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سخن سردبیر

در این شماره گزارش مفصلی از کنگره جهانی استریلیزاسیون که در 
کشور سوئیس برگزار شد، تهیه کردیم.  وقتی که در کنفرانس های 
بین المللی شرکت می کنم جای خالی همکارانم را به خوبی احساس 
می کنم و حسرت می خورم که چرا تعداد ایرانیان در این کنفرانس ها 
به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. بیش از پانزده سال پیش 
که وارد دنیای استریلیزاسیون شدم تصور نمی کردم که روزی تا 
از  باشم. ماجراها و خاطرات جالبی  این صنعت  اینقدر درگیر در 
استریل در بازدید از بیمارستان ها در حافظه من نقش بسته است. 
از اندیکاتورهایی که قبل از بسته بندی استریل می کردند و بعد پس 
از تغییر رنگ داخل پک می گذاشتند تا آمپول پنی سیلین که نقش 
اندیکاتور را بازی می کرد. در بیمارستانی تلویزیون ۱۴ اینچ را در 
داخل اتوکالو دیدم و در بیمارستان دیگری از اتوکالو برای پختن 
سیب زمینی و گرم کردن غذا استفاده می شد. من بیمارستان هایی 
دیدم که در آن ها چسب اتوکالو را می بریدند، روی مقوا می چسباندند 
و داخل پک می گذاشتند و این حکم اندیکاتور کالس ۶ امروزی 
را داشت. به مراکزی مراجعه کردم که از کاغذ زردی که در قدیم 
برای بستن ساندویچ استفاده می شد، برای بسته بندی ابزار جراحی 
استفاده می کردند. امروز نیز برای آینده در حال ثبت خاطرات هستم 
و متاسفانه باید اعالم کنم در سال ۲۰۲۲ نیز از روش های عجیب و 
غریبی برای استریلیزاسیون استفاده می شود، که اگر در دنیای غرب 
آن را برای کسی تعریف کنم قطعاً باورشان نخواهد شد. هنوز در ایران 
از قرص فرمالین برای استریل کردن استفاده می کنند. درحالی که 
می دانیم قرص فرمالین در بهترین حالت یک ضدعفونی کننده سطح 
باالست. اینکه آسیب های جسمی هم به اپراتور و بیمار )بدلیل ماندن 
فرمالین روی ابزار و پخش آن در محیط( می زند، موضوع دیگری 
است و جالب تر اینکه کمپانی های سازنده قرص ها اعالم می کنند 
از سال ۲۰۰۷ به بعد این قرص ها را تولید نمی کنند. امروز که با 
هم گفتگو می کنیم در بیمارستانی در تهران از کیسه پالستیکی و 
آمپول شیشه ای اتیلن اکساید برای استریل کردن ابزار جراحی بسیار 
حساس استفاده می کنند. اینکه این روش سال هاست در دنیا منسوخ 
شده جای بحثی ندارد. دغدغه من آن اپراتور و کارمندی است که در 
واحد استریل بیمارستان این عمل را انجام می دهد و بدون این که 
دانش کافی داشته باشد به خودش، به همکاران، به بیمار، به محیط 
زیست و به همه آسیب می زند. حاصل این ضعف علمی و فقر دانشی 
بگویم،  که  نیستم  می شود. خوشحال  دفن  گورستان ها  در  نهایتاً 
یا شبه آگاهان )منظورم  ناآگاهان  ما توسط  از تالش های  بسیاری 
کسانی است که فکر می کنند می دانند( وتو و خنثی می شود. مراکز 
درمانی به دلیل مشکالت اقتصادی سعی در صرفه جویی و کاهش 
هزینه های هتلینگ بیمارستان دارند و این کامالً امری منطقی است. 
اما کسی به دلیل مشکل اقتصادی در باک خودرو خود آب نمی ریزد. 
مراکز درمانی که با روش های عجیب و غریب سعی در استریل کردن 
ابزارهای جراحی می کنند بدانند این کار یک قتل عمد و یک عمل 
غیر انسانی است. ما حاضر نیستیم قاشق شسته نشده کسی را در 
دهان خود قرار دهیم اما حاضر هستیم ابزاری که درست استریل 
نکرده ایم را وارد بدن شخصی کنیم که به ما اعتماد کرده و فکر 

می کند ما کارمان را بلدیم و قرار است جانش را نجات دهیم.
 آرزو می کنم روزی برسد که بتوانیم کنگره جهانی استریلیزاسیون 
را در ایران برگزار کنیم و از سراسر دنیا شرکت کننده داشته باشیم 
و مدیران بیمارستان ها و سایر مسئولین دانشگاهی و وزارتی اهمیت 
این تخصص را درک کنند و صرفه جویی را از واحد استریل شروع 
نکنند. واقع بینانه اگر بخواهیم قضاوت کنیم واحد CSSD آخرین 
واحد بیمارستان برای هرگونه صرفه جویی و کاهش کیفیت است. 

بهترین جراح دنیا با ابزار استریل نشده جز سفیر مرگ نخواهد بود.
مقاالت نشریه را به دقت بخوانید و شماره های مختلف را  لطفاً 
جمع آوری کنید و آن را در دسترس سایر همکاران قرار دهید 
مشکالت  علت  به  بیمارستان  در  فوتی  هیچ  که  روزی  امید  به 

استریلیزاسیون نباشد.
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سازمان جهاین اسرتیلیزاسیون 

در سال  1999 به عنوان 

انجمن ارواپیی اسرتیلیزاسیون 

EFHSS أتسیس شد

سازمان جهانی استریلیزاسیون در سال 1999 
 EFHSS به عنوان انجمن اروپایی استریلیزاسیون
تأسیس شد. مقر اصلی این انجمن از زمان تأسیس 
در شهر لوزان کشور سوئیس است. این انجمن 
در سال 2006 با تغییر ماهیت و  توسعه ارتباط با 
سایر سازمان های بین المللی تبدیل به فدراسیون 

جهانی استریلیزاسیون WFHSS شد. 
این فدراســیون با هدف گســترش و توســعه 
استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
تشکیل شده و از هر کشــور نمایندگانی در این 
سازمان حضور دارد که مسئولیت آن ها کمک به 
بومی سازی دانش استریلیزاسیون در کشورهای 
خود اســت. در حــال حاضر ســازمان جهانی 
استریلیزاسیون در 74 کشور عضو فعال دارد و از 
کشورهای توسعه نیافته تاکنون عضوی ندارد.  این 
ســازمان کارگروه هایی را تشکیل داده که بتواند 
به کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه هم 

کمک کند. 

مترجم: حمید زارع

این سازمان از زمان  تأسیس، هرســاله کنگره هایی را در کشــورهای مختلف با 
محوریت استریلیزاســیون برگزار کرده و این رویداد باعث تجمیع و انتقال دانش 
توسط دانشگاه ها و صنایع با یکدیگر است. بودجه اصلی این سازمان از محل برگزاری 
کنگره های بین المللی و همینطور اسپانســری شرکت ها است. شرکت های حوزه 
استریلیزاســیون می توانند با پرداخت مبلغی لوگوی خود را در سایت سازمان به 
نمایش درآورند. البته این سازمان توانایی اعتبارسنجی شرکت های اسپانسر خود 

را ندارد.
کنگره امســال در شــهر ژنو از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ نوامبر در محل ســالن کنفرانس 
بین المللی ژنو برگزار شد. هر ساله رسم بر این است که در ابتدا مجمع علمی کنگره 
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تشکیل جلســه داده و ســپس برنامه برای سایر 
شرکت کنندگان آغاز شود. مجمع اصلی با حضور 
کشورهای عضو در ساعت ۲:۱5 رسمیت یافت و 
هیأت رئیسه نســبت به ارائه گزارش عملکرد دو 

سال گذشته اقدام کردند. 
در ابتدا خزانه دار ســازمان وضعیــت اقتصادی 
سازمان را تشــریح کرد و بودجه های تخصیصی 
کمیته اجرایی را اعالم کرد، سپس واحد آموزش 
نسبت به اقدامات و تألیفات انجام شده گزارشی را 
مطرح کرد و در نهایت عملکرد هیأت رئیسه به رأی 

گذاشته شد. 
نکته حائز اهمیت کنگره امســال، حذف  شــدن 
سوبسید ثبت نام برای کشورهای در حال توسعه 
که در ســال ۲۰۱۷ در کنگره آلمان  در شهر بُن 
تصویب شده بود و در آن ســال نماینده ایران از 
هیأت رئیسه و مجمع عمومی درخواست کرد که 
برای کشورهایی که درآمد پایین تری دارند، مبلغ 
ثبت نام به طرز قابل قبولی کاهش پیدا کند تا این 
کشــورها هم بتوانند در کنگره ها شــرکت کنند. 
این طرح با  رأی حداکثر تصویب شــده بود و در 
کنگره مکزیک و همینطور کنگره هلند نیز برای 

کشورهای در حال توسعه اجرا شد. 
اما متأســفانه در کنگره ژنو، مجــری کنگره این 
تســهیالت را حذف کرد و نماینده ایران در زمینه 
علت حــذف مصوبه ســوال مطرح کرد. پاســخ 
هیأت رئیســه اعضای مجمع را قانع نکرد و هیأت 
رئیســه تعهد دادند در ســال های آتی با توجه به 
اینکه به جز ایران از سایر کشورهای  در حال توسعه 
عضوی در مجمع اصلی حضور ندارد، تســهیالت 
ویژه ای برای آن ها درنظر بگیرند که متعاقبا توسط 
سایت سازمان اعالم می شود. نکته مهم دیگر این 
جلسه که می تواند برای خوانندگان مفید باشد این 

است که اعضا با اکثریت آرا تصویب کردند که برای 
ســه پروژه تحقیقاتی که از کشورها معرفی شود و 
نیاز به حامی مالی داشته باشــند، سازمان به این 
طرح ها کمک مالی بالعوض داشــته باشــد و این 
پروژه در صورت اثربخشی به شرکت های صنعتی 
معرفی شود. از همکاران ایرانی درخواست دارم اگر 
طرح تحقیقاتی حوزه استریلیزاسیون دارند و فکر 
می کنند می تواند در قالب بین المللی مطرح شود با 
من به اشتراک بگذارند تا برای آن طرح از سازمان 

جهانی بودجه درخواست شود. 
 افتتاحیه مجمع اصلی در ساعت ۱۶ با گرفتن عکس 
یادگاری پایان یافت. پس از آن افتتاحیه کنگره در 
سالن اصلی آغاز شــد و مجریان نسبت به معرفی 
کنگره و مقاالت و همینطور کشور سوئیس و شهر 

ژنو توضیحاتی را ارائه کردند.

مقاالت ارائه شده
 خبر جدید چی داریم؟ مقررات تجهیزات 
پزشکی )MDR( و استانداردسازی تنظیم 

قوانین 
تازه چه خبر؟ ایــن عنوان در واقع ســرفصل دو 
 Richard(نشســت اول بود. ریچــارد بنکرافــت
Bancroft( از بریتانیــا در مورد اســتانداردهای 
هماهنگ در عصر مقررات دســتگاه های پزشکی 
 Brexit( و بِرکزیــت )MDR( اتحادیــه اروپــا
طرح خــروج از اتحادیــه اروپا( صحبــت کرد. با 
ملزومــات قانونی جدیــد، اســتانداردها نه تنها 
برای عقب نیفتــادن از جدیدترین تکنولوژی ها، 
بلکه برای همســویی با الزامــات جدید مقررات 
دســتگاه های پزشــکی اتحادیه اروپا )MDR( و 
آئین نامه تجهیزات آزمایشــگاه های تشخیصی 

پزشکی)IVDR( نیاز به بازنگری دارند.
 PCD و هنر تشخیص وضعیت

کریســتین دنیس)Christine Denis(، رئیس 
فدراســیون جهانــی علــوم استریلیزاســیون 
بیمارستانی )WFHSS(، یک سخنرانی علمی در 
مورد دستگاه های تست اتوکالو یا همان دستگاه 
چالش استریلیزاســیون )PCDs( ارائه کرد که 
عمدتاً بر استریل تمرکز داشــت. او بیان داشت 
که دستگاه های چالش استرلیزاسیون )پی سی 
دی( برای اطمینان دهی به کاربران در نظر گرفته 
شــده اند تا آنها مطمئن شــوند که این فرآیند 
مطابق با الزامات فنی، پیش رفته است، بنابراین 
محصول استریل شــده را با کیفیت باالیی ارائه 
می دهند. با این همه، ارائــه یک تعریف دقیق تر 
از PCD بســیار مفید خواهد بود. یک کارگروه 
در فدراســیون جهانــی علوم استریلیزاســیون 
بیمارســتانی )WFHSS(، قرار اســت در آینده 

نزدیک به این موضوع بپردازد.
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  استریلیزاسیون مایعات و آنچه در پشت 
آن نهان است

لیونــل پینــو)Lionel Pineau( بــه موضــوع 
ضدعفونی کننده های ســطح بــاال )HLD( با مایع 
استریل پرداخت. او ابتدا طرح طبقه بندی اسپالدینگ 
)Spalding( را بررسی کرد، که به موجب آن تجهیزات 
پزشــکی را با توجه به اســتریل کردن مجدد مورد 
نیاز جهت اســتفاده دوباره ایمن در کاربرد مدنظر 
اختصاص می دهند. او این رویکرد را با اســتفاده از 
آندوسکوپ های انعطاف پذیر دستگاه گوارش به عنوان 
 )Sterilization( نمونه توضیح داد. آیا استریل کردن
واقعاً آندوسکوپ ها را ایمن تر می کند؟ اول از همه، این 
 )Cleaning( امر بسیار حائز اهمیت است که شستشو
به درستی انجام شده باشــد و در هنگام ضدعفونی 

کردن تمام سطوح در دسترس باشند.
  مزیت تمیزکاری مقدماتی مضاعف چیست؟

در نشست دوم، Tiziano Balmelli از کشور سوئیس 
گزارشــی در مورد اســتفاده از یک فرآیند جدید 
تمیزکاری مقدماتی تجهیزات پزشکی با بی کربنات 
سدیم)جوش شیرین( تحت فشار )دستگاه موسوم 
بــهSafe Clean Box STK ۱۰3-۱۱3 از شــرکت 
Bicarjet ایتالیا( ارائه داد. در حقیقت استریل کردن 
تجهیزات پزشکی با STK 103-113 دو برابر بیشتر 
طول کشید. با این وجود، نتایج حاصله بسیار بهتر 
بود: تجهیزات پزشکی کامالً تمیز و پاک بودند و حتی 
نشــانه های اولیه خوردگی یا زنگ زدگی با پاالیش 

بی کربنات سدیم از بین رفت.
  تجهیزات پزشکی حاصل از چاپگرهای 

سه بُعدی
مالنی آلبرت)Mélanie Albert( از لیون فرانسه، 
گزارشی در مورد راه های تولید تجهیزات پزشکی 
با اســتفاده از پرینترهای ســه بُعــدی ارائه داد. 
تکنیک های پرینت گوناگونی در بازار وجود دارند. 
نه تنها حوزه های کاربرد ایمپلنت ها یا پروتزها در 
حال شخصی سازی شدن هستند، بلکه همچنین 
مدل هــای آناتومیکی)کالبدشناســی( هم برای 
مراحل آمادگی قبل از جراحی در حال سفارشی 
شدن هستند. روی هم رفته، این موارد می توانند 
زمان جراحــی را کاهش دهنــد و ایمپلنت های 

اختصاصی باهم بهتر مطابقت پیدا می کنند.
  رفع حجم کاری فزاینده

ارائه ی خانــم Ingrid Jullian Desayes از شــهر 
شامبری فرانسه معطوف به افزایش حجم کاری در 
فرآیند استریل کردن اســت. هدف نطق او ارائه راه  
حل هایی برای بهبود روند کاری و کیفیت استریل 
کردن بود. یک شرکت مشاوره ای شرایط را تحلیل 
کرد و روش های »مدیریت نــاب«، به عبارت دیگر 
بهینه ســازی اســتریل کردن و طرز عمل را اجرا و 
پیاده سازی کرد. این سخنران اعالم کرد این اقدامات 

باعث افزایش رضایتمندی کارکنان شده است.
  مدیریت مجموعه های با ابزارهای استیجاری

 ،)Sigurd Vandendriessche( سیگورد و اندندریشه

رئیس بخش مرکزی استریلیزاسیون یک گروه 
بیمارستانی بخش خصوصی در بلژیک، در مورد 
مدیریت مجموعه های قرضی و عاریه گزارشی را 
ایراد کرد. با همکاری یک تولیدکننده تجهیزات 
پزشکی، یک »مدیریت واحد استریل اجاره ای« 
مدرن پیاده سازی شده است. تأمین کننده شخص 
واسط مجموعه های مواد و تجهیزات پزشکی را 
به  موقع استریل می کند و پس از استفاده شدن، 
آن ها را دوباره تحویل می گیرد. این امر منتج به 
محاسن و مزایایی خواهد شد. به عنوان مثال، 
Vanendriessche موضوع قابلیت پیگیری را به 

عنوان یک مزیت اصلی این سیستم می بیند.
بــرای ساده ســازی فرآینــد پیچیــده مدیریت 
ابزارهای قرضی جراحی و ایمن تر کردن آنها، لورا 
دالسوس)Laura Delassus( یک پلتفرم دیجیتال 
را در مرکز آموزشی درمانی در شهر استراسبورگ 
فرانســه معرفی کرد. او نتایج اولیه را در ارائه خود 
گــزارش داد. او گفت که این نوع اســتریل کردن 
امری پرزحمت و سخت و مستعد خطا است. هدف 
از این پروژه، بررسی و ارزیابی مزایای یک پلت فرم 
دیجیتالی است. او افزود با وجود آنکه۴۱ درصد از 
دستگاه های پزشکی استریل شده در این بررسی 
گنجانده نشده اند، اما دید کلی بهتری راجع به قرض 
گرفتن مواد و تجهیزات پزشکی پدید آمده است. 
جریان اطالعات بین نقش آفرینــان گوناگون این 
عرصه و همچنین کل چرخه ی ابزارهای قرضی، به 

بهترین شکل بهینه شده است.
  حمل و نقل و ذخیره سازی - چه شرایطی 

ایده آل است؟
 )Tuttlingen( از شهر توتلینگن Gerhard Kirmse
آلمان در ارائه خود به شرایط حمل و نقل ایدهآل 
 )CSSD( بیــن واحد استریلیزاســیون مرکــزي
و بخش OR بیمارســتان ها پرداخــت. در تمام 
دستورالعمل ها در سراسر جهان نیاز به تمیزکاری 
اولیــه تجهیزات در همــان محل اســتفاده آنها 
اســت. با این وجود اما در واقعیــت، نقل و انتقال 
دادن این تجهیزات اغلــب اوقات در یک وضعیت 
آلوده صورت می گیرد. در مطالعات آزمایشگاهی 
صفحات اســتیل ضدزنگ و نمونه های آزمایشی 
با جرم های آزمایشــی مختلفی آلوده شــدند، تا 
اندیکاسیون هایی)شاخص هایی( از حداکثر زمان 
قابل قبول بین استفاده از تجهیزات و مواد و شروع 
استریل کردن مجدد آنها به دست آید. برای مدت 
زمان انتظار طوالنی تر، نتایج تمیز کاری را می توان 
با شیوه ذخیره سازی مرطوب بهبود بخشید، اما هر 
ماده شــیمیایی که در حین نقل و انتقال استفاده 
شود می تواند در استریل کردن متعاقب، اختالل 

ایجاد کند و بنابراین باید حذف شود.
آیا محیط نگهداری مرطوب ابزارهای جراحی قبل 
از اســتریل آن ها، می تواند کیفیت ابزار و امنیت 
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بیمار را تحت تأثیر قرار دهد.
کارین بوندگارد)Karin Bundgaard( از دانمارک 
نیز در مورد شــرایط نگهداری پیش از اســتریل 
کردن مجدد و تأثیر آن بر طول عمر ابزارها صحبت 
کرد. به این منظور ســرنگ ها و فورســپس های 
شستشــوی آلوده ای که برای مدت طوالنی تری 
ذخیره سازی شــده بودند، برای بررسی پروتئین 
باقی مانده در آنها، مورد بررسی قرار گرفتند. نصف 
نمونه ها در محیط نیمه خشــک و نیمی دیگر در 
محیط مرطــوب نگهداری می شــدند. نتایج این 
بررسی نشان داد که هیچ همبستگی بین محیط 
ذخیره ســازی و خوردگی وجود ندارد. بنابراین، 
بوندگارد در ادامه گفت که به نظر می رسد تمیزی 
و طول عمر این ابزارها تحت تأثیر استفاده و تعداد 
چرخه های استریل کردن  است، اما متأثر از شرایط 

ذخیره سازی قبل از استریل شدن نیستند.
  مطالعات استریلیزاســیون پالســما: 

پالسما به عنوان ضدعفونی کننده 
پالسما سرعت عمل را با ایمنی و اثربخشی ترکیب 
می کند، به همین دلیل است که استریلیزاسیون 
پالسما توجهات بســیاری را به خود جلب کرده 
 Joao Henrique Campos de Souza  .اســت
از برزیل منبع پالســمایی را ارائه کــرد که برای 
مطالعات استریل کردن در فشــار عادی اتمسفر 
توسعه یافته اســت، که در آن پالسما به تنهایی 
مسئول فرآیند اســتریل کردن است. این محقق 
برزیلی از میان مزایای بیشمار پالسمای پرفشار به 
مزایایی همچون سادگی روش کار، مصرف انرژی 

کم و سازگاری مواد اشاره کرد.
  استریل کردن دوباره ی آندوسکوپ های 
انعطاف پذیر بدون لوله پیشرونده در گوش و 

UV حلق و بینی همراه با اشعه
 Stefan Alexander(استفان الکســاندر رودارت
Rudhart( از ماربورگ آلمان، ضدعفونی با اشعه ی 

 )FE( ماوراء بنفش آندوسکوپ های انعطاف پذیر
را بررســی کرد. با توجــه به نتایج این بررســی، 
تکنولوژی اشــعه UV-C ، کاهش مؤثر آلودگی 
باکتریایــی آندوســکوپ های انعطاف پذیــر را 
امکان پذیــر می کند و می توانــد در عملکردهای 
روزانه مفید باشد. همچنین، این روش نسبت به 
روش های استاندارد، مزایای مالی و کاربردی قابل 
توجهی را برای ضدعفونی کردن آندوسکوپ های 

انعطاف پذیر )FE( به همراه دارد.
  تأثیر جریان سیال بر ابزارهایی با بدنه ی 

توخالی
دنیل رابرتسون)Daniel Robertson( از دانشگاه 
صنعتی دلفت در هلند، تضمین کیفیت تمیزکاری 
ابزارهای لوله ای شکل مجراها را مد نظر قرار داده 
بود. هدف او توسعه یک دستگاه تمیزکننده ایمن 
و مقرون به صرفه برای بهبود اســتریل کردن در 
محیط های با منابع اندک بود. یک مطالعه مقدماتی 
پایلوت برای بررســی رابطه بین ســرعت جریان 
و کسر جرمی حذف شــده در زمان های مختلف 
خیســاندن انجام گرفت تا در مورد تأثیر جریان 
سیال هنگام تمیز کردن ابزارهای لومن )ابزارهایی 
با بدنه ی توخالی( اطالعات بیشتری حاصل شود. 
این نتایج به  عنوان شاخصی برای مطالعات بعدی 
استفاده خواهد شد که اثرات دیگر استریل کردن 

از جمله تأثیر هندسی ابزار و عوامل تمیزکاری را 
بررسی می کنند.

  کیفیت هوا در بخــش مرکزی تأمین 
اســتریل )AEMP(: در صورت بروز نتایج 

غیرمنتظره باید چکار کرد؟
می بایســت کیفیت هوا در بخش تأمین استریل 
)AEMP( ملزومات مربوط به اتا ق های تمیز) کلین 
روم ( سازمان استاندارد جهانی ایزو )ISO( کالس 
 Marc(8 ســوئیس را برآورده کند. مارک دانگل
Dangel( از دانشگاه علوم پزشکی بازل سوئیس در 
سخنرانی خود گزارش داد که نتایج غیرمنتظره ای 
در طی اندازه گیری های معمول دیده شــدند. به 
عنوان مثال، در اتاق های داخلی با ذرات نسبتاً کم 
هوا و حتی در ساختمان جدید بیمارستان، تراکم 
زیادی از باکتری ها دیده شــد. این نتایج نشــان 
می دهند حتی اگر سایر الزامات مربوط به کیفیت 
هوا محقق شــوند بازهم محدودیت های باکتری 
تعیین شده توســط سازمان مســئول سوئیسی 
)swissmedic( قابل تخطی هســتند. ضدعفونی 
UV-C یک اقدام خوب فوری و کوتاه مدت در نظر 

گرفته می شود.
  شیوه نامه ســوئیس برای نقل و انتقال 

تجهیزات پزشکی آلوده یا استریل شده
مواردی که باید در هنگام نقل و انتقال تجهیزات 
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پزشکی آلوده و یا استریل شده ی  چندبارمصرفی 
در نظر گرفت که توسط یک واحد استریل کردن 
خارجی یــا داخلی قــراردادی مجدداً اســتریل 
می شوند، توسط دستورالعملی در سوئیس تنظیم 
شده است. نیکول بِرست)Nicole Berset( از انجمن 
عرضه و تأمین اســتریل ســوئیس )SGSV( این 
مقاله را ارائه کــرد و آن را در وهله ی اول به عنوان 
پشتوانه ای برای سازمان ها جهت اطمینان از حمل 
و نقل بدون ریسک آلوده کردن محیط یا تجهیزات 
پزشکی استریل می بیند. ریســک های اصلی در 
طول حمل و نقل ناشــی از اســترس مکانیکی، 
نوسانات درجه حرارت، رطوبت و گرد و غبار است. 
با این وجود، رویدادهای طبیعی مانند بارش برف 
سنگین نیز مشمول این دستورالعمل ها می شوند.
  اندیکاتورهای شیمیایی برای تعیین دوز؟

برایان ِکرک)Brian Kirk( از بریتانیا پرســید که 
آیا می توان از اندیکاتورهای شــیمیایی به منظور 
استریل کردن با پراکسید هیدروژن جهت تعیین 
دوز استریل کننده مورد استفاده برای مجموعه ی 
ابزارهــا اســتفاده کــرد؟ بــرای اندیکاتورهای 
بیولوژیکال پالســما VH2O2، ناحیه زیر منحنی 
آشکارساز به عنوان دوز مناســب توسط سازنده 
تعریف می شــود. برای پرداختن به این پرســش 
که آیــا می تــوان از اندیکاتورهای شــیمیایی به 
عنوان »دزیمتر« )پرتوسنج( برای اندیکاتورهای 
بیولوژیکال پالسما VH2O2 استفاده کرد یا خیر، 
بعضی از اندیکاتورهای شــیمیایی بــرای تعیین 
عملکرد خود در معرض VH2O2 قرار گرفتند. به 
این ترتیب، مجموعه گسترده ای از داده ها در قالب 

مختصات رنگی به عنوان تابعی از دوز آشکارساز به 
دست آمدند. تحلیل رگرسیونی برای ایجاد رابطه 

بین تغییر رنگ و دوز آشکارساز استفاده شد.
  تســتBD )بــووی دیک(یا تســت  

PCD)تست خروج هوا و نفوذ بخار( ؟
فلوریان گاالیــس)Florian Gallais( از شــهر 
روئن فرانســه مطرح کرد که چگونــه می توان 
تضمین کرد بخار اشباع شده به تمام قسمت های 
تجهیزات پزشــکی نفوذ می کند؟ اغلب اوقات، 
بیمارستان ها از تست PCD برای کنترل روزانه 
این امر اســتفاده می کننــد. گاالیس مطالعه ای 
ارائه کرد کــه PCDهای گوناگونــی را در بازار 
تحت بدترین شــرایط آزمایشــی بررسی کرد و 
 BD محدودیت های تشخیصی آنها را با یک تست
)بووی دیک( مقایسه کرد. گالین در نتیجه گیری 
خود بیان کــرد که PCD های موجــود در بازار 
حساســیت خوبی دارند و PCD درون محفظه 

نسبت به تست استاندارد BD حساس تر است.
  Matías Pilasi  از شیلی در مورد آزمایش اندیکاتور 
شیمیایی )CI( با اســتفاده از PCD 9 گوناگون با 
طول های مختلف با قطر داخلی یک سان گزارشی 
ارائه داد. در بســیاری از کشــورها، اندیکاتورهای 
 )BI( و اندیکاتورهای بیولوژیکی )CI( شــیمیایی
برای ارزیابی پروسه های اســتریل کردن استفاده 
می شوند. طبق اســتانداردهای ایزو ۱-۱۱۱۴۰، 
اندیکاتورهای شیمیایی کالس 5 به گونه ای طراحی 
شده اند که هم توان یا ســرآمدتر از اندیکاتورهای 
بیولوژیکی )BI( باشــند. با وجود ایــن، بعضی از 
توصیه های ابالغی اجازه نمی دهند اندیکاتورهای 

 )CI( با اندیکاتورهای شــیمیایی )BI( بیولوژیکی
کالس 5 جایگزین شوند. هدف از این مطالعه این 
بود که در عمل بررسی شــود که آیا اندیکاتورهای 
شــیمیایی )CI( کالس 5 قادر به تشخیص عیوب 
به همان اندازه هســتند یا خیر. این نتایج نشــان 
می دهند که اندیکاتورهای شیمیایی )CI( کالس 
 )BI( 5 حتی حساس تر از اندیکاتورهای بیولوژیکی
هســتند و در نتیجه ممکن است جایگزین ایمن و 

مقرون به صرفه ای باشند.
  قابلیت ردیابی با شناســایی از طریق 

)RFID( فرکانس رادیویی
Hervé Ney از ژنو سوئیس در مورد تجربیات مربوط 
به استفاده از برچسب های RFID در ابزارها گزارشی 
ارائه داد. ژنو قبالً چندین سال تجربه در زمینه ردیابی از 
طریق کد ماتریس داده لیزری )DM( روی هر ابزاری 
را داشــت. حاال قرار بود جنبه های فنی، عملکردی، 
 RFID سازمانی و همچنین مالی یک راه حل مبتنی بر
)شناسایی به وسیله فرکانس رادیویی( بررسی شود. 
همچنین مقاومت این تگ ها)برچسب( و نیز  ارگونومی 
آنها )سازگاری با بدن(، زمان مطالعه و نظرات کاربران 

مورد بررسی قرار گرفت.
کارکنان بخش AEMP در مورد سرعت چشمگیر 
اســکن شــگفت زده بودند. با این وجود، به گفته 
نی)Ney(، نگرانی هایی هم وجود داشت. اگر اختالل 
در فناوری اطالعات )IT( مانع از خواندن برچسب ها 
شود چه؟ این سیستم نیز در مقابل ابزارهای بسیار 
کوچک، محدودیت های خاص خود را دارد. خالصه 
آنکه، نی)Ney(، در حال حاضر مزیت و برتری قاطعی 

از سیستم RFID را مشاهده نکرد.
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  دستگاه های دئودنوسکوپ 
)Duodenoscopes(: میزان آلودگی پس از 

استریل کردن مجدد
راس ســگان)Ross Segan(، از المپــوس ایاالت 
متحده آمریکا، در مورد یک مطالعه چند مرکزی 
در مورد میــزان آلودگی دئودنوســکوپ پس از 
اســتریل کردن دوباره صحبت کرد. در سال های 
اخیر گزارشات متعددی از شیوع عفونت مرتبط 
 )Segan(با دئودنوسکوپی ارائه شده است. سگان
الگوریتم هایی که برای آنالیز علت های اساسی آن 
توسعه داده شده بودند را شرح داد. این الگوریتم ها 
برای موفقیت بســیارکلیدی بودند. به طور کلی، 
بیــش از ۱۰ درصد از دئودنوســکوپ های مورد 
بررسی، آلوده به ارگانیسم هایی بودند که به عنوان 
ارگانیسم هایی خطرناک طبقه بندی شده اند. اکثراً 
به دلیل اســتریل کردن ناکافی - عمدتاً به دلیل 

انحراف از دستورالعمل های استریل  بودند.
لیونل پینو)Lionel Pineau( در ادامه سخنرانی ها 
گزارشی از میزان آلودگی در فرانسه را ارائه کرد. 
میزان آلودگی ها طی ســال ها به تدریج کاهش 
یافته اســت، اما حتی در ســال ۲۰۲۱، بازهم ۶ 
درصد باالتر از سطح هشــدار و ۱۰ درصد باالتر 
از سطح مراقبت)Action level( است. این بدان 
معناست که ۱۶ درصد آندوسکوپ ها ایمن نبودند. 

بنابراین هنوز هم نیاز به بهترشدن آنها است.
  عملکرد خوب سوئیس: مدیریت کیفیت 

و ریسک 
 Norma(در آخرین روز کنگره، خانم نورما هرمان
Hermann( از شــهر بــرن کشــور ســوئیس، 
در مورد ملزومــات روش خوب اســتریل کردن 
سوئیسی )GRP( صحبت کرد. او کارها و تکالیف 
Swissmedic، که نهاد معتبر سوئیســی مسئول 
نظارت بر استریل کردن تجهیزات پزشکی است 
را توضیح داد و پیشــرفت و توسعه تاریخی روش 
خوب استریل کردن سوئیسی )GRP( را تشریح 
کرد. نسخه سوم این روش با در نظر گرفتن قوانین 
در سطح اروپا در ماه دسامبر ارائه می شود. خانم 
هرمان اشــاره کرد که یک روش خوب اســتریل 
کردن جداگانه برای اعمال پزشکی و دندانپزشکی 

وجود دارد که با شرایط آنها سازگار است.
  شناسایی ریســک در استریل کردن 

)MPs(مجدد محصوالت پزشکی
هنگامی که صحبت از ایمنی در میان باشــد، غالباً 
به حمل و نقل هوایی اشاره می شود - اینکه چگونه 
می توان بحث ایمنی را برای استریل کردن اجرایی 
کرد، اکنون در دســت بررســی قرار گرفته است. 
Mélissa Giroux از کانــادا در مــورد یک رویکرد 
مناسب جهت شناسایی ریسک صحبت کرد. حوادثی 
که در آنها رویدادهای نامطلوب در واحد محصوالت 
پزشکی )AEMP( رخ داده است در 9۰ درصد موارد 
مربوط به مونتاژ یا بســته بندی دستگاه بود. اکنون 

پروژه ای برای تالش جهت افزایش رعایت اصول با 
توجه به فرم هایی که باید تکمیل شــوند و الزامات 
گزارش دهی در نظر گرفته شــده اســت. درهمین 
راستا، مشــاهداتی در خالل بسته بندی انجام شد. 
عوامل ارگونومیک به وضــوح در بروز خطاها نقش 
دارند. زمان روزانه نیز قابل توجه است - بعد از ساعت 

۱۰ شب خطاهای بیشتری رخ می دهند.
این رویکرد برای بهبود بخشــیدن شامل بررسی 
 )OR( دقیــق، آمــوزش کارکنــان اتاق عمــل
 ،)AEMP( و بخش  واحــد محصوالت پزشــکی
نظرســنجی از افــراد دخیــل در این امــر و به 
 )۲۲3-AH روز رســانی روند گزارش دهی )فرم
برای ایجاد ابزاری پویا جهت مقابله با حوادث است. 
گیروکس)Giroux( نتیجه گیری کرد که همه این 
اقدامات پیشــگیرانه در واقع یک فرهنگ ایمن 
بودن را ترویج می کنند و بنابراین می تواند بهبود 

مستمر استریل کردن را تضمین دهد.
  تکنسین های تجهیزات پزشکی - راهی 

طوالنی برای حرفه ای شدن
فردی کاوین)Frédy Cavin( با تشــریح سیستم 
آموزشــی ســوئیس و توصیف راه طاقت فرسای 
حرفه ای شدن، ارائه خود را شــروع کرد. نخست 
برای نمونه، باید متقاعد سازی زیادی انجام می شد 
تا مقامات مربوطه متوجه شوند که استریل کردن 
واقعاً به اندازه ای پیچیده اســت کــه به یک کار 
تخصصی جداگانــه نیاز دارد. اکنــون یک برنامه 
آموزشــی دو منظوره و شایســتگی محور وجود 
دارد. کارمنــدان با ســابقه در واحــد محصوالت 
پزشکی )AEMP( همچنین می توانند یک دیپلم 
مهارتی را دریافت کنند، مشروط بر اینکه بتوانند 
شایستگی های مربوطه را نشــان دهند و گواهی 
آموزشی سطح ۱ یا ۲ و همچنین دستکم 3 سال 

تجربه کاری داشته باشند.

  بهبود پروسه استریل کردن در مقیاس جهانی
خانم کریستینا فست)Christina Fast( از کانادا در 
مورد بهبود پروسه استریل کردن به عنوان بخشی از 
اقدامات مبتکرانه در حوزه جراحی سخنرانی کرد. 
او تجربیات خود را در کشــورهای با درآمد پایین 
ارائه کرد. یک ارزیابی و نظرســنجی از ۱۴ کشور با 
درآمد کم، فهرست بلندباالیی از کمبودها را نشان 
داد - کمبود دانش، کمبود تجهیزات، فقدان ایمنی 
و بهداشت شغلی. برای مثال، ابزارهایی که به اندازه 
کافی تمیز نشده اند و دستکاری همراه با بی دقتی در 
برخورد با مواد شیمیایی خطرناک متداول هستند. 
با این وجود، خانم فاســت همچنین نشان داد که 
چه چیزی را می توان در یک زمان نســبتاً کوتاه به 
خصوص از طریق آموزش به دست آورد. با استفاده 
از مثالی از کشور کامبوج، او نشــان داد که چگونه 
می توان از ابزارهای ساده برای بهبود شرایط میدانی 
استفاده کرد و ســپس با گسترش دانش حاصله بر 

سایر امکانات بهداشتی در این حوزه تأثیر گذاشت.
  اختتامیه

هری اوسورن )Harry Oussoren( معاون فدراسیون 
 ،)WFHSS( جهانی علوم استریلیزاسیون بیمارستانی
در نطق پایانی خود، بر اهمیت روابط دوســتانه ی 
بین المللی که در این کنگره ها شکل می گیرند، تأکید 
 WFHSS داشت و بیان کرد این دفعه نمی شد پرچم
را مســتقیماً به همکاران در هنگ کنگ که میزبان 
کنگره بعدی هستند تحویل داد - به دلیل همه گیری 
کرونا آنها نتوانستند به ژنو سفر کنند. رئیس انجمن 
 Hervé(هروه نی )SGSV( سوئیسی تأمین استریل
Ney( نیز با اعالم زمان کنگره ملی بعدی در شهر بیل، 
کشور سوئیس، در تاریخ ۲۲ تا ۲3 ژوئن سال ۲۰۲۲، 
و البته کنگره جهانی بعدی در هنگ کنگ کنگره را به 
پایان رساند. تاریخ آن را به یاد داشته باشید:  ۲3تا ۲۶ 

نوامبر سال ۲۰۲۲!
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بیست و چهارمین کنگره  انجمن تجهیزات استریل آلمان  در حالی در 
سال جاری در فولدا برگزار شد که تنها اعضای هیأت مدیره و سخنرانان 
به صورت حضوری در آن شرکت کردند. متأسفانه شنوندگان به علت 
وقوع همه گیری جهانی باید به دور از محل برگزاری می ماندند و از راه 

دور در سخنرانی های هایبرید شرکت می کردند.

کاترین مان به دنبال بیان مقدمــه  کالوس ویس؛ مدیرعامل، اولین 
ســخنرانی را درباره »هزینه های اســتریل دســتگاه های اتاق عمل 
بیماران سرپایی« ارائه کرد. آیا برای مؤسسه ای مقرون به صرفه است 

تا مسئولیت فعالیت های استریل مجدد خودش 
را برعهده بگیرد یــا می توانــد این فعالیت ها را 
برون ســپاری کند یا حتی از دستگاه های یک بار 
مصرف استفاده کند؟ این  مســائل تنها از طریق 

تحلیل دقیق قابل فهم است.
مان با مثالی از مرکز جراحی بیماران سرپایی در 
منطقه  پالتینات آلمان  نحوه  محاسبه  هزینه های 
استریل مجدد واحد استریلیزاسیون تکی  را بیان 
کرد. مروری کلی بر مرکز جراحی مناطق مختلفش 
داشــت، مواردی را با جزئیات کامل بیان کرد که 
باید در تحلیل های اقتصادی درنظر گرفته  شوند. 
اشاره کرد که چنین موضوعاتی برای بیشتر پزشکان 
شرکت کننده، ناآشــنا بود. این هزینه ها منحصر 
به کارکنان نبود، ســایر موارد مانند موادغذایی، 
هزینه هــای اجاره تجهیــزات و همچنین هزینه 
مصرف آب و بــرق را باید در محاســبات درنظر 
می گرفتند. در این  مورد خاص، هزینه  کل استریل 
مجدد، ساالنه حدأقل 3۶ هزار یورو بود. به عنوان 
مثال، هزینه های اســتریل مجدد ست ]جراحی[ 
عروق واریسی را در حدود ۲۰ یورو و ۱۱8 یورو برای 

یک واحد استریلیزاسیون تکی محاسبه  کردند.
این محاســبات به مرکز درمانــی کمک کرد، تا 
دقیقا تخمین بزند که آیا اســتریل مجدد درون 
کارخانه ای از لحاظ اقتصادی به صرفه اســت یا 
راه دیگر می تواند اســتفاده از دستگاه های یکبار 

مصرف باشد.

مترجم: حمید زارع
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   آیا ربات ها توانایی کاهش بار کاری را در 
واحد استریل مجدد دستگاه های پزشکی 

دارند؟
بخشی از پروژه  استریراب با همکاری وزارت آموزش 
و تحقیقات فدرال آلمان، یعنی نحوه به کارگیری 
ربا ت های کارگر برای تقویت زیربنای استریل مجدد 
ابزار در حال بررسی است. چنین سیستمی می تواند 
حفاظت از کارکنان را با ســپردن کار با ابزارآالت 
آلوده به ربات ها افزایش دهد. حائز اهمیت اســت 
که بفهمیم این کار در کدام زمینه از فرآیند استریل 
مجدد می تواند مفید واقع شــود. جان هایبین از 
دانشگاه فنی راینیش وستفلیشه شهر آخن، شناخت 
عوامل عملکردی در اســتریل مجدد ابزار را برای 

پشتیبانی جریان کار، هدف گزارش کرد. 
پیش از این در روند تجزیه و تحلیل استریل مجدد 
فعالیت ها از رویکردهای متمرکز بر عوامل اقتصادی 
اســتفاده می کردند. اگرچه طبــق اظهار هایبین 
برای ارزیابی و بهینه سازی جامع فرآیند، کفایت 
نمی کند. او بیان کرد، باید اقدامــات مورد نیاز را 
برای تعیین نقاط ضعف کنونی با همکاری کارکنان 
واحد  CSSD تعیین کنند. که شامل مشکالتی از 
قبیل بروز صدمات و میزان فشارهای جسمی است.

پرسشنامه ای تحت وب را برای انجام پیمایشی در 
میان کارکنان واحد CSSD به کار بردند. ۴۰ درصد 
از پاســخ دهندگان بر این عقیده بودند، مراحلی از 
فرآیند که نیاز به بهینه سازی دارد، شامل دست زدن 

به سینی های آلوده وارد شده و قرار دادن آن ها در 
دستگاه های ابزارشوی ضدعفونی کننده  و همچنین 
پاکسازی اولیه  ابزار است. فشار جسمی ناشی از باز 
کردن سبدها بســیار باال بود، و ۲۴% افراد، شدت 
سختی پاکسازی دستی ابزار را »بسیار شدید« تا 
»بسیار سخت« درنظر گرفتند. براساس این  یافته ها، 
باید بیشترین تمرکز اقدامات در منطقه  آلوده باشد. 
امکان کاهش اســترس بایــد در زمان هایی مانند 
تخلیه سینی و انجام پاکسازی دستی با استفاده از 

سیستم های رباتیک کارگر بررسی شود.
   توجه به جریان کار واحد استریل مجدد 

دستگاه های پزشکی   نتایج نظرسنجی
آنکه کارتر، گزارشی از یافته های نظرسنجی های 
انجام شــده را از طرف انجمن تجهیزات استریل 
آلمان ارائه کرد. نکته  جالب توجه، مقایســه  از دو 
نظرســنجی ســریع در مورد وضعیت واحدهای 
CSSD بود. هیأت مدیره  مؤسسه  انجمن تجهیزات 
استریل آلمان، اولین نظرسنجی را در سال ۲۰۱9 
برای به دست آوردن بینشی کلی درباره جنبه های 
مختلف جریان کار کارکنــان واحد CSSD برگزار 
کردند. نظرســنجی دوم در تابستان ۲۰۲۱ انجام 
شد، تا باری دیگر، جریان کار واحد CSSD را ارزیابی 
کنند، دریابند که کارکنان بخش »استریل مجدد 
دستگاه های پزشــکی « چه صالحیت هایی را در 
این  مدت کسب کرده اند و وضعیت محل کارشان 

چگونه ارزیابی شده است.

ســواالت تغییر چندانــی نکرده  بودنــد و تعداد 
پاســخ دهندگان هر دو نظرسنجی تقریبا یکسان 
بود. بیشتر از نیمی از پاســخ دهندگان از طبقه ی 
مدیریتی واحد CSSD بودند. تعداد پاسخ دهندگان 
دارای آموزش تخصصی/حرفه ای کامل به شدت 
کاهش یافته  بود. در این  راســتا کارتر تأکید کرد، 
آموزش حرفه ای تکمیل شــده، عاملــی مهم در 
ارتقای وضعیت کارکنان اســت، از این رو، تکمیل 
دوره  آموزشی را تحت عنوان متخصص CSSD به 

شدت توصیه می کنند.
یافته های دیگر تا حدودی حیرت آور بود، به عنوان 
مثال، پرسش های مربوط به کار در آخر هفته نشان 
داد که بیشتر پاسخ دهندگان از دوشنبه تا جمعه 
کار می کردند. کل یافته ها به زودی در وب ســایت 
انجمن تجهیزات اســتریل آلمان در دســترس 

خواهد بود.
   پاکسازی   عوامل تضمین کیفیت

وینفرید میشــلز در مورد روال معمول کنترل 
کیفیت پاکســازی صحبت کرد. پاکســازی ابزار 
جراحی باید با فرآیندهایی تأییدشده، انجام می شد. 
میشل گفت که دامنه  اعتبارسنجی پاکسازی در 
کار دستگاه های ابزارشوی ضدعفونی کننده، کامال 
نابرابر بــود. خصوصا به این دلیل کــه از ابزارآالت 
بسیار کمی، دارای جرم ناشی از استفاده در زندگی 
واقعی و با ویژگی های ساختاری مختلف برای تأیید 

پاکسازی استفاده شد.
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باید به فعالیت پاکسازی مکانیکی توجه 
ویژه ای شود

 ابزارهای جراحی به دلیل ســاختار خود ســطوح 
ناهمگن و نامتــوازن دارند که ایــن ویژگی باعث 
چالش در فرآیند شستشو می شود. به عنوان مثال 
در ابزارهــای دارای مفصل نظیر قیچی ها  بســیار 
مشــهود اســت. مایکلز گفت از آن جایی که درک 
ماهیت فناوری پاکسازی ممکن نیست، برای بررسی 
تضمین کیفیت ابزارهای واقعی مورد نیاز است. وی 
روش مورد استفاده برای نمونه برداری را بدینگونه 
شــرح داد. ابزارهایی که نمونه برداری می شد، باید 
پیش از ضدعفونی حرارتی از دســتگاه شستشوی 
ضدعفونی کننده خارج شوند. برای پاکسازی باید 
شستشوی متمرکز و سریع انجام می شد، تا مقدار 

پروتئین های باقی مانده تعیین شوند.
میشلز با توجه به شاخص های پاکسازی گفت، در 
برخی از آزمایشاتی که انجام داده است، شاخص ها 
کفایت یا عــدم کفایت فعالیت آنزیم ها را نشــان 
ندادند. نوسان غلظت مواد شوینده، به عنوان مثال 
بیش از ۱۰%، نیز نمایش داده نشــد. حتی وجود 
مانع در مسیر چرخش بازوی اسپری، لزوما بدین 
معنا نبود که نشانگر در پایان فرآیند، این  موضوع 
را نشان دهد. درصورتی که کاربران به این نشانگرها 
اتکا و از آن ها به عنوان مبنایی برای شستشــوی 
صحیح استفاده می کردند. مایکل در نتیجه گیری 
ســخنانش بیان کرد که در واحد CSSD  نیز باید 
منطقه ای آزمایشی برای انجام بررسی های دوره ای 
کیفیت به وسیله پاکسازی ابزار با جرم های واقعی 
وجود داشته  باشد، تا بتوان از برآورده شدن الزامات 

مربوطه اطمینان یافت.
   تاثیر مدت زمان انتظار برای پاکسازی 

ابزار جراحی
پائوال لورک از دانشگاه آنهالت در کوتن بر تأثیر 
مدت زمان انتظار برای پاکسازی ابزار جراحی پس 
از استفاده تمرکز کرد. وی بیان کرد که حمل ونقل 
خشک ابزارهای جراحی را پس از استفاده در چهار 
دهه گذشــته توصیه کرده اند و تصــور می کردند 
که زمان انتظار حداکثر ۶ ســاعته مشکلی برای 
پاکســازی خودکار به وجود نمی آورد. گروه کاری 
آماده ســازی ابزار  نیز این  قانون ۶ ســاعته را در 

بروشور قرمزشان توصیه کرده  بودند.
لورک در پایان نامه کارشناسی اش، تأثیر زمان های 
مختلف حمل و نقل خشک را تا پاکسازی خودکار 
ابزارهای جراحی دارای جرم واقعی پس از استفاده 
مورد بررسی قرار داد. در واحد CSSD بیمارستان 
BG Klinikum Bergmannstrost در  شهر هاله، 
نتایج پاکسازی خودکار در دو، شش و ۱۴ ساعت 
پس از حمل و نقل خشک مورد بررسی قرار گرفت. 
پس از گذشت زمان انتظار معین، ابزار در دستگاه 
شست وشوی ضدعفونی کننده معمولی تمیز شدند 
و پیش از ضدعفونی حرارتی از آن خارج شــدند. 

نتایج نشــان داد که حمل ونقل خشک طوالنی تر 
از زمان انتظار منجر به »باقی  ماندن مقادیر باالتر 
پروتئین« پــس از فرآیند تمیزکردن می شــود. 
لورک تأکید کرد که اساســا در زمان انتظار بیش 
از ۱۴ ســاعت، نتایج پاکسازی بســیار ضعیف تر 
بودند. اگرچه همه  ابزارها، کمتر از ۱۰۰ میکروگرم 
پروتئین باقیمانده داشــتند، این  موضوع به طور 
قابل توجهی با طوالنی شدن زمان انتظار، افزایش 

یافت.
از آن جایی کــه نمی تــوان قانون ۶ ســاعت را از 
این یافته ها، اســتنباط کرد، زمان انتظار/ذخیره  
طوالنی، به ویژه در آخر هفته، مشکل ایجاد می کند. 
لورک با اشاره به درنظر گرفتن نحوه  حل این مشکل 

در زندگی روزمره، سخنانش را به پایان رساند.
   حذف پروتئین های پریون

ماتیاس شورنر، دکتر کمیشــه فابریک ویگرت، 
درباره غیر فعال کردن و حذف پروتئین های پریون 
در فرآیندهای پاکسازی صحبت کرد. مدت  هاست 
می دانیم کــه انواع مختلــف آنســفالوپاتی های 
اسفنجی شــکل قابل انتقال را می تــوان از طریق 
انتقال مســتقیم بافت در طی مراحل جراحی و از 
طریق ابزارهای آلوده منتقل کــرد. پایداری باالی 
پروتئین های پریون، نیاز به مراحل استریل مجدد 
خاصی برای کاهش هرگونه بار پروتئین پریونی دارد.

کشورهای مختلف، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ 
کردند. در فرانســه بــرای ابزارهایــی که ممکن 
اســت در تماس با بافت های در معرض خطر قرار 
گرفته باشــند، به فرآیندی خاص برای پاکسازی 
وکشندگی پریون نیاز بود، در حالی که این ابزارها در 
آلمان باید با حداقل دو فرآیند شبه کشندگی پریون 
مجددا استریل شوند. شورنر، نتایج آزمایش هایی را 
با هدف حذف و غیرفعال کردن پریون های مختلف 
در شرایط درون بافتی و درون آزمایشگاهی ارائه 
کرد. با استفاده از روش پیشگیرانه ای که مؤسسه 
رابرت کخ  ازجمله پاکســازی اولیه و پاکسازی با 
شوینده  قلیایی خفیف توصیه  کرده است، می توان 
به کاهشــی حداقل به اندازه  log ۲.5 دست یافت. 
بااین حال، شورنر تأکید کرد آزمایشات اثربخشی 
نشان داده اند که این  مواد می توانند آلودگی ابزارها 
را خنثی کنند، اما پریون ها را غیرفعال نمی کنند. 
از طریق غیرفعال سازی کامل با فرمول های کشنده  
پریون، کاهش و غیرفعال کردن پروتئین های پریون 

به اندازه  5 إلی log ۶ امکان پذیر شد.
   اعتباربخشی

الزامات اعتبارسنجی فرآیندهای استریل جدیدی 
توســط آژانس اســتانداردهای آلمــان در ژوئیه 
۲۰۲۰ منتشر شــد. هدف این سند، بیان جزئیات 
اجرای دقیق محتوای استانداردهای موجود است. 
دســتورالعمل انجمن تجهیزات اســتریل آلمان 
مربوطه نیز اصالح خواهد شد و ضمیمه ی »الزامات 
برای بازرسان اعتباربخشــی« پیش از آن منتشر 

خواهد شد.
رابرت ایبل در مورد محتوای اساســی استاندارد 
ازجملــه الزامــات و دانــش فنــی بــرای انجام 
اعتباربخشی توسط بازرسان، اعتباربخشی واقعی 
فرآیندهــای پاکســازی و ضدعفونــی و کنترل 
اطالعات مربــوط به نصب، صالحیــت کارکنان 

عملیاتی و عملکرد آن ها صحبت کرد.
CSSD بهینه سازی واحد   

فرانزیسکا میندل از فریزینگ پرسید: »چگونه 
واحــد اســتریل مجدد دســتگاه های پزشــکی 
خــود را بهینه کنــم؟« در مــورد لــزوم نظارت 
ســختگیرانه تر فزاینده ای گزارش داد که ناشــی 
از بازنگری اســتاندارد ۱3۴85 و اجرایی شــدن 
مقررات تجهیزات پزشکی اروپاست. میندل برای 
پایان نامه  کارشناسی اش، روشی عملی برای کمک 
به طرف های مسئول در واحدهای استریل مجدد 
دســتگاه های پزشــکی ایجاد کرد کــه به وضوح 
 EN ISO سیستم مدیریت کیفیتشان را مطابق با
۱3۴85:۲۰۱۶ ارزیابــی می کند. ایــن ماتریس 
ارزیابی سیســتم مدیریت به روند بهبود مستمر 
کمک می کند. سابقاً این  روش با موفقیت در واحد 
CSSD بیمارســتان Nordoberpfalz AG بــرای 
آماده سازی برای بازرسی استفاده شده  بود. این امر، 
امکان شناسایی ارتباطات ضعیف را پیش از بازرسی 

و انجام اقدامات اصالحی به موقع فراهم کرد.
   استریلیزاسیون هوشمند 

مارک آندرس، از شرکت Getinge، به فرآیندهای 
کاری در واحد استریل مجدد دستگاه های پزشکی 
نگاه کرد. استریل مجدد دســتگاه های پزشکی، 
شــامل الگوهای جریان کار خاصی اســت. مکان 
مناســب، فناوری تجهیزات مناســب، تدارکات 
متناسب با الگوهای جریان کار، زیرساخت فناوری 
اطالعات برای ثبت و مستندسازی الگوهای جریان 

کار و البته کارکنان نیز مورد نیاز بود.
اقدامات بهینه ســازی مختلفــی می تواند برای 
دســتیابی به فرآیندهای کاری کارآمدتر، کاهش 
زمان الزم برای سرویس ابزار و استریل مجدد مؤثر 
ابزارها انجام شود. اتوماسیون نیز می تواند در اینجا 

نقش داشته  باشد.
آندرس تأکید کرد که همــواره راه حل ها باید در 
راســتای حمایــت از کارکنان باشــند و از ایجاد 
خواســته های بیش از حد از آن ها اجتناب کنند. 
بهینه سازی تجهیزات و در نهایت کارایی، موجب 

افزایش ایمنی بیمار و کارکنان می شود.
   اولتراسوند و ایمنی و سالمت شغلی 

جوهان کالمپر، از بیمارســتان جوهان شــهر 
دورتموند خطراتی را بیــان کرد که مراکز درمانی 
حین اســتفاده شوینده های اولتراســونیک با آن 
مواجه هستند. آلودگی صوتی ناشی از حمام های 
شوینده اولتراســونیک و اثرات مرتبط و احتماال 
مخربش بر کارکنان اغلب نادیده گرفته  می شود و 



به ندرت در ارزیابی خطر مورد توجه قرار می گرفت.
کلمپر زمینــه  فیزیولوژیکی را به تفصیل شــرح 
داد. شنوایی انســان، اجزای اولتراسونیک را درک 
نمی کند، اما سطوح فشــار صوتی باال در محدوده 
فرکانس باال بدون شــک، اثرات ذهنی، مانند سر 
درد، حالت تهوع و سرگیجه داشتند، اگرچه هیچ 

داده ای در این مورد در دسترس نبود.
کلمپر در ادامه توضیح داد کــه چگونه تأثیر صدا 
را می توان به طور مؤثرتــری اندازه گیری کرد و در 
هنگام انجام این کار چه مواردی را باید مورد توجه 
قــرار داد. همچنین اقدامــات حفاظتی مؤثری را 
نظیر بســتن درب آن می توانســتند انجام دهند. 
الزم به ذکر اســت که این  امر منجر به افزایش دما 
در شوینده می شــود و احتماال می تواند بر نتایج 
پاکسازی تأثیر بگذارد. در پایان، کلومپر خاطرنشان 
کرد که حفاظت از شــنوایی باید به عنوان اقدامی 
کلی به کارکنان ارائه شود تا زمانی که سایر اقدامات 
حفاظتی نیز کافی بوده و نتایج رضایت بخشی به 

همراه داشته باشد.
   آندوســکوپ: کیفیت استریل مجدد 

چگونه است؟
دیرک دیدریش، یک به روزرســانی جدید در 
زمینه مطالعــه HYGEA ارائه کــرد. این  مطالعه 
قبال در ســال ۲۰۰۱ منتشــر شــده بود و نشان  
می داد که هنوز هم نرخ شــکایات باالیی با وجود 
اندوســکوپ های انعطاف پذیــر اســتریل مجدد 
شــده، به میزان ۴9 % )فاز اول( و 39% )فاز دوم( 
شــکایت وجود دارد که نرخ باالیی بود. از آن زمان 
تاکنون چندین اقدام نظارتی برای بهبود کیفیت 
استریل مجدد آندوسکوپ های انعطاف پذیر انجام 

شده است.
در مقایسه یافته های مطالعه HYGEA با داده های 
بــه روزی که بخش بهداشــت و کنتــرل عفونت 
در نتایــج آزمایش های معمــول میکروبیولوژی 
برای آندوســکوپ های انعطاف پذیــر جمع آوری 
کرده بود، افزایش شــدیدی در اســتریل مجدد 
توسط دستگاه های اتوماتیک از ۱۷% به ۶۰% در 

کلینیک ها مشاهده می شد.
نرخ شکایت ها در ســال ۲۰۱8، تنها 8 درصد بود. 
به گفته دیدریش، یافته  مشهود این بود که میزان 
شکایات مربوط به دئودنوسکوپی ها، بدون تغییر و 
به میزان 9% باقی مانده اســت. او اظهار کرد که در 
فاصله بین دو مطالعه، مقدار حد میکروبیولوژیکی 
معین برای محلول تمیزکننده از cfu/ml 10 به 1 
cfu/ml کاهش یافت. دیدریش گفت: اگر این مقدار 
حد اعمال شود، منجر به نرخ آلودگی بدون تغییر 
در حدود ۱3% می شود و نرخ شکایات بیش از %۱۰ 

مطمئنا به نفع ایمنی بیمار نیست.
تحقیقات ، دو عامل مهم را مشخص کرد:

■   استفاده از مراحل دستی که هنوز در استریل 
مجدد آندوســکوپ مورد نیاز بودند و بیشــتر از 

فرآیندهای خودکار مستعد خطا بودند. 
■   استریل مجدد تحت فشارهای استرسی ناشی 
از کمبود زمان قرار میگیرد. دیدریش بیشــتر در 
مورد روش های نمونه برداری براساس مشخصات 
DGKH یا RKI توضیــح داد. نمونه برداری طبق 

DGKH منجر به نرخ باالی نتایج نامطلوب شد.
   آسیب به آندوسکوپ ها

اولریکه بیلنهوف؛ رئیس انجمن پرســتاران و 
همکاران آلمانی دئودنوسکوپی)DEGEA( از شهر 
اولم، درباره آسیب به آندوسکوپ ها سخنرانی کرد. 
عموما یکی از این پنج عامل، آسیب را ایجاد 

می کند: 
■   آســیب مکانیکــی، به ویژه در اثــر بی دقتی 

حمل ونقل که می تواند منجر به آسیب  شود.
■   اندوسکوپ ها ممکن اســت با قرار گرفتن در 

معرض گرما آسیب ببینند.
■   اســتفاده از لیزر یا APC )انعقاد پالســمای 
آرگون( می تواند به هر طریقی به انتهای دیستال 

اندوسکوپ ها آسیب برساند.
■   مواد شیمیایی ناشی از فرآیند می توانند باعث 
تورم و آســیب به غالف آندوســکوپ، دریچه ها و 

پنل های کنترل شوند.
■   فعل و انفعاالت بین مواد شیمیایی فرآیند نیز 

می تواند موجب ایجاد رسوب شود.
چگونه می توان مانع از ایجاد چنین آسیبی شد؟

مهم ترین پیش نیــاز آن کیفیت ســازه و فرآیند 
مناســب اســت. بیلنهوف تأکید کرد که تجربه و 
تخصــص شــناخت آندوســکوپ ها از عوامــل 
تعیین کننده  هســتند. به همین دلیل دوره های 
آموزشــی ویژه آندوسکوپی بســیار مهم هستند. 
بررسی های کیفیت نیز به شناسایی زودتر از موعد 

هرگونه آسیب کمک می کند.
   افراد ناتوان در واحد اســتریل مجدد 
دستگاه های پزشــکی   خطرات، فرصت ها، 

به کارگیری
اســتفان تیت از بیمارســتان اجتماعی بُن 
با کارمندان ناتــوان در واحد CSSD ســروکار 
داشت. او بیان کرد که به طور کلی تنها در صورتی 
استفاده از کارکنان ناتوان مجاز  است که الزامات 
مربوطه قبــال در زمــان برنامه ریــزی طراحی 
ســاختمان های جدید، برآورده  شــده  باشند. با 
ذکر چند مثال، تأکید کرد که معلولیت می تواند 
به اشکال مختلف ظاهر شود و میزان ناتوانی فقط 
جسمی نیست. تیت گفت: »بسیار حائز اهمیت 
اســت که بر فرد و نوع ناتوانی فردیشان در محل 
کار تمرکز کنیم. در واقع، بســیاری از انطباق ها 
تنها به کارمنــدان معلول مربوط نیســت، بلکه 
به ســایرین نیز کمک می کند. به عنوان مثال به 
میزهای بسته بندی با قابلیت تنظیم ارتفاع برای 

کارکنان کوتاه قد نیز فکر کنید.
راینــر اســتنس )DGSV( در پایــان صحبــت 

گفت که این موضوع بســیار کاربردی بود و الزم 
اســت که کمیته تجهیزات اســتریل آلمان برای 
تطبیق آن در ساخت وســاز و فناوری جدید به آن 
بپردازد و از کارکنان دارای معلولیت خواســت تا 
تجربیات خود را در همیــن مورد به آدرس ایمیل 

oeffentlichkeit@dgsv ev.de ارسال کنند. 
   محاسبه  حجم انبار واحد استریل

گرهارد کرمس، از شرکت آسکوالپ در سخنرانی 
خود به وضوح بیان کرد که پیش بینی و محاسبه 
حجم انبار واحد استریل در بیمارستان ها، چندین 
دهه از سایر واحدهای بیمارستانی عقب مانده است. 
علیرغم اینکه داده های موجودی و اســتفاده ابزار 
جراحی به طور معمول در دسترس است، ظرفیت 
تولید واحد CSSD و زمان الزم برای سرویس ابزار 
در بیمارستان ها نامشخص است. همین امر در مورد 

نیازهای اتاق های عمل نیز صادق است.
کرمس تفاوت بین سیستم های فشاری و کششی 

را توضیح داد.
■    واحد CSSD معموال مطابق با اصل »فشــار« 
عمل می کند، یعنی ابزارهــای جراحی وارده در 
سریع ترین زمان ممکن با فشــار به فرآیند تولید 

وارد می شدند. 
■   در مقابل، تولید براســاس نیازهای اتاق عمل 
است. )»کشش«؛ اتاق عمل ابزارهای استریل شده 
را از واحد  CSSD بیرون »می کشد«(. به معنای ارائه  

منابع متانسب با برنامه OR بود. مزایا آشکار بود:
•  کاالهای مورد نیاز با اطمینان )براســاس نیاز( 

استریل شدند. 
•  ذخایر استفاده نشده ای استریل نشد.

•  از اضافه کاری غیرضروری اجتناب شد و نیاز به 
کارکنان و منابع یکنواخت تری به وجود آمد. حتی 
می تواند به کاهش از شیفت های شب نیزکمک کند.

کرمس اشاره کرد که چنین سیستم هایی به معنای 
تغییر عمده در شیوه های کاری است و پذیرش در 

میان کاربران، کلید موفقیت آن است. 
   نتیجه گیری: رویکردهای مورد اســتفاده 
در سیســتم های عرضــه و تفاضــا در بــازار را 
می توان در دنیــای پیش بینــی نیازهای واحد 
اســتریل به کار برد، اما باید با آن ها تطبیق داده 
 شــده و ریســک ها نیز درنظر گرفته شوند. این 
 سیســتم ها نه تنها می توانند به طور قابل توجهی 
کارایــی، قابلیت اطمینان و در دســترس بودن 
را بهبود بخشــند، بلکــه میزان شــکایت را نیز 
کاهش می دهند. گزارش دقیق تری نیز در مورد 
ســایر ســخنرانی های کنگره انجمن تجهیزات 
 3uX7sQE/bit.ly استریل آلمان را می توانید در
مشاهده کنید. تاریخ کنگره ساالنه  بعدی انجمن 
تجهیزات اســتریل آلمان نیز اعالم شده و امید 
است از 3 تا 5 اکتبر سال ۲۰۲۲، با حضور مجدد 
همه ســخنرانان و نمایندگان در محل در فولدا 

برگزار شود.
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رسیستومتر دستگاهی شبیه اتوکالو است که برای کنترل تست های شکست فرآیند استریلیزاسیون بکار می رود. 
ــکال در فرآینــد استریلیزاســیون پالســما درج  ــه ای در نشــریه زنتــرال استریلیزاســیون آلمــان در خصــوص نحــوه عملکــرد اندیکاتورهــای بیولوژی مقال
شــده بــود. محتــوای علمــی مقالــه توســط دکتــر برایــان کــرک مدیرموسســه گــروه مشــاورین استریلیزاســیون در انگلســتان بــه چالــش کشــیده شــد. 
دکتــر کریــک نامــه ای بــه نشــریه زنتــرال استریلیزاســیون آلمــان ارســال کــرد کــه متــن چالــش در زیــر امده اســت. ضمنــا نشــریه هــم در پاســخ جوابی 
علمــی را منتشــر کــرده اســت. فصلنامــه استریلیزاســیون کــه در ایــران منتشــر می شــود، تمایــل دارد همــکاران ایرانــی را از فضــای چالش هــای علمــی 
در خــارج از کشــور مطلــع نمایــد. لــذا هــر دو نامــه را بــا حفــظ محتــوای علمــی منتشــر می کنــد. ضمنــا در حاشــیه کنگــره ژنــو گفتگــوی کوتاهــی بــا 

دکتــر کریــک داشــتم کــه در فرصــت مقتضــی منتشــر خواهد شــد.

سنجش تعیین مقاومت
 شاخص های بیولوژیک اب دستگاه رسیستومرت

 VH2O2 در کنرتل فرآیندهای اسرتیلیزاسیون اب  
مترجم: حمید زارع
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   نامــه بــه ســردبیر از جانــب: دکتــر برایــان 
کــرک، گــروه مشــاوره ی استریلیزاســیون 
ــه ی مقاومت ســنج  ــورد مقال ــرک در م ــان ک برای
ــت  ــن مقاوم ــرای تعیی ــد ب ــده ی جدی ــد ش تولی
دســتگاه  بــا  بیولوژیــک  شــاخص های 
رسیســتومتر در جهــت نظــارت بــر فرآیندهــای 
استریلیزاســیون VH2O2 بســته بــه دمــا، بخــار 

آب و غلظــت گاز پراکســید هیــدروژن.

نویســندگان در مقالــه ی فــوق بیــن فرآیندهــای 
استریلیزاســیون VH2O2 صــورت گرفتــه در 
فشــارهای منفــی در بســته هــای ســیل شــده ی 
ــرای استریلیزاســیون )وی پک(  مورد اســتفاده ب
ــی  ــوارد آلودگی زدای وســایل پزشــکی و ســایر م
ســطحی در صنعــت داروســازی و آلودگی زدایــی 
اتاق هایــی ماننــد بیمارســتان ها بــه عنــوان 
بخشــی از فرآینــد پاکســازی عمیــق تمایــز قائل 

می شــوند.
ــز  ــز تمای ــد نی ــن دو فرآین ــن ای ــندگان بی نویس
ــورد اول  ــوند؛ م ــل می ش ــی را قائ ــیار واضح بس
شــامل حــذف کامــل هــوای داخــل چمبــر قبــل 
ــدروژن  ــار پراکســید هی ــوط بخ ــزودن مخل از اف
و آب و مــورد دوم  شــامل آئروسلیزاســیون 
ــکل  ــه ش ــدروژن ب ــید هی ــی پراکس ــول آب محل
قطــرات مایع بســیار ریــز. بنابرایــن فرآینــد اول، 
ــد دوم  ــه فرآین ــی ک ــاری، در حال ــدی بخ فرآین

ــت. ــع اس ــاز مای ــتم ف ــی سیس نوع
ــعه  ــنج توس ــه مقاومت س ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــندگان،  ــط نویس ــده توس ــف ش ــه و توصی یافت
ــل  ــر دو اص ــه ه ــت ک ــد اس ــتگاهی هیبری دس
ــا  ــن ارزیابی ه ــود. بنابرای ــامل می ش ــوق را ش ف
در جریــان هــوای اتمســفر )مخلوطــی از 
ــار  ــن، بخ ــید کرب ــیژن، دی اکس ــروژن، اکس نیت
آب و...( و در فشــار اتمســفر کل حــاوی آب و 
پراکســید هیــدروژن تبخیــر شــده صــورت 
ــن  ــندگان، ای ــر نویس ــه از نظ ــرد. اگرچ می گی
ــد  ــا می توانن ــا آی ــت، ام ــر اس ــل بی اث گاز حام
ــزای  ــه اج ــند ک ــن باش ــوع مطمئ ــن موض از ای
ــه برهم کنــش  ــه  ویــژه اکســیژن ب گاز حامــل و ب
فعــال بــا اســپورهای باکتریایــی موثــر بــر 
ــذارد؟  ــر نمیگ ــری  شــده تاثی ــت اندازه گی مقاوم
همچنیــن در حالــی کــه نویســندگان پیشــنهاد 
می کننــد کــه گاز حامــل، هــوای فشــرده ی 
ــت  ــق غلظ ــا درک دقی ــت، ام ــده اس ــک ش خش
باقیمانــده ی رطوبــت در گاز حامــل بســیار 
ــه  ــه ب ــن مطالع ــرا ای ــود، زی ــد ب ــد خواه مفی
ــای  ــن غلظت ه ــش بی ــن برهم کن ــال تعیی دنب
ــاً  ــت. اساس ــدروژن و آب اس ــید هی ــار پراکس بخ
ــورت  ــک  در ص ــاخص های بیولوژی ــت ش مقاوم
ــص  ــر خال ــی از گاز بی اث ــری در جریان اندازه گی
ــا  ــود، ام ــد ب ــان خواه ــروژن، یکس ــد نیت مانن

نکتــه ی مهم تــر ایــن اســت کــه آیــا ایــن 
موضــوع در سیســتم فشــار منفــی حــاوی 
تنهــا بخــار آب و پراکســید هیــدروژن نیــز 
صــدق می کنــد؟ نویســندگان در نســخه ی 
پیش نویــس مقالــه اشــاره می کننــد کــه 
D-value تعییــن شــده در فازهــای مایــع و بخــار 
یکســان نیســتند. آیــا در اینجــا نیــز می تــوان به 

نتیجه گیــری مشــابهی رســید؟
ارائــه ی شــاخص های بیولوژیــک بــه خوبــی 
توصیــف نشــده اســت و نویســندگان ادعــا 
می کننــد کــه توانســته اند الیــه ی واحــدی 
ــچ مدرکــی  ــا هی ــد، ام از اســپورها را ایجــاد کنن
از ایــن امــر در قالــب تصاویــر میکروســکوپ 
ــه نشــده اســت. مشــخص اســت  ــی ارائ الکترون
کــه سوسپانســیون های اســپور در ضمــن 
خشــک شــدن بــر روی ســطوح و هنــگام 
ــال  ــط اتص ــیون، در خ ــع سوسپانس ــر مای تبخی
قطــرات بیــن حامــل فلــزی و سوسپانســون 
ــد  ــر می توان ــن ام ــد. ای ــع می یابن ــپور تجم اس
ــد  ــهیل کن ــپور را تس ــی از اس ــکیل توده های تش
ــتریل  ــل اس ــرات عام ــا از اث ــی از آن ه ــه برخ ک
ــت  ــدروژن/ آب محافظ ــید هی ــده ی پراکس کنن
می شــوند. به طــور مشــابه، مقالــه جزئیــات 
کافــی از نحــوه ی ذخیره ســازی اســپور ها 
را ارائــه نمی دهــد. بنابرایــن دمــا در محیــط 
آزمایشــگاهی کنتــرل نشــده می توانــد در 
طــی روز و شــب و فصــول مختلــف بیــن حــدود 
۱5 درجــه ی ســانتی گراد تــا بیــش از 35 
ــت  ــد. رطوب ــر باش ــانتی گراد متغی ــه ی س درج
نیــز می توانــد در فضــای آزمایشــگاهی دارای 

ــن  ــیار پایی ــوع، بس ــه ی مطب تهوی
باشــد و بســته بــه زمــان نگهــداری 
بــه دهیدراســیون کنتــرل نشــده ی 

اســپور ها منجــر شــود.
در تمــام تصاویــر گرافیکــی بخــش 
یکســری  مشــاهده ی  نتایــج، 
آمارهــای مقایســه ای حاکــی از 
ــه  ــا در مجموع ــاداری تفاوت ه معن
ــد  ــمند خواه ــیار ارزش ــا بس داده ه
بــود. بنابرایــن آمــار رگرســیون 
ــده ی تناســب مناســب  نشــان دهن
ــاداری  ــرای درک معن در شــکل 3 ب
منحنی هــا مفیــد خواهــد بــود. 
ــاداری  ــابه، درک معن ــور مش ــه ط ب
 5 شــکل  منحنی هــای  شــیب 
ــع خواهــد شــد. ممکــن  ــد واق مفی
اســت ایــن فــرض منطقی باشــد که 
منحنی هــای قرمــز و ســبز دارای 
ــت  ــن D-value و غلظ ــه ای بی رابط
ــا همانطور که  VH2O2 هســتند، ام
ــه  ــد ب ــاره می کنن ــندگان اش نویس

ــان  ــت VH2O2 در زم ــه غلظ ــد ک ــر می رس نظ
ــاالی VH2O2 بی تاثیر  اســتفاده از غلظت هــای ب
ــی نیز باید  اســت، با این حال، داده های منحنی آب
ــی  ــیب منحن ــا و ش ــاداری تفاوت ه ــر معن از نظ
بررســی شــوند، زیرا نقاط داده همپوشــانی دارند 
و در واقــع ممکــن اســت کــه ایــن منحنی شــیب 

ــد. ــته باش ــاداری داش ــر معن غی
ــه ایــن موضــوع اشــاره  نویســندگان در بحــث  ب
ــش  ــرعت واکن ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می کنن
ــر منحنــی  ــام مناطــق زی ــوان از ادغ ۱.۴، نمی ت
پراکســید هیــدروژن بــه عنــوان معیــاری 
ــن  ــا ای ــرد. ام ــتفاده ک ــد اس ــرد فرآین از عملک
ــتگاه های  ــر دس ــت. اکث ــح نیس ــوع صحی موض
ــید هیدروژن با در نظر گرفتن  استریالیزر پراکس
غلظت اندازه گیری شده و جمع کردن در فواصل 
یک ثانیــه ای بــه ادغامــی ســاده از ناحیــه ی زیر 
منحنــی پراکســید هیــدروژن دســت می یابنــد. 
ایــن امــر مجمــوع اندازه گیــری شــده بــه 
ــر  ــه در ه ــر ثانی ــت VH2O2 در ه ــوان غلظ عن
ــرم در  ــی میلی گ ــه، یعن ــای محفظ ــر از فض لیت
ثانیــه بــر لیتــر را  ایجــاد می کنــد کــه رابطــه ی 
ــد میکروب کشــی  ــی فرآین ــا کارای مســتقیمی  ب
ــد  ــری فرآین ــاری از تکرارپذی ــا معی ــدارد، ام ن
ــندگان  ــا نویس ــاًل ب ــن کام ــد. م ــه می ده را ارائ
موافقــم کــه قبــل از محاســبه ی کارایــی فرآیند 
میکروب کشــی به ادغام بســیار پیچیده تر غلظت 

ــت. ــان نیاز اس و زم
در نهایــت ایــن مقالــه در فراهــم کــردن 
ــار آب  ــبت بخ ــرات نس ــه ی اث ــکان درک اولی ام
و غلظــت بخــار پراکســید هیــدروژن بــرای 
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خواننــدگان کامــال موفــق اســت. اما این مشــکل 
ــای  ــر فرآینده ــه اکث ــت ک ــان پابرجاس همچن
بــا  تولیــدی   VH2O2 استریلیزاســیون 
شــاخص های بیولوژیــک  موجــود در خــود 
ــه  ــت ک ــد اس ــیار بعی ــوند و بس ــرل می ش کنت
ــا  ــتگاه ها ب ــن دس ــت ای ــن مقاوم ــکان تعیی ام

روش توصیفــی فراهــم باشــد.
   پاســخ نویســندگان: مــا قــدردان 
ــه  ــن مقال ــه ای ــرک ب ــر ک ــادی دکت ــخ انتق پاس
هســتیم، زیرا بــه درک بهتــر تمامــی خوانندگان 
استریلیزاســیون Zentral کمــک می کنــد.

ــی  ــود، نوع ــر خ ــد اول نظ ــرک در بن ــر ک دکت
ــرات  ــاز گاز و »قط ــن ف ــد« بی ــد هیبری »فرآین
ــوع  ــن موض ــا ای ــد. ام ــرض می کن ــع« را ف مای
درســت نیســت. همانطور که قبــاًل توضیــح داده 
شــد، نوعــی فرآینــد مایــع بــرای ایجــاد رطوبــت 
در محفظه ی استریلیزاســیون مشــاهده می شــود 
کــه بــه راحتــی در داخــل محفظــه ی شیشــه ای 
قابــل تشــخیص اســت. همچنیــن، تعریــف 
دقیــق ]H2O2[ و ]H2O[ بــه اطالعــات قطعــی 
 H2O یا H2O2 در صورت محقق شــدن اشــباع با
منجــر می شــود. تمــام اندازه گیری هــای انجــام 
شده بســیار کمتر از حدود تراکم هر دو گاز بودند. 
بنابرایــن، همانطــور کــه توضیــح داده شــد، ایــن 

امــر نوعــی فرآینــد گاز خالــص اســت.

نگرانــی دوم ایشــان در بنــد ۲ ایــن اســت کــه آیا 
ــد  ــیژن می توان ــاوی اکس ــل ح ــوای گاز حام ه
ــد استریلیزاســیون  ــر ســینتیک کشــتن فرآین ب
در مقایســه بــا مــوارد انجــام شــده در 
ــتر هوا توسط  ــتریالیزرهای خالء با حذف بیش اس
خالء عمیــق تأثیر بگذارد یــا خیر. با ایــن حال، به 
خوبی مشــخص شــده اســت کــه H2O2 تزریقی 
بالفاصلــه با هــر نــوع کاتالیــزوری واکنش نشــان 
می دهــد و بــه خــودی خــود بــه بخــار O2 و 
H2O تجزیــه می شــود. بنابرایــن، همــواره بخــار 
ــیون خالء  O2 و H2O در فرآیندهای استریلیزاس
نیــز وجــود دارند. عــالوه بــر ایــن، تابحــال چنین 
چیزی گزارش نشــده اســت کــه BIها یــا CI های 
ذخیره شــده در محیط هوای معمولی با اکســیژن 
یــا ســایر اجــزای موجــود در هــوا واکنــش نشــان 
ــر  ــوان گازی بی اث ــه عن ــروژن ب ــا نیت ــد ی می دهن
 / VH2O2 می توانــد ســینتیک واکنــش فرآینــد
VH2O2 را مختــل کنــد. بــه نظــر می رســد کــه 
ــک  ــوای خش ــی در ه ــده ی احتمال H2O باقیمان
ــه  ــچ وج ــه هی ــرک ب ــر ک ــاره ی دکت ــورد اش م
مشــکلی نداشــته باشــد. ]VH2O[ وارد شــده در 
هــر یــک از فرآیندهــای مــورد آزمایــش توســط 
ــت  ــر شــده از رطوب ــول H2O/H2O2 تبخی محل
ــر آن  ــت و ب ــتر اس ــیار بیش ــوا بس ــود در ه موج

ــد. ــب می باش غال

توصیــف  ســوم،  بنــد  در  کــرک  دکتــر 
شــاخص های بیولوژیــک  مــورد اســتفاده را 
ــراً در  ــه اخی ــور ک ــرد. همانط ــوال می ب ــر س زی
مقالــه ی استریلیزاســیون Zentral توضیــح 
داده شــده اســت، مقاومــت شــاخص بیولوژیــک  
ــا  ــه ی ــا تابعــی از روش تلقیــح )تــک الی ــه تنه ن
چند الیه( اســت، بلکه به چندین متغیر و پارامتر 
ــیون اسپور،  دیگر مانند حامل، تهیه ی سوسپانس
ــز  ــره نی ــورد اســتفاده و غی ــواد بســته بندی م م
ــتگی و  ــه انباش ــت ک ــت اس ــتگی دارد. درس بس
ــانده  ــب پوش ــد موج ــپورها می توان ــم اس تراک
شــدن آن هــا توســط یکدیگــر شــود و مقاومــت 
 D-value ــن ــا تعیی ــد، ام ــر ده ــی BI را تغیی کل
ــا صــورت گرفتــه  ــر اســاس منحنــی بق عمــداً ب
ــی  ــا محافظت ــی ی ــرات پوشش ــن اث ــت. ای اس
ــوان  ــه عن ــوند )ب ــاهده ش ــل مش ــد قاب می توانن
ــوی از  ــه ی ق ــر دنبال ــی اث ــه شــکل نوع ــال ب مث
غیرفعال ســازی اســپور اندازه گیــری شــده(. بــا 
ــودن مناســب منحنی هــای  ــه خطــی ب توجــه ب
بازمانــده ی تعییــن  شــده، ایــن اثــرات محافــظ، 
بــرای داده هــای منتشــر شــده بی اهمیــت 

ــتند. هس
تأثیــر تغییــرات دمــا یــا رطوبــت حیــن 
ذخیره ســازی بــر نتایــج ارائــه شــده را نیــز 
می تــوان نادیــده گرفــت، زیــرا تمامــی 
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شــاخص های بیولوژیــک  در شــرایط تحــت 
نظــارت یکســانی ذخیــره شــده و قبــل از شــروع 
تســت بــه دمــای آزمایــش رســانده شــدند.
ــد،  ــاره می کنن ــرک اش ــر ک ــه دکت ــور ک همانط
دسترســی بــه اطالعــات آمــاری بیشــتر در مورد 
داده هــای ارائه شــده می تواند بــرای خواننــده )با 
دقت( جالب باشــد. ســه منحنــی بقــای نمونه ی 
 ،۰.98 R2 ــر ارائه شــده در شــکل 3 مقاله، مقادی
ــرای منحنی هــای  ــه ترتیــب ب ۰.9۷، و ۰.8۴ را ب
ندازه گیــری شــده در ۷8۰ و 39۰ ،۱95  ا
]ppm ]VH2O2 نشــان می دهنــد. تمامــی 
ــرای  ــتفاده ب ــورد اس ــی م ــیون های خط رگرس
ــر  ــه، مقادی ــه شــده در مقال تعییــن D-value ارائ
R2 بســیار باالتــر از ۰.8۰ )آســتانه ی ارائــه شــده 
ــرای منحنــی بقــای  توســط EN ISO 11138-1 ب
 R2 معتبــر ]۲[( را نشــان می دهنــد. ضریــب
ــز  ــود. آنالی ــه شــده ۰.95 ب ــرای z-value  ارائ ب
رگرســیون آمــاری خــط رگرســیون z-value و 
ــط  ــاداری رواب ــا، معن همچنیــن منحنی هــای بق

ــرد. ــد ک ــا p ≥ ۰.۰5 را تأیی ب
ــود  ــر وج ــی ب ــکل 5 مبن ــا از ش ــری م نتیجه گی
 ]VH2O[ و D-value همبســتگی مثبــت بیــن
در ]VH2O2[ کمتــر از ppm ۷8۰ نیــز بــر 
اســاس آنالیــز رگرســیون بــا p ≥ ۰.۰5 اســت که 

ــای  ــیون )منحنی ه ــوط رگرس ــاداری خط معن
ســبز، قرمــز و آبــی( را تأییــد می کنــد. در 
ــا ۷8۰  ــر ب ــگام ]VH2O2[ براب ــه هن ــل ب مقاب
ppm )منحنــی بنفــش(، تأثیــر معنــاداری وجود 

ــدارد. ن
ــح  ــتی توضی ــه درس ــد 5 ب ــرک در بن ــر ک دکت
 VH2O2 ــی ــی منحن ــام نواح ــه ادغ ــد ک می ده
ــه اصطــالح »دوز«، اطالعــات صحیحــی در  ــا ب ی
مورد انتگرال ]VH2O2[ فرآیند استریلیزاسیون 
اســت. بــا ایــن حــال، از آنجــا کــه فعالیــت 
استریلیزاســیون  فرآینــد  میکروب کشــی 
ــه ی ۱.۴  VH2O2 از ســینتیک واکنــش در مرتب
ــر  ــد، ب ــت می کن ــه ]VH2O2[ تبعی ــه ب ــا توج ب
ــوان از »دوز«  ــرک نمی ت ــر ک ــر دکت ــاس نظ اس
بــرای توصیــف غیرفعال ســازی باکتریایــی 
ــرد.  ــتفاده ک ــای VH2O2 اس ــط فرآینده توس
در مطالعــه ی مــا مشــخص شــد کــه فرآیندهــای 
 VH2O2 مختلــف علی رغــم عملکــرد بــا دوز
ــورت  ــانی را در ص ــی یکس ــر میکروب ــان، اث یکس
نمی دهنــد.  نشــان  متفــاوت   ]VH2O2[
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن غیرفعال ســازی 
غیرمتناســب بعید اســت که تعییــن D-value بر 
اســاس انتگــرال ســاده ی زمــان - غلظــت عملــی 
باشــد و بایــد ســینتیک واکنــش غیرفعال ســازی 

ــر  ــن D-value در نظ ــگام تعیی ــه هن ــپور را ب اس
ــت. گرف

در آخریــن بنــد، SCBI هــا بــه عنــوان 
شــاخص های بیولوژیــک  پرکاربــرد مــورد اشــاره 
ــا  ــتقیم تنه ــری مس ــد و  اندازه گی ــرار گرفته ان ق
در فرآیند خالء ممکن دانســته شــده که در مقاله 
نیــز بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت. امــا 
بایــد اشــاره کــرد کــه D-value اســپور باکتریایی 
ــکال،  ــور بیولوژی ــل اندیکات ــری در داخ و هواگی
دو واکنــش متفــاوت در خــارج اندیکاتــور 
ــکال  هســتند. بنابراین منطقی اســت که  بیولوژی
ــردن  ــخص ک ــرای مش ــا را ب ــن اندازه گیری ه ای
D-value واقعــی خــود دیســک اســپور از یکدیگر 
تفکیــک کنیــم؛ ایــن کار روش علمــی مناســبی 

بــرای آنالیــز جداگانــه ی هــر دو اثــر اســت.
ــه  ــم ک ــرک موافقی ــر ک ــا دکت ــن ب ــا همچنی م
پــس از مدت هــا اســتفاده از فرآیندهــای 
واحدهــای  در   VH2O2 استریلیزاســیون 
ــی  ــینه ی فن ــدان پیش ــم فق ــتی و علی رغ بهداش
ــه  ــته ب ــا بس ــی آن ه ــورد اثربخش ــق در م دقی
ــر  ــال حاض ــف، در ح ــی مختل ــای اساس متغیره
بحثــی عمومی بــرای ارائــه ی اطالعات بیشــتر به 
کاربران در مورد مزایا و محدودیت های این فرآیند 

ــت. ــان اس ــده در جری ــیون پیچی استریلیزاس



پاییز 201400
شماره  6 ژورنال تخصصی

الزامات رشایط محیطی و کنرتل آن برای 
)RUMEDs( واحدهای اسرتیلیزاسیون تجهیزات پزشیک

   پیشگفتار
قبال در سال ۲۰۱8، کمیته بهداشت، ساخت وساز و 
فناوری )FAHBT( انجمن تأمین تجهیزات استریل 
آلمان )DGSV( موضوع الزامات شــرایط محیطی 
واحد اســتریل را به طور مفصل مورد بحث قرار داد 
و آزمایش هایی را آغاز کرد که براساس آن توصیه ای 
صادر شده بود. این دستورالعمل ها اکنون گسترش 
داده شــده و آزمایش های دیگری را نیــز در خود 

گنجانده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

   مقدمه
هدف این مقاله ارائه اطالعاتی در مورد آخرین 
تکنولوژی و تجربه در زمینه بهداشت بیمارستان، 
میکروبیولوژی و ممیزی آن است. این اطالعات زمینه 
را برای تدوین الزامات برای شرایط محیطی و کنترل 
آن ها و نیز برای مطابقت دادن مطالب فعلی با آخرین 
تکنولوژی ها و پیشرفت ها فراهم می کند. الزامات مربوط 
به کیفیت هوا )میکروبیولوژیکی، فیزیکی(، کنترل آن و 

جنبه های ایمنی شغلی و بهداشت بحث نخواهد شد.
 CSSD ایــن اطالعات بــرای کارکنان واحدهــای
)RUMED(، مدیریت این واحدها، سرپرســتان و 
کارکنان کنترل عفونت بیمارستانی و مقامات نظارتی 

درنظر گرفته شده است.

■   آیا مشــخصاتی برای شرایط محیطی در 
واحدهای استریل تجهیزات پزشکی لحاظ 

شده است؟
براســاس توصیه KRINKO/BfArM، »در هنگام 
استریل وسایل پزشکی باید تا آنجا که ممکن است از 

آلودگی محیط اجتناب شود.«
همچنین باید بــه این توصیــه KRINKO در مورد 
»الزامات بهداشتی برای تمیزکردن و ضدعفونی کردن 
سطوح« توجه شــود: »برای ارزیابی محیط بی جان 
)تمام سطوح اطراف بیماران و پرسنل(، موارد زیر باید 
به عنوان خطرات احتمالی عفونت در نظر گرفته شود: 

مترجم: حمید زارع
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حضور فراگیر میکرو ارگانیسم ها و ماندگاری و عفونی 
بودن آن ها )در محیط بی جان( و مســیرهای انتقال 
آن ها و همچنین دوز عفونی ...«. تکیه بر شناســایی 
جرم های قابل مشاهده به تنهایی معیار مناسبی برای 
ارزیابی ســطوح آلودگی در ســطوح جاندار نیست. 
به عنوان مثال، جرم هایی که دیگر قابل مشاهده نیستند 
و حاوی مقادیری خون هستند، ممکن است حاوی بار 

ویروسی هپاتیت B از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ذره عفونی باشد.
به دنبال فرآیندهای پاکســازی و ضدعفونی کردن، 
بسته به نوع پاک کننده مورد استفاده، آلودگی مجدد 
سطوح در طی چند ســاعت رخ می دهد، آلودگی 
مجدد اولیه عمدتا با میکرو ارگانیسم های محیطی 

غیر بیماری زا است.
مقرراتی وجــود دارد که نیاز به سیســتم مدیریت 
کیفیت )QM( را الزامی می کند. به عنوان  مثال، در 

آلمان این موضوع در قانون حقوق اجتماعی آلمان 
)SGB V بخش ۱35A( ذکر شده است.

توصیه KRINKO/BfArM بیــان می کند که یک 
سیستم کنترل کیفیت »باید بدون توجه به ماهیت 
تجهیزات پزشــکی اســتریل شــده یا اندازه واحد 

استریل« وجود داشته باشد.
استاندارد DIN EN ISO ۱۷۶۶5-۱، بخش ۷.۱۰ 
c، تنظیم مقررات استریلیزاسیون با بخار، مستلزم 
کنترل محیطی اســت که یک محصول )دستگاه 
پزشکی( در آن تولید، مونتاژ و بسته بندی می شود. 
آزمایش های کنترل محیطی ممکن است در فواصل 
منظم و در مناطقی انجام شــود که بر بار میکروبی 

دستگاه تأثیر می گذارد.
اســتاندارد DIN EN ISO 13485 کــه مقــررات 
سیســتم های کنترل کیفیت را تنظیــم می کند، 

مستلزم رعایت الزامات محیط کار و همچنین نظارت، 
کنترل و فرمول بندی برخی الزامات دیگر در مورد 
پاکیزگی میکروبی محصوالت استریل بوده و اقداماتی 
را برای اطمینــان از وجود انطباق بــا این مقررات 
می طلبد. اگر شرایط محیط کار می تواند بر کیفیت 
محصول تأثیر منفی بگذارد، ســازمان باید الزامات 
مربوط به محیط کار و فرآیندهای نظارت و مدیریت 

محیط کار را مستند کند.
برخالف داروهــا، هیچ دســتورالعمل معینی برای 
واحدهای استریل تجهیزات پزشــکی وجود ندارد، 
 .]۲[ )Good Manufacturing Practice - GMP(
اولین توصیه ها در این زمینه شــامل مقادیر مرجع 
خاصی نبود، اما پیشــنهادهایی برای فرمول بندی 
مقادیر مرجع داخلی ارائه کــرد. رعایت این حدود و 
مشخصات سخت اســت و هیچ کدام در عمل اعمال 
نمی شوند؛ بنابراین کمیته بهداشت، ساخت وساز و 
فناوری تصمیم گرفت تا مقادیر مرجع را بر اساس یک 

سری آزمایشی گسترده تر تعیین کند.
برای ابزارهای جراحی استریل بعد از استفاده آلوده 
هستند، برای جلوگیری از آلودگی بیشتر یا انتقال 
آلودگی به سایر محیط و ابزار ها و کارکنان الزامات 
سخت گیرآن های لحاظ می شود. این اقدامات باید 
در فرآیندهای اســتریل و فرآیندهای بعدی مانند 

بسته بندی، حمل ونقل و ذخیره سازی اعمال شود.
■   چه مواردی لحاظ می  شود؟

همه ســطوح در CSSD)چه جاندار )افــراد( و چه 
بی جان )اتاق، تجهیزات، مواد کاری(( آلوده هستند، 
اما برای کیفیت استریل مجدد تجهیزات پزشکی از 

اهمیت برابری برخوردار نیستند.
ازآنجایی که بار زیســتی روی تجهیزات پزشکی در 
حال اســتریل مجدد در مکان های پاکیزه سازی و 
ضدعفونی )منطقه C + D( بیشتر از محیط اطراف 
است، هیچ خطری در رابطه با تأثیر منفی بار زیستی 

بر فرآیند استریل مجدد محیطی وجود ندارد.
بااین حــال، ارزیابی خطر برای تجهیزات پزشــکی 
که عمدتا در منطقه بســته بندی و استریل سازی 
مجددا استریل می شــوند متفاوت است، زیرا آن ها 
تنها تعداد میکروبی پایینی دارند. آلودگی ســطوح 
و مواد بسته بندی در RUMED باید به حداقل برسد 
و همچنین آلودگی مجدد وســایل پزشکی پس از 

تمیزکردن و ضدعفونی کردن باید به حداقل برسد.
■   کنترل سطوح محیطی

 روش های کنترل:
اهداف در حوزه های مختلف بهداشت فنی براساس 
مفاهیم مختلفی تعریف شــده اســت که می توان 

به صورت مقایسه ای به آن ها اشاره کرد.
از قرارگرفتن هر نوع مــواد خارجی، از جمله ذرات 
مرئی نظیر بافت های پوستی، مو، گردوغبار یا ذرات 
نامرئی در محل حضور بیماران باید اجتناب شود. 
یک رویکرد این اســت که ابزارهای جراحی قبل 
از بســته بندی به صورت بصری بازرسی شوند. این 
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موضوع به ویژه برای تشخیص وجود گردوجرم مفید 
است. ازآنجایی که این روش برای شناسایی آلودگی 
با میکرو ارگانیســم ها مناسب نیســت، اقدامات 

کنترلی خاصی موردنیاز است.
چنین روش هایی مستلزم آزمایش های قبل و بعد از 
بازرسی یا آزمایش بر اساس استفاده از اندیکاتورهای 
تست شستشو یا تســت پروتئین برای نشان دادن 

اثربخشی فرآیند تمیزکردن و ضدعفونی هستند.
مشــاهده ســاختاری انجام فرآیند تمیزکردن و یا 
ضدعفونی و همچنین مشاهده الگوهای گردش  کار 
با هدف جلوگیــری از ورود ذرات از طریق پنجره ها 
و درها یا مواد نیز می تواند بــه کنترل و حفاظت از 
شرایط محیطی کمک کند. فواصل زمانی و حدود و 
دامنه باید در سیاست کنترل عفونت برای متغیرهای 

هدف تعریف شود.
توصیه KRINKO چنین بیــان می کند: »الزامات 
بهداشــتی بــرای تمیزکــردن و ضدعفونی کردن 
ســطوح« هــدف از ضدعفونی را نــه »ازبین بردن 
پاتوژن هــای محیطی، بلکه کاهش تعــداد میکرو 
ارگانیسم های بیماری زا یا اختیاری« تعریف می کند. 
آزمایش هایی که به منظور تعیین مقادیر آســتانه 
برای بررسی های معمول انجام شــد نشان داد که 
در محیط های بیمارســتانی با تعداد پاتوژن عفونی 
)HAI( بیــش از CFU 1 در هر ســانتی متر مربع، 
باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم 
به متی ســیلین )MRSA(، انتروکوک های مقاوم 
به وانکومایســین )VRE(، کلستریدیوم دیفیسیل، 
استافیلوکوکوس اورئوس)MRSA+ MSSA( بیشتر 
روی سطوحی که با دست لمس می شوند، شناسایی 
 MSSA(شدند. عدم وجود استافیلوکوکوس اورئوس
and MRSA( بهترین شــاخص تمیزی محسوب 

می شود، درحالی که اســتافیلوکوک های کواگوالز 
منفی به عنوان شاخص تماس دست عمل می کنند 

.]۲۰۱۴ Dancer[
به طورکلــی هیچ دســتورالعمل الــزام آوری برای 
ابزارهای جراحی وجــود ندارد که تنهــا بر تعداد 
میکروبی کم در هنگام استفاده تأکید داشته باشد 
)ابزارهای جراحی ضدعفونی شده(. بر اساس الزامات 
دارونامه های اروپایی و آمریکایــی ایاالت متحده، 
ضدعفونی سازی سطح باالی ابزارهای جراحی )که با 
غشای مخاطی بینی یا واژن تماس دارند( از هرگونه 
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا، 

اوروفارنکس ضروری است ]۱۴[.
براین اساس، هدف توانایی نشان دادن وجود یا عدم 
وجود میکرو ارگانیســم های »نامطلوب« از طریق 

آزمایش های پلیتینگ تماسی یا تست سواب است.
ارگانیسم های شاخص مناسب در واحدهای استریل 
تجهیزات پزشکی، میکرو ارگانیسم هایی هستند که 
نشان دهنده آلودگی زدایی ناکافی سطوح هستند 
یا اینکه به آلودگی مجدد پوست یا فلور مخاطی 
اشاره می کنند یا می توانند خطر مستقیم مرتبط با 
سالمتی را که ناشی از ابزارهای جراحی استریل شده 

است نشان دهند.
یکی دیگر از مفاهیم پرکاربرد، تعداد کل میکروب 
است که توسط اســتانداردهای GMP برای تولید 
داروهایی با درجه خلوص متفاوت تنظیم شده است.

به همین ترتیب، تعداد کل میکروب در صنعت مواد 
غذایی به عنوان متغیر هدف درنظر گرفته می شود 
و برای کنترل سیســتم های تهویه اتاق )بر اساس 
VDI 6022( تعریف می شود. این تعاریف که براساس 
داده های اپیدمیولوژی و مقادیر تجربی هســتند، 
تا حد زیادی به محیط های غذایی مورد اســتفاده 

وابسته هســتند و مقادیر مرجع متفاوتی را تعیین 
 /)CFUs( می کنند، مثال 5 واحد تشکیل دهنده کلنی
 B، )CFU( 25/ پلیت تماســی برای یک اتاق کالس
 CFU 10-4 ،C پلیت تماســی برای یک اتاق کالس
برای سطوحی که با مواد غذایی در تماس هستند. 
برای نمونه برداری می توان از روش های سواپینگ یا 
پلیتینگ تماسی استفاده کرد. روش های پلیتینگ 
تماســی برای اندازه گیری تعداد میکروبی مزوفیل 
هوازی در DIN 10113-3 و روش ســوابینگ نیمه 

کمی نیز در DIN 10113-2 شرح داده است.
همچنین، به منظور جلوگیری از عفونت های مرتبط با 
مراقبت های بهداشتی )HAI( تالش هایی برای تعریف 
یک مقدار آســتانه برای تعریف پاکیزگی در رابطه  با 
فرآیندهای تمیزکردن و ضدعفونی انجام شده است. 
این معیار برای ســطوحی که مکررا لمس می شوند، 
می تواند در محدوده CFU 5-2.5 در هر سانتی متر مربع 
باشد. ثابت شده است که تشخیص CFUهای باالتر با 
افزایش احتمال آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس 
و اســتافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین 
)MRSA(، در ارتباط است. بااین حال، تا به امروز این 
 ]Dancer 2014[ مقدار آستانه برای بررسی های عادی
به عنوان معیار پذیرفته نشــده است، همچنین این 
مقادیر برای سطوحی که بیماران مستقیما با آن تماس 

دارند اعمال می شود.
الزاماتی که اســتریل مجدد تجهیزات پزشــکی را 
کنترل می کننــد و به طورکلی تصریح می کنند که 
خطرات عفونت برای بیمار، کاربر و اشــخاص ثالث 
باید به حداقل ممکن برسد یا در برخی موارد کنترل 
شرایط محیطی را ضروری می داند، می توان چنین 
استنباط کرد که در اینجا هدف کاهش و به  حداقل 

 رساندن بار میکروبی است.
   انجام آزمایشــات برای تعریف مقادیر 

مرجع
در ادامه، ســطح قابل قبول آلودگی هدف براساس 
آزمایش های متوالی تعریف شــد، زیرا هیچ مقدار 
آســتانه کلی و قابل اجرایی برای »سطوح تمیز یا 

آلوده« وجود ندارد.
مجموعه ای از آزمایش هــا مطابق با معیارهای ذکر 
شده در زیر، در پنج واحد استریل تجهیزات پزشکی 
انجام شــد. این واحدها دارای جداســازی فضایی 
تمیزســازی و ضدعفونی و بخش بسته بندی و یک 
سیستم کنترل کیفیت بودند. نتایج آزمایش در چهار 
آزمایشگاه مختلف میکروبیولوژی مورد ارزیابی قرار 
گرفت. حداقل ۴۰ تست پلیتینگ تماسی برای هر 

سری آزمایش انجام شد.
   ســایت هایی بــرای آزمایش هــای    

میکروبیولوژی
•   سطوح بحرانی

-  ســطوحی کــه در منطقــه بســته بندی و 
استریلیزاسیون تحت تماس با دست قرار دارند

-  میزهای کار در منطقه بســته بندی تجهیزات و 
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سطوح ذخیره سازی در محل بسته بندی و منطقه 
استریل سازی

•   سطوح غیر بحرانی
-  سطوحی که با وسایل پزشکِی استریل شده تماسی 

ندارند.
   مستندسازی - نمونه برداری

•   تاریخ، زمان، اتاق، سطح
•   در گردش کار

•   فرد نمونه گیر: پرســنل/ رئیس کنترل عفونت، 
نمونه بردار شخص ثالث

   موارد تست
•   صفحات Rodac )تکرار تشــخیص و شــمارش 

ارگانیسم ها(
•   اندازه: ۲5 ســانتی متر مربع، گرد، صلب، دارای 

درپوش
•    محیــط کشــت میکروبــی )آگار TSA( بــا 
خنثی کننده )برای خنثی سازی هرگونه باقی مانده 
ضدعفونی کننده ســطحی روی محیط های کشت 
که می تواند به دلیل اثر باکتری کشــی مداوم روی 

محیط های کشت، منجر به نتایج نادرست شود(.
•   روش: باکتری های روی سطح آزمایشی، زمانی 
که پلیت روی محیط کشت )سطح نوترینت آگار( 
فشــار داده می شــود، همچنان به پلیت تماسی 
می چســبند و در مدت ۴8 ســاعت در شــرایط 
انکوباسیون در آزمایشــگاه تکثیر می شوند. به این 
ترتیب، کلونی های باکتریایی یا قارچی قابل شمارش 
رشــد می کنند )ارزیابی کمــی( و گونه های آن ها 

شناسایی می شوند )ارزیابی کیفی(.
   روش

•   روی قســمت زیریــن را بــا خــودکار ضد آب 
برچسب نویسی کنید.

•   با دست های ضدعفونی شده، درب پلیت روداک  
را بدون دست زدن به محیط مغذی بردارید.

•   با کمی فشار، محیط را کشــت  دهید تا حدود 
5 تا ۱۰ ثانیــه بدون از بین  بردن محیط کشــت و 
بدون ایجاد اصطکاک، به طور یکنواخت روی سطح 

آزمایش فشار دهید.
•   سپس، بدون آلوده کردن محیط کشت، بالفاصله 

درپوش را تعویض کرده و آن را در محل قرار دهید.
•   هرگز از یک سطح دو بار نمونه برداری نکنید.

   معیار ارزیابی
•   تعداد واحد تشکیل دهنده کلونی )CFU( در هر 

پلیت روداک
•   تمایز در ســطح گونه: باکتری های گرم منفی، 
استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوک، استرپتوکوک 

2^]CFU/[cm 25ازجمله مشخصات کمی در
•   تمایز میکرو ارگانیســم های اسپوردار از میکرو 

ارگانیسم های رویشی
•   تمایز سایر میکرو ارگانیســم ها در صورت نیاز 
)ماننــد یلوکوک های اســتاف کوآگــوالز منفی، 

میکروکوکس ها، کپک ها، گونه های کاندیدا(.

   نتایج
هر واحد استریل تجهیزات پزشکی مسئول انتخاب 
محل های آزمایش بود اما این کار مطابق با معیارهای 
ذکر شده انجام شــد. در هر دو سری آزمایش، فقط 

سطوح بحرانی مدنظر قرار گرفت.
نتایج ارزیابی کیفی آزمایش های پلیتینگ تماسی در 
جدول ۱ ارائه شده است که طیف میکروبی مورد انتظار 
را نشان می دهد. به ندرت پاتوژن بالقوه ای شناسایی 
شد. مرتبط ترین پاتوژن اســتافیلوکوکوس اورئوس 
بود که تشخیص آن تنها به مکان هایی که در معرض 
لمس دست قرار دارند، محدود نمی شد. عالوه بر این، 
تعداد کمی از باکتری های متعلــق به فلور مخاطی 
شناسایی شد. تعداد کمی کپک و به طور استثنا، یک 
مورد میکرو ارگانیسم های رطوبت دوست متعلق به 
گونه های مختلف )جدول ۱، عالمــت آبی( در تمام 
سری آزمایش های سطوح غیر بحرانی شناسایی شدند.

خالصه ای ارزیابی کمی با درنظرگرفتن تمام سطوح 
انجام شد. باکتری های اسپوردار به طور جداگانه ارائه 
می شوند زیرا اســتفاده از روش های اسپوروسیدال 
برای ضدعفونی سطح نه در استانداردها مطرح شده و 
نه به طور معمول استفاده می شود. ارزیابی کمی برای 
هر سری انجام شد، و درعین حال میانه، میانگین و 
انحراف معیار برای میکرو ارگانیسم های رویشی و 
اسپوردار محاسبه شد. نتایج برای تمام سطوح و نیز 
فقط برای سطوح بحرانی به طور جداگانه ارزیابی شد. 
با توجه  به واریانس میکروبی باال در سطوح که انتظار 
می رود در حالت عملیاتی قابل تحمل باشد، انحراف 
استاندارد نسبتا باالســت و میانگین تا حد زیادی 
تحت تأثیــر مقادیر پیک نقطه ای اســت؛ بنابراین، 
همان طور که قبال در انتشــار قبلی پیشنهاد شده 
بود، میانه به عنوان یک مبنای ارزیابی مناسب مورد 
اســتفاده قرار گرفت. این مقدار به عنوان یک مقدار 

هدف در ارزیابی ها ارائه می شود.
میانه میکرو ارگانیسم های رویشی شناسایی شده در 
سطوح بحرانی بین ۰ تا 8 و انحراف معیار بین ۶.۱۱ 
و ۱۶.۲۷ بود که باعث افزایش »مقادیر هدف« بین 8 
تا ۱8 شد. میانه میکرو ارگانیسم های اسپوردار بین ۰ 

تا ۲.5 با انحراف استاندارد بین ۰ تا 9.۶ بود.
تطابــق بین ســری های آزمون هم از نظــر زمانی 
)بررسی های انجام شده طی دو ســال( و هم برای 
چندین CSSD بسیار خوب بود، ازاین رو این تست ها 

تعمیم پذیر است.
در ارزیابی کلی تمام سطوح، میانه میکرو ارگانیسم های 
رویشی بین 3 تا ۱۰ با انحراف معیار بین 5.9 تا ۲8.5۷ 
بود. بار دیگر، تعداد میکرو ارگانیسم های اسپوردار با 
میانگین بین ۰ و ۲ و انحراف معیــار ۰ و 9.۱۶ پایین 
بود. ازاین رو، »مقادیر هدف« برای سطوح بین 9 و 3۴ 
بود. این بدان معنی است که هم تعداد کل میکروبی و 
هم واریانس روی سطوح غیر بحرانی باالتر بود؛ بنابراین 
مهم است که این دسته بندی ها را جداگانه ارزیابی کنیم. 
بااین وجود، تطابق بین سری های آزمایش برای تنظیم 

مقدار هدف کلی پیشنهاد شده در اینجا کافی است.
   بحث و گفتگو

در انتشار قبلی پیشنهاد شــد که با اجرای چندین 
سری آزمایش، یک مقدار هدف خاص برای هر واحد 
استریل تجهیزات پزشکی )داخلی( تعیین شود که 
باید به عنوان مبنایی بــرای اهداف تضمین کیفیت 
واحدهای استریل تجهیزات پزشکی مورداستفاده 
قرار گیرد. این رویکرد بسیار پیچیده است و در عمل 
چندان رایج نشده است؛ بنابراین ما این آزمایش ها 
را در طــول زمان و در واحدهای مختلف اســتریل 
تجهیزات پزشــکی ارزیابی می کنیم تا دامنه نتایج 
به دست آمده از آزمایش های پلیتینگ تماس سطحی 
انجام شده در شرایط واقعی را بررسی کنیم. با انجام 
این کار، مــا فعالیت یک واحد اســتریل تجهیزات 
پزشکی را به مدت دو ســال پیگیری کردیم و چهار 
واحد استریل دیگر را که دارای ابعاد متفاوتی بودند، 
ایجاد کردیم. نتایج نشان داد که واریانس ها کوچک تر 
از چیزی اســت که در ابتدا فکر می کردیم. در واقع، 
تطابق بســیار خوبی به ویژه برای ســطوح بحرانی 
مشاهده شد، ازاین رو می توان از تعریف مقادیر آستانه 

داخلی به نفع مقادیر آستانه عمومی صرف نظر کرد.
باالترین مقدار هدف در ارزیابی ما ۱8 بود.

وقتی همــه ســطوح در ارزیابی گنجانده شــدند، 
باالترین مقدار هدف 3۴ بــود. میانه مقادیر هدف 
۱۷ بود، یعنی شــباهت زیادی به ســطوح بحرانی 
داشت. بااین حال، نتایج منفرد بسیار متغیرتر بود. 
میکرو ارگانیســم های اســپوردار نقش مهمی در 
هیچ یک از ســری های آزمایشــی ایفا نمی کنند و 
بنابراین در ارزیابی گنجانده نشده اند و عالوه بر این، 
همان طور که قبال ذکر شد، هیچ الزامی وجود ندارد 
که فرآیندهای ضدعفونی سطحی از ویژگی اسپور 

کشی برخوردار باشند.
همان طــور کــه در مراجع ایــن مقالــه در مورد 
فرمول بندی مقادیر آستانه برای بررسی های معمول، 
نشان داده شــد که به ازای مقادیر باالی 1CFU در 
هر ســانتیمتر مربع، احتمال پاتوژن های مربوط به 
عفونت بیمارســتانی افزایش می یابــد، و این مورد 
برای طیف میکروبی شناسایی شده در آزمایش های 
ما نیز تأیید شــد. این مقدار مطابق با مقدار هدف 
CFU/Rodac Plate 25 کــه معــادل الزامات یک 
اتاق تمیز کالس  C اســت. این مقدار هدف باالتر از 
محدوده میانه به دست آمده در آزمایش های ما است 
و در آزمایش های ما تنها در دو مــورد از آن میزان 
فراتر رفت. در یکی از این موارد پاتوژن های مربوط به 
عفونت بیمارستانی مانند استافیلوکوکوس اورئوس 
و انتروکوک نیز شناسایی شدند. ازاین رو، این مقدار 
هدف به خوبی در ادبیات موضوع تثبیت شده است 
و )همان طور که در آزمایشات ما نشان داده شد( از 
طرف دیگر این مقادیر واقع بینانه بوده و برای کاربرد 

روزمره مناسب است.
برای سطوح بحرانی باید الزامات سخت گیرانه تری 
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اعمال شــود، بــه همین دلیل اســت کــه در این 
مورد، میانه آزمایش های ما از ۱8 به ۲۰ گرد شــد. 
به این ترتیب، هم مقادیر بیشینه و هم میانه می توانند 

در یک مقدار آستانه منعکس شوند.
در بیشتر سری آزمایش ها که ســطوح غیر بحرانی 
را شــامل می شــدند، تعداد بســیار کمی از میکرو 
ارگانیسم های رطوبت دوست متعلق به متنوع ترین 
گونه ها شناسایی شد. ضدعفونی عموما با دستمال های 
مرطوب و از قبل اشباع شده معمولی انجام می شود 
و خطر آلودگی هنگام مخلــوط کردن محلول های 
ضدعفونی کننده با یکدیگر و اســتریل ظروف مورد 

استفاده در تمیزکردن به حداقل می رسد.
کپک ها نیز به روش معمول شناســایی می شدند و 
به عنوان میکروب هایی که اخیرا روی ســطوح قرار 
گرفته اند، تفســیر می شــدند. بااین حال، هنگامی 
که این میکروب ها در کشوها یا کابینت های بسته 
شناســایی می شــوند، می توانند بیانگــر رطوبت 

باقی مانده باشند.
   نتیجه گیری

ازآنجایی که میکرو ارگانیسم های باقی مانده پس از 
استریلیزاسیون روی تجهیزات پزشکی که در منطقه 
تمیزســازی و ضدعفونی مجددا استریل می شوند، 
بیشتر از محیط اطراف اســت، هیچ خطر مرتبطی 
مبنی بر تأثیر منفی میکرو ارگانیسم های باقی مانده 
پس از استریلیزاسیون بر فرآیند استریل وجود ندارد.

در مقابل، آلودگی محیطی در مناطق بسته بندی 
و استریل ســازی واحدهای اســتریل تجهیزات 
پزشــکی می تواند بر کیفیت ابزارهــای جراحی 
استریل شــده تأثیر بگذارد. شــرایط محیطی که 
تحت آن فرآیندهای اســتریل تجهیزات پزشکی 
اجرا می شود باید کنترل شود. راه هایی وجود دارد 
که بیان می کند چگونه می توان این کنترل را انجام 

داد و نتایج را ارزیابی کرد.
ازبین رفتن عوامل بیماری زا حتی در تأسیساتی 
که در حال انجام عملیات هستند، یک نیاز واقعی 
است. در اینجا ترکیبی از بازرسی بصری و تست های 

بیولوژیکی توصیه می شود.

می تــوان CFU/Rodac Plate 25 را به عنوان مقدار 
 CFU/Rodac Plate 25 آستانه برای سطوح بحرانی و
)≥CFU/cm 1( را برای ســطوح غیربحرانی تعریف 
کرد؛ عالوه بر این، عدم وجود میکرو ارگانیسم های 
استافیلوکوکوس اورئوس و هومیدو فیلیک و سایر 

عوامل بیماری زا یک الزام است.
در صورت تجاوز این مقدار از مقدار آستانه، آزمایش ها 
باید در محلی که نتیجه تست رضایت بخش نیست و 

نیز در چهار مکان مشابه دیگر انجام شود.
اگر این مقدار به طور مداوم از مقادیر آســتانه فراتر 
رفت، تحلیل مســتند از علل باید صــورت گیرد و 

اقدامات اصالحی انجام شود.
   ضمیمه: توصیه هایی برای شرایط محیطی در 

یک واحد استریل تجهیزات پزشکی
■  نواحی:

-   ناحیه بسته بندی
-  ناحیه استریلیزاسیون

■  سطوح:
•   سطوح بحرانی

-  میز کار در منطقه بسته بندی )میز بسته بندی، 
عایق حرارتی(

-  ســطوحی در هر دو ناحیه که عمدتا در معرض 
تماس دست قرار مانند ماوس، صفحه نمایش لمسی، 

بزرگ نمایی
-   المپ، …(

-  سطوح ذخیره سازی در هر دو منطقه
•   سطوح غیر بحرانی

-   سطوحی که با تجهیزات پزشکی استریل شده 
تماس ندارند )محموله تجهیزات پزشــکی، محل 
رهاســازی تجهیزات پزشکی، دســتکش محافظ 

حرارتی و غیره(
■  مواد موردنیاز برای تست:

•   پلیت های روداک
-  آگار TSA یا TSA همراه با خنثی کننده

■  محدوده:
•   تمامی میزهای بســته بندی/ ایستگاه های عایق 

حرارتی با حداقل 3 نمونه پلیت تماسی از:

-  میز کار و
-  سطوح لمسی با دست

•   حداقل 5 نمونه پلیت تماسی از سطوح غیر بحرانی 
در منطقه بسته بندی

•   حداقل 5 نمونه پلیت تماسی از سطوح بحرانی، 
بعالوه سطوح غیر بحرانی در منطقه استریلیزاسیون

■  فواصل انجام تست:
•   فواصل انجام تست باید در سازمان مربوطه تعیین 

شود.
•   تست های فصلی توصیه می شود؛ درصورتی که 
نتایج طبیعی باشد، تست هایی با فواصل طوالنی تر 

می توانند استفاده شوند.
■  اجرا:

•   نمونه برداری در جریان گردش  کار انجام می شود.
•   سطح زیرین پلیت ها را با خودکار ضد آب برچسب 

بزنید.
•   تاریخ، زمان، اتاق بعالوه محل نمونه برداری را در 

سند یا پروتکل همراه ثبت کنید.
•   با دست های ضدعفونی شده، درب پلیت روداک را 

بدون دست زدن به بستر کشت، بردارید.
•   با اعمال فشار مالیم، بستر کشت را به مدت 5 تا 

۱۰ ثانیه روی سطح آزمایش فشار دهید.
•   درپوش را بدون آلوده کردن بستر کشت تعویض 

کنید.
■  ارزیابی:

•   کل CFU در هر پلیت روداک
•   تمایــز در ســطح گونه ها، ازجمله مشــخصات 
کمی در هر پلیــت روداک باکتری های گرم منفی، 
استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوک، استرپتوکوک

•  تمایز اسپورساز از میکرو ارگانیسم های رویشی
•   تمایز سایر میکرو ارگانیسم ها در صورت نیاز به 
ارزیابی بیشــتر )مانند استافیلوکوک های کواگوالز 

منفی، میکروکوک ها، کپک ها(
■  مقادیر حدی:
•   سطوح بحرانی:

CFU/Rodac Plate 20 کوچک تر مساوی  -
•   سطوح غیر بحرانی:

CFU/Rodac Plate 25 کوچک تر مساوی  -
•   موارد زیر برای هر دو سطح صدق می کند: عدم 

وجود
-  استافیلوکوکوس اورئوس

-  میکرو ارگانیسم های رطوبت دوست
-  میکرو ارگانیسم های بیماری زا

■  اگر مقادیر فراتر از حدود باشد:
تکرار تست در ســایت موردنظر )ســایتی با نتایج 

نامطلوب(.
عالوه بر این، چهار سایت مشابه را نیز تست کنید.

اگر مقدار آســتانه مجدداً در آزمایش تکرار تجاوز 
کرد، تحلیل مستند علل باید انجام شده و اقدامات 

اصالحی صورت پذیرد.
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سری واحدهای استریل 
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پزشکی شماره 2
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الزامات مونتاژ  و  اسرتیل مجدد 

)RUMED( ابزارهای جراحی
برخورد اب خطاهای احمتایل پیش بیین  شده و غیرقابل پیش بیین

مترجم: فاطمه دهقانی
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   مقدمه 
باید دستورالعمل مناسبی به منظور پیشگیری از اختالل عملکرد در استریل مجدد 
واحد استریل ابزار پزشکی )RUMED( تنظیم شود تا تأمین امنیت دائمی عمل های 
جراحی را تضمین کند. این دستورالعمل باید مشــکالت زیرساختی و تجهیزات، 
خطاهای منابع انســانی و همچنین مشکالت ســاختاری )مانند آب( و معیارهای 

ساختمانی را نیز شامل شود. 
به دلیل احتمال اختالل عملکرد و خطا در واحد استریل مراکز درمانی، تمامی عملیات  
و فرآیندها باید مستند شده و تجزیه و تحلیل شوند و ارزیابی های مداوم  انجام شود تا 
میزان خطاها کاهش یابد. این رویکرد اصولی، مربوط به فرآیند بهبود مستمر، به عنوان 
بخشی از فرآیند مدیریت کیفیت اســت. ضمن اینکه قوانین مدون، استانداردها، 
توصیه ها، خط مشی ها و مقرارت موجود باید در حالت معتبر فعلی خود استفاده شوند. 

توجه: این مقاله، یک دستورالعمل ابالغی نیست و ادعای کامل بودن ندارد. 

   مبانی و اهداف
باید پیش از وقوع یک مشــکل، پیش بینی بــروز آن برای هر واحد تنظیم شــود. 
دستورالعمل ها باید پیوسته به روزرسانی شوند. تا تأمین مداوم امنیت همه واحدهای 
مرتبط به واحد استریل ابزار پزشکی )مانند اتاق های عمل )OR( بخش های جراحی 

و ...( تضمین شود. 
طرح کلی پیش بینی وقوع حوادث باید با سیستم مدیریت کیفی، درهم آمیخته شود 
تا حداقل بحران های احتمالی  و ریسک را به وجود آورد. استانداردهای قابل استفاده 

عبارتند 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
•    فاکتورها و علل تأثیرگذار مرتبط

■  ارزیابی خطر با 
•   احتمال وقوع

•   احتمال  عدم کشف پیامد
■  مدیریت خطر با معیارهای پیشگیری یا به حداقل رساندن خطر

   رویکرد سازمانی برای تنظیم دستورالعمل بحران
برای تنظیم دستورالعمل های بحران، همکاری بین بخش های زیر ضروری است:

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 مهندسی پزشکی

•   فناوری اطالعات
•   تیم کنترل عفونت

•   بخش های احتمالی دیگر مانند واحد خدمات و منابع انسانی
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   ســازمان های خارجــی درگیــر در 
دستورالعمل بحران

•   بیمارســتان هایی که از واحــد CSSD  خدمات 
می گیرند

•   بیمارســتان هایی که به واحد CSSD  خدمات 
می دهند

•   تأمین کنندگان مصرفی واحدهای استریل
•   تأمین کنندگان تجهیزات واحد استریل

•   سرویس کنندگان تجهیزات
•   سازمان های ارزشیابی خارجی

تا آنجا که ممکن باشــد، دالیل بالقوه برای اختالل 
عملکــرد واحد اســتریل ابزار پزشــکی می تواند 
پیش بینی شود و راه حل هایی به کار گرفته  شود تا 

تأمین امنیت، تضمین گردد.
   مفهوم اقتضایی مرتبط با محتوا-پیامد

رویکردهای مرتبط با پیامد، زحمات استریلیزاسیون 
را به حداقل می رســانند. هنگام استریلیزاسیون، 
ســناریوهای مختلف احتمالی اختــالل، باید به 

دسته بندی های زیر تفکیک شوند: 
در رابطه با امکان تهیه ابزار پزشکی مجددا استریل 

شده، سناریوهای مختلفی می تواند استفاده شود:
•   عرضه کامل یا جزئی با استفاده از منابع جایگزین 

موجود در واحد استریل ابزار پزشکی
•   تأمین کامل توسط خدمت رسان خارجی

با درنظر گرفتن امکان استفاده از منابع داخل واحد 
استریل ابزار پزشکی یا خدمات خارجی:

•   کدام مراحل اســتریل کردن می تواند در واحد 
استریل ابزار پزشکی انجام شود؟

•   کدام مراحل استریل کردن به چه کسی تفویض شود؟ 
•   کدام جزئیات مستندسازی و کدام تغییرات باید 

برای حمل و نقل شفاف سازی شود و...؟ 
مفهوم اقتضایی باید پیامدهــای برآمده از اقدامات 

مربوط به این موارد را درنظر بگیرد:
•   پرسنل واحد استریل ابزار پزشکی

•   مشتریان داخلی 
•   مشتریان خارجی

و در رابطه با دسترســی به ابزار پزشــکی مجددا 
استریل شده، در رابطه با زمان و کاالها:

•   احتماال، جایگزینی 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
   کانال های ارتباطــی به کار رفته در یک 

مفهوم اقتضایی
به منظور تضمین اینکه مفهوم اقتضایی برای تمام 
گروه های زیر قابل دسترس است، واحد استریل ابزار 
پزشکی باید مسئولیت های عملیاتی  را تعریف کند:

•   مسئول امور اقتصادی
•  واحدهای درون ســازمانی، مانند: مدیریت اتاق 
عمــل/ هماهنگ کننــده اتاق عمــل و همچنین 

پزشــکان، متخصصان بیهوشــی، بخش سوانح و 
اورژانس، واحد آندوسکوپی و...

•  واحدهای برون ســازمانی مانند: مســئول امور 
اقتصادی، مدیریت/هماهنگ کننده اتاق عمل، مراکز 

درمانی دیگر
•   بخش هــای رابط درون ســازمانی مانند: واحد 
مهندسی، فناوری اطالعات، تیم کنترل عفونت و 

خدمات نظافت 
•   بخش هــای رابــط بــرون ســازمانی ماننــد: 
خدمت دهندگان یا ســایر واحدهای قــراردادی 

مرتبط با واحد استریل ابزار پزشکی
   یافتن ارائه دهندگان خارجی خدمت برای 

مفهوم اقتضایی
باید با شــماری از خدمت دهندگان برون سازمانی 
بالقوه ارتباط برقرار شــود. در ابتدا باید جنبه های 
مختلف، بررسی شود و سپس توافق قرارداد تامین 

استریلیزاسیون صورت گیرد. 
این خدمات برون ســازمانی ممکن اســت واحد 
استریل ابزار پزشکی در مؤسسات پزشکی دیگر یا 

خدمت دهندگان مستقل تجاری باشند. آن ها باید 
مدارک مربوط به داشــتن سیستم مدیریت کیفی 

ارائه دهند )توصیه KRINKO-BfArM را ببینید( 
همیشــه باید با خدمت دهندگان/ شرکای همکار 
گزینش شده، یک قرارداد مشخص منعقد شود. این 
قرارداد باید همه نکات مرتبط، شامل چگونگی تأمین 
خدمات، مستندسازی خدمات و بازپرداخت هزینه ها 
را دربرگیرد. زمان مورد نیاز برای شروع ارائه خدمات 

هم باید محاسبه شود. 
موضوعات مهم عبارتند از:

■  ظرفیت مازاد استریل کردن ابزار پزشکی 
•   تجهیزات در دسترس

•   پرسنل
■  اوقات فعالیت، زمان بندی شــیفت ها و فواصل 
زمانی که ابزار پزشــکی می توانند برای بخش های 

برون سازمانی استریل شوند.
■  به کار گرفتن پرسنل از واحد استریل ابزار پزشکی 
برای خدمت دهنگان درگیر برون سازمانی، به منظور 
اجرای مفهوم اقتضایی )توافق با نمایندگان کارمندان(

•   ایمنی و سالمت شغلی و پوشش بیمه ای، مانند 
زمانی که پرسنل واحد استریل ابزار پزشکی در حال 
کار برای شریک یا خدمت دهنده قراردادی هستند. 
■  سیستم نرم افزاری و نســخه فعلی و همچنین 

گزینه های پیش  رو
•   امکان اتصال VPN، نصب تجهیزات ســاختگی 

متناظر و الگوی برچسب های فرآیند استریل
•   لیست های بسته بندی فعلی و دائمی، پشتیبانی 

منظم
■  معیارهای پاک ســازی اضافی، به دلیل طوالنی 
شدن زمان انتقال/انتظار، قبل از آنکه ابزار پزشکی 

آلوده مجددا استریل شوند. 
■  اعتبارسنجی تمام مراحل استریل کردن

•   ثبت اطالعات تمام ابزار پزشکی مازاد 
■  انــواع لجســتیک/ سیســتم های حمل و نقل: 

خط مشی نگهداری و حمل و نقل را بازبینی کنید.
•   فاصله مکانی تا تامین کننده برون ســازمانی، 
جنبه های خاص حمل و نقل مانند مسیرهای مستعد 

ترافیکی
•  تجهیزات لجستیک  نظیر ترالی ها
•   رانندگان/ وسایل نقلیه جایگزین

•   آموزش دادن به رانندگان برای چگونگی انتقال 
ابزار پزشکی آلوده و استریل شده و چگونگی مدیریت 

حوادث
•  بیمه )دزدی، آسیب، تحویل ناقص و حوادث(

•   مکان تحویل ابزار پزشکی استریل شده
•   کنترل دما و رطوبت در زمان مونتاژ و انتقال ابزار 

پزشکی استریل )جلوگیری از تشکیل میعانات(
•   امکانات نگهداری مناسب و فضاها برای اطمینان 
از لجیستیک های مورد نیاز، در زمانی که خدمات 
استریل کردن به یک شریک یا خدمت دهنده برون 

سازمانی سپرده می شود. 
هنگام کار کردن بــرای یک یا چندین شــریک/

خدمت دهنده، جنبه های مدیریت اقتصادی به اندازه 
عوامل عملی اهمیت دارند. در هر موردی باید تأمین 

و استریل کردن مطمئن و مؤثر در اولویت باشد. 

   عبارات حاشیه ای از باال به پایین به ترتیب
•   خرابی، فاجعه/حادثه و نقص عملکرد

•   مفهوم اقتضایی
•   اصول هنجاری
•   مدیریت خطر

•   همکاری با شرکای درون سازمانی
•   همکاری با شرکای برون سازمانی

•   دالیل
•   پیامدها

•   آیا تأمین، امکان پذیر است؟
•   آیا واحد اســتریل ابزار پزشــکی می تواند از هر 

منبعی کمک بگیرد؟
•   تأثیرگذاری؟

•   در دسترس بودن معیارهای جایگزین؟
•   کانال های ارتباطی

•   خدمت دهندگان برون سازمانی
•   بستن قرارداد با خدمت دهندگان/ شریک همکار

•   موضوعات مهم
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               مالحظات             راه حل بالقوهدالیل اختالل عملکرد

کمبود نیروی انسانی و 
غیبت پرسنل

•  تغییر ساعات )شیفت( کاری
•  استخدام نیروهای ماهر به صورت موقت

•  جایگزینی نیروهای ماهر از مؤسسات دیگر

•  توجه به کیفیت
•  تلقین کردن

•  تنظیم انتشار فرآیندهای استریل ابزار پزشکی
)SOPs( داشتن سیاست های کنترل عفونت/رویه های عملکرد استاندارد  •

•  نظارت بر مقررات ایمنی و سالمت شغلی

•  تشدید پاک سازی دستیخرابی پاک کننده فراصوت
•  اجاره ماشین های جایگزین

•  رویه های عملکرد استاندارد باید موجود باشد
•  دستورالعمل های کاربردی سازنده )IFU( 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
•  فرآیندهای معتبر

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

•  اعتبارسنجی مراحل کار دستی که در ابتدا مورد نیاز است.
•  فرآیندهای شیمیایی باید مناسب و در دسترس باشد/توجه به تاریخ انقضا
•  رویه های عملکرد استاندارد و مستندسازی/فرآیند انتشار باید تضمین شود.

سفارش و استریل مجدد تجهیزات امانتی، پیش از اختالل در خدمات 
برنامه ریزی شده

توجه به زمان تحویل

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 امانتی، پیش از اختالل در خدمات 
برنامه ریزی شده

نظارت بر زمان بندی تحویل

سفارش تجهیزات یک بار مصرف استریل
توجه به رابط ها، مستندسازی، شرایط انتقال و...عقد قرارداد با خدمت دهنده/شریک همکار خارجی

خرابی استریل کننده 
کوچک

اعتبارسنجی باید برای بارگزاری/بسته بندی برنامه ریزی شده انجام شود.اجاره ماشین جایگزین

خرابی استریل کننده دمای 
پایین

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

خرابی سرور، رایانه، 
نقص نرم افزار و فرآیند 

مستندسازی داده ها

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

تدارک سیستم های حفاظتی و سیستم های افزونگی

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

مقرارت داخلی 

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 فرآیندهای معتبر
•  مناسب بودن ابزار جایگزین

•  مشاهده اطالعات کاربردی سازنده

• سیستم افزونگیخرابی سیستم تصفیه آب
• تصفیه آب داری بستر مجهز به کارتریج های رزینی مختلط

HVAC خرابی سیستم های

استفاده از توری، اگر از پنجره برای تهویه استفاده می شود.توافق کاری با بخش مهندسی و تیم کنترل عفونت
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 مهندسی و تیم کنترل عفونت
• احتماالً 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



پاییز 301400
شماره  6 ژورنال تخصصی

   خالصه 
پاک ســازی یکــی از بخش هــای ضــروری در 
استریلیزاسیون ابزارهای پزشکی چندبار مصرف 
است. بنابراین، مطالعات اعتبارسنجی قدرتمندی 
مورد نیاز اســت تا کفایــت دســتورالعمل های 
پاک سازی، برای آلودگی های بیولوژیک و شیمیایی 
را تضمیــن کند. فاکتــور مهم در ایــن مطالعات 
اعتبارســنجی، انتخاب و اســتفاده آلودگی های 

نمونه آزمایشی اســت. آلودگی های آزمایشی باید  
خصوصیاتی شبیه  آلودگی هنگام استفاده بالینی 
از ابزارها باشند. موادی که برای شبیه سازی وجود 
دارد اندیکاتورهای شستشو، تست پروتئین و تست 
خون نامیده می شوند. این تست ها باید چسبناکی 
و انحالل پذیــری روی ابزار شــبیه آلودگی واقعی  

داشته باشند.
این مطالعه چهار مورد از آلودگی های آزمایشی که 

توسط استانداردهای ISO و ASTM برای جراحی 
عمومی و یا ارتوپدی مناسب تشخیص داده شده اند 
را مقایســه می کند و نتیجه به دســت آمده نشان 
می دهد که DBLSO* )نماینده آلودگی در جراحی 
  ،*BLSO ارتوپدی(،  نســبت به خون لخته شــده
)نماینده آلودگی جراحی عمومی( شرایط بهتری 
دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که اگر آلودگی 
ادینبرگ برای ابزارهای جراحی عمومی یا ارتوپدی، 

مقایسه میزان چسبندیگ مواد  آالینده آزماییش 
و اثربخیش اپک کننده ها روی ابزارهای چندابر مرصف
مترجم:حمید زارع
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   مقدمه
 شرکت های تولیدکننده ابزارهای جراحی تعیین می کنند که ابزارهای پزشکی چندبار مصرف برای استریل 
مجدد مناسب هستند. هنگام استفاده بالینی، ممکن است این ابزارها در معرض آلودگی های شیمیایی و 
بیولوژیک قرار گیرند و سطح باالی پروتئین، کربوهیدرات و چربی بافت ها و مایعات بدن آن ها را آلوده کند. 
شرکت ها، برای تدوین دستورالعمل های استریل مرتبط با ابزار )IFU( از آلودگی های آزمایشی به منظور 
شبیه سازی آلودگی سطوح استفاده می کنند. در انتخاب یک آلودگی آزمایشی مناسب، باید سخت ترین نوع 
آلودگی وسیله، طی استفاده بالینی درنظر گرفته شود تا بتوان مخلوطی از اجزاء مانند ترشحات انسانی، خون، 

بافت و تکه ها/تراشه های استخوانی را شبیه سازی کرد. 
انتخاب آلودگی آزمایشی مناسب برای مطالعات میزان اثربخشی پاک سازی باید علمی و مستند بوده و برگرفته 
از یک بازنگری اصولی یا نشان دهنده تناسب آن براساس کاربرد بالینی ابزار جراحی باشد. این انتخاب ممکن 
است بر پایه این موارد باشد: تماس با بیمار یا نوع اســتفاده از آن، ترکیبات آن و غلظت محتویات آلودگی 

آزمایشی و ویژگی های فیزیکی آن.
تماس  با بیمار یا روش استفاده از ابزار و انواع آلودگی های بالینی که وسیله با آن ها مواجه می شود، باید مدنظر 
قرار داده شود. برای مثال، تماس با خون طی استفاده بالینی )مخصوصا جراحی( یک رویداد رایج است، بنابراین 
برای ابزارهایی که با خون تماس دارند، آلودگی آزمایشی شبیه سازی شده باید بر پایه خون باشد و غلظت آن 
نشان دهنده سطوح خونی باقی مانده پس از تماس با بیمار باشد. ترکیب آلودگی آزمایشی باید نشان دهنده 
محتمل ترین ترکیباتی باشد که این وسیله ممکن است در بدترین وضعیت بالینی در معرض آن قرار گیرد. 

مثال های این ترکیبات در جدول ۱ آمده است. 

فرموالسیون آلودگی آزمایشــی باید نشان دهنده 
غلظت شناســاگر )مانند پروتئیــن( موجود روی 
وسیله، پس از استفاده بالینی باشد. غلظت شناساگر 
باید به روش کّمی قابل اندازه گیری باشــد )غلظت 
پروتئین مورد نظر باید قابل  مقایســه با ســطوح 
غلظت پروتئین بالینی باشــد و از طریق یک روش 
معتبر بررسی پروتئین باقی مانده، قابل اندازه گیری 
باشد(. آلودگی آزمایشی ویژگی های فیزیکی )مانند 
چسبناکی، چسبندگی و انحالل پذیری در آب(  دارد 
که می تواند روی نتیجه مطالعه اثربخشی پاک سازی 

تأثیر داشته باشد. 

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

این مورد فاکتور مهمی در انتخاب آلودگی آزمایشی 
به عنوان ماده  ای که مایعات زیســتی بدن در زمان 
برخورد با ابزار جراحی را شبیه سازی می کند، باید 
درنظر گرفته شود. برای مثال، ممکن است بخشی 
از خون را دربرگیرد. تشکیل ترومبین، آنزیمی در 
پالســمای خون که از طریق تبدیل فیبرینوژن به 
فیبرین سبب لخته شدن خون می شود، در شرایط 
ویسکوزیته باال، افزایش می یابد. چسبندگی، عمل یا 
فرآیند چسبیدن به یک سطح یا شئ، ویژگی فیزیکی 
دیگری از آلودگی است که مشخص می کند آلودگی 
چگونه به سطح مواد یا برجستگی های ابزار متصل 
می شود. افزایش چسبندگی با دشواری برداشتن 
آلودگی از روی وسیله مرتبط است. مشخص شده، 
آلودگی هایی که جزئی از زرده تخم مرغ را دارند، به 
دلیل اختالط خاص با پروتئین ها، کربوهیدرات ها و 
چربی ها، سخت ترین وضعیت را در برداشتن دارند. 
در عوض، مشــخص شــده آلودگی هایی که فقط 
حاوی خون هستند، ویسکوزیته پایین تری دارند و 

به راحتی شسته می شوند. 

جدول1: مثال های اجزای آلودگی آزمایشی و اهمیت بالینی آن ها                                 

اهمیت بالینی اجزا
پروتئین ها، چربی های مایعات بدن سرم جنین گاوی
الکترولیت های خون محلول نمکی 
هموگلوبین، آنزیم های لخته ساز و خون خون خرگوش
کربوهیدرات ها و قندهای بافتیپودر شیر خشک

منبع هموگلوبین و پروتئین، خونخون بدون فیبرین
هموگلوبین، پروتئین  و منبع فیبرین خون خون لخته شده
کربوهیدرات، پروتئین و چربی زرده تخم مرغ
منبع کربن و پروتئین های مخاطپودر مخاط گراز

به منظور شبیه سازی اعتبارسنجی پاک سازی به 
شکل یکسان استفاده شــود، ممکن است چالش 

بزرگی را ایجاد کند. 
■   Defibrinated Blood Soilخونی که پروتئین 

فیبرین آن جدا شده است. 
■   Blood Soil  خون خشک شده با پروتئین فیبرین 

است. )مطالعه بیشتر شود. مترجم(
■  آلودگی ادینبرگ : محصولی که از خون اسب 

بدون پروتئین فیبرین تهیه می شود.

   کلید واژه ها
•  آلودگی

•  پاک سازی
•  پروتئین

•  چسبناکی
•  چسبندگی

•  انحالل پذیری
•  جراحی

•  ابزار جراحی
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در نهایت انحالل پذیری در آب یک عامل بسیار مهم 
در قابلیت پاک سازی اولیه است و آلودگی آزمایشی 
انتخاب شده، باید چالش مناسبی برای وسیله ایجاد 
کند. از آنجا که بســیاری از آلودگی های به دســت 
آمده از ترشحات و مایعات بدن بیمار )مانند خون، 
ادرار و ترشحات مخاطی( قابلیت انحالل پذیری در 
آب را دارند، آب یک حالل جهانی موثر اســت که 
در پاک سازی ابزار پزشــکی نیز استفاده می شود. 
مواد شــوینده به فرآیند اضافه می شوند تا به طرز 
خاصی اجزای انحالل ناپذیــر آلودگی های بالینی 
)مانند چربی ها و ... ( را هدف قرار دهند؛ با این وجود، 
انحالل پذیــری در آب به عنوان یکــی از ویژگی-

های آلودگی آزمایشی پیشــنهاد شده که مبنای 
ارزشمندی را فراهم می کند که نشان می دهد که 
چگونه اجزای موجــود در آلودگی آزمایشــی، در 

مقایسه با آلودگی واقعی عمل می کنند. 
ترکیب اجزای مورد استفاده برای یک دستورالعمل 
آلودگی آزمایشــی مصنوعی بایــد از نظر فیزیکی 
به نحوی عمل کند که چالش مناسبی را برای یک 
وسیله پزشکی نشان دهد و حاوی اجزای شیمیایی 
باشد که موفقیت یک فرآیند پاک ســازی مؤثر را 
نشان دهد. دستورالعمل آلودگی باید همچنین یک 
چالش پایدار و قابل تکرار را برای فرآیند پاک سازی 
ایجاد کند. در یک آزمایش، آلودگی های آزمایشی 
برای ابزار جراحی مقایسه شدند و پیشنهاد شد که 
هنگام انتخاب آلودگی آزمایشی، غلظت پروتئین 
به عنوان بخش مهمی از اجزای آلودگی یافت شده 
روی ابزارهای حاوی پروتئین، یک فاکتور کلیدی 
است. در دماهای باال، پروتئین تغییر ماهیت می دهد 
و سبب افزایش دشــواری برداشتن آن می شود که 
یک چالش مهم پاک سازی اســت. ارزیابی ابزارها 
پس از اعمال جراحی نشــان می دهد که ابزارهای 
ارتوپدی و جراحی، باالترین میانگین غلظت پروتئین 
باقی مانده را پس از عمل های جراحی دارند. براساس 
این یافته ها، مقایسه معناداری می تواند بین غلظت 
پروتئین در یک آلودگی آزمایشــی و ابزار جراحی  

واقعی وجود داشته باشد.
هدف از این مطالعه، ارزیابی چهار آلودگی آزمایشی 
بود که توسط اســتانداردهای ISO و ASTM برای 
جراحی عمومی و ارتوپدی، با اســتفاده از غلظت 
پروتئین، ویسکوزیته، چسبندگی و انحالل پذیری 
در آب مشخص شده اســت تا تعیین شود که کدام 
آلودگی آزمایشــی برای اعتبارسنجی پاک سازی 
ابزارهای ارتوپدی و جراحی از همه مناسب تر است؟

   مواد و روش ها
انتخــاب و آماده ســازی آلودگی. چهــار آلودگی 
 ASTM و ISO آزمایشی توســط اســتانداردهای
مشخص شده تا آلودگی ابزارهای ارتوپدی و دیگر 
ابزارها ، پس از آنکه در جراحی ها استفاده شدند را 
شبیه ســازی کند. )جدول ۲(.  برای آزمایش از دو 
جایگزین ابزار استفاده شــد. یک قطعه فوالد ضد 

جدول2. دستورالعمل آلودگی آزمایشی

                                 دستورالعمل   آلودگی آزمایشی

خون لخته شده )۶(

۰.۱ میلی لیتر هپارین در ۱۰۰ میلی لیتر از خون گوسفند. ذخیره شده در دمای ۴-8 
درجه سانتی گراد و انتقال به دمای اتاق قبل از لخته شدن. ریختن خون هپارینه در 
یک پیاله، اضافه کردن ۰.۱5 میلی لیتر پروتامین سولفات به هر ۱۰ میلی لیتر از خون 
و خوب مخلوط کردن. خون باید فورا استفاده شود و ظرف مدت تقریبا ۱5-۱۰ دقیقه 

)5Annex A-ISO15883( لخته شود

آلودگی آزمایشی 
انگلیسی )آلودگی 

ادینبرگ( )۶(

۱۰۰ میلی لیتر زرده تخم مرغ تازه، ۱۰ میلی لیتر خون بدون فیبرین اسب یا گوسفند 
و ۲ گرم مخاط خشک شده گراز با هم مخلوط شود. بالفاصله استفاده شود یا در یک 

محفظه در معرض نور طبیعی در دمای ۲-5 درجه سانتی گراد برای کمتر از یک هفته 
پیش از به کار بردن روی قطعات آزمایش، در دمای محیط نگهداری شود. 

آلودگی خون بدون 
)۲( )DBLSO( فیبرین

۱۰۰ میلی لیتر زرده تخم مرغ تازه، ۱۰۰ میلی لیتر خون بدون فیبرین گوسفند و ۲ گرم 
مخاط خشک شده گراز با یک مخلوط  کن ترکیب شود.

توجه: آلودگی باید بالفاصله استفاده شود یا در یک محفظه در معرض نور طبیعی در 
دمای ۲-5 درجه سانتی گراد برای کمتر از یک هفته پیش از به کار بردن روی قطعات 

آزمایش، در دمای محیط نگهداری شود.

آلودگی اصالح شده 
خون لخته شده

۱۰۰ میلی لیتر زرده تخم مرغ تازه، ۱۰۰ میلی لیتر خون بدون فیبرین گوسفند و ۲ گرم 
مخاط خشک شده گراز با یک مخلوط  کن ترکیب شود.

۰.۱ میلی لیتر هپارین در هر ۱۰۰ میلی لیتر خون گوسفند. در دمای 8-۴ درجه 
سانتی گراد نگهداری شده و قبل از لخته سازی به دمای اتاق منتقل شود. ریختن 

مخلوط خون در یک پیاله، اضافه کردن ۰.۱5 میلی لیتر پروتامین سولفات به هر ۱۰ 
میلی لیتر مخلوط خون و به خوبی مخلوط کردن. آلودگی باید فورا اضافه شود و ظرف 

مدت تقریباً ۱5-۱۰ دقیقه لخته شود.

زنگ به اندازه ۱۰ سانتی متر مربع، بدون ویژگی های ابزارها، برای ارزیابی متغیرهای آزمایش استفاده شد، 
درحالی که کالمپ هموســتاز از جنس فوالد ضدزنگ برای ارزیابی عملکرد آلودگی در حضور ویژگی های 
 )PCDs( استفاده شد. ابزارهای جایگزین یا اندیکاتور )ابزارها )مانند لوالهای قفل شونده و مفصل محوری
بیشتر هنگام مقایسه متغیرهای آزمون اعتبارسنجی پاک سازی و قطعات برای مقایسه کلی استیل ضدزنگ 
استفاده می شود و کالمپ های هموستاز برای ارزیابی پیچیدگی ویژگی ابزار به کار می روند که به عنوان یک 

روش مناسب برای فهم تناسب ابزارهای جراحی و ارتوپدی ایجاد شده اند. 

■   ویسکوزیته. ویسکوزیته آلودگی ها با استفاده 
از پر کردن توپ ویسکومر )گیلمونت با شماره قطعه 
GV-2300( بالفاصله پس از آماده ســازی آلودگی، 
اندازه گیری می شود. لوله شیشه ای ویسکومر با 5 
میلی لیتر آلودگی پر می شــود )بدون ذرات معلق( 
و پس از آن یک توپ از جنس فوالد ضدزنگ )ابزار 
گیلمونت با شماره قطعه 2119S-GV( اضافه می شود 
که طی کردن فاصله بین دو خط روی ویســکومر 
زمان بندی شده بود. آزمایش با سه برابر کردن غلظت 
آلودگی تکمیل شد که با وزن کردن یک میلی لیتر از 

آن و قرار دادن در فرمول زیر محاسبه شد. 
D=M/V                            

 V جرم و M ،غلظت براســاس گرم بر میلی لیتر D
حجم است. 

ویســکوزیته با فرمول زیر که مختص دستورالعمل 
کاربردی ویسکومتر توپی گیلمونت است محاسبه شد:

µ=κ)ρf ρ(t                                     
µ معادل ویسکوزیته، ρf معادل چگالی توپ 8.۰۲ 
گرم بر میلی لیتر، ρ معادل چگالی آلودگی )گرم بر 

میلی لیتر(، t زمان )ثانیه( و k محتویات ویسکومر 
)35( است. 

■   چسبندگی. سه قطعه در هر آلودگی ارزیابی شد. 
بالفاصله پس از آماده سازی، یک میلی لیتر از آلودگی 
روی قطعه فوالد ضد زنگ )۱۰cm × ۱۰cm( اضافه 
شد و با اســتفاده از یک پخش کننده شیشه ای، به 
صورت یکنواخت پخش شــد. آلودگی برای مدت 
حداقل ۱۲ ســاعت یا تا زمانی که تحت شــرایط 
محیطی کامال خشک شود، در یک قفسه خشک کن 
نگهداری شد. فرآیند آزمون چسبندگی، همان طور 
که در نوار تست ASTMD3359-19 توصیف شده، 
انجام شــد و نمونه های آزمایش، برای مطابقت با 
طبقه بندی جدول نتایج تست چسبندگی، نگهداری 

شد. 
■   انحالل پذیری در آب. آزمایش انحالل پذیری، 
روی دو سطح آزمایش انجام شــد )تصویر۱(. یک 
قطعه فوالد ضدزنــگ )۱۰cm × ۱۰cm(، نمونه با 
اندازه ۴ برای نمایش بصری باقی مانده آلودگی و یک 
کالمپ هموستاز از جنس فوالد ضدزنگ نمونه اندازه 
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  تصویر2: چسبندگی خون لخته شده با بزرگنمایی ۱ برابر
 هموستات ها به طور انفرادی و در حالت باز در آلودگی فرو رفتند و کامال غوطه ور شدند. نمونه های آزمایش 
در طول ۱۲ ساعت یا تا زمان خشک شدن کامل، تحت شرایط محیطی در محفظه خشک کن خشک شدند و 
ذرات سست آلودگی با یک دستمال به آرامی پاک شدند تا وزن کلی آلودگی به کار رفته، به دست آید. سپس 
هریک از نمونه ها به کیسه های منفرد آب مقطر اضافه شدند تا کامال غوطه ور شوند )هموستات در حالت باز 
شده(. نمونه های آزمایش به ترتیب برای ۱5، 3۰ و ۶۰ دقیقه در یک حمام آب گرم )۴5 درجه سانتی گراد( 
شناور شدند. پس از برداشتن از حمام آب، پیش از وزن کردن مجدد به منظور تعیین درصد آلودگی برداشته 

شده، به نمونه ها اجازه داده شد تا برای مدت حداقل ۱۲ ساعت خشک شوند. 
درصد پروتئین. هر آلودگی آزمایشی باید برای متوسط غلظت پروتئین ارزیابی شود. برای هر آلودگی 5 واحد 
۰.5 میلی لیتری آلودگی به 5۰ میلی لیتر معرف استریل ACS اضافه و مخلوط شد. غلظت پروتئین با استفاده 

از معیار برادفورد برای غلظت پروتئین محاسبه شد. 
   نتایج

■   ویسکوزیته. ترکیب آلودگی ادینبرگ باالترین ویسکوزیته را نشان داد )<Cp ۱۰۰۰( و به دلیل وجود 
غلظت زیاد و ذرات ریز، نمی توان ویســکوزیته دقیق را با استفاده از روش توصیف شده، تعیین کرد. به طور 
مشابه، ویسکوزیته خون لخته شده نیز نمی تواند تعیین شود. فرآیند لخته شدن آلودگی تقریبا به ۱5-۱۰ 
دقیقه زمان نیاز دارد تا تکمیل شود. به منظور به دست آوردن نتیجه ویسکوزیته اولیه، خون 5 دقیقه پس از 
پروتامین سولفات به سیستم آزمایش وارد شد. براساس این آنالیز، به طور کلی آلودگی اصالح شده خون لخته 
شده، باالترین ویسکوزیته اندازه گیری شده را نشان داد و پس از آن به ترتیب DBLSO و خون لخته شده 

قرار داشت )تصویر3(.

 تصویر3: متوسط ویسکوزیته آلودگی آزمایشی
توجه: ویسکوزیته آلودگی ادینبرگ ) cp۱۰۰۰> ( می توانست تعیین شود و هر دو آلودگی آزمایشی لخته 

شده قبل از لخته شدن آزمایش شد. 
■   چسبندگی. چسبندگی به منظور توانایی برداشــتن آلودگی از روی سطح، آزمایش شد. تنها آلودگی 
آزمایشی که نتایج تکراری برای تست چسبندگی نشان داد، خون لخته بود که به میزان پایدار 9۰% برداشت 

آلودگی دست یافت )تصویر۲(. نتایج در تصویر ۴ خالصه شده اند. 

تصویر4: نتایج روش چسبندگی با استفاده از نوار تست ASTM D3359-19 برای چسبندگی
■  انحالل پذیری در آب. برای هر آلودگی، درصد آلودگی برداشت شــده، در فواصل ۱5، 3۰ و ۶۰ دقیقه 

۷ برای بررســی کمی باقی مانده آلودگی )براساس 
وزن( استفاده شد. اندازه گیری وزن برای محاسبه 
کاهش درصد پروتئین های نامحلول و ذرات معلق که 
ممکن است به کمک سنجش های تحلیلی پروتئین 
قابل  کشف نباشد، استفاده شد. در ابتدا، همه سطوح 
آزمایش وزن شد و سپس آلودگی قرار گرفت. قطعات 
با اضافه کردن یک میلی لیتــر از آلودگی و پخش 
یکنواخت آن روی سطح با استفاده از پخش کننده 

شیشه ای آلوده شدند. 
تصویر1: مثال های قطعات آزمایش و کالمپ های 
هموســتاز آلوده شــده با ادینبرگ که برای تست 
انحالل پذیری در آب متعاقب آلودگی استفاده شد 
)شکل B( و خارج سازی )شــکل A( شماره ۱، ۱5 
دقیقه غوطه وری، شماره ۲، 3۰ دقیقه غوطه وری و 

شماره های ۷-3، ۶۰ دقیقه غوطه وری. 
A

B
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محاسبه شد. بین فواصل زمانی هیچ تفاوت آماری مشاهده نشد )تصویر5(. 

تصویر5: نتایج انحالل پذیری در آب در همه فواصل زمانی
برای مقایسه عملکرد آلودگی آزمایشی، بزرگ ترین فاصله زمانی، یعنی ۶۰ دقیقه استفاده شد )تصویر۶(. 
آلودگی ادینبرگ پایین ترین انحالل پذیری در آب را نشان داد و پس از آن به ترتیب DBLSO، خون لخته 
و آلودگی اصالح شده خون لخته قرار داشت. آلودگی ادینبرگ، DBLSO و آلودگی اصالح شده خون لخته 
بهترین تکرارپذیری را با ۶-۴% تغییر نشان دادند، درحالی که خون لخته ۱9% تغییر را نشان داد. نتایج در 

تصویر ۶ خالصه شده اند. 

تصویر 6: مقایسه انحالل پذیری در آب آلودگی آزمایشی در زمان ۶۰ دقیقه خارج سازی
■  غلظت پروتئین. غلظت پروتئین آلودگی ها به ترتیب براساس میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. آلودگی 
 DBLSO ،)اصالح شده خون لخته، باالترین میانگین غلظت پروتئین را داشت )۱۶۰۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر
و آلودگی خون لخته شده غلظت های مشابهی داشتند )۱۴۰۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر( و آلودگی ادینبرگ 
پایین ترین غلظت را داشت )۱۱۰۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر(. با استفاده از چگالی آلودگی که در در آزمایش 
ویسکوزیته محاسبه شد، نتایج مجددا براساس میکروگرم گزارش و به یک دستگاه داده شد )با استفاده از مقاله 
جایگزین آزمایش هموستات( تا همان طور که در تصویر ۷ نشان داده شده است، با غلظت های پروتئین موجود 
روی ابزارهای جراحی، پس از استفاده روی بیمار مقایسه شود. با استفاده از این محاسبه، ادینبرگ باالترین 
غلظت پروتئین را نشان داد، DBLSO و آلودگی اصالح شده خون لخته پایین ترین میزان را داشت )تصویر۷(. 
سطوح پروتئین گزارش شده برای ابزار جراحی ارتوپدی )معادل ۶۰۰۰۰ میلی گرم در هر وسیله(، بدترین مورد 

بود و سطوح پروتئین یافت شده در DBLSO و آلودگی اصالح شده خون لخته یکسان بود. 

تصویر7: مقایسه غلظت های پروتئین )بر اساس 
میلی گرم در هر وسیله( از اعمال جراحی در مقابل 

چهار آلودگی آزمایشی
بحث

هنگام انتخاب یک آلودگی آزمایشی مرتبط، برای 
مطالعه اثربخشی پاک ســازی، اولین مالحظه باید 
تماس با بیمار و نحوه کار وســیله باشد. آلودگی ها 
باید بدترین نوع چالش را برای فرآیند پاک ســازی 
ایجاد کنند و تا آنجا که ممکن اســت ویژگی های 
آلودگی هایی را که وســایل، طی استفاده بالینی با 
آن ها در تماس هستند را تکرار کنند. این انتظار وجود 
دارد که آلودگی آزمایشــی، به سطح وسیله متصل 
می شود و آنچنان به درون بخش های مختلف وسیله 
جریان می یابد که ممکن است با به کار بردن مستقیم 
آلودگی، به راحتی قابل دسترس نباشد )شبیه سازی 
جریان خون یــا مایع، طی اســتفاده(. همچنین، 
این مالحظه باید تکرارپذیــری عملکرد آلودگی با 
اجزایی که دائما به کار می روند را درنظر گیرد و عناصر 
بالینی قابل اندازه گیری را ایجاد کند که نشان دهنده 
استفاده بالینی باشــد )مانند پروتئین ها، چربی ها، 

کربوهیدرات ها و غیره(. 
تمام آلودگی های آزمایش شده، سطح مورد انتظار 
و قابل قبولی از تنوع را نشــان دادنــد. آلودگی ها، 
غلظت های تکرارپذیری از پروتئین را نشان دادند که 
کمتر از ۱۰% بود، به استثنای آلودگی ادینبرگ که 
تغییر ۱9 درصدی داشت. این امر ممکن است تنوع 
طبیعی در منابع مختلف غلظت های آلودگی )مانند 
خون و تخم مرغ( و داشتن غلظت های کنترل نشده ای 
از پروتئین، کربوهیدرات و چربی باشد. همان طور 
که در مطالعات دیگر اشــاره شــده است، آلودگی 
زرده تخم مرغ از همه ســخت تر پاک می شود، زیرا 
آن ها حاوی اسیدهای آمینه )پروتئین( هستند که 
در اثر گرما و خشک شــدن، از حالت   آبدوست به 
آبگریز تغییر می کنند. این تغییر باعث می شود که 
پروتئین ها به سطوح متصل شوند و هنگام پاک سازی 
وسیله، برداشتن آن ها بسیار سخت باشد. این مفهوم، 
توسط نتایج تست چسبندگی نشــان داده شد که 
در آن، فقط خون لخته شــده)یعنی تنها آلودگی 
آزمایشی بررســی شــده در این مطالعه که حاوی 
تخم مرغ در اجزای خود نبــود( بود که همواره پس 
از خشک شدن برداشته می شود. در ادامه، با به کار 
بردن آلودگی، تأثیر آلودگی شیمیایی مشاهده شد. 
هنگام آلوده کردن سطح قطعات فوالد ضدزنگ با 
خون لخته  شده، اگر خون قبل از شروع فرآیند لخته  
شدن، استفاده نشود، لخته خون سفت شده باعث 
می شود که ابزارها میزان برابری از آلودگی آزمایشی 
را دریافت نکنند. بنابراین، گرچه ویسکوزیته پایین 
خون، قبل از لخته شدن، ظرفیت نفوذ باالتری ایجاد 
می کند، به موقع بودن استفاده از آلودگی، برای ایجاد 
چسبندگی، حیاتی اســت. همان طور که با خون 
لخته شده اصالحی نشــان داده شده است، اجزای 
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دیگر موجود در یک آلودگی آزمایشی، ممکن است 
ویژگی فیزیکی مهمی را ایجاد کنند که به فیبرین 
اجازه می دهد تــا پروتوفیبریل های دو رشــته ای 
که به صورت جانبی در حال تجمع هســتند، الیاف 
شاخه ای تشکیل دهنده یک شبکه سه بعدی را ایجاد 
کنند، یعنی شرایط مناســب برای افزایش سرعت 
تبدیل خون به یک ماده ویسکواالستیک محکم و 

چسبیدن به مواد مختلف. 
ارزیابی نشــان گر زیســتی ابزارهای بالینی، نشان 
می دهد که ابزارهای ارتوپــدی و جراحی، باالترین 
ســطوح پروتئین باقی مانده را پس از استفاده روی 
بیمار دارند. از آنجا که پروتئین، نشــان گر زیستی 
اولیه اســت که به عنوان شاخص نشان دهنده نقاط 
پایانی پاک ســازی عمل می کند، غلظت پروتئین 
در آلودگی های آزمایشی باید نشان  دهنده سطوح 
مشاهده شده هنگام استفاده وسیله، روی بیمار باشد. 
هنگام مقایسه با غلظت های بالینی مشاهده شده روی 
ابزارها، پس از استفاده روی بیمار، مشخص شد که 
آلودگی ادینبرگ که غلظت پروتئین آن 3 برابر باالتر 
از موارد گزارش شده در اقدامات بالینی است، چالش 
بزرگتری را ایجاد می کند. DBLSO  و BLSO، از 
نظر غلظت پروتئین برابری بیشتری داشتند و چالش 
مناسب تری برای انواع ابزارها ایجاد می کنند. سطوح 
خون لخته  شده نشان می دهد که ممکن است برای 
ابزارهای جراحی، آلودگی مناســبی باشد، اما برای 

ابزارهای ارتوپدی مناسب نیست. 
تکنیک استفاده از آلودگی آزمایشی برای یک وسیله، 
باید بدترین شرایط بالینی را شبیه سازی کند. اجزای 
وســیله و شبیه ســازی کارکرد آن، می تواند روی 
نتیجه تست های اثربخشی پاک سازی تأثیر بگذارد. 
آلودگی های آزمایشــی باید ویسکوزیته مناسبی 
داشته باشند تا بتوانند اجزای وسیله )مانند مجاری، 
دریچه ها، شکاف ها، لوالها و مفاصل، سطوح خشن و 
نامنظم و قسمت های داخلی متحرک( را که احتمال 
بیشتری برای تجمع و حفظ آلودگی دارند، به چالش 
بکشند. ممکن است استفاده از شبیه سازی ها تحت 
شرایط آزمایشگاهی، همیشه کاربرد بالینی را تکرار 
نکند. آلودگی های آزمایشــی باید قادر به نفوذ به 

داخل قســمت های چالش برانگیز وســیله باشند 
و ویســکوزیته آلودگی ممکن اســت مانع این امر 
شــود. ناتوانی در اندازه گیری ویسکوزیته آلودگی 
ادینبرگ نشان می دهد که احتماال این نوع آلودگی، 
ویســکوزیته مناســبی را برای به چالش کشیدن 
قســمت های بحرانی ابزار ندارد. با این حال، تست 
ناموفق ویسکوزیته برای خون لخته نشان می دهد 
که استفاده فوری برای رسیدن به جریان و ظرفیت 

نفوذ دلخواه، ضروری است. 
خشک کردن و اســتفاده از گرما )مانند سوزاندن( 
می تواند روی خواص شیمیایی آلودگی تأثیر بگذارد، 
لذا درصورتی که وسیله مورد نظر، هنگام استفاده، 
این شرایط را تجربه می کند، باید شبیه سازی مناسب 
صورت گیرد. درک تأثیر رقیق سازی آلودگی با یک 
رقیق کننده خــاص، در طــول عمل های جراحی 
)مانند ویسکواالستیک طی جراحی چشم( می تواند 
مهم باشد تا این شرایط را طی تست های تأییدی، 

شبیه سازی کند. 
در مجموع، هنگام انتخاب یک آلودگی آزمایشی، 
عملکرد آلودگی باید با در نظر گرفتن شبیه سازی 
کاربرد بالینی، چسبندگی، ویسکوزیته، غلظت های 
شناســاگر )مانند پروتئین( و تکرارپذیری ارزیابی 
شــود. این مطالعه نشــان داد که ممکن اســت 
فرموالسیون آلودگی ادینبرگ، به طور کامل مرتبط 
با آلودگی های بالینی برای ابزار پزشــکی نباشــد. 
ممکن است ویســکوزیته چالش مناسبی را برای 
وسایل با ویژگی های پیچیده نشان ندهد و غلظت 
پروتئین نسبت به ارتباط بالینی، چالش برانگیزتر 
باشد. به طرز مشابه، داده های چسبندگی آلودگی 
و غلظت پروتئین نشــان می دهند که ممکن است 
خون لخته شده چالش مناسبی برای اندازه گیری 
اثربخشی پاک ســازی، در همه ابزارهای پزشکی 

)مانند ارتوپدی( ارائه ندهد. 
هنگام ایجاد تکرارپذیری در این آلودگی آزمایشی، 
روش به کار بردن وسیله، یک عامل حیاتی خواهد 
بود و زمان لخته شدن باید به خوبی کنترل شود تا 
از آلوده سازی مناسب مطمئن شویم. اضافه کردن 
خون لخته به دستورالعمل DBLSO به این دلیل 

انجام شد تا بفهمیم که چگونه فیبرین، یک پروتئین 
غیرکروی موجود در خون، هنگام ترکیب شــدن 
با اجزای پیچیده دیگر ماننــد زرده تخم مرغ روی 
ویژگی های آلودگی تأثیــر می گذارد. هنگام انجام 
تست های انحالل پذیری در آب ، در زمان استفاده 
از خون لخته شــده )با فرض فیبرین( و همچنین 
DBLSO، باقی مانده مواد پروتئینی مشاهده شد 
)تصویر 8(. این داده ها نشان می دهند که حداقل، 
انحالل پذیری DBLSO به اندازه خون لخته شده 
است و خون لخته شــده اصالحی ممکن است از 
دیدگاه پاک سازی، چالش های بیشتری را ارائه دهد 

)به دلیل حضور پروتئین های نامحلول در آب(. 
داده های ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که 
آلودگی خون بدون فیبرین، یک آلودگی آزمایشی 
مناسب برای به چالش کشیدن ابزار جراحی )شامل 
آن هایی که در ارتوپدی اســتفاده می شوند( است. 
فرموالســیون این آلودگی ممکن است بافت نرم، 
مخاط، خون در گردش، استخوان/مغز استخوان و 
مایع نخاعی را به اندازه کافی نشان دهد تا این ابزارها 
را به طرز مناســبی به چالش بکشــد. ویسکوزیته 
آلودگی، همان طور که در مورد آنالیز انحالل پذیری 
در آب یا غلظت پروتئین نشــان داده شــده است 
اجازه به کار رفتن آن را در شرایط هندسی پیچیده 
و چســبندگی مواد می دهد. این آلودگی، بهترین 
ترکیب از متغیرهای آلودگی آزمایشی تست شده در 
این مطالعه را دارد و می تواند چالش مناسبی را برای 
نشان دادن اثربخشی استریل شــدن ابزار جراحی 

چندبار مصرف ارائه دهد. 
تصویر ۸: مثال هــای باقی مانده هــای پروتئین 
)نامحلول در آب( از آلودگی های آزمایشی خون لخته 

شده )۱( و DBLSO )۲( با بزرگنمایی یک برابر
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واکسیناسیون و ماسک 
تهنا سرپهای دفاعی ما  در مقابله اب کروان است

گفتگو اب دکرت آرش سییف؛ متخصص بیمار ی های عفوین

هنـوز  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
دارویـی بـرای درمـان قطعـی 
تنهـا  فعـال  نداریـم،  کرونـا 
سـالحی کـه در مواجهه بـا این 
همه گیـری داریـم، پیشـگیری 
بـا  بتوانیـم  این کـه  و  اسـت 
ماسـک و واکسـن از خودمـان 
در مقابـل ویروس دفـاع کنیم. 
علیـه  در  عـده ای  وقتـی  امـا 
همین حداقـل امکانات صحبت 
از تزریـق  می کننـد، برخی هـا 
واکسـن منصـرف می شـوند یا 
از ماسـک اسـتفاده نمی کننـد 
مدیریـت  عوامـل،  ایـن  و 
همه گیـری را مشـکل تر کرده و 
آمار مبتالیـان و مـرگ و میر را 

می کنـد. بیشـتر 



37 Autumn   2021
NO. 6Sterilization Special Journal

   پیشگفتار
موضوع کنترل و پیشــگیری از عفونت و رعایت 
بهداشتی فردی و محیطی، بحث جدیدی نیست 
و این ضرورت همیشه وجود داشــته، اما تا قبل 
پاندمی کرونا شــاید کمتر به آن توجه می شد. از 
زمان شــیوع کووید-۱9 در دنیا،  این بیماری هر 
روز چهره جدیدی به خود گرفته و هر روز عالئم و 
نشانه های تازه ای از این بیماری بروز می کند. درباره 
راه های انتقال ویروس نیز تاکنون نظرهای مختلفی 
از نهادهای مختلف علمی دنیا مطرح شده که شاید 
در مقاطعی این ثابت و قطعی نبــودن نظرات بر 
اضطراب و ترس جوامع و مردم آن ها افزوده باشد، 
اما از سویی این ترس، تعداد قابل توجهی از مردم را 
به رعایت بیش از پیش موارد مربوط به بهداشت 
فردی و پروتکل های بهداشتی در اجتماع و خانواده 

کرده است.

درباره داستان کرونا از ابتدا تا امروز، با دکتر آرش 
سیفی؛ متخصص بیمار ی های عفونی، استادیار 
و عضو هیــأت دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، 

گفت وگویی صورت گرفته که در ادامه می خوانید.

  با گذشت سه سال از شیوع ویروس 
کووید-19، بیماری ناشی از آن، به یک چهره 
آشنا برای مردم دنیا تبدیل شده و جوامع 
شناختی نسبی نسبت به این بیماری پیدا 
کرده  اند. اما اگر بخواهیم تعریفی علمی و دقیق تر 

از کرونا داشته باشیم، این تعریف چیست؟
اگر بخواهیم خالصــه ای از این بیمــاری بگوییم، 
کووید-۱9 مخفف کرونا ویروس ۲۰۱9 بوده و عامل 
ویروسی این بیماری هم ســارس کووید ۲ نامیده 
می شــود. اولین مورد ابتال به کروناویروس سندروم 
حاد شدید تنفسی شماره ۲ در دسامبر ۲۰۱9 )پاییز 
۱398( در ووهان چین شناسایی شد و به دنبال آن، در 
بهمن ماه، سازمان بهداشت جهانی درباره این بیماری 
اعالم هشدار جهانی داد و در اسفندماه همان سال هم 

وقوع پاندمی اعالم شد. 

ما از گذشته با دسته کروناویروس ها آشنا بودیم و مثال 
کروناویروس هایی داشتیم که نوعی از سرماخوردگی 
ایجاد می کردند یا کروناویروس هایی را داشتیم که عامل 
بیماری های جدی تری مثل ُمرس می شدند؛ سندروم 
تنفسی خاورمیانه که در حوزه کشورهای عربی خلیج 
فارس دیده می شــود و فعاالن حوزه سالمت اطالع 
دارند که ما درباره حجاج و کسانی که به عتبات عالیات 
می روند، همیشه نگرانی از ابتال به بیماری مرس وجود 
دارد. قدیمی تر از این، ما تجربه سارس را هم در آسیای 
شرقی داشتیم که البته این بیماری به تدریج فروکش 
کرد و در حال حاضر چندان خطری از سوی آن وجود 
ندارد. خالصه اینکه این موارد نشان می دهند ما از قبل 
با کروناویروس ها سروکار داشتیم و آشنا بودیم و اتفاقا 
کشندگی بیماری های مثل سارس و ُمرس بیشتر از 
کووید۱9 اســت. اما چون کووید۱9 جمعیت بسیار 
بزرگ تری را در سراسر دنیا درگیر کرده، لذا میزان مرگ 
و میر ناشی از از همه بیماری های ویروسی دیگر بیشتر 
شده و اکنون یکی از مرگبارترین همه گیری هایی که 

بشر تجربه کرده، محسوب می شود. 

دربــاره آمارها هم طبق اطاعات موجود در ســایت 
ســازمان بهداشــت جهانی، در حال حاضر )نیمه 
آذرماه ۱۴۰۰( در سطح دنیا بیشتر از ۲۶3 میلیون 
نفر - به شکل تأیید شده - به این بیماری عفونی مبتال 
شده اند. منظورم از تأییدشده کسانی هستند که تست 
پی سی آر آنان مثبت شده است. همچنین بیشتر از 5 
میلیون مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده است. در 
ایران هم تاکنون موارد تأییدشده کووید-۱9، حدود 
۶ میلیون نفر بوده و ۱3۰ هزار فوت هم از بین همین 

افراد تأییدشده ثبت شده است. البته این را هم درنظر 
داشته باشید که افرادی هستند که تست های شان 
منفی می شود، اما به بیماری مبتال هستند. همچنین 
عده زیادی، معموال در موارد خفیف یا نیمه خفیف 
بیماری اصال تست نمی دهند و لذا با این که به بیماری 

مبتال شده اند جزو آمارها محسوب نمی شوند. 

می توان آمار واقعی مبتالیان را حدود ۱۰ برابر آمار 
تأییدشــدگان تخمین زد. یکی از نکات مهمی که 
ضروری است درباره این بیماری بدانیم، شیوه انتقال 
و سرایت آن است که با آگاهی از این موضوع می توانیم 
برای مهار آن اقدام کنیم. همان طور که می دانید این 
ویروس از دسته ویروس های تنفسی است و از طریق 
مخاطات دستگاه تنفسی مثل بینی و حلق و ریه و 
حتی چشم وارد بدن می شــود. به همین دلیل هم 
هست که توصیه می شود با استفاده از ماسک و محافظ 
صورت و عینک از ورود ویروس به بدن پیشگری کنیم. 
به جز انتقال از طریق تنفس، این ویروس از راه تماس 
هم منتقل می شود. یعنی ممکن است فرد مبتال به 
این بیماری، محیطی را به این ویروس آلوده کند و من 
از طریق تماس دست هایم با این محیط و بعد لمس 
چشم ها یا بینی با این دست های آلوده، ویروس را به 
بدنم راه بدهم. به همین دلیل هم هســت که به جز 
استفاده از ماسک و محافظ صورت و یا عینک، توصیه 
به بهداشت دســت ها یکی از توصیه های اصلی در 
پیشگیری است. در کنار همه این اقدامات ضروری، 
تزریق واکســن نیز در بدن ما ایجاد ایمنی می کند. 
اهمیت تزریق واکســن در این اســت که حتی اگر 
ویروس وارد بدن ما شد، سیستم ایمنی بدن به سرعت 
آن را از بین می برد. با احتساب دوز های اول و دوم و 
یادآور، تا امروز در دنیا تقریبا 8 میلیارد واکسن تجویز 
شده که عدد قابل توجهی است. در کشور ما هم در 
چند ما اخیر تزریق واکسن سیر افزایشی چشمگیری 
داشته و فکر می کنم، همین واکسیناسیون سراسری 

کمک زیادی به مهار این بیماری می کند.

  کمی دربــاره واریانت ها یــا فرم های 
جهش یافته ویروس کرونا صحبت کنید؟

طبیعی است ویروســی که از حیوانات وارد جامعه 
انسانی شده، برای گسترش هرچه بیشتر و سازگارتر 
با میزبان انســانی، به مرور در خــودش اصالحات 
ژنتیکی ایجاد می کند و به اصطالح جهش می یابد. 
بیشــتر جهش های ویروس کرونا چندان اهمیتی 
نداشتند، اما جهش هایی هم بودند که به چند دلیل 
باعث نگرانی شــدند: مثال قدرت انتقال و سرایت 
ویروس را بیشــتر کردند، یا باعــث ایجاد بیماری 
شدیدتری شــدند. سازمان بهداشــت جهانی این 
واریانت ها را »واریانت های نگران کننده« می شناسد 
و برای نامگــذاری آن ها از حروف الفبــای یونانی 
استفاده می کند. مثل واریانتی که سال گذشته در 
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انگلیس کشف شد و واریانت آلفا نام گرفت و از این 
کشور تقریبا به همه جهان پخش شد. 

واریانت بعدی که شیوع آن از آفریقای جنوبی شروع 
شد واریانت بتا بود، که آن نگرانی هایی به همراه داشت، 
اما برخالف آلفا، این جهش از ویروس، کشــورهای 
زیادی را درگیر نکرد. بعد نوبت به واریانت گاما رسید 
در برزیل، که هم در این کشــور و هم در چند کشور 
دیگر امریکا جنوبی طغیان کرد، اما این جهش هم در 
همان محدود جغرافیایی محدود ماند و به همه جهان 
سرایت پیدا نکرد. این سه جهش در سال گذشته روی 
دادند. اما امسال واریانت دلتا را داشتیم که ابتدا در هند 
شناسایی شد و بعد به بسیاری کشورهای دیگر هم 
گسترش یافت و جوامع زیادی را درگیر خودش کرد. 
اخیرا هم که واریانت اُمیکرون مطرح شده که منشأ آن 
آفریقای جنوبی است و هنوز بحث ها درباره اش تازه اند 

و اطالعات ما از آن کامل و دقیق نیست. 

اما طبق گفته پزشکان و مســئوالن نظام سالمت 
آفریقای جنوبی، این ســویه از ویــروس، بیماری 
خفیف تری ایجاد می کند، ولی سرعت انتقال و میزان 
سرایت آن بیشتر است. سازمان بهداشت جهانی هم 
اظهارنظر درباره واریانت اومیکرون را به مطالعات و 
بررسی های بیشتر موکول کرد. در بررسی ساختار 
ژنتیکی واریانت اومیکرون معلوم شــده که پنجاه 
جهش ژنتیکی در آن روی داده که سی تا از آن ها در 
منطقه اسپایک اند. علت اهمیت اشاره به این نکته این 
است که تعدادی از واکسن های موجود، ایمنی شان 
علیه اسپایک اســت. اگر ویروس با این جهش ها به 
جایی برسد که ایمنی بدن علیه اسپایک را تحت تأثیر 
قرار بدهد، آن وقت اثر واکسن در ایجاد ایمنی در بدن 
کمتر می شود. با این حال مطالعات نشان می دهند 
که حتی با وجود این سی جهش، ایمنی نسبی بعد 
از تزریق واکســن همچنان باقی می ماند و ویروس 
نمی تواند کامال از سیستم ایمنی بدن انسان عبور کند. 
همچنین مدیر یکی از شرکت های تولید واکسن گفته 
که باتوجه به تغییرات ویروس، ما هم واکســن های 
خودمان را ارتقا می دهیم تا واکسن ها ایمنی بیشتری 

در مواجهه با سویه اُمیکرون ایجاد کنند.

اما درباره ایمنی زایی، به نکته ای اشاره کنم. در کشور 
ما بیشتر از هفتاد درصد مردم حداقل دوز اول واکسن 
را تزریق کرده اند و احتماالً بیشتر از هفتاد درصد هم 
در طی دو سال گذشته به این بیماری مبتال شده اند. 
این دو در کنار، یعنی ایمنی زایی ناشی از ابتال همراه با 
ایمنی زایی به کمک واکسن را »ایمنی زایی ترکیبی« 
می نامند و به نظر می رسد اومیکرون نمی تواند در چنین 
شرایطی، به آســانی به خطری جدی تبدیل شود، یا 
حداقل اینکه ما امیــدوارم از ایمنی زایی ترکیبی به 
کاهش محسوسی در شمار مبتالیان باشیم. اما در کنار 
این ایمنی زایی ترکیبی و بعد هم تزریق دوز )یا دوزهای( 

یادآور واکسن، همچنان اســتفاده از وسایل حفاظت 
فردی مثل ماسک و محافظ چشم و نیز توجه به بهداشت 
دست ها ضرورت دارد و هنوز هم باوجود واکسیناسیون 
فراگیر، بازهم زدن ماسک یکی از توصیه های اولیه و 

اصلی برای در امان ماندن از کرونا است.

این را هم درباره تشخیص واریانت اُمیکرون اضافه کنم 
که ما در تست پی سی آر سه ژن از ویروس را شناسایی 
می کنیم و اگر دو تا از این سه ژن مثبت و یکی منفی 
شود، جهش ژنتیکی در همین یک ژن منفی اتفاق 
افتاده است و پی ســی آر نمی تواند آن را شناسایی 
کند. همین دو ژن مثبت و یک منفی، نشان دهنده 
این است که ویروس از نوع واریانت اُمیکرون است. 
اما اگر هر سه مثبت بود، ویروس یکی از واریانت های 
قبلی است. به همین دلیل هم نیاز به شیوه جدیدی 
برای شناسایی اُمیکرون وجود ندارد و همین روش 
برای شناسایی اولیه این سویه از ویروس کرونا کفایت 
می کند. بسیاری از آزمایشگاه های ما توانایی تشخیص 
اُمیکرون را دارند، اما فعال تا نیمه آذرماه گزارشی از 

ابتال به این سویه وجود ندارد.

  این بیماری در طول مدتــی که در دنیا 
شیوع یافته، چهره های متفاوتی از خود نشان 
داده و عوارض مختلفی را متناسب با شرایط 
مختلف، ایجاد کرده است. درباره عوارض ابتال 
به کووید-19 بیشتر و دقیق تر برایمان بگویید.

باید این را درنظر داشته باشــیم که ویروس عامل 
این بیماری در انسان های مختلف، عالیم و عوارض 
متفاوتی از خودش نشان می دهد. مثالً افرادی را داریم 
که در مواجهه با ویروس هیچ عالمت خاصی ندارند و 
ما در اصطالح به این افراد ناقل می گوییم و همچنین 
افرادی را داریم که ویروس وارد خون آن ها می شود 
و تمام اندام های بــدن را درگیر می کند. پس طیف 
وســیعی از عالیم را خواهیم داشت، از حالتی شبیه 

به سرماخوردگی ساده که با گلودرد و آبریزش بینی 
خودش را نشان می دهد تا درگیری ارگان های اصلی 
بدن مثل ریه و قلب و مغز که مشکالت جدی برای 
فرد ایجاد می کند )کرونا از آن دســته ویروس هایی 
است که می تواند همه اعضای بدن حتی کبد و کلیه 
را هم درگیر کند(. مثال اگر ریه آنقدر درگیر شود که 
نتواند اکسیژن کافی برای بدن تولید کند یا درگیری 
مغز و قلب باعث سکته شود، هرکدام از این ها می تواند 

خطرات جانی برای فرد درگیر ایجاد کند. 

اگر فرد مبتال یکی دو هفته اول بیماری را پشت سر 
بگذارد، سیستم ایمنی بدن ویروس را شناسایی و 
آن را از بدن پاک می کند، که یعنی بدن دیگر درگیر 
کرونا نیست و فقط آسیب هایی که به ارگان های بدن 
زده باقی مانده است. از اینجا به بعد، باتوجه به میزان 
آسیب وارد شده، وارد بحث نقاهت و بازتوانی بیمار 
می شویم که گاهی ممکن است طوالنی شود. این 
عوارض فردی است، اما خود همه گیری کرونا منجر به 
بروز عوارض کالنی در سطح جامعه نیز شده، اقتصاد 
را تحث تأثیر قرار داده و برای بســیاری از مشاغل 

مشکالتی ایجاد کرده است.

  وضعیت کشور ما را در مواجهه با بحران 
کرونا چگونه ارزیابی می کنید؟

باید بپذیریم در مواجهه با این بیماری - با آن سطح 
از شــیوع و تعداد باالی مبتالیان - کــه برای همه 
ناشناخته بود و به آن شکل ناگهانی همه دنیا از جمله 
کشور ما را درگیر کرد، آمادگی برای سیاست گذاری 
و اجرای درســت این سیاســت ها وجود نداشت و 
نقص هایی در آغاز همه گیری چه در سیاست گذاری 
و چه در اجرا دیده شــد. در کنار ایــن نقص، اوایل 
همه گیری ما با کمبود امکانــات - مثل کیت های 
تشخیص و دستگاه های پی سی آر - هم دست وپنجه 
نرم می کردیم. از آن وضع به اینجا رسیدیم که اکنون 
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بیشتر بیمارستان های ما مجهز به آزمایشگاه های 
تشخیص کرونا هستند. اما درباره درمان، هنوز داوری 
قطعی برای درمان این بیمــاری نداریم و تولیدات 
برخی ها شرکت ها که روی این موضوع کار کردند هم 

هنوز به عموم جامعه عرضه نشده است. 

در ابتدا فهرستی طوالنی از داروهای موثر برای درمان 
کرونا نام برده می شــد و به نظرم اشتباه رسانه های 
جمعی بود که این اسامی را در سطح جامعه مطرح 
می کردند و این باعث می شد که مردم از کادر درمان 
توقع اســتفاده از این داروها را داشته باشند. حتی 
خانواده بیمار به پزشــکان می گفتند که فالن دارو 
را برای بیمار ما اســتفاده کنیــد. درحالی که مثال 
درمان سرطان، شیمی درمانی است اما از داروهای 
شــیمی درمانی را در رســانه ها نام نمی بریم و افراد 
هم دنبال این نمی رود که خودم کــدام دارو را برای 
مریضم انتخاب کنم و این کار را به تشخیص پزشک 
می سپارند. در زمینه کرونا هم باید به همین شکل 
پیش می رفتیم و تجویز دارو باید به کادر درمان واگذار 
می شد و اسامی شان به واسطه رسانه ها سر زبان ها 
نمی افتاد. همین موضوع مشکلی اساسی در حوزه 
درمان ایجاد کرد و سیستم بهداشت و درمان کشور را 
تحت فشار گذاشت. به ویژه اینکه به مرور معلوم شد 
بیشتر این داروها که اسم شان مطرح شده بود عماًل 

تأثیر چندانی در درمان کرونا ندارند.

همچنین از کمبود وسایل حفاظی مثل ماسک هم 
اذیت شدیم. تهیه ماسک مناســب و مواد شوینده 
برای کل کشــور معضل بزرگی که خوشــبختانه با 
گذشت زمان و سیاســت گذاری مناسب و همکاری 
شرکت های تولیدکننده به جایی رسیدم که دیگر با 
کمبود محسوسی در این حوزه مواجه نیستیم. درباره 
واکسن هم باید به این واقعیت توجه داشت که واکسن 
کرونا واکســنی نبود که از قبل وجود داشته باشد و 

شرکت های داخلی و خارجی در دوره همه گیری بود 
که به سرعت مراحل مطالعه و تحقیق را انجام دادند و 
محصول خودشان را برای استفاده عموم جامعه ارائه 
دادند. البته تأخیرها در تأمین واکسن مشکالتی را برای 
کشور ایجاد کرد، اما خوشــبختانه در چند ماه اخیر 
واکسیناسیون سرعت مطلوبی گرفت و شرایط بهتری 
در موضوع مقابله با بیماری کرونا در کشور رقم خورد.

به جز کمبــود امکانــات، به خصــوص در ابتدای 
همه گیری، شــاهد کمبودهای علمــی هم بودیم. 
بسیاری از دستورالعمل هایی که از سوی سازمان های 
مختلف ارائه می شــد با یکدیگر تناقض داشــتند و 
همین چندگانگی به مشکالت دامن می زد، آن هم 
در شــرایطی که نیاز بود و توقع می رفت که شاهد 
وحدت رویه باشــیم. حتی رســانه ها در پرداختن 
به موضوع اســتفاده از وســایل حفاظتی و مباحث 
پیشگیری اشتباهاتی داشتند. همه این ها در کنار هم 
بر مشکالت کشور در ابتدای شیوع کرونا می افزود. 
در همه دنیا، برای مدیریت چنیــن بحران هایی از 
متخخصان کنترل بیماری های عفونی در هسته های 
تصمیم گیری استفاده می کنند. ما در کشور خودمان 
در حوزه کنترل بیماری هــای عفونی متخصصانی 
در ســطح جهانی بــا باالترین رتبه علمــی داریم، 
اما نبودن شــان در هســته تصمیم گیری برای این 
بحران دیده می شــد. هرچند دانشگاه ها از علم این 
متخصصان به خوبی اســتفاده کردند، اما در سطوح 
باالی تصمیم گیری و سیاســت گذاری حضور این 

افراد کمرنگ بود.

مشکل دیگر، کسانی  هستند که به عمد یا به سهو، 
با اصول کنترل عفونت مخالفت می کنند. احتماال 
آن هایی کــه به عمد چنین می کننــد، دنبال این 
هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند و طرفدارانی 
برای خودشان جمع و شــهرتی کسب کنند. مثال 

درباره واکسن مخالفینی وجود دارند یا حتی کسانی 
که با استفاده از ماســک مخالفند. همین چیزها از 
معضالت موجود در دل بحران اســت. با توجه به 
این که هنوز دارویی برای درمان قطعی کرونا نداریم، 
فعال تنها سالحی که در مواجهه با این همه گیری 
داریم، پیشگیری اســت و باید بتوانیم با ماسک و 
واکسن از خودمان در مقابل ویروس دفاع کنیم. اما 
وقتی عده ای در جامعه علیه همین حداقل امکانات 
صحبت می کنند، برخی ها از تزریق واکسن منصرف 
می شوند یا از ماسک اســتفاده نمی کنند و همین 
کارها، مدیریت این همه گیری را مشکل تر می کند 
و آمار مبتالیان و مرگ و میر را بیشــتر می کند. به 
همین دلیل شاید الزم باشــد که در مواجهه با این 
افراد، تصمیم های جدی تــر و محکم تری گرفت تا 
کل جامعه در موضوع پیشگیری و کنترل بیماری 

کرونا به ذهنیتی واحد برسد. 

برای پرداختن بیشــتر به مشکالت، می توانیم جزء 
به جزء مسائل را بررسی کنیم و در هرجا عیب ها را 
ببینیم، اما به نظرم در این گفت وگو جای ایرادیابی به 
این شکل نیست و همین چند عنوان کلی که به آنان 
اشــاره کردم برای این صحبت مان کفایت می کند. 
همچنین کسانی در میان مسئوالن و مدیران سطوح 
میانی روی شناســایی و رفع این مشکالت متمرکز 
هستند و می بینیم که برای بسیاری از مشکالتی که 

در آغاز وجود داشت به مرور چاره اندیشی شد.
  آیا داستان کرونا روزی به پایان خواهد رسید؟

شاید صحبت صحیح تر این باشد که بپرسیم پاندمی 
کرونا چه زمانی تمام می شود، زیرا چنان که می دانید 
بعد از پایان پاندمی بازهم موارد ابتالی موردی و فردی 
وجود خواهد داشت، شبیه به بیماری آنفلوانزا که هر 
سال شاهدش هستیم. بحث این است که ما بتوانیم 
پاندمی را به پایان برسانیم. سه جز هست که به شرط 
وجود هرسه در کنار هم، پاندمی تمام می شود: یکی 
استفاده صحیح از وسائل حفاظت فردی است، چون 
ویروس خارج از بدن مدت زیــادی زنده نمی ماند و 
اساسا برای تکثیر و گسترش به بدن میزبان نیاز دارد. 
به همین دلیل اگر با استفاده از وسائل حفاطتی مانع 
از ورود ویروس به بدن مان شویم، عمال ضربه بسیار 

بزرگی به چرخه تکثیر و انتشار ویروس می زنیم. 

در کنار آن، واکسیناسیون نیز نقش بسیار مهمی 
در شکستن چرخه انتشــار دارد و هرچه پوشش 
واکسیناسیون بیشتر باشــد، ویروس کمتر امکان 
گسترش پیدا می کند. ســومی هم که در واقع تیر 
نهایی به پاندمی است و هنوز در اختیارش نداریم، 
دارو برای درمان قطعی این بیماری است. اگر دارو 
تولید و در دسترس عموم اعضای جوامع قرار بگیرد 
هم فرد مبتال درمان می شــود و هم دوره تکثیر و 
انتشار در بدن میزبان کاهش می یابد. وجود این سه 

باهم، به معنی پایان پاندمی خواهد بود.
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ُا-میکرون؛           آنچه ابید بدانید

می کنیم، CDC در حال کار با شــرکای صنعتی و 
سالمت جهانی است تا درباره  اُ-میکرون دانش کسب 
کند. ما هنوز نمی دانیم بیماری چقدر آسان منتشر 
می شود و تاثیر واکسن های موجود و داروها در برابر 

شدت بیماری به چه صورت است.

 گسترش
واریانت  اُ-میکرون احتماال بسیار آسان تر از ویروس 
SARS-CoV-۲ منتشر شده و چگونگی انتشار  
اُ-میکرون در مقایســه با دلتا هنوز مشخص نشده 
اســت. CDC احتمال می دهد که هر فرد آلوده به  
اُ-میکرون می تواند ویروس را حتی اگر واکسینه شده 

باشد یا عالئم نداشته باشد، انتقال دهد.

 بیماری شدید
اطالعات بیشتری نیاز است تا بدانیم که عفونت های  
اُ-میکرون و به خصوص عفونت مجدد و عفونت های 
جهشی در افرادی که کامال واکسینه شده اند، به نسبت 

عفونت با دیگر واریانت ها موجب بیماری شدیدتر یا 
مرگ می شود یا خیر.

 واکسن ها
انتظار می رود واکسن های کنونی از فرد در برابر بیماری 
شدید، بستری شدن و مرگ به دلیل عفونت با واریانت 
اومیکرون نیز محافظت کنند. با این حال عفونت های 
جهشی در افرادی که کامال واکسینه شده اند نیز مورد 
انتظار است. واکسن ها برای دیگر واریانت ها مثل دلتا در 
محافظت از بیماری شدید، بستری شدن و مرگ موثر 
بودند. ظهور  اُ-میکرون بر اهمیت واکسیناسیون و دوز 

بوستر تاکید بیشتری می کند.

 درمان ها
دانشمندان در حال کار برای تعیین چگونگی تاثیر 
درمان های کنونی برای COVID-۱9 هستند. بر 
اساس آرایش ژنتیکی تغییریافته  اُ-میکرون، بعضی 
درمان ها احتماال با هم موثر باشند، درحالی که بعضی 

دیگر تاثیر کمتری دارند. 

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در کشور 
آمریکا CDC  نام دارد. این مرکز که به شکل 
24 ساعته و 7 روز در هفته کار می کند وظیفه 

دارد سالمت عمومی جامعه را حفظ کند. 
CDC در حال کار با مراکز ســالمت عمومی 

محلی و ایالتی است تا گسترش  اُ-میکرون را 
بررسی کند. از 20 دسامبر 2021، اومیکرون در 
اکثر ایالت ها و مناطق شناسایی شده است و 
نسبت مبتالها به سرعت در حال افزایش در 

موارد COVID-19 را تشکیل می دهد. 

 اطالعات اُ-میکرون و گسترش احتمالی
CDC احتمال می دهد موارد COVID-۱9 در 

روزها و هفته های آینده افزایش پیدا کند.
 آنچه درباره  اُ-میکرون می دانیم

همچنان که ما دوره بیمــاری  اُ-میکرون را ارزیابی 

مترجم: حمید زارع
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 ابزارهایی که برای جنگیدن با  اُ-میکرون 
داریم

•واکسنها
واکسنهاهمچنانبهترینابزارسالمتعمومیبرای
محافظتازمردمدربرابرCOVID-19،هستند
کهانتقالراکندواحتمالظهورواریانتهایجدیدرا

کاهشمیدهند.
-واکســنهایCOVID-19درپیشــگیریاز

بیماریشدید،بستریومرگبسیارموثرهستند.
-دانشــمنداندرحالبررســیوتحقیقرویاُ-
میکرونوچگونگیمحافظتافرادکاملواکسینه

شدهدربرابرعفونت،بستریومرگهستند.
-CDCپیشنهادمیکندهرفرد5سالهوباالتراز
خودباواکسیناسیونکاملدربرابرCOVID-19

محافظتکند.
-CDCبهتمامافراد18ســالوباالترپیشــنهاد
J&J/میکندحداقلدوماهپسازدوزاولیهواکسن
Janssenیاششماهپسازکاملکردنسریاولیه
واکســنهایPfizer-BioNTechیامدرنادوز

بوستردریافتکنند.

ماسک ها
ماســکهاازفرددربرابرتمامواریانتهامحافظت

میکنند.
-CDCهمچنانتوصیهمیکنددرمحیطعمومی
سربســتهدرجاهاییکــهصرفنظــرازوضعیت
واکسیناســیوناحتمالانتقالقابلتوجهیاباالیی

وجوددارد،ازماسکاستفادهشود.

-CDCتوصیههاییدربارهماسکبرایافرادیکه
میخواهندبدانندچهنوعماسکیبستهبهشرایط

برایآنهامناسباستامادهکردهاست.

آزمایشات
آزمایشاتمیتوانندبهشمابگویندکهدرحالحاضر

بهCOVID-19آلودهشدهایدیاخیر.

-دونوعازآزمایشبرایبررسیعفونتفعلیوجود
دارد:تستهایتشدیدنوکلئیکاسید)NAAT(و
تستهایآنتیژن.اینتستهامیتوانندبگویندکه
شمادرحالحاضربهبیماریکرونامبتالهستیدیا

خیر،امانوعدلتایااُ-میکرونرامشخصنمیکند.
-افــرادمیتواننــدازابــزارتســتویروســی
COVID-19برایکمکبهتعییننوعتستیکه

بهدنبالآنهستند،استفادهکنند.
-برایتعییناینکهعلتابتالاُ-میکروناستیاخیر

بهآزمایشاتبیشتروخاصینیازاست.
-تســتهایخانگیرامیتواندرخانهیاهرجای
دیگراستفادهکردواســتفادهراحتیداشتهونتایج

سریعیارائهمیکنند،امادقیقنیستند.
-درصورتیکهتستخودآزمونشمانتیجهمثبت
داشــت،بهمدت10روزدرخانهبمانیدیاقرنطینه
شوید.درصورتیکهبادیگرانتماسداریدماسک

بزنیدوباپزشکخودتماسبگیرید.
تازمانیکهدرموردخطــراتاُ-میکروناطالعات
کسبکنیم،استفادهازتمامابزارهایموجودبرای

محافظتازخودودیگرانحائزاهمیتاست.

 CDC برای کســب اطالعات در رابطه با  
اُ-میکرون چه کارهایی انجام می دهد؟

ویژگیهایویروس
دانشمندانCDCباهمکارانخوددرحالتالش
هستندتااطالعاتونمونههایویروسیکهجهت
پاســخگوییبهســواالتمهمدررابطهباواریانت
اُ-میکرونقابلمطالعههستندراجمعآوریکنند.
آزمایشــاتعلمیدرحالحاضرآغازشــدهاند.
CDCاطالعاتجدیدرادراولینفرصتممکن

ارائهخواهدکرد.

 پایش واریانت
درایاالتمتحدهCDCازپایشهایژنتیکیبرای
ردیابیواریانتهایSARS-CoV-2وویروسی
کهباعثمیشودCOVID-19سریعترشناسایی
شود،استفادهکردهوبراساساینیافتهعملمیکند
تاازســالمتعمومیبهبهترینشــکلمحافظت
کند.CDCچندینراهبرایارتباطوبهاشــتراک
گذاشتناطالعاتتوالیژنومیکسبشدهتوسط
CDC،آزمایشــگاههایعمومیوآزمایشگاههای
تشــخیصیتجاریدرپایگاههــایاطالعاتیقابل
دســترسبرایعمومایجادکردهکهتوسطمرکز
ملیاطالعاتبیوتکنولوژی)NCBI(وموسســه
جهانیاشتراکگذاریاطالعاتآنفلوانزایپرندگان
)GISAID(نگهــداریمیشــود.درصورتیکه
واریانتدربافرکانس%0.1درحالگردشباشــد،
بیشتراز%99احتمالداردکهدرپایشژنومیملی

CDCشناساییشود.
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