسی
و انجام اقدامات اصالحی بهموقع فراهم کرد.
استریلیزاسیون هوشمند
مارک آندرس ،از شرکت  ،Getingeبه فرآیندهای
کاری در واحد استریل مجدد دستگاههای پزشکی
نگاه کرد .استریل مجدد دســتگاههای پزشکی،
شــامل الگوهای جریان کار خاصی اســت .مکان
مناســب ،فناوری تجهیزات مناســب ،تدارکات
متناسب با الگوهای جریان کار ،زیرساخت فناوری
اطالعات برای ثبت و مستندسازی الگوهای جریان
کار و البته کارکنان نیز مورد نیاز بود.
اقدامات بهینهســازی مختلفــی میتواند برای
دســتیابی به فرآیندهای کاری کارآمدتر ،کاهش
زمان الزم برای سرویس ابزار و استریل مجدد مؤثر
ابزارها انجام شود .اتوماسیون نیز میتواند در اینجا
نقش داشتهباشد.
آندرس تأکید کرد که همــواره راهحلها باید در
راســتای حمایــت از کارکنان باشــند و از ایجاد
خواســتههای بیش از حد از آنها اجتناب کنند.
بهینهسازی تجهیزات و در نهایت کارایی ،موجب
افزایش ایمنی بیمار و کارکنان میشود.
اولتراسوند و ایمنی و سالمت شغلی
جوهان کالمپر ،از بیمارســتان جوهان شــهر
دورتموند خطراتی را بیــان کرد که مراکز درمانی
حین اســتفاده شویندههای اولتراســونیک با آن
مواجه هستند .آلودگی صوتی ناشی از حمامهای
شوینده اولتراســونیک و اثرات مرتبط و احتماال
مخربش بر کارکنان اغلب نادیده گرفته میشود و
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بهندرت در ارزیابی خطر مورد توجه قرار میگرفت.
کلمپر زمینــه فیزیولوژیکی را به تفصیل شــرح
داد .شنوایی انســان ،اجزای اولتراسونیک را درک
نمیکند ،اما سطوح فشــار صوتی باال در محدوده
فرکانس باال بدون شــک ،اثرات ذهنی ،مانند سر
درد ،حالت تهوع و سرگیجه داشتند ،اگرچه هیچ
دادهای در این مورد در دسترس نبود.
کلمپر در ادامه توضیح داد کــه چگونه تأثیر صدا
را میتوان بهطور مؤثرتــری اندازهگیری کرد و در
هنگام انجام اینکار چه مواردی را باید مورد توجه
قــرار داد .همچنین اقدامــات حفاظتی مؤثری را
نظیر بســتن درب آن میتوانســتند انجام دهند.
الزم به ذکر اســت که اینامر منجر به افزایش دما
در شوینده میشــود و احتماال میتواند بر نتایج
پاکسازی تأثیر بگذارد .در پایان ،کلومپر خاطرنشان
کرد که حفاظت از شــنوایی باید بهعنوان اقدامی
کلی به کارکنان ارائه شود تا زمانی که سایر اقدامات
حفاظتی نیز کافی بوده و نتایج رضایتبخشی به
همراه داشتهباشد.
آندوســکوپ :کیفیت استریل مجدد
چگونه است؟
دیرک دیدریش ،یک بهروزرســانی جدید در
ن مطالعه
زمینه مطالعــه  HYGEAارائه کــرد .ای 
قبال در ســال  2001منتشــر شــده بود و نشان
میداد که هنوز هم نرخ شــکایات باالیی با وجود
اندوســکوپهای انعطافپذیــر اســتریل مجدد
شــده ،به میزان ( %49فاز اول) و ( %39فاز دوم)
شــکایت وجود دارد که نرخ باالیی بود .از آنزمان
تاکنون چندین اقدام نظارتی برای بهبود کیفیت
استریل مجدد آندوسکوپهای انعطافپذیر انجام
شدهاست.
در مقایسه یافتههای مطالعه  HYGEAبا دادههای
بــهروزی که بخش بهداشــت و کنتــرل عفونت
در نتایــج آزمایشهای معمــول میکروبیولوژی
برای آندوســکوپهای انعطافپذیــر جمعآوری
کرده بود ،افزایش شــدیدی در اســتریل مجدد
توسط دستگاههای اتوماتیک از  ٪17به  %60در
کلینیکها مشاهده میشد.
نرخ شکایتها در ســال  ،2018تنها  8درصد بود.
به گفته دیدریش ،یافته مشهود این بود که میزان
شکایات مربوط به دئودنوسکوپیها ،بدون تغییر و
به میزان  ٪9باقیماندهاســت .او اظهار کرد که در
فاصله بین دو مطالعه ،مقدار حد میکروبیولوژیکی
معین برای محلول تمیزکننده از  cfu/ml 10به 1
 cfu/mlکاهش یافت .دیدریش گفت :اگر اینمقدار
حد اعمال شود ،منجر به نرخ آلودگی بدون تغییر
در حدود  ٪13میشود و نرخ شکایات بیش از ٪10
مطمئنا به نفع ایمنی بیمار نیست.
تحقیقات  ،دو عامل مهم را مشخص کرد:
■ استفاده از مراحل دستی که هنوز در استریل
مجدد آندوســکوپ مورد نیاز بودند و بیشــتر از
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فرآیندهای خودکار مستعد خطا بودند.
■ استریل مجدد تحت فشارهای استرسی ناشی
از کمبود زمان قرار میگیرد .دیدریش بیشــتر در
مورد روشهای نمونهبرداری براساس مشخصات
 DGKHیا  RKIتوضیــح داد .نمونهبرداری طبق
 DGKHمنجر به نرخ باالی نتایج نامطلوب شد.
آسیب به آندوسکوپها
اولریکه بیلنهوف؛ رئیس انجمن پرســتاران و
همکاران آلمانی دئودنوسکوپی( )DEGEAاز شهر
اولم ،درباره آسیب به آندوسکوپها سخنرانی کرد.
عموما یکی از این پنج عامل ،آسیب را ایجاد
میکند:
■ آســیب مکانیکــی ،بهویژه در اثــر بیدقتی
حملونقل که میتواند منجر به آسیبشود.
■ اندوسکوپها ممکن اســت با قرار گرفتن در
معرض گرما آسیب ببینند.
■ اســتفاده از لیزر یا ( APCانعقاد پالســمای
آرگون) میتواند به هر طریقی به انتهای دیستال
اندوسکوپها آسیب برساند.
■ مواد شیمیایی ناشی از فرآیند میتوانند باعث
تورم و آســیب به غالف آندوســکوپ ،دریچهها و
پنلهای کنترل شوند.
■ فعل و انفعاالت بین مواد شیمیایی فرآیند نیز
میتواند موجب ایجاد رسوب شود.
چگونهمیتوانمانعازایجادچنینآسیبیشد؟
مهمترین پیشنیــاز آن کیفیت ســازه و فرآیند
مناســب اســت .بیلنهوف تأکید کرد که تجربه و
تخصــص شــناخت آندوســکوپها از عوامــل
تعیینکننده هســتند .به همین دلیل دورههای
آموزشــی ویژه آندوسکوپی بســیار مهم هستند.
بررسیهای کیفیت نیز به شناسایی زودتر از موعد
هرگونه آسیب کمک میکند.
افراد ناتوان در واحد اســتریل مجدد
دستگاههای پزشــکی خطرات ،فرصتها،
بهکارگیری
اســتفان تیت از بیمارســتان اجتماعی بُن
با کارمندان ناتــوان در واحد  CSSDســروکار
داشت .او بیان کرد که بهطور کلی تنها درصورتی
استفاده از کارکنان ناتوان مجاز است که الزامات
مربوطه قبــا در زمــان برنامهریــزی طراحی
ســاختمانهای جدید ،برآوردهشــدهباشند .با
ذکر چند مثال ،تأکید کرد که معلولیت میتواند
به اشکال مختلف ظاهر شود و میزان ناتوانی فقط
جسمی نیست .تیت گفت« :بسیار حائز اهمیت
اســت که بر فرد و نوع ناتوانی فردیشان در محل
کار تمرکز کنیم .در واقع ،بســیاری از انطباقها
تنها به کارمنــدان معلول مربوط نیســت ،بلکه
به ســایرین نیز کمک میکند .بهعنوان مثال به
میزهای بستهبندی با قابلیت تنظیم ارتفاع برای
کارکنان کوتاه قد نیز فکر کنید.
راینــر اســتنس ( )DGSVدر پایــان صحبــت
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گفت که این موضوع بســیار کاربردی بود و الزم
اســت که کمیته تجهیزات اســتریل آلمان برای
تطبیق آن در ساختوســاز و فناوری جدید به آن
بپردازد و از کارکنان دارای معلولیت خواســت تا
تجربیات خود را در همیــن مورد به آدرس ایمیل
 oeffentlichkeit@dgsvev.deارسال کنند.
محاسب ه حجم انبار واحد استریل
گرهارد کرمس ،از شرکت آسکوالپ در سخنرانی
خود به وضوح بیان کرد که پیشبینی و محاسبه
حجم انبار واحد استریل در بیمارستانها ،چندین
دهه از سایر واحدهای بیمارستانی عقب ماندهاست.
علیرغم اینکه دادههای موجودی و اســتفاده ابزار
جراحی بهطور معمول در دسترس است ،ظرفیت
تولید واحد  CSSDو زمان الزم برای سرویس ابزار
در بیمارستانها نامشخص است .همینامر در مورد
نیازهای اتاقهای عمل نیز صادق است.
کرمس تفاوت بین سیستمهای فشاری و کششی
را توضیح داد.
■ واحد  CSSDمعموال مطابق با اصل «فشــار»
عمل میکند ،یعنی ابزارهــای جراحی وارده در
سریعترین زمان ممکن با فشــار به فرآیند تولید
وارد میشدند.
■ در مقابل ،تولید براســاس نیازهای اتاق عمل
است«( .کشش»؛ اتاق عمل ابزارهای استریلشده
را از واحد  CSSDبیرون «میکشد») .به معنای ارائه
منابع متانسب با برنامه  ORبود .مزایا آشکار بود:
• کاالهای مورد نیاز با اطمینان (براســاس نیاز)
استریل شدند.
• ذخایر استفادهنشدهای استریل نشد.
• از اضافهکاری غیرضروری اجتناب شد و نیاز به
کارکنان و منابع یکنواختتری بهوجود آمد .حتی
میتواند به کاهش از شیفتهای شب نیزکمک کند.
کرمس اشاره کرد که چنین سیستمهایی بهمعنای
تغییر عمده در شیوههای کاری است و پذیرش در
میان کاربران ،کلید موفقیت آن است.
نتیجهگیری :رویکردهای مورد اســتفاده
در سیســتمهای عرضــه و تفاضــا در بــازار را
میتوان در دنیــای پیشبینــی نیازهای واحد
اســتریل به کار برد ،اما باید با آنها تطبیق داده
شــده و ریســکها نیز درنظر گرفته شوند .این
سیســتمها نهتنها میتوانند بهطور قابلتوجهی
کارایــی ،قابلیت اطمینان و در دســترس بودن
را بهبود بخشــند ،بلکــه میزان شــکایت را نیز
کاهش میدهند .گزارش دقیقتری نیز در مورد
ســایر ســخنرانیهای کنگره انجمن تجهیزات
استریل آلمان را میتوانید در 3uX7sQE/bit.ly
مشاهده کنید .تاریخ کنگره ساالنه بعدی انجمن
تجهیزات اســتریل آلمان نیز اعالم شده و امید
است از  3تا  5اکتبر سال  ،2022با حضور مجدد
همه ســخنرانان و نمایندگان در محل در فولدا
برگزار شود.
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سنجشتعیینمقاومت
شاخصهایبیولوژیکابدستگاهرسیستومرت
درکنرتل فرآیندهای اسرتیلیزاسیون ابVH2O2

مترجم :حمید زارع

رسیستومتر دستگاهی شبیه اتوکالو است که برای کنترل تست های شکست فرآیند استریلیزاسیون بکار میرود.
مقالــه ای در نشــریه زنتــرال استریلیزاســیون آلمــان در خصــوص نحــوه عملکــرد اندیکاتورهــای بیولوژیــکال در فرآینــد استریلیزاســیون پالســما درج
شــده بــود .محتــوای علمــی مقالــه توســط دکتــر برایــان کــرک مدیرموسســه گــروه مشــاورین استریلیزاســیون در انگلســتان بــه چالــش کشــیده شــد.
دکتــر کریــک نامــه ای بــه نشــریه زنتــرال استریلیزاســیون آلمــان ارســال کــرد کــه متــن چالــش در زیــر امده اســت .ضمنــا نشــریه هــم در پاســخ جوابی
علمــی را منتشــر کــرده اســت .فصلنامــه استریلیزاســیون کــه در ایــران منتشــر میشــود ،تمایــل دارد همــکاران ایرانــی را از فضــای چالشهــای علمــی
در خــارج از کشــور مطلــع نمایــد .لــذا هــر دو نامــه را بــا حفــظ محتــوای علمــی منتشــر میکنــد .ضمنــا در حاشــیه کنگــره ژنــو گفتگــوی کوتاهــی بــا
دکتــر کریــک داشــتم کــه در فرصــت مقتضــی منتشــر خواهد شــد.
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نامــه بــه ســردبیر از جانــب :دکتــر برایــان
کــرک ،گــروه مشــاور هی استریلیزاســیون
برایــان کــرک در مــورد مقالــهی مقاومتســنج
تولیــد شــدهی جدیــد بــرای تعییــن مقاومــت
شــاخصهای بیولوژیــک بــا دســتگاه
رسیســتومتر در جهــت نظــارت بــر فرآیندهــای
استریلیزاســیون  VH2O2بســته بــه دمــا ،بخــار
آب و غلظــت گاز پراکســید هیــدروژن.
نویســندگان در مقالـهی فــوق بیــن فرآیندهــای
استریلیزاســیون  VH2O2صــورت گرفتــه در
فشــارهای منفــی در بســته هــای ســیل شــدهی
مورد اســتفاده بــرای استریلیزاســیون (وی پک)
وســایل پزشــکی و ســایر مــوارد آلودگیزدایــی
ســطحی در صنعــت داروســازی و آلودگیزدایــی
اتاقهایــی ماننــد بیمارســتانها بــه عنــوان
بخشــی از فرآینــد پاکســازی عمیــق تمایــز قائل
میشــوند.
نویســندگان بیــن ایــن دو فرآینــد نیــز تمایــز
بســیار واضحــی را قائــل میشــوند؛ مــورد اول
شــامل حــذف کامــل هــوای داخــل چمبــر قبــل
از افــزودن مخلــوط بخــار پراکســید هیــدروژن
و آب و مــورد دومشــامل آئروسلیزاســیون
محلــول آبــی پراکســید هیــدروژن بــه شــکل
قطــرات مایع بســیار ریــز .بنابرایــن فرآینــد اول،
فرآینــدی بخــاری ،در حالــی کــه فرآینــد دوم
نوعــی سیســتم فــاز مایــع اســت.
بــه نظــر میرســد کــه مقاومتســنج توســعه
یافتــه و توصیــف شــده توســط نویســندگان،
دســتگاهی هیبریــد اســت کــه هــر دو اصــل
فــوق را شــامل میشــود .بنابرایــن ارزیابیهــا
در جریــان هــوای اتمســفر (مخلوطــی از
نیتــروژن ،اکســیژن ،دیاکســید کربــن ،بخــار
آب و )...و در فشــار اتمســفر کل حــاوی آب و
پراکســید هیــدروژن تبخیــر شــده صــورت
میگیــرد .اگرچــه از نظــر نویســندگان ،ایــن
گاز حامــل بیاثــر اســت ،امــا آیــا میتواننــد
از ایــن موضــوع مطمئــن باشــند کــه اجــزای
گاز حامــل و بــهویــژه اکســیژن بــه برهمکنــش
فعــال بــا اســپورهای باکتریایــی موثــر بــر
مقاومــت اندازهگیــریشــده تاثیــر نمیگــذارد؟
همچنیــن در حالــی کــه نویســندگان پیشــنهاد
میکننــد کــه گاز حامــل ،هــوای فشــردهی
خشــک شــده اســت ،امــا درک دقیــق غلظــت
باقیمانــدهی رطوبــت در گاز حامــل بســیار
مفیــد خواهــد بــود ،زیــرا ایــن مطالعــه بــه
دنبــال تعییــن برهمکنــش بیــن غلظتهــای
بخــار پراکســید هیــدروژن و آب اســت .اساســاً
مقاومــت شــاخصهای بیولوژیــک در صــورت
اندازهگیــری در جریانــی از گاز بیاثــر خالــص
ماننــد نیتــروژن ،یکســان خواهــد بــود ،امــا
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نکتــهی مهمتــر ایــن اســت کــه آیــا ایــن
موضــوع در سیســتم فشــار منفــی حــاوی
تنهــا بخــار آب و پراکســید هیــدروژن نیــز
صــدق میکنــد؟ نویســندگان در نســخهی
پیشنویــس مقالــه اشــاره میکننــد کــه
 D-valueتعییــن شــده در فازهــای مایــع و بخــار
یکســان نیســتند .آیــا در اینجــا نیــز میتــوان به
نتیجهگیــری مشــابهی رســید؟
ارائــهی شــاخصهای بیولوژیــک بــه خوبــی
توصیــف نشــده اســت و نویســندگان ادعــا
میکننــد کــه توانســتهاند الیــهی واحــدی
از اســپورها را ایجــاد کننــد ،امــا هیــچ مدرکــی
از ایــن امــر در قالــب تصاویــر میکروســکوپ
الکترونــی ارائــه نشــده اســت .مشــخص اســت
کــه سوسپانســیو نهای اســپور در ضمــن
خشــک شــدن بــر روی ســطوح و هنــگام
تبخیــر مایــع سوسپانســیون ،در خــط اتصــال
قطــرات بیــن حامــل فلــزی و سوسپانســون
اســپور تجمــع مییابنــد .ایــن امــر میتوانــد
تشــکیل تودههایــی از اســپور را تســهیل کنــد
کــه برخــی از آنهــا از اثــرات عامــل اســتریل
کننــدهی پراکســید هیــدروژن /آب محافظــت
میشــوند .بهطــور مشــابه ،مقالــه جزئیــات
کافــی از نحــو هی ذخیر هســازی اســپو رها
را ارائــه نمیدهــد .بنابرایــن دمــا در محیــط
آزمایشــگاهی کنتــرل نشــده میتوانــد در
طــی روز و شــب و فصــول مختلــف بیــن حــدود
 15درجــهی ســانتیگراد تــا بیــش از 35
درجــهی ســانتیگراد متغیــر باشــد .رطوبــت
نیــز میتوانــد در فضــای آزمایشــگاهی دارای
تهویــهی مطبــوع ،بســیار پاییــن
باشــد و بســته بــه زمــان نگهــداری
بــه دهیدراســیون کنتــرل نشــدهی
اســپورها منجــر شــود.
در تمــام تصاویــر گرافیکــی بخــش
نتایــج ،مشــاهد هی یکســری
آمارهــای مقایســهای حاکــی از
معنــاداری تفاوتهــا در مجموعــه
دادههــا بســیار ارزشــمند خواهــد
بــود .بنابرایــن آمــار رگرســیون
نشــان دهنــدهی تناســب مناســب
در شــکل  3بــرای درک معنــاداری
منحنیهــا مفیــد خواهــد بــود.
بــه طــور مشــابه ،درک معنــاداری
شــیب منحنیهــای شــکل 5
مفیــد واقــع خواهــد شــد .ممکــن
اســت ایــن فــرض منطقی باشــد که
منحنیهــای قرمــز و ســبز دارای
رابطــهای بیــن  D-valueو غلظــت
 VH2O2هســتند ،امــا همانطور که
نویســندگان اشــاره میکننــد بــه
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نظــر میرســد کــه غلظــت  VH2O2در زمــان
اســتفاده از غلظتهــای بــاالی  VH2O2بیتاثیر
اســت ،با این حال ،دادههای منحنی آبــی نیز باید
از نظــر معنــاداری تفاوتهــا و شــیب منحنــی
بررســی شــوند ،زیرا نقاط داده همپوشــانی دارند
و در واقــع ممکــن اســت کــه ایــن منحنی شــیب
غیــر معنــاداری داشــته باشــد.
نویســندگان در بح ـث بــه ایــن موضــوع اشــاره
میکننــد کــه بــا توجــه بــه ســرعت واکنــش
 ،1.4نمیتــوان از ادغــام مناطــق زیــر منحنــی
پراکســید هیــدروژن بــه عنــوان معیــاری
از عملکــرد فرآینــد اســتفاده کــرد .امــا ایــن
موضــوع صحیــح نیســت .اکثــر دســتگاههای
استریالیزر پراکســید هیدروژن با در نظر گرفتن
غلظت اندازهگیری شده و جمع کردن در فواصل
یک ثانی ـهای بــه ادغامــی ســاده از ناحی ـهی زیر
منحنــی پراکســید هیــدروژن دســت مییابنــد.
ایــن امــر مجمــوع اندازهگیــری شــده بــه
عنــوان غلظــت  VH2O2در هــر ثانیــه در هــر
لیتــر از فضــای محفظــه ،یعنــی میلیگــرم در
ثانیــه بــر لیتــر را ایجــاد میکنــد کــه رابط ـهی
مســتقیمی بــا کارایــی فرآینــد میکروبکشــی
نــدارد ،امــا معیــاری از تکرارپذیــری فرآینــد
را ارائــه میدهــد .مــن کامــ ً
ا بــا نویســندگان
موافقــم کــه قبــل از محاســبهی کارایــی فرآیند
میکروبکشــی به ادغام بســیار پیچیدهتر غلظت
و زمــان نیاز اســت.
در نهایــت ایــن مقالــه در فراهــم کــردن
امــکان درک اولیــهی اثــرات نســبت بخــار آب
و غلظــت بخــار پراکســید هیــدروژن بــرای
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خواننــدگان کامــا موفــق اســت .اما این مشــکل
همچنــان پابرجاســت کــه اکثــر فرآیندهــای
استریلیزاســیون  VH2O2تولیــدی بــا
شــاخصهای بیولوژیــک موجــود در خــود
کنتــرل میشــوند و بســیار بعیــد اســت کــه
امــکان تعییــن مقاومــت ایــن دســتگاهها بــا
روش توصیفــی فراهــم باشــد.
پاســخ نویســندگان :مــا قــدردان
پاســخ انتقــادی دکتــر کــرک بــه ایــن مقالــه
هســتیم ،زیرا بــه درک بهتــر تمامــی خوانندگان
استریلیزاســیون  Zentralکمــک میکنــد.
دکتــر کــرک در بنــد اول نظــر خــود ،نوعــی
«فرآینــد هیبریــد» بیــن فــاز گاز و «قطــرات
مایــع» را فــرض میکنــد .امــا ایــن موضــوع
درســت نیســت .همانطور که قب ـ ً
ا توضیــح داده
شــد ،نوعــی فرآینــد مایــع بــرای ایجــاد رطوبــت
در محفظهی استریلیزاســیون مشــاهده میشــود
کــه بــه راحتــی در داخــل محفظ ـهی شیش ـهای
قابــل تشــخیص اســت .همچنیــن ،تعریــف
دقیــق [ ]H2O2و [ ]H2Oبــه اطالعــات قطعــی
در صورت محقق شــدن اشــباع با  H2O2یا H2O
منجــر میشــود .تمــام اندازهگیریهــای انجــام
شده بســیار کمتر از حدود تراکم هر دو گاز بودند.
بنابرایــن ،همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،ایــن
امــر نوعــی فرآینــد گاز خالــص اســت.

شماره 6

نگرانــی دوم ایشــان در بنــد  2ایــن اســت کــه آیا
هــوای گاز حامــل حــاوی اکســیژن میتوانــد
بــر ســینتیک کشــتن فرآینــد استریلیزاســیون
در مقایســه بــا مــوارد انجــام شــده در
اســتریالیزرهای خالء با حذف بیشــتر هوا توسط
خالء عمیــق تأثیر بگذارد یــا خیر .با ایــن حال ،به
خوبی مشــخص شــده اســت کــه  H2O2تزریقی
بالفاصلــه با هــر نــوع کاتالیــزوری واکنش نشــان
میدهــد و بــه خــودی خــود بــه بخــار  O2و
 H2Oتجزیــه میشــود .بنابرایــن ،همــواره بخــار
 O2و  H2Oدر فرآیندهای استریلیزاســیون خالء
نیــز وجــود دارند .عــاوه بــر ایــن ،تابحــال چنین
چیزی گزارش نشــده اســت کــه BIها یــا CIهای
ذخیره شــده در محیط هوای معمولی با اکســیژن
یــا ســایر اجــزای موجــود در هــوا واکنــش نشــان
میدهنــد یــا نیتــروژن بــه عنــوان گازی بیاثــر
میتوانــد ســینتیک واکنــش فرآینــد / VH2O2
 VH2O2را مختــل کنــد .بــه نظــر میرســد کــه
 H2Oباقیمانــدهی احتمالــی در هــوای خشــک
مــورد اشــارهی دکتــر کــرک بــه هیــچ وجــه
مشــکلی نداشــته باشــد ]VH2O[ .وارد شــده در
هــر یــک از فرآیندهــای مــورد آزمایــش توســط
محلــول  H2O/H2O2تبخیــر شــده از رطوبــت
موجــود در هــوا بســیار بیشــتر اســت و بــر آن
غالــب میباشــد.

دکتــر کــرک در بنــد ســوم ،توصیــف
شــاخصهای بیولوژیــک مــورد اســتفاده را
زیــر ســوال میبــرد .همانطــور کــه اخیــرا ً در
مقالــهی استریلیزاســیون  Zentralتوضیــح
داده شــده اســت ،مقاومــت شــاخص بیولوژیــک
نــه تنهــا تابعــی از روش تلقیــح (تــک الیــه یــا
چند الیه) اســت ،بلکه به چندین متغیر و پارامتر
دیگر مانند حامل ،تهیهی سوسپانســیون اسپور،
مــواد بســتهبندی مــورد اســتفاده و غیــره نیــز
بســتگی دارد .درســت اســت کــه انباشــتگی و
تراکــم اســپورها میتوانــد موجــب پوشــانده
شــدن آنهــا توســط یکدیگــر شــود و مقاومــت
کلــی  BIرا تغییــر دهــد ،امــا تعییــن D-value
عمــدا ً بــر اســاس منحنــی بقــا صــورت گرفتــه
اســت .ایــن اثــرات پوششــی یــا محافظتــی
میتواننــد قابــل مشــاهده شــوند (بــه عنــوان
مثــال بــه شــکل نوعــی اثــر دنبالــهی قــوی از
غیرفعالســازی اســپور اندازهگیــری شــده) .بــا
توجــه بــه خطــی بــودن مناســب منحنیهــای
بازمانــدهی تعییــن شــده ،ایــن اثــرات محافــظ،
بــرای دادههــای منتشــر شــده بیاهمیــت
هســتند.
تأثیــر تغییــرات دمــا یــا رطوبــت حیــن
ذخیرهســازی بــر نتایــج ارائــه شــده را نیــز
میتــوان نادیــده گرفــت ،زیــرا تمامــی
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شــاخصهای بیولوژیــک در شــرایط تحــت
نظــارت یکســانی ذخیــره شــده و قبــل از شــروع
تســت بــه دمــای آزمایــش رســانده شــدند.
همانطــور کــه دکتــر کــرک اشــاره میکننــد،
دسترســی بــه اطالعــات آمــاری بیشــتر در مورد
دادههــای ارائه شــده میتواند بــرای خواننــده (با
دقت) جالب باشــد .ســه منحنــی بقــای نمونهی
ارائه شــده در شــکل  3مقاله ،مقادیــر ،0.98 R2
 ،0.97و  0.84را بــه ترتیــب بــرای منحنیهــای
انداز هگیــری شــده در  780و 195، 390
] ppm [ VH2O2نشــان میدهنــد .تمامــی
رگرســیونهای خطــی مــورد اســتفاده بــرای
تعییــن  D-valueارائــه شــده در مقالــه ،مقادیــر
 R2بســیار باالتــر از ( 0.80آســتانهی ارائــه شــده
توســط  1-11138 EN ISOبــرای منحنــی بقــای
معتبــر [ )]2را نشــان میدهنــد .ضریــب R2
بــرای  z-valueارائــه شــده  0.95بــود .آنالیــز
رگرســیون آمــاری خــط رگرســیون  z-valueو
همچنیــن منحنیهــای بقــا ،معنــاداری روابــط
بــا  0.05 ≤ pرا تأییــد کــرد.
نتیجهگیــری مــا از شــکل  5مبنــی بــر وجــود
همبســتگی مثبــت بیــن  D-valueو []VH2O
در [  ]VH2O2کمتــر از  ppm 780نیــز بــر
اســاس آنالیــز رگرســیون بــا  0.05 ≤ pاســت که
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معنــاداری خطــوط رگرســیون (منحنیهــای
ســبز ،قرمــز و آبــی) را تأییــد میکنــد .در
مقابــل بــه هنــگام [ ]VH2O2برابــر بــا 780
( ppmمنحنــی بنفــش) ،تأثیــر معنــاداری وجود
نــدارد.
دکتــر کــرک در بنــد  5بــه درســتی توضیــح
میدهــد کــه ادغــام نواحــی منحنــی VH2O2
یــا بــه اصطــاح «دوز» ،اطالعــات صحیحــی در
مورد انتگرال [ ]VH2O2فرآیند استریلیزاسیون
اســت .بــا ایــن حــال ،از آنجــا کــه فعالیــت
میکرو بکشــی فرآینــد استریلیزاســیون
 VH2O2از ســینتیک واکنــش در مرتبــهی 1.4
بــا توجــه بــه [ ]VH2O2تبعیــت میکنــد ،بــر
اســاس نظــر دکتــر کــرک نمیتــوان از «دوز»
بــرای توصیــف غیرفعا لســازی باکتریایــی
توســط فرآیندهــای  VH2O2اســتفاده کــرد.
در مطالعـهی مــا مشــخص شــد کــه فرآیندهــای
مختلــف علیرغــم عملکــرد بــا دوز VH2O2
یکســان ،اثــر میکروبــی یکســانی را در صــورت
[  ]VH2O2متفــاوت نشــان نمیدهنــد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن غیرفعالســازی
غیرمتناســب بعید اســت که تعییــن  D-valueبر
اســاس انتگــرال ســادهی زمــان  -غلظــت عملــی
باشــد و بایــد ســینتیک واکنــش غیرفعالســازی
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اســپور را بــه هنــگام تعییــن  D-valueدر نظــر
گرفــت.
در آخریــن بنــد SCBI ،هــا بــه عنــوان
شــاخصهای بیولوژیــک پرکاربــرد مــورد اشــاره
قــرار گرفتهانــد و اندازهگیــری مســتقیم تنهــا
در فرآیند خالء ممکن دانســته شــده که در مقاله
نیــز بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت .امــا
بایــد اشــاره کــرد کــه  D-valueاســپور باکتریایی
و هواگیــری در داخــل اندیکاتــور بیولوژیــکال،
دو واکنــش متفــاوت در خــارج اندیکاتــور
بیولوژیــکال هســتند .بنابراین منطقی اســت که
ایــن اندازهگیریهــا را بــرای مشــخص کــردن
 D-valueواقعــی خــود دیســک اســپور از یکدیگر
تفکیــک کنیــم؛ ایــن کار روش علمــی مناســبی
بــرای آنالیــز جداگان ـهی هــر دو اثــر اســت.
مــا همچنیــن بــا دکتــر کــرک موافقیــم کــه
پــس از مد تهــا اســتفاده از فرآیندهــای
استریلیزاســیون  VH2O2در واحدهــای
بهداشــتی و علیرغــم فقــدان پیشــینهی فنــی
دقیــق در مــورد اثربخشــی آنهــا بســته بــه
متغیرهــای اساســی مختلــف ،در حــال حاضــر
بحثــی عمومی بــرای ارائ ـهی اطالعات بیشــتر به
کاربران در مورد مزایا و محدودیتهای این فرآیند
استریلیزاســیون پیچیــده در جریــان اســت.
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الزاماترشایطمحیطیوکنرتلآنبرای
واحدهایاسرتیلیزاسیونتجهیزاتپزشیک()RUMEDs
مترجم :حمید زارع

پیشگفتار
قبال در سال  ،2018کمیته بهداشت ،ساختوساز و
فناوری ( )FAHBTانجمن تأمین تجهیزات استریل
آلمان ( )DGSVموضوع الزامات شــرایط محیطی
واحد اســتریل را به طور مفصل مورد بحث قرار داد
و آزمایشهایی را آغاز کرد که براساس آن توصیهای
صادر شده بود .این دستورالعملها اکنون گسترش
داده شــده و آزمایشهای دیگری را نیــز در خود
گنجانده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
مقدمه
هدف این مقاله ارائه اطالعاتی در مورد آخرین
تکنولوژی و تجربه در زمینه بهداشت بیمارستان،
میکروبیولوژی و ممیزی آن است .این اطالعات زمینه
را برای تدوین الزامات برای شرایط محیطی و کنترل
آنها و نیز برای مطابقت دادن مطالب فعلی با آخرین
تکنولوژیهاوپیشرفتهافراهممیکند.الزاماتمربوط
به کیفیت هوا (میکروبیولوژیکی ،فیزیکی) ،کنترل آن و
جنبههای ایمنی شغلی و بهداشت بحث نخواهد شد.
ایــن اطالعات بــرای کارکنان واحدهــای CSSD
) ،(RUMEDمدیریت این واحدها ،سرپرســتان و
کارکنان کنترل عفونت بیمارستانی و مقامات نظارتی
درنظر گرفته شده است.
■ آیا مشــخصاتی برای شرایط محیطی در
واحدهای استریل تجهیزات پزشکی لحاظ
شده است؟
براســاس توصیه « ،KRINKO/BfArMدر هنگام
استریل وسایل پزشکی باید تا آنجا که ممکن است از
آلودگی محیط اجتناب شود».
همچنین باید بــه این توصیــه  KRINKOدر مورد
«الزامات بهداشتی برای تمیزکردن و ضدعفونیکردن
سطوح» توجه شــود« :برای ارزیابی محیط بیجان
(تمام سطوح اطراف بیماران و پرسنل) ،موارد زیر باید
بهعنوان خطرات احتمالی عفونت در نظر گرفته شود:
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حضور فراگیر میکرو ارگانیسمها و ماندگاری و عفونی
بودن آنها (در محیط بیجان) و مســیرهای انتقال
آنها و همچنین دوز عفونی  .»...تکیه بر شناســایی
جرمهای قابلمشاهده بهتنهایی معیار مناسبی برای
ارزیابی ســطوح آلودگی در ســطوح جاندار نیست.
بهعنوانمثال،جرمهاییکهدیگرقابلمشاهدهنیستند
و حاوی مقادیری خون هستند ،ممکن است حاوی بار
ویروسی هپاتیت Bاز 100تا 1000ذره عفونی باشد.
به دنبال فرآیندهای پاکســازی و ضدعفونیکردن،
بسته به نوع پاککننده مورد استفاده ،آلودگی مجدد
سطوح در طی چند ســاعت رخ میدهد ،آلودگی
مجدد اولیه عمدتا با میکرو ارگانیسمهای محیطی
غیر بیماریزا است.
مقرراتی وجــود دارد که نیاز به سیســتم مدیریت
کیفیت ( )QMرا الزامی میکند .بهعنوانمثال ،در
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آلمان این موضوع در قانون حقوق اجتماعی آلمان
( SGB Vبخش  )135Aذکر شده است.
توصیه  KRINKO/BfArMبیــان میکند که یک
سیستم کنترل کیفیت «باید بدون توجه به ماهیت
تجهیزات پزشــکی اســتریل شــده یا اندازه واحد
استریل» وجود داشته باشد.
استاندارد  ،1-17665 DIN EN ISOبخش 7.10
 ،cتنظیم مقررات استریلیزاسیون با بخار ،مستلزم
کنترل محیطی اســت که یک محصول (دستگاه
پزشکی) در آن تولید ،مونتاژ و بستهبندی میشود.
آزمایشهای کنترل محیطی ممکن است در فواصل
منظم و در مناطقی انجام شــود که بر بار میکروبی
دستگاه تأثیر میگذارد.
اســتاندارد  13485 DIN EN ISOکــه مقــررات
سیســتمهای کنترل کیفیت را تنظیــم میکند،
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مستلزم رعایت الزامات محیط کار و همچنین نظارت،
کنترل و فرمولبندی برخی الزامات دیگر در مورد
پاکیزگی میکروبی محصوالت استریل بوده و اقداماتی
را برای اطمینــان از وجود انطباق بــا این مقررات
میطلبد .اگر شرایط محیط کار میتواند بر کیفیت
محصول تأثیر منفی بگذارد ،ســازمان باید الزامات
مربوط به محیط کار و فرآیندهای نظارت و مدیریت
محیط کار را مستند کند.
برخالف داروهــا ،هیچ دســتورالعمل معینی برای
واحدهای استریل تجهیزات پزشــکی وجود ندارد،
(.]2[ )Good Manufacturing Practice - GMP
اولین توصیهها در این زمینه شــامل مقادیر مرجع
خاصی نبود ،اما پیشــنهادهایی برای فرمولبندی
مقادیر مرجع داخلی ارائه کــرد .رعایت این حدود و
مشخصات سخت اســت و هیچکدام در عمل اعمال
نمیشوند؛ بنابراین کمیته بهداشت ،ساختوساز و
فناوری تصمیم گرفت تا مقادیر مرجع را بر اساس یک
سری آزمایشی گستردهتر تعیین کند.
برای ابزارهای جراحی استریل بعد از استفاده آلوده
هستند ،برای جلوگیری از آلودگی بیشتر یا انتقال
آلودگی به سایر محیط و ابزار ها و کارکنان الزامات
سختگیرآنهای لحاظ میشود .این اقدامات باید
در فرآیندهای اســتریل و فرآیندهای بعدی مانند
بستهبندی ،حملونقل و ذخیرهسازی اعمال شود.
■ چه مواردی لحاظ میشود؟
همه ســطوح در (CSSDچه جاندار (افــراد) و چه
بیجان (اتاق ،تجهیزات ،مواد کاری)) آلوده هستند،
اما برای کیفیت استریل مجدد تجهیزات پزشکی از
اهمیت برابری برخوردار نیستند.
ازآنجاییکه بار زیســتی روی تجهیزات پزشکی در
حال اســتریل مجدد در مکانهای پاکیزه سازی و
ضدعفونی (منطقه  )C + Dبیشتر از محیط اطراف
است ،هیچ خطری در رابطه با تأثیر منفی بار زیستی
بر فرآیند استریل مجدد محیطی وجود ندارد.
بااینحــال ،ارزیابی خطر برای تجهیزات پزشــکی
که عمدتا در منطقه بســتهبندی و استریلسازی
مجددا استریل میشــوند متفاوت است ،زیرا آنها
تنها تعداد میکروبی پایینی دارند .آلودگی ســطوح
و مواد بستهبندی در  RUMEDباید به حداقل برسد
و همچنین آلودگی مجدد وســایل پزشکی پس از
تمیزکردن و ضدعفونیکردن باید به حداقل برسد.
■ کنترل سطوح محیطی
روشهای کنترل:
اهداف در حوزههای مختلف بهداشت فنی براساس
مفاهیم مختلفی تعریف شــده اســت که میتوان
بهصورت مقایسهای به آنها اشاره کرد.
از قرارگرفتن هر نوع مــواد خارجی ،از جمله ذرات
مرئی نظیر بافتهای پوستی ،مو ،گردوغبار یا ذرات
نامرئی در محل حضور بیماران باید اجتناب شود.
یک رویکرد این اســت که ابزارهای جراحی قبل
از بســتهبندی بهصورت بصری بازرسی شوند .این
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موضوع بهویژه برای تشخیص وجود گردوجرم مفید
است .ازآنجاییکه این روش برای شناسایی آلودگی
با میکرو ارگانیســمها مناسب نیســت ،اقدامات
کنترلی خاصی موردنیاز است.
چنین روشهایی مستلزم آزمایشهای قبل و بعد از
بازرسی یا آزمایش بر اساس استفاده از اندیکاتورهای
تست شستشو یا تســت پروتئین برای نشاندادن
اثربخشی فرآیند تمیزکردن و ضدعفونی هستند.
مشــاهده ســاختاری انجام فرآیند تمیزکردن و یا
ضدعفونی و همچنین مشاهده الگوهای گردشکار
با هدف جلوگیــری از ورود ذرات از طریق پنجرهها
و درها یا مواد نیز میتواند بــه کنترل و حفاظت از
شرایط محیطی کمک کند .فواصل زمانی و حدود و
دامنه باید در سیاست کنترل عفونت برای متغیرهای
هدف تعریف شود.
توصیه  KRINKOچنین بیــان میکند« :الزامات
بهداشــتی بــرای تمیزکــردن و ضدعفونیکردن
ســطوح» هــدف از ضدعفونی را نــه «ازبینبردن
پاتوژنهــای محیطی ،بلکه کاهش تعــداد میکرو
ارگانیسمهای بیماریزا یا اختیاری» تعریف میکند.
آزمایشهایی که بهمنظور تعیین مقادیر آســتانه
برای بررسیهای معمول انجام شــد نشان داد که
در محیطهای بیمارســتانی با تعداد پاتوژن عفونی
( )HAIبیــش از  CFU 1در هر ســانتیمتر مربع،
باکتریهایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم
به متی ســیلین ( ،)MRSAانتروکوکهای مقاوم
به وانکومایســین ( ،)VREکلستریدیوم دیفیسیل،
استافیلوکوکوس اورئوس( )MRSA+ MSSAبیشتر
روی سطوحی که با دست لمس میشوند ،شناسایی
شدند .عدم وجود استافیلوکوکوس اورئوس(MSSA
 )and MRSAبهترین شــاخص تمیزی محسوب
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میشود ،درحالیکه اســتافیلوکوکهای کواگوالز
منفی بهعنوان شاخص تماس دست عمل میکنند
[.]2014 Dancer
بهطورکلــی هیچ دســتورالعمل الــزامآوری برای
ابزارهای جراحی وجــود ندارد که تنهــا بر تعداد
میکروبی کم در هنگام استفاده تأکید داشته باشد
(ابزارهای جراحی ضدعفونی شده) .بر اساس الزامات
دارونامههای اروپایی و آمریکایــی ایاالت متحده،
ضدعفونیسازی سطح باالی ابزارهای جراحی (که با
غشای مخاطی بینی یا واژن تماس دارند) از هرگونه
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا،
اوروفارنکس ضروری است [.]14
برایناساس ،هدف توانایی نشاندادن وجود یا عدم
وجود میکرو ارگانیســمهای «نامطلوب» از طریق
آزمایشهای پلیتینگ تماسی یا تست سواب است.
ارگانیسمهای شاخص مناسب در واحدهای استریل
تجهیزات پزشکی ،میکرو ارگانیسمهایی هستند که
نشاندهنده آلودگیزدایی ناکافی سطوح هستند
یا اینکه به آلودگی مجدد پوست یا فلور مخاطی
اشاره میکنند یا میتوانند خطر مستقیم مرتبط با
سالمتی را که ناشی از ابزارهای جراحی استریل شده
است نشان دهند.
یکی دیگر از مفاهیم پرکاربرد ،تعداد کل میکروب
است که توسط اســتانداردهای  GMPبرای تولید
داروهایی با درجه خلوص متفاوت تنظیم شده است.
به همین ترتیب ،تعداد کل میکروب در صنعت مواد
غذایی بهعنوان متغیر هدف درنظر گرفته میشود
و برای کنترل سیســتمهای تهویه اتاق (بر اساس
 )6022 VDIتعریف میشود .این تعاریف که براساس
دادههای اپیدمیولوژی و مقادیر تجربی هســتند،
تا حد زیادی به محیطهای غذایی مورد اســتفاده

وابسته هســتند و مقادیر مرجع متفاوتی را تعیین
میکنند ،مثال  5واحد تشکیلدهنده کلنی (/)CFUs
پلیت تماســی برای یک اتاق کالس B، (CFU) 25/
پلیت تماســی برای یک اتاق کالس CFU 10-4 ،C
برای سطوحی که با مواد غذایی در تماس هستند.
برای نمونهبرداری میتوان از روشهای سواپینگ یا
پلیتینگ تماسی استفاده کرد .روشهای پلیتینگ
تماســی برای اندازهگیری تعداد میکروبی مزوفیل
هوازی در  DIN 10113-3و روش ســوابینگ نیمه
کمی نیز در  DIN 10113-2شرح داده است.
همچنین ،بهمنظور جلوگیری از عفونتهای مرتبط با
مراقبتهای بهداشتی ( )HAIتالشهایی برای تعریف
یک مقدار آســتانه برای تعریف پاکیزگی در رابطهبا
فرآیندهای تمیزکردن و ضدعفونی انجام شده است.
این معیار برای ســطوحی که مکررا لمس میشوند،
میتواند در محدوده CFU 5-2.5در هر سانتیمتر مربع
باشد .ثابت شده است که تشخیص CFUهای باالتر با
افزایش احتمال آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس
و اســتافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین
( ،)MRSAدر ارتباط است .بااینحال ،تا به امروز این
مقدار آستانه برای بررسیهای عادی []Dancer 2014
بهعنوان معیار پذیرفته نشــده است ،همچنین این
مقادیر برای سطوحی که بیماران مستقیما با آن تماس
دارند اعمال میشود.
الزاماتی که اســتریل مجدد تجهیزات پزشــکی را
کنترل میکننــد و بهطورکلی تصریح میکنند که
خطرات عفونت برای بیمار ،کاربر و اشــخاص ثالث
باید به حداقل ممکن برسد یا در برخی موارد کنترل
شرایط محیطی را ضروری میداند ،میتوان چنین
استنباط کرد که در اینجا هدف کاهش و به حداقل
رساندن بار میکروبی است.
انجام آزمایشــات برای تعریف مقادیر
مرجع
در ادامه ،ســطح قابلقبول آلودگی هدف براساس
آزمایشهای متوالی تعریف شــد ،زیرا هیچ مقدار
آســتانه کلی و قابل اجرایی برای «سطوح تمیز یا
آلوده» وجود ندارد.
مجموعهای از آزمایشهــا مطابق با معیارهای ذکر
شده در زیر ،در پنج واحد استریل تجهیزات پزشکی
انجام شــد .این واحدها دارای جداســازی فضایی
تمیزســازی و ضدعفونی و بخش بستهبندی و یک
سیستم کنترل کیفیت بودند .نتایج آزمایش در چهار
آزمایشگاه مختلف میکروبیولوژی مورد ارزیابی قرار
گرفت .حداقل  40تست پلیتینگ تماسی برای هر
سری آزمایش انجام شد.
ســایتهایی بــرای آزمایشهــای
میکروبیولوژی
• سطوح بحرانی
 ســطوحی کــه در منطقــه بســتهبندی واستریلیزاسیون تحت تماس با دست قرار دارند
 -میزهای کار در منطقه بســتهبندی تجهیزات و
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سطوح ذخیرهسازی در محل بستهبندی و منطقه
استریلسازی
• سطوح غیر بحرانی
پزشکی استریلشده تماسی
 سطوحی که با وسایلِ
ندارند.
مستندسازی  -نمونهبرداری
• تاریخ ،زمان ،اتاق ،سطح
• در گردش کار
• فرد نمونهگیر :پرســنل /رئیس کنترل عفونت،
نمونهبردار شخص ثالث
موارد تست
• صفحات ( Rodacتکرار تشــخیص و شــمارش
ارگانیسمها)
• اندازه 25 :ســانتیمتر مربع ،گرد ،صلب ،دارای
درپوش
• محیــط کشــت میکروبــی (آگار  )TSAبــا
خنثیکننده (برای خنثیسازی هرگونه باقیمانده
ضدعفونیکننده ســطحی روی محیطهای کشت
که میتواند به دلیل اثر باکتریکشــی مداوم روی
محیطهای کشت ،منجر به نتایج نادرست شود).
• روش :باکتریهای روی سطح آزمایشی ،زمانی
که پلیت روی محیط کشت (سطح نوترینت آگار)
فشــار داده میشــود ،همچنان به پلیت تماسی
میچســبند و در مدت  48ســاعت در شــرایط
انکوباسیون در آزمایشــگاه تکثیر میشوند .به این
ترتیب ،کلونیهای باکتریایی یا قارچی قابل شمارش
رشــد میکنند (ارزیابی کمــی) و گونههای آنها
شناسایی میشوند (ارزیابی کیفی).
روش
• روی قســمت زیریــن را بــا خــودکار ضد آب
برچسبنویسی کنید.
• با دستهای ضدعفونی شده ،درب پلیت روداک
را بدون دست زدن به محیط مغذی بردارید.
• با کمی فشار ،محیط را کشــت دهید تا حدود
 5تا  10ثانیــه بدون از بینبردن محیط کشــت و
بدون ایجاد اصطکاک ،به طور یکنواخت روی سطح
آزمایش فشار دهید.
• سپس ،بدون آلوده کردن محیط کشت ،بالفاصله
درپوش را تعویض کرده و آن را در محل قرار دهید.
• هرگز از یک سطح دو بار نمونهبرداری نکنید.
معیار ارزیابی
• تعداد واحد تشکیلدهنده کلونی ( )CFUدر هر
پلیت روداک
• تمایز در ســطح گونه :باکتریهای گرم منفی،
استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروکوک ،استرپتوکوک
ازجمله مشخصات کمی در 2^]CFU/]cm 25
• تمایز میکرو ارگانیســمهای اسپوردار از میکرو
ارگانیسمهای رویشی
• تمایز سایر میکرو ارگانیســمها در صورت نیاز
(ماننــد یلوکوکهای اســتاف کوآگــوالز منفی،
میکروکوکسها ،کپکها ،گونههای کاندیدا).
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نتایج
هر واحد استریل تجهیزات پزشکی مسئول انتخاب
محلهای آزمایش بود اما این کار مطابق با معیارهای
ذکر شده انجام شــد .در هر دو سری آزمایش ،فقط
سطوح بحرانی مدنظر قرار گرفت.
نتایج ارزیابی کیفی آزمایشهای پلیتینگ تماسی در
جدول 1ارائه شده است که طیف میکروبی مورد انتظار
را نشان میدهد .بهندرت پاتوژن بالقوهای شناسایی
شد .مرتبطترین پاتوژن اســتافیلوکوکوس اورئوس
بود که تشخیص آن تنها به مکانهایی که در معرض
لمس دست قرار دارند ،محدود نمیشد .عالوه بر این،
تعداد کمی از باکتریهای متعلــق به فلور مخاطی
شناسایی شد .تعداد کمی کپک و بهطور استثنا ،یک
مورد میکرو ارگانیسمهای رطوبت دوست متعلق به
گونههای مختلف (جدول  ،1عالمــت آبی) در تمام
سریآزمایشهایسطوحغیربحرانیشناساییشدند.
خالصهای ارزیابی کمی با درنظرگرفتن تمام سطوح
انجام شد .باکتریهای اسپوردار بهطور جداگانه ارائه
میشوند زیرا اســتفاده از روشهای اسپوروسیدال
برای ضدعفونی سطح نه در استانداردها مطرح شده و
نه بهطور معمول استفاده میشود .ارزیابی کمی برای
هر سری انجام شد ،و درعینحال میانه ،میانگین و
انحراف معیار برای میکرو ارگانیسمهای رویشی و
اسپوردار محاسبه شد .نتایج برای تمام سطوح و نیز
فقط برای سطوح بحرانی بهطور جداگانه ارزیابی شد.
با توجهبه واریانس میکروبی باال در سطوح که انتظار
میرود در حالت عملیاتی قابلتحمل باشد ،انحراف
استاندارد نسبتا باالســت و میانگین تا حد زیادی
تحتتأثیــر مقادیر پیک نقطهای اســت؛ بنابراین،
همانطور که قبال در انتشــار قبلی پیشنهاد شده
بود ،میانه بهعنوان یک مبنای ارزیابی مناسب مورد
اســتفاده قرار گرفت .این مقدار بهعنوان یک مقدار
هدف در ارزیابیها ارائه میشود.
میانه میکرو ارگانیسمهای رویشی شناساییشده در
سطوح بحرانی بین  0تا  8و انحراف معیار بین 6.11
و  16.27بود که باعث افزایش «مقادیر هدف» بین 8
تا  18شد .میانه میکرو ارگانیسمهای اسپوردار بین 0
تا  2.5با انحراف استاندارد بین  0تا  9.6بود.
تطابــق بین ســریهای آزمون هم از نظــر زمانی
(بررسیهای انجام شده طی دو ســال) و هم برای
چندین  CSSDبسیار خوب بود ،ازاینرو این تستها
تعمیمپذیر است.
در ارزیابی کلی تمام سطوح ،میانه میکرو ارگانیسمهای
رویشی بین  3تا  10با انحراف معیار بین  5.9تا 28.57
بود .بار دیگر ،تعداد میکرو ارگانیسمهای اسپوردار با
میانگین بین  0و  2و انحراف معیــار  0و  9.16پایین
بود .ازاینرو« ،مقادیر هدف» برای سطوح بین  9و 34
بود .این بدان معنی است که هم تعداد کل میکروبی و
هم واریانس روی سطوح غیر بحرانی باالتر بود؛ بنابراین
مهماستکهایندستهبندیهاراجداگانهارزیابیکنیم.
بااینوجود ،تطابق بین سریهای آزمایش برای تنظیم
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مقدار هدف کلی پیشنهاد شده در اینجا کافی است.
بحث و گفتگو
در انتشار قبلی پیشنهاد شــد که با اجرای چندین
سری آزمایش ،یک مقدار هدف خاص برای هر واحد
استریل تجهیزات پزشکی (داخلی) تعیین شود که
باید بهعنوان مبنایی بــرای اهداف تضمین کیفیت
واحدهای استریل تجهیزات پزشکی مورداستفاده
قرار گیرد .این رویکرد بسیار پیچیده است و در عمل
چندان رایج نشده است؛ بنابراین ما این آزمایشها
را در طــول زمان و در واحدهای مختلف اســتریل
تجهیزات پزشــکی ارزیابی میکنیم تا دامنه نتایج
بهدستآمده از آزمایشهای پلیتینگ تماس سطحی
انجام شده در شرایط واقعی را بررسی کنیم .با انجام
این کار ،مــا فعالیت یک واحد اســتریل تجهیزات
پزشکی را به مدت دو ســال پیگیری کردیم و چهار
واحد استریل دیگر را که دارای ابعاد متفاوتی بودند،
ایجاد کردیم .نتایج نشان داد که واریانسها کوچکتر
از چیزی اســت که در ابتدا فکر میکردیم .در واقع،
تطابق بســیار خوبی بهویژه برای ســطوح بحرانی
مشاهده شد ،ازاینرو میتوان از تعریف مقادیر آستانه
داخلی به نفع مقادیر آستانه عمومی صرفنظر کرد.
باالترین مقدار هدف در ارزیابی ما  18بود.
وقتی همــه ســطوح در ارزیابی گنجانده شــدند،
باالترین مقدار هدف  34بــود .میانه مقادیر هدف
 17بود ،یعنی شــباهت زیادی به ســطوح بحرانی
داشت .بااینحال ،نتایج منفرد بسیار متغیرتر بود.
میکرو ارگانیســمهای اســپوردار نقش مهمی در
هیچیک از ســریهای آزمایشــی ایفا نمیکنند و
بنابراین در ارزیابی گنجانده نشدهاند و عالوه بر این،
همانطور که قبال ذکر شد ،هیچ الزامی وجود ندارد
که فرآیندهای ضدعفونی سطحی از ویژگی اسپور
کشی برخوردار باشند.
همانطــور کــه در مراجع ایــن مقالــه در مورد
فرمولبندی مقادیر آستانه برای بررسیهای معمول،
نشان داده شــد که بهازای مقادیر باالی  1CFUدر
هر ســانتیمتر مربع ،احتمال پاتوژنهای مربوط به
عفونت بیمارســتانی افزایش مییابــد ،و این مورد
برای طیف میکروبی شناسایی شده در آزمایشهای
ما نیز تأیید شــد .این مقدار مطابق با مقدار هدف
 CFU/Rodac Plate 25کــه معــادل الزامات یک
اتاق تمیز کالس  Cاســت .این مقدار هدف باالتر از
محدوده میانه بهدستآمده در آزمایشهای ما است
و در آزمایشهای ما تنها در دو مــورد از آن میزان
فراتر رفت .در یکی از این موارد پاتوژنهای مربوط به
عفونت بیمارستانی مانند استافیلوکوکوس اورئوس
و انتروکوک نیز شناسایی شدند .ازاینرو ،این مقدار
هدف بهخوبی در ادبیات موضوع تثبیت شده است
و (همانطور که در آزمایشات ما نشان داده شد) از
طرف دیگر این مقادیر واقعبینانه بوده و برای کاربرد
روزمره مناسب است.
برای سطوح بحرانی باید الزامات سختگیرانهتری
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اعمال شــود ،بــه همین دلیل اســت کــه در این
مورد ،میانه آزمایشهای ما از  18به  20گرد شــد.
بهاینترتیب ،هم مقادیر بیشینه و هم میانه میتوانند
در یک مقدار آستانه منعکس شوند.
در بیشتر سری آزمایشها که ســطوح غیر بحرانی
را شــامل میشــدند ،تعداد بســیار کمی از میکرو
ارگانیسمهای رطوبت دوست متعلق به متنوعترین
گونههاشناساییشد.ضدعفونیعمومابادستمالهای
مرطوب و از قبل اشباعشده معمولی انجام میشود
و خطر آلودگی هنگام مخلــوط کردن محلولهای
ضدعفونیکننده با یکدیگر و اســتریل ظروف مورد
استفاده در تمیزکردن به حداقل میرسد.
کپکها نیز به روش معمول شناســایی میشدند و
بهعنوان میکروبهایی که اخیرا روی ســطوح قرار
گرفتهاند ،تفســیر میشــدند .بااینحال ،هنگامی
که این میکروبها در کشوها یا کابینتهای بسته
شناســایی میشــوند ،میتوانند بیانگــر رطوبت
باقیمانده باشند.
نتیجهگیری
ازآنجاییکه میکرو ارگانیسمهای باقیمانده پس از
استریلیزاسیون روی تجهیزات پزشکی که در منطقه
تمیزســازی و ضدعفونی مجددا استریل میشوند،
بیشتر از محیط اطراف اســت ،هیچ خطر مرتبطی
مبنی بر تأثیر منفی میکرو ارگانیسمهای باقی مانده
پس از استریلیزاسیون بر فرآیند استریل وجود ندارد.
در مقابل ،آلودگی محیطی در مناطق بستهبندی
و استریلســازی واحدهای اســتریل تجهیزات
پزشــکی میتواند بر کیفیت ابزارهــای جراحی
استریلشــده تأثیر بگذارد .شــرایط محیطی که
تحت آن فرآیندهای اســتریل تجهیزات پزشکی
اجرا میشود باید کنترل شود .راههایی وجود دارد
که بیان میکند چگونه میتوان این کنترل را انجام
داد و نتایج را ارزیابی کرد.
ازبینرفتن عوامل بیمار یزا حتی در تأسیساتی
که در حال انجام عملیات هستند ،یک نیاز واقعی
است .در اینجا ترکیبی از بازرسی بصری و تستهای
بیولوژیکی توصیه میشود.

شماره 6

میتــوان  CFU/Rodac Plate 25را بهعنوان مقدار
آستانه برای سطوح بحرانی و CFU/Rodac Plate 25
(≤ )CFU/cm 1را برای ســطوح غیربحرانی تعریف
کرد؛ عالوه بر این ،عدم وجود میکرو ارگانیسمهای
استافیلوکوکوس اورئوس و هومیدو فیلیک و سایر
عوامل بیماریزا یک الزام است.
در صورت تجاوز این مقدار از مقدار آستانه ،آزمایشها
باید در محلی که نتیجه تست رضایتبخش نیست و
نیز در چهار مکان مشابه دیگر انجام شود.
اگر این مقدار بهطور مداوم از مقادیر آســتانه فراتر
رفت ،تحلیل مســتند از علل باید صــورت گیرد و
اقدامات اصالحی انجام شود.
ضمیمه :توصیههایی برای شرایط محیطی در
یک واحد استریل تجهیزات پزشکی
■ نواحی:
 ناحیه بستهبندی ناحیه استریلیزاسیون■ سطوح:
• سطوح بحرانی
 میز کار در منطقه بستهبندی (میز بستهبندی،عایق حرارتی)
 ســطوحی در هر دو ناحیه که عمدتا در معرضتماس دست قرار مانند ماوس ،صفحهنمایش لمسی،
بزرگنمایی
 المپ)… ، سطوح ذخیرهسازی در هر دو منطقه• سطوح غیر بحرانی
 سطوحی که با تجهیزات پزشکی استریل شدهتماس ندارند (محموله تجهیزات پزشــکی ،محل
رهاســازی تجهیزات پزشکی ،دســتکش محافظ
حرارتی و غیره)
■ مواد موردنیاز برای تست:
• پلیتهای روداک
 آگار  TSAیا  TSAهمراه با خنثیکننده■ محدوده:
• تمامی میزهای بســتهبندی /ایستگاههای عایق
حرارتی با حداقل  3نمونه پلیت تماسی از:

 میز کار و سطوح لمسی با دست• حداقل  5نمونه پلیت تماسی از سطوح غیر بحرانی
در منطقه بستهبندی
• حداقل  5نمونه پلیت تماسی از سطوح بحرانی،
بعالوه سطوح غیر بحرانی در منطقه استریلیزاسیون
■ فواصل انجام تست:
• فواصل انجام تست باید در سازمان مربوطه تعیین
شود.
• تستهای فصلی توصیه میشود؛ درصورتیکه
نتایج طبیعی باشد ،تستهایی با فواصل طوالنیتر
میتوانند استفاده شوند.
■ اجرا:
• نمونهبرداری در جریان گردشکار انجام میشود.
• سطح زیرین پلیتها را با خودکار ضد آب برچسب
بزنید.
• تاریخ ،زمان ،اتاق بعالوه محل نمونهبرداری را در
سند یا پروتکل همراه ثبت کنید.
• با دستهای ضدعفونی شده ،درب پلیت روداک را
بدون دست زدن به بستر کشت ،بردارید.
• با اعمال فشار مالیم ،بستر کشت را به مدت  5تا
 10ثانیه روی سطح آزمایش فشار دهید.
• درپوش را بدون آلوده کردن بستر کشت تعویض
کنید.
■ ارزیابی:
• کل  CFUدر هر پلیت روداک
• تمایــز در ســطح گونهها ،ازجمله مشــخصات
کمی در هر پلیــت روداک باکتریهای گرم منفی،
استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروکوک ،استرپتوکوک
• تمایز اسپورساز از میکرو ارگانیسمهای رویشی
• تمایز سایر میکرو ارگانیسمها در صورت نیاز به
ارزیابی بیشــتر (مانند استافیلوکوکهای کواگوالز
منفی ،میکروکوکها ،کپکها)
■ مقادیر حدی:
• سطوح بحرانی:
 کوچکتر مساوی CFU/Rodac Plate 20• سطوح غیر بحرانی:
 کوچکتر مساوی CFU/Rodac Plate 25• موارد زیر برای هر دو سطح صدق میکند :عدم
وجود
 استافیلوکوکوس اورئوس میکرو ارگانیسمهای رطوبت دوست میکرو ارگانیسمهای بیماریزا■ اگر مقادیر فراتر از حدود باشد:
تکرار تست در ســایت موردنظر (ســایتی با نتایج
نامطلوب).
عالوه بر این ،چهار سایت مشابه را نیز تست کنید.
اگر مقدار آســتانه مجددا ً در آزمایش تکرار تجاوز
کرد ،تحلیل مستند علل باید انجام شده و اقدامات
اصالحی صورت پذیرد.
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جدول  :1طیف میکروبی
سری واحدهای استریل
تجهیزات پزشکی  1تا 3
گروه پاتوژن  /بخش
جمع
میکروکوکس
باکتری اسپوردار

جمع
715
223
133

عدم شناسایی پاتوژن

24

20
کپک
16
کورینهباکتریها
استافیلوکوکوساورئوس 8
استافیلوکوکوساورئوس 1
مقاوم به متی سیلین
7
الکتو باکتریها
6
موراکسال-برانامال
3
سودوموناس
سایر غیر تخمیر کنندهها 3
2
روتیاموسیالژینوزا
گونههایآسینتوباکتر 1
1
آرتروباکتر
گونههایآسپرژیلوس 1
گونههای بروی باکتریوم 1
1
گونههایبورکولدریا
کیتوکوکوسشروتری 1
سایر انتروباکتریاسه ها

بررسی واحد استریل
واحد استریل تجهیزات واحد استریل تجهیزات واحد استریل تجهیزات واحد استریل تجهیزات
تجهیزات پزشکی شماره
پزشکی شماره 5
پزشکی شماره 4
پزشکی شماره 3
پزشکی شماره 2
 1بعد از  3ماه
جمع
جمع
گروه پاتوژن  /بخش جمع گروه پاتوژن  /بخش جمع گروه پاتوژن  /بخش جمع گروه پاتوژن  /بخش جمع
61
جمع
61
جمع
64
جمع
30
جمع
95
جمع
13
میکروکوکس
12
میکروکوکس
17
میکروکوکس
5
میکروکوکس
21
میکروکوکس
باکتریهایتشکیل  19باکتریهایتشکیل  0باکتریهایتشکیل  2باکتریهایتشکیل  0باکتریهایتشکیل 1
دهنده هاگ
دهنده هاگ
دهنده هاگ
دهنده هاگ
دهنده هاگ
هیچ عامل بیماریزا  4هیچ عامل بیماریزا  12هیچ عامل بیماریزا  14هیچ عامل بیماریزا  1هیچ عامل بیماریزا 5
شناسایی نشده است
شناسایی نشده است
شناسایی نشده است
شناسایی نشده است
شناسایی نشده است
کپک
کورینهباکتریها
اسینتوباکتر
کاندیدا

3
5
2
2

کپک
کورینهباکتریها
پاراکوکوس
میکروباکتری

0
4
1
1

کپک
-

0
-

کپک
-

-

کپک
کورینهباکتریها
نایسریا
ریزوباکتر

4
4
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

بروی باکتریوم
استرپتومایسس
-

2
1
-

شکل  .1ارزیابی تمام سطوح بحرانی

شکل  :2ارزیابی آمارهها برای تمام سطوح
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الزاماتمونتاژ و اسرتیلمجدد
ابزارهایجراحی()RUMED

پاییز 1400
شماره 6

ینشدهوغیرقابلپیشبیین
برخوردابخطاهایاحمتایلپیشبی 
مترجم :فاطمه دهقانی
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مقدمه
باید دستورالعمل مناسبی به منظور پیشگیری از اختالل عملکرد در استریل مجدد
واحد استریل ابزار پزشکی ( )RUMEDتنظیم شود تا تأمین امنیت دائمی عملهای
جراحی را تضمین کند .این دستورالعمل باید مشــکالت زیرساختی و تجهیزات،
خطاهای منابع انســانی و همچنین مشکالت ســاختاری (مانند آب) و معیارهای
ساختمانی را نیز شامل شود.
بهدلیل احتمال اختالل عملکرد و خطا در واحد استریل مراکز درمانی ،تمامی عملیات
و فرآیندها باید مستند شده و تجزیه و تحلیل شوند و ارزیابیهای مداوم انجام شود تا
میزان خطاها کاهش یابد .این رویکرد اصولی ،مربوط به فرآیند بهبود مستمر ،بهعنوان
بخشی از فرآیند مدیریت کیفیت اســت .ضمن اینکه قوانین مدون ،استانداردها،
توصیهها ،خطمشیها و مقرارت موجود باید در حالت معتبر فعلی خود استفاده شوند.
توجه :این مقاله ،یک دستورالعمل ابالغی نیست و ادعای کامل بودن ندارد.
مبانی و اهداف
باید پیش از وقوع یک مشــکل ،پیشبینی بــروز آن برای هر واحد تنظیم شــود.
دستورالعملها باید پیوسته بهروزرسانی شوند .تا تأمین مداوم امنیت همه واحدهای
مرتبط به واحد استریل ابزار پزشکی (مانند اتاقهای عمل ( )ORبخشهای جراحی
و  )...تضمین شود.
طرح کلی پیشبینی وقوع حوادث باید با سیستم مدیریت کیفی ،درهم آمیخته شود
تا حداقل بحرانهای احتمالی و ریسک را بهوجود آورد .استانداردهای قابل استفاده
عبارتند از:
• DIN EN ISO 9001
• DIN EN ISO 13485
• DIN EN ISO 14971
• VDI 5700
• DIN ISO 31000

رویکرد نظاممند مدیریت ریسک شامل مفاهیم زیر است:
■ تجزیه و تحلیل ریسک
• عوامل بالقوه ایجادکننده نواقص
• فاکتورها و علل تأثیرگذار مرتبط
■ ارزیابی خطر با
• احتمال وقوع
• احتمال عدم کشف پیامد
■ مدیریت خطر با معیارهای پیشگیری یا به حداقل رساندن خطر
رویکرد سازمانی برای تنظیم دستورالعمل بحران
برای تنظیم دستورالعملهای بحران ،همکاری بین بخشهای زیر ضروری است:
• واحد CSSD
• واحد کنترل کیفیت بیمارستان
• واحد اتاق عمل
• کمیته کنترل عفونت مستقر
اشخاص مطلع از دستورالعملهای بحران افراد زیر هستند:
• کارکنان واحد CSSD
• کارکنان اتاق عمل
• کارکنان واحد اندوسکوپی
• کارکنان واحدهای جراحی
• کارکنان واحد مهندسی پزشکی
• فناوری اطالعات
• تیم کنترل عفونت
• بخشهای احتمالی دیگر مانند واحد خدمات و منابع انسانی
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ســازمانهای خارجــی درگیــر در
دستورالعمل بحران
• بیمارســتانهایی که از واحــد  CSSDخدمات
میگیرند
• بیمارســتانهایی که به واحد  CSSDخدمات
میدهند
• تأمینکنندگان مصرفی واحدهای استریل
• تأمینکنندگان تجهیزات واحد استریل
• سرویسکنندگان تجهیزات
• سازمانهای ارزشیابی خارجی
تا آنجا که ممکن باشــد ،دالیل بالقوه برای اختالل
عملکــرد واحد اســتریل ابزار پزشــکی میتواند
پیشبینی شود و راهحلهایی بهکار گرفتهشود تا
تأمین امنیت ،تضمین گردد.
مفهوم اقتضایی مرتبط با محتوا-پیامد
رویکردهای مرتبط با پیامد ،زحمات استریلیزاسیون
را به حداقل میرســانند .هنگام استریلیزاسیون،
ســناریوهای مختلف احتمالی اختــال ،باید به
دستهبندیهای زیر تفکیک شوند:
در رابطه با امکان تهیه ابزار پزشکی مجددا استریل
شده ،سناریوهای مختلفی میتواند استفاده شود:
• عرضه کامل یا جزئی با استفاده از منابع جایگزین
موجود در واحد استریل ابزار پزشکی
• تأمین کامل توسط خدمترسان خارجی
با درنظر گرفتن امکان استفاده از منابع داخل واحد
استریل ابزار پزشکی یا خدمات خارجی:
• کدام مراحل اســتریل کردن میتواند در واحد
استریل ابزار پزشکی انجام شود؟
• کداممراحلاستریلکردنبهچهکسیتفویضشود؟
• کدام جزئیات مستندسازی و کدام تغییرات باید
برای حمل و نقل شفافسازی شود و...؟
مفهوم اقتضایی باید پیامدهــای برآمده از اقدامات
مربوط به این موارد را درنظر بگیرد:
• پرسنل واحد استریل ابزار پزشکی
• مشتریان داخلی
• مشتریان خارجی
و در رابطه با دسترســی به ابزار پزشــکی مجددا
استریلشده ،در رابطه با زمان و کاالها:
• احتماال ،جایگزینی با ابزار پزشکی یکبار مصرف
• احتماال ،تغییر موانع استریل کردن
• احتماال ،ایجاد تغییراتی برای حملونقل کثیف
و تمیز
• احتماال ،ایجاد تغییراتی در مستندسازی
کانالهای ارتباطــی بهکار رفته در یک
مفهوم اقتضایی
به منظور تضمین اینکه مفهوم اقتضایی برای تمام
گروههای زیر قابل دسترس است ،واحد استریل ابزار
پزشکی باید مسئولیتهای عملیاتی را تعریف کند:
• مسئول امور اقتصادی
• واحدهای درون ســازمانی ،مانند :مدیریت اتاق
عمــل /هماهنگکننــده اتاق عمــل و همچنین

شماره 6

پزشــکان ،متخصصان بیهوشــی ،بخش سوانح و
اورژانس ،واحد آندوسکوپی و...
• واحدهای برون ســازمانی مانند :مســئول امور
اقتصادی ،مدیریت/هماهنگکننده اتاق عمل ،مراکز
درمانی دیگر
• بخشهــای رابط درون ســازمانی مانند :واحد
مهندسی ،فناوری اطالعات ،تیم کنترل عفونت و
خدمات نظافت
• بخشهــای رابــط بــرون ســازمانی ماننــد:
خدمتدهندگان یا ســایر واحدهای قــراردادی
مرتبط با واحد استریل ابزار پزشکی
یافتن ارائهدهندگان خارجی خدمت برای
مفهوم اقتضایی
باید با شــماری از خدمتدهندگان برون سازمانی
بالقوه ارتباط برقرار شــود .در ابتدا باید جنبههای
مختلف ،بررسی شود و سپس توافق قرارداد تامین
استریلیزاسیون صورت گیرد.
این خدمات برون ســازمانی ممکن اســت واحد
استریل ابزار پزشکی در مؤسسات پزشکی دیگر یا

خدمتدهندگان مستقل تجاری باشند .آنها باید
مدارک مربوط به داشــتن سیستم مدیریت کیفی
ارائه دهند (توصیه  KRINKO-BfArMرا ببینید)
همیشــه باید با خدمتدهندگان /شرکای همکار
گزینش شده ،یک قرارداد مشخص منعقد شود .این
قرارداد باید همه نکات مرتبط ،شامل چگونگی تأمین
خدمات ،مستندسازی خدمات و بازپرداخت هزینهها
را دربرگیرد .زمان مورد نیاز برای شروع ارائه خدمات
هم باید محاسبه شود.
موضوعات مهم عبارتند از:
■ ظرفیت مازاد استریل کردن ابزار پزشکی
• تجهیزات در دسترس
• پرسنل
■ اوقات فعالیت ،زمانبندی شــیفتها و فواصل
زمانی که ابزار پزشــکی میتوانند برای بخشهای
برون سازمانی استریل شوند.
■ بهکار گرفتن پرسنل از واحد استریل ابزار پزشکی
برای خدمتدهنگان درگیر برون سازمانی ،به منظور
اجرای مفهوم اقتضایی (توافق با نمایندگان کارمندان)
• ایمنی و سالمت شغلی و پوشش بیمهای ،مانند
زمانی که پرسنل واحد استریل ابزار پزشکی در حال
کار برای شریک یا خدمتدهنده قراردادی هستند.
■ سیستم نرمافزاری و نســخه فعلی و همچنین

شرو
گزینههای پی 
• امکان اتصال  ،VPNنصب تجهیزات ســاختگی
متناظر و الگوی برچسبهای فرآیند استریل
• لیستهای بستهبندی فعلی و دائمی ،پشتیبانی
منظم
■ معیارهای پاکســازی اضافی ،به دلیل طوالنی
شدن زمان انتقال/انتظار ،قبل از آنکه ابزار پزشکی
آلوده مجددا استریل شوند.
■ اعتبارسنجی تمام مراحل استریل کردن
• ثبت اطالعات تمام ابزار پزشکی مازاد
لونقل:
■ انــواع لجســتیک /سیســتمهای حم 
لونقل را بازبینی کنید.
خطمشی نگهداری و حم 
• فاصله مکانی تا تامین کننده برون ســازمانی،
لونقل مانند مسیرهای مستعد
جنبههای خاص حم 
ترافیکی
ک نظیر ترالیها
• تجهیزات لجستی 
• رانندگان /وسایل نقلیه جایگزین
• آموزش دادن به رانندگان برای چگونگی انتقال
ابزار پزشکی آلوده و استریلشده و چگونگی مدیریت
حوادث
• بیمه (دزدی ،آسیب ،تحویل ناقص و حوادث)
• مکان تحویل ابزار پزشکی استریلشده
• کنترل دما و رطوبت در زمان مونتاژ و انتقال ابزار
پزشکی استریل (جلوگیری از تشکیل میعانات)
• امکانات نگهداری مناسب و فضاها برای اطمینان
از لجیستیکهای مورد نیاز ،در زمانی که خدمات
استریل کردن به یک شریک یا خدمتدهنده برون
سازمانی سپرده میشود.
هنگام کار کردن بــرای یک یا چندین شــریک/
خدمتدهنده ،جنبههای مدیریت اقتصادی به اندازه
عوامل عملی اهمیت دارند .در هر موردی باید تأمین
و استریل کردن مطمئن و مؤثر در اولویت باشد.
عبارات حاشیهای از باال به پایین به ترتیب
• خرابی ،فاجعه/حادثه و نقص عملکرد
• مفهوم اقتضایی
• اصول هنجاری
• مدیریت خطر
• همکاری با شرکای درون سازمانی
• همکاری با شرکای برون سازمانی
• دالیل
• پیامدها
• آیا تأمین ،امکانپذیر است؟
• آیا واحد اســتریل ابزار پزشــکی میتواند از هر
منبعی کمک بگیرد؟
• تأثیرگذاری؟
• در دسترس بودن معیارهای جایگزین؟
• کانالهای ارتباطی
• خدمتدهندگان برون سازمانی
• بستن قرارداد با خدمتدهندگان /شریک همکار
• موضوعات مهم
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راه حل بالقوه

• تغییر ساعات (شیفت) کاری
• استخدام نیروهای ماهر به صورت موقت
• جایگزینی نیروهای ماهر از مؤسسات دیگر

• تشدید پاکسازی دستی
خرابی پاک کننده فراصوت
• اجاره ماشینهای جایگزین
• استفاده از  WDs/AERsدر دسترس در واحد استریل ابزار پزشکی
• تغییر ساعات (شیفت) کاری
• تغییر در دسترس بودن/تأمین ابزار پزشکی
خرابی ضد عفونی
پاکسازی و ضدعفونی دستی برای ابزار پزشکی نیمه بحرانی  A+Bو
برای
کننده (WD)/WD
بحرانی A
اندوسکوپها(تجهیزات/
واسطه)
سفارش و استریل مجدد تجهیزات امانتی ،پیش از اختالل در خدمات
برنامهریزی شده
عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی
• تدارک قطعات یدکی دستگاه بسته بندی حرارتی یا قطعات یدکی
خرابی دستگاه بستهبندی
دارای اعتبار برای بسته بندی
حرارتی
• تغییر بسته بندی (مانند بسته بندی بدون دوخت)
• استفاده از دیگر استریل کنندههای موجود در واحد استریل ابزار پزشکی
• تغییر ساعات (شیفت) کاری
• تغییر در دسترس بودن/تأمین ابزار پزشکی
خرابی استریل کننده بخار سفارش و استریل مجدد تجهیزات امانتی ،پیش از اختالل در خدمات
(تجهیزات/واسطه)
برنامهریزی شده
سفارش تجهیزات یکبار مصرف استریل

خرابی استریل کننده
کوچک
خرابی استریل کننده دمای
پایین
خرابی سرور ،رایانه،
نقص نرمافزار و فرآیند
مستندسازی دادهها
خرابی/نقصعملکرد
ابزار ارتباطی مانند تلفن،
سیستم  DECTو فکس
گلوگاههای تأمین /اختالل
در زنجیره تأمین مواد
مصرفی

اختالل به اقدامات
ساختمانی/بازسازی
بالیا/سایر رویدادهای
آسیبزا

مالحظات

• توجه به کیفیت
• تلقین کردن
• تنظیم انتشار فرآیندهای استریل ابزار پزشکی
• داشتن سیاستهای کنترل عفونت/رویههای عملکرد استاندارد ()SOPs
• نظارت بر مقررات ایمنی و سالمت شغلی
• رویههای عملکرد استاندارد باید موجود باشد
• دستورالعملهای کاربردی سازنده ( )IFUباید موجود باشد
• تضمین مناسب بودن تجهیزات جایگزین
• فرآیندهای معتبر
• اعتبارسنجی مراحل کار دستی که در ابتدا مورد نیاز است.
• فرآیندهای شیمیایی باید مناسب و در دسترس باشد/توجه به تاریخ انقضا
• رویههای عملکرد استاندارد و مستندسازی/فرآیند انتشار باید تضمین شود.
توجه به زمان تحویل
توجه به رابطها ،مستندسازی ،شرایط انتقال و...
• تأیید استریل کردن در محل
• رویههای عملکرد استاندارد باید موجود باشد.
• اطالعات کاربردی سازنده باید در دسترس باشد.
تضمین مناسب بودن تجهیزات جایگزین
نظارت بر زمانبندی تحویل

عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی
اجاره ماشین جایگزین

توجه به رابطها ،مستندسازی ،شرایط انتقال و...
اعتبارسنجی باید برای بارگزاری/بسته بندی برنامهریزی شده انجام شود.

عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی

توجه به رابطها ،مستندسازی ،شرایط انتقال و...

• استفاده از داده نویسان مستقل برای فرآیند مستندسازی
• ماژولهای اضطراری اختصاصی برای تولیدکنندگان

تدارک سیستمهای حفاظتی و سیستمهای افزونگی

مقرارت داخلی
مرتب کردن لیست تأمین کنندگان شامل آدرس پست الکترونیکی و
تماس با افراد

• سیستم افزونگی
خرابی سیستم تصفیه آب
• تصفیه آب داری بستر مجهز به کارتریجهای رزینی مختلط
توافق کاری با بخش مهندسی و تیم کنترل عفونت
خرابی سیستمهای  HVACقطع خدمترسانی و و عقد قرارداد با واحدهای استریل ابزار پزشکی
خارجی
اختالل به دلیل آسیب
ساختاری ،مانند آسیب
مربوط به آب و آتش
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• توافق کاری با بخش مهندسی و تیم کنترل عفونت
• احتماالً مسدود کردن نواحی خاص
عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی
ایجاد واحدهای استریل ابزار پزشکی اضافی ،مثال از طریق اجاره واحد
استریل ابزار پزشکی متحرک یا استفاده از اتاقهای مناسب دیگر ،در
داخل مؤسسه پزشکی
• رجوع به دستورات وضع شده توسط مؤسسه پزشکی
• برنامه مشاوره بحران

• در نظر گرفتن فرآیندهای معتبر
• مناسب بودن ابزار جایگزین
• مشاهده اطالعات کاربردی سازنده
استفاده از توری ،اگر از پنجره برای تهویه استفاده میشود.
• عرضه بسیار محدود یا غیرممکن ،به دلیل کمبود وقت؛ آگاه کردن
فوری مشتریان داخلی/خارجی
• توجه به رابطها ،مستندسازی و شرایط انتقال
توجه به رابطها ،مستندسازی و شرایط انتقال
• نیاز به اعتبارسنجی
• دوره استفاده باید مشخص باشد
• مسیرهای عرضه و جمعآوری ابزار پزشکی باید واضح باشد.
نظارت بر جنبههای قانونی
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شماره 6

مقایسهمیزانچسبندیگموادآالیندهآزماییش
واثربخیشاپککنندههارویابزارهایچندابرمرصف
مترجم:حمید زارع
خالصه
پاکســازی یکــی از بخشهــای ضــروری در
استریلیزاسیون ابزارهای پزشکی چندبار مصرف
است .بنابراین ،مطالعات اعتبارسنجی قدرتمندی
مورد نیاز اســت تا کفایــت دســتورالعملهای
پاکسازی ،برای آلودگیهای بیولوژیک و شیمیایی
را تضمیــن کند .فاکتــور مهم در ایــن مطالعات
اعتبارســنجی ،انتخاب و اســتفاده آلودگیهای

نمونه آزمایشی اســت .آلودگیهای آزمایشی باید
خصوصیاتی شبیه آلودگی هنگام استفاده بالینی
از ابزارها باشند .موادی که برای شبیهسازی وجود
دارد اندیکاتورهای شستشو ،تست پروتئین و تست
خون نامیده میشوند .این تستها باید چسبناکی
و انحاللپذیــری روی ابزار شــبیه آلودگی واقعی
داشته باشند.
این مطالعه چهار مورد از آلودگیهای آزمایشی که

توسط استانداردهای  ISOو  ASTMبرای جراحی
عمومی و یا ارتوپدی مناسب تشخیص داده شدهاند
را مقایســه میکند و نتیجه بهدســت آمده نشان
میدهد که ( *DBLSOنماینده آلودگی در جراحی
ارتوپدی) ،نســبت به خون لخته شــده ،*BLSO
(نماینده آلودگی جراحی عمومی) شرایط بهتری
دارد .این مطالعه همچنین نشان داد که اگر آلودگی
ادینبرگ برای ابزارهای جراحی عمومی یا ارتوپدی،
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مقدمه
شرکتهای تولیدکننده ابزارهای جراحی تعیین میکنند که ابزارهای پزشکی چندبار مصرف برای استریل
مجدد مناسب هستند .هنگام استفاده بالینی ،ممکن است این ابزارها در معرض آلودگیهای شیمیایی و
بیولوژیک قرار گیرند و سطح باالی پروتئین ،کربوهیدرات و چربی بافتها و مایعات بدن آنها را آلوده کند.
شرکتها ،برای تدوین دستورالعملهای استریل مرتبط با ابزار ( )IFUاز آلودگیهای آزمایشی به منظور
شبیهسازی آلودگی سطوح استفاده میکنند .در انتخاب یک آلودگی آزمایشی مناسب ،باید سختترین نوع
آلودگی وسیله ،طی استفاده بالینی درنظر گرفته شود تا بتوان مخلوطی از اجزاء مانند ترشحات انسانی ،خون،
بافت و تکهها/تراشههای استخوانی را شبیهسازی کرد.
انتخاب آلودگی آزمایشی مناسب برای مطالعات میزان اثربخشی پاکسازی باید علمی و مستند بوده و برگرفته
از یک بازنگری اصولی یا نشاندهنده تناسب آن براساس کاربرد بالینی ابزار جراحی باشد .این انتخاب ممکن
است بر پایه این موارد باشد :تماس با بیمار یا نوع اســتفاده از آن ،ترکیبات آن و غلظت محتویات آلودگی
آزمایشی و ویژگیهای فیزیکی آن.
تماس با بیمار یا روش استفاده از ابزار و انواع آلودگیهای بالینی که وسیله با آنها مواجه میشود ،باید مدنظر
قرار داده شود .برای مثال ،تماس با خون طی استفاده بالینی (مخصوصا جراحی) یک رویداد رایج است ،بنابراین
برای ابزارهایی که با خون تماس دارند ،آلودگی آزمایشی شبیهسازیشده باید بر پایه خون باشد و غلظت آن
نشاندهنده سطوح خونی باقی مانده پس از تماس با بیمار باشد .ترکیب آلودگی آزمایشی باید نشاندهنده
محتملترین ترکیباتی باشد که این وسیله ممکن است در بدترین وضعیت بالینی در معرض آن قرار گیرد.
مثالهای این ترکیبات در جدول  ۱آمده است.
جدول :۱مثالهای اجزای آلودگی آزمایشی و اهمیت بالینی آنها
اجزا
سرم جنین گاوی
محلول نمکی
خون خرگوش
پودر شیر خشک
خون بدون فیبرین
خون لخته شده
زرده تخم مرغ
پودر مخاط گراز

به منظور شبیهسازی اعتبارسنجی پاکسازی به
شکل یکسان استفاده شــود ،ممکن است چالش
بزرگی را ایجاد کند.
■ Defibrinated Blood Soilخونی که پروتئین
فیبرین آن جدا شده است.
■  Blood Soilخون خشکشده با پروتئین فیبرین
است( .مطالعه بیشتر شود .مترجم)
■ آلودگی ادینبرگ  :محصولی که از خون اسب
بدون پروتئین فیبرین تهیه میشود.
کلید واژهها
• آلودگی
• پاکسازی
• پروتئین
• چسبناکی
• چسبندگی
• انحاللپذیری
• جراحی
• ابزار جراحی

فرموالسیون آلودگی آزمایشــی باید نشاندهنده
غلظت شناســاگر (مانند پروتئیــن) موجود روی
وسیله ،پس از استفاده بالینی باشد .غلظت شناساگر
کمی قابل اندازهگیری باشــد (غلظت
باید به روش ّ
پروتئین مورد نظر باید قابل مقایســه با ســطوح
غلظت پروتئین بالینی باشــد و از طریق یک روش
معتبر بررسی پروتئین باقی مانده ،قابل اندازهگیری
باشد) .آلودگی آزمایشی ویژگیهای فیزیکی (مانند
چسبناکی ،چسبندگی و انحاللپذیری در آب) دارد
که میتواند روی نتیجه مطالعه اثربخشی پاکسازی
تأثیر داشته باشد.

چسبناکی [ویسکوزیته (میزان لزج بودن)] میزان مقاومت در
برابر جریان یافتن مواد است.

اهمیتبالینی
پروتئینها ،چربیهای مایعات بدن
الکترولیتهای خون
هموگلوبین ،آنزیمهای لختهساز و خون
کربوهیدراتها و قندهای بافتی
منبع هموگلوبین و پروتئین ،خون
ن و منبع فیبرین خون
هموگلوبین ،پروتئی 
کربوهیدرات ،پروتئین و چربی
منبع کربن و پروتئینهای مخاط

این مورد فاکتور مهمی در انتخاب آلودگی آزمایشی
بهعنوان مادهای که مایعات زیســتی بدن در زمان
برخورد با ابزار جراحی را شبیه سازی میکند ،باید
درنظر گرفته شود .برای مثال ،ممکن است بخشی
از خون را دربرگیرد .تشکیل ترومبین ،آنزیمی در
پالســمای خون که از طریق تبدیل فیبرینوژن به
فیبرین سبب لخته شدن خون میشود ،در شرایط
ویسکوزیته باال ،افزایش مییابد .چسبندگی ،عمل یا
فرآیند چسبیدن به یک سطح یا شئ ،ویژگی فیزیکی
دیگری از آلودگی است که مشخص میکند آلودگی
چگونه به سطح مواد یا برجستگیهای ابزار متصل
میشود .افزایش چسبندگی با دشواری برداشتن
آلودگی از روی وسیله مرتبط است .مشخص شده،
آلودگیهایی که جزئی از زرده تخممرغ را دارند ،به
دلیل اختالط خاص با پروتئینها ،کربوهیدراتها و
چربیها ،سختترین وضعیت را در برداشتن دارند.
در عوض ،مشــخص شــده آلودگیهایی که فقط
حاوی خون هستند ،ویسکوزیته پایینتری دارند و
بهراحتی شسته میشوند.
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در نهایت انحاللپذیری در آب یک عامل بسیار مهم
در قابلیت پاکسازی اولیه است و آلودگی آزمایشی
انتخاب شده ،باید چالش مناسبی برای وسیله ایجاد
کند .از آنجا که بســیاری از آلودگیهای بهدســت
آمده از ترشحات و مایعات بدن بیمار (مانند خون،
ادرار و ترشحات مخاطی) قابلیت انحاللپذیری در
آب را دارند ،آب یک حالل جهانی موثر اســت که
در پاکسازی ابزار پزشــکی نیز استفاده میشود.
مواد شــوینده به فرآیند اضافه میشوند تا به طرز
خاصی اجزای انحاللناپذیــر آلودگیهای بالینی
(مانند چربیها و  ) ...را هدف قرار دهند؛ با این وجود،
انحاللپذیــری در آب بهعنوان یکــی از ویژگی-
های آلودگی آزمایشی پیشــنهاد شده که مبنای
ارزشمندی را فراهم میکند که نشان میدهد که
چگونه اجزای موجــود در آلودگی آزمایشــی ،در
مقایسه با آلودگی واقعی عمل میکنند.
ترکیب اجزای مورد استفاده برای یک دستورالعمل
آلودگی آزمایشــی مصنوعی بایــد از نظر فیزیکی
بهنحوی عمل کند که چالش مناسبی را برای یک
وسیله پزشکی نشان دهد و حاوی اجزای شیمیایی
باشد که موفقیت یک فرآیند پاکســازی مؤثر را
نشان دهد .دستورالعمل آلودگی باید همچنین یک
چالش پایدار و قابل تکرار را برای فرآیند پاکسازی
ایجاد کند .در یک آزمایش ،آلودگیهای آزمایشی
برای ابزار جراحی مقایسه شدند و پیشنهاد شد که
هنگام انتخاب آلودگی آزمایشی ،غلظت پروتئین
بهعنوان بخش مهمی از اجزای آلودگی یافتشده
روی ابزارهای حاوی پروتئین ،یک فاکتور کلیدی
است .در دماهای باال ،پروتئین تغییر ماهیت میدهد
و سبب افزایش دشــواری برداشتن آن میشود که
یک چالش مهم پاکسازی اســت .ارزیابی ابزارها
پس از اعمال جراحی نشــان میدهد که ابزارهای
ارتوپدی و جراحی ،باالترین میانگین غلظت پروتئین
باقیمانده را پس از عملهای جراحی دارند .براساس
این یافتهها ،مقایسه معناداری میتواند بین غلظت
پروتئین در یک آلودگی آزمایشــی و ابزار جراحی
واقعی وجود داشته باشد.
هدف از این مطالعه ،ارزیابی چهار آلودگی آزمایشی
بود که توسط اســتانداردهای  ISOو  ASTMبرای
جراحی عمومی و ارتوپدی ،با اســتفاده از غلظت
پروتئین ،ویسکوزیته ،چسبندگی و انحاللپذیری
در آب مشخص شده اســت تا تعیین شود که کدام
آلودگی آزمایشــی برای اعتبارسنجی پاکسازی
ابزارهای ارتوپدی و جراحی از همه مناسبتر است؟
مواد و روشها
انتخــاب و آمادهســازی آلودگی .چهــار آلودگی
آزمایشی توســط اســتانداردهای  ISOو ASTM
مشخص شده تا آلودگی ابزارهای ارتوپدی و دیگر
ابزارها  ،پس از آنکه در جراحیها استفاده شدند را
شبیهســازی کند( .جدول  .)۲برای آزمایش از دو
جایگزین ابزار استفاده شــد .یک قطعه فوالد ضد
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زنگ به اندازه  ۱۰سانتیمتر مربع ،بدون ویژگیهای ابزارها ،برای ارزیابی متغیرهای آزمایش استفاده شد،
درحالیکه کالمپ هموســتاز از جنس فوالد ضدزنگ برای ارزیابی عملکرد آلودگی در حضور ویژگیهای
ابزارها (مانند لوالهای قفل شونده و مفصل محوری) استفاده شد .ابزارهای جایگزین یا اندیکاتور ()PCDs
بیشتر هنگام مقایسه متغیرهای آزمون اعتبارسنجی پاکسازی و قطعات برای مقایسه کلی استیل ضدزنگ
استفاده میشود و کالمپهای هموستاز برای ارزیابی پیچیدگی ویژگی ابزار بهکار میروند که بهعنوان یک
روش مناسب برای فهم تناسب ابزارهای جراحی و ارتوپدی ایجاد شدهاند.
جدول .۲دستورالعمل آلودگی آزمایشی
دستورالعمل

آلودگی آزمایشی

خون لخته شده ()۶

 ۰.۱میلیلیتر هپارین در  ۱۰۰میلیلیتر از خون گوسفند .ذخیره شده در دمای ۴-۸
درجه سانتیگراد و انتقال به دمای اتاق قبل از لخته شدن .ریختن خون هپارینه در
یک پیاله ،اضافه کردن  ۰.۱۵میلیلیتر پروتامین سولفات به هر  ۱۰میلیلیتر از خون
و خوب مخلوط کردن .خون باید فورا استفاده شود و ظرف مدت تقریبا  ۱۰-۱۵دقیقه
لخته شود ()5Annex A-ISO15883

آلودگی آزمایشی
انگلیسی(آلودگی
ادینبرگ) ()۶

 ۱۰۰میلیلیتر زرده تخممرغ تازه ۱۰ ،میلیلیتر خون بدون فیبرین اسب یا گوسفند
و  ۲گرم مخاط خشکشده گراز با هم مخلوط شود .بالفاصله استفاده شود یا در یک
محفظه در معرض نور طبیعی در دمای  ۵-۲درجه سانتیگراد برای کمتر از یک هفته
پیش از به کار بردن روی قطعات آزمایش ،در دمای محیط نگهداری شود.

 ۱۰۰میلیلیتر زرده تخممرغ تازه ۱۰۰ ،میلیلیتر خون بدون فیبرین گوسفند و  ۲گرم
مخاط خشک شده گراز با یک مخلوطکن ترکیب شود.
آلودگی خون بدون
توجه :آلودگی باید بالفاصله استفاده شود یا در یک محفظه در معرض نور طبیعی در
فیبرین ()۲( )DBLSO
دمای  ۵-۲درجه سانتیگراد برای کمتر از یک هفته پیش از بهکار بردن روی قطعات
آزمایش ،در دمای محیط نگهداری شود.

آلودگی اصالح شده
خون لخته شده

 ۱۰۰میلیلیتر زرده تخممرغ تازه ۱۰۰ ،میلیلیتر خون بدون فیبرین گوسفند و  ۲گرم
مخاط خشکشده گراز با یک مخلوطکن ترکیب شود.
 ۰.۱میلیلیتر هپارین در هر  ۱۰۰میلیلیتر خون گوسفند .در دمای  ۴-۸درجه
سانتیگراد نگهداری شده و قبل از لختهسازی به دمای اتاق منتقل شود .ریختن
مخلوط خون در یک پیاله ،اضافه کردن  ۰.۱۵میلیلیتر پروتامین سولفات به هر ۱۰
میلیلیتر مخلوط خون و بهخوبی مخلوط کردن .آلودگی باید فورا اضافه شود و ظرف
مدت تقریباً  ۱۰-۱۵دقیقه لخته شود.

■ ویسکوزیته .ویسکوزیته آلودگیها با استفاده
از پر کردن توپ ویسکومر (گیلمونت با شماره قطعه
 )2300-GVبالفاصله پس از آمادهســازی آلودگی،
اندازهگیری میشود .لوله شیشهای ویسکومر با ۵
میلیلیتر آلودگی پر میشــود (بدون ذرات معلق)
و پس از آن یک توپ از جنس فوالد ضدزنگ (ابزار
گیلمونت با شماره قطعه )2119S-GVاضافه میشود
که طی کردن فاصله بین دو خط روی ویســکومر
زمانبندی شده بود .آزمایش با سه برابر کردن غلظت
آلودگی تکمیل شد که با وزن کردن یک میلیلیتر از
آن و قرار دادن در فرمول زیر محاسبه شد.
D=M/V

 Dغلظت براســاس گرم بر میلیلیتر M ،جرم و V

حجم است.
ویســکوزیته با فرمول زیر که مختص دستورالعمل
کاربردیویسکومترتوپیگیلمونتاستمحاسبهشد:
µ=κ(ρfρ)t
 µمعادل ویسکوزیته ρf ،معادل چگالی توپ ۸.۰۲
گرم بر میلیلیتر ρ ،معادل چگالی آلودگی (گرم بر

میلیلیتر) t ،زمان (ثانیه) و  kمحتویات ویسکومر
( )۳۵است.
■ چسبندگی .سه قطعه در هر آلودگی ارزیابی شد.
بالفاصله پس از آمادهسازی ،یک میلیلیتر از آلودگی
روی قطعه فوالد ضدزنگ ( )10cm ×10cmاضافه
شد و با اســتفاده از یک پخش کننده شیشهای ،به
صورت یکنواخت پخش شــد .آلودگی برای مدت
حداقل  ۱۲ســاعت یا تا زمانی که تحت شــرایط
محیطی کامال خشک شود ،در یک قفسه خشککن
نگهداری شد .فرآیند آزمون چسبندگی ،همانطور
که در نوار تست  19-ASTMD3359توصیف شده،
انجام شــد و نمونههای آزمایش ،برای مطابقت با
طبقهبندی جدول نتایج تست چسبندگی ،نگهداری
شد.
■ انحاللپذیری در آب .آزمایش انحاللپذیری،
روی دو سطح آزمایش انجام شــد (تصویر .)۱یک
قطعه فوالد ضدزنــگ ( ،)10cm ×10cmنمونه با
اندازه  ۴برای نمایش بصری باقیمانده آلودگی و یک
کالمپ هموستاز از جنس فوالد ضدزنگ نمونه اندازه
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 ۷برای بررســی کمی باقیمانده آلودگی (براساس
وزن) استفاده شد .اندازهگیری وزن برای محاسبه
کاهش درصد پروتئینهای نامحلول و ذرات معلق که
ممکن است به کمک سنجشهای تحلیلی پروتئین
ل کشف نباشد ،استفاده شد .در ابتدا ،همه سطوح
قاب 
آزمایش وزن شد و سپس آلودگی قرار گرفت .قطعات
با اضافه کردن یک میلیلیتــر از آلودگی و پخش
یکنواخت آن روی سطح با استفاده از پخشکننده
شیشهای آلوده شدند.
تصویر :۱مثالهای قطعات آزمایش و کالمپهای
هموســتاز آلوده شــده با ادینبرگ که برای تست
انحاللپذیری در آب متعاقب آلودگی استفاده شد
(شکل  )Bو خارجسازی (شــکل  )Aشماره ۱۵ ،۱
دقیقه غوطهوری ،شماره  ۳۰ ،۲دقیقه غوطهوری و
شمارههای  ۶۰ ،۳-۷دقیقه غوطهوری.
A
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تصویر :۲چسبندگی خون لختهشده با بزرگنمایی  ۱برابر
هموستاتها بهطور انفرادی و در حالت باز در آلودگی فرو رفتند و کامال غوطهور شدند .نمونههای آزمایش
در طول  ۱۲ساعت یا تا زمان خشک شدن کامل ،تحت شرایط محیطی در محفظه خشککن خشک شدند و
ذرات سست آلودگی با یک دستمال به آرامی پاک شدند تا وزن کلی آلودگی بهکار رفته ،بهدست آید .سپس
هریک از نمونهها به کیسههای منفرد آب مقطر اضافه شدند تا کامال غوطهور شوند (هموستات در حالت باز
شده) .نمونههای آزمایش به ترتیب برای  ۳۰ ،۱۵و  ۶۰دقیقه در یک حمام آب گرم ( ۴۵درجه سانتیگراد)
شناور شدند .پس از برداشتن از حمام آب ،پیش از وزن کردن مجدد به منظور تعیین درصد آلودگی برداشته
شده ،به نمونهها اجازه داده شد تا برای مدت حداقل  ۱۲ساعت خشک شوند.
درصد پروتئین .هر آلودگی آزمایشی باید برای متوسط غلظت پروتئین ارزیابی شود .برای هر آلودگی  ۵واحد
 ۰.۵میلیلیتری آلودگی به ۵۰میلیلیتر معرف استریل ACSاضافه و مخلوط شد .غلظت پروتئین با استفاده
از معیار برادفورد برای غلظت پروتئین محاسبه شد.
نتایج
■ ویسکوزیته .ترکیب آلودگی ادینبرگ باالترین ویسکوزیته را نشان داد (> )Cp 1000و به دلیل وجود
غلظت زیاد و ذرات ریز ،نمیتوان ویســکوزیته دقیق را با استفاده از روش توصیفشده ،تعیین کرد .بهطور
مشابه ،ویسکوزیته خون لخته شده نیز نمیتواند تعیین شود .فرآیند لخته شدن آلودگی تقریبا به ۱۵-۱۰
دقیقه زمان نیاز دارد تا تکمیل شود .به منظور بهدست آوردن نتیجه ویسکوزیته اولیه ،خون  ۵دقیقه پس از
پروتامین سولفات به سیستم آزمایش وارد شد .براساس این آنالیز ،بهطور کلی آلودگی اصالح شده خون لخته
شده ،باالترین ویسکوزیته اندازهگیری شده را نشان داد و پس از آن به ترتیب  DBLSOو خون لخته شده
قرار داشت (تصویر.)۳

B

تصویر :۳متوسط ویسکوزیته آلودگی آزمایشی
توجه :ویسکوزیته آلودگی ادینبرگ (  ) <cp۱۰۰۰میتوانست تعیین شود و هر دو آلودگی آزمایشی لخته
شده قبل از لخته شدن آزمایش شد.
■ چسبندگی .چسبندگی به منظور توانایی برداشــتن آلودگی از روی سطح ،آزمایش شد .تنها آلودگی
آزمایشی که نتایج تکراری برای تست چسبندگی نشان داد ،خون لخته بود که به میزان پایدار  ٪۹۰برداشت
آلودگی دستیافت (تصویر .)۲نتایج در تصویر  ۴خالصه شدهاند.

تصویر :۴نتایج روش چسبندگی با استفاده از نوار تست  19-ASTM D3359برای چسبندگی
■ انحاللپذیری در آب .برای هر آلودگی ،درصد آلودگی برداشتشــده ،در فواصل  ۳۰ ،۱۵و  ۶۰دقیقه
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محاسبه شد .بین فواصل زمانی هیچ تفاوت آماری مشاهده نشد (تصویر.)۵

تصویر :۵نتایج انحاللپذیری در آب در همه فواصل زمانی
برای مقایسه عملکرد آلودگی آزمایشی ،بزرگترین فاصله زمانی ،یعنی  ۶۰دقیقه استفاده شد (تصویر.)۶
آلودگی ادینبرگ پایینترین انحاللپذیری در آب را نشان داد و پس از آن به ترتیب  ،DBLSOخون لخته
و آلودگی اصالحشده خون لخته قرار داشت .آلودگی ادینبرگ DBLSO ،و آلودگی اصالحشده خون لخته
بهترین تکرارپذیری را با  ٪۴-۶تغییر نشان دادند ،درحالیکه خون لخته  ٪۱۹تغییر را نشان داد .نتایج در
تصویر  ۶خالصه شدهاند.

تصویر  :۶مقایسه انحاللپذیری در آب آلودگی آزمایشی در زمان  ۶۰دقیقه خارجسازی
■ غلظت پروتئین .غلظت پروتئين آلودگیها به ترتیب براساس میکروگرم بر میلیلیتر تعیین شد .آلودگی
اصالحشده خون لخته ،باالترین میانگین غلظت پروتئین را داشت ( ۱۶۰۰۰۰میکروگرم بر میلیلیتر)DBLSO،
و آلودگی خون لختهشده غلظتهای مشابهی داشتند ( ۱۴۰۰۰۰میکروگرم بر میلیلیتر) و آلودگی ادینبرگ
پایینترین غلظت را داشت ( ۱۱۰۰۰۰میکروگرم بر میلیلیتر) .با استفاده از چگالی آلودگی که در در آزمایش
ویسکوزیته محاسبه شد ،نتایج مجددا براساس میکروگرم گزارش و به یک دستگاه داده شد (با استفاده از مقاله
جایگزین آزمایش هموستات) تا همانطور که در تصویر ۷نشان داده شده است ،با غلظتهای پروتئین موجود
روی ابزارهای جراحی ،پس از استفاده روی بیمار مقایسه شود .با استفاده از این محاسبه ،ادینبرگ باالترین
غلظت پروتئین را نشان داد DBLSO ،و آلودگی اصالحشده خون لخته پایینترین میزان را داشت (تصویر.)۷
سطوح پروتئین گزارش شده برای ابزار جراحی ارتوپدی (معادل ۶۰۰۰۰میلیگرم در هر وسیله) ،بدترین مورد
بود و سطوح پروتئین یافت شده در  DBLSOو آلودگی اصالحشده خون لخته یکسان بود.
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تصویر :۷مقایسه غلظتهای پروتئین (بر اساس
میلیگرم در هر وسیله) از اعمال جراحی در مقابل
چهار آلودگی آزمایشی
بحث
هنگام انتخاب یک آلودگی آزمایشی مرتبط ،برای
مطالعه اثربخشی پاکســازی ،اولین مالحظه باید
تماس با بیمار و نحوه کار وســیله باشد .آلودگیها
باید بدترین نوع چالش را برای فرآیند پاکســازی
ایجاد کنند و تا آنجا که ممکن اســت ویژگیهای
آلودگیهایی را که وســایل ،طی استفاده بالینی با
آنها در تماس هستند را تکرار کنند .این انتظار وجود
دارد که آلودگی آزمایشــی ،به سطح وسیله متصل
میشود و آنچنان به درون بخشهای مختلف وسیله
جریان مییابد که ممکن است با بهکار بردن مستقیم
آلودگی ،بهراحتی قابل دسترس نباشد (شبیهسازی
جریان خون یــا مایع ،طی اســتفاده) .همچنین،
این مالحظه باید تکرارپذیــری عملکرد آلودگی با
اجزایی که دائما بهکار میروند را درنظر گیرد و عناصر
بالینی قابل اندازهگیری را ایجاد کند که نشاندهنده
استفاده بالینی باشــد (مانند پروتئینها ،چربیها،
کربوهیدراتها و غیره).
تمام آلودگیهای آزمایششده ،سطح مورد انتظار
و قابلقبولی از تنوع را نشــان دادنــد .آلودگیها،
غلظتهای تکرارپذیری از پروتئین را نشان دادند که
کمتر از  ٪۱۰بود ،به استثنای آلودگی ادینبرگ که
تغییر  ۱۹درصدی داشت .این امر ممکن است تنوع
طبیعی در منابع مختلف غلظتهای آلودگی (مانند
خون و تخممرغ) و داشتن غلظتهای کنترلنشدهای
از پروتئین ،کربوهیدرات و چربی باشد .همانطور
که در مطالعات دیگر اشــاره شــده است ،آلودگی
زرده تخممرغ از همه ســختتر پاک میشود ،زیرا
آنها حاوی اسیدهای آمینه (پروتئین) هستند که
در اثر گرما و خشک شــدن ،از حالت آبدوست به
آبگریز تغییر میکنند .این تغییر باعث میشود که
پروتئینها به سطوح متصل شوند و هنگام پاکسازی
وسیله ،برداشتن آنها بسیار سخت باشد .این مفهوم،
توسط نتایج تست چسبندگی نشــان داده شد که
در آن ،فقط خون لخته شــده(یعنی تنها آلودگی
آزمایشی بررســی شــده در این مطالعه که حاوی
تخممرغ در اجزای خود نبــود) بود که همواره پس
از خشک شدن برداشته میشود .در ادامه ،با بهکار
بردن آلودگی ،تأثیر آلودگی شیمیایی مشاهده شد.
هنگام آلوده کردن سطح قطعات فوالد ضدزنگ با
خون لخت ه شده ،اگر خون قبل از شروع فرآیند لخته
شدن ،استفاده نشود ،لخته خون سفتشده باعث
میشود که ابزارها میزان برابری از آلودگی آزمایشی
را دریافت نکنند .بنابراین ،گرچه ویسکوزیته پایین
خون ،قبل از لخته شدن ،ظرفیت نفوذ باالتری ایجاد
میکند ،بهموقع بودن استفاده از آلودگی ،برای ایجاد
چسبندگی ،حیاتی اســت .همانطور که با خون
لخته شده اصالحی نشــان داده شده است ،اجزای
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دیگر موجود در یک آلودگی آزمایشی ،ممکن است
ویژگی فیزیکی مهمی را ایجاد کنند که به فیبرین
اجازه میدهد تــا پروتوفیبریلهای دو رشــتهای
که بهصورت جانبی در حال تجمع هســتند ،الیاف
شاخهای تشکیلدهنده یک شبکه سهبعدی را ایجاد
کنند ،یعنی شرایط مناســب برای افزایش سرعت
تبدیل خون به یک ماده ویسکواالستیک محکم و
چسبیدن به مواد مختلف.
ارزیابی نشــانگر زیســتی ابزارهای بالینی ،نشان
میدهد که ابزارهای ارتوپــدی و جراحی ،باالترین
ســطوح پروتئین باقیمانده را پس از استفاده روی
بیمار دارند .از آنجا که پروتئین ،نشــانگر زیستی
اولیه اســت که بهعنوان شاخص نشاندهنده نقاط
پایانی پاکســازی عمل میکند ،غلظت پروتئین
در آلودگیهای آزمایشی باید نشاندهنده سطوح
مشاهده شده هنگام استفاده وسیله ،روی بیمار باشد.
هنگاممقایسهباغلظتهایبالینیمشاهدهشدهروی
ابزارها ،پس از استفاده روی بیمار ،مشخص شد که
آلودگی ادینبرگ که غلظت پروتئین آن  ۳برابر باالتر
از موارد گزارش شده در اقدامات بالینی است ،چالش
بزرگتری را ایجاد میکند DBLSO .و  ،BLSOاز
نظر غلظت پروتئین برابری بیشتری داشتند و چالش
مناسبتری برای انواع ابزارها ایجاد میکنند .سطوح
خون لخت ه شده نشان میدهد که ممکن است برای
ابزارهای جراحی ،آلودگی مناســبی باشد ،اما برای
ابزارهای ارتوپدی مناسب نیست.
تکنیک استفاده از آلودگی آزمایشی برای یک وسیله،
باید بدترین شرایط بالینی را شبیهسازی کند .اجزای
وســیله و شبیهســازی کارکرد آن ،میتواند روی
نتیجه تستهای اثربخشی پاکسازی تأثیر بگذارد.
آلودگیهای آزمایشــی باید ویسکوزیته مناسبی
داشته باشند تا بتوانند اجزای وسیله (مانند مجاری،
دریچهها ،شکافها ،لوالها و مفاصل ،سطوح خشن و
نامنظم و قسمتهای داخلی متحرک) را که احتمال
بیشتری برای تجمع و حفظ آلودگی دارند ،به چالش
بکشند .ممکن است استفاده از شبیهسازیها تحت
شرایط آزمایشگاهی ،همیشه کاربرد بالینی را تکرار
نکند .آلودگیهای آزمایشــی باید قادر به نفوذ به
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داخل قســمتهای چالش برانگیز وســیله باشند
و ویســکوزیته آلودگی ممکن اســت مانع این امر
شــود .ناتوانی در اندازهگیری ویسکوزیته آلودگی
ادینبرگ نشان میدهد که احتماال این نوع آلودگی،
ویســکوزیته مناســبی را برای به چالش کشیدن
قســمتهای بحرانی ابزار ندارد .با اینحال ،تست
ناموفق ویسکوزیته برای خون لخته نشان میدهد
که استفاده فوری برای رسیدن به جریان و ظرفیت
نفوذ دلخواه ،ضروری است.
خشک کردن و اســتفاده از گرما (مانند سوزاندن)
میتواند روی خواص شیمیایی آلودگی تأثیر بگذارد،
لذا درصورتیکه وسیله مورد نظر ،هنگام استفاده،
این شرایط را تجربه میکند ،باید شبیهسازی مناسب
صورت گیرد .درک تأثیر رقیقسازی آلودگی با یک
رقیقکننده خــاص ،در طــول عملهای جراحی
(مانند ویسکواالستیک طی جراحی چشم) میتواند
مهم باشد تا این شرایط را طی تستهای تأییدی،
شبیهسازی کند.
در مجموع ،هنگام انتخاب یک آلودگی آزمایشی،
عملکرد آلودگی باید با در نظر گرفتن شبیهسازی
کاربرد بالینی ،چسبندگی ،ویسکوزیته ،غلظتهای
شناســاگر (مانند پروتئین) و تکرارپذیری ارزیابی
شــود .این مطالعه نشــان داد که ممکن اســت
فرموالسیون آلودگی ادینبرگ ،بهطور کامل مرتبط
با آلودگیهای بالینی برای ابزار پزشــکی نباشــد.
ممکن است ویســکوزیته چالش مناسبی را برای
وسایل با ویژگیهای پیچیده نشان ندهد و غلظت
پروتئین نسبت به ارتباط بالینی ،چالش برانگیزتر
باشد .به طرز مشابه ،دادههای چسبندگی آلودگی
و غلظت پروتئین نشــان میدهند که ممکن است
خون لخته شده چالش مناسبی برای اندازهگیری
اثربخشی پاکســازی ،در همه ابزارهای پزشکی
(مانند ارتوپدی) ارائه ندهد.
هنگام ایجاد تکرارپذیری در این آلودگی آزمایشی،
روش بهکار بردن وسیله ،یک عامل حیاتی خواهد
بود و زمان لخته شدن باید به خوبی کنترل شود تا
از آلودهسازی مناسب مطمئن شویم .اضافه کردن
خون لخته به دستورالعمل  DBLSOبه این دلیل
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انجام شد تا بفهمیم که چگونه فیبرین ،یک پروتئین
غیرکروی موجود در خون ،هنگام ترکیب شــدن
با اجزای پیچیده دیگر ماننــد زرده تخممرغ روی
ویژگیهای آلودگی تأثیــر میگذارد .هنگام انجام
تستهای انحاللپذیری در آب  ،در زمان استفاده
از خون لخته شــده (با فرض فیبرین) و همچنین
 ،DBLSOباقیمانده مواد پروتئینی مشاهده شد
(تصویر  .)۸این دادهها نشان میدهند که حداقل،
انحاللپذیری  DBLSOبه اندازه خون لخته شده
است و خون لخته شــده اصالحی ممکن است از
دیدگاه پاکسازی ،چالشهای بیشتری را ارائه دهد
(به دلیل حضور پروتئینهای نامحلول در آب).
دادههای ارائه شده در این مطالعه نشان میدهد که
آلودگی خون بدون فیبرین ،یک آلودگی آزمایشی
مناسب برای به چالش کشیدن ابزار جراحی (شامل
آنهایی که در ارتوپدی اســتفاده میشوند) است.
فرموالســیون این آلودگی ممکن است بافت نرم،
مخاط ،خون در گردش ،استخوان/مغز استخوان و
مایع نخاعی را به اندازه کافی نشان دهد تا این ابزارها
را به طرز مناســبی به چالش بکشــد .ویسکوزیته
آلودگی ،همانطور که در مورد آنالیز انحاللپذیری
در آب یا غلظت پروتئین نشــان داده شــده است
اجازه بهکار رفتن آن را در شرایط هندسی پیچیده
و چســبندگی مواد میدهد .این آلودگی ،بهترین
ترکیب از متغیرهای آلودگی آزمایشی تست شده در
این مطالعه را دارد و میتواند چالش مناسبی را برای
نشان دادن اثربخشی استریل شــدن ابزار جراحی
چندبار مصرف ارائه دهد.
تصویر  :۸مثالهــای باقیماندههــای پروتئین
(نامحلول در آب) از آلودگیهای آزمایشی خون لخته
شده ( )۱و  )۲( DBLSOبا بزرگنمایی یک برابر
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ژورنال تخصصی

واکسیناسیون و ماسک
تهنا سرپهای دفاعی ما در مقابله اب کرواناست
گفتگو اب دکرت آرشسییف؛ متخصص بیماریهایعفوین

بـا توجـه بـه اینکـه هنـوز
دارویـی بـرای درمـان قطعـی
کرونـا نداریـم ،فعلا تنهـا
سلاحی کـه در مواجهه بـا این
همهگیـری داریـم ،پیشـگیری
اسـت و اینکـه بتوانیـم بـا
ماسـک و واکسـن از خودمـان
در مقابـل ویروس دفـاع کنیم.
امـا وقتـی عـدهای در علیـه
همین حداقـل امکانات صحبت
میکننـد ،برخیهـا از تزریـق
واکسـن منصـرف میشـوند یا
از ماسـک اسـتفاده نمیکننـد
و ایـن عوامـل ،مدیریـت
همهگیـری را مشـکلتر کرده و
آمار مبتالیـان و مـرگ و میر را
بیشـتر میکنـد.

پاییز 1400
شماره 6
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پیشگفتار
درباره داستان کرونا از ابتدا تا امروز ،با دکتر آرش
رعایت
و
عفونت
از
پیشــگیری
موضوع کنترل و
سیفی؛ متخصص بیماریهای عفونی ،استادیار
نیست
جدیدی
بحث
محیطی،
و
بهداشتی فردی
و عضو هیــأت دانشــگاه علوم پزشــکی تهران،
و این ضرورت همیشه وجود داشــته ،اما تا قبل گفتوگویی صورت گرفته که در ادامه میخوانید.
پاندمی کرونا شــاید کمتر به آن توجه میشد .از
زمان شــیوع کووید 19-در دنیا ،این بیماری هر
با گذشت سه سال از شیوع ویروس
و
روز چهره جدیدی به خود گرفته و هر روز عالئم کووید ،19-بیماری ناشی از آن ،به یک چهره
نشانههای تازهای از این بیماری بروز میکند .درباره آشنا برای مردم دنیا تبدیل شده و جوامع
راههای انتقال ویروس نیز تاکنون نظرهای مختلفی شناختی نسبی نسبت به این بیماری پیدا
از نهادهای مختلف علمی دنیا مطرح شده که شاید کردهاند.امااگربخواهیمتعریفیعلمیودقیقتر
در مقاطعی این ثابت و قطعی نبــودن نظرات بر ازکروناداشتهباشیم،اینتعریفچیست؟
اضطراب و ترس جوامع و مردم آنها افزوده باشد ،اگر بخواهیم خالصــهای از این بیمــاری بگوییم،
اما از سویی این ترس ،تعداد قابلتوجهی از مردم را کووید 19-مخفف کرونا ویروس  2019بوده و عامل
به رعایت بیش از پیش موارد مربوط به بهداشت ویروسی این بیماری هم ســارس کووید  2نامیده
فردی و پروتکلهای بهداشتی در اجتماع و خانواده میشــود .اولین مورد ابتال به کروناویروس سندروم
کرده است.
حاد شدید تنفسی شماره  2در دسامبر ( 2019پاییز
 )1398در ووهان چین شناسایی شد و به دنبال آن ،در
بهمنماه ،سازمان بهداشت جهانی درباره این بیماری
اعالم هشدار جهانی داد و در اسفندماه همان سال هم
وقوع پاندمی اعالم شد.
ما از گذشته با دسته کروناویروسها آشنا بودیم و مثال
کروناویروسهایی داشتیم که نوعی از سرماخوردگی
ایجادمیکردندیاکروناویروسهاییراداشتیمکهعامل
بیماریهای جدیتری مثل ُمرس میشدند؛ سندروم
تنفسی خاورمیانه که در حوزه کشورهای عربی خلیج
فارس دیده میشــود و فعاالن حوزه سالمت اطالع
دارند که ما درباره حجاج و کسانی که به عتبات عالیات
میروند ،همیشه نگرانی از ابتال به بیماری مرس وجود
دارد .قدیمیتر از این ،ما تجربه سارس را هم در آسیای
شرقی داشتیم که البته این بیماری به تدریج فروکش
کرد و در حال حاضر چندان خطری از سوی آن وجود
ندارد .خالصه اینکه این موارد نشان میدهند ما از قبل
با کروناویروسها سروکار داشتیم و آشنا بودیم و اتفاقا
کشندگی بیماریهای مثل سارس و ُمرس بیشتر از
کووید 19اســت .اما چون کووید 19جمعیت بسیار
بزرگتری را در سراسر دنیا درگیر کرده ،لذا میزان مرگ
و میر ناشی از از همه بیماریهای ویروسی دیگر بیشتر
شده و اکنون یکی از مرگبارترین همهگیریهایی که
بشر تجربه کرده ،محسوب میشود.
دربــاره آمارها هم طبق اطاعات موجود در ســایت
ســازمان بهداشــت جهانی ،در حال حاضر (نیمه
آذرماه  )1400در سطح دنیا بیشتر از  263میلیون
نفر  -به شکل تأیید شده  -به این بیماری عفونی مبتال
شدهاند .منظورم از تأییدشدهکسانیهستندکه تست
پیسیآر آنان مثبت شده است .همچنین بیشتر از 5
میلیون مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده است .در
ایران هم تاکنون موارد تأییدشده کووید ،19-حدود
 6میلیون نفر بوده و  130هزار فوت هم از بین همین
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افراد تأییدشده ثبت شده است .البته این را هم درنظر
داشته باشید که افرادی هستند که تستهایشان
منفی میشود ،اما به بیماری مبتال هستند .همچنین
عده زیادی ،معموال در موارد خفیف یا نیمهخفیف
بیماری اصال تست نمیدهند و لذا با اینکه به بیماری
مبتال شدهاند جزو آمارها محسوب نمیشوند.
میتوان آمار واقعی مبتالیان را حدود  10برابر آمار
تأییدشــدگان تخمین زد .یکی از نکات مهمی که
ضروری است درباره این بیماری بدانیم ،شیوه انتقال
و سرایت آن است که با آگاهی از این موضوع میتوانیم
برای مهار آن اقدام کنیم .همانطور که میدانید این
ویروس از دسته ویروسهای تنفسی است و از طریق
مخاطات دستگاه تنفسی مثل بینی و حلق و ریه و
حتی چشم وارد بدن میشــود .به همین دلیل هم
هستکهتوصیهمیشودبااستفادهازماسکومحافظ
صورت و عینک از ورود ویروس به بدن پیشگری کنیم.
بهجز انتقال از طریق تنفس ،این ویروس از راه تماس
هم منتقل میشود .یعنی ممکن است فرد مبتال به
این بیماری ،محیطی را به این ویروس آلوده کند و من
از طریق تماس دستهایم با این محیط و بعد لمس
چشمها یا بینی با این دستهای آلوده ،ویروس را به
بدنم راه بدهم .به همین دلیل هم هســت که بهجز
استفاده از ماسک و محافظ صورت و یا عینک ،توصیه
به بهداشت دســتها یکی از توصیههای اصلی در
پیشگیری است .در کنار همه این اقدامات ضروری،
تزریق واکســن نیز در بدن ما ایجاد ایمنی میکند.
اهمیت تزریق واکســن در این اســت که حتی اگر
ویروس وارد بدن ما شد ،سیستم ایمنی بدن به سرعت
آن را از بین میبرد .با احتساب دوزهای اول و دوم و
یادآور ،تا امروز در دنیا تقریبا  8میلیارد واکسن تجویز
شده که عدد قابلتوجهی است .در کشور ما هم در
چند ما اخیر تزریق واکسن سیر افزایشی چشمگیری
داشته و فکر میکنم ،همین واکسیناسیون سراسری
کمک زیادی به مهار این بیماری میکند.
کمی دربــاره واریانتها یــا فرمهای
جهشیافتهویروسکروناصحبتکنید؟
طبیعی است ویروســی که از حیوانات وارد جامعه
انسانی شده ،برای گسترش هرچه بیشتر و سازگارتر
با میزبان انســانی ،به مرور در خــودش اصالحات
ژنتیکی ایجاد میکند و به اصطالح جهش مییابد.
بیشــتر جهشهای ویروس کرونا چندان اهمیتی
نداشتند ،اما جهشهایی هم بودند که به چند دلیل
باعث نگرانی شــدند :مثال قدرت انتقال و سرایت
ویروس را بیشــتر کردند ،یا باعــث ایجاد بیماری
شدیدتری شــدند .سازمان بهداشــت جهانی این
واریانتها را «واریانتهای نگرانکننده» میشناسد
و برای نامگــذاری آنها از حروف الفبــای یونانی
استفاده میکند .مثل واریانتی که سال گذشته در

38

پاییز 1400

ژورنال تخصصی

انگلیس کشف شد و واریانت آلفا نام گرفت و از این
کشور تقریبا به همه جهان پخش شد.
واریانت بعدی که شیوع آن از آفریقای جنوبی شروع
شد واریانت بتا بود ،که آن نگرانیهایی به همراه داشت،
اما برخالف آلفا ،این جهش از ویروس ،کشــورهای
زیادی را درگیر نکرد .بعد نوبت به واریانت گاما رسید
در برزیل ،که هم در این کشــور و هم در چند کشور
دیگر امریکا جنوبی طغیان کرد ،اما این جهش هم در
همان محدود جغرافیایی محدود ماند و به همه جهان
سرایت پیدا نکرد .این سه جهش در سال گذشته روی
دادند .اما امسال واریانت دلتا را داشتیم که ابتدا در هند
شناسایی شد و بعد به بسیاری کشورهای دیگر هم
گسترش یافت و جوامع زیادی را درگیر خودش کرد.
اخیرا هم که واریانت اُمیکرون مطرح شده که منشأ آن
آفریقای جنوبی است و هنوز بحثها دربارهاش تازهاند
و اطالعات ما از آن کامل و دقیق نیست.
اما طبق گفته پزشکان و مســئوالن نظام سالمت
آفریقای جنوبی ،این ســویه از ویــروس ،بیماری
خفیفتری ایجاد میکند ،ولی سرعت انتقال و میزان
سرایت آن بیشتر است .سازمان بهداشت جهانی هم
اظهارنظر درباره واریانت اومیکرون را به مطالعات و
بررسیهای بیشتر موکول کرد .در بررسی ساختار
ژنتیکی واریانت اومیکرون معلوم شــده که پنجاه
جهش ژنتیکی در آن روی داده که سی تا از آنها در
منطقه اسپایکاند .علت اهمیت اشاره به این نکته این
است که تعدادی از واکسنهای موجود ،ایمنیشان
علیه اسپایک اســت .اگر ویروس با این جهشها به
جایی برسد که ایمنی بدن علیه اسپایک را تحتتأثیر
قرار بدهد ،آنوقت اثر واکسن در ایجاد ایمنی در بدن
کمتر میشود .با این حال مطالعات نشان میدهند
که حتی با وجود این سی جهش ،ایمنی نسبی بعد
از تزریق واکســن همچنان باقی میماند و ویروس
نمیتواند کامال از سیستم ایمنی بدن انسان عبور کند.
همچنینمدیریکیازشرکتهایتولیدواکسنگفته
که باتوجه به تغییرات ویروس ،ما هم واکســنهای
خودمان را ارتقا میدهیم تا واکسنها ایمنی بیشتری
در مواجهه با سویه اُمیکرون ایجاد کنند.
اما درباره ایمنیزایی ،به نکتهای اشاره کنم .در کشور
ما بیشتر از هفتاد درصد مردم حداقل دوز اول واکسن
را تزریق کردهاند و احتماالً بیشتر از هفتاد درصد هم
در طی دو سال گذشته به این بیماری مبتال شدهاند.
این دو در کنار ،یعنی ایمنیزایی ناشی از ابتال همراه با
ایمنیزایی به کمک واکسن را «ایمنیزایی ترکیبی»
مینامندوبهنظرمیرسداومیکروننمیتوانددرچنین
شرایطی ،به آســانی به خطری جدی تبدیل شود ،یا
حداقل اینکه ما امیــدوارم از ایمنیزایی ترکیبی به
کاهش محسوسی در شمار مبتالیان باشیم .اما در کنار
یزاییترکیبیوبعدهمتزریقدوز(یادوزهای)
اینایمن 
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یادآور واکسن ،همچنان اســتفاده از وسایل حفاظت
فردیمثلماسکومحافظچشمونیزتوجهبهبهداشت
دستها ضرورت دارد و هنوز هم باوجود واکسیناسیون
فراگیر ،بازهم زدن ماسک یکی از توصیههای اولیه و
اصلی برای در امان ماندن از کرونا است.
این را هم درباره تشخیص واریانت اُمیکرون اضافه کنم
که ما در تست پیسیآر سه ژن از ویروس را شناسایی
میکنیم و اگر دو تا از این سه ژن مثبت و یکی منفی
شود ،جهش ژنتیکی در همین یک ژن منفی اتفاق
افتاده است و پیســیآر نمیتواند آن را شناسایی
کند .همین دو ژن مثبت و یک منفی ،نشاندهنده
این است که ویروس از نوع واریانت اُمیکرون است.
اما اگر هر سه مثبت بود ،ویروس یکی از واریانتهای
قبلی است .به همین دلیل هم نیاز به شیوه جدیدی
برای شناسایی اُمیکرون وجود ندارد و همین روش
برای شناسایی اولیه این سویه از ویروس کرونا کفایت
میکند.بسیاریازآزمایشگاههایماتواناییتشخیص
اُمیکرون را دارند ،اما فعال تا نیمه آذرماه گزارشی از
ابتال به این سویه وجود ندارد.
این بیماری در طول مدتــی که در دنیا
شیوع یافته ،چهرههای متفاوتی از خود نشان
داده و عوارض مختلفی را متناسب با شرایط
مختلف ،ایجاد کرده است .درباره عوارض ابتال
به کووید 19-بیشتر و دقیقتر برایمان بگویید.
باید این را درنظر داشته باشــیم که ویروس عامل
این بیماری در انسانهای مختلف ،عالیم و عوارض
متفاوتی از خودش نشان میدهد .مث ً
ال افرادی را داریم
که در مواجهه با ویروس هیچ عالمت خاصی ندارند و
ما در اصطالح به این افراد ناقل میگوییم و همچنین
افرادی را داریم که ویروس وارد خون آنها میشود
و تمام اندامهای بــدن را درگیر میکند .پس طیف
وســیعی از عالیم را خواهیم داشت ،از حالتی شبیه

به سرماخوردگی ساده که با گلودرد و آبریزش بینی
خودش را نشان میدهد تا درگیری ارگانهای اصلی
بدن مثل ریه و قلب و مغز که مشکالت جدی برای
فرد ایجاد میکند (کرونا از آن دســته ویروسهایی
است که میتواند همه اعضای بدن حتی کبد و کلیه
را هم درگیر کند) .مثال اگر ریه آنقدر درگیر شود که
نتواند اکسیژن کافی برای بدن تولید کند یا درگیری
مغز و قلب باعث سکته شود ،هرکدام از اینها میتواند
خطرات جانی برای فرد درگیر ایجاد کند.
اگر فرد مبتال یکی دو هفته اول بیماری را پشتسر
بگذارد ،سیستم ایمنی بدن ویروس را شناسایی و
آن را از بدن پاک میکند ،که یعنی بدن دیگر درگیر
کرونا نیست و فقط آسیبهایی که به ارگانهای بدن
زده باقی مانده است .از اینجا به بعد ،باتوجه به میزان
آسیب وارد شده ،وارد بحث نقاهت و بازتوانی بیمار
میشویم که گاهی ممکن است طوالنی شود .این
عوارض فردی است ،اما خود همهگیری کرونا منجر به
بروز عوارض کالنی در سطح جامعه نیز شده ،اقتصاد
را تحث تأثیر قرار داده و برای بســیاری از مشاغل
مشکالتی ایجاد کرده است.
وضعیت کشور ما را در مواجهه با بحران
کرونا چگونه ارزیابی میکنید؟
باید بپذیریم در مواجهه با این بیماری  -با آن سطح
از شــیوع و تعداد باالی مبتالیان  -کــه برای همه
ناشناخته بود و به آن شکل ناگهانی همه دنیا از جمله
کشور ما را درگیر کرد ،آمادگی برای سیاستگذاری
و اجرای درســت این سیاســتها وجود نداشت و
نقصهایی در آغاز همهگیری چه در سیاستگذاری
و چه در اجرا دیده شــد .در کنار ایــن نقص ،اوایل
همهگیری ما با کمبود امکانــات  -مثل کیتهای
تشخیص و دستگاههای پیسیآر  -هم دستوپنجه
نرم میکردیم .از آن وضع به اینجا رسیدیم که اکنون
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بیشتر بیمارستانهای ما مجهز به آزمایشگاههای
تشخیص کرونا هستند .اما درباره درمان ،هنوز داوری
قطعی برای درمان این بیمــاری نداریم و تولیدات
برخیها شرکتها که روی این موضوع کار کردند هم
هنوز به عموم جامعه عرضه نشده است.
در ابتدا فهرستی طوالنی از داروهای موثر برای درمان
کرونا نام برده میشــد و بهنظرم اشتباه رسانههای
جمعی بود که این اسامی را در سطح جامعه مطرح
میکردند و این باعث میشد که مردم از کادر درمان
توقع اســتفاده از این داروها را داشته باشند .حتی
خانواده بیمار به پزشــکان میگفتند که فالن دارو
را برای بیمار ما اســتفاده کنیــد .درحالیکه مثال
درمان سرطان ،شیمیدرمانی است اما از داروهای
شــیمیدرمانی را در رســانهها نام نمیبریم و افراد
هم دنبال این نمیرود که خودم کــدام دارو را برای
مریضم انتخاب کنم و این کار را به تشخیص پزشک
میسپارند .در زمینه کرونا هم باید به همین شکل
پیش میرفتیم و تجویز دارو باید به کادر درمان واگذار
میشد و اسامیشان به واسطه رسانهها سر زبانها
نمیافتاد .همین موضوع مشکلی اساسی در حوزه
درمان ایجاد کرد و سیستم بهداشت و درمان کشور را
تحت فشار گذاشت .به ویژه اینکه به مرور معلوم شد
بیشتر این داروها که اسمشان مطرح شده بود عم ً
ال
تأثیر چندانی در درمان کرونا ندارند.
همچنین از کمبود وسایل حفاظی مثل ماسک هم
اذیت شدیم .تهیه ماسک مناســب و مواد شوینده
برای کل کشــور معضل بزرگی که خوشــبختانه با
گذشت زمان و سیاســتگذاری مناسب و همکاری
شرکتهای تولیدکننده به جایی رسیدم که دیگر با
کمبود محسوسی در این حوزه مواجه نیستیم .درباره
واکسن هم باید به این واقعیت توجه داشت که واکسن
کرونا واکســنی نبود که از قبل وجود داشته باشد و
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شرکتهای داخلی و خارجی در دوره همهگیری بود
که به سرعت مراحل مطالعه و تحقیق را انجام دادند و
محصول خودشان را برای استفاده عموم جامعه ارائه
دادند .البته تأخیرها در تأمین واکسن مشکالتی را برای
کشور ایجاد کرد ،اما خوشــبختانه در چند ماه اخیر
واکسیناسیون سرعت مطلوبی گرفت و شرایط بهتری
در موضوع مقابله با بیماری کرونا در کشور رقم خورد.
بهجز کمبــود امکانــات ،بهخصــوص در ابتدای
همهگیری ،شــاهد کمبودهای علمــی هم بودیم.
بسیاری از دستورالعملهایی که از سوی سازمانهای
مختلف ارائه میشــد با یکدیگر تناقض داشــتند و
همین چندگانگی به مشکالت دامن میزد ،آنهم
در شــرایطی که نیاز بود و توقع میرفت که شاهد
وحدترویه باشــیم .حتی رســانهها در پرداختن
به موضوع اســتفاده از وســایل حفاظتی و مباحث
پیشگیری اشتباهاتی داشتند .همه اینها در کنار هم
بر مشکالت کشور در ابتدای شیوع کرونا میافزود.
در همه دنیا ،برای مدیریت چنیــن بحرانهایی از
متخخصان کنترل بیماریهای عفونی در هستههای
تصمیمگیری استفاده میکنند .ما در کشور خودمان
در حوزه کنترل بیماریهــای عفونی متخصصانی
در ســطح جهانی بــا باالترین رتبه علمــی داریم،
اما نبودنشــان در هســته تصمیمگیری برای این
بحران دیده میشــد .هرچند دانشگاهها از علم این
متخصصان بهخوبی اســتفاده کردند ،اما در سطوح
باالی تصمیمگیری و سیاســتگذاری حضور این
افراد کمرنگ بود.
ی هستند که به عمد یا به سهو،
مشکل دیگر ،کسان 
با اصول کنترل عفونت مخالفت میکنند .احتماال
آنهایی کــه به عمد چنین میکننــد ،دنبال این
هستند که از آب گلآلود ماهی بگیرند و طرفدارانی
برای خودشان جمع و شــهرتی کسب کنند .مثال
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درباره واکسن مخالفینی وجود دارند یا حتی کسانی
که با استفاده از ماســک مخالفند .همین چیزها از
معضالت موجود در دل بحران اســت .با توجه به
اینکه هنوز دارویی برای درمان قطعی کرونا نداریم،
فعال تنها سالحی که در مواجهه با این همهگیری
داریم ،پیشگیری اســت و باید بتوانیم با ماسک و
واکسن از خودمان در مقابل ویروس دفاع کنیم .اما
وقتی عدهای در جامعه علیه همین حداقل امکانات
صحبت میکنند ،برخیها از تزریق واکسن منصرف
میشوند یا از ماسک اســتفاده نمیکنند و همین
کارها ،مدیریت این همهگیری را مشکلتر میکند
و آمار مبتالیان و مرگ و میر را بیشــتر میکند .به
همین دلیل شاید الزم باشــد که در مواجهه با این
افراد ،تصمیمهای جدیتــر و محکمتری گرفت تا
کل جامعه در موضوع پیشگیری و کنترل بیماری
کرونا به ذهنیتی واحد برسد.
برای پرداختن بیشــتر به مشکالت ،میتوانیم جزء
به جزء مسائل را بررسی کنیم و در هرجا عیبها را
ببینیم ،اما بهنظرم در این گفتوگو جای ایرادیابی به
این شکل نیست و همین چند عنوان کلی که به آنان
اشــاره کردم برای این صحبتمان کفایت میکند.
همچنین کسانی در میان مسئوالن و مدیران سطوح
میانی روی شناســایی و رفع این مشکالت متمرکز
هستند و میبینیم که برای بسیاری از مشکالتی که
در آغاز وجود داشت به مرور چارهاندیشی شد.
آیاداستانکروناروزیبهپایانخواهدرسید؟
شاید صحبت صحیحتر این باشد که بپرسیم پاندمی
کرونا چه زمانی تمام میشود ،زیرا چنانکه میدانید
بعد از پایان پاندمی بازهم موارد ابتالی موردی و فردی
وجود خواهد داشت ،شبیه به بیماری آنفلوانزا که هر
سال شاهدش هستیم .بحث این است که ما بتوانیم
پاندمی را به پایان برسانیم .سه جز هست که به شرط
وجود هرسه در کنار هم ،پاندمی تمام میشود :یکی
استفاده صحیح از وسائل حفاظت فردی است ،چون
ویروس خارج از بدن مدت زیــادی زنده نمیماند و
اساسا برای تکثیر و گسترش به بدن میزبان نیاز دارد.
به همین دلیل اگر با استفاده از وسائل حفاطتی مانع
از ورود ویروس به بدنمان شویم ،عمال ضربه بسیار
بزرگی به چرخه تکثیر و انتشار ویروس میزنیم.
در کنار آن ،واکسیناسیون نیز نقش بسیار مهمی
در شکستن چرخه انتشــار دارد و هرچه پوشش
واکسیناسیون بیشتر باشــد ،ویروس کمتر امکان
گسترش پیدا میکند .ســومی هم که در واقع تیر
نهایی به پاندمی است و هنوز در اختیارش نداریم،
دارو برای درمان قطعی این بیماری است .اگر دارو
تولید و در دسترس عموم اعضای جوامع قرار بگیرد
هم فرد مبتال درمان میشــود و هم دوره تکثیر و
انتشار در بدن میزبان کاهش مییابد .وجود این سه
باهم ،به معنی پایان پاندمی خواهد بود.
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ُا-میکرون؛ آنچهابیدبدانید
مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در کشور
آمریکا  CDCنام دارد .این مرکز که به شکل
 24ساعته و  7روز در هفته کار میکند وظیفه
دارد سالمت عمومی جامعه را حفظ کند.
 CDCدر حال کار با مراکز ســامت عمومی
محلی و ایالتی است تا گسترش اُ-میکرون را
بررسی کند .از  20دسامبر  ،2021اومیکرون در
اکثر ایالتها و مناطق شناسایی شده است و
نسبت مبتالها به سرعت در حال افزایش در
موارد COVID-19را تشکیل میدهد.
اطالعات اُ-میکرون و گسترش احتمالی
 CDCاحتمال میدهد موارد  19-COVIDدر
روزها و هفتههای آینده افزایش پیدا کند.
آنچه درباره اُ-میکرون میدانیم
همچنان که ما دوره بیمــاری اُ-میکرون را ارزیابی

میکنیم CDC ،در حال کار با شــرکای صنعتی و
سالمت جهانی است تا درباره اُ-میکرون دانش کسب
کند .ما هنوز نمیدانیم بیماری چقدر آسان منتشر
میشود و تاثیر واکسنهای موجود و داروها در برابر
شدت بیماری به چه صورت است.
گسترش
واریانت اُ-میکرون احتماال بسیار آسانتر از ویروس
 2-SARS-CoVمنتشر شده و چگونگی انتشار
اُ-میکرون در مقایســه با دلتا هنوز مشخص نشده
اســت CDC .احتمال میدهد که هر فرد آلوده به
اُ-میکرون میتواند ویروس را حتی اگر واکسینه شده
باشد یا عالئم نداشته باشد ،انتقال دهد.
بیماری شدید
اطالعات بیشتری نیاز است تا بدانیم که عفونتهای
اُ-میکرون و به خصوص عفونت مجدد و عفونتهای
جهشیدرافرادیکهکامالواکسینهشدهاند،بهنسبت
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عفونت با دیگر واریانتها موجب بیماری شدیدتر یا
مرگ میشود یا خیر.
واکسنها
انتظارمیرودواکسنهایکنونیازفرددربرابربیماری
شدید ،بستری شدن و مرگ به دلیل عفونت با واریانت
اومیکرون نیز محافظت کنند .با این حال عفونتهای
جهشی در افرادی که کامال واکسینه شدهاند نیز مورد
انتظاراست.واکسنهابرایدیگرواریانتهامثلدلتادر
محافظت از بیماری شدید ،بستری شدن و مرگ موثر
بودند .ظهور اُ-میکرون بر اهمیت واکسیناسیون و دوز
بوسترتاکیدبیشتریمیکند.
درمانها
دانشمندان در حال کار برای تعیین چگونگی تاثیر
درمانهای کنونی برای  19-COVIDهستند .بر
اساس آرایش ژنتیکی تغییریافته اُ-میکرون ،بعضی
درمانها احتماال با هم موثر باشند ،درحالی که بعضی
دیگر تاثیر کمتری دارند.

