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عفونــت،  از  پیشــگیری  و  کنتــرل  موضــوع 
استریلیزاســیون و رعایــت بهداشــی فــردی و محیطی، 
بحــث جدیــدی نیســت و ایــن ضــرورت همیشــه وجود 
داشــته، امــا تــا قبــل پاندمــی کرونــا شــاید کمتــر بــه 
آن توجــه می شــد. از زمــان شــیوع کوویــد-19 در دنیــا،  
ایــن بیمــاری هــر روز چهــره جدیــدی بــه خــود گرفتــه 
ــاری  ــن بیم ــازه ای از ای ــانه های ت ــم و نش ــر روز عالئ و ه
ــز  ــروس نی ــال وی ــای انتق ــاره راه ه ــد. درب ــروز می کن ب
مختلــف  نهادهــای  از  مختلفــی  نظرهــای  تاکنــون 
علمــی دنیــا مطــرح شــده کــه شــاید در مقاطعــی ایــن 
ــرس  ــراب و ت ــر اضط ــرات ب ــودن نظ ــی نب ــت و قطع ثاب
ــویی  ــا از س ــد، ام ــزوده باش ــا اف ــردم آن ه ــع و م جوام
ایــن تــرس، تعــداد قابل توجهــی از مــردم را بــه رعایــت 
ــردی و  ــت ف ــه بهداش ــوط ب ــوارد مرب ــش م ــش از پی بی
در  به ویــژه  و  اجتمــاع  در  بهداشــی  پروتکل هــای 

گروه هــای شــغلی حســاس مجــاب کــرد. 

دکتــر مهــدی نــوروزی؛ متخصــص ژنتیــک ملکولــی، 
دانشــکده  ویروس شــنایس  دپارتمــان  دانشــیار 
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، معــاون 
پژوهــی مرکــز تحقیقــات ویروس شــنایس بالیــین 
بین المللــی  کنگــره   9 علوم پایــه  علمــی  دبیــر  و 
حــوزه  مــواد  و  پزشــکی  تجهیــزات  اســتانداردهای 
کنتــرل عفونــت و استریلیزاســیون، در گفت وگویــی 
کنتــرل  بحــث  اهمیــت  تشــریح  بــه  اختصــایص 
ــا،   ــی کرون ــد پاندم ــرایطی مانن ــژه در ش ــت به وی عفون
همچنیــن اقدامــات صورت گرفتــه از ســوی مراکــز 
ــران در  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــی ازجمل علم
زمینــه مقابلــه بــا کوویــد-19 پرداخــت و بــر بــه  روز 
ــه  ــدن آن در جامع ــه ش ــتانداردها و نهادین ــودن اس ب
و ضــرورت تدویــن پیوســت ســالمت بــرای مشــاغل 
به ویــژه گروه هــای شــغلی حســاس تأکیــد کــرد. 

وجــوه  بــه  توجــه  و  عفونــت  کنتــرل  بحــث   -
دارد؟ اهمیــت  چقــدر  آن،  مختلــف 

یــا  عفونــی  عوامــل  از  یکــی  به عنــوان  ویــروس 
در  وقــی  کــه  داد  نشــان  مســری،  و  بیمــاری زا 
اپیدمــی،  به  صــورت  و  شــود  پراکنــده  جامعــه ای 
یــا حــی منطقــه ای )اســپورادیک( پخــش  پاندمــی 
شــود، در تمــام امــور جامعــه اثــر می گــذارد. لــذا اگــر 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت را م ــرل عفون ــت کنت ــع اهمی جوام
ــردم  ــی م ــای زندگ ــام بخش ه ــد تم ــد، می توان ندهن
هیــچ  دیگــر  و  دهــد  قــرار  تحت  تأثیــر  را  جامعــه  و 
اقدامــی موثــر نخواهــد بــود، مگــر اینکــه مقابلــه 
عامــل  و  عفونــت  بتــوان  تــا  شــود  انجــام  درســت 

کــرد.  کنتــرل  را  مســری 
دوره کنونــی و ایــن شــرایط حســاس بــه مــا نشــان 
می دهــد کــه آمــوزش خیلــی اهمیــت دارد تــا آگاهــی 
مــردم  ســالمت  ســواد  ســطح  و  بــرود  بــاال  مــردم 
نســبت بــه بحــث ســالمت و هــم نســبت بــه اقدامــات 
کنترلــی و پیشــگیرانه در مقابــل انــواع بیماری  هــا 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــردار افزای ــای واگی ــه بیماری ه ازجمل
ــردی  ــار ف ــا و در رفت ــث را در خانواده ه ــن مباح ــد ای بای
توجــه  از  بعــد  کنیــم.  نهادینــه  خــود  اجتماعــی  و 
نظــام  سیاســت های  اقــدام،  و  آمــوزش  مســأله  بــه 
ــته  ــارت داش ــوارد نظ ــن م ــر ای ــد ب ــور بای ــالمت کش س
ــرا  ــش اج ــم در بخ ــوزش و ه ــش آم ــم در بخ ــد؛ ه باش

ــه. ــا جامع ــل ب و تعام
مقابــل  در  بتوانیــم  فراینــد  و  رونــد  ایــن  بــا  شــاید 
کرونــا  پاندمــی  همیــن  ماننــد  عفونت هــا  شــیوع 

و  امــن  زندگــی  تــا  کنیــم  مقابلــه  و  ایســتادگی 
باشــیم.  داشــته  ســالمی 

بیمــاری  کــه  اســت  ســال  دو  بــه  نزدیــک   -
کرونــا چهــره دنیــا را تغییــر داده و کشــورهای 
پاندمــی  ایــن  بــا  مختلــف  ســطوح  در  جهــان 
وجــود  بــا  کرونــا  بیمــاری  شــده اند.  درگیــر 
نیــز  را  فرصت هایــی  تهدیدهایــش،  همــه 
بتوانیــم  آن هــا  طریــق  از  تــا  آورده  به وجــود 
ســبک زندگی مــان را اصــالح کنیــم و نســبت 
داشــته  بیشــتری  حساســیت  مــوارد  برخــی  بــه 
ــت  ــته اهمی ــور توانس ــاری چط ــن بیم ــیم. ای باش

نشــان  را  عفونــت  کنتــرل  و  استریلیزاســیون 
باشــد  محکــی  و  ارزیابــی  نوعــی  بــه  و  دهــد 
و  ســطح  چــه  در  زمینــه  ایــن  در  مــا  اینکــه  از 

داریــم؟ قــرار  وضعیــی 
و  عفونــت  کنتــرل  و  استریلیزاســیون  بحــث  در 
ــف  ــای مختل ــی در بخش ه ــردی و اجتماع ــات ف اقدام
ــی و  ــکی و درمان ــای پزش ــه در حیطه ه ــه ازجمل جامع
دیگــر مشــاغل و موقعیت هــای اجتماعــی، خیلــی 
تقســیم بندی  یــک  بــا  بتوانیــم  کــه  اســت  مهــم 
یــاد  را  کنترلــی  مراحــل  ایــن  مناســب  اقدامــات  و 
ــم  ــر می کن ــم. فک ــتفاده کنی ــا اس ــم و از آن ه بگیری
به ویــژه در ایــن دوره، بایــد حتمــا شناســایی دقیــق 
ایــن  از  بخــی  گیــرد.  صــورت  حســاس  مشــاغل 
نســبت  عــده ای  هنــوز  امــا  گرفتــه،  صــورت  کار 
کنتــرل  زمینــه  در  به  ویــژه  حساســیت ها  ایــن  بــه 
عفونت هــا و مقابلــه بــه بیماری هــای واگیــر مثــل 
ــه دوم  ــتند. نکت ــف نیس ــا واق ــی کرون ــن پاندم همی
ــق  ــردن دقی ــخص ک ــایی و مش ــد از شناس ــه، بع اینک
و  راهنماهــا  تدویــن  جامعــه،  در  حســاس  مشــاغل 
حفاظــت  باعــث  کــه  عواملــی  و  دســتورالعمل ها 

اســت.  مهــم  خیلــی  می شــود،  شــغلی 
به عنــوان نمونــه بخــش اورژانــس ازجملــه مشــاغل 
بخــش  ایــن  کارکنــان  اســت.  پرخطــر  و  حســاس 
و  دارنــد  ارتبــاط  زیــادی  بیمــاران  بــا  روز  طــول  در 
خانــواده  آغــوش  بــه  کاری  ســاعات  پایــان  از  پــس 
دســتورالعمل ها  اجــرای  و  نظــارت  بازمی گردنــد. 
گیــرد.  صــورت  کامــل  بایــد  افــراد  ایــن  دربــاره 

و  ســفر  بحــث  بــا  مرتبــط  شــغلی  گروه هــای  یــا 
حمل ونقــل ماننــد راننده هــا، کادر ســفرهای دریایــی 
و حــی کادر پــروازی یــا ترمینالهــا، در مســیر ســفر 
ممکــن اســت بــا عوامــل پرخطــر بیمــاری زای مختلفــی 
پاندمــی  گســترش  بحــث  در  کــه  شــوند  مواجــه 
ــی  ــای تخص ــت دارد. کارگروه ه ــیت و اهمی حساس
بایــد بــا دقــت در ایــن زمینه هــا کار کننــد و ضمــن 
رصــد بی وقفــه اقدامــات نســبت بــه خطــرات واکنــش 

ســریع داشــته باشــند. 
گروه هــای  زمینــه  در  مــا  کشــور  در  و  دنیــا  در 
حســاس کار زیــاد شــده، امــا بــاز هــم شــاهد هســتیم 
مختلــف  شــاخه های  در  حســاس  گروه هــای  کــه 
می رســد  به  نظــر  و  هســتند  فعالیــت  بــه  مشــغول 
مســئولیت های مختلــف و اصنــاف شــغلی در دنیــا 
ــر  ــای واگی ــیوع بیماری ه ــد ش ــواردی مانن ــوز در م هن
تمرکــز ندارنــد و حتمــا بایــد در همــه ایــن گروه هــای 
شــغلی پیوســت ســالمت وجــود داشــته باشــد. شــاید 
برخــی  کــه  دارد  وجــود  قصــور  ایــن  هــم  دنیــا  در 
و  ندارنــد  مشــخی  ســالمت  پیوســت  مشــاغل  از 
و  بی تفاوتــی  دچــار  اقدامــات  انجــام  بــرای  گاهــی 
انتقــال  می توانــد  کــه  می شــوند  عادی انــگاری 

عامــل بیمــاری از همیــن نقــاط گســترش یابــد.  
ــای  ــا و ابزاره ــد روش ه ــوارد، بای ــن م ــه ای ــار هم در کن
نظــارت در حــد مطلــوب و مناســب وجــود داشــته 
فرصــت  بــه  بیماری هــا  تهدید هــای  تــا  باشــد 
زندگــی  ســبک  اصــالح  از  بایــد  شــوند.  تبدیــل 
انجــام  درســت  شناســایی ها  وقــی  کنیــم.  شــروع 
کــم   می شــود،  ابــالغ  دســتورالعمل ها  و  می شــود 
ــی  ــبک زندگ ــر س ــه تغیی ــم وارد پروس ــم می توانی ک
توانمندســازی  شــویم.  روز  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
ــن  ــه ای ــت ب ــم اس ــی مه ــرایط خیل ــا ش ــق ب ــرای تطبی ب
دلیــل کــه در آینــده مــا بــا عفونت هــای عالمــت دار 
بازپدیــد  و  نوپدیــد  بیماری هــای  عالمــت،  بــدون  و 
مواجــه هســتیم. ایــن مســأله یــک عــزم اجتماعــی 
در  کــه  افــرادی  همچنیــن  و  مــردم  می طلبــد.  را 
هــم  هســتند،  حســاس  مســئولیت های  و  مشــاغل 
ــا  ــه ب ــت در مواجه ــرد درس ــأ عملک ــد سرمنش می توانن
ــهل انگاری  ــا س ــم ب ــند و ه ــا باش ــه بیماری ه این گون
می تواننــد عامــل انتقــال و گســترش بیمــاری باشــند. 
نکتــه مهــم دیگــر، شناســایی مهم تریــن راه هــای 
مــردم  آمــد  پیــش  پاندمــی  اگــر  تــا  اســت  انتقــال 
شــوند.  مواجــه  کمتــری  اســترس  بــا  مســئولین  و 
ــا  ــه و ب ــه چگون ــأله ک ــن مس ــه ای ــه ب ــن توج همچنی
کــردن  ضدعفونــی  و  استریلیزاســیون  مــوادی  چــه 
محیــط، ســطوح، ابــزارآالت و هــوا بایــد انجــام شــود و 
حــی حمــل و دفــع پســماندها چگونــه بایــد صــورت  
ایمن ســازی،  بحــث  در  اســت.  مهــم  بســیار  گیــرد، 
و  شــود  انجــام  دقــت  بــا  دســته بندی ها  اگــر 
ایمن ســازی های فیزیکــی و فــردی درســت صــورت 
ــود.  ــم ب ــه خواهی ــری مواج ــکل کمت ــا مش ــرد، ب گی

پیوســت ســامت بــا  تأکیــد بــر بحــث کنتــرل 
عفونــت بــرای گروه هــای شــغلی تدویــن شــود

گفت و گو با دکتر مهدی نوروزی 
معاون پژوهی مرکز تحقیقات ویروس شنایس بالیین

در تمــام مشــاغلی کــه به نوعــی در ارتبــاط بــا مســأله انتقال و شــیوع 
بیمــاری هســتند، افــرادی به عنــوان افســر ویــژه کنتــرل عفونــت 
ــئولیت  ــا مس ــده ت ــوزش دی ــاف، آم ــی اصن ــا ح ــاد ی ــا نه ــازمان ی آن س
ــن  ــن تدوی ــد. همچنی ــده گیرن ــت را برعه ــرل عفون ــر کنت ــارت ب نظ
ــا در  ــد حتم ــه بای ــت ک ــروری اس ــغلی ض ــر ش ــر ه ــالمت ب ــت س پیوس

ــود. ــده ش ــت دی ــرل عفون ــیون و کنت ــث استریلیزاس آن بح

وجایی که علم در می ماند.  
نــام  بــه  شــوخی   یــک  2019بــا  ســال 
هــا  رســانه  رســید.  پایــان  بــه  کرونــا 
ــرگ  ــال م ــن در ح ــردم چی ــری از م تصاوی
بــه  حیــرت  بــا  دنیــا  و  می دادنــد  نشــان 
ژانویــه  کــرد.  مــی  نــگاه  تصاویــر  ایــن 
دبــی  هلــث  عــرب  نمایشــگاه  در   2020
ــک زده  ــه ماس ــد ک ــا بودن ــی ه ــط چی فق
از ایــن  بودنــد و دیگــران شــگفت زده 
رفتــار اجتماعــی. مثــل آنفوالنــزای خوکــی 
ــور  ــی تص ــر ک ــا کمت ــی ه ــایر اپیدم و س
مــی کــرد کــه ویــروس کرونــا تــا اینقــدر 
جهانــی شــود و از آســیا تــا آمریــکا و قطــب 
نــوردد.  در  را  پولینــزی  جزایــر  تــا  شــمال 
انســان معاصــر آمادگــی ایــن حملــه را 
ــر  ــورها، ه ــیوع آن در کش ــا ش ــت و ب نداش
ــه  ــار، مقابل ــرل، مه ــعی در کنت ــی س دول

ــت. ــکار داش ــی ان ــا ح ی
شــرکت هــا ســعی در تولیــد واکســن را 
شــروع کردنــد.  برخــی داوطلــب اولیــه 
تســت واکســن شــدند و ایــن قصــه ادامه 

ــروز.  ــا ام ــت ت داش
بــا  جــدال  از  خســته  هــا  کشــور  امــروز 
کرونــا، بــا اقتصــادی زخــم دیــده در حــال 
ــار  ــتند.  بیم ــردا هس ــدن ف ــرای دی ــاش ب ت
همــه  دانشــمند  و  پرســتار  پزشــک،  و 
کشــورهای  دارنــد.  مشــابه  وضعیــی 
توســعه یافتــه بــه دلیــل دســتریس بــه 
منابــع و فناوریهــای بهتــر تلفــات کمتــری 
خطــر  ایــن  از  هیچکــس  امــا  دارنــد 

نیســت.  مصــون  صددرصــد 
ایــن ویــژه نامــه کــه تــاش خواهــد کــرد 
زیــن پــس متناوبــا بــه شــکل ماهنامــه 
نارســایی  می کنــد  ســعی  شــود  چــاپ 
هــای موجــود در حــوزه استریلیزاســیون 
را بــه چالــش کشــیده و آخریــن یافتــه هــا 
ــیون  ــا استریلیزاس ــط ب ــات مرتب و موضوع
بــه  مخاطبیــن  بــا  را  عفونــت  کنتــرل  و 
نامــه  ویــژه  ایــن  در  بگــذارد.  اشــتراک 
و  استریلیزاســیون  ســمت  بــه  نــگاه 
نقــش  رســد  مــی  نظــر  بــه  بــود  کرونــا 
کرونــا  ایــام  در  در  استریلیزاســیون 
تــاش  شــود.   گرفتــه  تــر  جــدی  بایــد 
متخصصیــن  تمامــی  از  کــرد  خواهیــم 
در  کــه  کســانی  و  خارجــی  و  داخلــی 
منــد  عاقــه  استریلیزاســیون  حــوزه 
ــا  ــم ت ــک بگیری ــکاری و کم ــند هم باش
علمــی  منحصــرا  رســانه ای  خالــی  جــای 
بــا رویکــرد کامــا تخصــی بــه حــوزه 
را  عفونــت  کنتــرل  و  استریلیزاســیون 
تمامــی  از  کنیــم.  پــر  نشــریه  ایــن  بــا 
کــش  زحمــت  همــکاران  و  مخاطبیــن 
کشــور  استریلیزاســیون  واحدهــای  در 
درخواســت مــی کنــم نظــرات اصاحــی 
اشــتراک  بــه  نشــریه  دفتــر  بــا  را  خــود 
بگذارنــد تــا در شــماره هــای بعــد نســبت 
اقــدام  بیشــتر  اثربخــی  و  بهبــود  بــه 

. کنیــم

سخین با شما   
حمید زارع
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ــف  ــاد مختل ــا ابع ــم ب ــه بتوانی ــت ک ــم اس ــی مه خیل
روش هــای درســت استریلیزاســیون و کنتــرل عفونــت 
آشــنا شــویم و بتوانیــم آن  را در زندگــی افــراد جامعــه 
بیمــاری  هــر  این صــورت  در  کنیــم.  پیاده ســازی 
ــم  ــا آن را می دانی ــه ب ــکار مقابل ــد، راه ــدا کن ــیوع پی ش
زندگــی  در  آن  ســازوکارهای  و  دســتورالعمل ها  و 
مــردم جامعــه نهادینــه شــده اســت و بــدون اســترس 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــکل می پردازن ــه مش ــه ب ــه مقابل ب

ــش داد.  ــر را کاه ــرگ  ومی ــال و م ــار ابت ــوان آم می ت
در دنیــا گروه هایــی از کادر درمــان و نظــام ســالمت 
ــوان  ــی، به عن ــی و اجتماع ــای مردم ــی از نظام ه ــا ح ی
ــد.  ــکیل می دهن ــت تش ــرل عفون ــژه کنت ــران وی افس
ــر  ــد ب ــه بای ــتند ک ــانی هس ــان کس ــران هم ــن افس ای
اقدامــات کنتــرل عفونــت نظــارت کننــد کــه اکنــون 
می کنــم  پیشــنهاد  دارد.  وجــود  بیمارســتان ها  در 
در تمــام مشــاغلی کــه بــه  نوعــی در ارتبــاط بــا مســاله 
بیمــاری و انتقــال و شــیوع بیمــاری هســتند افــرادی 
ــا  ــازمان ی ــت آن س ــرل عفون ــژه کنت ــر وی ــوان افس به عن
ــئولیت  ــا مس ــده ت ــوزش دی ــاف، آم ــی اصن ــا ح ــاد ی نه
گیرنــد.  برعهــده  را  عفونــت  کنتــرل  بــر  نظــارت 
همچنیــن امــروز مشــخص شــده که بیشــتر شــغل ها 
بــا مســأله بیماری هــای عفونــی مواجهــه زیــاد دارنــد، 
لــذا تدویــن پیوســت ســالمت بــر هــر شــغلی ضــروری 
ــیون و  ــث استریلیزاس ــا در آن بح ــد حتم ــه بای ــت ک اس

ــود. ــده ش ــت دی ــرل عفون کنت

ــی  ــه کاف ــن زمین ــا را در ای ــتانداردهای م ــا اس - آی
می دانیــد؟

ــی  ــطح قابل توجه ــتانداردها در س ــم اس ــر می کن فک
نمی شــوند.  پیــاده  متأســفانه  ولــی  دارد،  وجــود 
بــاز هــم اســتاندارهایی بــا شــرایط بحرانــی و عــادی 
ــور  ــام ام ــا در تم ــاری کرون ــرد. بیم ــاد ک ــوان ایج می ت
تأثیــر گذاشــته اســت، بنابرایــن بعــد از یــک مطالعــه 
را  جدیــد  اســتانداردهای  ســری  یــک  بایــد  دقیــق 
ــا  ــود ب ــتانداردهای موج ــت اس ــرد و الزم اس ــن ک تدوی
ــتانداردها  ــی اس ــوند. برخ ــه روز ش ــرایط ب ــه ش ــه ب توج
دیگــر بــا تهدیــد ایــن پاندمــی مطابقــت ندارنــد و یــا 
ــانی  ــری و به روزرس ــتند. بازنگ ــازی نیس ــل پیاده س قاب
اســتانداردهای  تدویــن  و  موجــود  اســتانداردهای 
و  پاندمــی  از  نــایش  اتفاقــات  براســاس  جدیــد 
اســت.  ضــروری  داشــته ایم،  کــه  مواجهه هایــی 
تمــام عالئــم و اتفاقــات مرتبــط بــا ایــن پاندمــی مثــل 
خــود بیمــاری می تواننــد نوپدیــد باشــند و بایــد بــرای 

آن هــا اســتانداردهای جدیــد تدویــن شــود. 
امــا جــدا از بحــث وجــود اســتانداردها، مهم تریــن 
همیــن  حــی  اســت.  آن هــا  پیاده ســازی  مســأله 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــوی دس ــتانداردهای شست وش اس
کل جامعــه بــوده و سال هاســت ارائــه شــده، درســت 
شست وشــوی  مفهــوم  هنــوز  نمی شــود.  انجــام 
اســتاندارد دســت و یــک استریلیزاســیون ســاده در 
زندگــی مــردم جامعــه نهادینــه نشــده اســت. هنــوز 
ــردن  ــی ک ــه ضدعفون ــد ک ــی نمی دانن ــردم به درس م

اســتاندارد چگونــه اســت. 
کــه  اســت  عمومــی  اســتانداردهای  ســری  یــک   
ــری  ــک س ــود و ی ــه ش ــردم نهادین ــی م ــد در زندگ بای
بخش هــای  بــرای  بایــد  نیــز  ویــژه  اســتانداردهای 
مختلــف شــغلی تدویــن و اجرایــی شــود. می خواهــم 
توجــه مخاطبــان را بــه ایــن موضــوع مهــم جلــب کنم 
ــه  ــم ک ــاس داری ــاص و حس ــغل های خ ــدر ش ــه چق ک
تک تــک آن هــا می تواننــد عامــل موثــر در کنتــرل 
عفونــت باشــند، بــه ایــن شــرط کــه بتوانیــم راهنماهــا 

پیــاده  به درســی  را  جهانــی  دســتورالعمل های  و 
ــیم. ــته باش ــم داش ــوی ه ــارت ق ــم و نظ کنی

چرخــه  در  موجــود  مشــکالت  رفــع  بــرای   -
استریلیزاســیون و کنتــرل عفونــت به ویــژه در 
زمینــه نیروهــای متخصــص یــا آمــوزش نیروهــا 

چــه بایــد کــرد؟
ــد  ــه ح ــل ب ــال های قب ــت در س ــرل عفون ــث کنت در بح
قابل قبــول و به صورتــی کــه بیماری هــای عفونــی و 
مخصوصــا عفونت هــای بیمارســتانی را کــم کــرده 
ــکیل  ــه تش ــود؛ ازجمل ــده ب ــام ش ــی انج ــود، کارهای ب
درمانــی  مراکــز  در  عفونــت  کنتــرل  کمیته هــای 
اثربخــش  بســیار  کمیته هــا  ایــن  کــه  بهداشــی  و 
افــراد  آمــوزش  بــرای  نیــز  خوبــی  دوره هــای  و  بــود 
فعلــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  اکنــون  شــد.  برگــزار 
پاندمــی و اتفاقاتــی کــه ایجــاد کــرد، به نظــر مــن 
آموز ش هــای  شــود.  بــه روز  بایــد  آموزش هــا  ایــن 
ویــژه ای بایــد بــه نیروهایــی کــه در زمینــه کنتــرل 
ــای  ــا نیروه ــتند ی ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــت مش عفون
بایــد  حتمــا  دوره هــا  ایــن  شــود.  ارائــه  متخصــص، 
منطبــق بــا شــرایط فعلــی باشــد، چــون ایــن تهدیدهــا 
ایــن  بــه  احتمــاال در دنیــا ادامــه خواهــد داشــت و 

شــد.  نخواهــد  خامــوش  زودی 
بــرای پیشــگیری از تهدیدهــای جدیــد و همچنیــن 
مواجهــه بــا شــرایط موجــود، بایــد دوره هــای آمــوزیش 

واحدهــای  حــی  و  آمــوزش  ادارات  شــود.  برگــزار 
ــه  ــده اند ک ــه ش ــم متوج ــالمت ه ــوزه س ــش ح پژوه
شــرایط جدیــد شــرایط خــایص اســت و بایــد مــدام 

بــه روز باشــند.  
عفونــت  کنتــرل  و  استریلیزاســیون  چرخــه  در  مــا 
مشــکالتی داریــم کــه بایــد بــه نیروهــای متخصــص 
ایــن  در  موضــوع  ایــن  بــا  مرتبــط  کــه  نیروهایــی  و 
ــم  ــر می کن ــود. فک ــای الزم داده ش ــه آموزش ه زمین
همــه مراکــز حــی داروخانه هــا بایــد یــک ناظــر و 
مســئول کنتــرل عفونــت و استریلیزاســیون داشــته 
مشــاغل  و  ســالمت  حــوزه  مشــاغل  همــه  باشــد. 
خــارج از حــوزه ســالمت، بایــد یــک مأمــور و یــک فــرد 
باشــند  داشــته  بخــش  ایــن  مختــص  آموزش دیــده 
افــراد،  ایــن  به روزرســانی  و  آمــوزش  وظیفــه  کــه 
برعهــده سیســتم ســالمت و وزارت بهداشــت و درمــان 
ــش  ــک ارت ــه ی ــراد به مثاب ــن اف ــورت ای ــت. در این ص اس
ــه  ــف جامع ــای مختل ــه از بخش ه ــتند ک ــاوم هس مق

در مقابلــه بــا ایــن بیماری هــا حفاظــت می کننــد. 
بخــش  بــر  عــالوه  کــه  کنــم  تأکیــد  می خواهــم 
ســالمت و درمــان، بخش هــای دیگــر جامعــه هــم 
عفونــت  کنتــرل  مســأله  بــه  بایــد  اســتثناء  بــدون 
ــازمان ها و  ــه س ــند و در هم ــته باش ــدی داش ــه ج توج
بخش هــای دولــی و خصــویص بایــد دفاتــری بــه ایــن 
منظــور تشــکیل شــود. بایــد ایــن ارتــش یکپارچــه 
را در سراســر کشــور بــرای حفاظــت از مــردم داشــته 

باشــیم. 

به ویــژه  مــا  مشــکالت  بزرگتریــن  اکنــون   -
استریلیزاســیون،  و  عفونــت  کنتــرل  زمینــه  در 
ــتن از  ــا کاس ــاختن ی ــرف س ــرای برط ــد؟ ب کدامن

مشــکالت موجــود چــه بایــد کــرد؟
اگــر بخواهــم بزرگتریــن مشــکل کشــور یــا حــی 
دنیــا را در زمینــه کنتــرل عفونــت و استریلیزاســیون 
مطــرح کنــم، بــه بحــث عــدم ارتبــاط کامــل و دقیــق 
ــه  ــگاهی و جامع ــی و دانش ــز علم ــن مراک ــی بی علم

اشــاره می کنــم. بــا اینکــه دانشــگاه ها بــه ســمت 
اجتماعــی  مســئولیت  و  اجتماعــی  پاســخگویی 
ــی  ــوز ح ــم هن ــر می کن ــی فک ــد، ول ــت می کنن حرک
در بحــث کنتــرل عفونــت و استریلیزاســیون، ارتباطــی 
بــا  متخصصــان  و  محققــان  دانشــمندان،  بیــن 
ــاید  ــن ش ــم. ای ــه نداری ــی جامع ــطح عموم ــردم و س م

بزرگتریــن مشــکل مــا اســت.
بــه  دانشــگاهی  مجموعه هــای  داخــل  در  همــه 
ــه  ــردم از نتیج ــت م ــی دس ــتند، ول ــغول هس کار مش
فعالیت هــا خالــی اســت. اگــر محققــان و متخصصــان 
ــیون  ــت و استریلیزاس ــرل عفون ــوزه کنت ــژه در ح به وی
از راه هــای مختلــف بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کننــد، 
پاســخ خیلــی از ســواالت داده خواهــد شــد و آگاهــی 
و ســطح ســواد ســالمت جامعــه بــاال خواهــد رفــت 
و می توانیــم در مقابــل عوامــل بیمــاری زا مقاومــت 
کنیــم و مــردم را ســطح خوبــی از زندگــی ســالم نگــه 
داریــم. در ایــن راســتا، دانشــگاه ها بایــد بــرای ارتبــاط 
بــا جامعــه برنامــه داشــته باشــند و رســانه ها نیــز قــوی 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  ارتبــاط  برقــراری  کننــد.  کار 
علمــی بــا جامعــه، از روش هــای مختلــف می توانــد 
ــانه ها و  ــی و رس ــبکه های اجتماع ــرد؛ از ش ــورت گی ص
حــی ســایتهای علمــی دانشــگاهی. هنــوز بســیاری از 
مــردم اطالعــات غلطــی از شــرایط موجــود دارنــد کــه 
همــگام بــا پخــش بیمــاری ایــن اطالعــات غلــط نیــز در 
دنیــا پخــش شــد کــه بــه آن »اینفودمــی« میگوینــد 
و بایــد بــا آن هــم بــا قــدرت و از راهکارهــای درســت 
به صــورت  کــه  اطالعاتــی  کــرد.  مقابلــه  علمــی  و 
ــتم  ــید. سیس ــردم می رس ــه م ــاک ب ــص و خطرن ناق
و  تحقیقاتــی  و  دانشــگاهی  مراکــز  ســالمت، 
آگاهــی  ســطح  روی  بایــد  نخبــگان  تک تــک 
اجتمــاع کار کننــد و اطالعــات درســت و کاربردی در 
اختیــار مــردم بگذارنــد. اکنــون زمــان خیلــی خوبــی 
اســت کــه ایــن تعامــل بیــن نخبــگان و جامعــه را از 
راه هــای مختلــف برقــرار و نهادینــه کنیــم تــا از ایــن 
ــم. ــل کنی ــف را ح ــکالت مختل ــم مش ــق بتوانی طری

ــیعی دارد.  ــیار وس ــاد بس ــت، ابع ــرل عفون ــث کنت بح
در بیشــتر بیماری هــای عفونــی بحــث انتقــال عفونــت 
از طریــق دســت، ســطوح، ابــزار و به ویــژه هــوا مطــرح 
اســت و در ایــن پاندمــی راه انتقــال هــوا و امــکان ضــد 
ــه رو  ــی روب ــون و خطاهای ــا آزم ــوا ب ــردن ه ــی ک عفون
ــر  ــت و فک ــا برجاس ــکل پ ــن مش ــوز ای ــی هن ــد، ول ش
میشــود  هــم  شــود،  برنامه ریــزی  اگــر  می کنــم 
ــرد  ــع ک ــوارد مرتف ــن م ــی در ای ــی یک ــکالت را یک مش
و  شــود  فرهنگ ســازی  جامعــه  ســطح  در  هــم  و 
ــا و  ــن روش ه ــی ای ــد در زندگ ــی بتوانن ــردم به راح م

تجهیــزات کنترلــی را پیــاده و نهادینــه کننــد.

و  تحریم هــا  شــرایط  گرفتــن  نظــر  در  بــا   -
پیشــنهادات  کرونــا،  پاندمــی  همچنیــن 
شــما بــرای بهبــود وضعیــت در زمینــه مقابلــه 
به ویــژه  و  جامعــه  ســطح  در  ویروس هــا  بــا 
مراکــز  ازجملــه  مرتبــط  نهادهــای  عملکــرد 

چیســت؟ درمانــی  و  دانشــگاهی 
اکنــون زمانــه ای اســت کــه از یک ســو تحــت فشــار 
دیگــر،  ســوی  از  و  ناجوانمردانــه  تحریم هــای 
مســأله پاندمــی کرونــا قــرار داریــم و به طــور کلــی 
نیــز خواهــان جامعــه ســالم و امــن هســتیم. ایــن 
نشــان می دهــد کــه افــراد نخبــه و دانشــگاهی و 
محققــان بایــد آمادگــی داشــته باشــند کــه در ســطح 
کــه  دهنــد  انجــام  موثــری  فعالیت هــای  جامعــه 
ــن کار  ــرای ای ــیم. ب ــی برس ــوب و مطلوب ــه خ ــه نتیج ب
گروه هــای  و  دانش بنیــان  مراکــز  حتمــا  بایــد 
در  را  نویــی  ایده هــای  کننــد  تــالش  بایــد  علمــی، 
کنتــرل  حــوزه  در  پیشــگیرانه  اقدامــات  مجموعــه 
عفونــت و استریلیزاســیون پیــاده کننــد. نخبــگان 
و پژوهشــگران بایــد بتواننــد بــا توجــه بــه شــرایط 
براســاس  دنیــا،  بــه  وابســتگی  بــدون  و  تحریــم 
بــه  و  پیــاده  را  خــود  ایده هــای  جامعــه،  نیازهــای 
ــر  ــه از نظ ــزاری و چ ــر نرم اف ــه از نظ ــانند؛ چ ــد برس تولی
ــرف  ــا برط ــه کمبوده ــد ک ــک کنن ــخت افزاری کم س

شــود.
جامعــه و عمــوم مــردم بــرای مقابلــه بــا ویــروس، 
و  تحقیقاتــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  دارنــد  انتظــار 
به ویــژه شــرکت های دانش بنیــان بــا ســرعت عمــل 
حــوزه  نیازهــای  به ویــژه  جامعــه  نیازهــای  و  کــرده 
ســالمت و بحــث کنتــرل عفونــت را برطــرف کننــد. 
حیــف اســت مــا متخصصانــی داریــم کــه تاکنــون در 
دانشــگاه ها آن فعالیــی کــه الزم بــوده نداشــته اند. 
و  مهنــدیس  و  فــین  دانشــگاه های  مجموعــه  در 
ــود  ــا وج ــیمی و ... ب ــک، ش ــرق، الکترونی ــای ب حوزه ه
متخصصــان زبــده، هنــوز نیازهایــی در جامعــه دیــده 
همــکاری  بــا  و  هســتند  قابل حــل  کــه  می شــود 
مشــترک  پروژه هــای  به صــورت  پزشــکی  مراکــز 
و  تجهیــزات  عفونــت  کنتــرل  حــوزه  در  می تواننــد 
مــواد مشــکل مــردم و مشــاغل مختلــف را برطــرف 
نیازهــای  اســتخراج  از  پــس  می کنــم  فکــر  کننــد. 
ــی  ــی و غیردرمان ــی درمان ــز تحقیقات ــه، در مراک جامع
و دانشــگاه های نخبه پــرور بایــد روی ایــن مســائل 
ــت.   ــی یاف ــکار عملیات ــکالت راه ــل مش ــرای ح کار و ب
تجهیــزات  و  وســایل  و  ضدعفونــی  مــواد  تولیــد 
ایــام خــوب و قابل توجــه  ایــن  کنتــرل عفونــت در 
هنــوز  و  اســت  زیــاد  کار  جــای  بازهــم  ولــی  بــوده، 
ــا  ــه ب ــالمت و مقابل ــوزه س ــود دارد و در ح ــی وج نقای
ویــروس، اقداماتــی الزم اســت. دنیــا در ایــن زمینــه 
ــای  ــت نهاده ــا حمای ــا ب ــی رود و م ــش م ــرعت پی ــا س ب
بخــش  ســرمایه گذاری  حــی  و  دولــی  و  بــزرگ 

خصــویص در ایــن حــوزه بایــد جلــو برویــم.

چــه  کرونــا،  بیمــاری  شــیوع  شــرایط  در   -
عفونــت  کنتــرل  بــرای  ویــژه ای  اقدامــات 
مجموعــه  در  کرونــا  ویــروس  بــا  مبــارزه  و 
انجــام  تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

اســت؟ گرفتــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، اقدامــات خیلــی 
بزرگتریــن  ایــام  ایــن  در  داد.  انجــام  وســیعی 
امــام  بیمارســتان  ماننــد  کشــور  بیمارســتان های 
خمیــین )ره( و بیمارســتان شــریعی، در اختیــار درمــان 
جمعیــت زیــادی از بیمــاران مبتــال بــه ویــروس کرونــا 
ایــن  عفونــت  کنتــرل  کمیته هــای  گرفــت.  قــرار 
بیمارســتان ها بــا قــدرت پــای کار ایســتادند، چــون 
خــود ایــن مراکــز درمانــی می توانســتند به عنــوان 
لــذا  باشــند.  بیمــاری  بیشــتر  شــیوع  بــرای  عاملــی 
بخش هــای  و  گرفــت  صــورت  خوبــی  مدیریــت 
عفونــی مراکــز درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران بــا دقــت زیــاد تــالش کردنــد کــه هــم بیمــاری 
را کنتــرل و هــم زنجیــره انتقــال را کاهــش دهنــد. 
مدیریــت  بــا  غیرعفونــی  بخش هــای  راســتا  ایــن  در 
دقیــق در اختیــار بخــش عفونــی و بســتری و درمــان 
بیمــاران کرونایــی قــرار گرفتنــد. در کنــار آن، ایــن 
ــی  ــای درمان ــع نیازه ــه رف ــاال ب ــوان ب ــا ت ــتان ها ب بیمارس
ــد.    ــت پرداختن ــرل عفون ــی و کنت ــاران غیرکرونای بیم
بحــث  دوره،  ایــن  در  ویــژه  اقدامــات  ازجملــه 
ضدعفونــی درســت و دقیــق  بخش هــای بیمارســتانی 
ــرای  ــب ب ــر و مناس ــزات موث ــایل و تجهی ــاب وس و انتخ
ضدعفونــی و استریلیزاســیون بــود. البتــه همیشــه 
و  دقیق تــر  مطالعــات  بیشــتر،  دقــت  و  کار  جــای 
ــر از  ــای بهت ــرای راهکاره ــازی و اج ــر و پیاده س عمیق ت

قبــل وجــود دارد. 
اقدامــات  جمع بنــدی  بــا  می کنــم  فکــر 
علــوم  دانشــگاه  ســال،  دو  ایــن  در  صورت گرفتــه 
پزشــکی تهــران کارش را خیلــی خــوب انجــام داده و 
ــی  ــان، خیل ــکان و کادر درم ــارت پزش ــت و مه ــا درای ب
کنتــرل  کمیته هــای  و  یافتنــد  بهبــود  بیمــاران  از 
ــی،  ــز آموزیش-درمان ــگاه ها و مراک ــت در دانش عفون
کار خــود را خــوب انجــام دادنــد. البتــه بــاز هــم تأکید 
می کنــم کــه بایــد اقدامــات ســختگیرانه بیشــتری از 
ــران و  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــوی مجموع س

دیگــر مراکــز در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.

ــازی  ــأله پیاده س ــن مس ــتانداردها، مهم تری ــود اس ــث وج ــدا از بح ج
آن هــا اســت. حــی همیــن اســتانداردهای شست وشــوی دســت کــه 
مربــوط بــه کل جامعــه بــوده و سال هاســت ارائــه شــده، درســت 
انجــام نمی شــود. هنــوز مفهــوم شست وشــوی اســتاندارد دســت 
ــه  ــه نهادین ــردم جامع ــی م ــاده در زندگ ــیون س ــک استریلیزاس و ی

ــت. ــده اس نش
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وســایل  و  ابــزار  کــردن  استـــریل  و  ضدعفونـــی 
بیمارستانـــی، یکــی از مهمتریــن راه هــای جلوگیــری 
ایــن  و  اســت  بیمارســتانی  عفونت هــای  انتشــار  از 
ــنل  ــالمت پرس ــاران و س ــان بیم ــا ج ــتقیم ب ــد مس فراین
 )CSSD( ــزی ــیون مرک ــد استریلیزاس ــاط دارد. واح ارتب
، مکانــی اســت کــه بـــراساس تعــداد تخت هــا، ابعــاد 
ــز  ــدف آن متمرک ــده و ه ــز ش ــتان تجهی ــاز بیمارس و نی
کــردن مسئولیـــت و کار اســتریل در مکانــی اســت 
کــه دارای تجهیــزات و پرسنـــل آموزش دیــده بــرای 
بــا  CSSD مطابـــق  ایــن کار باشــد. ســاختار بخــش 
اصـــول استانـــدارد، شــامل ســه واحــد آلــوده، تمیــز و 

اســتریل اســت. 

ترمیمــی  و  ســوختگی  ســوانح  بیمارســتان 
امیرالمومنیــن )ع( شــهر شــیراز، واقــع در کیلومتــر 
ــوختگی  ــوانح س ــتان س ــا بیمارس ــدرا، تنه ــاده ص 2 ج
همچنیــن  کشــور،  جنــوب  منطقــه  و  اســتان  ایــن 
بزرگتریــن بیمارســتان ســوانح ســوختگی خاورمیانــه 
به روزتریــن  بــا   1394 اســفندماه  از  کــه  اســت 
تجهیــزات پزشــکی، بــه خدمات رســانی می پــردازد. 
حســاس ترین  و  مهم تریــن  از  یکــی   CSSD بخــش 
بــا  کــه  اســت  درمانــی  مرکــز  ایــن  بخش هــای 
پرســنل  و  پیشــرفته  دســتگاه های  از  بهره گیــری 
بــاالی  کیفیــت  در  تأثیرگــذاری  نقــش  مجــرب، 

دارد. بیمارســتان  ایــن  در  ارائه شــده  خدمــات 

بــا هماهنگــی صورت گرفتــه  و اخــذ مجوزهــای الزم، 
ــزاریش  ــه گ ــرای تهی ــتانی، ب ــرم تابس ــر گ ــک ظه در ی
ــالم پناه؛  ــه اس ــان فهیم ــاعاتی مهم ــش، س ــن بخ از ای
 CSSD بخــش  مســئول  و  پرســتاری  کارشــناس 
ــش  ــن بخ ــنل ای ــن )ع( و پرس ــتان امیرالمومنی بیمارس

بودیــم. 

کفــش،  روکش هــای  و  گان  پوشــیدن  از  پــس 
شــدیم  بخــی  وارد  اســالم پناه  فهیمــه  بــا  همــراه 
ــز  ــتان نی ــنل بیمارس ــرای پرس ــی ب ــه آن ح ــه ورود ب ک
ممنــوع اســت و تنهــا در مــوارد ضــروری و بــا رعایــت 

ــور  ــازه حض ــاه اج ــی کوت ــژه، دقایق ــای وی پروتکل ه
می شــود. داده  بخــش  ایــن  از  قســمت هایی  در 

سالن آلوده
نخســتین قســمت بخــش  CSSD، ســالن آلــوده اســت. 
ــه  ــی ک ــمت و کارهای ــن قس ــی ای ــالم پناه در معرف اس
در آن انجــام می شــود، توضیــح داد: وســائل آلــوده 
درمانــگاه  و  اورژانــس  بخش هــا،  عمــل،  اتاق هــای 
بــه ایــن بخــش منتقــل و روی میــز بــزرگ وســط ســالن 
ــه  ــد ب ــف باش ــر کثی ــود. اگ ــرریس می ش ــمارش و ب ش
بخــش برمی گردانیــم، چــون شست وشــوی اولیــه 

و  ابــزار  اگــر  گیــرد.  انجــام  بخــش  داخــل  در  بایــد 
ــند،  ــته باش ــم داش ــرادی ه ــتگی و ای ــائل، شکس وس
بــه بخــش مبــدأ بازگردانــده می شــوند، مگــر اینکــه 
قدیمــی  وســیله  کــه  دهیــم  تشــخیص  خودمــان 
آن  شکســتگی  احتمــال  و  داشــته  تــرک  یــا  بــوده 
وجــود داشــته اســت. ولــی بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر 
ایــرادی  اگــر  هســتند،  جدیــد  بیمارســتان  وســایل 

داشــته باشــند، ایــن مشــکل متوجــه بخــش مبــدأ 
نیــز  می آینــد  عمــل  اتــاق  از  کــه  ِســت هایی  اســت. 
بــه  باشــد  کــم  چیــزی  اگــر  و  می شــوند  شــمارش 
اتــاق عمــل بازگردانــده می شــود تــا وســیله مــورد 
ــی  ــرای ضدعفون ــل ب ــت را کام ــرده و ِس ــدا ک ــر را پی نظ

و استریلیزاســیون بــه مــا بازگرداننــد. 

 CSSD از آنجایــی کــه کــی اجــازه ورود بــه بخــش
را نــدارد، از طریــق دربــی کــه در بــاالی آن دریچــه ای 
تعبیــه شــده، ابــزار آلــوده از بخش هــا و اتــاق عمل هــا 
ــا  ــایل از بخش ه ــر وس ــود. اگ ــل می ش ــا منتق ــه اینج ب

باشــد، چــون تعدادشــان کــم اســت، فقــط دریچــه را 
بــاز می کنیــم، ولــی ابــزار اتــاق عمــل بــه دلیــل حجــم 
بــاال چــون بــا ِترالــی منتقــل می شــوند، ناچــار هســتیم 
کــه در را بــاز کنیــم. خدمــه روکفــی بــه پــا می کنــد 
خــودش  حضــور  در  مــا  و  می ایســتد  درب  جلــوی  و 
ابــزار را شــمارش و بــرریس می کنیــم و اگــر چیــزی 
کــم بــود، بــرای کامــل شــدن عــودت داده می شــود.

در ایــن قســمت وســایل شست وشــو می شــوند. اگــر 
وســایل نیــاز بــه شست وشــوی دســی داشــته باشــند، 
در ســینک ســه کاره ایــن کار صــورت می گیــرد. در 
ــت  ــده و تس ــک ش ــته و خش ــزار شس ــینک ها اب ــن س ای
ــه  ــد از اینک ــود و بع ــه می ش ــا گرفت ــن از آن ه پروتئی
از ابــزار گرفتــه شــد، بــه مــدت 15  تســت پروتئیــن 
ــی  ــا آب RO ضدعفون ــوص ب ــینک مخص ــه در س دقیق
از  بعــد  می شــوند.  خشــک  دوبــاره  و  آب کــی  و 
ــل  ــک منتق ــالن پ ــه س ــه ب ــزار از دریچ ــه، اب ــن مرحل ای

می شــوند.

ــه  ــل ب ــای عم ــه اتاق ه ــا اینک ــد ی ــاد باش ــزار زی ــر اب اگ
ست شــور  دســتگاه  از  باشــند،  نداشــته  نیــاز  آن هــا 
در  کوچک تــر  ابزارهــای  می کنیــم.  اســتفاده 
ماننــد  بــزرگ  ابزارهــای  و  کوچــک  ست شــور 
بــزرگ  ست شــور  در   ... و  عمــل  اتــاق  دیش هــای 
ست شــورها،  ایــن  در  می شــوند.  شست وشــو 
محلــول اســیدی و بــازی قــرار دارد، محلــول بــازی بــرای 
شست وشــو و محلــول اســیدی بــرای ضدعفونــی. پس 
از ایــن مرحلــه، درب رو بــه بخــش َپــک بــاز می شــود و 
ــور  ــتگاه ست ش ــا را از دس ــک، ابزاره ــش َپ ــنل بخ پرس
اگــر  می چیننــد،  مخصــوص  میــز  در  و  برمی دارنــد 
بــه  نیــاز  اگــر  و  می کننــد  خشــک  باشــد  خیــس 
روغــن کاری داشــته باشــد، انجــام می شــود و پــس 
ــتگاه  ــل دس ــده و داخ ــده ش ــک پیچی ــزار در پ از آن اب
اتــوکالو قــرار می گیــرد. پرســنل ایــن بخــش حتمــا 
موقــع جابجایــی بایــد دســتکش التکــس بــه دســت 
کــرده، دمپایــی خــود را عــوض کننــد، گان بپوشــند 
فــردی  حفاظــت  بــرای  هــم  شست وشــو  موقــع  و 
خودشــان چــون ممکــن اســت ابــزار آلــوده باشــد، 
ــند.  ــر بپوش ــرده و راب ــتفاده ک ــیلد اس ــد از ش ــا بای حتم
ــتان  ــی در بیمارس ــاران کرونای ــا بیم ــه م ــژه اینک به وی
ــت  ــت هپاتی ــن اس ــز ممک ــاران نی ــی بیم ــم و برخ داری
ــد  ــش بای ــن بخ ــنل در ای ــذا پرس ــند، ل ــته باش و ... داش
ــای  ــتریل و محافظت ه ــه اس ــوط ب ــکات مرب ــتر ن بیش

فــردی را رعایــت کننــد.

ابزار  جراحی؛ از آلوده تا  استریل 
گزارش ویژه بخش CSSD بیمارستان امیرالمومنین)ع( شیراز
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همچنیــن هــر دســتگاه اعــم از اتــوکالو و پالســما 
چــون دماهــای متفاوتــی دارنــد، رول هــای مخصوص 
مخصــوص  رول  اگــر  مثــال  دارنــد.  نیــز  خــود  بــه 
ــت در  ــرار اس ــه ق ــیله ای ک ــما را دور وس ــتگاه پالس دس
ــن  ــون ای ــم، چ ــرد، بپیچی ــرار گی ــوکالو ق ــتگاه ات دس
ــع  ــرعت جم ــه س ــی دارد، رول ب ــای باالی ــتگاه دم دس

. د می شــو
 

هــر ابــزار داخــل دو الیــه پیچیــده می شــود. داخــل 
ــر  ــرد. اگ ــرار می گی ــم ق ــور ه ــک اندیکات ــه اول ی الی
ــور کالس 4  ــد، اندیکات ــم باش ــر 12 قل ــزار زی ــداد اب تع
ــور  ــد، اندیکات ــم باش ــاالی 12 قل ــر ب ــم و اگ می گذاری
تعــداد  چــون  معمــوال  می دهیــم.  قــرار   6 کالس 
 4 کالس  اندیکاتــور  از  اســت،  قلــم   12 زیــر  ابزارهــا 
اســتفاده می کنیــم. نکتــه دیگــر اینکــه در مــورد 
اســتفاده  مــورد  اندیکاتــور  نــوع  نیــز  اندیکاتورهــا 
ــتفاده  ــورد اس ــور م ــما و اندیکات ــتگاه پالس ــرای دس ب
بــرای دســتگاه اتــوکالو متفــاوت و مجــزا هســتند. 

نیــز  ابزارهــا  پیچیــدن  بــرای  اســتفاده  مــورد  پارچــه 
پارچــه  ایــن  اســت.  بافــت(  )بــی  »نانــُوِون«  پارچــه 
 120 و   100  ،80  ،60  ،40  ،30 مختلــف  ســایزهای  در 
ــزار،  ــایل و اب ــایز وس ــه س ــته ب ــه بس ــت ک ــود اس موج
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مثــال وســیله ای ماننــد 
ــود  ــده می ش ــو َون 30 در 30 پیچی ــه نان ــد در پارچ بان
یــا وســیله ای مثــل جاقیچــی در پارچــه 40 در 40 و 

می شــود.  پیچیــده   60 در   60 پارچــه  در  ِرســیور 

ــرکت  ــر ش ــده در ه ــد ش ــُوِون تولی ــه نان ــت پارچ کیفی
ــر  ــم از ه ــرکت ها می خواهی ــا از ش ــت. م ــاوت اس متف
ســایز پارچــه بــرای مــا نمونــه بفرســتند تــا کیفیــت 
آن هــا را بســنجیم. ایــن پارچه هــا بایــد دوالیــه باشــند 
و 6 مــاه نیــز تاریــخ انقضــا دارنــد. ایــن پارچــه اگــر 
پیچیــدن  موقــع  باشــد،  نداشــته  خوبــی  کیفیــت 
اتــوکالو  در  گرفتــن  قــرار  ســپس  پرســنل،  توســط 
ــپس  ــات و س ــدن در طبق ــد چی ــاد و بع ــار زی ــت بخ تح
انتقــال بــه بخش هــا، ممکــن اســت در هــر کــدام 
مریــض  بــرای  اســتفاده  از  قبــل  و  مراحــل  ایــن  از 
بــه  درمی آیــد،  اســتریل  حالــت  از  کــه  شــود  پــاره 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــا بس ــرای م ــت ب ــل کیفی ــن دلی همی
ــا  ــا، واقع ــرای م ــده ب ــداری ش ــُوِون خری ــای نان پارچه ه

جنــس و کیفیــت خوبــی دارنــد. 

و  کشــور  در  موجــود  اقتصــادی  شــرایط  وجــود  بــا 
همچنیــن وســعت بیمارســتان و هزینه هــای بــاالی 
متناســب بــا آن، تاکنــون بهتریــن همــکاری بــا بخــش 
ــن  ــته ایم از بهتری ــه خواس ــر چ ــه و ه ــورت گرفت ــا ص م

ــت.  ــده اس ــه ش ــان تهی ــوع آن برایم ن

نیــاز  مــورد  پارچه هــای  مثــل  وســایلی  برخــی 
جراحــان،  گان هــای  پالســتیک،  لپک هــای  بــرای 
از توزیــع  مالفه هــای موردنیــاز بخش هــا کــه قبــل 

در اتــاق تی شــو نیــز وســایل مــورد نیــاز ضدعفونــی 
صابــون،  مایــع  وایتکــس،  ازجملــه  محیــط 
زبالــه  پالســتیک  نمــک،  جوهــر  شیشــه پاک کن، 
ــود.  ــداری می ش ــی و ... نگه ــی و غیرعفون ــرای عفون ب
ــرای  ــارو و ... ب ــی، ج ــامل ت ــت ش ــایل نظاف ــزار و وس اب

جداســت.  بخــش  هــر 

سالن تمیز
الیــه  دومیــن  پوشــیدن  بــا  کــه  قســمی  دومیــن 
روکش هــای کفــش بــه آن وارد می شــویم، ســالن 
بــا  َپــک اســت. فهیمــه اســالم پناه  یــا ســالن  تمیــز 
ــن  ــای ای ــریح فعالیت ه ــه تش ــل ب ــات کام ــر جزئی ذک
قســمت می پــردازد: در ســالن َپــک، ابزارهــا پــس از 
برطــرف  کــردن،  خشــک   ضدعفونــی،  از  اطمینــان 
کــردن ایــرادات و روغــن کاری، در َپــک پیچیــده شــده 
می  گیرنــد.  قــرار  »اتــوکالو«  دســتگاه  داخــل  و 
در ایــن ســالن همــه وســایل اتاق هــای عمــل، گان 
ــچ و  ــد تک پی ــت ها، گاز و بان ــان، س ــوص جراح مخص

می شــود.  پیچیــده  بخش هــا  ابــزار 

در اتاقــک »پالســما«، ابــزارو وســایلی کــه بــه حــرارت 
حســاس هســتند ماننــد »بــای پــوالر«، »کوتــری« 
دســتگاه  داخــل  در  آن  پالســتیکی  ســیم  کــه 
داخــل  را  آن هــا  نمی تــوان  و  می شــود  آب  اتــوکالو 
پالســما  دســتگاه  در  داد،  قــرار  اتــوکالو  دســتگاه 
رول  بــا  ابزارهــا  این گونــه  می شــوند.  اســتریل 
مخصــوص داخــل دســتگاه پالســما قــرار داده شــده 

می شــوند.  اســتریل  و 

در اتاقــک دیگــر، دســتگاه »آون« یــا »فــور« قــرار 
دارد. بــه ایــن دلیــل کــه بیمــاران مــا دچــار ســوختگی 
ــذا  ــم، ل ــن« داری ــه »گاز وازلی ــادی ب ــاز زی ــتند و نی هس
ــمت  ــن قس ــتان را در ای ــاز بیمارس ــورد نی ــن م گاز وازلی
ســایزهای  در  گازهــا  می کنیــم.  تهیــه  خودمــان 
مختلــف انگشــی، متوســط و بــزرگ در ســه ســبد 
ظرف هــای  بخــش  هــر  می شــوند.  چیــده  مجــزا 
روی  بخــش  نــام  کــه  دارنــد  درب دار  مخصــوص 
و  شست وشــو  ظرف هــا  ایــن  و  شــده  نوشــته  آن 
ــوع گاز  ــداد و ن ــاس تع ــت. براس ــده اس ــی ش ضدعفون
ــای  ــا در دیش ه ــش، گازه ــر بخ ــاز ه ــورد نی ــن م وازلی
ــن  ــاز وازلی ــورد نی ــزان م ــه می ــده و ب ــده ش درب دار چی
قــرار  آن  روی  گاز  یــک  و  می ریزیــم  آن هــا  داخــل 
ــپس  ــبد. س ــش نچس ــه درب دی ــه گاز ب ــم ک می دهی
ظرف هــا داخــل دســتگاه آون در دمــای 160 درجــه 
بــه مــدت دو ســاعت می ماننــد کــه در ایــن مرحلــه 
یــک  هــم  آن  کنــار  در  اســت.  آمــاده  وازلیــن  گاز 
اندیکاتــور کالس چهــاِر مخصــوص دســتگاه آون 
قــرار می دهیــم کــه اگــر مشــکلی داشــته باشــد، 
نشــان می دهــد. پــس از ســرد شــدن گاز وازلیــن و 
می شــود  زده  چســب  ظرف هــا  دورتــادور  ظرف هــا، 

کــه تــا رســیدن بــه بخش هــا بــاز نشــود. 

دســتگاه  دو  َپــک،  ســالن  از  دیگــری  بخــش  در 
ماننــد  هــم  دســتگاه ها  ایــن  داریــم.  اتــوکالو 
ســمت  بــه  آن هــا  درب  یــک  ِست شــور،  دســتگاه 
بخــش  در  درب  یــک  و  می شــود  بــاز  پــک  ســالن 
را  ابــزار  َپــک  ســالن  در  کــه  پرســنلی  اســتریل. 
اتــوکالو  دســتگاه  داخــل  را  بســته ها  می پیچنــد، 
می چیننــد. پــس از پایــان کار، پرســنل ســالن اســتریل 
از آن ســو درب را بــاز می کننــد، وســایل را روی ترالــی 
می چیننــد تــا بــا دمــای محیــط یکســان شــود و پــس 
از ســرد شــدن آن هــا را داخــل طبقــات اســتریل قــرار 

 . هنــد می د

وســایلی مثــل قیچــی، پنــس، سوچرِســت ظریــف، 
داخــل  را   ... و  منگنه کــش  معمولــی،  سوچرِســت 
رول هــا  قســمت  ایــن  در  می پیچیــم.  وی پــک  رول 
در ســایزهای مختلــف ســه ســانی، پانــزده  ســانی، 
بیســت ســانی و ... موجــود اســت. ایــن ســایزها بســته 
می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  ابــزار،  انــدازه  بــه 

بــا  از النــدری  ایــن بخــش اســتریل شــوند،  بایــد در 
 CSSD بخــش  بــه  مســتقیم  مخصــوص  آسانســور 
ــنل  ــط پرس ــل توس ــه حم ــازی ب ــود و نی ــل می ش منتق
نیســت. در ایــن بخــش اگــر مالفه هــا یــا گان هــا و 
ســایر ملزومــات کثیــف ، بتادیــین و خونــی باشــند، 

در پالســتیک زرد قــرار می گیرنــد و پــس از گــره زدن، 
مجــددا بــه پاییــن و ســالن النــدری برای شست وشــوی 
مجــدد فرســتاده می شــود. امــا اگــر تمیــز بــوده و 
مشــکلی نداشــته باشــد نیــز بــه ترتیــی کــه توضیــح 
داده شــد، در پارچه هــای نانــُوِون پیچیــده شــده و در 

می گیــرد.  قــرار  اتــوکالو  دســتگاه 

سالن استریل
آخریــن واحــد بخــش CSSD، قســمت اســتریل اســت. 
ــد ــاس ترین واح ــه حس ــالن ک ــن س ــه ای ــرای ورود ب ب
روکش هــای  روی  را  ســوم  روکــش   اســت،    CSSD
قبلــی پوشــیدیم. اســالم پناه توضیحــات تخصــی 
و کاملــی را دربــاره ایــن قســمت نیــز بیــان کــرد: در 
قســمت کثیــف، فشــار بایــد منفی باشــد و در قســمت 
اســتریل فشــار بایــد مثبــت باشــد. ایــن بخــش کامــال 
اســتریل بــوده و هیــچ گــرد و خاکــی در آن وجــود 
نــدارد. روزانــه گردگیــری و نظافــت به صــورت دقیــق 
و بــا وســواس کامــل انجــام می شــود. ایــن بخــش 
اتــاق عمــل اســت، چــون وســایل مســتقیم  ماننــد 

ایــن  در  می شــوند.  ارســال  مریــض  اســتفاده  بــرای 
ــوکالو،  ــتگاه ات ــه دس ــه از دریچ ــس از اینک ــش، پ بخ
محیــط  دمــای  بــا  آن  دمــای  و  خــارج  وســیله ها 
می شــوند.  چیــده  طبقــات  داخــل  شــد،  یکســان 
ــر  ــه ه ــده ک ــخص ش ــب هایی مش ــیله برچس ــه وس ب
طبقــات  تمــام  گیــرد.  قــرار  بایــد  کجــا  وســیله ای 
مشــبک هســتند تــا هــوا در آن هــا جریــان داشــته 

ــد.  باش
ــد  ــواع بان ــه ان ــا، هم ــه بانده ــال در قفس ــوان مث به عن

نیــاز  بــا  متناســب  کــه  شــده  چیــده  استریل شــده 
چــون  و  می گیــرد  قــرار  اختیارشــان  در  بخــش  هــر 
مخصــوص  ظرف هــای  در  اســت،  زیــاد  نیازشــان 
یــا  می فرســتیم.  برایشــان  را  نیــاز  مــورد  باندهــای 
داخــل  را  عمــل  اتــاق  ِســت های  مثــال  به عنــوان 

مزیــت  می دهیــم.  قــرار  آلومینیومــی  کانتینرهــای 
ــت  ــاز نیس ــر نی ــه دیگ ــت ک ــن اس ــا ای ــن کانتینره ای
ــُوِون و  ــا نان ــه ی ــه پارچ ــایل در دو الی ــر وس ــل دیگ مث
ــن  ــب ای ــی از معای ــه یک ــوند. البت ــده ش ــک پیچی وی پ
اتــوکالو،  دســتگاه  در  کــه  اســت  ایــن  کانتینرهــا 

می  کنــد.  اشــغال  را  زیــادی  فضــای 

ــد  ــه بای ــت، روزان ــش اس ــن بخ ــئول ای ــه مس ــردی ک ف
ــم  ــزی ک ــر چی ــا اگ ــد ت ــرل کن ــات را کنت ــی طبق تمام
بــود، وســایل مــورد نیــاز را ضدعفونــی و اســتریل و 
زمــان  در  بخــش  هــر  مســئول  کنیــم.  بســته بندی 
ــرل و  ــب کنت ــت را مرت ــا و رطوب ــد دم ــود بای ــیفت خ ش
ــتریل  ــش اس ــد. در بخ ــت کن ــوص ثب ــه مخص در برگ
دمــای اســتاندارد 24 درجــه ســانتیگراد اســت، امــا در 

ــرود.  ــر ب ــی باالت ــا کم ــت دم ــن اس ــط روز ممک اواس

اســت  دریچــه ای  اســتریل،  ســالن  قســمت  آخریــن 
ــی  ــا ترال ــد ب ــتان بای ــش از بیمارس ــر بخ ــنل ه ــه پرس ک
درب دار در پشــت ایــن دریچــه بایســتند تــا وســایل 
ــد.  ــل بگیرن ــل را تحوی ــاق عم ــا ات ــش ی ــاز بخ ــورد نی م
البتــه ایــن کار بــه تفکیــک و تــک بــه تــک انجــام 
می شــود تــا از تجمــع و ازدحــام جلوگیــری شــود. 
پرســنل بخــش مــورد نظــر ابتــدا بایــد درب آن طــرف را 
کامــل ببنــدد تــا مــا بتوانیــم ایــن دریچــه را بــاز کنیــم. 
همچنیــن اگــر بخــی ترالــی درب دار نداشــته باشــد، 
اگــر  و  نمی دهیــم  تحویــل  آن هــا  بــه  وســیله ای 
اســتفاده  و  بــرود  بیــرون  بخــش  ایــن  از  وســیله ای 
نشــود، دیگــر آن را بــه قفســه های بخــش اســتریل 
ــل  ــام مراح ــدد تم ــه مج ــر اینک ــم، مگ برنمی گردانی
ــتریل را روی  ــدن و اس ــی، پیچی ــو، ضدعفون شست وش

آن انجــام دهیــم. 

بخــش  گــزارش؛  تهیــه  در  جدیــد  تجربــه ای 
امیرالمومنیــن)ع( بیمارســتان   CSSD

وجــود  بــا   CSSD بخــش  از  گــزارش  ســاعی  تهیــه 
ــش  ــه روک ــه الی ــک و س ــوص، ماس ــای مخص لباس ه
بــا  داشــت،  کــه  ســخی هایی  عیــن  در  کفــش، 
بــود.  همــراه  خــاص  و  جدیــد  تجربــه ای  و  هیجــان 
ــه در  ــی ک ــات مهم ــا و خدم ــط فعالیت ه ــت و ضب ثب
ایــن بخــش انجــام می گیــرد، ســخی کار را کمرنــگ 

 کــرد.   
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 اساس دوز سوم یا تقویت کننده
دالیل زیادی برای لزوم استفاده از دوز تقویی واکسن کرونا وجود دارد:

کاهش ایمین در برابر بیماری در اثر گذشت زمان به خصوص بیماری شدید. 1
کاهش ایمین در برابر سویه های جدید ویروس. 2

 حفاظت ناکافی برای گروه های پرخطر. 3

نیاز به دوز تقویت کننده ممکن است بر اساس نوع واکسن، شرایط اپیدمیولوژیک ، گروه های پرخطر و سرعت واکسیناسیون متفاوت باشد.

نکات مهم:
   1-کاهش مصونیت

تاکنون ارتباط معناداری برای شدت و مدت مصونیت اثبات نشده است. مطالعات نشان می دهد که بین میزان اثر واکسن های مختلف در برابر ابتال همراه با عالئم و میانگین تیتر آنی بادی های نوتروالیزر )Nab( که در 
اثر همان واکسن تولید شده اند، رابطه وجود دارد.

اما مشخص نیست که کاهش تیترها در طول زمان واکسیناسیون نشان دهنده کاهش اثربخی واکسن ، به ویژه در برابر سویه های خطرناک )VOCs( است.
در حالی که داده های ایمین زایی برخی از واکسن ها نشان می دهد که آنی بادی ها حداقل به مدت 6 ماه باقی می مانند، ولی کاهش آنی بادی های نوتروالیزر گزارش شده است

اگرچه ممکن است ایمین در برابر کرونا از بین برود ، اما محافظت در برابر بیماری شدید به احتمال زیاد به دلیل ایمین سلولی حفظ می شود .
   2-اثر بخیش واکسن

در حال حاضر داده های موجود برای اثبات این موضوع که اثربخی واکسن ها بعد از 6 ماه کاهش می یابد، کافی نیست. با این حال گزارشات حاکی از تضعیف اثربخی واکسیناسیون در برابر برخی واریانت های 
ویروس کرونا )VOCs( است. داده ها نشان داده که 40 درصد مبتالیان واکسینه شده افراد دارای نقص ایمین بوده اند. در حالی که مبتال شدن افراد واکسینه شده همچنان قابل انتظار است ولی شدت بیماری در آنها 

بسیار کمتر از افرادی است که واکسینه نشده اند.
   3-اصل برابری ملی و جهانی

 تصمیمات مربوط به برنامه های ملی واکسیناسیون برای افزودن دوز تقویی )سوم( باید با توجه به میزان واکسن در دسترس برای تمامی مردم جهان در کنار میزان اهمیت انجام آن در نظر گرفته شود.
ارائه دوزهای تقویی در کشورهای توسعه یافته در حالی که بسیاری هنوز حی دوز اول را هم دریافت نکرده اند، اصل برابری ملی و جهانی را زیر سوال می برد.

ارجح قرار دادن دوز تقویی بر گسترش دوز اولیه، موجب می شود که چشم انداز جامعه جهانی نسبت به شرایط پاندمیک خدشه دار شود و پیامد های شدیدی بر سالمت، رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم در سراسر جهان 
داشته باشد.

داده های الزم برای سیاست گذاری
معرفی دوزهای تقویت کننده باید مبتین بر شواهد باشد. مدت زمان ایمین واکسن ها به متغیر های زیادی از جمله زمان بندی واکسیناسیون، نوع واکسن، سن و وضعیت سالمت فرد واکسینه شده بستگی دارد، 

تصمیم گیری برای توصیه دوز تقویی پیچیده است و مستلزم اطالعات بالیین و اپیدمیولوژیک ، در نظر گرفتن جنبه های استراتژیک و به خصوص ارزیابی اولویت بندی ها با توجه به عرضه محدود واکسن در جهان است.

در این زمینه اولویت باید برای پیشگیری از بیماری های شدید باشد. داده های مورد نیاز را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
 - اطالعات اپیدمیولوژی از : افرادی که با وجود واکسینه شدن باز هم مبتال شده اند و شدت بیماری بر اساس سن و گروه های در معرض خطر، نوع واکسن و زمانی که از واکسیناسیون گذشته و واریانت های پرخطر 

VOCs
 ) VOCs ( قدرت، مدت و میزان اثربخی واکسن روی سویه ابتدایی و سویه های پرخطر -

- شواهد تکمیلی از مطالعات ایمونولوژی برای ارزیابی آنی بادی های نوترالیزر در طول زمان و بیومارکر های ایمین سلولی
- برریس همه جانبه میزان اثر بخی دوز تقویی روی سویه اولیه و واریانت ها

-  زمان بندی بهینه دوز تقویت کننده ، در نظر گرفتن تقویت کننده های همولوگ در مقابل هترولوگ ، امکان صرفه جویی در دوزهای تقویت کننده ، تشخیص نیاز به تقویت کننده در افراد قبال آلوده شده ، تشخیص 
و اولویت بندی جمعیت های پرخطر 

نتیجه گیری
در شرایطی که تامین واکسن در مقیاس جهانی با محدودیت مواجه است و جمعیت در اولویت بسیاری از کشور ها هنوز واکسینه نشده اند، با توجه به اینکه توصیه دوز تقویی موجب باال رفتن مصرف واکسن می شود 

این امر اصل برابری و عدالت ملی را زیر سوال می برد ، لذا در این برحه زمانی تمرکز برروی گسترش واکسیناسیون دوز اول و دوم روی گروه های واکسینه نشده است.
تا به امروز ، شواهد در مورد هرگونه نیاز گسترده به دوزهای تقویت کننده پس از یک سری واکسیناسیون اولیه محدود و بی نتیجه است.

شیما زالیبیانیه WHO درباره دوز سوم  واکسن کرونا
پرهام مقیمی

گردآوری و ترجمه:
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استریلیزاسیون ماسک های
 تنفیس  در  ایام 

کرونا

دکتر کریستوف لمبرت، بیمارستان چمبری - فرانسه	 
ترجمه: حمید زارع	 

ویــروس  از  نــایش   19 کوویــد  همه گیــر  بیمــاری 
از  بیــش  مرگ ومیــر  عامــل   SARS-CoV-2
 15  ( اســت  جهــان  سراســر  در  انســان   4,250,000
مــرداد 1400( بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس 
منتقــل  تنفــی  راه هــای  طریــق  از  اساســا  کــه 
بــا  رابطــه  در  احتیاطــی  اقدامــات  بایــد  می شــود، 
شــود.  انجــام  تنفــی  قطــرات  انتقــال  و  تمــاس 
 )RUMEDs( پزشــکی  ابــزار  اســتریل  واحدهــای 
ســازی  ضدعفونــی  بــا  به ســرعت  انــد  شــده  مجبــور 
)یــا اســتریل( دســتگاه های پزشــکی کــه بــا بیمــاران 
ســازگار  بوده انــد،  تمــاس  در   19 کوویــد  بــه  مبتــال 
ــای  ــا کمبوده ــه ب ــرای مقابل ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ش
ــه  ــد ب ــده ان ــور ش ــا مجب ــوزه، آن ه ــن ح ــود در ای موج
ضدعفونــی  بــا  رابطــه  در  متعــدد  درخواســت های 
ماســک های صــورت یکبــار مصــرف و ماســک های 

دهنــد.  پاســخ   )FFR( صــورت  فیلتــردار 
بــرریس جامعــی بــرای توصیــف، تجزیــه  و تحلیــل و 
بــرای ضدعفونــی  بحــث در مــورد روش هــای مؤثــر 

شــد. انجــام  مصــرف  یکبــار  ماســک های 
ــی از  ــداد کم ــه تع ــم ک ــه بگیری ــم نتیج ــا می توانی م
مطالعــات، فراینــد کلــی ضدعفونــی را کــه فراینــد 
کــردن  تمیــز  طریــق  از  دســته بندی  و  جمعــآوری 
می شــود،  شــامل  را  ضدعفونــی  تــا  بنــدی  بســته  و 
مدل هــای  طیــف  درحالی کــه  کرده انــد.  آزمایــش 
ــا  ــن ب ــود و همچنی ــدود ب ــده مح ــش ش ــک آزمای ماس
می رســد  به نظــر  شــواهد،  از  پاییــین  ســطح  وجــود 
هیــدروژن  پراکســید  یــا  بخــار  بــا  ضدعفونــی 
درمانــی  محیط هــای  در  فرایندهــا  مناســب ترین 

باشــند.

مقدمه
 SARS -CoV-2 ــروس ــط وی ــد 19 توس ــاری کووی بیم
ــه  ــود ک ــاد می ش ــدید( ایج ــاد ش ــی ح ــندرم تنف )س
ــای  ــت. ویروس ه ــد اس ــا جدی ــروس کرون ــان وی هم
ــترک  ــای مش ــئول بیماری ه ــل مس ــه در اص ــا ک کرون
ــا  ــد گونه ه ــور از س ــه عب ــادر ب ــد، ق ــان و دام بودن انس
و همچنیــن آلوده ســازی انســان در نتیجــه ترکیــب 
مجــدد ژنتیکــی هســتند. در 31 دســامبر 2019، اولیــن 
مــورد ذات الریــه بــا علــت ناشــناخته در ووهان، اســتان 

ــدود  ــال آن، ح ــه دنب ــد. ب ــزارش ش ــن گ ــی در چی هوب
 nCoV-2019 ــروس ــد و وی ــزارش ش ــر گ ــورد دیگ 10 م
ــین  ــی مب ــچ مدرک ــان هی ــا در آن زم ــد، ام ــایی ش شناس
بــر انتقــال انســان بــه انســان ویــروس وجــود نداشــت. 
در ژانویــه 2020، چــان و همــکاران شــواهدی از انتقال 
ویــروس کرونــا از انســان بــه انســان ارائــه کردنــد. 
امــروزه، انتقــال از انســان بــه انســان کامــال ثابت شــده 
اســت و ایــن انتقــال در درجــه اول از طریــق مســیر 
ــا  ــاس ب ــق تم ــتقیم از طری ــور غیرمس ــا به ط ــی، ی تنف
یــک ســطح آلــوده صــورت می گیــرد. در حقیقــت، 
بیمــاری توســط قطــرات، ذرات معلــق در هــوا و تماس 
نزدیــک گســترش می یابــد. انتقــال از طریــق مدفــوع 
باشــد.  امکانپذیــر  اســت  ممکــن  نیــز  دهــان  بــه 
ــل  ــد مث ــداد تولی ــاظ تع ــت SARS-CoV-2 از لح عفون
)R0( تعریــف می شــود کــه تخمیــن زده شــده ایــن 
مقــدار بیــن 2 تــا 3 باشــد، درحالی کــه ایــن عــدد بــرای 
 R0 ویــروس آنفوالنــزا 1.3 اســت. بــرای مقایســه ، مقــدار
ســرخک در کشــورهای پیشــرفته بیــن 15 تــا 20 و ســل 
بیــن 10 تــا 15 تخمیــن زده می شــود. الزم بــه ذکــر 
ــی  ــه نهفتگ ــه در مرحل ــال ک ــرد مبت ــک ف ــه ی ــت ک اس
ــز  ــت نی ــدون عالم ــل ب ــرد ناق ــک ف ــا ی ــت ی ــاری اس بیم
می توانــد ویــروس را منتقــل کنــد. در ســال 2003، 
مــورد   774 مــرگ  باعــث   SARS-CoV-1 اپیدمــی 
در میــان 8096  مــورد انســان شــد. تــا 16 آگوســت  
ــد  ــال تأیی ــورد ابت ــون م ــر 207 میلی ــغ ب ــداد بال 2021،تع
شــده COVID-19 در سراســر جهــان ثبــت شــده اســت 
بــر  بالــغ  و  فرانســه  در  آن  مــورد  میلیــون   6.5 کــه 
ــاری  ــن بیم ــایش از ای ــر ن ــرگ و می ــورد م 4،300،000 م
در سراســر جهــان ثبــت اســت کــه112,612 مــورد آن در 

ــت. ــه اس فرانس
کــه  اســت  پوشــی  ویــروس  یــک   SARS-CoV-2
پوشــی  غیــر  ویروس هــای  از  شــکننده تر  بســیار 
 ،A ماننــد ویــروس فلــج اطفــال، ویــروس هپاتیــت
ــدیم در  ــت س ــت. هیپوکلری ــره اس ــروس و غی روتاوی
غلظــت حداقــل 0.21% و پراکســید هیــدروژن مایــع در 
0.5% و زمــان در معــرض قرارگیــری 1 دقیقــه روی ایــن 
ــه  ــک مطالع ــن، ی ــت. همچنی ــذار اس ــروس تأثیرگ وی
ویــروس  ژنتیکــی  مــاده  کــه  داده  نشــان  چیــین 
کرونــا تــا حــد زیــادی در دمــای باالتــر از 56 درجــه 

ســانتیگراد تخریــب می شــود )شــرایط آزمایــش 56 
درجــه ســانتیگراد بــه مــدت 30، 45 یــا 60 دقیقــه 
یــا 92 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت 5 دقیقــه بــود(. 
پــس از یــک بــرریس در ادبیــات موضــوع، کامپفــت 
 10 براســاس  کــه  کردنــد  تأییــد  همکارانــش  و 
مطالعــه ای کــه اثــر دمــا بــر ویــروس کرونــا را بــرریس 
ــل  ــا حداق ــا ت ــروس کرون ــش وی ــرای کاه ــد، ب می کن
4 ســطح، ضــد عفونــی حرارتــی در دمــای 60 درجــه 
ســانتیگراد بــه مــدت 30 دقیقــه مــورد نیــاز اســت. 
ــای ــن غش ــرارتی پروتئی ــجمع حـ ــی  از تـ ــر ناشــــ ــن اث ای

 SARS-CoV-2 می باشد.
پراکســید هیــدروژن بخــار شــده )VHP(  )بیــوکل، 
و   27  ،  25 حجم هــای  در   )PA، USA هورشــم، 
نیــز  لیتــری   200 محفظــه  یــک  در  میلی لیتــر   33
ــن،  ــرد. همچنی ــن بب ــا را از بی ــروس کرون ــد وی می توان
چندیــن مطالعــه اثــر اشــعه UV را بــر روی خانــواده 
و  واکــر  اســت.  داده  نشــان  کرونــا  ویروس هــای 

همــکاران نشــان دادنــد که ویــروس کرونــا ویروس 
MHV )ویــروس هپاتیــت مــویش( نســبت بــه آدنــو 
ویــروس یــا باکتریوفــاژ MS2، 7 تــا 10 برابــر نســبت 
ــن در  ــرار گرفت ــس از ق ــت، و پ ــاس اس ــه UV-C  حس ب

طــول مــوج 254 معــرض  در 
نانومتــر، تنهــا 12%  قابلیــت بقــا دارد. گــروه دیگــری 
از محققــان کاهــش6log10 6.11 در مــدت 10 دقیقــه را 
ــش log10  5.91 در  ــروس MHV و کاه ــا وی ــرای کرون ب
مــدت 5 دقیقــه را بــرای ویــروس MERS-CoV پــس از 

قــرار گرفتــن در معــرض اشــعه UV-C در فاصلــه 1.22 
متــری بــا اســتفاده از سیســتم Surfacide و بــدون 
تعییــن طــول مــوج یــا دوز تابــش اشــعه مــاورا بنفــش 
دریافــت شــده توســط نمونــه هــا گــزارش کرده انــد. 
ــل،  ــی کام ــان از ضدعفون ــرای اطمین ــال ، ب ــن ح ــا ای ب
ــرای  ــر را ب ــورد نظ ــم م ــای جس ــمت ه ــام قس ــد تم بای
ــش  ــاورا بنف ــعه م ــرض اش ــی در مع ــان کاف ــدت زم م
طراحــی  امــا  شــود،  عفونــی  ضــد  تــا  دهیــد  قــرار 
ــکی  ــزات پزش ــاد تجهی ــوع زی ــک ها و تن ــده ماس پیچی
ــد. ــوار می کن ــیار دش ــه را بس ــن نتیج ــه ای ــتیابی ب دس
شــخی کــه در حــال صحبــت، ســرفه، عطســه یــا 
ــی را  ــحات تنف ــت، ترش ــان اس ــن آب ده ــرون ریخت بی
ــن  ــد. بزرگ تری ــع می کن ــوا دف ــره در ه ــورت قط به ص
قطــرات )< wm 5( در یــک دامنــه کوتــاه )حــدود 1 
ــر  ــرات ریزت ــه قط ــد، درحالی ک ــن می افتن ــه زمی ــر( ب مت
)کمتــر از 5 میکرومتــر( بــه شــکل ذرات معلــق در 
هــوا درمی آینــد کــه بــرای مــدت طوالنی تــری در هــوا 

معلــق باقــی می ماننــد. در مــورد قطــرات تنفــی، 
عفونــت از طریــق تمــاس مســتقیم بــا مخــاط بیــین 
یــا دهــان، یــا از طریــق تمــاس غیرمســتقیم دســت 
جراحــی  ماســک  یــک  بنابرایــن،  می شــود.  ایجــاد 
بــه شــما کمــک می کنــد تــا انتشــار ترشــحات را از 
راه هــای هوایــی بالقــوه محــدود کــرده و مقــدار آن را 
ــر  ــی نظی ــر عوامل ــرد را در براب ــانید و ف ــل برس ــه حداق ب
قطــرات تنفــی کــه قابلیــت انتقــال ویــروس را در 
در  کنیــد.  محافظــت  می دهنــد،  افزایــش  محیــط 

مقاله علمی

EN14683  جدول1:  انواع ماسک بر اساس استاندارد

Type I Type II Type IIR

(%BFE)اثر بخی فیلتر سازی باکتریایی ≥95 ≥98 ≥98
(Pa/cm2) فشار تفاضلی <40 <40 <60
(kPa)فشار مقاومت انتشار  / / ≥16.0
(CFU/g) ضدعفونی میکروبی ≤30



ویژه نامه تخصیص    8                                                                                                                  

یکـــــــــــــبار  پزشـــــــــــکی  وســایل  از  مجــدد  اســتفاده  فرانســه  در 
مصــرف حتــــــی اگــر اتحادیــه اروپــا در مقـــــررات جدیــد خــود تحــت 

شــرایط خــایص بــه آن اجــازه دهـــــــد ، همچنــان ممنــوع  اســت.

اصلــی  نقــش  )فیلتــردار(،   FFR ماســک های  مــورد 
آن هــا محافظــت از فــرد در برابــر استنشــاق عوامــل 
در  اســت.  )آئروســل(  هــوا  در  موجــود  بیمــاری زای 
مــورد  در  احتیاطــی  اقدامــات   ،COVID-19 مــورد 
»قطــرات تنفــی«، یعــین پوشــیدن ماســک پزشــکی 
و همچنیــن اقدامــات احتیاطــی در مــورد »تمــاس 
فیزیکــی« بــرای همــه افــرادی کــه بــا بیمــار آلــوده در 
ارتبــاط هســتند، توصیــه می شــود. بــا این حــال، در 
مــورد اقدامــات پزشــکی که آئروســل تولیــد می کند 
)روش تهاجمــی یــا مداخــالت در دســتگاه تنفی(، از 
ــل های  ــاق آئروس ــق استنش ــت از طری ــه عفون ــا ک آنج
ــی  ــات احتیاط ــد اقدام ــود، بای ــل می ش ــی منتق عفون
تنفــی بــا اســتفاده از ماســک فیلتــردار FFP2 صــورت 
پذیــرد. اقدامــات پزشــکی کــه خطــرات ذرات هــوازی 
ــذاری  ــت: لوله گ ــر اس ــوارد زی ــامل م ــی دارد، ش را در پ
/ لوله بــرداری، تهویــه مکانیکــی بــا مــدار تنفــی، 
آسپیراســیون  غیرتهاجمــی،  مکانیکــی  تهویــه 
فیزیوتراپــی  نایــی،  فیبروســکوپی  نــای،  داخــل 
آئروســل  می کنــد،  تولیــد  آئروســل  کــه  تنفــی 
ــرد  ــات عملک ــق، آزمایش ــرداری از حل ــی، نمونه ب درمان
تنفــی، درمــان بــا جریــان زیــاد اکســیژن و اقدامــات 
دندانپزشــکی بــا اســتفاده از ابزارهــای چرخــی بــا 

ــاال.  ــرعت ب س
ــی  ــف ضدعفون ــای مختل ــه روش ه ــبت ب ــد نس ــا بای م
ــس  ــن پ ــه از ای ــازار ک ــود در ب ــک های موج ــواع ماس ان
در نشــریات مختلــف عنــوان می شــوند، توجــه داشــته 
باشــیم. ماســک ها دو نــوع هســتند: ماســک هایی 
ــی  ــک های جراح ــکی )ماس ــتفاده پزش ــرای اس ــه ب ک
ــده اند  ــه ش ــر گرفت ــی( در نظ ــای بهداش ــا مراقبت ه ی
ــک های  ــردار )FFR(. ماس ــورت فیلت ــک های ص و ماس
جراحــی، تجهیــزات پزشــکی کالس 1 هســتند کــه 
عملکــرد آن ها بــا اســتاندارد EN-NF-14683 تنظیم 
ــی  ــاس اثربخ ــر اس ــت ب ــن اس ــا ممک ــود. آن ه می ش
فیلترســازی باکتریایــی بــه نــوع I یــا II تقســیم شــوند. 
در  مقاومــت  افزایــش  نشــان دهنده   IIR زیرگــروه 
ــی  ــک های جراح ــدول 1(. ماس ــت )ج ــار اس ــر انتش براب
کــه  شــده اند  تشــکیل  ســه الیه  از  کلــی  به طــور 
شــامل دو الیــه فاقــد بافــت در هــر دو طــرف الیــه 
ــی  ــده میان ــون فیلترکنن ــت بل ــه مل ــک الی ــی و ی میان

ــت. اس
 ،FFP2 فیلترکننــده  بیــین  و  دهــان  ماســک های 
توســط  کــه  اســت   FFR فیلتــردار  ماســک های 
مبتــال  بیمــاران  از  کــه  درمانــی  خدمــات  پرســنل 
توســط  بیماری هــا  انتقــال  عامــل  کــه  عفونــت  بــه 
آئروســل هســتند )به عنــوان  مثــال ســل، آبلــه مرغــان، 
ســرخک و غیــره( اســتفاده می شــود. ایــن مــوارد از 
تجهیــزات حفاظــت شــخی )PPE( طبــق مقــررات 
اروپایــی 425-2016 اداره می شــوند و بــا توجــه بــه 
پزشــکی  گروه هــای  در   EN-NF-149 اســتاندارد 
کالس 1 دســته بندی می شــوند. بســته بــه کشــور، 
کــه  دارد  وجــود  ماســک ها  از  مختلفــی  انــواع 
ــوند،  ــد می ش ــر تولی ــتانداردهای دیگ ــا اس ــق ب مطاب
آمریکایــی.   N95 تنفــی  ماســک  به عنوان مثــال 
ــر  ــک ها در براب ــه ماس ــد ک ــان می ده ــرف »N« نش ح
ــیون  ــد فیلتراس ــتند و »95« درص ــاوم نیس ــن مق روغ
ــود  ــز وج ــری نی ــک های دیگ ــواع ماس ــت. ان % 95 اس
می دهــد  نشــان   »P«(  P95 یــا   N99 ، N100 دارد: 
ماســک در برابــر روغــن مقــاوم اســت.( )جــدول 2(. 
مطابــق اســتاندارد EN149، + Al در رابطــه بــا FFRهــا ، 
کل نشــی بــه داخــل )TIL( بــر حســب مقــدار آئروســل 
ــد،  ــوذ کن ــر نف ــق فیلت ــد از طری ــه می توان ــی ک آزمای
مــورد   10 از  مــورد   8 حداقــل  می شــود.  تعریــف 
ــده  ــرای مصرف کنن ــه ب ــی ک ــابی نس ــن حس میانگی
ــه  ــی ب ــی کل ــد دارای نش ــود، نبای ــری می ش اندازه گی
ســمت داخــل باالتــر از درصدهــای مشــخص شــده 

ــد. باش
از   N95 ماســک  بــه  اروپایــی  معــادل  نزدیک تریــن 
ــت و در  ــک FFP2 اس ــازی، ماس ــت فیلترس ــر ظرفی نظ
برخــی از مطالعــات از ایــن معــادل اســتفاده شــده 
)منقــار   FFP2 ماســک  از  مختلفــی  اشــکال  اســت. 

اردکــی، ماســک تــا شــده، ماســک قالــب دار( وجــود 
دارد کــه عملکــرد آن هــا در آزمایــش نشــت )تســت 
انطبــاق بــا صــورت( بــا هــم برابــر نیســت. ماســک های 

هســتند.  N99 ماســک های  معــادل   FFP3
فیلترســازی  مختلــف  مکانیســم های  از  ماســک ها 
اســتفاده  ذرات  بــار  و  انــدازه  براســاس  آئروســل 
از نیروهــای  ایــن مکانیســم ها عبارتنــد  می کننــد: 
وانــدر والــس و نیروهــای الکترواســتاتیک. نیروهــای 
الکترواســتاتیک نقــش خــود را مطابــق بــار ذرات و 
تــا  می  کننــد  منحــرف  را  ذرات  و  کــرده  ایفــا  الیــاف 
آن هــا را بــه الیــاف بچســبانند. تأثیــر ماســک FFP2 تــا 

حــدودی براســاس آن ویژگــی اســت.
ســهم انــدازه هــر ذره در انتقــال بیمــاری کوویــد 19 تــا 
ــه  ــاس اعالمی ــت. براس ــده اس ــناخته مان ــروز ناش ــه ام ب

آکادمــی ملــی علــوم )ایــاالت متحــده( در 8 آوریــل 
ــر  ــا قط ــی ب ــا قطرات ــد ب SARS-CoV-2 ،2020  می توان
بــازدم  تنفــس  یــک  در  کــه  میکــرون   5 از  کمتــر 

ــود. ــش ش ــود دارد، پخ وج
ــال 2015  ــه در س ــی ک ــش در تحقیق ــر و همکاران فیش
آلودگــی  میــزان  تــا  داشــتند  قصــد  شــد،  منتشــر 
ماســک هایی کــه توســط کارکنــان تیــم پزشــکی 
بــا  کــه  افــرادی  همــان  یعــین  می شــد،  اســتفاده 
ســروکار  آنفوالنــزا  ویــروس  بــه  آلــوده  بیمــاران 
داشــتند و همچنیــن افــرادی کــه از ماســک اســتفاده 
نمی کردنــد، بــرآورد کننــد. دو عامــل مؤثــر عبــارت 
بودنــد از: غلظــت ویــروس در هــوای محیــط )کــه 
متناســب بــا نــوع اقــدام پزشــکی، اســتفاده از ماســک 
توســط بیمــار و تهویــه اتــاق بســیار متغیــر بــود( و 
بســیار  می توانــد  ماســک  از  اســتفاده  زمــان  مــدت 
ــق  ــروه تحقی ــرفه« ، گ ــدل »س ــد. در م ــاوت باش متف
بــرآورد کــرد کــه آلودگــی ماســک کارکنــان تیــم 
اســت  ســرفه  هــر  در  ویــروس   19 معــادل  پزشــکی 
بیــن  ســانی متری   60 فاصلــه  گرفتــن  درنظــر  بــا  و 
 355 میــزان  بیمــار،  و  بهداشــی  مراقبــت  کارمنــد 

ــرفه وجــود دارد. بنابرایــن، به نظــر  ویــروس در هــر س
ــان  ــک های کارکن ــرویس ماس ــی وی ــد آلودگ می رس
مراقبت هــای بهداشــی عمدتــا توســط ذرات معلــق 
ــیعی از  ــد وس ــه دی ــن مطالع ــود. ای ــاد می ش ــوا ایج ه
ــان  ــک های کارکن ــوه روی ماس ــی بالق ــزان آلودگ می
ایــن  بــر  و  می دهــد  ارائــه  بهداشــی  مراقبت هــای 
را   6log10 هــدف  مقــدار  کاهــش  حداقــل  اســاس، 
ــی در  ــد ضدعفون ــا فرآین ــد ب ــه بای ــد ، ک ــی ده ــه م ارائ
ــرای  ــردی ب ــت ف ــن حفاظ ــزات ایم ــن تجهی ــت تأمی جه
کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــی تضمیــن شــود. 
ــای  ــایی فراینده ــات ، شناس ــرور ادبی ــن م ــدف از ای ه
مختلــف مــورد اســتفاده بــرای ضدعفونــی ماســک 

ــود.  ب
روش ها

ایــن مقالــه اکنــون نشــریات مختلفــی را کــه در مــورد 
همه گیــری  دوره  طــول  در  ماســک ها  مدیریــت 

مــرور  کرده انــد،  منتشــر  را  مطالــی  کوویــد-19 
می کنــد. در مــورد ضدعفونــی ماســک، یــک مــرور 
جامــع ادبیــات موضــوع بــرای تعییــن مناســب ترین 
روش هــا انجــام شــد. بــه همیــن منظــور، جســتجویی 
در  زیــر  کلیــدی  کلمــات  بــا  و  موضــوع  ادبیــات  در 
Pubmed و Google Scholar در 18 مــه 2020 انجــام 
شــد: )پراکســید هیــدروژن یــا اشــعه فرابنفــش یــا 
اتیلــن اکســید، استریلیزاســیون یــا ضدعفونی یــا تمیز 
 N99 ــا ــورت N95 ی ــک ص ــا ماس ــک ی ــردن( و )ماس ک
یــا FFRهــا یــا دســتگاه های تنفــس فیلترکننــده( 
ــه در Google Scholar و  ــتجوها 745 نتیج ــن جس ای
ــج،  ــن نتای ــد. از ای ــه دادن ــه در Pubmed ارائ 920 نتیج
ــدند:  ــاب ش ــر انتخ ــای زی ــا معیاره ــق ب ــورد مطاب 36 م
روش  یــک  حداقــل  گــزارش   )ii اصلــی  مطالعــه   )1

ــا  ــا N95 ی ــی ی ــک های جراح ــده ماس ضدعفونی کنن
ماســک های فیلتــردار. چندیــن نشــریه روش هــای 

مختلــف را مقایســه کردنــد.

نتایج
پزشــکی  وســایل  از  مجــدد  اســتفاده  فرانســه  در 
مقــررات  در  اروپــا  اگــر  حــی  مصــرف  یکبــار   )MD(
جدیــد 745/2017 خــود تحــت شــرایط خــایص بــه 
ــارهای  ــت. فش ــوع اس ــان ممن ــد، همچن ــازه ده آن اج
ــا  ــن آن، م ــالل در تأمی ــی اخت ــا ح ــزات ی ــن تجهی تأمی
ــت  ــداوم مراقب ــان از ت ــرای اطمین ــه ب ــرده ک را وادار ک
بهداشــی،  مراقبت هــای  کارکنــان  از  حفاظــت  و 
آژانــس  درحالی کــه  کنیــم،  فکــر  راه حــل  ایــن  بــه 
ــای  ــوالت مراقبت ه ــا و محص ــین داروه ــوی ایم فرانس
ــت را  ــن فعالی ــازه ای ــی اج ــی )ANSM( به تازگ بهداش
داده اســت، امــا الزم اســت قبــل از هــر چیــز، محــدوده 
مشــخص  را  مجــددی  اســتفاده  چنیــن  الزامــات  و 

ــد. کن
ــی  ــاره ضدعفون ــده درب ــام ش ــات انج ــکل 1. مطالع ش

ــک ماس

خطــرات اصلــی کــه آلودگــی ماســک های یکبــار 
مصــرف بــا خــود بــه همــراه دارنــد، تغییــر در اثربخــی 
و  ماســک  شــکل  تغییــر  فیلترکننــده،  مــاده 
عــدم  اســت.  آن  تنفس پذیــری  کاهــش  همچنیــن 
تناســب ماســک بــا صــورت، دلیــل افزایــش میــزان 
نشــی و در نتیجــه محافظــت کمتــر از مصرف کننــده 

اســت.
بــا توجــه بــه توصیه هــای بیــن المللــی، مرکــز کنتــرل 
ماســک های  از  اســتفاده  آتالنتــا،   ،  )CDC( بیمــاری 
اســتفاده  به جــای  را  انقضــا  تاریــخ  از  پــس   N95
براســاس  می کنــد.  توصیــه  ماســک ها  از  مجــدد 
ــده  ــک تولیدش ــی روی 11 ماس ــه آمریکای ــک مطالع ی
بیمــاری  کنتــرل  مرکــز   ،2003-2002 ســال های  در 
ــر  ــود را از نظ ــرد خ ــک ها عملک ــه ماس ــان داده ک نش
و  کرده انــد  حفــظ  فیلترســازی  مقاومــت  و  کارآیــی 
بنابرایــن مدل هــای آزمایش شــده می تواننــد فراتــر 

از تاریــخ انقضــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، البتــه بــه 
و  شــده  بــرریس  ذخیره ســازی  شــرایط  اینکــه  شــرط 
بــازریس بصــری قبــل از اســتفاده انجــام شــود. تــا آنجــا 
 FFP2 کــه مــا می دانیــم، چنیــن مطالعــه ای بــرای
ایــن  امــا  نشــده،  انجــام  جراحــی  ماســک های  یــا 
وزارت  می رســند.  به نظــر  دلگرم کننــده  داده هــا 
ــتفاده  ــارس 2020 اس ــن در 27 م ــه همچنی کار فرانس
از ماســک های FFP2 را تحــت شــرایط خــاص، ازجملــه 
آن هــا  انقضــای  تاریــخ  از  مــاه   24 از  کمتــر  اینکــه 

ــرد. ــالم ک ــاز اع ــد، مج ــته باش گذش
یکبــار  ماســک های  آلودگی زدایــی  مــورد  در 
انــد، روش هــای  مصــرف کــه قبــال اســتفاده شــده 
حــال  در  یــا  گرفتــه  قــرار  ارزیابــی  مــورد  مختلفــی 
ارزیابــی هســتند: گرمــای خشــک  حاضــر در حــال 
اتیلــن اکســید، تابــش   ، )اتــوکالو(  ، بخــار  )کــوره( 
ــدروژن.  ــید هی ــا پراکس ــش )UV( ی ــاوراء بنف ــا، م گام
ســال  در  ضدعفونــی  مختلــف  فرایندهــای  تأثیــر 
 N95 ماســک های  روی  آل  دنیــز  توســط   2007
ملــی  مؤسســه  اســتانداردهای  بــا  مطابــق  کــه 
ایمــین و بهداشــت شــغلی آمریــکا )NIOSH( اســت 
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. روش هــای مبتــین بــر 
دلیــل  بــه  ســدیم  کربنــات  و  گلوتارآلدئیــد  یــد، 
شــد.  حــذف  آن هــا  تحریک کننــده  تنفــی  اثــرات 
و  پوســت  تحریــک  باعــث  کــه  نیــز  محصوالتــی 
احتمــاال اثــرات حســاس کننده می شــوند، رد شــدند: 
ــه،  ــوم چهارگان ــد، آمونی ــتیک، فرمالدئی ــید پراس اس

کلرهگزیدیــن. و  فنلــی  ترکیبــات 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بــرریس حفــظ عملکــرد مطابق 
بهداشــت  و  ایمــین  ملــی  مؤسســه  معیارهــای  بــا 
ــام  ــه انج ــورد مطالع ــای م ــکا و فراینده ــغلی آمری ش
ســانی گراد،  درجــه   80 بــاالی  دمــای  اســت:  شــده 
ســانتیگراد،  درجــه   70 در  ایزوپروپیــل  الــکل 
و  درصــد   5/25 بــاالی  غلظــت  در  ســفید کننده 
کاهــش  بــا  ســورفاکتانت  حــاوی  شــوینده  مــواد 
میــزان عملکــرد ماســک های FFP2 همــراه اســت. 
 H2O2 غوطه ورســازی بــه مــدت 30 دقیقــه در محلــول
بــا غلظــت 3% یــا 6% دارای عــوارض جانــی کمــی بــود 
، کــه تفــاوت چندانــی بــا مــوارد به دســت آمــده بــا 

نداشــت.  Sterrad 100NX
شــده  انجــام  مختلــف  مطالعــات   8 تــا   3 جــداول 
ارائــه  را   N95 و   FFP2 جراحــی،  ماســک های  روی 
اطالع رســانی  در  بیمــاری   کنتــرل  مرکــز  می دهــد. 
نظــر  بــه  کــه  کــرد  اعــالم   2020 آوریــل   1 در  خــود 
ــدروژن  ــید هی ــش، پراکس ــاوراء بنف ــعه م ــد اش می رس
و روش هــای قــرار گرفتــن در معــرض حــرارت مرطــوب 
ــزات،  ــک و تجهی ــود ماس ــا کمب ــه ب ــوارد مواجه در م
ــد  ــن بای ــد. همچنی ــا باش ــن روش ه امیدوارکننده تری
شــماری  بــی  ماســک  مدل هــای  کــه  کــرد  اشــاره 
بــه  یکســان  به طــور  آن هــا  همــه  و  دارد  وجــود 

نمی دهنــد. پاســخ  ضدعفونی کننده هــا 

آب اکسیژنه
پراکســید  داد،  نشــان  هلنــد  در  مطالعــه  یــک 
آلودگــی  رفــع  بــرای   )VHP( شــده  بخــار  هیــدروژن 
کارایــی  می رســد  به نظــر  و  اســت  مؤثــر  ماســک ها 
بــا  می شــود.  حفــظ  نیــز  اســتفاده  از  پــس  آن هــا 
آزمایــش  بــرای  کــه   FFP2 ماســک های  این حــال، 
در  و  بودنــد  جدیــد  گرفتنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد 
شــد  تســت  مــورد(   4( ماســک  چنــد  تنهــا  بــار  هــر 
انجــام  آزمایــش  از  قبــل  تمیــزکاری  هیچ گونــه  و 
داده  نشــان   3 جــدول  در  کــه  همان طــور  نشــد. 
ــید  ــف پراکس ــکال مختل ــه اش ــن مطالع ــده، چندی ش
هیــدروژن را آزمایــش کردنــد. پــس از بــرریس بصــری، 
ایــن  کــه  نمی رســید  به نظــر  مطالعــات  بیشــتر  در 
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــک ش ــب ماس ــث تخری ــد باع فراین
واقعــی  اثربخــی  مطالعــه  چندیــن  کــه  اســت 
ــه  ــد، بلک ــان ندادن ــک را نش ــی ماس ــد ضدعفون فراین
درعین حــال  و  کــرده  بــرریس  را  آن  امکان پذیــری 
یکپارچگــی بصــری ماســک ها را تضمیــن کردنــد.

جدول 2 :  خصوصیات انواع مختلف ماسک

(%) ظرفیت فیلترسازی (%) نشی ماکسیمم

FFP 1 &P 1 ≥80 22
FFP 2 & P 2 ≥94 8
N95 ≥95 0
N99 & FFP 3 ≥99 2
P 3 ≥99.95 0
N 100 ≥99.97 0
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بخار
ــانی گراد  ــه س ــای 121 درج ــار در دم ــا بخ ــی ب ضدعفون
بــه مــدت 15 یــا 20 دقیقــه نیــز توســط گروه هــای 
ــک های  ــورد ماس ــد در م ــش و هلن ــی در اتری تحقیقات
FFP2 پیشــنهاد شــد. وزارت بهداشــت عمومــی هلنــد 
نتایــج را منتشــر کــرد کــه نشــان مــی داد نــوع خــایص 
بــدون  بــار  دو  حداقــل  می توانــد   FFP2 ماســک  از 
فیلتراســیون  ویژگی هــای  در  قابل توجهــی  تغییــر 
ضدعفونــی شــود. درحالی کــه اســتفاده از ایــن روش 
اســت،  آســان  بهداشــی  مراقبت هــای  مراکــز  در 
از  تعــدادی  ویژگی هــای  تخریــب  بــه  منجــر  امــا 

به نظــر   .)4 )جــدول  می شــود  ماســک  مدل هــای 
پلــی  از  عمدتــا  کــه   FFR ماســک های  می رســد 
ســانی گراد  درجــه   165 ذوب  نقطــه  بــا  پروپیلــن 
را  ســانی گراد  درجــه   121 دمــای  شــده اند  تشــکیل 

نمی کننــد. تحمــل 

اتیلن اکسید
ــر  ــردن مقادی ــتریل ک ــت اس ــا قابلی ــید، ب ــن اکس اتیل
یــا  فیلتراســیون  تغییــر  بــه  منجــر  ماســک،  زیــادی 
و  بصــری  آزمایشــات  و  نمی شــود  تنفس پذیــری 
ــا  ــت. ب ــر اس ــز معتب ــه آن نی ــوط ب ــب مرب ــش تناس آزمای
این حــال، مســائلی در مــورد مقادیــر باقیمانــده اتیلن 
اکســید )EO( پــس از اســتفاده و خطــر مســمومیت 
ــایش  ــمومیت ن ــژه مس ــدگان، به وی ــرای مصرف کنن ب
بایــد  دارد.  وجــود  گلیکــول  اتیلــن  مونواســتات  از 
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه اتیلــن اکســید یــک 
عامــل تحریک کننــده پوســی، مخاطــی و تنفــی 
به صــورت  آن  معــرض  در  گرفتــن  قــرار  و  اســت 
مزمــن ســرطان زا بــوده و ســبب جهــش ژنتیکــی و 
ــات  ــق اطالع ــود. طب ــان می ش ــردان و زن ــاروری در م ناب
ایمــین  و  تحقیقــات  ملــی  مؤسســه  سم شــنایس 
فرانســه بــرای پیشــگیری از حــوادث و بیماری هــای 
شــغلی )INRS(، »قــرار گرفتــن در معــرض استنشــاق 
 )830ppm ــا ــن )50 ت ــورت مزم ــه ص ــن ب ــید اتیل اکس
خوکچــه  خرگــوش،  مــوش،  جونــدگان،  روی 
کلــی،  به طــور  شــد.  آزمایــش  رزوس  و  هنــدی 
غلظــت  گونه هــا،  بیــن  تفــاوت  مقــداری  علی رغــم 
ــزی، ادم،  ــه )خونری ــیب ری ــث آس ــا 330ppm باع 110 ت
تخریــب ریــه و ذات الریــه( می شــود. در غلظت هــای 
آســیب  بــا  مرتبــط  تنفــی  تحریــک  تنهــا  کمتــر، 
ــود دارد.  ــلولی وج ــیم س ــرخ تقس ــش ن ــا افزای ــی ی باف
بنابرایــن، زمــان هوادهــی کافــی بــرای انطبــاق بــا 
مقــدار محدودیــت مواجهــه در فعالیت هــای شــغلی 
ضــروری   1ppm معــادل   تعیین شــده،   )IOELC(
مــوردی  هیــچ  ویســکوزیتال،  مطالعــه  در  اســت. 
ــود.  ــاعت ب ــط 4 س ــی فق ــان هواده ــد و زم ــاظ نش لح
نویســندگان اظهــار کردنــد کــه ایــن زمــان بــا توجــه 
بــرای  اســتفاده  مــورد  اکســید  اتیلــن  دوزهــای  بــه 
مطالعــه  در  می رســد.  به نظــر  کافــی  ضدعفونــی 
دوم، هیــچ اشــاره ای بــه مســمومیت نشــده اســت. در 
ــز  ــد، مرک ــر ش ــل منتش ــدای آوری ــه در ابت ــه ای ک بیانی
کنتــرل بیمــاری توصیــه کــرد کــه از ایــن روش در 
شــرایط بحــران ویــروس کرونــا بــه دلیــل مســمومیت 

نشــود. اســتفاده  مصرف کننــدگان  احتمالــی 

اشعه ماوراء بنفش
ــیار  ــوع بس ــات موض ــه در ادبی ــی ک ــی از فرایندهای یک
مــاوراء  ضدعفونــی  گرفتــه،  قــرار  مطالعــه  مــورد 
بنفــش اســت کــه اثــر میکروب کــی آن در طــول 
ــا  ــت. ب ــده اس ــت ش ــی ثاب ــه خوب ــر ب ــوج 254 نانومت م
ــکل  ــد و ش ــی فراین ــوه طراح ــه نح ــته ب ــال، بس این ح
ممکــن  ماســک  از  خــایص  قســمت های  ماســک، 

اســت در معــرض اشــعه مــاوراء بنفــش قــرار نگیــرد و 
بنابرایــن هیــچ تضمیــین بــرای قابلیــت اطمینــان نتایج 
همــکاران،  و  برگمــان  مطالعــه  در  نــدارد.  وجــود 
فقــط ســطح خارجــی ماســک ها در معــرض اشــعه 
لینــدیس  مطالعــه  در  گرفــت.  قــرار  بنفــش  مــاوراء 
مقاومــت  آزمایــش  آن هــا  هــدف  کــه  همــکاران  و 
بنفــش  مــاوراء  اشــعه  برابــر  در   N95 ماســک های 
بــود، همــه قســمت های ماســک ها مــورد آزمایــش 
ــر  ــه قط ــره ای ب ــمت های دای ــط قس ــد: فق ــرار نگرفتن ق
و  میلــز  مطالعــه  در  شــد.  آزمایــش  ســانی متر   3.7
فقــط  بنفــش،  مــاوراء  اشــعه  درمــان  در  همــکاران 

الیــه بیرونــی ماســک ها در معــرض اشــعه مــاوراء 
بنفــش قــرار گرفــت. چربــی و بــزاق اســتفاده  شــده 
مصنوعــی بــود. مقــدار چربــی اســتفاده شــده روی 
ویــروس H1N1 هفــت برابــر بیشــتر از مــواردی بــود 
کــه در افــراد مبتــال بــه آکنــه یافــت می شــد و ایــن 
می کــرد.  جلوگیــری  فرابنفــش  اشــعه  اثــر  از  امــر 
دلیــل عــدم موفقیــت آزمایــش ســایه ایجــاد شــده 
ــن  ــرار گرفت ــه از ق ــت ک ــا اس ــا و نواره ــط چین ه توس
برخــی قســمت ها در معــرض اشــعه مــاوراء بنفــش 
بــه  ناهمگــن  ماهیــت  ایــن  می کنــد.  جلوگیــری 
ــت  ــط اس ــش مرتب ــاوراء بنف ــعه م ــی  اش ــدم  اثربخ ع

کــه توســط جانتــال گــزارش شــده اســت.

مایکروویو
بســیار  ماکروویــو  روی  مطالعــات  یافته هــای 
ناهمگــن اســت. بســته بــه مــدت زمــان قــرار گرفتــن 
ــک ها از  ــو، ماس ــدرت ماکرووی ــواج و ق ــرض ام در مع
نظــر ظاهــر و ویژگی هــا دچــار تخریــب می شــدند. 
نیــز  مرطــوب  محیط هــای  در  آب  احتبــاس  خطــر 

توســط فیشــر و همــکاران مطــرح شــد.

حرارت خشک یا مرطوب
همان طــور کــه در بخــش بــاال در مــورد بخــار ذکــر 
ــتگی  ــک، بس ــی ماس ــر یکپارچگ ــا ب ــر گرم ــد، تأثی ش
بــه دمــا و مــدل ماســک دارد. دمــای بیــش از حــد 
دهــد.  تغییــر  را  فیلترکننــده  مــاده  می توانــد  بــاال 
جــای تعجــب نیســت کــه ماســک در دمــای بــاالی 
ــه  ــود. از آنجاک ــب می ش ــانی گراد تخری ــه س 80 درج
ســانی گراد  درجــه   165 پلی پروپیلــن  ذوب  نقطــه 
اســت، حداکثــر دمــای قابــل تحمــل از 90-100 درجــه 

نمی کنــد. تجــاوز  ســانی گراد 

استفاده از سفیدکننده
ســرانجام، مطالعــات انجــام شــده بــا هیپوکلریــت 
مــاده  در  تغییــری  هیــچ  کننــده(  )ســفید  ســدیم 
ــداد.  ــان ن ــک نش ــری ماس ــا تنفس پذی ــده ی فیلترکنن
فعالیــت ویروســکی یــا باکتری کــی، بســتگی 
بــه غلظــت ایــن مــاده دارد. یافته هــای مربــوط بــه 
ــی  ــال، گاه ــا این ح ــت. ب ــن اس ــه ناهمگ ــن مطالع ای
ــک ها و  ــر ماس ــر ظاه ــث تغیی ــد باع ــن فراین ــات ای اوق
بــوی نامطبــوع می شــود و می توانــد مقــداری کلــر 

کنــد. آزاد  را  باقی مانــده 
مهم تــری  موضــوع  مــورد  در  دیگــر  روش هــای 
بــر  گامــا  تابــش  اثــر  گرفــت.  قــرار  آزمایــش  مــورد 
ــط  ــور توس ــال ظه ــای در ح ــازی ویروس ه غیرفعال س
فلدمــن و همــکاران براســاس کبالــت -60 تعییــن 
ــدازه  ــا ان ــدن ب ــال ش ــه غیرفع ــد ک ــر می رس ــد. به نظ ش
SARS- ،ژنــوم نســبت عکــس دارد. ویروس هــا )ابــوال
CoV، ویــروس مننژانســفالیت منتقلــه از طریــق کنــه، 
 5 و   1 محــدوده  در  غیــره(  و   A آنفلوانــزای  ویــروس 
غیرفعــال   1x10^6 غلظــت  و   )Gy  0.01  =  rad  1(  Mrad
شــدند. در آن مطالعــه، دوز Mrad 2( kGy 20( بــرای 

بــود.  کافــی  کرونــا  ویــروس  کــردن  غیرفعــال 
داده  نشــان  هلندی هــا  مطالعــه  کــه  همانطــور 
اســت، دوزهــای باالتــر از حــدود kGy 25 باعــث تغییــر 
تســت  امــا  نمی شــوند،   FFP2 ماســک های  شــکل 

از آلودگی زدایــی معتبــر نیســت. تناســب بعــد 

بحث و نتیجه گیری
مــورد  فراینــد  ضدعفونــی،  گرفتــن  درنظــر  بــرای 
بــه  الــزام،  حداقــل  یــک  به عنــوان  بایــد  اســتفاده 
)دارای  ضدعفونی کننــده  از  میانــی  ســطح  یــک 
برســد،  مایکوباکتریســدیک(  فعالیــت  حداقــل 
ضدعفونــی  بتوانــد  بایــد  ایــده آل،  حالــت  در  امــا 
بــرای  را  ایمــین  حداکثــر  و  کنــد  تضمیــن  را  کلــی 
اســتفاده کننده، فراهــم کنــد. بخــار، ماکروویــو و 
اشــعه مــاوراء بنفــش احتمــاال روش هایــی هســتند 
کمتریــن  ماســک  اســتفاده کنندگان  بــرای  کــه 
ضــرر را دارنــد، زیــرا هیچ گونــه بقایــای ســمی برجــا 
نمی گذارنــد و فقــط نفــوذ ذرات را به طــور متوســط 
)کمتــر از 5 درصــد( افزایــش می دهنــد. فراتحلیــل 
ــان داد  ــکاران نش ــرن و هم ــط اوه ــده توس ــام ش انج
ــید  ــفید کننده و پراکس ــاده س ــید، م ــن اکس ــه اتیل ک
ــر  ــل را تغیی ــوذ آئروس ــا نف ــری ی ــدروژن، تنفس پذی هی
شــیمیایی  روش هــای  می رســد  به نظــر  نمی دهنــد. 
تخریــب  باعــث  اتانــول،  و  ســفید کننده  ماننــد 

می شــوند.  ماســک 
آلــوده،  ماســک های  ویژگی هــای  حفــظ  بــرای 
فرایندهــای مــورد اســتفاده ترجیحــا بایــد بــا تجهیزات 
RUMED مــورد  در  شــوند.  انجــام  شــرایط  واجــد 
ضدعفونی کننده هــای  و  بخــار  فرانســوی،  هــای 
VH2O2 ،Sterrad NX، 130HPO یــا VPRO را شــامل 
ــورد  ــی در م ــچ اطالعات ــا هی ــال، م ــا این ح ــود. ب می ش
ضدعفونــی  متوالــی  چرخه هــای  احتمالــی  تعــداد 
نداریــم. ایــن مــورد بــه ندرت مــورد بــرریس قــرار گرفته 
ایــن،  بــر  عــالوه  اســت.  محــدود  بســیار  احتمــاال  و 
تعــداد کمــی از تیم هــای تحقیقاتــی روی ضدعفونــی 
بــا اتــوکالو متمرکــز شــده اند، کــه بــا ایــن وجــود 
بــه دلیــل در دســترس بــودن آن در چندیــن مؤسســه 
به نظــر  جالــی  جایگزیــن  بهداشــی،  مراقبت هــای 
می رســد. ســرانجام، مطالعــات بســیار کمــی اســتفاده 
کــردن  تمیــز  شــامل  کلــی  ضدعفونــی  فراینــد  از 
)اقدامــات مکانیکــی در ترکیــب بــا مــواد شــوینده(، 
ایــن  اســت.  داده  نشــان  ضدعفونــی  و  بســته بندی 
مــوارد شــرایط غیرقابل تفکیــک بــرای تضمیــن ایمــین 
ضدعفونــی وســایل پزشــکی دارای قابلیــت اســتفاده 
ــی از  ــداد کم ــب، تع ــن ترتی ــه همی ــتند. ب ــدد هس مج
و  گرفتنــد  قــرار  آزمایــش  مــورد  ماســک  مدل هــای 
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــان ب ــور یکس ــا به ط ــه آن ه هم
آلودگی زدایــی پاســخ نمی دهنــد. بیشــترین مــدل 

مــورد آزمایــش ماســک برنــد N95 3M مــدل 1860 
ــری و  ــرض قرارگی ــان در مع ــابه، زم ــور مش ــود. به ط ب
مقادیــر مــواد ضدعفونی کننــده در مطالعــات بســیار 
در  توافقــی  هیــچ  امــروز،  بــه  تــا  اســت.  ناهمگــن 
ــار  ــک های یکب ــی ماس ــع آلودگ ــرای رف ــورد رویش ب م
مصــرف در بخــش مراقبت هــای بهداشــی به دســت 

ــت. ــده اس نیام

ســیم  بــی  کننــده  ثبــت  دســتگاه  یــک  دیتاالگــر  
و  هــا  آزمایشــگاه  توســط  کــه  اســت  بــاال  کارایــی  بــا 
ــت.  ــده اس ــد ش ــکی تولی ــزات پزش ــای تجهی ــرکت ه ش
دســتگاهی اســت کــه داده هــای تعریــف شــده توســط 
کاربــر  یــا حســگرها را در طــول یــک زمــان مشــخص 
ــل  ــک و قاب ــا کوچ ــر دیتاالگره ــد، اکث ــی کن ــره م ذخی
ــاربرد  آزمایشـــــگاهی،  تســـت  و ــتند و کــ حمــــل هســ

 اندازه گیری را دارند.

دیتــا الگــر یــک سیســتم قابــل تنظیــم اســت کــه کاربــر 
مــی توانــد زمــان ثبــت یــک ســیکل را ضبــط کــرده و 
الگــو را در هــر زمــان تغییــر دهــد و داده بــه صــورت 

ــت.  ــاپ اس ــش و چ ــل نمای ــی قاب ــا گرافیک ــددی و ی ع
ــت   ــار را ثب ــت و فش ــا، رطوب ــد دم ــی توان ــتگاه م ــن دس ای
ــد.  ــل کن ــزار منتق ــرم اف ــا ن ــرور  ی ــه س ــات را ب ــن اطالع و ای
ــه  ــا را تجزی ــد داده ه ــی توان ــتگاه م ــن دس ــن ای همچنی
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــرده و مطاب ــیر ک ــل و تفس و تحلی

ــد. ــق ده ــده تطبی ــف ش تعری

چگونگی عملکرد یک دیتا الگر؟
دیتاالگرهــا از سنســورهایی بــرای تبدیــل محــرک هــا و 

پدیــده هــا بــه ســیگنال هــای الکترونیکــی اســتفاده 
مــی کننــد و ســپس ایــن ســیگنال هــا بــه رایانــه یــا 
حافظــه مــورد نظــر منتقــل مــی شــود و در آخــر ایــن 
ســیگنال هــا توســط نــرم افــزار تحلیــل مــی شــوند.

اجزای دیتاالگر؟
سخت افزار برای تبدیل سیگنال ها	 
ــه 	  ــا ک ــدت داده ه ــد م ــازی بلن ــره س ــزار ذخی ــخت اف س

ــد. ــه باش ــا رایان ــه ی ــد کارت حافظ ــی توان م
نــرم افــزار دیتاالگــر آزمایشــگاهی کــه بــرای تحلیــل و 	 

نمایــش داده هــا اســت.

انواع ورودی دیتاالگرها
ــا  ــی از ورودی ه ــواع مختلف ــد ان ــی توانن ــا م دیتاالگره
ــود  ــد ورودی وج ــا چن ــن دیتاالگره ــد. همچنی را بپذیرن
ــد  ــوع ورودی  مانن ــد ن ــا چن ــد دو ی ــی توانن ــه م ــد ک دارن
دمــا و رطوبــت و یــا دمــا و فشــار را بپذیرنــد. برخــی از آنهــا 
ــد. ــت کنن ــواع ورودی را دریاف ــه ان ــد هم ــی توانن ــی م ح

متداول ترین انواع ورودی دیتاالگر:
فشــار : انــدازه گیــری فشــار گازهــا و مایعــات از جملــه . 1

فشــار اتمســفر و آب .
ــری . 2 ــدازه گی ــرای ان ــد ب ــی توانن ــا م ــر ه ــا : دیتاالگ دم

دماهــای بســیار بــاال و بســیار پاییــن اســتفاده شــوند.
رطوبــت . 3 میتواننــد  ســنج  رطوبــت  هــای  دیتاالگــر 

ــا  ــتاندارد ی ــای اس ــد ه ــار آب را در واح ــت بخ ــی و غلظ نس
کننــد. آوری  جمــع  متریــک 

ولتــاژ : دیتاالگــر هــای ولتــاژ میتواننــد بــا هــر نــوع . 4
انــدازه گیــری ولتــاژ ســازگار باشــند از فشــار تــا گشــتاور، 

ــرو . ــار و نی ب
جریان:دیتاالگــر هــای جریــان شــامل طیــف وســیعی . 5

بــرای  اغلــب  و  هســتند    DC و   AC دیتاالگرهــای  از 
 نظــارت بــر تجهیــزات ســاختمان اســتفاده مــی شــوند.

اطمینــان  کــور،  نقــاط  شناســایی  بــرای  دیتاالگــر  از 
کالیبراســیون  بــرای  همینطــور  و  استریلیزاســیون  از 
دســتگاه هــای تجهیــزات پزشــکی تــازه نصــب شــده 
و یــا تعمیــر شــده، کنتــرل واکسیناســیون و کنتــرل 

دارویــی اســتفاده مــی شــود. 
ــش  ــتگاه افزای ــن دس ــتفاده از ای ــدف اس ــت ه و در نهای

ــت. ــکی اس ــای پزش ــتگاه ه ــان دس ــره وری و راندم به

تازه ها
Data loggers  برای اندازه گیری 

دما، فشار و رطوبت

سعید عبایس

گرمــای  توســط  مصــرف  یکبــار  ماســک های  آلودگی زدایــی 
یــا  بنفــش  مــاوراء  گامــا،  تابــش  اکســید،  اتیلــن   ، بخــار  خشــک، 

هیــدروژن.  پراکســید 
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آلمــان  بیمارســتانی  بهداشــت  انجمــن  کنفرانــس 
ــی  ــاری از 12 ال ــن و انحص ــورت آنالی ــه به ص )DGKH( ک
14 آوریــل برگــزار شــد، دو جلســه را بــه آماده ســازی 
در  داد.  اختصــاص  پزشــکی  دســتگاه های  مجــدد 
جلســه اول، بحث هایــی راجــع بــه نحــوه آماده ســازی 
مجــدد آندوســکوپ های منعطــف حســاس بــه دمــا 

ــد. ــرح ش مط

)GA( روش تشخیص سریع گلوتارآلدهید
تمیزکننــده  فناوری هــای  شــرکت  از  ورل  مارکــول 
WTF، یــک سیســتم تشــخیص ســریع را بــرای ذرات 
آندوســکوپ ها  روی  آلدهیــد  گلوتــار  باقیمانــده 
دســتگاه های  آماده ســازی  کــرد.  معرفــی 
ضدعفونــی  و  پاکســازی  به وســیله  آندوســکوپ، 
می گیــرد.  صــورت  شــیمیایی-حرارتی  کــردن 
اســتفاده   GA از  فرایندهــا  درصــد   80 آلمــان،  در 
می کننــد. باقیمانده هــای گلوتارآلدهیــد در طــول 
تمــاس  مخاطــی  غشــای  بــا  بعــدی  آندوســکوپی 
ــت  را  ــون کولی ــی همچ ــای التهاب ــته و واکنش ه داش
باقیمانــده  ذرات  درحالی کــه  می آورنــد.  به وجــود 
داده هــای  براســاس  کامــل،  به صــورت  بایــد 
مدل هــای انســانی حــذف شــوند. مقــدار حداکثــر 
1.5 میکروگرم/ســانی مترمربع بــرای آن هــا لحــاظ 

اســت. شــده 
طبــق   ،GA باقیمانــده  منظــم  بــرریس 
آلمــان   BFARM و   KRINKO دســتورالعمل های 
تســت های  امــا  اســت،  ضــروری  درمانــی  مراکــز  در 
زمان َبــر  و  گــران  نســبتا  پیچیــده،  آزمایشــگاهی 

 . هســتند
براســاس  ســریع،  تشــخیص  اندیکاتــور  امــروزه 
آنزیم هــا معرفــی شــده اســت. ایــن مــاده در کنــار 
ــی را  ــش رنگ ــای واکن ــاص ، فرآورده ه ــم خ ــک آنزی ی
به وجــود مــی آورد. در حضــور باقیمانــده GA، رنــگ 
 GA ــص ــال مخت ــش کام ــن واکن ــود؛ ای ــد می ش ناپدی

ــت. اس
نقــاط  روی  دقیقــه   10 بــرای  آنزیمــی  اندیکاتــور 
نمونه گیــری آندوســکوپ اعمــال می شــود. تغییــر 
 GA رنــگ مشــخص می کنــد کــه آیــا باقیمانده هــای
از حــد مجــاز در ناحیــه نمونه گیــری فراتــر رفتــه اســت 

ــر؟ ــا خی ی
نتیجــه در آزمایــش واقعــی چگونــه بــود؟ مجموعــا 11 
آندوســکوپ در ســه بیمارســتان نمونه گیــری شــد. 
ــای  ــا باقیمانده ه ــکوپ ب ــه 6 آندوس ــداد 11 نمون از تع
شناســایی  چشــمگیر  میــزان  بــه  آلدهیــد  گلوتــار 
از  گســترده تر  مشــکل  ورل،  نظــر  بــه  شــده اند. 
اندیکاتورهــای  می شــد.  تصــور  کــه  اســت  چیــزی 
در  منظــم  بــرریس  مناســب  جدیــد  تشــخیی 

اســت.   CSR و    CSSD واحدهــای 

بدنــه  در  تخریــب  و  تغییــر  نامطلــوب،  آبکــی 
توســط  به خوبــی   GA بــاالی  حضــور  و  آندوســکوپ 
اندیکاتــور  می شــوند.  داده  تشــخیص  اندیکاتــور 
مشــابهی نظیــر تشــخیص GA بــرای پراســتیک اســید 
توســعه  و  طراحــی  دســت  در  حاضــر  حــال  در  نیــز 

اســت. 

آبکیش یا عدم آبکیش؟
تســت  اگســبورگ،  شــرکت  از  تیمــزل  ســلن 
مطابــق  آندوســکوپ ها  میکروبیولوژیــک 
هــم  بــا  را   KRINKO و   DGKH دســتورالعمل های 
کــه  شــد  مطــرح  ســؤالی  اســت.   کــرده  مقایســه 
توصیه هــای  طبــق  نــه؟  یــا  اســت  نیــاز  آبکــی  آیــا 
کمیته هــای  توســط  شــده  تهیــه   KRINKO
عفونــت،  از  پیشــگیری  و  بیمارســتان  بهداشــت 

مــوارد قابــل تســت محــدود بــه نمونــه ای از  خــود 
بخــش  آندوســکوپ،  کانــال  شستشــو،  محلــول 
اپتیــک و بدنــه آندوســکوپ هســتند. در سیســتم 
دئودنســکوپ، اهــرم البــاران نیــز تســت می شــود. 
DGKH تســت عمیق تــر نمونــه محلول هــای تخلیــه 
ــه  ــکوپ را توصی ــای اندوس ــام کانال ه ــی از تم دریاف

 . می کنــد
در  صورت گرفتــه  میکروبیولوژیــک  تســت های 
بیمارســتان  بهداشــت،  و  محیــط  پزشــکی  واحــد 
ــا 2020  ــال های 2017 ت ــن س ــبورگ بی ــگاه اگس دانش
 ،DGKH ، در گذشــته ارزیابــی شــده اند. تســت های 
بــه  نســبت  کمتــری  رضایت بخــی  نتایــج  نظــر  از 

دارنــد.  KRINKO تســت های 
کمکــی،  و  آندوســکوپ  مکــش  کانال هــای 
ــت های  ــتند. تس ــوب هس ــج نامطل ــتر نتای ــأ بیش منش
تمــام  بــرای  مطلوبــی  نتایــج  آندوســکوپ،  کانــال 
ــت.  ــته اس ــراه نداش ــه هم ــکوپ ب ــای اندوس کانال ه
به نظــر تیمــزل، رشــد آلودگــی میکروبــی به ویــژه 
آندوســکوپ ها  کمکــی  و  مکــی  کانال هــای  در 

چشــمگیر اســت.
رشــد میکروبــی به طــور خــاص پــس از آماده ســازی 
کمکــی  و  مکــش  کانال هــای  در  مجــدد، 

می شــود. مشــاهده  آندوســکوپ ها 
روی  ســخنگو  کنفرانــس،  موضــوع  به عنــوان 
اســتفاده از محفظه هــای خشــک کننده و اســتاندارد 
روش هــای   C ضمیمــه  در  دارد.  تأکیــد   EN-16442

ــورت  ــی در ص ــی هوای ــای میکروب ــرریس آلودگی ه ب
تیمــزل،  شــده اند.  بــرریس  محفظــه  در  نگهــداری 
تخلیــه  و  بارگیــری  یعــین  آلودگــی،  ریســک های 
کابینــت و ســایر شــرایط نامطلــوب را شــرح می دهــد. 
ــد  ــوا بای ــی ه ــب میکروب ــی و ترکی ــطوح داخل ــذا س ل
در ایــن محفظه هــا بــرریس شــوند.  تیمــزل نتایــج ایــن 
تســت ها را نیــز بــرریس کــرده اســت. ســطوح داخلــی، 
هــر ســه مــاه یکبــار تســت می شــوند. ترکیــب هــوا بــا 
ــا  ــود. ت ــرریس می ش ــالیانه ب ــورت س ــز به ص ــوح نی صط
ــاهده  ــی مش ــه غیررضایت بخ ــچ نتیج ــروز، هی ــه ام ب
ــت  ــا کیفی ــت ب ــین مدیری ــه مع ــن ب ــت و ای ــده اس نش

آندوسکوپ هاســت. مجــدد  آماده ســازی  در  بــاال 
تیمــزل اینگونــه نتیجه گیــری کــرده کــه صحــت 
دســتورالعمل های  طبــق  اندیکاتورهــا  دقــت  و 
بــرای  نتیجــه  ایــن  اســت.  انــکار  غیرقابــل   DKGH

ــی و  ــای مک ــا کانال ه ــده ب ــکوپ های پیچی آندوس
دارد.  وجــود  نیــز  کمکــی 

مارتیــین  هیــک  کنفرانــس،  بحث هــای  ادامــه  در 
 ،DKGH دســتورالعمل های  کــه  می کنــد  اشــاره 
طبــق دســتورالعمل های KRINKO هســتند. تفســیر 

آن هــا دقیقــا یکســان اســت. 

بیوفیلم ها مزایای پراستیک اسید با PH خنیث
ــتیک  ــای پراس ــه مزای ــع ب ــل راج ــن بری ــه، فلوری در ادام
اســید  پراســتیک  بــه  نســبت  خنــی   PH بــا  اســید 
میکروارگانیســم های  کاهــش  بــرای  معمولــی، 
می دهــد.  توضیــح  بیوفیلم هــا  در  موجــود 
ــژه در  ــتند به وی ــدی هس ــش ج ــک چال ــا ی بیوفیلم ه
ــخی   ــه س ــه ب ــکوپ ها ک ــدد آندوس ــازی مج آماده س

کــرد. برطــرف  را  آن هــا  می تــوان 
پراســتیک اســید معمــوال بــرای آماده ســازی مجــدد 
بــه  نســبت  و  مــی رود  بــه کار  آندوســکوپ ها 
تثبیــت  احتمــال  زیــرا  دارد،  برتــری  گلوتارآلدهیــد 
و  اســت  کمتــر  اســید  پراســتیک  توســط  پروتئیــن 
آندوســکوپ  در  بیوفیلم هــا   تشــکیل  احتمــال 

می یابــد. کاهــش 
بــرای بــرریس منافــع پراســتیک اســید بــا PH بافــر بــرای 
ــر  ــدون باف ــر و ب ــا PH باف ــوارد ب ــا، م ــذف بیوفیلم ه ح
ــا    ــی بیوفیلم ه ــداد کلون ــش تع ــدرت کاه ــر ق از نظ
مقایســه می شــوند. بــرای ایــن منظــور، بیوفیلم هــای 
 PA14 DSM19882 ارژینوســا  ســودوموناس 

داده  پــرورش  میکروتیتــر  چاهک هــای  روی 
شــدند. بیوفیلم هــا پــس از 24 یــا 72 ســاعت بــرای 
ــه  ــر هفت ــا آخ ــک روز کاری ی ــرایط در ی ــازی ش شبیه س
بــه کار رفتنــد. در آخــر هفتــه در شــرایط اضطــراری، 
آماده ســازی  تــا  می کشــد  طــول  بیشــتری  زمــان 

مجــدد شــروع شــود.
ــای 39  ــید در دم ــتیک اس ــف پراس ــای مختل غلظت ه
درجــه و بــا تمــاس 5 دقیقــه ای تســت شــدند. ایــن 
 RDG مــوارد منعکس کننــده شــرایط عــادی در بریــل

ــت.  اس
به نظــر می رســد در حالت هــای بافــر و بــدون بافــر، 
حــذف  کامــل  به طــور  ســاعته   2 بیوفیلم هــای  
ــاعته  ــای 72 س ــر، بیوفیلم ه ــوی دیگ ــوند. از س می ش
ــوند. ــذف نمی ش ــال ح ــه کام ــای مربوط ــا محلول ه ب
آندوســکوپ ها  حــد  از  بیــش  نگهــداری  از  بایــد 

کــرد جلوگیــری  مجــدد  آماده ســازی  از  قبــل 
موثرتــر  مراتــب  بــه  بافــری،  اســید  پراســتیک  البتــه 
اســت. علــت ثابــت شــدن مــواد پلیمــری برون ســلولی 
 PH .بــا محلــول ضدعفونــی بــدون بافــر اســت )EPS(
ــش  ــم را افزای ــای بیوفیل ــدن پلیمره ــه ش ــیدی لخت اس
ــی  ــه ضدعفون ــبت ب ــتری نس ــع بیش ــذا مان ــد. ل می ده
باکتــری  ســلول های  از  حفاظــت  و  گرفتــه  صــورت 
PH خنــی-  صــورت می گیــرد. پراســتیک اســید بــا 
ســایر  بــر  کهنه تــر،  بیوفیلــم  حــذف  در  بافــری، 

دارد. برتــری  اســیدی  فرمول هــای 
کــه  داده  نشــان  نتایــج   ، اینکــه  بعــدی  نکتــه 
از  قبــل  آندوســکوپ ها  حــد  از  بیــش  نگهــداری 

نیســت. مناســی  گزینــه  مجــدد،  آماده ســازی 

ــج  ــب نتای ــرای کس ــیش ب ــازی- آبک ــیش- پاکس آبک
ــر بهت

آماده ســازی  تأییــد  فراینــد  از  بخــی  به عنــوان 
وضعیــت  بــرریس  آندوســکوپ ها،  مجــدد 
واقعــی،  اســتفاده  از  پــس  میکروبیولوژیــک 
دســتورالعمل های   10 ضمیمــه  طبــق 
صــورت   DGKH,DEGEA,DGSV,DGVS,AKI
تمــام  از   نمونه هایــی  امــر،  ایــن  بــرای  می گیــرد. 
کانال هــای آندوســکوپ های شستشــو داده شــده 
ــل  ــم ها و عوام ــی میکروارگانیس ــداد کل ــه و تع تهی
بیمــاری زا تعییــن می شــوند. بــرریس می شــود کــه آیــا 
ــای  ــتخراج نمونه ه ــرای اس ــه ب ــه کار رفت ــوی ب شستش
میکروارگانیســم  میــزان  روی  اولیــه،  آبکــی 

خیــر؟  یــا  دارد  اثــر  باقی مانــده 
 ،PTFE )شــیر  نمونــه  تســت  مــدل  از  اســتفاده  بــا 
و  واکنــی  لختــه  گوســفند  خــون  بــا  آلوده شــده 
در  مشــاهده  نرخ هــای  فاکــوم(،  انترکوکــوس 
کلریــد،  ســدیم  از  اســتفاده  از  پــس  آزمایشــگاه،   9
شــدند.  تعییــن   T+ THIO محلــول  و   DNP، FHM

آماده سازی مجدد 

ابزار های جـــــــراحی 

و استریلیزاسیــــون 

آنها

 DGKH کنفرانس
12 الـــــی 14 آوریل 2021  آلمان

فاطمه دهقانی 

آماده ســازی  از  پــس  خــاص  به طــور  میکروبــی  رشــد 
ــکوپ ها  ــی آندوس ــش و کمک ــای مک ــدد، در کانال ه مج

می شــود. مشــاهده 
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انجــام  رابیــن  رانــد  توســط  کــه  تســت  ایــن  نتایــج 
معنــاداری  اختــالف  هیچگونــه  داد،  نشــان  شــد 
بیــن نرخ هــای مشــاهده شــده در آزمایشــگاه های 

اســت. نداشــته  به دنبــال  مختلــف 
و  پاکســازی  از  اســتفاده  دیگــری،  آزمایش هــای 
شستشــوی مجــدد را بــرریس کردنــد. طراحــی ورل 
آبکــی  پاکســازی-   – آبکــی  روش  به عنــوان 
بازیابــی  نــرخ  رویکــرد  ایــن  اســت.  شــده  معرفــی 
در  برابــر   25 انــدازه  بــه  را  میکروارگانیســم ها 
ــد. روش  ــش می ده ــادی افزای ــی ع ــا آبک ــه ب مقایس
نهایــی  ممکــن  زمــان  ســریعترین  در  اصالح شــده 

. د می شــو
مالحظــات  برلیــن،  دانشــگاه  از  مارتیــین  هیــک 
تأییــد مراحــل پاکســازی و ضدعفونــی کــردن را در 
 2020 جــوالی  در  و  تهیــه   DIN58341 چهارچــوب 
منتشــر کــرده اســت. هــدف ایــن اســتاندارد، تعریــف 
موجــود  اســتانداردهای  مؤلفه هــای  و   مالحظــات 
پیاده ســازی  و   )EN ISO 15883-1 2 4 5( اســت 
تســهیل می شــود؛ هــدف ارتقــای چشــمگیر کیفیــت 
و اجتنــاب از مشــکالت براســاس تصویربــرداری اســت. 
به صــورت  تاییــدی،  گــزارش  در  ســه گانه  تســت 

مرحلــه بــه مرحلــه انجــام می شــود.
اســتاندارد  تنظیــم  بــرای  برنامه هایــی  ابتــدا،  در 
انتخــاب عامــل تأییــد مدنظــر بودنــد، امــا اصالحاتــی 

شــدند. اعمــال  آن هــا  روی 

مارتیــین بــه جنبه هــای مختلــف تأییــد کیفیــت مــوارد 
ــردی  ــد عملک ــی )OQ( تأیی ــد عملیات ــب )IQ(، تأیی نص
)PQ( و تکــرار PQ طبــق شــرایط عــادی یــا طبــق دالیــل 
ــف  ــل مختل ــات مراح ــت. مالحظ ــه اس ــاص پرداخت خ
آماده ســازی مجــدد و پاکســازی و ضدعفونــی کــردن 
جدولــی،  ضمیمــه  نگرفته انــد.  قــرار  توجــه  مــورد 

ــد. ــان می ده ــن کار را نش ــام ای ــان انج چیدم
دانش فین نیروی انسانی

مارتیــین تأکیــد می کنــد کــه دانــش میکروبیولــوژی 
ضــروری  صحیــح،  نمونه گیــری  از  اطمینــان  بــرای 
اســت. ایــن بــرای بــرریس کامل تــر در آزمایشــگاه نیــز 
اپراتورهایــی  کیفیــت،  نهایــی  مســئول  اســت.  الزم 

ــند. ــوردار باش ــش الزم برخ ــد از دان ــه بای ــتند ک هس
قابــل  مــواردی  چــه  ضدعفونی کننــده  فوم هــای 

هســتند؟ بــرریس 
جنبه هــای  بــه  ُبــن،  دانشــگاه  از  گبــل  یورگــن 
ــای  ــت زا، فوم ه ــواد عفون ــوب م ــت مطل ــدی تس کلی
آماده ســازی مجــدد تجهیــزات پزشــکی اشــاره کــرده 
ســطح  کــردن  ضدعفونــی  ســنی  روش  وی  اســت. 

و  پاکســازی  مؤلفــه  بــا  و  پاکســازی  مؤلفــه  بــدون 
از قبــل آمــاده را معرفــی کــرده اســت. مزیــت مــواد 
ســهولت  اســپری،  روش  بــه  ضدعفونی کننــده 
رســیدن بــه ســطوح مشــکل دار اســت، امــا عیــب ایــن 

اســت. آئروســل  تولیــد  روش 
ســطح  ضدعفونــی  بــرای  رفتــه  کار  بــه  حالت هــای 
می رونــد.  بــه کار  وفــور  بــه  پزشــکی  تجهیــزات  و 
فوم هــا منجــر بــه تولیــد آئروســل نمی شــوند، امــا 
بــا مقــدار  از فــوم،  بایــد گفــت کــه حجــم زیــادی 
کمــی مایــع تولیــد می شــود. یــک ســطح مرطــوب 
ــن  ــه ای ــه همیش ــی دارد. البت ــی کم ــت ضدعفون قابلی
ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا مقــدار کافــی از مــاده 

اســت؟ شــده  اســتفاده  ضدعفونی کننــده 
ایــن فوم هــا بــه روش هــای مختلفــی ب کار می رونــد 
پــس  کــردن  پــاک  و  ســطح  روی  فــوم  اســپری   -1  :
توزیــع  و  ســطح  روی  فــوم  اســپری   -2  ، تمــاس  از 
مکانیکــی و خشــک کــردن در شــروع تمــاس 3- 
خشــک  و  تمیــز  ســطح  روی  فــوم  کــردن  اســپری 

کــردن.
روش تســت مطابــق روش اعمالــی انتخــاب می شــود. 
نســبت حجــم بــه ســطح، مناســب فوم هــا نیســت 
از  پــس  تمیزکننــده  مــاده  کــه  هنگامــی  به ویــژه 

اســپری مســتقیما پخــش می شــود. 
توسعه روش های تست برای شوینده ها

تســت  بــرای   DKGH کارگــروه  در  ورل  مارکــول 

اســت.  داشــته  حضــور  نیــز  شــوینده ها  روی 
پاک کننــده  مــواد  تســت  روش هــای  هرچنــد 
به خوبــی توصیــف شــده اند، امــا هیــچ روش تســت 
تجهیــزات  پاک کننده هــای  بــرای  پذیرفته شــده ای 
ــعه  ــال توس ــادی به دنب ــای زی ــد. گروه ه ــود ندارن وج
ایــن روش هــای تســت هســتند. ورل گــزارش توســعه  
مــدل تســت براســاس فیبریــن به عنــوان تســت جــرم، 
پاکســازی  در  شــوینده ها  کارایــی  مقایســه  بــرای 
ــعه روش  ــاس توس ــت. براس ــرده اس ــه ک ــی را ارائ دس
در  غیرمحلــول  فیبریــن  جــرم   نوآورانــه،  پاکســازی 
آب روی PCD، بــه حالــت محلــول تبدیــل شــده و بــا 
اندازه گیــری  پروتئیــن  ســنجش  ســنی  روش هــای 

.)OPA، BCA می شــود)روش 
کارایــی  مقایســه ای  تســت  جدیــد،  تســت  مــدل 
بــدون  غوطــه وری  مــدل  در  مختلــف  شــوینده های 
تکــرار  می کنــد.  ممکــن  را  مکانیکــی  عمــل 
ــتفاده  ــن و اس ــت فیبری ــای تس ــای نمونه ه فرآورده ه
در تســت های پاکســازی در چنــد تســت مقایســه ای 
ــت  ــدل تس ــت. م ــه اس ــورت گرفت ــگاه ص ــا 6 آزمایش ب

شــوینده های  کارایــی  مقایســه ای  تســت  جدیــد، 
عمــل  )بــدون  غوطــه وری  مــدل  در  مختلــف 
مکانیکــی( را ممکــن می  کنــد. بنابرایــن می تــوان 
بیــن شــوینده ها از نظــر کارایــی تمایــز قائــل شــد. 
ــام  ــال انج ــتری در ح ــت های بیش ــر تس ــال حاض در ح
هســتند. گــروه کاری از نمونه هــای فیبریــن بــرای 
ــازی  ــوینده ها در پاکس ــول ش ــطح قابل قب ــن س تعیی
از  زیــادی  تعــداد  اســت.  کــرده  اســتفاده  دســی 
ــور در  ــن منظ ــرای ای ــون ب ــف، اکن ــوینده های مختل ش

بــرریس هســتند.  دســت 

موسســه رابــرت کــخ: ابزارهــای نیمــه  بحرانــی نیــز 
بحرانــی تلقــی شــوند.

انــگال گــرف، از دانشــگاه اســن راجــع بــه ضدعفونــی 
قانونــی  لحــاظ  از  پزشــکی  معمولــی  تجهیــزات 
ــول  ــی ح ــدت طوالن ــرای م ــث ب ــد. بح ــت می کن صحب
کــه  اســت  اولتراســونیکی  مبدل هــای  از  اســتفاده 
در تمــاس بــا مخــاط قــرار داشــته اســت. خانــم گــراف 
ــتگاه های  ــور دس ــررات اپرات ــه مق ــوف ب ــه را معط توج
ترتیــب  بدیــن  کــرد.    )MPBETERIV( پزشــکی 
تغییراتــی در فراینــد تأییــد آماده ســازی و توصیه هــای 

می شــوند. مشــاهده   KRINKO/BFOAM
ترجیحــا   ،KRINKO/BFOAM توصیه هــای  طبــق 
امــا  می شــود.  اســتفاده  ماشــیین  روش هــای  از 
ــه  ــن زمین ــروط در ای ــرا و غیرمش ــتانداردی الزم االج اس
یافــت نمی شــود. توصیه هــا مــوارد دســی را کامــال 
از  انحرافاتــی  عمــل  در  البتــه  نمی کننــد.  حــذف 
مشــاهده   KRINKO/BFOAM دســتورالعمل های 
ماشــیین  روش هــای  آماده ســازی  فــرض  می شــوند. 

قابــل تضمیــن نیســت و بایــد اثبــات شــود.

روش  بــه  راجــع  توضیحــی   RKI رایــج،  ســؤاالت  در 
داده  ارائــه   2020 نوامبــر  در  کامــل  پاکســازی 
و  پاکســازی  دســتورالعمل های  بــه  توجــه  اســت. 
شــده  جلــب  دســی  روش  بــه  کــردن  ضدعفونــی 
اســت. غوطــه وری یک روش تأییدشــده دســی اســت، 
کنــار  رونــد  ایــن  از  جراحــی  تجهیــزات  امــروزه  امــا 
مکانیکــی/ عوامــل  به خاطــر  شــده اند.  گذاشــته 
 RKI ضدعفونــی،  فراینــد  در  موجــود  انســانی 
ــردن،  ــی ک ــوارد ضدعفون ــام م ــت تم ــد صح نمی توان
روی تمــام ســطوح را تضمیــن کنــد. لــذا نمی تــوان 
انجــام  دســی  روش  بــه  کــه  فرایندهایــی  تکــرار 
را تضمیــن کــرد؛ توضیحاتــی نیــز راجــع  می شــوند 
بــه دســتورالعمل اســتاندارد گام هــای فراینــد دســی 
ــدی را  ــن فراین ــوان چنی ــذا نمی ت ــوند، ل ــت نمی ش یاف

تأییــد کــرد.

 RKI دیــدگاه  متخصصــان،  نظــر  براســاس  البتــه 
قطعــا در عمــل مشــاهده می شــود، لــذا نمی تــوان 
ــا  ــت ب ــد اس ــرف معتق ــت. گ ــده گرف ــر را نادی ــن نظ ای
ــین  ــه مع ــدگاه RKI ب ــه، دی ــن پیش زمین ــه ای ــه ب توج

اســت. نیمه بحرانــی  ابزارهــای  کامــل  ضدعفونــی 

پاکســازی-   – آبکــی  روش  به عنــوان  ورل  طراحــی 
آبکــی معرفــی شــده اســت. ایــن رویکــرد نــرخ بازیابــی 
میکروارگانیســم ها را بــه انــدازه 25 برابــر در مقایســه بــا 
در  اصالح شــده  روش  می دهــد.  افزایــش  عــادی  آبکــی 

می شــود. نهایــی  ممکــن  زمــان  ســریعترین 

ضدعفونــی«  و  استریلیزاســیون  »اصــول 
احســان  و  ســاداتی  لیــال  نوشــته  کتابــی 
در  آن  هفتــم  چــاپ  کــه  اســت  گلچیــی 
اســت.  شــده  نشــر  بــازار  راهــی   1400 ســال 

دروس  ســرفصل  طبــق  کتــاب،  ایــن 
اســتفاده  بــه  عمــل،  اتــاق  کارشــنایس 
و  ضدعفونــی  صحیــح  روش هــای  از 
و  عمل هــا  اتــاق  در  استریلیزاســیون 
بیمارســتان  کلینیکــی  بخش هــای  ســایر 

 . د ز ا د می پــر

عفونــت  اثــر،  ایــن  محتــوای  براســاس 
مســئله ای تــازه و جدیــد در علــم جراحــی و 
ــی  ــم جراح ــش عل ــت و از پیدای ــکی نیس پزش
ــت در  ــم شکس ــائل مه ــی از مس ــواره یک هم
تردیــد  بــدون  اســت.  بــوده  جراحــی  نتایــج 
مطلوبتریــن  و  کم هزینه تریــن  مؤثرتریــن، 
روش مبــارزه بــا عفونــت در هــر زمــان و مکان، 

اســت.  آن  بــروز  از  جلوگیــری 
حــی بــا پیدایــش انــواع مــواد ضــد باکتریــال 
ــاوت،  ــد و متف ــتریل کننده جدی ــایل اس و وس
بــروز عفونــت در بیمارســتان ها هنوز در ســطح 
باالیــی وجــود دارد. کوچکتریــن غفلــت در 
امــر نظافــت و ضدعفونــی اتــاق عمــل و عــدم 
رعایــت نــکات آســپتیک و اســتریل، می توانــد 
حیــات بیمــاری را کــه تحــت عمــل جراحــی 
ســاد ه ای قــرار می گیــرد، بــا خطــرات جــدی 

ــد. ــه کن مواج
صحیــح  روش هــای  از  اســتفاده  لــذا،   
اتــاق  در  استریلیزاســیون  و  ضدعفونــی 
کلینیکــی  بخش هــای  ســایر  و  عمل هــا 
در  موثــر  گامــی  می توانــد  بیمارســتان ها، 
ــاران و  ــان و بیم ــالمی کارکن ــطح س ــاء س ارتق
جلوگیــری از تخریــب وســایل جراحــی باشــد. 

ــن  ــر ای ــد ب ــا تأکی ــاب ب ــن کت ــندگان ای نویس
و  کم هزینه تریــن  مؤثرتریــن،  کــه  اصــل 
ــر  ــت در ه ــا عفون ــارزه ب ــن روش مب مطلوبتری
ــت،  ــروز آن اس ــری از ب ــکان، جلوگی ــان و م زم
امیدوارنــد کــه مخاطبــان بــا مطالعــه ایــن 
کتــاب بتواننــد بــه پاســخ بســیاری از ســواالت 

مطــرح در ذهنشــان برســند. 
و  استریلیزاســیون  »اصــول  کتــاب 
ضدعفونــی« در 104 صفحه از ســوی انتشــارات 

اســت. شــده  منتشــر  جامعه نگــر 

معرفی کتاب
اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
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عفونت هــای  کنتــرل  و  محیــط  بهداشــت  موضــوع 
بیمارســتانی کــه از اواخــر قرن 18 بحث آن مطرح شــد، 
به عنــوان یکــی از مباحــث مهــم در امــور بیمارســتانی، 
نظــر متخصصــان را بــه خــود جلــب کــرده، چراکــه 
ــته های  ــص در رش ــای متخص ــش نیروه ــم افزای علیرغ
ــژه  ــکی به وی ــن پزش ــای نوی ــاد روش ه ــف و ایج مختل
بهداشــت  مشــکالت  پیچیــده،  جراحــی  عمل هــای 
نتیجــه  درمانــی،  مراکــز  عفونت هــای  و  محیطــی 
عمل هــای جراحــی را تحت تأثیــر قــرار داده و از طرفــی 
به عنــوان  نیــز  بیمارســتانی  پســماندهای  موضــوع 
جامعــه  ســالمت  زیســت محیطی،  مشــکل  یــک 
عفونــی  بیماری هــای  مســأله  می کنــد.  تهدیــد  را 
گســترده ای  ســطح  در  امــروزه  عفونــت،  کنتــرل  و 
نظــام ســالمت كشــورها را بــه چالــی جــدی کشــیده 
ــتانی  ــای بيمارس ــروز عفونت ه ــان ب ــن می ــت. در ای اس
تــا  توســعه يافته  كشــورهای  در  درصــد   5 حــدود  از 
حــدود 20 درصــد در كشــورهای توســعه نيافته و در 
حــال توســعه متغيــر اســت. بنابرايــن كنتــرل و بــه 
ممكــن،  حــد  تــا  عفونت هــا  ايــن  رســاندن  حداقــل 

ــت.  ــه اس ــژه یافت ــی وی اهمی

علمــی  هیــأت  عضــو  امامــی؛  امیــر  دکتــر 
میکروب شــنایس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز 
ایــن  عفونــت  کنتــرل  اجرایــی  کمیتــه  رئیــس  و 
ضمــن  اختصــایص،  گفت وگویــی  در  دانشــگاه 
وجــوه  و  عفونــت  کنتــرل  مســأله  اهمیــت  تشــریح 
مختلــف بحــث استریلیزاســیون در مراکــز درمانــی، 
بــه چالش هــای پیــش روی ایــن موضــوع در کشــور 

کــرد.  مطــرح  عملــی  راهکارهایــی  و  پرداخــت 

ــت  ــرل عفون ــث کنت ــه بح ــد ک ــدا بفرمایی در ابت
و توجــه بــه وجــوه مختلــف آن چقــدر اهمیــت 
دانشــگاه  عفونــت  کنتــرل  کمیتــه  و  دارد 
چــه  بــه  پاســخ  در  شــیراز  پزشــکی  علــوم 

گرفــت؟  شــکل  نیازهایــی 
بحــث کنتــرل عفونــت موضوعــی اســت کــه ســالیان 
ســال در دنیــا مطــرح بــوده، امــا به صــورت مســتند 
ایــن موضــوع تقریبــا از ســال 1350 در ایــران و ابتــدا 
در  بیمارســتان  چنــد  و  اهــواز  و  شــیراز  شــهرهای  در 
تهــران مطــرح شــده اســت. امــا بحــث کنتــرل عفونــت 
ــته،  ــه داش ــزایی ک ــت به س ــش و اهمی ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــجم  ــدی، منس ــورت ج ــیراز به ص ــا در ش ــار و تنه اولین ب
و در قالــب یــک کمیتــه بیمارســتانی از ســال 1359 
و  عفونــت  کنتــرل  برنامه هــای  قالــب  در  و  مطــرح 

ــت.  ــرار گرف ــایص ق ــه خ ــورد توج ــگیری م پیش

دانشــگاه  در  موضــوع  ایــن  ســال ها  ایــن  طــی  در 
سیاســتگذاری  و  پیگیــری  شــیراز  پزشــکی  علــوم 
کمیتــه  تشــکیل  بــه  منجــر  نهایــت  در  تــا  شــد 
ــری  ــت پیگی ــگاه جه ــت دانش ــرل عفون ــی کنت اجرای
تشــکیل  بین المللــی،  بــروز  دســتورالعمل های 
و  درمانــی  مراکــز  کلیــه  در  اجرایــی  ســاختار 
بیمارســتانی اســتان و پیگیــری مصوبــات و آمــوزش 
ــن  ــدف ای ــروه ه ــوزه گ ــن ح ــد. در ای ــوزه ش ــن ح در ای
برنامــه، بیمارانــی هســتند کــه بیشــتر از مــدت 24 
ســاعت را در مراکــز درمانــی و بیمارســتانی بســتری 

هســتند. عوامــل اجرایــی ایــن برنامــه نیز تمامــی افراد 
شــاغل در مراکــز درمانــی اعــم از پزشــک، پرســتار، 
بهیــار، دانشــجو، پرســنل خدمــات و واحدهــای اداری 
و هــر فــردی کــه بــه نحــوی در فرآینــد مرکــز مشــغول 

بــه فعالیــت بــوده، هســتند. 

در حــال حاضــر بــا وجــود پیشــرفت های بســیار زیــادی 
دنیــا  در  بیمــاری  مدیریــت  و  درمــان  حــوزه  در  کــه 
شــکل گرفتــه، امــا متأســفانه تهدیدهایــی ماننــد 
گــردش،  در  عفونت هــای  و  عفونــی  بیماری هــای 
اســت  بیمــاران  درمــان  راه  ســر  تهدیــد  بزرگتریــن 
از  بســیاری  می توانــد  توجــه  عــدم  صــورت  در  کــه 
فرآیندهــای درمانــی را بــا مشــکل مواجــه کــرده و 
تهدیــد مــرگ را بــرای افــراد بیمــار به ویــژه کســانی 
ماننــد  خــاص  تهاجمــی  درمان هــای  تحــت  کــه 

آورد.  ارمغــان  بــه  را  گرفته انــد  قــرار  جراحــی 

شــیوع  بــا  رابطــه  در  تهدیدهــا  بزرگتریــن  از  یکــی 
در  بهداشــت  رعایــت  عــدم  عفونــی،  بیماری هــای 
فضاهــای خــارج از منــزل ازجملــه ســفر، محــل کار 
انجــام  فعالیــت  آن هــا  در  کــه  اســت  فضاهایــی  و 
می شــود. امــا در بســیاری ازمــوارد بــا توجــه بــه اینکــه 
افــراد ســالم دارای سیســتم ایمین ســالم تری هســتند، 
ــا  ــیاری از بیماری ه ــه بس ــبت ب ــد نس ــن رو می توانن از ای
مقاومــت نشــان داده و عالئــم بیمــاری و عفونــت را 
بــروز ندهنــد. امــا موضــوع عفونــت در مراکــز درمانــی 
کــه افــراد بســتری در آن حضــور دارنــد، بــه دلیــل 
ــراد  ــه اف ــبت ب ــر نس ــین ضعیف ت ــتم ایم ــتن سیس داش
تهدیدآمیزتــر  و  پررنگ تــر  بســیار  جامعــه،  عــادی 
اســت. در بحــث بیمارســتانی بــه دلیــل اینکــه افــراد از 
ــتر  ــان، بیش ــا کادر درم ــار ت ــف از بیم ــای مختل گروه ه
در معــرض عفونــت قــرار دارنــد، گــردش بیماری هــا را 

می بینیــم.  محیط هــا  ایــن  در  خــاص  به صــورت 

اجــرای  نقــش  و  اهمیــت  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــرات  ــش خط ــت در کاه ــرل عفون ــت های کنت سیاس
حساســیت  حــوزه  ایــن  در  عفونت هــا  بــر  مبتــین 
باالتــری وجــود دارد کــه باعــث مــی شــود یــک ســری 
به صــورت  درمانــی  مراکــز  تمامــی  در  فرایندهــا  از 
تعریــف  عفونــت  کنتــرل  عنــوان  تحــت  اســتاندارد 
شــده و وظیفــه ایــن تیــم ایــن اســت کــه بیماری هــای 
و  قارچــی  ویــرویس،  باکتریایــی،  از  اعــم  عفونــی 
صــورت  در  و  داده  قــرار  شناســایی  مــورد  را  انگلــی 
ارائــه گــزارش مبتــین بــر درگیــری افــراد بــا ایــن مــوارد 
موظــف هســتند کــه بــا مدیریت هــای مداخلــه ای 
کنتــرل  و  درمــان  جهــت  دارویــی  درمــان  طریــق  از 
فرایندهــای  از  اســتفاده  و  آلــوده  فــرد  در  عفونــت 
پاکســازی در راســتای حــذف عامــل و منشــاء محیطــی 
ــای  ــر محیط ه ــی را در دیگ ــات کنترل ــی اقدام آلودگ
مرکــز درمانــی و افــراد درگیــر را مدیریــت و جلــوی 

انتقــال و شــیوع بیشــتر عفونــت را بگیرنــد.  

مطــرح  میکــروب  عنــوان  تحــت  کــه  را  چیــزی  کال 
طبیعــی  به صــورت  مــا  همــه  بــدن  در  می کنیــم، 
تعــداد  گفــت  بتــوان  شــاید  تقریبــا  و  دارد  وجــود 
تعــداد  از  مــا  بــدن  در  باکتریایــی  ســلول های 

ســلول های بدن مــان هــم بیشــتر اســت. امــا چــون 
بــا بــدن مــا ســازگار شــده اند، تحــت عنــوان فلورهــای 
و  زیســت  و  حیــات  در  و  هســتند  مطــرح  طبیعــی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد. ام ــزایی دارن ــش به س ــا نق ــالمی م س
ایــن فاکتورهــا چــه از نظــر تعــداد و چــه از نظــر نــوع از 
ــر  ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــا از ف ــوند، ی ــارج می ش ــرل خ کنت
دیگــر  محیطــی  بــه  بدن مــان  از  محیطــی  از  یــا  و 
این صــورت  در  شــوند،  منتقــل  خودمــان  بــدن  از 
مــا  بــرای  می تواننــد  و  شــده  تبدیــل  بیمــاری  بــه 
مشکل ســاز شــوند. ســاده ترین توضیــح و مثــال آن 
ایــن اســت کــه بــه افــراد توصیــه می کنیــم دســتتان 

را بــه چشــمتان نزنیــد. 

در حــدود هفــت ســال اخیــر کــه بنــده مســئولیت این 
کمیتــه را برعهــده داشــتم، یــک ســری از فرایندهــا 
ــم  ــرریس کردی ــد ب ــن فراین ــم. در ای ــت کردی را مدیری
کــه گــردش عفونــت در بیمارســتان های مــا چگونــه 
بحــث  در  کــه  تهدیدهایــی  از  دیگــر  یکــی  اســت. 
ــریعا  ــا س ــه و م ــکل گرفت ــا ش ــت در دنی ــرل عفون کنت
مقاومــت  بحــث  کردیــم،  آن  روی  کار  بــه  شــروع 
ــول  ــورت معم ــه به ص ــی ک ــت. از داروهای ــی اس داروی
در درمــان عفونت هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
آنی بیوتیک هــا هســتند. متأســفانه طــرف حســاب 
موجوداتــی  کــه  هســتند  میکروارگانیســم ها  مــا 
ایــن  آن هــا  بــا  مقابلــه  راه  در  و  بــوده  هوشــمند 
می کننــد  مقابلــه  مــا  بــا  نیــز  میکروارگانیســم ها 
کــه ایــن مقابلــه تحــت عنــوان مقابلــه دارویــی مطــرح 
طراحــی  الگوهایــی  را  مــا  اســاس  ایــن  بــر   اســت. 
عفونــی  بیمارســتانی  در  اگــر  مثــال  کــه  می کنیــم 
شــیوع پیــدا کــرد، ایــن شــیوع چــه الگــوی مقاومــی 
ــام  ــرای آن انج ــه ب ــی ک ــان آنی بیوتیک ــا درم دارد و آی
راســتا  ایــن  در  نــه.  یــا  هســت  مناســب  می دهیــم، 
سیاســت های  عفونــت،  کنتــرل  کمیتــه  قالــب  در 
شناســایی بیماری هــای عفونــی، شناســایی الگــوی 
مقاومــت بــرای درمــان و کنتــرل عفونــت را انجــام 

. هیــم می د
 

مراکــز  مختــص  فقــط  عفونــت،  کنتــرل  بحــث 
درمانــی نیســت. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه خیلــی 
دچــار  آن  بــه  بیمارســتان ها  در  کــه  معضالتــی  از 
در  اســت.  جامعــه  از  گرفتــه  نشــأت  می شــویم، 
بســیاری از مــوارد بــه دلیــل عــدم رعایــت بهداشــت 
فــردی، انــواع عفونت هــا در قالب هــای مختلــف در 
ــال  ــطه انتق ــه واس ــرده و ب ــدا ک ــیوع پی ــراد ش ــن اف بی

در ســطوح مختلــف باعــث بــروز بیمــاری می شــود. 
فرصــت  یــک  به عنــوان  حداقــل  کرونــا  شــیوع  از 
می تــوان درس گرفــت کــه مــدل زندگــی  و فکــر 
طریــق  ایــن  از  و  کنیــم  اصــالح  را  خــود  فرهنــگ  و 
حداقــل بحــث بهداشــت فــردی و بهداشــت دســت 
را رعایــت کــرده و بتوانیــم بــه ایــن طریــق از انتقــال 
بســیاری از بیماری هــا در جامعــه ممانعــت کنیــم. 
ــی را  ــای اجتماع ــیاری از رفتاره ــتا بس ــن راس ــی در ای ح
ــه  ــی در جامع ــای عفون ــردش بیماری ه ــث گ ــه باع ک
می شــود، ماننــد دســت دادن و روبــویس کــردن را 

بتوانیــم اصــالح کنیــم. 
بحــث  در  مهــم  دغدغه هــای  از  دیگــر  یکــی 
بیماری هــای عفونــی، مقاومت هــای دارویــی اســت 
ــده  ــدا درآم ــه ص ــا ب ــگ آن در دنی ــال 2007 زن ــه از س ک
عفونــی  بیماری هــای  بحــث  مــدت  ایــن  در  اســت. 
به ویــژه اشــکال مقــاوم آن نســبت بــه درمان هــای 
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــده ک ــاک ش ــدر خطرن ــی آنق داروی
رعایــت ممکــن اســت بــه  جایــی برســیم کــه افــراد 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــاده ج ــت س ــک عفون ــل ی ــه دلی ب

بدهنــد. 

در  و  داشــته  وجــود  عفونــی  بیماری هــای  همیشــه 
ــمت  ــا قس ــه تنه ــود ک ــخ ب ــوه ی ــک ک ــد ی ــع مانن واق
ــم.  ــود را می دیدی ــرون ب ــه از آب بی ــی از آن ک کوچک
ولــی وقــی یــک چنیــن بیمــاری شــیوع پیــدا می کنــد، 
می کنیــم.  مشــاهده  را  یــخ  کــوه  ایــن  عظمــت 
ــر،  ــه اخی ــک ده ــش از ی ــه در بی ــم ک ــم بگوی می توان
حــی  و  دنیــا  در  عفونــی  بیماری هــای  به قــدری 
کشــور خودمــان کنتــرل شــده بــود کــه کــی بــاور 
نمی کــرد یــک بیمــاری ســاده بــه پاندمــی وســیع 
باشــد  حواســمان  بایــد  شــود.  تبدیــل  خطرنــاک  و 
ببریــم  پیــش  سمت و ســویی  بــه  را  زندگی مــان 
کــه اگــر خطــر و تهدیــدی هــم شــکل می گیــرد، 
نداشــته  ســهمی  انتقــال  زنجیــره  در  افــراد  حداقــل 
ــان را در  ــه خودم ــواده و جامع ــم خان ــند و بتوانی باش
ــم.    ــت کنی ــی محافظ ــای عفون ــر بیماری ه ــر خط براب

نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه بیمــاری کرونــا 
کشــورهای  و  داده  تغییــر  را  دنیــا  چهــره 
پاندمــی  ایــن  بــا  مختلــف  ســطوح  در  جهــان 
وجــود  بــا  کرونــا  بیمــاری  شــده اند.  درگیــر 
نیــز  را  فرصت هایــی  تهدیدهایــش،  همــه 
بتوانیــم  آن هــا  طریــق  از  تــا  آورده  به وجــود 
ســبک زندگی مــان را اصــالح کنیــم و نســبت 

 کرونا حساسیت جامعه را 
نسبت به مسأله کنترل عفونت و 

استریلیزاسیون باال برد

در گفت وگو با  دکتر امیر امامی؛ رئیس کمیته اجرایی 
کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح شد
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داشــته  بیشــتری  حساســیت  مــوارد  برخــی  بــه 
ــت  ــته اهمی ــور توانس ــاری چط ــن بیم ــیم. ای باش
نشــان  را  عفونــت  کنتــرل  و  استریلیزاســیون 
باشــد  محکــی  و  ارزیابــی  نوعــی  بــه  و  دهــد 
و  ســطح  چــه  در  زمینــه  ایــن  در  مــا  اینکــه  از 

داریــم؟  قــرار  وضعیــی 
در  کــه  دغدغه هایــی  از  یکــی  کلــی  به طــور 
محیط هــای  در  صرفــا  نــه  عفونــت  کنتــرل  بحــث 
ــم،  ــاع داری ــطح اجتم ــی در س ــه ح ــتانی، بلک بیمارس
بحــث  مهمتــر  آن  از  و  فــردی  بهداشــت  بحــث 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــل از ش ــود. قب ــت ب ــت دس بهداش
از دیــدگاه یــک متخصــص میکروب شــنایس، یکــی 
ــتیم،  ــرار داش ــه آن اص ــه ب ــا همیش ــه م ــی ک از چیزهای
شست وشــو و رعایــت بهداشــت دســت بــوده و اعــالم 
می کردیــم کــه وقــی کــی دســتش آلــوده اســت، 
ناحیــه  به ویــژه  خــود  بــدن  نقــاط  دیگــر  بــه  آن را 
صــورت نزنــد، امــا متأســفانه در ایــن زمینــه چنــدان 
ــور  ــا حض ــی ب ــه ح ــر اینک ــم و جالب ت ــق نبوده ای موف
ــی  ــی، دوره های ــت جهان ــازمان بهداش ــدگان س نماین
بهداشــت  رعایــت  نحــوه  و  اهمیــت  موضــوع  بــا 
از  خیلــی  حــی  امــا  شــد،  برگــزار  ایــران  در  دســت 
ــص  ــر از تخص ــی غی ــان در حوزه های ــکاران خودم هم
جــدی  را  موضــوع  ایــن  هــم  عفونــی  بیماری هــای 

می خندیدنــد. مــا  بــه  و  نمی گرفتنــد 

ــش  ــه پی ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــاری کرون ــا بیم ام
آورد، ایــن موضــوع را پررنــگ و بــه مــا کمــک کــرد 
ــی  ــردی، ح ــت ف ــول بهداش ــت، اص ــث بهداش ــه بح ک
ــه  ــن ک ــوش گرفت ــت دادن و در آغ ــویس، دس دیده ب
مــا ایرانی هــا برخــالف دنیــا خیلــی انجــام می دادیــم، 
تقریبــا  اکنــون  بنگریــم.  دیگــری  زاویــه  از  را 
ــته  ــاس داش ــر تم ــا یکدیگ ــراد ب ــت اف ــن اس غیرممک
باشــند یــا بــه چیــزی دســت بزننــد و بهداشــت دســت 
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــوان گف ــد. می ت ــت نکنن را رعای
کــه  بــود  مثبــی  بســیار  نــکات  از  یکــی  به عنــوان 
ــاد داد. در  ــا ی ــه م ــد آن را ب ــک تهدی ــوان ی ــا به عن کرون
کنــار بهداشــت فــردی، در ارتبــاط بــا بیمارســتان ها 
فــردی  حفاظت هــای  بحــث   در  توانســتیم  هــم 
مخصوصــا روی بحــث پرســنل و انتقــال جــدی کار 
را  موضــوع  ایــن  عملــی  به طــور  توانســتیم  کنیــم. 
ســالم  کامــال  کــه  فــردی  حــی  کــه  کنیــم  ثابــت 
به نظــر می رســد، ممکــن اســت بــرای شــخی دیگــر 

خطرآفریــن باشــد. 

مــورد بعــدی، بحــث استریلیزاســیون اســت. در ایــن 
ســطوح  بــه  بیشــتر  درمانــی  محیط هــای  در  زمینــه 
یــا تجهیزاتــی کــه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، 
بــه  ارتباطــی  کرونایــی  بیمــاران  می شــود.  تأکیــد 
وســایل و تجهیــزات جراحــی و ... پیــدا نمی کننــد و 
ــت  ــی دریاف ــای تنف ــی و مراقبت ه ــای داروی درمان ه
می کننــد. بــه همیــن دلیــل بحــث استریلیزاســیون 
و  بســتری  را  کرونایــی  بیمــاران  کــه  مراکــزی  در 
درمــان می کننــد، شــاید چنــدان گســترده نباشــد. 
طبقه بنــدی  دســته  دو  بــه  را  بیمارســتان ها  مــا 
هســتند  بیمارســتان هایی  دســته  یــک  کرده ایــم؛ 
بســتری  کرونایــی  بیمــاران  صرفــا  آن هــا  در  کــه 
ــاران  ــاره بیم ــیون درب ــث استریلیزاس ــوند. در بح می ش
کرونایــی و تنفــی، چــون بحــث قرنطینــه مطــرح 
نداشــته  مصــداق  چنــدان  موضــوع  شــاید  اســت، 
باشــد امــا در کل احتیاط هــای مــا خیلــی باالســت. 
درســت تر  بایــد  بســته بندی ها  کــه  نظــر  ایــن  از 
گذشــته  بــه  نســبت  حساســیت ها  و  شــود  انجــام 
از  خیلــی  دوران،  ایــن  از  پیــش  اســت.  شــده  بیشــتر 
تاریــخ  تجهیــزات  و  وســایل  برخــی  درمانــی  مراکــز 
مصــرف گذشــته را بــه اســم اینکــه اســتریل هســتند، 
در  چندانــی  حساســیت  و  می کردنــد  اســتفاده 
ــایل را از  ــواردی وس ــی در م ــتند و ح ــه نداش ــن زمین ای
ــته بندی  ــد و بس ــر نبودن ــدان معتب ــه چن ــزی ک مراک
مناســی نیــز نداشــتند، تهیــه می کردنــد. امــا کرونــا 
ــر  ــی باالت ــیت ها خیل ــن حساس ــل ای ــد حداق ــث ش باع

بــرود، مــردم آگاه تــر شــوند، سیســتم درمانــی مــا 
کــه  کارپردازی هایــی  و  مراکــز  شــوند،  حســاس تر 
کننــد،  آمــاده  را  تجهیــزات  و  وســایل  می خواهنــد 
دقــت بیشــتری داشــته باشــند. حــی خیلــی از مراکــز 
مــا، واحدهــای CSR و CSSD خــود را ارتقــاء دادنــد 

ــرد.  ــک ک ــا کم ــه م ــی ب ــن خیل ــه ای ک

آیــا اســتانداردهای مــا را در ایــن زمینــه کافــی 
؟ نیــد ا می د

ــاس  ــز براس ــت می ــی پش ــا گاه ــتاندارد م ــث اس در بح
تصمیــم  دنیــا  روز  دســتورالعمل های  و  کتابچه هــا 
توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا  امــا  می گیریــم، 
موجــود مــا درنظــر گرفتــه نمی شــود. در موضــوع 
ــز  ــدن آن را نی ــی ش ــد اجرای ــا بای ــازی حتم استانداردس
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام ــم. واقعی ــرریس کنی ب
یــک ســری از تجهیــزات و امکانــات دســتریس نداریم. 
مثــال یــک دســتگاه خیلــی خــایص را از یــک کمپانــی 
ــی  ــزات مصرف ــا تجهی ــم، ام ــداری می کنی ــر خری معتب
دســتگاه  لــذا  نداریــم،  اختیــار  در  را  آن  بــا  مرتبــط 
خوابیــده و اســتفاده نمی شــود. در مــواردی ناچاریــم 
ــه  ــم ک ــتفاده کنی ــن اس ــزات جایگزی ــواد و تجهی از م

می کنــد.  وارد  زیــادی  خســارت های  همیــن 

بحــث  در  کــه  آســیب هایی  از  دیگــر  یکــی 
استریلیزاســیون بــا آن مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه 
گاهــا در چرخــه مهــم و حســاس استریلیزاســیون، 
فــرد  می کنیــم.  اســتفاده  غیرمتخصــص  افــراد  از 
غیرمتخصــی کــه در ایــن بخــش فعالیــت  می کنــد، 
ــا  ــدارد، گاه ــه ن ــن چرخ ــه ای ــبت ب ــی نس ــون آگاه چ
ســاده  شست وشــوی  یــک  صرفــا  را  بحــث  ایــن 
اصولــی  و  دقــت  بــا  را  بســته بندی ها  یــا  و  می بینــد 
انجــام نمی دهــد و در مــواردی اتفــاق افتــاده کــه 
باالتــر  ســطحی  در  یــا  دارنــد.  نفــوذ  بســته بندی ها 
گازی  اتــوکالو،  سیســتم های  زمینــه  در  مثــال 
مــا  کــه  چیزهایــی  بهتریــن  از  یکــی  متأســفانه  و... 
می توانیــم اســتفاده کنیــم یــا اشــعه گامــا بــوده 
یــا اتیلــن اکســاید اســت کــه دســتریس آن در کشــور 
سیســتم های  بــه  افــراد  و  اســت  محــدود  بســیار 
ــدد  ــگ متع ــا تایمین ــن ب ــای پایی ــا غلظت ه ــما ب پالس

می آورنــد.  رو 
در زمینــه تولیــد اشــعه گامــا، ســازمان انــرژی اتمــی مــا 
کار کــرده و در چنــد شــهر نیــز فعــال شــده اســت. در 
ارتبــاط بــا سیســتم اتیلــن اکســاید نیــز تــا جایــی کــه 
مــن اطــالع دارم، شــاید تنهــا منطقــه ای کــه بــا حجــم 
ــد،  ــوص کار می کن ــن خل ــا باالتری ــد گاز ب ــاال و درص ب
اجرایــی  کمیتــه  زیرنظــر  کــه  اســت  فــارس  اســتان 
کنتــرل عفونــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز، 
ــوز  ــا مج ــکی ب ــزات پزش ــدد تجهی ــراوری مج ــز ف مرک
وزات بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، راه اندازی 
شــهرک  در  حاضــر  حــال  در  خوشــبختانه  کردیــم. 
ایــن  در  دانش بنیــان  واحــد  یــک  جهــرم،  صنعــی 
ــاید  ــن اکس ــوز گاز اتیل ــده و مج ــدازی ش ــه راه ان زمین
را  اســت  پرخطــر  و  خــاص  خیلــی  گاز  یــک  چــون 
ــول های 60  ــد، کپس ــن واح ــم. در ای ــت کرده ای دریاف
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاال م ــوص ب ــد خل ــا درص ــی ب کیلوی
ــال  ــز کام ــد نی ــن واح ــا ای ــط ب ــنل مرتب ــرد. پرس می گی
حرفــه ای و تخصــی بــا ایــن دســتگاه  کار می کننــد 
و می تــوان گفــت تنهــا واحــد کشــوری هســتیم کــه 
ــه  ــدد را در کمیت ــراوری مج ــث ف ــیع، بح ــورت وس به ص
کل  و  انداخته ایــم  راه  دانشــگاه  عفونــت  کنتــرل 

ــم.  ــش می دهی ــز پوش ــور را نی ــوب کش جن
عفونــت  کنتــرل  کمیتــه  تحریم هــا،  شــرایط  در 
تصمیــم  بهداشــت،  وزارت  مجــوز  بــا  دانشــگاه 
گرفــت بحــث فــراوری مجــدد مطابــق بــا اتحادیــه 
اروپــا صــورت گیــرد. در تمــام دنیــا برخــی تجهیــزات و 
وســایل یک بــار مصــرف هســتند، ولــی آنقــدر کیفیــت 
ــود و  ــه ش ــت دور ریخت ــف اس ــه حی ــت ک ــا باالس آن ه
ــب  ــم در قال ــان ه ــژه آلم ــا و به وی ــه اروپ ــود اتحادی خ
شــرکت های زیــادی ایــن کار را انجــام می دهــد. در 
ــو و  ــع آوری و شست وش ــزات جم ــتم، تجهی ــن سیس ای

در فراینــدی دوبــاره اســتریل و بســته بندی می شــوند. 
چشم پزشــکی  قلــب،  تجهیــزات  ماننــد  تجهیزاتــی 
و بســیاری از وســایل باکیفیــت اتــاق عمــل، در ایــن 
دســته قــرار می گیرنــد. قبــال خیلــی از ایــن وســایل 
ایــن  کــه  می شــدند  دورریختــه  مصــرف  یک بــار 
موضــوع عــالوه بــر از بیــن بــردن منابــع، بحــث افزایش 
ــرد. از  ــاد می ک ــا ایج ــرای م ــم ب ــی را ه ــای عفون زباله ه
ــم  ــتریس، تحری ــدم دس ــل ع ــه دلی ــفانه ب ــویی متأس س
تجهیــزات،  ایــن  از  بســیاری  بــودن  گران قیمــت   و 
هزینه هــای زیــادی بــر دوش سیســتم درمــان کشــور 
قــرار می گرفــت. امــا بــا مجــوز وزارت بهداشــت خیلــی 
از ایــن تجهیــزات و دســتگاه ها از لحــاظ بحــث کنترل 
ــد.  ــرریس ش ــایی و ب ــت شناس ــرل کیفی ــت و کنت عفون
تجهیزاتــی کــه قابلیــت فــراوری مجــدد داشــتند، پس 
مجــدد  بســته بندی  و  شست وشــو  و  پاکســازی  از 
ــیراز  ــط در ش ــا فق ــه تقریب ــاید ک ــن اکس ــد اتیل در واح

می شــدند. اســتریلیزه  داریــم، 

موجــود  مشــکالت  رفــع  بــرای  شــما  به نظــر 
عفونــت  کنتــرل  و  استریلیزاســیون  چرخــه  در 
یــا  متخصــص  نیروهــای  زمینــه  در  به ویــژه 

کــرد؟ بایــد  چــه  نیروهــا  آمــوزش 
متأســفانه  متخصــص،  انســانی  نیــروی  بحــث  در 
زمینــه  در  مــا  مشــکالت  از  یکــی  خوشــبختانه  یــا 
نیروگیــری اســت. خیلــی از نیروهــای مــا به صــورت 
فعالیــت  بــه  واحدهــا  ایــن  در  مــوردی  و  طرحــی 
مشــغول می شــوند. آموزش هــا بــه هــر فــردی کــه 
نــوع  دو  می شــود.  داده  شــود،  سیســتم  ایــن  وارد 
ــت  ــکال اس ــوزش تکنی ــوع آم ــک ن ــم، ی ــوزش داری آم
کــه بــه فــرد می گوییــم کجــا کار می کــین و چــه 
اســت.  انــدازه  چــه  فراینــد  حساســیت  و  می کــین 
دومیــن نــوع آمــوزش، مربــوط بــه تجهیزاتــی اســت 
ــوکالو  ــک ات ــی ی ــد. ح ــا کار می کن ــا آن ه ــرد ب ــه ف ک
ــا  ــد. ب ــی دارن ــی متفاوت ــاده، کارای ــدری س ــک الن ــا ی ی
توجــه بــه اینکــه تجهیــزات مــا در دوره هــا و فواصــل 
مختلــف بــا برندهــا و کیفیت هــای مختلــف، از ســوی 
ــد،  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــراد گوناگون اف
را  نیرویــی  کــه  اســت  ایــن  مــا  مشــکالت  از  یکــی 
بعــد  و  می گذاریــم  کار  ســر  و  می دهیــم  آمــوزش 
دوره  یــا  می شــود  تمــام  طرحــش  کــه  مدتــی  از 
شــده  عــوض  نیــرو  می شــود،  تمــام  قــراردادش 
یــا  و  نیــرو  آمــوزش  بــرای  بایــد  سیســتم  دوبــاره  و 
ــرف  ــه ص ــزات، هزین ــه تجهی ــی ب ــارت های احتمال خس

کنــد. 

مــا نیــاز بــه آمــوزش نیــروی انســانی و نحــوه اســتفاده 
از تجهیــزات و سیســتم داریــم. همچنیــن نیــاز داریــم 
کــه در بســیاری از بخش هــا تجهیــزات به روزتــر شــود. 
خیلــی از دســتگاه های مــا بیــش از 40 یــا 50 ســال 
عمــر داشــته و کارایــی و کیفیــت اولیــه را ندارنــد و 
فقــط بــا ایــن دســتگاه ها سیســتم را می چرخانیــم 
ــأله  ــن مس ــی ای ــل اصل ــی از دالی ــاید یک ــه ش ــه البت ک
اســت.  دســتریس  عــدم  و  تحریم هــا  بحــث  همــان 
حــی در زمینــه مــراودات داخلــی هــم ضعــف داریــم. 
اســتاندارد  ســازمان  مثــل  متولــی  ســازمان های  در 
تأمیــن  بــرای  متمرکــزی  مراکــز  صنعــت،  وزارت  و 
اســت  قــرار  اگــر  حــی  نــدارد.  وجــود  تجهیــزات 
گیــرد،  صــورت  دوره ای  تعمیــرات  تجهیــزات  بــرای 
ــورت  ــت ص ــد از باالدس ــا بای ــا و هزینه ه هماهنگی ه
ــف  ــتگاه های مختل ــن دس ــود. بی ــن ش ــه و تأمی گرفت
و  نــدارد  وجــود  چنــدان  هم افزایــی  نیــز  کشــور 

می شــود. عمــل  جزیــره ای 

فراینــد  کیفیــت  مقایســه،  مقــام  در 
ــویص،  ــی و خص ــز دول ــیون در مراک استریلیزاس

اســت؟ چگونــه 
خیلــی  اتفاقــات  از  یکــی  اخیــر  ســال های  در 
واحدهــا  حرکــت  افتــاد،  کشــور  در  کــه  خوبــی 
بحــث  در  اســت.  بــوده  خصویص ســازی  ســمت  بــه 
فشــار  بیمارســتان ها،  بخــش  در  خصویص ســازی 

و  داشــته  وجــود  ســختگیرانه تری  ممیــزی  و 
نمی شــد،  فراهــم  خوبــی  ظرفیت هــای  اگــر 
نمی شــد.  صــادر  نیــز  بیمارســتان  راه انــدازی  مجــوز 
تجهیــزات  از  بســیاری  کــه  شــد  باعــث  امــر  همیــن 
خریــداری  خصــویص  بخــش  کــه  سیســتم هایی  و 
باشــد. باکیفیت تــر  و  بهتــر  برندهــای  از  می کنــد، 

 
خیلــی  بیمارســتان های  در  دیگــر  ســوی  از 
شــده،  داده  اختصــاص  اعتبــارات  بــا  هــم  قدیمــی 
توانســتیم خیلــی از تجهیــزات را ارتقــاء دهیــم، امــا 
تحریم هــا  از  نــایش  مشــکالت  دلیــل  بــه  هــم  بــاز 
از  خیلــی  متأســفانه  اعتبــارات،  تأمیــن  عــدم  یــا  و 
به روزرســانی  دولــی  بیمارســتان های  تجهیــزات 
سیســتم های  از  هنــوز  مــوارد  بســیاری  در  و  نشــده 
شــاید  منظــر  ایــن  از  می کنیــم.  اســتفاده  قدیمــی 
بــه  نســبت  خصــویص  بیمارســتان های  تجهیــزات 
داشــته  بهتــری  وضعیــت  دولــی  بیمارســتان های 
ــن  ــی ای ــتان های دول ــن بیمارس ــک حس ــا ی ــند. ام باش
آن هــا  روی  بیشــتری  نظــارت  و  بــازریس  کــه  اســت 

می گیــرد.  صــورت 

بیمارســتان های  در  اینکــه  دیگــر  نکتــه  یــک 
ــال  ــدازه  ای دنب ــا ان ــا ت ــش هزینه ه ــرای کاه ــی ب دول
تجهیــزات  تأمیــن  زمینــه  در  نرمــال  قیمت هــای 
هســتیم  استریلیزاســیون  دســتگاه های  ازجملــه 
کــه بــه دلیــل گــران بــودن، گــردش کار نخوابــد. 
بــه همیــن دلیــل شــاید بیمارســتان های خصــویص 
ــند.  ــته باش ــری داش ــت بهت ــم وضعی ــه ه ــن زمین در ای
ــس  ــک باالن ــده ی ــث ش ــده باع ــر ش ــوارد ذک ــع م جمی
وجــود  دولــی  و  خصــویص  درمانــی  مراکــز  بیــن 

باشــد.  داشــته 

و  تحریم هــا  شــرایط  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
ــما  ــنهادات ش ــا، پیش ــی کرون ــن پاندم همچنی
واحدهــای  کارکــرد  و  وضعیــت  بهبــود  بــرای 

چیســت؟ بیمارســتان ها  در  اســتریل 
و  داریــم  را  مشــکالت  مــا  هــم  عــادی  شــرایط  در 
کرونــا هــم در همــه دنیــا مزیــد بــر علــت شــده اســت. 
به نظــر مــن در حــال حاضــر یکــی از بهتریــن راه هــای 
پیــش روی مــا، اعتمادســازی بــه تجهیــزات داخلــی 
اســت. مــا ظرفیت هــای داخلــی خیلــی خوبــی داریــم، 

شــده اند. راه  ســد  اداری،  بروکرایس هــای  امــا 

متخصصــان،  و  دانش بنیــان  شــرکت های  مثــال   
داریــم  خوبــی  خیلــی  فارغ التحصیــالن  و  نخبــگان 
دارنــد  دانــش  هــم  مختلــف  حوزه هــای  در  کــه 
و  صنعــت  ارتبــاط  اگــر  دیده انــد.  آمــوزش  هــم  و 
می توانیــم  شــود،  منســجم تر  و  بیشــتر  دانشــگاه 
پایان نامه هــا  صــرف  کــه  هزینه هایــی  حداقــل 
می شــود را بــه ســمت تولیــد و عملیاتــی شــدن ببریــم. 
شــرکت های  و  حمایــت  فارغ التحصیــالن  بایــد 
بایــد  همچنیــن  شــوند.  تقویــت  دانش بنیــان، 
از  اســتفاده  بحــث  روی  کــه  ســخت گیری هایی 

کنیــم.  کــم  را  دارد  وجــود  تجهیــزات 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــر ش ــه اگ ــر اینک ــه دیگ نکت
از  بایــد  دارنــد،  تولیــد  بــرای  ایــده ای  نخبــگان  یــا 
مراحــل مختلــف بگــذرد تــا بتوانــد مجــوز بگیــرد، امــا 
ــوز وارد  ــک مج ــا ی ــا ب ــین تنه ــول چی ــک محص ــال ی مث
کشــور می شــود. مــا اکنــون در مرحلــه ای قــرا داریــم 
کــه بایــد بــه جوانــان خــود اعتمــاد کنیــم و حداقــل 
آن هــا را آمــوزش دهیــم. اگــر از همیــن امــروز هــم 
شــروع کنیــم، تــا 30 عقــب هســتیم و نتیجــه آن را 30 

ســال دیگــر می بینیــم. 
وابســته  آن هــا  بــه  امــروز  کــه  تجهیزاتــی  از  خیلــی 
هســتیم، تــوان تولیــد داخلــی آن هــا وجــود دارد. مــا 
زیرســاخت و مــواد اصلــی را در اختیــار داریــم، فقــط 
متأســفانه روی صنعــت تبدیــل کار نکــرده و خــود 
راســتا  ایــن  در  کرده ایــم.  وابســته  زمینــه  ایــن  در  را 

نیازمنــد یــک عــزم و همــت ملــی هســتیم.
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کیفیت آب در آندوسکوپی  .... ، 
تمیز، خالص، استریل ؟ 

DEGEA گزارش سمینار

برای متخصصان آندوسکوپی با همکاری مرکز دانشگاهی آندوسکوپی، تحت 
حمایت مالی کارخانه شیمیایی دکتر ویگرت                                14 آوریل 2021 - آلمان

حمید زارع

و  پرســتاران  عمومــی  انجمــن  آنالیــن  ســمینار  در 
آوریــل   14 کــه   )DEGEA( آندوســکوپی  دســتیاران 
به صــورت  مباحــث  تمرکــز  شــد،  برگــزار   2021
اختصــایص، روی کیفیــت آب بــه  کار رفتــه بــه منظــور 
منعطــف  اندوســکوپ های  از  مجــدد  اســتفاده 
قــرار داده شــده اســت. اولریــک بیلنهــوف، رئیــس 
DEGEA، بــا مطرح ســازی ســؤال »چــرا بــرای اســتفاده 
مجــدد مؤثــر از سیســتم آندوســکوپی، بــه آبــی بــا 
ــاره  ــوع اش ــه موض ــم ؟« ب ــاز داری ــب نی ــت مناس کیفی

کــرده اســت.
گام  اولیــن  کــه  می دهــد  توضیــح  ابتــدا  در  وی 
از  مجــدد  اســتفاده  منظــور  بــه  تــالیش  هــر  در 
به صــورت  مقدماتــی  پاکســازی  آندوســکوپ ها، 
ضدعفونــی  و  پاکســازی  ســپس  اســت.  دســی 
شستشــو-ضدعفونی  دســتگاه  داخــل  در  کــردن 
خواهیــم   EWD مقالــه  ایــن  در  کــه  آندوســکوپی 
نامیــد، صــورت می گیــرد. در گام بعــدی، در صورتــی 
کــه خشــک کــردن داخــل EWD صــورت نگرفتــه 
باشــد، نســبت بــه خشــک کــردن آندوســکوپ ها 
ــل  ــزات در مح ــب تجهی ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــدام می ش اق
مدنظــر نگهــداری شــده و آمــاده اســتفاده مجــدد 

 . هســتند

و  پاکســازی  نهایــی،  شستشــوی  بــرای  کــه  آبــی 
بــه کار  دســی  فراینــد  و   EWD کــردن  ضدعفونــی 
عــاری  میکروبــی  شــرایط  نظــر  از  بایــد  مــی رود، 
از  ترتیــب  ایــن  بــه  باشــد،  مشــکل  هرگونــه  از 
جلوگیــری  آندوســکوپ  مجــدد  آلوده ســازی 

. د می شــو
دســتگاه  آماده ســازی  در  اشــتباه  هرگونــه 
عفونــت  ایجــاد  بــه  منجــر  مجــدد،  اســتفاده  بــرای 
از  نــایش  اشــتباهات  می شــود.  بعــدی  بیمــار  در 
نگهــداری  و  ناکافــی  کــردن  خشــک  پاکســازی/ 
بیلنهــوف  دارنــد.  دوچندانــی  اهمیــت  نامناســب، 
بــه گزارشــات ارائــه شــده مبــین بــر ظهــور عفونــت 
 ERCP Endoscopic retrograde از  پــس 
ــت.  ــرده اس ــاره ک cholangiopancreatography اش
به نظــر می رســد، اولیــن بیمــار آندوســکوپی شــده در 
ــود.  ــه رو می ش ــت روب ــا عفون ــواره ب ــح، هم ــت صب نوب
ــاد  ــا و ایج ــی EWD ه ــه آلودگ ــر ب ــی آب، منج آلودگ
واضــح  کامــال  می شــود.  ســودوموناس  باکتــری 
اســت کــه عواملــی تحــت عنــوان آندوســکوپ ها، 
ــنجی  ــت اعتبارس ــد تح ــتفاده بای ــورد اس EWD و آب م

گیرنــد.  قــرار 
آلودگــی  ذرات  انحــالل  بــه  منجــر  مصرفــی  آب 

ســطوح  بــه  شــیمیایی  مــواد  ســپس  می شــود، 
روی  مجــدد  شستشــوی  و  رســیده  آندوســکوپی 
روی  آب،  کیفیــت  می گیــرد.  صــورت  آن هــا 
بازدهــی پاکســازی اثرگــذار خواهــد بــود. مرحلــه 
ــتگاه  ــی در دس ــپ چرخ ــار پم ــوم و فش ــکیل ف تش
آندوســکوپ شــور، عامــل ایجــاد اثــرات آلوده کننــده 

 . هســتند
ــه ای  ــهری، از ناحی ــت آب ش ــه کیفی ــل ک ــن دلی ــه ای ب
تغییــر  دســتخوش  به شــدت  دیگــر،  ناحیــه ای  بــه 

ــده  ــه ش ــهر تصفی ــادی از آب ش ــت ع ــود، در حال می ش
آندوســکوپی  سیســتم  مجــدد  آماده ســازی  بــرای 

می شــود.  اســتفاده 
آب  و  شــهری  آب  بیــن  بایــد  مشــخص،  به صــورت 
دمینــرال )فاقــد مــواد معدنــی(/آب نــرم شــده، تمایــز 

ــد. ــل ش قائ
سیســتم های  شــده،  نــرم  آب  بــا  رابطــه  در 
ــای  ــذف نمک ه ــه ح ــر ب ــون منج ــده کاتی مبادله کنن

کلســیم و منیزیــم می شــوند، بــه ایــن ترتیــب ســخی 
آب از بیــن مــی رود. بــا انجــام ایــن فراینــد از ایجــاد 
ــود و  ــری می ش ــزار جلوگی ــیمی روی اب ــوبات کلس رس
ــد. ــا می مان ــازی به ج ــج پاکس ــی روی نتای ــر مطلوب اث
ــود  ــوبات می ش ــش رس ــه کاه ــر ب ــازی آب منج نرم س
دارد.  مثبــی  تأثیــر  پاکســازی  نتایــج  روی  ضمنــا  و 
از آب دمینــرال توصیــه  بــه همیــن دلیــل اســتفاده 

 . د می شــو
آب  کــه  می دهــد  توضیــح  ســمینار  ســخنگوی 
کاتیــون  مبادله گرهــای  در  شــده  تولیــد  دمینــرال 
اجــزای  دارای   ، معکــوس  اســمز  سیســتم های  یــا 
غیرضــروری بســیار اندکــی اســت. لــذا پــس از خشــک 
کــردن آب باقیمانــده، هیــچ اثــری از آلودگــی وجــود 
بســیار  کلریــد  درصــد  همچنیــن  داشــت.  نخواهــد 
خوردگــی  از  جلوگیــری  بــه  دمینــرال  آب  پاییــن 

می کنــد. کمــک  کلــر  از  نــایش  حفــره ای 
فراینــد  تأییــد  بــرای  شــده  ارائــه  دســتورالعمل  در 
دســتگاه  خــودکار  و  مجــدد  آماده ســازی 
بــرای  شــده  نــرم  آب  از  اســتفاده  آندوســکوپی، 
نیــز  و  میانــی  شستشــوی  و  مقدماتــی  پاکســازی 
آب  امــا  می شــود.  توصیــه  پاکســازی  گام هــای 
اســتفاده  قابــل  نهایــی  شستشــوی  بــرای  دمینــرال 
اســت. در واقعیــت امــر، اســتفاده از آب دمینــرال بــرای 
آندوســکوپی  مجــدد  آماده ســازی  مراحــل  تمامــی 

می شــود. توصیــه 
ــر  ــیمیایی دکت ــدات ش ــرکت تولی ــمیت از ش ــا اش ورون

مــورد  آب  میکروبیولوژیــک  شــرایط  وایگــرت، 
آندوســکوپی  مجــدد  آماده ســازی  بــرای  اســتفاده 
تصویــر  وی  اســت.  کــرده  گــزارش  را  انعطاف پذیــر 
کلــی از مهم تریــن باکتری هــای آبدوســت ازجملــه 
ســودومانس ائوروژینوســا را ارائــه داده اســت. ایــن 
ــوب  ــای مرط ــترده در محیط ه ــد گس ــا رش ــری ب باکت
بــه عفونــت زخــم، مجــرای  رشــد می کنــد و منجــر 
ادراری یــا ذات الریــه می شــود. مایکوباکتری هــای 

ــه  ــتند ک ــی هس ــای باکتریای ــی توده ه ــه مع ــا ب بیوفیلم ه
ــوند. ــت می ش ــوب یاف ــطوح مرط ــی س ــا روی تمام تقریب
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می شــوند.  ذات الریــه  بــه  منجــر  نیــز  غیرمتــداول 
آب  لوله هــای  در  مشــخص  به صــورت  لژیونــال 
بــه  منجــر  تنفــس،  صــورت  در  و  می کنــد  رشــد 
ذات الریــه می شــود. اشرشــیا کالی و انتروکوکــی، 
طریــق  از  و  هســتند  روده  داخــل  باکتری هــای 
آشــامیدنی  آب  سیســتم  وارد  ســطحی،  آب هــای 
آشــامیدنی  آب هــای  مقــررات  مطابــق  می شــوند. 
آلمــان، مقادیــر معیــین بــه میــزان آالیندگــی نــایش از 
مدفــوع اختصــاص یافته انــد، بــرای مثــال CFU 0 در 
ــت.  ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــه ای. کول ــر ب 100 میلی لیت
تشــخیص  منظــور  بــه  گرفتــه  صــورت  آزمون هــای 
ســودموناس ائوروژینــوزا روی نمونه هــای به دســت 
می شــوند.  انجــام  سربســته  محفظه هــای  از  آمــده 
مــورد  میلی لیتــر   250 در   CFU  0 آســتانه  مقــدار 
ــانی  ــرکت های آب رس ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
می ســنجند  را  ُکل  میکروبــی  بــار  میــزان  نیــز 

میلی لیتــر(. در   CFU  100 )حداکثــر 
آشــامیدنی  آب  کــه  می کنــد  عنــوان  ادامــه  در  وی 
برخــوردار  کمــی  خیلــی  آالینده هــای  از  بایســی 
باشــد و در عین حــال عــاری از هرگونــه مــواد بیمــاری 
فراینــد  در  آب  اینکــه  از  قبــل  باشــد.  )پاتــوژن(  زا 
آندوســکوپی اســتفاده بشــود، مســیر طوالنــی را طــی 
ــرل  ــارج از کنت ــای خ ــب مکان ه ــن ترتی ــد. بدی می کن
اثــر  و  شــده  غیــره  و  بیوفیلم هــا  ایجــاد  موجــب 
منفــی بالقــوه ای روی کیفیــت میکروبــی آب به جــا 

 . رنــد ا می گذ

باکتریایــی  توده هایــی  معــین  بــه  بیوفیلم هــا 
هســتند کــه تقریبــا روی تمامــی ســطوح مرطــوب 
و  میکروارگانیســم ها  از  آن هــا  می شــوند.  یافــت 
ــده اند  ــاخته ش ــلولی )EPS( س ــری برون س ــواد پلیم م
و در عین حــال میکروارگانیســم های بیمــاری زا نیــز 

بــه آن هــا اضافــه می شــوند.

کــه  می کنــد  اشــاره  اشــمیت  خانــم 
میکروارگانیســم ها قادرنــد بــا ســرعت زیــادی روی 
ــده اند  ــک نش ــی خش ــه به درس ــکوپ هایی ک آندوس
نیــز رشــد کننــد. رشــد فزاینــده و شــدید، منجــر بــه 
ــود. ــی می ش ــی قابل توجه ــای آلودگ ــاد توده ه ایج
ــب،  ــکان مناس ــکوپ در م ــداری از آندوس ــرای نگه ب
ــام داد.  ــی انج ــردن را به درس ــک ک ــه خش ــد مرحل بای

ــود دارد.  ــری وج ــد باکت ــر رش ــورت، خط در غیر اینص
شــرایط  بــه  بعــدی  گام  در  اشــمیت  خانــم 
میکروبیولوژیــک قابــل تحقــق، بــرای آب اســتفاده 
شــده در شستشــوی نهایــی اشــاره می کنــد. آب مــورد 
اســتفاده بایــد از بهتریــن کیفیــت میکروبیولوژیــک 

برخــوردار باشــد ، امــا ایــن بــه چــه معــین اســت؟

مختلفــی  دســتورالعمل های  منظــور،  همیــن  بــه   
نهایــی  شستشــوی  در   رفتــه  بــه کار  آب  بــرای 
پرســتاران  و  دســتیاران  انجمــن  می شــوند.  اعمــال 
 ،)ESGENA( آندوســکوپی و گســتروانترلوژی اروپــا
ــت،  ــرده اس ــادر ک ــت آب ص ــه کیفی ــع ب ــه ای راج بیانی
امــا ایــن ســازمان توصیــه می کنــد تــا حــد امــکان 
از آب اســتریل اســتفاده شــود. بــه عقیــده اشــمیت، 
 EN ISO 15883-4 ــتاندارد ــده در اس ــر ش ــرایط ذک ش
کامــال واضــح هســتند. بــار میکروبــی بایســی از 10 
CFU در 100 میلی لیتــر فراتــر نــرود. نمونه هــا در لولــه 
ــوند،  ــع آوری می ش ــه EWD جم ــه محفظ ورودی آب ب
دســتگاه  پمــپ  خروجــی  از  نمونه گیــری  ولــی 
چنیــن  در  تنهــا  نیســت.  مجــاز  شــور  آندوســکوپ 
شــرایطی می تــوان راجــع بــه کیفیــت آب بــه کار رفتــه 

کــرد. نتیجه گیــری  نهایــی  شستشــوی  بــرای 

گرفتــه  صــورت   EWD از  قبــل  نمونه گیــری  اگــر 
مختلــف،  طــرق  از  آلوده ســازی  امــکان  باشــد، 
دارد.  وجــود  بیوفیلــم  روی  آلودگــی  مثــال  بــرای 
نیــز  آندوســکوپی  کــه  اســت  معــین  بــدان  ایــن 
آلوده ســازی  خطــر  در  نهایــی  شستشــوی  در 
)کمیســیون   KRINKO موسســه  می گیــرد.  قــرار 

بهداشــت و پیشــگیری از عفونــت در موسســه رابــرت 
در  امــا  اســت،  کــرده  بــرریس  را  آب  کیفیــت  کــخ(، 
ادامــه عنــوان می شــود کــه آب شــیر یــا آب مقطــر 
ــی از  ــات کاف ــرا اطالع ــتند، زی ــی نیس ــتریل کاف غیراس
وجــود  مجــدد  آماده ســازی  مرحلــه  در  آب  کیفیــت 
ــردن آب،  ــی ک ــون ضدعفون ــی همچ ــد. اقدامات ندارن
 EWD روی  فرابنفــش  تابــش  و  اســتریل  فیلترینــگ 
دســتورالعمل های  نهایــت،  در  شــده اند.  مطــرح 
بیمارســتانی  ســالمت  )انجمــن   DEGEA  ، DGKH
ــتریل(،  ــات اس ــن قطع ــن تأمی ــان( ، DGSV )انجم آلم
AKI )کارگــروه آمــاده ســازی تجهیــزات( مــورد توجــه 
ــتاندارد  ــاس اس ــا براس ــن توصیه ه ــد. ای ــرار می گیرن ق
)CFU 10/ 100 ــبت ــر نس EN ISO 15883-4 )حداکث
 100 حجــم  در  دقیــق،  به صــورت  شــده اند.  مطــرح   
میکروارگانیســم  هیچگونــه  نبایــد  میلی لیتــر 
)ســودموناس،  نیســت  قابل قبــول  بیماری زایــی 
مایکوباکتــری غیرعــادی ، لژیونــال(. نکتــه مهــم ایــن 
ــرداری، روی  ــل بهره ب ــررات در مح ــن مق ــه ای ــت ک اس

آب اســتفاده شــده اعمــال شــوند. منظــور لولــه آب 
EWD، قبــل از آبکــی نهایــی اســت.  ورودی بــه 

اعتبارســنجی،  طــول  در  آب  وضعیــت  اســت  الزم 
ــدا در  ــن کار ابت ــرد. ای ــرار گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
بازه هــای کوتــاه و ســپس مطابــق دســتورالعمل های 
کنتــرل کیفیــت آب در مــکان بهره بــرداری صــورت 

ریســک(. )تحلیــل  می گیــرد 
ــص  ــای آب خال ــرکت فناوری ه ــد از ش ــوس آرنول مارک
هارتمــن، راجــع بــه سیســتم های تصفیــه آب، به ویــژه 
EWD هــا صحبــت کــرده اســت. به نظــر وی، هیــچ 
کیفیــت  بــر  نظــارت  بــرای  مشــخی  اســتاندارد 
مختلفــی  اســتانداردهای  در  نــدارد.  وجــود  آب 
آب  )کیفیــت   EN 285 EN15883-1,4و  همچــون 
بــرای فرایندهــای استریل ســازی(، بــه ایــن موضــوع 

پرداختــه شــده اســت.

آرنولــد بــا ارجــاع بــه اســتاندارد EN 15883-1، توضیــح 
ــل  ــرای مراح ــه ای ب ــای جداگان ــه معیاره ــد ک می ده
شــده اند.  لحــاظ  نهایــی  شستشــوی  و  آماده ســازی 
بــرای مثــال، آب دمینــرال در مرحلــه نهایــی بــه کار 
میکــرو   15 زیــر  بایــد  آب  کنداکتیویــی*  مــی رود. 
زیمنــس در ســانی متر باشــد. ســخی آب، بــا توجــه 
آب  می کنــد.  تغییــر  به شــدت  محلــی  شــرایط  بــه 
آشــامیدنی بــا کیفیــت میکروبیولوژیــک مطلــوب 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــد م ــام فراین ــرای انج ب
ــان  ــرای نش ــدی ب ــی واح ــی: کنداکتیوی کنداکتیوی

چقــدر  هــر  اســت.  آب  الکتریکــی  رســانایی  دادن 
ــول در  ــیمیایی محل ــواد ش ــالح و م ــی، ام ــواد معدن م
ــت.  ــر اس ــی باالت ــدد کنداکتیوی ــد، ع ــتر باش آب بیش

واحــد اندازه گیــری آن زیمنــس بــر متــر اســت.
بــروز  خطــر  ناســالم،  آب  از  اســتفاده  صــورت  در 
خوردگــی و ایجــاد حفــره  وجــود خواهــد داشــت. 
در صــورت اســتفاده از آب ناســالم و تصفیــه نشــده 
جنــس  از  لکه هایــی  می دهــد؟  رخ  اتفاقــی  چــه 
دســتگاه های  مخــزن  در  انباشت شــده  کلســیم 
آرنولــد  می آینــد.  به وجــود  ابزارهــا  روی  و  شستشــو 
اشــاره می کنــد کــه زدودن رســوبات ســیلیکاتی از 
حفــره ای،  خوردگــی  اســت.  دشــوار  بســیار  مخــازن 
ــم  ــه به چش ــن زمین ــه در ای ــت ک ــری اس ــک دیگ ریس

. می آیــد
ــازی  ــتم های نرم س ــف از سیس ــواع مختل ــه ان ــد ب آرنول
آب اشــاره کــرده اســت. در سیســتم های نرم ســازی، 
شــاخص  و  نمــک  درصــد  نرم ســازی  از  پــس 
کنداکتیویــی افزایــش می یابنــد. لــذا چنیــن آبــی 

نیســت.  نهایــی  شستشــوی  مناســب 
در سیســتم مبادله گــر یــون بــا بســتر ترکیــی، تمــام 
نمک هــا حــذف شــده و آب تمیــز از سیســتم خــارج 
آب  ایــن  کــم،  کنداکتیویــی  لطــف  بــه  می شــود. 

ــت. ــی اس ــوی نهای ــب شستش مناس
در روش اســمز معکــوس، آب عبــوری از غشــا تحــت 
)نمــک،  آن  ذرات   %  99 و  می گیــرد  قــرار  فشــار 
در  می شــوند.  حــذف  آالینده هــا(  ســایر  باکتــری، 
الکترودیونیزاســیون )EDI(، الکترودیالیــز و تبــادل 
 1 زیــر  کنداکتیویــی  می رســند.  انجــام  بــه  یــون 

می گیــرد.  قــرار  میکــرون 
آرنولــد توضیحاتــی راجــع بــه طراحــی سیســتم تصفیــه 
کامــل و قطعــات آن ارائــه می دهــد. ایــن سیســتم در 

طراحی هایــی بــا حداقــل فضــا ارائــه شــده اســت. 
بــا  معکــوس،  اســمز  سیســتم  تهیــه  هزینه هــای 
بســتر  سیســتم  در  امــا  هســتند.  بــاال   EDI بــدون  و 

می یابنــد.  کاهــش  یــون  گــر  مبادلــه  ترکیــی- 
پاتریشــیا میلــر از شــرکت آکــوا فــری، راجــع بــه نحــوه 
تأمیــن کیفیــت مناســب در حیــن آماده ســازی مجــدد 
آب  کیفیــت  کــرد.  ارائــه  اطالعاتــی  آندوســکوپی 
بــه کار رفتــه بــرای شستشــوی نهایــی، اهمیــت خیلــی 
 ، شــود  آلودگــی  دچــار  آب  ایــن  اگــر  دارد.  زیــادی 
نتایــج آماده ســازی در معــرض خطــر قــرار می گیرنــد. 
بــه کار  آب   ،krinko-bfarm توصیه هــای  براســاس 
رفتــه بــرای شستشــوی نهایــی بایــد از جنــس کیفیــت 
آب آشــامیدنی باشــد و هیچگونــه میکروارگانیســم 

بیمــاری زا در آن وجــود نداشــته باشــد. فیلتراســیون 
ــود.  ــات می ش ــن مالحظ ــت ای ــه رعای ــر ب ــتریل منج اس
اســتریل،  آب  فیلترهــای  کار  طــرز  بــه  راجــع  میلــر   
آبــی  باکتری هــای  می کنــد.  بیــان  را  توضیحاتــی 
فیلتــر  مناســی  به صــورت  ســودوموناس  همچــون 
می شــوند. بــرای ایــن کار از غشــایی بــا حفره هایــی 
در  و  می شــود  اســتفاده  میکرومتــر   0.2 قطــر  بــه 
عین حــال بــار میکروبــی بــه انــدازه 7 ســطح کاهــش 

 . بــد می یا

ــازی  ــد آماده س ــی در فراین ــه جایگاه ــا چ ــن فیلتره ای
در  دارنــد؟  آندوســکوپی  سیســتم  مجــدد 
فیلتــر  نهایــی،  شستشــوی  و  دســی  آماده ســازی 
قــرار  نمونه گیــری  نقطــه ی  در  اســتریل  انتقالــی 
می گیــرد یــا روی سیســتم نــازل اســپری آب نصــب 
می شــود. طــول عمــر ایــن فیلترهــا اهمیــت زیــادی 
دارد. غوطه ورســازی در محلــول پاکســازی یــا اســپری 
بایــد  فیلتــر  خروجــی  نیســت.  مجــاز  آب  کــردن 

شــود. ضدعفونــی  روزانــه  به صــورت 

ــک،  ــتگاه های اتوماتی ــدد دس ــازی مج ــرای آماده س ب
تابــش  گرمــا،  از  اســتفاده  بــا  نهایــی  شستشــوی 
عفونت زدایــی  اســتریل،  فیلتراســیون  یــا  فرابنفــش 
کــه  اســت  ضــروری  منظــور،  ایــن  بــرای  می شــود. 
 EWD فیلترهــای اســتریل بیــن مبادله گرهــای یــون و
نصــب شــوند. طــول عمــر بــه حجــم جریانــی بســتگی 
ورودی  چندیــن  کــه  باشــید  داشــته  توجــه  دارد. 
هرکــدام  و  دارنــد  وجــود   EWD سیســتم  بــه  آب 
ــرار  ــت ق ــورد حفاظ ــه م ــر جداگان ــک فیلت ــیله ی به وس

 . می گیرنــد

ســؤاالت  بــه  توجــه  بــا  تکمیلــی،  اجرایــی  نــکات 
اشــمیت  ورونــا  شــده اند.  مطــرح  مخاطبــان 
توضیــح می دهــد کــه نمونه گیــری بایــد همــواره 
امــا  گیــرد،  صــورت   EWD محفظــه  آب  ورودی  در 
در  نیســت.  مجــاز  پمــپ  خروجــی  در  نمونه گیــری 
هرگونــه  پمــپ،  چاهــک  از  نمونه گیــری  صــورت 
 EWD تأثیــر نــایش از چرخــه آماده ســازی مجــدد و نیــز
نمونه گیــری،  روش  ایــن  می گیرنــد.  قــرار  مدنظــر 
ــالل  ــی در خ ــع آلودگ ــه مناب ــه کلی ــه ب ــتلزم توج مس
تفســیر نتایــج اســت. ایــن آلودگی هــا در بخش هــای 
مختلــف EWD ایجــاد شــده یــا بــه دلیــل آماده ســازی 

می شــوند.  ظاهــر  ناکافــی 

بطــری  کــه  می کنــد  تأکیــد  برلینهــوف  اولریــک 
در  بشــود.  ُپــر  اســتریل  آب  بــا  بایــد  پاکســازی 
ــود  ــا وج ــریع باکتری ه ــد س ــکان رش ــورت ام غیراینص
خواهــد داشــت. ایــن وضعیــت بــرای سیســتم های 
پمــپ کــه بــرای مــدت طوالنــی بالاســتفاده مانده انــد 

می کنــد. صــدق  نیــز 

براســاس توصیه هــای krinko-bfarm، آب بــه کار رفتــه بــرای 
شستشــوی نهایــی بایــد از جنــس کیفیــت آب آشــامیدنی 
آن  در  بیمــاری زا  میکروارگانیســم  هیچگونــه  و  باشــد 

وجــود نداشــته باشــد.
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تعریف جدیدی از اهدای زندگی ســوختگی یــک مشــکل بهداشــی متــداول در همــه 

توســعه  حــال  در  کشــورهای  در  به ویــژه  جهــان، 

اســت. البتــه در یــک قــرن اخیــر بــه دلیــل پیشــرفت ها 

در مراقبــت از ســوختگی، شــانس بقــا و بازگشــت 

ــا  ــت. ام ــه اس ــش یافت ــاران افزای ــن بیم ــی ای ــه زندگ ب

ــوختگی و  ــا س ــاط ب ــر در ارتب ــم دیگ ــه مه ــک نکت ی

ــوختگی  ــار س ــاران دچ ــی بیم ــر زندگ ــه ب ــی ک تأثیرات

ــه  ــدت آن ازجمل ــوارض طوالنی م ــث ع ــذارد، بح می گ

ــرد  ــالل عملک ــکلی و اخت ــم(، بدش ــای زخ ــکار )ج اس

ــت.  ــود اس ــد بهب ــو و فرآین عض

روانــی  تنش هــای  از  باالیــی  ســطوح  افــراد  ایــن 

ازجملــه اضطــراب و افســردگی را تجربــه می  کننــد. 

دچــار  کــه  افــرادی  می دهــد  نشــان  برریس  هــا 

ــر  ــی از خط ــس از مدت ــی پ ــوند و ح ــوختگی  می  ش س

مــرگ نجــات یافتــه و بهبــود می یابنــد، بیشــتر در 

معــرض ابتــال بــه افســردگی هســتند. ســوختگی 

بــر  مســتقیم  تأثیــر  کــه  اســت  مشــکالتی  ازجملــه 

را  افــراد  تحریــک  پذیــری  آســتانه  و  گذاشــته  مغــز 

کاهــش می  دهــد و در ایــن میــان زنــان، از حساســیت 

بیشــتری برخــوردار هســتند. ذکــر ایــن نکتــه نیــز 

حائــز اهمیــت اســت کــه ســوختگی از هــر نوعــی کــه 

باشــد، به عنــوان دومیــن عامــل مرگ ومیــر در بیــن 

ــن  ــوختگی ممک ــود. س ــوب می ش ــودکان محس ک

اســت در هــر ســین بــروز کنــد، امــا در بیــن کــودکان 

و نوجوانــان بیشــتر شــایع اســت. 

جــان  نجــات  موضــوع  چــه  ســوختگی،  بحــث  در 

ــک  ــدف ی ــا، ه ــم زخم ه ــه ترمی ــد و چ ــان ها باش انس

چیــز اســت؛ بازگشــت بــه زندگــی اجتماعــی. 

ســوانح  بحــث  در  درمــان  رونــد  اهمیــت  بــه  توجــه 

ســوختگی و مباحــث ترمیمــی، مــا را بــر آن داشــت 

مهمــان   ،1400 تابســتان  روزهــای  نخســتین  در  تــا 

آمــوزیش  مرکــز  مدیــر  هوشــمند؛  ســیامک  دکتــر 

درمانــی ســوانح ســوختگی و ترمیمــی امیرالمومنیــن 

گفت وگویــی  در  وی  باشــیم.  شــیراز  شــهر  )ع( 

ــاز  ــاخت و آغ ــه س ــه پروس ــاره ب ــن اش ــایص، ضم اختص

اقدامــات  تشــریح  بــه  درمانــی،  مرکــز  ایــن  بــه کار 

تخصــی صورت گرفتــه در ایــن بیمارســتان پرداخــت 

و در پایــان راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت به ویــژه 

بیمارســتان  نیــاز  مــورد  تجهیــزات  تأمیــن  زمینــه  در 

کیفیــت  بهبــود  بــه  کمــک  و  ســوختگی  ســوانح 

زندگــی ایــن دســته از بیمــاران، ارائــه کــرد. 

بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع( در چــه ســالی و بــا 
چــه نیــی ســاخته شــد؟

ایــن مرکــز درمانــی در ســال 1382 بــه همــت خیــر 

پــدر  و  امتیــاز  نزاکــت  مرحومــه  نیک اندیــش 

ــاحت 20  ــه مس ــین ب ــد. زمی ــدازی ش ــان راه ان بزرگوارش

هــزار متــر در خیابــان همــت جنوبــی شــهر شــیراز از 

ســوی ایــن خیریــن اهــدا شــد. بــا توجــه بــه اینکــه 

بیمارســتان ســوانح ســوختگی حتمــا بایــد در منطقــه 

ــدازی  ــکونی راه ان ــق مس ــهر و دور از مناط ــارج از ش خ

ــه  ــی ب ــن اهدای ــاف، زمی ــکاری اداره اوق ــا هم ــود، ب ش

فــروش رســید و آورده آن بــرای ســاخت ایــن مرکــز 

خــرج شــد. مرحومــه نزاکــت امتیــاز در ســال 1387 

هــم  ایشــان  مقبــره  و  بســت  فــرو  جهــان  از  چشــم 

در محوطــه همیــن بیمارســتان واقــع شــده اســت. 

بــا  )ع(  امیرالمومنیــن  بیمارســتان   1394 اســفندماه 

ــاز  ــاح و آغ ــال افتت ــت فع ــوب و 75 تخ ــت مص 130 تخ

بــه کار کــرد. 

ســوانح  بیمارســتان  تنهــا  به عنــوان  مرکــز  ایــن 

ســال   6 بــه  نزدیــک  مــدت  در  اســتان،  ســوختگی 

فعالیــت خــود، بــرای شــهر شــیراز و اســتان فــارس 

مثمرثمــر بــوده اســت. مضــاف بــر آن، تمامــی مناطــق 

بلوچســتان،  و  سیســتان  ازجملــه  کشــور  جنــوب 

هرمــزگان، بوشــهر، یــزد و کرمــان را نیــز پوشــش 

اســتان  بیمارســتان های  از  یکــی  در  می دهــد. 

هرمــزگان یــک بخــش ســوانح ســوختگی وجــود 

دارد، همچنیــن یــک بیمارســتان در منطقــه کنــگان 

نیــز بخــی ویــژه ســوانح ســوختگی دارد کــه در حــد 

کارهــای ابتدایــی را انجــام و ســریعا بیمــار را بــه مــا 

ارجــاع می دهنــد. در ایــن مرکــز از دیگــر کشــورها 

نیــز بیمارانــی داریــم. 

تحــت  مجموعــه  یــک  بیمارســتان،  افتتــاح  اوایــل 

ــت  ــرای اقام ــتان ب ــار بیمارس ــرا در کن ــوان همراه س عن

همراهــان بیمــاران درنظــر گرفتــه شــده بــود کــه 

ــتان  ــن اس ــت خیری ــا هم ــذا ب ــود، ل ــب نب ــدان مناس چن

شــرایط  بــا  مقبــول  همراه ســرای  یــک  توانســتیم 

احــداث  بیمارســتان  حیــاط  در  امــروزی  امکانــات  و 

امکانــات  بــا  متــری   16 اتــاق   8 شــامل  کــه  کنیــم 

اختیــار  در  رایــگان  به صــورت  کــه  اســت  کامــل 

ــل  ــی تمای ــر ک ــه اگ ــرد. البت ــرار می گی ــان ق همراه

ــه  ــد هزین ــد، می توان ــته باش ــر داش ــام کار خی ــه انج ب

ــه  ــاری ب ــی اجب ــد، ول ــت کن ــز پرداخ ــود را نی ــت خ اقام

ایــن کار نیســت. 

تأســیس  از  کــه  ســالی   6 بــه  نزدیــک  مــدت  در 

خدمــات  می گــذرد،  )ع(  امیرالمومنیــن  بیمارســتان 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــن مرک ــی در ای ــی بزرگ خیل

بیمارســتان ســوختگِی قدیمــی قطب الدیــن در شــأن 

ــود.  ــور نب ــکی کش ــب پزش ــوان قط ــیراز به عن ــهر ش ش

آن بیمارســتان در مرکــز شــهر شــیراز در منطقــه شــلوغ 

کنتــرل  بحــث  و  بــود  گرفتــه  قــرار  کازرون  دروازه 

لــذا  بــود.  بزرگــی  معضــل  مرکــز،  آن  در  عفونــت 

بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع( بــا ایــن نیــت ســاخته 

شــد کــه تــا حــد امــکان بحــث کنتــرل عفونــت در آن 

ــم  ــره ه ــک پنج ــتان ی ــام بیمارس ــود. در تم ــت ش رعای

وجــود نــدارد و هیــچ دســتریس بــه هــوای آزاد نیســت. 

تمــام هــوای داخــل بیمارســتان بــا اســتفاده از هواســاز 

و فیلترهــای هپایــی )HEPA(کــه در مســیر آن قــرار 

گرفتــه، تأمیــن می شــود.

شــاخیص  ویژگی هــای  چــه  شــما  دیــدگاه  از 
ــتان ها و  ــر بیمارس ــی را از دیگ ــز درمان ــن مرک ای
بخش هــای ســوانح ســوختگی کشــور متمایــز 

می کنــد؟
بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه نمونــه عمل هــای 

در  شــده،  انجــام  اینجــا  کــه  ســوختگی  جراحــی 

گذشــته  ســال  اســت.  نگرفتــه  صــورت  کشــور 

بیمــاری بــا 85 درصــد ســوختگی را درمــان و مرخــص 

ــه  ــن و مجموع ــرای م ــی ب ــار بزرگ ــن افتخ ــم. ای کردی

ــن  ــا ای ــاری ب ــدرت بیم ــه ن ــه ب ــت، چراک ــتان اس بیمارس

بیمــاران  آمــار  می مانــد.  زنــده  ســوختگی  وســعت 

بــاالی 50 درصــد ســوختگی کــه از بیمارســتان مــا 

ــل،  ــال قب ــد س ــت. چن ــی باالس ــده اند، خیل ــص ش مرخ

بــرای  همایــی  کرونــا،  بیمــاری  شــیوع  از  پیــش 

بــا  ســوختگی  درصــد   50 بــاالی  بهبودیافتــگان 

ــم  ــزار کردی ــتانی برگ ــئوالن اس ــن و مس ــور خیری حض

کــه شــور و انــرژی خــایص بــه مجموعــه مــا تزریــق 

کــرد. 

همــکاران بــا ســابقه و بــا تجربــه مــا در همــه بخش هــا 

دل  و  جــان  از  بیمارســتان،   CSSD بخــش  ازجملــه 

ســوانح  بیمارســتان  در  کــردن  کار  می کننــد.  کار 

کــه  فــردی  بــه  رســیدگی  و  مراقبــت  و  ســوختگی 

دچــار ســوختگی شــده، روحیــه و رقــت قلــب خــایص 

و  آنکولــوژی  ماننــد  بخش هایــی  در  می طلبــد.  را 

گفت وگو با دکتر  سیامک هوشمند مدیر بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین )ع(

و  ابــزار  تأمیــن  مــا،  پیــش روی  مشــکالت  بزرگتریــن 
تجهیــزات و کاغذهــای نانــُوِون اســت. تجهیــزات اتــاق عمــل 
فوق العــاده  تجهیــزات  می کنیــم،  اســتفاده  کــه   CSSD و 
داخــل  در  آن هــا  تولیــد  امــکان  و  هســتند  گران قیمــی 
ــه  ــایل ب ــزات و وس ــن تجهی ــت. ای ــم اس ــی ک ــز خیل ــور نی کش
دلیــل شست وشــو و هچنیــن اســتریل مکــرر تحــت فشــار 
ــی  ــار خوردگ ــرور دچ ــه م ــوکالو، ب ــتگاه ات ــار داغ در دس بخ
و اســتهالک می شــوند و واقعــا جایگزیــن کــردن آن هــا 
ــادی دارد ــیار زی ــه بس ــل، هزین ــاق عم ــزات ات ــا تجهی مخصوص
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ــامل  ــخی کار ش ــه س ــوختگی ک ــاب و روان و س اعص

ســال   5 از  بعــد  پرســنل  می شــود،  آن هــا  حــال 

بــا  مــا  همــکاران  ولــی  شــوند،  جابه جــا  می تواننــد 

احســاس دیــن و ایمــان راســخی کــه دارنــد، تــا پایــان 

می ماننــد.  اینجــا  خــود  خدمــت  دوره 

بــا همــت مرحــوم امتیــاز، تمــام تجهیــزات از امکانــات 

ــدری  ــتگاه های الن ــورها، دس ــا آسانس ــش CSSD ت بخ

مشــکل  تاکنــون  دنیاســت.  روز  برندهــای  از   ... و 

دســتگاه و تجهیــزات نداشــته ایم. البتــه بــا توجــه بــه 

ــتند،  ــوی هس ــا فرانس ــتگاه های م ــتر دس ــه بیش اینک

تعمیــر آن هــا نیــز انحصــاری بــوده و تنهــا یــک نفــر در 

تهــران می توانــد ایــن کار را انجــام دهــد و مــا هــم بــه 

ناچــار بایــد تابــع باشــیم. ولــی بــه دلیــل کیفیــت بــاال، 

امــکان خرابــی و از کار افتــادن دســتگاه ها خیلــی 

بانــو نزاکــت  َخِیــر نیک اندیــش  کــم اســت. نیــت 

امتیــاز کــه بهتریــن بیمارســتان ســوانح ســوختگی 

کشــور را می خواســت، بــه امیــد خــدا محقــق شــده 

ــن  ــاحت زمی ــار مس ــت هکت ــا هف ــز ب ــن مرک ــت. ای اس

بیمارســتان،  زیربنــای  مترمربــع  هــزار   25 بــر  بالــغ  و 

ــت.  ــه اس ــوختگی خاورمیان ــتان س ــن بیمارس بزرگتری

آی  یس یــو  دو  فعــال،  ســوختگی  بخــش  هفــت 

ســوختگی، اتــاق عمل هــای ســوختگی و در کنــار 

پالســتیک  جراحی هــای  بــه  مربــوط  بخش هــای  آن 

نیــز در ایــن بیمارســتان وجــود دارد. چــون در بــدو 

ورود، هــدف حفــظ جــان بیمــاری اســت کــه دچــار 

ــت  ــدف بازگش ــه دوم ه ــده و در مرحل ــوختگی ش س

بــه زندگــی ایــن بیمــاران اســت و نمی تــوان آن هــا 

ــان  ــس از درم ــرد پ ــن ف ــرد. ای ــا ک ــدا ره ــان خ ــه ام را ب

بــه  نیــاز  جامعــه،  بــه  بازگشــت  بــرای  ســوختگی، 

کمــک  بــا  دارد.  خــود  پوســت  و  بافت هــا  ترمیــم 

پالســتیک  جراحــی  متخصــص  و  خبــره  تیم هــای 

بــه  برگشــت   CSSD جملــه  از  دیگــر  بخش هــای  و 

شــده  زیــاد  خیلــی  بیمــاران  از  دســته  ایــن  زندگــی 

اســت. 

تاکنــون  خیریــن،  همــت  بــه   CSSD بخــش  در 

و  بــوده  انگشت شــمار  خیلــی  مــا  مشــکالت 

نگذاشــتند ارائــه خدمــات مــا بــا وقفــه مواجــه شــود. 

مجموعــه اقداماتــی کــه ذکــر شــد، موجــب شــده 

کــه امــروز بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع(، در مجامــع 

ــر  ــالوه ب ــد. ع ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــی حرف علم

امــور اجرایــی، تاکنــون در همایش هــای مختلــف، 

به ویــژه  بیمارســتان  گوناگــون  فعالیت هــای 

ارائــه  و  مقالــه  قالــب  در   CSSD بخــش  عملکــرد 

پوســتر، بیــان شــده اســت. 

در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا، چــه اقدامــات 
بحــث  و  عفونــت  کنتــرل  بــرای  ویــژه ای 
ــام  ــی انج ــز درمان ــن مرک ــیون در ای استریلیزاس

اســت؟ گرفتــه 
چــون مریض هــای ســوختگی بــا زخم هــای وســیع 

وارد اتــاق عمــل می شــوند، اتــاق عمل هــا را کامــال 

عمــل  اتــاق  کــه  این صــورت  بــه  کرده ایــم.  جــدا 

ســوختگی در طبقــه چهــارم و اتــاق عمــل جراحــی 

عمــال  و  شــده  مســتقر  ســوم  طبقــه  در  پالســتیک 

یکدیگــر  بــا  پالســتیک  و  ســوختگی  مریض هــای 

در ارتبــاط نیســتند. در شــرایط کرونــا، مجبــور بودیــم 

کــه بخــی ویــژه کرونــا داشــته باشــیم، چــون از 

فــردی کــه دچــار ســوختگی شــده و کرونــای مثبــت 

هــم دارد، جــای دیگــری نمی تــوان نگهــداری کــرد، 

لــذا یــک بخــش ســوختگی عــادی و یــک بخــش 

آی یس یــو ویــژه بــرای بیمــاران ســوختگی دارای کرونــا 

نیــز  را  عمل هــا  اتــاق  از  یکــی  کردیــم.  راه انــدازی 

به طــور مســتقل بــه ایــن دســته از بیمــاران اختصــاص 

ســعی  هــم  عفونــت  کنتــرل  بحــث  در  داده ایــم. 

ــاق  ــد، ات ــت دارن ــای مثب ــه کرون ــی ک ــم بیماران کردی

ــول روز  ــل در ط ــاق عم ــان ات ــن زم ــان آخری عمل هایش

باشــد تــا کمتریــن تمــاس را بــا بیمــاران دیگــر داشــته 

باشــند و وســایل و تجهیزاتــی کــه بــرای ایــن بیمــاران 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه نیــز در آخریــن مرحلــه 

بــه CSSD برســد. عــالوه بــر ایــن، بــه همــت یکــی 

از خیریــن بــزرگ، دکتــر نهضــت از اصفهــان، یــک 

دســتگاه النــدری ویــژه بیمــاران کوویــد بــه مجموعــه 

ــن  ــا ای ــط ب ــایل مرتب ــه و وس ــه البس ــم ک ــه کردی اضاف

شست وشــو  دســتگاه  ایــن  در  بیمــاران  از  دســته 

 . د می شــو

بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع(، در مقایســه بــا 
ــرار  ــی ق ــه وضعی ــا در چ ــتانداردهای روز دنی اس

دارد؟
وزارتخانــه  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســوی  از 

ــورت  ــتان ص ــی از بیمارس ــورت دوره ای بازدید های به ص

ــتان  ــد بیمارس ــه و ِگری ــاس آن رتب ــه براس ــرد ک می گی

تمــام  اخیــر  ســال  پنــج  در  می شــود.  مشــخص 

پشت ســر  اســتانداردها  باالتریــن  بــا  را  بازریس هــا 

ــف  ــازریس مختل ــای ب ــراد تیم ه ــی اف ــته ایم. ح گذاش

دانشــگاه های  بــه  متعلــق  نیــز  خودشــان  کــه 

ــن  ــور در ای ــا حض ــد، ب ــور بودن ــطح کش ــف در س مختل

ــود  ــی خ ــز درمان ــرا در مراک ــرای اج ــا ب ــتان، از م بیمارس

کردنــد. الگوبــرداری 

مــا  مشــکالت  بزرگتریــن  اکنــون  شــما  به نظــر 

به ویــژه در زمینــه کنتــرل عفونــت و استریلیزاســیون، 

از  کاســتن  یــا  ســاختن  برطــرف  بــرای  کدامنــد؟ 

کــرد؟ بایــد  چــه  موجــود  مشــکالت 

بزرگتریــن مشــکالت پیــش روی مــا، تأمیــن ابــزار و 

تجهیــزات و کاغذهــای نانــوون اســت. تجهیــزات اتاق 

عمــل و CSSD کــه اســتفاده می کنیــم، تجهیــزات 

فوق العــاده گران قیمــی هســتند و امــکان تولیــد 

اســت.  کــم  خیلــی  نیــز  کشــور  داخــل  در  آن هــا 

و  شست وشــو  دلیــل  بــه  وســایل  و  تجهیــزات  ایــن 

در  داغ  بخــار  فشــار  تحــت  مکــرر  اســتریل  هچنیــن 

و  خوردگــی  دچــار  مــرور  بــه  اتــوکالو،  دســتگاه 

کــردن  جایگزیــن  واقعــا  و  می شــوند  اســتهالک 

آن هــا مخصوصــا تجهیــزات اتــاق عمــل، هزینــه بســیار 

دســتگاه هایی  ســوختگی،  بحــث  در  دارد.  زیــادی 

 ... و  دریل هــا  تیغه هــا،  پوســت،  جداســازی  بــرای 

ــران  ــاده گ ــی و فوق الع ــد واردات ــه صددرص ــم ک داری

هســتند. تیغه هایــی کــه بــرای برداشــتن و ترمیــم 

ــد،  ــرار می گیرن ــا ق ــان م ــتفاده جراح ــورد اس ــت م پوس

بســیار گران قیمــت و یکبــار مصــرف هســتند. 

ــرکت هایی در  ــه ش ــان ازجمل ــرکت دانش بنی ــد ش چن

شــیراز، ایــن تجهیــزات را تولیــد می کننــد، ولــی تولیــد 

بــرای  دارد.  گزافــی  بســیار  هزینه هــای  آن هــا  بــرای 

ــوون«  ــذ نان ــام »کاغ ــه ن ــذی ب ــردن کاغ ــتریل ک اس

وجــود دارد کــه چیــزی بیــن کاغــذ و پارچــه اســت. 

وســایل بایــد داخــل ایــن کاغذهــا پیچیــده شــود و در 

دســتگاه  اتــوکالو قــرار گیرنــد. ایــن کاغذهــا بســیار 

گران قیمــت هســتند و هــر نوبــت بــرای خریــداری 

ایــن کاغذهــا بالــغ بــر 100 میلیــون تومــان هزینــه 

ــم  ــتر را ه ــاه بیش ــا دو م ــک ی ــاف ی ــه کف ــم ک می کنی

ــتان  ــم بیمارس ــم بگوی ــرأت می توان ــه ج ــد. ب نمی ده

ــد،  ــال باش ــویص فع ــش خص ــر در بخ ــوختگی اگ س

از پــس هزینه هــای آن برنمی آیــد. بــه همیــن دلیــل 

خصــویص  بیمارســتان  دارم،  اطــالع  کــه  جایــی  تــا 

ســوختگی نداریــم، چــون هزینه هــا بســیار باالســت. 

می توانیــم  کــه  داریــم  را  دولــت  کمــک  هــم  مــا 

ــم. ــه دهی ــات ارائ خدم

اطالع رســانی  بــا  کــه  دیگــر  مهــم  موضــوع  یــک 

مشکل گشــا  می توانــد  رســانه  اصحــاب  ســوی  از 

باشــد، ایــن اســت کــه کمــک  خیریــن فقــط در خریــد 

خالصــه   ... و  آر  آی  ام  یــا  یس تی اســکن  دســتگاه 

نمی شــود، بلکــه مــوارد جزئی تــر ماننــد خریــد کاغــذ 

می توانــد  نیــز  را  این دســت  از  تجهیزاتــی  و  نانــوون 

شــامل شــود. 70 درصــد بیمــاران ســوختگی از طیــف 

ــا  ــه ب ــی ک ــتند. ک ــه هس ــن جامع ــه پایی ــط ب متوس

نفــت و چــراغ نفــی و پیک نیــک زندگــی می کنــد، 

ســوختگی  و  آتش ســوزی  انفجــار،  دچــار  بیشــتر 

می شــوند و طبعــا وضعیــت اقتصــادی آن هــا هــم 

ــت.  ــن اس ــه پایی ــط رو ب متوس

پیشنهاد شما در شرایط کنونی چیست؟

و  جــوان  تیم هــای  بــا  دانش بنیــان  شــرکت  چنــد 

باانگیــزه بــه مــردم و کشــور خدمــت می کننــد کــه 

ــا  ــش هزینه ه ــث کاه ــدازه ای در بح ــا ان ــد ت می توانن

ــی  ــذ نانوون ــه کاغ ــواد اولی ــند. م ــده باش جبران کنن

کــه ایــن شــرکت های داخلــی تولیــد می کننــد، از 

واردات  هزینه هــای  در  بایــد  می شــود.  وارد  خــارج 

وقــی  بالطبــع  شــود،  کمــک  شــرکت ها  ایــن  بــه 

محصــول  هزینــه  بیایــد،  پاییــن  آن هــا  هزینه هــای 

خروجــی نیــز پاییــن می آیــد و در نهایــت مــا به عنــوان 

ــر  ــان کمت ــوختگی، هزینه هایم ــتان س ــک بیمارس ی

نیــز  پزشــکی  ابــزار  تأمیــن  زمینــه  در  می شــود. 

وجــود  شــیراز  در  ازجملــه  خوبــی  بســیار  تیم هــای 

دارنــد کــه واقعــا خــوب کار می کننــد و تجهیزاتشــان 

معتبــر  برندهــای  بــا  حــی  و  دارد  خوبــی  کیفیــت 

تولیدکننده هــای  ایــن  می کنــد.  برابــری  خارجــی 

داخلــی بــا نیــروی جوانــی و انگیــزه بــاال، نیــاز بــه 

حمایــت به ویــژه در تأمیــن مــواد اولیــه دارنــد. 

و  شــهر  بــزرگ  خیریــن  به ســوی  را  نیازمــان  دســت 

بــه  گوشه چشــمی  کــه  می کنیــم  دراز  اســتان مان 

بیمــاران ســوختگی داشــته باشــند، چــون ســوختگی 

یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه تــا پایــان عمــر بیمــار را 

درگیــر می کنــد. مشــکالت روحــی و روانــی نــایش 

از رنــج ســوختگی، می توانــد روی کیفیــت زندگــی 

ایــن بیمــاران تأثیرگــذار باشــد و بــه همیــن ســبب 

تیــم روانپزشــکی بســیار خوبــی در ایــن بیمارســتان 

درمــان،  مختلــف  مراحــل  در  بتواننــد  کــه  داریــم 

شــرایط بازگشــت بــه زندگــی ایــن بیمــاران را تســهیل 

ــته  ــد را داش ــن دی ــزرگ ای ــن ب ــدوارم خیری ــد. امی کنن

باشــند کــه بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع( بــا تیمــی 

اســتفاده  و  بــاال  فــین  دانــش  دارای  و  متخصــص 

کــه  اســت  مرکــزی  تنهــا  دنیــا،   روز  تجیهــزات  از 

برســد. ســوختگی  بیمــاران  داد  بــه  می توانــد 

ــی  ــم زندگ ــت ه ــدای پوس ــی... اه ــخن پایان س
می بخشــد

در  انعــکاس  بــا  امیــدوارم  کــه  مهــم  نکتــه  یــک 

بیمــار  کــه  اســت  ایــن  شــود،  شــنیده  رســانه ها 

بــه  پوســت  اهــدای  بــا  مــا  ســوختگی  درصــد   85

زندگــی برگشــت، امــا اگــر پوســت اهدایــی بــه او 

نمی رســید، قطعــا از دنیــا می رفــت. خانواده هایــی 

ــت  ــود و نی ــزی می ش ــرگ مغ ــار م ــان دچ ــه عزیزش ک

دارنــد کــه اعضایــش را اهــدا کننــد، پوســت را هــم 

چندیــن  طریــق  ایــن  از  تــا  کننــد  اهــدا  می تواننــد 

ــا از  ــص م ــم متخص ــد. تی ــاز گردن ــی ب ــه زندگ ــار ب بیم

قســمت هایی پوســت را برمی دارنــد کــه بــه چشــم 

کمــر  پشــت  پــا،  پشــت  نواحــی  از  نمی آید)معمــوال 

و ...( آنهــم بــا ضخامــی کمتــر از یــک ورق کاغــذ، 

ــه  ــن الی ــود. ای ــته می ش ــت برداش ــطحی پوس ــه س الی

ــرای  ــده و ب ــداری ش ــراوری و نگه ــاص ف ــرایط خ در ش

بیمــاران دچــار ســوختگی، به عنــوان پانســمان مــورد 

بــه  عفونــت  نفــوذ  از  کــه  می گیــرد  قــرار  اســتفاده 

ــد  ــم پیون ــکاری تی ــا هم ــد. ب ــری می کن ــم جلوگی زخ

امــر  ایــن  تاکنــون  صــدرا،  ابوعلی ســینا  بیمارســتان 

بارهــا محقــق شــده اســت.

 

شــرایط  در  پوســت  ســاخت  دانــش  هنــوز 

ــا  ــیده و حتم ــی نرس ــه عملیات ــه مرحل ــگاهی ب آزمایش

بایــد پوســت از عضــو زنــده برداشــته شــود. لــذا بــا 

اطالع رســانی از ســوی رســانه ها و آگاهی بخــی بــه 

ــردم  ــب م ــن و قل ــاور در ذه ــن ب ــدوارم ای ــه، امی جامع

می توانــد  اهدایــی  پوســت  ایــن  کــه  شــود  ایجــاد 

حداقــل جــان ســه یــا چهــار انســان را نجــات دهــد.

ســوختگی یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه تــا پایــان عمــر 
روانــی  و  روحــی  مشــکالت  می کنــد.  درگیــر  را  بیمــار 
نــایش از رنــج ســوختگی، می توانــد روی کیفیــت زندگــی 
تیــم  ســبب  همیــن  بــه  و  باشــد  تأثیرگــذار  بیمــاران  ایــن 
ــه  ــم ک ــتان داری ــن بیمارس ــی در ای ــیار خوب ــکی بس روانپزش
بتواننــد در مراحــل مختلــف درمــان، شــرایط بازگشــت بــه 

کننــد. تســهیل  را  بیمــاران  ایــن  زندگــی 

رســانه  اصحــاب  اطالع رســانی  بــا  کــه  مهــم  موضــوع  یــک 
کمــک   کــه  اســت  ایــن  باشــد،  مشکل گشــا  می توانــد 
ــا ام آی آر  ــکن ی ــتگاه یس تی اس ــد دس ــط در خری ــن فق خیری
ــذ  ــد کاغ ــد خری ــر مانن ــود،موارد جزئی ت ــه نمی ش و ... خالص

نانــوون را نیــز می توانــد شــامل شــود
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دستورالعمل  مونتاژ  و استریل مجدد ابزار جراحی درو ن سازمانی
و برون سازمانی

مقدمه 
منظــور  بــه  مناســی  دســتورالعمل  بایــد 
پیشــگیری از اختــالل عملکــرد در اســتریل 
پزشــکی  ابــزار  اســتریل  واحــد  مجــدد 
)RUMED( تنظیــم شــود تــا تأمیــن امنیــت 
تضمیــن  را  جراحــی  عمل هــای  دائمــی 
مشــکالت  بایــد  دســتورالعمل  ایــن  کنــد. 
منابــع  خطاهــای  تجهیــزات،  و  زیرســاخی 
انســانی و همچنیــن مشــکالت ســاختاری 
)ماننــد آب( و معیارهــای ســاختمانی را نیــز 

شــود.  شــامل 
به دلیــل احتمــال اختــالل عملکــرد و خطــا 
در واحــد اســتریل مراکــز درمانــی، تمامــی 
شــده  مســتند  بایــد  فرایندهــا  و  عملیــات 
ارزیابــی هــای  و تجزیــه و تحلیــل شــوند و 
خطاهــا  میــزان  تــا  شــود  انجــام  مــداوم  
کاهــش یابــد. ایــن رویکــرد اصولــی، مربــوط 
بــه فراینــد بهبــود مســتمر، به عنــوان بخــی 
از فراینــد مدیریــت کیفیــت اســت. ضمــن 
اســتانداردها،  مــدون،  قوانیــن  اینکــه 
مقــرارت  و  هــا  خــط  مــی  هــا،  توصیــه 
ــود  ــی خ ــر فعل ــت معتب ــد در حال ــود بای موج

شــوند.  اســتفاده 
دســتورالعمل  یــک  مقالــه،  ایــن  توجــه: 
ابالغــی نیســت و ادعــای کامــل بــودن نــدارد. 

مبانی و اهداف
مشــکل،  یــک  وقــوع  از  پیــش  بایــد 
ــم  ــد تنظی ــر واح ــرای ه ــروز آن ب ــین ب پیش بی
پیوســته  بایــد  دســتورالعمل ها  شــود. 
مــداوم  تأمیــن  تــا  شــوند.  به روزرســانی 
امنیــت همــه واحدهــای مرتبــط بــه واحــد 
اتاق هــای  )ماننــد  پزشــکی  ابــزار  اســتریل 
 )... و  جراحــی  هــای  بخــش   )OR( عمــل 

شــود.  تضمیــن 
ــد  ــوادث بای ــوع ح ــین وق ــی پیش بی ــرح کل ط
بــا سیســتم مدیریــت کیفــی، درهــم آمیختــه 
و  احتمالــی   بحران هــای  حداقــل  تــا  شــود 
اســتانداردهای  آورد.  به وجــود  را  ریســک 

قابــل اســتفاده عبارتنــد از:
DIN EN ISO 9001  	

DIN EN ISO 13485  	
DIN EN ISO 14971  	

VDI 5700 	
DIN ISO 31000  	

رویکرد نظام مند مدیریت ریسک شامل 
مفاهیم زیر است:

تجزیه و تحلیل ریسک	 
عوامل بالقوه ایجادکننده نواقص. 1

 فاکتورها و علل تأثیرگذار مرتبط. 2
ارزیابی خطر با 	 

احتمال وقوع. 1
احتمال  عدم کشف پیامد. 2
مدیریت خطر با معیارهای پیشگیری 	 

 یا به حداقل رساندن خطر

رویکرد سازمانی برای تنظیم 
دستورالعمل بحران

بحــران،  دســتورالعمل های  تنظیــم  بــرای 
همــکاری بیــن بخــش هــای زیــر ضــروری 

اســت:
CSSD واحد  	

	  واحد کنترل کیفیت بیمارستان
	  واحد اتاق عمل

	  کمیته کنترل عفونت مستقر

اشخاص مطلع از دستورالعمل های بحران 
افراد زیر هستند:

CSSD کارکنان واحد  	
	  کارکنان اتاق عمل

	  کارکنان واحد اندوسکوپی
	  کارکنان واحدهای جراحی 

	  کارکنان واحد مهندیس پزشکی
	  فناوری اطالعات

	  تیم کنترل عفونت
	  بخش های احتمالی دیگر مانند واحد 

خدمات و منابع انسانی

سازمان های خارجی درگیر در 
دستورالعمل بحران

  CSSD بیمارستان هایی که از واحد	
خدمات می گیرند

  CSSDبیمارستان هایی که به واحد	
خدمات می دهند

	تأمین کنندگان مصرفی واحدهای 
استریل

	تأمین کنندگان تجهیزات واحد استریل
	سرویس کنندگان تجهیزات
	سازمان های ارزشیابی خارجی

مفهوم اقتضایی مرتبط با محتوا-رویداد
ــوه  ــل بالق ــد، دالی ــن باش ــه ممک ــا ک ــا آنج ت
اســتریل  واحــد  عملکــرد  اختــالل  بــرای 
ابــزار پزشــکی مــی توانــد مشــخص شــود 
ــا  ــوند ت ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــا ب ــل ه و راه ح

شــود. تضمیــن  امنیــت،  تأمیــن 

مفهوم اقتضایی مرتبط با محتوا-پیامد
توصیــه  قابــل  پیامــد،  بــا  مرتبــط  رویکــرد 
را  پــردازش  زحمــات  تــا  رســد  مــی  به نظــر 
پــردازش  هنــگام  برســاند.  حداقــل  بــه 
ســناریوهای مختلــف اختــالل، معیارهــا بایــد 
بــه دســته بنــدی هــای زیــر تفکیــک شــوند: 

پزشــکی  ابــزار  تهیــه  امــکان  بــا  رابطــه  در 
ســناریوهای  شــده،  اســتریل  مجــددا 

شــود: اســتفاده  توانــد  مــی  مختلفــی 
	  بدون عرضه

	  عرضه کامل یا جزئی با استفاده از منابع 
جایگزین موجود در واحد استریل ابزار 

پزشکی
	  تأمین کامل توسط خدمت رسان خارجی 

یا شریک همکار

بــا درنظــر گرفتــن امــکان اســتفاده از منابــع 
یــا  پزشــکی  ابــزار  اســتریل  واحــد  داخــل 

خارجــی: خدمــات 
	  کدام مراحل استریل کردن می تواند در 

واحد استریل ابزار پزشکی انجام شود؟
	  کدام مراحل استریل کردن به چه کی 

تفویض شود؟ 
کــدام  و  مستندســازی  جزئیــات  کــدام    	
تغییــرات بایــد بــرای حمــل و نقــل شــفاف 

و...؟  شــود  ســازی 

ــده  ــای برآم ــد پیامده ــی بای ــوم اقتضای مفه
ــر  ــوارد را درنظ ــن م ــه ای ــوط ب ــات مرب از اقدام

ــرد: بگی
	پرسنل واحد استریل ابزار پزشکی

	مخاطبان داخلی 
	مخاطبان خارجی

و در رابطــه بــا دســتریس بــه ابــزار پزشــکی 
مجــددا استریل شــده، در رابطــه بــا زمــان و 

کاالهــا:
	  احتماال، جایگزیین با ابزار پزشکی یک بار 

مصرف
	  احتماال، تغییر موانع استریل کردن

	  احتماال، ایجاد تغییراتی برای حمل ونقل 
کثیف و تمیز

	  احتماال، ایجاد تغییراتی در مستندسازی

ــک  ــه در ی ــه کار رفت ــی ب ــای ارتباط ــال ه کان
ــی ــوم اقتضای مفه

بــه منظــور تضمیــن اینکــه مفهــوم اقتضایی 
بــرای تمــام گــروه هــای زیــر قابــل دســترس 
اســت، واحــد اســتریل ابــزار پزشــکی بایــد 

ــد: ــف کن ــی را تعری ــای ارتباط کانال ه
	  مدیریت هزینه 

ماننــد:  ســازمانی،  درون  مخاطبــان   	
هماهنگ کننــده  عمــل/  اتــاق  مدیریــت 
پزشــکان،  همچنیــن  و  عمــل  اتــاق 
و  ســوانح  بخــش  بیهــویش،  متخصصــان 

و... آندوســکوپی  واحــد  اورژانــس، 
متصــدی  ماننــد:  خارجــی،  مخاطبــان   	
مدیریــت/ مراکــز،  اقتصــادی  امــور 

عمــل،  اتــاق  هماهنگ کننــده 
ــد:  ــازمانی مانن ــط درون س ــای راب ــش ه 	  بخ
تیــم  اطالعــات،  فنــاوری  مهنــدیس،  واحــد 

کنتــرل عفونــت و خدمــات نظافــت 
ــد:  ــازمانی مانن ــرون س ــط ب ــای راب ــش ه 	  بخ
واحدهــای  ســایر  یــا  خدمت دهنــدگان 
ابــزار  اســتریل  واحــد  بــا  مرتبــط  قــراردادی 

پزشــکی

خدمــت  خارجــی  ارائه دهنــدگان  یافتــن 
اقتضایــی مفهــوم  بــرای 

خدمت دهنــدگان  از  شــماری  بــا  بایــد 
خارجــی بالقــوه ارتبــاط برقــرار شــود. در ابتــدا 
شفاف-ســازی  مختلــف،  جنبههــای  بایــد 

صــورت  قــراردادی  توافــق  ســپس  و  شــود 
گیــرد. 

ــد  ــت واح ــن اس ــی ممک ــات خارج ــن خدم ای
مؤسســات  در  پزشــکی  ابــزار  اســتریل 
خدمت دهنــدگان  یــا  دیگــر  پزشــکی 
مســتقل/تجاری باشــند. آن هــا بایــد ســندی 
مربــوط بــه داشــتن سیســتم مدیریــت کیفی 
KRINKO- )توصیــه  دهنــد  ارائــه  درجــا 

ببینیــد(  را   BfArM
خدمت دهنــدگان/ بــا  بایــد  همیشــه 
یــک  شــده،  گزینــش  همــکار  شــرکای 
بایــد  قــرارداد  ایــن  شــود.  منعقــد  قــرارداد 
چگونگــی  شــامل  مرتبــط،  نــکات  همــه 
تأمیــن خدمــات، مستندســازی خدمــات و 
بازپرداخــت هزینــه هــا را دربرگیــرد. زمــان 
ــم  ــات ه ــه خدم ــروع ارائ ــرای ش ــاز ب ــورد نی م

شــود.  محاســبه  بایــد 

موضوعات مهم عبارتند از:
ابــزار  کــردن  اســتریل  مــازاد  ظرفیــت   	

شــکی  پز
 تجهیزات در دسترس. 1

 پرسنل. 2
	   زمــان عملیــات، زمــان بنــدی شــیفت هــا 
مــی  پزشــکی  ابــزار  کــه  زمانــی  فواصــل  و 
ــتریل  ــی اس ــای خارج ــش ه ــرای بخ ــد ب توانن

شــوند.
ــتریل  ــد اس ــنل از واح ــن پرس ــه کار گرفت 	  ب
ابــزار پزشــکی بــرای ســایر مراکــز درمانــی، بــه 

ــی ــوم اقتضای ــرای مفه ــور اج منظ
 ایمــین و ســالمت شــغلی و پوشــش . 1

بیمــه ای، ماننــد زمانــی کــه پرســنل 
بــرای  کار  حــال  در  اســتریل  واحــد 

هســتند.  درمانــی  مراکــز  ســایر 
و  فعلــی  نســخه  و  نرم افــزاری  سیســتم    	

پیــش  رو هــای  گزینــه  همچنیــن 
نصــب . 1  ،VPN اتصــال  امــکان   

تجهیــزات متناظــر و الگــوی برچســب 
اســتریل فراینــد  هــای 

ســایر مراکــز درمانــی بایســی لیســی . 2
از پــک هــای اســتریل  تهیــه نماینــد

فعلــی، . 3 بســته بندی  هــای  لیســت   
شــود. تهیــه  متنــاوب  و  دائمــی 

پاکســازی،  هــای  معیــار  مستندســازی    	
حمــل و زمــان طــی شــده قبــل از اســتریل 

آلــوده  ابــزار  مجــدد  شــدن 
	   اعتبارسنجی تمام مراحل استریل

 
و . 1 مــازاد  پزشــکی  ابــزار  تمــام  ثبــت   

اســت  ممکــن  کــه  انتظــار  مــورد 
اســتریل  شــرایط  و  شــوند  اســتفاده 

آنهــا
نقــل: . 2 و  حمــل  هــای  سیســتم 

حمــل  و  نگهــداری  دســتورالعمل 
شــود. تدویــن 

 فاصلــه مکانــی تــا شــریک بالقــوه، . 3
حمل و نقــل  خــاص  هــای  جنبــه 
ماننــد مســیرهای مســتعد ترافیــک و 

قفل شــونده ترافیــک 
ــی . 4 ــاال چرخ دس ــا و احتم ــتیک ه  لجس

هــا و وســایل نقلیــه اجــاره شــده
رانندگان/وسایل نقلیه جایگزین. 5
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بــرای . 6 راننــدگان  بــه  دادن  آمــوزش 
پزشــکی  ابــزار  انتقــال  چگونگــی 
آلــوده و استریل شــده و چگونگــی 

حــوادث مدیریــت 
بیمــه )دزدی، آســیب، تحویــل ناقــص . 7

و حــوادث(
پزشــکی . 8 ابــزار  تحویــل  مــکان 

ــخی  ــل ش ــرای تحوی ــده ب استریل ش
ســند و 

زمــان . 9 در  دما/رطوبــت  بــر  نظــارت 
پزشــکی  ابــزار  انتقــال  و  مونتــاژ 
تشــکیل  از  )جلوگیــری  اســتریل 

) ت نــا میعا
و . 10 مناســب  نگهــداری  امکانــات 

لجیســتیک  تضمیــن  بــرای  اماکــین 
کــه  زمانــی  در  نیــاز،  مــورد  هــای 
یــک  بــه  کــردن  اســتریل  خدمــات 
خارجــی  خدمت دهنــده  یــا  شــریک 

شــود.  مــی  ســپرده 

ــن  ــا چندی ــک ی ــرای ی ــردن ب ــگام کار ک هن
هــای  جنبــه  شــریک/خدمت دهنده، 
مدیریــت تجــاری بــه انــدازه عوامــل عملــی 
اهمیــت دارنــد. در هــر مــوردی بایــد تأمیــن و 
اســتریل کــردن مطمئــن و مؤثــر در اولویــت 

ــد.  باش

بــه  پاییــن  بــه  بــاال  از  ای  حاشــیه  عبــارات 
تیــب تر

خرابی، فاجعه/حادثه و نقص عملکرد	 
مفهوم اقتضایی	 
اصول هنجاری	 
مدیریت خطر	 
همکاری با شرکای خانگی	 
همکاری با شرکای خارجی	 
دالیل	 
پیامدها	 
آیا تأمین، امکان پذیر است؟	 
آیا واحد استریل ابزار پزشکی می تواند 	 

از هر منبعی از جنس خود کمک 
بگیرد؟

تأثیرگذاری؟	 
در دسترس بودن معیارهای 	 

جایگزین؟
کانال های ارتباطی	 
خدمت دهندگان خارجی	 
بستن قرارداد با سایر مراکز درمانی	 

               مالحظات             راه حل بالقوهدالیل اختالل عملکرد

کمبود نیروی انسانی و غیبت پرسنل
تغییر ساعات )شیفت( کاری	   
استخدام نیروهای ماهر به صورت موقت	   
جایگزیین نیروهای ماهر از مؤسسات دیگر	   

توجه به کیفیت	   
تلقین کردن	   
تنظیم انتشار فرایندهای استریل ابزار 	   

پزشکی
داشتن سیاست های کنترل عفونت/رویه 	   

)SOPs( های عملکرد استاندارد
نظارت بر مقررات ایمین و سالمت شغلی	   

خرابی پاک کننده فراصوت
تشدید پاک سازی دسی	 
اجاره ماشین های جایگزین	 

رویه های عملکرد استاندارد باید موجود 	   
باشد

 	 )IFU( دستورالعمل های کاربردی سازنده  
باید موجود باشد

خرابی ضد عفونی کننده )WD(/WD برای 
اندوسکوپ ها )تجهیزات/واسطه(

استفاده از WDs/AERs در دسترس در واحد استریل ابزار پزشکی	 
تغییر ساعات )شیفت( کاری	 
تغییر در دسترس بودن/تأمین ابزار پزشکی	 

تضمین مناسب بودن تجهیزات 	   
جایگزین

فرایندهای معتبر	   

A و بحرانی A+B پاک سازی و ضدعفونی دسی برای ابزار پزشکی نیمه بحرانی

اعتبارسنجی مراحل کار دسی که در ابتدا 	   
مورد نیاز است.

فرایندهای شیمیایی باید مناسب و در 	   
دسترس باشد/توجه به تاریخ انقضا

رویه های عملکرد استاندارد و 	   
مستندسازی/فرایند انتشار باید تضمین شود.

سفارش و استریل مجدد تجهیزات امانی، پیش از اختالل در خدمات برنامه 
توجه به زمان تحویلریزی شده

توجه به رابط ها، مستندسازی، شرایط انتقال و...عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی

خرابی دستگاه بسته بندی حرارتی

تدارک قطعات یدکی دستگاه بسته بندی حرارتی یا قطعات 	   
یدکی دارای اعتبار برای بسته بندی

تغییر بسته بندی )مانند بسته بندی بدون دوخت(	   

تأیید استریل کردن در محل	   
رویه های عملکرد استاندارد باید موجود 	   

باشد.
اطالعات کاربردی سازنده باید در دسترس 	   

باشد. 

خرابی استریل کننده بخار )تجهیزات/
واسطه(

استفاده از دیگر استریل کننده های موجود در واحد استریل ابزار 	   
پزشکی

تغییر ساعات )شیفت( کاری	   
تغییر در دسترس بودن/تأمین ابزار پزشکی	   

تضمین مناسب بودن تجهیزات جایگزین

سفارش و استریل مجدد تجهیزات امانی، پیش از اختالل در خدمات برنامه 
نظارت بر زمان بندی تحویلریزی شده

سفارش تجهیزات یک بار مصرف استریل

توجه به رابط ها، مستندسازی، شرایط انتقال و...عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی

اعتبارسنجی باید برای بارگزاری/بسته بندی برنامه اجاره ماشین جایگزینخرابی استریل کننده کوچک
ریزی شده انجام شود.

توجه به رابط ها، مستندسازی، شرایط انتقال و...عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجیخرابی استریل کننده دمای پایین

خرابی سرور، رایانه، نقص نرم افزار و فرایند 
مستندسازی داده ها

استفاده از داده نویسان مستقل برای فرایند مستندسازی 	   
ماژول های اضطراری اختصایص برای تولیدکنندگان	  تدارک سیستم های حفاظی و سیستم های  

افزونگی

خرابی/نقص عملکرد ابزار ارتباطی مانند 
مقرارت داخلیتلفن، سیستم DECT و فکس

گلوگاه¬های تأمین/ اختالل در زنجیره 
تأمین مواد مصرفی

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

در نظر گرفتن فرایندهای معتبر	   
مناسب بودن ابزار جایگزین	   
مشاهده اطالعات کاربردی سازنده	   

خرابی سیستم تصفیه آب
سیستم افزونگی	   
تصفیه آب داری بستر مجهز به کارتریج¬های رزیین مختلط	   

HVAC استفاده از توری، اگر از پنجره برای تهویه استفاده توافق کاری با بخش مهندیس و تیم کنترل عفونتخرابی سیستم های
می شود.

قطع خدمت رسانی و و عقد قرارداد با واحدهای استریل ابزار پزشکی خارجی

عرضه بسیار محدود یا غیرممکن، به دلیل 	   
کمبود وقت؛ آگاه کردن فوری مشتریان داخلی/

خارجی
توجه به رابط¬ها، مستندسازی و شرایط انتقال	   

اختالل به دلیل آسیب ساختاری، مانند 
آسیب مربوط به آب و آتش

توافق کاری با بخش مهندیس و تیم کنترل عفونت	   
احتمااًل مسدود کردن نواحی خاص	   

توجه به رابط ها، مستندسازی و شرایط انتقالعقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی

اختالل به اقدامات ساختمانی/بازسازی
ایجاد واحدهای استریل ابزار پزشکی اضافی، مثال از طریق اجاره واحد استریل 
ابزار پزشکی متحرک یا استفاده از اتاق های مناسب دیگر، در داخل مؤسسه 

پزشکی

نیاز به اعتبارسنجی	 
دوره استفاده باید مشخص باشد	 
مسیرهای عرضه و جمع آوری ابزار پزشکی باید 	 

واضح باشد.

بالیا/سایر رویدادهای آسیب زا
رجوع به دستورات وضع شده توسط مؤسسه پزشکی 	   
برنامه مشاوره بحران	  نظارت بر جنبه های قانونی 
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جانشین مدیر مسئول و رییس شورای سیاست گذاری:
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 مجری طرح:
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 عاطفه معصومی، بهناز بيات، خديجه طهماسیب، 
مصطفی مرزبان

نشانی دفتر مرکزی:
تهران،  خیابان کریمخان، خیابان ویا، کوچه خسرو، پاک 50 واحد 6
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نشانی فصلنامه:

تهران، جنت آباد شمالی، خیابان گلزار شرقی،پاک 27، طبقه 5، واحد 15
چاپ و توزیع:

چاپ میران
 آدرس :

 تهران، منطقه 12، محله فردویس ، منوچهری، کوچه ژاندارک، پاک 4
تلفن:

021-33905277    021-33953404

رویداد ها و نمایشگاه ها

ISO-17665  استاندارد
 بهاره صالحی

پنجمــــین کــــــنگره بین المللی 
زیست پزشکی

تاریخ برگزاری: 19 آبان ماه 1400

کالــج  یونســکو،  جهانــی  ســازمان   : برگزارکننــده 

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــب، دانش ــگاه کات ــینا، دانش اویس

... و 

  پنجمیــن کنگــره بیــن المللــی زیســت پزشــکی، 

بــه عنــوان پرمخاطــب تریــن کنگــره بیــن المللــی 

هــای  دانشــگاه  درخشــش  بــا  ایــران،  در  پزشــکی 

المللــی  بیــن  برگزارکننــدگان  میــان  در  ایرانــی 

اویســینا  کالــج  یونســکو،  جهانــی  )ســازمان 

دانشــگاه  عــراق،  کوفــه  دانشــگاه  مجارســتان، 

ــازی  ــورت مج ــه ص ــن دوره ب ــرای پنجمی ــب و...( ب کات

شــود. مــی  برگــزار  )غیرحضــوری( 

بیست و یکمین کنگره جهانــی 
WFHSS استریل

تاریخ برگزاری: 26-29 آبان ماه 1400

استریلیزاســیون  جهانــی  ســازمان   : برگزارکننــده 

ســوئیس  - بیمارســتانی 
نوامبــر    ،2020 ســال  در  کرونــا  پاندمــی  از  بعــد 
کنگــره  در  دوبــاره  مالقــات  بــرای  فرصــی   2021
اســت. ســوئیس  در  استریلیزاســیون   جهانــی 
کمیتــه  و  بــوده  چندزبانــه  کشــور  یــک  ســوئیس 
اجرایــی بــرای اولیــن بــار ایــن کنگــره را در چهــار زبــان 

انگلیــی، آلمانــی، فرانســوی و اســپانیایی برگــزار 
ــد. ــی کن م

گفــت و گــو، تکنولــوژی هــای روز، تحقیقــات علمی، 
ــی  ــت گروه ــر و نشس ــادل نظ ــات، تب ــورد تجریب بازخ
ــا  ــد ت ــی ده ــرار م ــگان ق ــار هم ــی را در اختی و... فرص
ــی  ــالمت جهان ــت س ــود وضعی ــود را در بهب ــت خ همی
نشــان داده و محلــی بــرای رشــد و حمایــت ایــده هــای 

جدیــددر زمینــه دســتگاه هــای پزشــکی اســت.

کنتــرل  تخصــیص  کنگــره 
عفونــت و استریلیزاســیون، مــواد و 

پزشــکی تجهیــزات 
نشــریه،  تدویــن  زمــان  در  کرونــا  پاندمــی  بدلیــل   

تخصــی  کنگــره  از  مشــخی  زمــان  یــا  امــکان 

کنتــرل عفونــت و استریلیزاســیون، مــواد و تجهیــزات 

افزایــش  بــا  امیدواریــم  نداشــت.  وجــود  پزشــکی 

واکسیناســیون امــکان برگــزاری ایــن رویــداد هــا 

میســر شــود.

مناسبت ها

هفته جهانی علم استریلیزاسیون 
بیمارستانی

تاریخ: 19-26 مهر ماه 1400

یــک  معــرض  در  گرفتــن  قــرار   ISO-17665 طبــق 
روش استریلیزاســیون تنهــا عاملــی نیســت کــه بــا 
ــوان از  ــول بت ــودن محص ــتریل ب ــل اس ــان از قاب اطمین
آن اســتفاده کــرد و بایــد بــه عوامــل متعــددی توجــه 

ــه: ــود از جمل ش

الــف( وضعیت میکروبیولوژیکی مواد اولیه و/یا 
 اجزای ورودی

ب( اعتبار ســنجی و کنترل معمول هرگونه روش 
تمیز کردن و ضد عفونی کننده اســتفاده شده 

 روی محصول
ج( کنتــرل محیطی که محصول در آن تولید، 

 مونتاژ و بســته بندی می شود
 د( کنترل تجهیزات و فرآیندها

 ه( کنترل پرســنل و بهداشت آنها
 و( نحوه و مواد بســته بندی محصول

ز( شرایط نگهداری محصول

فرآیندهای استریلیزاسیون بخار در این استاندارد 
شامل موارد زیر است:

 الف( سیستم های تهویه بخار اشباع شده 
ب( سیستم های حذف هوای فعال بخار اشباع 

 شده 
 ج( مخلوط بخار هوا 

 د( اسپری آب 
ه( غوطه وری در آب 


