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گزارش شانزدهمین 
کنگرۀ بهداشت 
بیمارستانی

 ۲ الی ۴ می ۲۰۲۲  
برلین، آلمان

ضدعفونی کردن 
ابزارهای نیمه حیاتی 
پزشکی با استفاده از 
دستمال

استریلیزاسیون در 
مراقبت از سالمت

شاخصی از کیفیت 
زندگی

»CSC« ۶۰ سالگی
نشست علمی 
ساالنه ی 
باشگاه کارکنان 
استریلیزاسیون

باقی مانده هیدروژن 
پروکسید  پس از 
استریلیزاسیون 
در دمای پایین 
)استریالیزر پالسما(

هزینه های استریل 
مجدد ابزارهای 
جراحی در یک مرکز 
جراحی سرپایی
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در این شماره

مـی خــوانــیــد:



آنچه قبل از خرید 
دستگاه »اتوکالو«
باید بدانید!

تأثیر زمان نگهداری 
و انتقال ابزار 
جراحی بر شست 
و شو در دستگاه 
ضدعفونی کننده

الزامات بهداشتی 
  CSSD در یک واحد
تجهیزات پزشکی 
)RUMED(

7 پرسش متداول 
در مورد چگونگی 
 CSSD ساخت یک
کارآمد

4658

5464

سخن سردبیر

یاران
فصلنامه استریلیزاسیون با گذر زمان به تجربیات 
شگرفی دست یافته است. استقبال و اقبال عمومی 
از سمت مخاطبین گرانقدر فصلنامه، نشان دهنده 
به  استریلیزاسیون  دنیای  چقدر  که  است  این 
در  ما  اینکه  و  داشته  نیاز  فصلنامه  این  حضور 
راه درستی قدم گذاشته ایم. در این شماره سعی 
علمی  فضای  بیشتر  نیاز  که  را  مطالبی  کردیم 
استریلیزاسیون کشور است را به سمع و نظر شما 
آموزش هایی  سلسله  مطالب  از  برخی  برسانیم. 
هستند که نیاز به مراجعه به شماره های قبل تر یا 
احیانا شماره های بعدتر را خواهند داشت. پیشنهاد 
من این است که این شماره ها را جمع  آوری کرده و 
بعدها به عنوان یک رفرنس قابل استناد نگهداری 
کنید. در بخشی از این شماره به مسائل مهم تهیه 
یک دستگاه اتوکالو بخار پرداختیم و قدم به قدم 
سعی کردیم که عناصر تعیین کننده خرید یک 
دستگاه استریل کننده بخار را برای شما تشریح 
در  بیمارستان ها  از  بسیاری  است  ممکن  کنیم. 
حال حاضر نیاز به خرید اتوکالو نداشته باشند اما 
دانستن اینکه چه عواملی در فرایند تهیه اتوکالو 
نقش دارد کمک می کند که در طرح های توسعه 
ایجاد و تاسیس مراکز درمانی در آینده  یا  آتی 
در  باشیم.  داشته  بهتری  و  دقیق تر  محاسبات 
خصوص چگونگی ساخت یک CSSD کارآمد 
پرسش های متداولی وجود دارد که به 7 پرسش 
مخاطبین  و  پرداخته  شده  شماره  این  در  مهم 
کارآمد   CSSD یک  خصوص  در  می توانند 
ژورنال  در  ما  تالش  کنند.  پیدا  کالن  دید  یک 
این  نگه داشتن  زنده  استریلیزاسیون  تخصصی 
دانش و اشاعه آن تا زمان حصول جایگاه اصلی 
آن در بهداشت و درمان است. اگر اتاق عمل قلب 
مراکز درمانیست استریلیزاسیون چشم آن است 
کند  تواند کمک  می  که  است  استریل  واحد  و 
عفونت های بیمارستانی ناشی از استریل نادرست 
را کاهش دهیم و به صفر برسانیم. به امید روزی 
فعاالن  تمام  برای  ژورنال  این  مطالب  کلیه  که 

حوزه استریلیزاسیون قابل درک باشد.
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گزارش شانزدهمین 
کنگرۀ هبداشت 

بیمارستاین
 2 ایل 4 یم 2022  

برلین، آملان

ترجمه و تألیف: حمید زارع

در اوایل می 2022، حدود هزار نفر نماینده 
مرکزی  محل  در  مختلف  بیمارستان های  از 
آخرین  دربارۀ  تا  آمده  هم  گرد  برلین  هتل 
دستاوردهای حوزۀ بهداشت بیمارستانی با هم 
که  کنفرانس  این  بپردازند.  گفتگو  و  بحث  به 
بیمارستانی  بهداشت  انجمن  آن  برگزارکنندۀ 
)حضوری  هیبرید  صورت  به  ابتدا  بود،  آلمان 
و مجازی( برگزار شد و سپس به صورت تمامًا 
مجازی ادامه یافت. همچنین در طی دو جلسه 
تجهیزات پزشکی« و  عناوین »بازیافت  تحت 
»ضدعفونی و استریلیزاسیون«، اصول بنیادین 

ارائۀ خدمات استریل مورد بحث قرار گرفت.
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 هر آنچه که صحیح است
در ابتدای سمپوزیوم، دکتر »کریستین 
گزارشی  آلمان،  لوبن  شهر  از  جکل« 
بازاستفاده  جدید  »قوانین  عنوان  تحت 
در  پزشکی  مصرف  یکبار  تجهیزات  از 
به  ابتدا  در  او  داد.  ارائه  اروپا«  و  آلمان 
تصویب  دنبال  به  که  عمده ای  تغییرات 
تجهیزات  از  استفاده  )مقررات   MDR
مصرف  یکبار  تجهیزات  بازیافت  پزشکی( 
سخن  بود،  داده  قرار  تحت الشعاع  را 
توسط  ابتدا  در  مقررات  این  گرچه  گفت. 
این  با  ولی  بود،  شده  وضع  اروپا  اتحادیۀ 
حال کشورهای مختلف نیز قوانین مربوطۀ 
مخصوص به خود را داشتند. برای مثال؛ از 
تاریخ 21 می 2021، در کشور آلمان از دو 
طریق قانونی زیر، تجهیزات یکبار مصرف 

پزشکی قابل استفادۀ مجدد هستند:

آن  متعاقب  که  CE؛  بازیافت  مقررات   •
بر  منطبق  باید  پزشکی  وسایل  بازیافت 
انجام  اولیه  سازندۀ  شرکت  مقررات  کلیۀ 
روی  نیز   CE نشان  نهایت  در  و  گیرد 

دستگاه بازیافت شده حک شود.
تجهیزات  از  استفاده  مقررات   8 بند   •
بازیافت  بند،  این  طبق  که  آلمان؛  پزشکی 
اصول  با  منطبق  باید  پزشکی  تجهیزات 
کمیسیون بهداشت بیمارستانی و پیشگیری 
از عفونت، مؤسسۀ رابرت ُکخ و مؤسسۀ فدرال 

داروها و تجهیزات پزشکی آلمان انجام گیرد.

 )CE )مقررات  اول  مورد  اروپا  اتحادیۀ 
بازیافت  برای  طالیی  استاندارد  روش  را 
رو  این  از  می داند.  پزشکی  تجهیزات 
تالش ها برای یکسان سازی قوانین استفاده 
از تجهیزات پزشکی در سراسر اروپا مورد 
حال،  این  با  است.  گرفته  قرار  استقبال 
در  پزشکی  تجهیزات  بازیافت  ممنوعیت 
شدن  کمرنگ  موجب  کشورها،  از  برخی 
بازیافت  آلمان؛  در  می شود.  تالش ها  این 
کمیسیون  قوانین  تحت  پزشکی  تجهیزات 
اجرایی اتحادیۀ اروپا و قوانین ملی استفاده 
از تجهیزات پزشکی خود کشور آلمان انجام 
دکتر  عقیدۀ  به  مهم تر  مطلب  می گیرد. 
تجهیزات  بازیافت  در  که؛  است  این  جکل 
پزشکی، دستگاه بازیافت شده درست مانند 

دستگاه اولیه کارایی الزم را داشته باشد.

از  قدردانی  و  بازپرداخت  سیستم   
کارکنان

مراکز  در  پزشکی  تجهیزات  بازیافت 
سرپایی که اقدامات جراحی انجام می دهند، 
حساب  به  اقتصادی  چالش  یک  همواره 
خود  سخنرانی  در  مان«  »کاترین  می آید. 
تصاویری را نشان داد که از وضعیت بهداشتی 
نه چندان مطلوبی در برخی از مراکز جراحی 
سرپایی حکایت داشت. جراحی سرپایی در 
آلمان هنوز که هنوز است، مورد غفلت قرار 
در  مان؛  کاترین  توضیحات  طبق  می گیرد. 
پزشکی   - بهداشتی  مقررات  سلسله  آلمان 
تحت عنوان »MedHygV« وجود دارد که 
عفونت  برابر  در  محافظت  قوانین  نظر  زیر 
ایالت  هر  آن؛  طبق  و  شده  وضع   )IfSG(
مسئولیت اجرای الزامات بهداشتی مخصوص 
به آن ایالت، اعم از تدوین خط مشی بهداشتی 
کنترل عفونت، استقرار پرسنل بهداشتی واجد 
و  بهداشتی  مؤسسات  ویژۀ  تعهدات  شرایط، 
غیره را عهده دار است. الزم به ذکر است که 
را  عدیده ای  چالش های  قانونی،  شبکۀ  این 
برای پزشکان شاغل در سیستم های سرپایی 

به وجود آورده است. 

مالی  گردش  مان؛  کاترین  عقیدۀ  به 

قدری  آن   سرپایی،  خدمات  سیستم 
نیست که بتواند جوابگوی الزامات نظارتی 
بیمارستان ها  در  که  باشد  سختگیرانه ای 
به  استناد  با  مان  کاترین  می شود.  اعمال 
داد  توضیح  واریس  عمل های  از  نمونه ای 
هزینۀ  می تواند  بیمارستان  یک  چگونه  که 
دریافت  عمل  این  برای  را  یورویی   2150
برای  بیمه  شرکت های  حالی که  در  کند، 
سرپایی  کلینیک  یک  در  و  عمل  همین 
علیرغم  می کنند.  پرداخت  یورو   756
اینکه الزامات بهداشتی اعمال شده در این 
کلینیک، چیزی از سیستم بیمارستانی کم 

ندارد. 

»آنیا  کنفرانس،  از  دیگری  بخش  در 
دمنیک« دربارۀ نحوۀ قدردانی از کارکنان 
بهداشتی سخن گفت. دمنیک، اصل کیفیت 
بیماران،  ایمنی  تضمین  برای  کلیدی  را 
کارکنان بهداشتی و فعاالن اقتصادی واحد 
 )RUMED( پزشکی  تجهیزات  بازیافت 
در  دانش  کمبود  او،  عقیدۀ  به  دانست. 
بازیافت  کیفیت  کنترل  سیستم های 
به  را  عمده ای  خطرات  پزشکی،  تجهیزات 
همراه خواهد داشت و نقش دانش به روز 
در این زمینه، غیرقابل انکار است. با این 
حال باید گفت که؛ متأسفانه آنچه در عمل 
مشخص است، این است که از دانش روز 
دنیا در طراحی ابزارها و معیارهای کنترل 

DR. KRISTIAN   JACKEL

Catherine L. Mann
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کیفیت بازیافت تجهیزات پزشکی استفاده 
در   ،»RUMED« اسبق  مدیر  نمی شود. 
این  دالیل  جمله  از  خود،  سخنان  ادامۀ 
منابع  کمبود  هزینه ها،  فشار  را  وضعیت 
او  کرد.  عنوان  مسئولین  ناآگاهی  البته  و 
همچنین؛ عدم قدردانی کافی از کارکنان و 
متخصصان را نیز مزید بر علت می دانست. 
قدردانی  فرهنگ  گسترش  وی  عقیدۀ  به 
به  دسترسی  اندازۀ  به  درست  کارکنان  از 
کاالی  کیفیت  بهبود  در  دنیا،  روز  دانش 
نادرست  بازیافت  است.  مؤثر  شده  تولید 
می تواند  پزشکی  تجهیزات  بی کیفیت  و 
پیآمدهای نامطلوبی اعم از به تعویق افتادن 
اعمال جراحی و یا تبعات قضایی را داشته 

باشد.

دستگاه های  دریچه های  بازیافت   
کنترل  ملی  پایش های  و  اندوسکوپ 

کیفیت

آندوسکوپ ها از جمله ابزارهای پرکاربرد 
در پزشکی هستند که فرآیند بازیافت آنها 
دستیار  اندرسن«،  »نیلز  است.  پیچیده 
پلی کلینیک  و  کلینیک  در  آندوسکوپی 
خود  ارائۀ  در  رشته ای(،  بین  )آندوسکوپی 
تحت عنوان »استفادۀ مجدد از دریچه های 
قابل بازیافت در مقابل استفاده از دریچه های 
یکی  به  آندوسکوپی«  در  مصرف  یکبار 
پرداخت.  موضوع  این  مهم  جنبه های  از 

اندوسکوپی  در  مرسوم  روش  که  حالی  در 
استفاده از دریچه های یکبار مصرف است، 
دریچه های  از  استفاده  روش  یک  اندرسن 
دانشگاه  کالج  بیمارستان  در  را  بازیافتی 
»اپندورف« ابداع کرده بود. بنا به ادعای 
اندوسکوپ؛  دستگاه های  سازندگان  وی، 
در  صرفه جویی  عفونت،  برابر  در  محافظت 
نیروی کار و اطمینان از عملکرد باال را از 
مزایای دریچه های یکبار مصرف می دانند. 
با این وجود، مشخص نبود که آیا می توان 
به طور  را  بازیافت  قابل  مکش  دریچه های 

اقتصادی و مؤثر بازفرآوری کرد؟

تیم »Endo« یک روش آزمایشی برای 
دریچه های  از  مجدد  استفادۀ  بررسی 
و  میکروبیولوژیکی  منظر  از  اندوسکوپ 
اقتصادی ابداع کرده بود. در مجموع 160 
دریچۀ مکنده به عنوان نمونۀ مورد آزمایش 
کنترل  گروه  عنوان  به  نیز  دریچه   20 و 
انتخاب شدند. نتایج نشان داد؛ اگر فرآیند 
بازیافت مطابق با دستورالعملی معتبر انجام 
گیرد، دریچه های بازیافتی می توانند به طور 
انتقاداتی  از  باشند.  داشته  کارایی  مؤثری 
کردن  آغشته  شد،  وارد  روش  این  به  که 
و  دادن  تکان  بدون   »NaC1« با  دریچه ها 
عدم وجود بولیون غنی سازی بود. در این 
نیز  بازفرآوری  فرآیند  هزینه های  مطالعه، 
قید شده بود. از این رو به لحاظ اقتصادی، 
اگر هزینه های بازیافت کمتر از هزینۀ تولید 
از  استفاده  باشد،  مصرف  یکبار  شیرهای 

آن ها امری منطقی است.

امور  ادارۀ  از  هاک«  »جوزفین  دکتر 
بهداشتی و اجتماعی مکلنبورگ - وسترن 
کنترل  بر  نظارت  از  گزارشی  پومرانیا، 
ترنس  سونوگرافی  پروب های  کیفیت 
در  وی؛  گزارش  طبق  کرد.  ارائه  واژینال 
ترانس  سونوگرافی  پروب های   2021 سال 
در  زایمان  و  زنان  بخش   15 از  واژینال، 
ارزیابی  منظور  به  مختلف  بیمارستان های 
وضعیت میکروبیولوژیکی آن ها و پس از طی 
فرآیند بازیافت، گردآوری شدند. پروب های 
ترنس واژینال جزء دستگاه های نیمه بحرانی 
مقررات  بنابراین  و  است  شده  طبقه بندی 
دقیق تری برای فرآیند بازیافت آن ها وضع 
شده است. طبق ارزیابی انجام شده در این 
مطالعه مشخص شد؛ در حالی که روش های 
مورد  بیمارستان های  در  بازیافت  استاندارد 
این  با  است،  بوده  دسترس  در  مطالعه 
اعمال  درستی  به  اغلب  روش ها  این  حال 
نمی شده اند. به عنوان مثال؛ یکی از مراحل 
مخصوص پاکسازی دستگاه انجام نشده و یا 
اینکه برای پاکسازی دستگیره های دستگاه 
سونوگرافی اقدام درستی انجام نگرفته است. 
کرد  انتقاد  واقعیت  این  از  همچنین  هاک، 
اولتراسونیک  ژل  از  مؤسسه  هفت  تنها  که 
سازگار با مخاط واژن به منظور پیشگیری 

از عفونت استفاده می کرده اند.

باکتری های  کل  تعداد  مطالعه؛  این  در 
آلودگی  سطح  ارزیابی  برای  سواب،  نمونۀ 
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قارچ های  و  باکتری ها  بود.  شده  تعیین 
مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند اما هیچ 
همچنین  نبود.  ردیابی  قابل  ویروسی 
ترانس   ،freeze و   enter کلیدهای  از 
نمونه برداری  نیز  دستگیره ها  و  دیوسرها 
که؛  بود  آن  از  حاکی  یافته ها  بود.  شده 
تشکیل دهندۀ  واحدهای  تعداد  بیشترین 
آن  از  پس  و  کیبورد  روی   )CFU( کلنی 
قرار  دیوسرها  ترانس  و  دستگیره ها  روی 
توسط  ضدعفونی  انجام  از  پس  داشتند. 
میانگین  کننده،  ضدعفونی  پَدهای 
واحدهای تشکیل دهندۀ کلنی 13 و میانۀ 
آنها 4 بود. همچنین هیچ میکروارگانیسم 
موارد  از  کدام  هیچ  در  خطرناکی  و  مهم 
این  از  بود.  نشده  یافت  بررسی  مورد 
رسید  نتیجه  این  به  هاک  دکتر  یافته ها 
که؛ در امر بازیافت تجهیزات پزشکی، نیاز 
به فرآیندهای ساده، کاربر پسند و معتبر 
خود،  بحث  طی  همچنین  او  دارد.  وجود 
کارایی و اعتبار روش ضدعفونی با استفاده 
مورد  نیز  را  کننده  ضدعفونی  پدهای  از 
حاضران،  دیگر  پیشنهاد  داد.  قرار  انتقاد 
کنندۀ  ضدعفونی  مادۀ  یک  کردن  اضافه 
کافی  آغشتگی  دادن  نشان  برای  رنگی 

سطوح با مواد ضدعفونی کننده بود.

و  بهداشت  متخصص  فیدلر«،  »مارک 
بررسی  به  خود  ارائۀ  در  عفونت،  کنترل 
وضعیت  بر  خشک سازی  فرآیند  تأثیر 
افزایش  و  آندوسکوپ ها  میکروبیولوژیکی 
منفی  گرم  باسیل های  تعداد  ناگهانی 
»سنت  بیمارستان  در  شده  شناسایی 
ایرمگاردیس« در میربوش آلمان پرداخت. 

در این بیمارستان، فرآیند بازیافت مجدد 
 »KRINKO/BfArM« مقررات  با  مطابق 
تأیید و طراحی شده بود. با بررسی یازده متر 
مشخص  اندوسکوپی،  دستگاه های  از  مربع 
جداسازی  و  آن ها  بازیافت  روش  که  شد 
بین مناطق تمیز و آلوده به درستی انجام 
نمی گیرد. آندوسکوپ ها باید با هوای فشرده 
خشک می شدند اما با این وجود ، همچنان 
رطوبت روی آن ها باقی می ماند. همچنین 
این احتمال وجود داشت که قرار گرفتن در 
معرض رطوبت در حین نگهداری، بر روی 

دستگاه ها تأثیر منفی داشته باشد.

همکارانش  و  فیدلر   ،2019 سال  در 
دریافتند که؛ از هر پنج پروب کولونوسکوپی، 
مانند  تخمیرکننده  مواد  با  پروب  چهار 

1.  Material fatigue

 »Stenothrophomonas matophilia«
باکتری های  همچنین  است.  شده  آلوده 
گاستروسکوپ  دو  در  سودومونادها  و  روده 
وجود  همچنین  بودند.  شناسایی  قابل 
وجود  با  بود.  مشکوک  نیز  بیوفیلم 
بهداشت  رعایت  جمله  از  متعدد  اقدامات 
همچنان  اما  اندوسکوپی،  دستگاه های 
باکتری ها قابل شناسایی بودند. در نهایت، 
فیدلر به این نتیجه رسید که کلونیزاسیون 
باکتری به دلیل خشک شدن کمتر از حد 
بنابراین  می دهد.  رخ  دستگاه ها  مطلوب 
خشک کن،  کابینت  یک  کارگیری  به  با 
پس  تنها  دستگاه ها  کامل  استریلیزاسیون 
از سه ساعت خشک شدن حاصل می شود. 
خستگی  که  بود  عقیده  این  بر  سخنران 
مذکور  مشکالت  علت  بر  مزید  نیز  مواد1 
در این مطالعه بوده است. او همچنین در 

KRINKO/« پایان پیشنهاد کرد که توصیۀ
BfArM« برای خشک کردن دستی مورد 
از  یکی  حال،  این  با  گیرد.  قرار  بازنگری 
کابینت  که  بود  این  بر  حاضران  ایرادات 
موجود  کمبودهای  نمی تواند  خشک کن 
در فرآیند بازیافت مجدد را به عنوان علت 

احتمالی آلودگی جبران کند.
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 پاکسازی، ضدعفونی و استریلیزاسیون
میکروارگانیسم ها  بهتر،  ردیابی  برای 
طی  در  آندوسکوپ  دستگاه  کانال های  در 
ارزیابی های  و  کیفیت  کنترل  پروسه های 
دوره ای که در دستورالعمل های تدوین شده 
آلمان  بیمارستانی  بهداشت  انجمن  توسط 
همکاران  و  پرستاران  انجمن   ،)DGKH(
جمن  ان      ،)DEGEA( آلمان  آندوسکوپی 
انجمن   ،)DGSV( استریل  خدمات  آلمانی 
آلمان  متابولیک  و  گوارشی  بیماری های 
تجهیزات  بازیافت  کارگروه  و   )DGVS(
قرار  است،  شده  توصیه   )AKI( پزشکی 
داده شدند و گروه ها و انجمن های مذکور، 
بهینۀ  فرآیند  به  دستیابی  برای  را  روشی 
بازیافت توصیه کردند. برای آزمایش چنین 
 PCD annex« دستگاه های  از  فرآیندی، 
9« استفاده می شود. چرا که حاوی مقدار 
مشخصی از خاک آزمایشی و ارگانیسم های 
قابلیت  با  می توانند  و  بوده  آزمایشی 
تناسب  و  شده  تولید  خوب  تکرارپذیری 
آندوسکوپ ها  کانال  هندسۀ  با  مطلوبی 

 flush-brush flush« داشته باشند. روش
محیط  تزریق  مرحلۀ؛  سه  شامل   »))FBF
شستشو به درون اندوسکوپ، کشیدن برس 
تزریق  آخر  مرحلۀ  در  و  مناسب  اندازۀ  با 
محیط شستشوی تازه است. در سه بررسی 
مختلف  آزمایشگاه   12 بر  بالغ  مقایسه ای، 

این روش را ارزیابی کرده اند.

دکتر »مارکوس ورل« در سخنرانی خود 
تحت عنوان »ویژگی روش نوین شستشوی 
میکروارگانیسم ها  بهینۀ  بازیابی  برای   FBF
به  اندوسکوپ«  کانال های  هندسۀ  از 
ارزیابی این روش نوین پرداخت. بررسی ها 
نشان داده است که میزان بازیابی میکروبی، 
با  مقایسه  در   ،PCD annex 9 روش  در 
 700 تا   25 بین  می تواند  ساده  فالشینگ 
برس  با  این،  بر  عالوه  یابد.  افزایش  برابر 
زدن و ادغام مرحلۀ شستشوی دوم، امکان 
برابر  دو  را  میکروارگانیسم ها  شستشوی 
بیشتر از مرحلۀ اول شستشو فراهم خواهد 
کرد. به نظر می رسید که مطالعات میدانی 
مذکور  یافته های  تأیید  در  انجام،  حال  در 

انتقادی  تذکر  طبق  حال،  این  با  باشد. 
کانال هایی  تنها  مطالعه  این  در  حضار، 
روی  پاکسازی  که  بودند  شده  مدل سازی 
آن ها صورت نگرفته بود. در واقع؛ در مورد 
جنس  باید  شده  پاکسازی  آندوسکوپ های 
احتمال  که  چرا  شود.  مشخص  باکتری 
آلودگی میکروبی از پوست آندوسکوپیست 

وجود دارد. 

دکتر ورل در قسمت دوم سخنان خود 
به ارائه ای تحت عنوان »مدل PCD فیبرین 
- تعیین کارایی عملکرد مواد شوینده برای 
پرداخت.  تجهیزات«  دستی  بازیافت 
انجمن  شویندۀ  مواد  ارزیابی  کارگروه 
بهداشت بیمارستانی آلمان )DGKH(، مدلی 
آزمایشی متشکل از نوعی خاک آزمایشی 
کارایی  ارزیابی  جهت  معمولی،  فیبرینی 
فرآیند  در  استفاده  مورد  شویندۀ  مواد 
بازیافت دستی تجهیزات ابداع کرده است. 
این مدل آزمایشی برای ارزیابی 13 فرآیند 
مختلف بازیافت دستی و 2 فرآیند بازیافت 

خودکار به کار گرفته شد.
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موجود  کینتیکی  داده های  اساس  بر 
فیبرین،  پاکسازی  برای  آزمایش،  این  از 
امکان  دقیقه،   30 الی   5 زمان  مدت  طی 
مختلف  اثرات  آماری  ارزیابی  و  تعیین 
)میزان  داشت  وجود  مربوطه  ماشین های 
حذف فیبرین پس از 30 دقیقه، 21 تا 95 
درصد برآورد شده است(. فیبرین می تواند 
محصور  قفس  مانند  را  میکروارگانیسم ها 
نتیجه  در  کند.  متراکم  جا  یک  و  کرده 
هیدرولیز  فرآیند  برای  پروتئاز  از  می توان 
نرخ  می توان  ترتیب  این  به  کرد.  استفاده 
برابر   70 تا   7 بین  را  میکروبی  بازیابی 
حاضر  حال  در  تحقیقات  داد.  افزایش 
برای بررسی تفاوت های بین مواد شویندۀ 
همچنین  است.  انجام  حال  در  مختلف 
مدل  که  شد  داشته  اظهار  بحث  طول  در 
بازیافت  فرآیندهای  به  تنها  نه  فیبرین 
دستی بلکه به فرآیندهای بازیافت خودکار 
نیز کمک می کند. طبق گفتۀ دکتر ورل، 
کارگروه  کار  دستور  در  قباًل  موضوع  این 
انجمن  شویندۀ  مواد  ارزیابی  آزمایشی 
با  است.  بوده  آلمان  بیمارستانی  بهداشت 
این حال، به دلیل عدم ثبات فیبرین، در 
حال حاضر امکان تعمیم یافته ها به سایر 

مدالیته ها وجود ندارد.

تحت  خود  ارائۀ  در  ورل  نهایت،  در 
رپید  و   )in situ( درجا  »تشخیص  عنوان 
در  مرتبط  بهداشتی  میکروارگانیسم های 
به  حساس  آندوسکوپ های  داخلی  سطوح 
گرما«، از چشم اندازهای تحقیقاتی در این 
از  قسمت  این  در  او  گفت.  سخن  زمینه 
سخنان خود، این سئوال را مطرح کرد که 
آیا راه دیگری برای تعیین میکروارگانیسم ها 
وجود  شستشو  از  پس  بازیابی  از  غیر  به 

ندارد؟ 

تحقیقاتی  پروژۀ  یک  چارچوب  در 
 IGF( مختلف  کمپانی های  بین  مشترک 
رپیدی  تست  پروژه  مجریان   ،)20900 N
برای تشخیص درجای میکروارگانیسم هایی 
اهمیت اند،  حائز  بهداشتی  حیث  از  که 
ورل،  توضیحات  طبق  کردند.  ابداع 
اسید  مولکول های  بر  مبتنی  روش  این 
)آپتامرها(  کوتاه  زنجیرۀ  با  نوکلئیک 
با  پیوند  به  تمایل  کدام  هر  که  است 

دارا  را  خود  مختص  میکروارگانیسم های 
هستند. آپتامرهایی را که در طی آزمایش 
به میکروارگانیسمی باند نشده اند، می توان 
در مراحل شستشو حذف کرد. با استفاده 
آپتامرهای  شده،  گرم  آبی  محلول  یک  از 
می توان  را  میکروارگانیسم ها  به  متصل 
جدا کرده، شستشو داد و سپس از آن ها 
برای بی حرکت کردن توده های هیبریدی 
بخش  یک  روی   )SDHA( حلقوی   DNA
حامل استفاده کرد. به دنبال آماده سازی 
از  خاصی  مولکول های  با   SDHA سطوح 
واکنش های  می توان  اسیدها،  نوکلئیک 
زنجیره ای هیبریداسیون )HCRs( متعددی 
صد  چند  تنها  )که  SDHAها  روی  بر  را 
رساند.  انجام  به  دارند(  قطر  نانومتر 
فلورسانس،  تکنیک  از  استفاده  با  سپس 
رنگ آمیزی  را  میکروارگانیسم ها  می توان 
این  روش  این  مزیت  کرد.  شناسایی  و 
به  و  رپید  صورت  به  می تواند  که  است 
طور مستقل به کار گرفته شود. همچنین 
بازیابی  نرخ  و  حساسیت  روش،  این 
تجهیزات  به  و  داشته  باالیی  میکروبی 
نیاز  پیچیده  کشت  روش های  و  پیشرفته 
می تواند  روش  این  این،  بر  عالوه  ندارد. 
برخالف تکنولوژی های قبلی در شناسایی 
در  که  میکروارگانیسم ها  غیرزندۀ  قطعات 
سایر تست ها منجر به نتایج مثبت کاذب 

می شدند، مفید باشد. 

 ردیابی باقیماندۀ مواد ضدعفونی کننده
پروژۀ  مدیر  کامپ«،  »آندریاس  دکتر 
 ،»Dr. Brill & Partner GmbH«در علمی 
در ارائۀ خود تحت عنوان »صفحه نمایش 
تشخیص  برای  رپید  تستی   :GA/PES
بصری باقیمانده های مواد ضدعفونی کننده 
روی آندوسکوپ ها«، از تست رپید دیگری 
پزشکی  تجهیزات  بازیافت  برداشت.  پرده 
بازیابنده های  در  حرارت  به  حساس 
استفاده  با   ،)AERs( خودکار  آندوسکوپ 
یا  گلوتارآلدئید  ضدعفونی کننده های  از 
اسید پراستیک انجام می شود. طبق گفتۀ 
کامپ، در حال حاضر هیچ روش آزمایش 
آن  از  که  نیست  دسترس  در  ساده ای 

کلینیک ها  بازیافت،  واحدهای  در  بتوان 
بررسی  منظور  به  سرپایی  سیستم های  و 
و  خطرناک  مواد  باقیماندۀ  میزان  روتین 
آسیب زا بر روی تجهیزات پزشکی استفاده 
کرد. صفحه نمایش GA/PES؛ یک روش 
که  باالست  حساسیت  با  و  سریع  ساده، 
باقیمانده های  بررسی  برای  می توان  آن  از 
اندوسکوپ ها  روی  کننده  ضدعفونی  مواد 
مانیتور  یک  با  تکنولوژی  این  برد.  بهره 
در  است.  شده  تجهیز  دوگانه  کاتالیست 
)توالی   »DNA«زیم ها  تکنولوژی  این 
کاتالیزوری  نقش  با  فعال  »DNA« های 
هستند(،  آنزیم ها  و   DNA از  متشکل  که 
به همراه سوبسترا روی یک غشاء تثبیت 
به  سوبسترا  از  الکترون ها  انتقال  شده اند. 
می شود  سبز  رنگ  ایجاد  به  منجر   ،PES
باقیمانده  مواد  می توان  طریق  این  از  و 
در  کرد.  ردیابی  را  اندوسکوپ ها  روی 
مدالیتۀ GA، فرآیند مذکور برعکس اتفاق 
 PES می افتد و سوبسترایی که در معرض
قرار گرفته بود، توسط هیدروژن پراکسید 
که  است  ذکر  به  الزم  می شود.  بی رنگ 
به  باالست.  بسیار  روش  این  حساسیت 
به   PES رنگ   تغییر  حتی  که  گونه ای 
است.  شناسایی  قابل  نیز   4ppm اندازۀ 
مدت  به   PES مدالیتۀ  در  رنگ ها  تغییر 
5 تا 10 دقیقه ثابت می مانند. اگرچه این 
مواد  کمی  دقیق  ردیابی  امکان  تکنولوژی 
باقیمانده را فراهم نمی کند اما با این حال 
می توان  شده  ایجاد  رنگ  تغییر  میزان  از 
کیفی  صورت  به  را  باقیمانده  مواد  مقادیر 

تخمین زد. 

استفاده  مزایای  دربارۀ  ادامه،  در  کامپ 
این  در  و  گفت  سخن  »DNA«زیم ها  از 
گسترده ای  طیف  انجام  قابلیت  به  باره 
با  قیاس  در  بودن  پایدارتر  واکنش ها،  از 
آنزیم های معمولی، تکرارپذیر بودن و کم  
تست  این  کرد.  اشاره  آن ها  بودن  هزینه 
بیشتری  آندوسکوپ های  روی  تشخیصی 
که تحت شرایط واقعی بازیافت شده بودند، 
بررسی خواهد شد و مرحلۀ آزمایشی آن 
در RUMED، که به دلیل پاندمی کرونا به 
تعویق افتاده بود، از سر گرفته خواهد شد.
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پژوهش ونگارش: حمید ودادی

اسرتیلیزاسیون در مراقبت از سالمت

شاخیص از کیفیت زندیگ
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مقدمه

موضوع  تا  دارد  قصد  مقاله،  این 
را  پزشکی«  و  سالمت  »مراقبت های 
رشد  شاخص های  از  یکی  عنوان  به 
شمارد.  بر  زندگی  کیفیت  توسعه ی  و 
آورد  استدالل  و  توجیه  عبارتی  به 
و  ظرفیت  از  »سالمت«،  مقوله ی  که 
و  مستمر  ارتقای  برای  الزم  رسمیت1 
یک  زندگی«  کیفیت  »سطح  پلکانی 

جامعه، برخوردار است.

به نحو کالسیک، و آنچه که در حوزه ی 
رفاه اجتماعی مطرح می باشد، بهداشت 
بهداشتی،  و خدمات  تغذیه  و  درمان  و 
را  زندگی«  »کیفیت  عناصر  جمله  از 
غالم رضا،  )غفاری،  می دهند  تشکیل 
این  بر   ،)1۸۳  ،۷۶  ،۷0-۷1 ص   ،1۳۹0
سالمت،  مقوله ی  گفت  می توان  اساس 
نه فقط به عنوان یک شاخصه از کیفیت 
زندگی است، بلکه، به منزله ی یک تِم، 
از  جایگاهی  و  اقتصادی  جنبه ی  دارای 
و  بهداشت  حوزه ی  در  تصمیم گیری 
روی  این  از  است.  تعمیم  قابل  درمان 
»نمود جامعه ی سالمت«، به مدد و نقش 
می شود،  شکل پذیر  بسیاری  سازه های 
فرایندی که پیوسته در مسیر توسعه ی 
چه  و  درونی  توسعه ی  چه  است،  خود 

توسعه ی بیرونی.

پیام سخن  این  درباره ی  نمایه شماره یک، 
می گوید که »کیفیت زندگی« به ترکیبی از 
جنبه های مختلفی نیاز دارد تا به واسطه ی 
آن ها، مطلوبیت و خوبیت آن تامین گردد و 
به وجهی پایدار2 روند ارتقای آن تداوم یابد.

با توجه به مراتب مفهومی فوق، الزم است 
اثرگذاری  عرصه های  به  وسیع تر  نگاهی  تا 
و  عنوان یک شاخص  به  »استریلیزاسیون« 
باشیم.  داشته  زندگی  کیفیت  برای  نشانه 
تا  بود  نخواهیم  قادر  باشد،  اگر  این  از  غیر 
زمینه های  در  چندانی،  ماندگار  تحلیل های 
پزشکی  و  سالمت  مراقبت های  از  گوناگون 
گرفته تا مولفه های اقتصادی ـ اجتماعی را 

ارایه دهیم.

هدف این نگارنده آن است تا »استریلیزاسیون« 
عنوان  به  مستقل،  تِم  یک  قاب  در  را 
و  توصیف  زندگی«  »کیفیت  از  شاخصی 

اثبات دارد.

به  استریلیزاسیون  جامعه ای  نمود   
عنوان یک سازه

از  است  تجریدی3  »مفهوم«،  واژه ی 
و  بیان گر  که  مشاهده،  قابل  رویدادهای 
مشترک  جنبه های  یا  شباهت ها  شناسه ی 
واژه هایی  »مفاهیم«،  می باشد.  آن ها  میان 

معنا  یا  و  توضیح  برای  که  هستند  انتزاعی 
بخشاندن به تجربه هایمان، از آن ها استفاده 
به عمل می آید، به عنوان مثال، »پیشرفت 
می توان  که  است  مفهومی  تحصیلی«، 
یا  و  دانش آموزان  عملکرد  طریق  از  را  آن 
مقاله،  ارایه ی  کالسی،  )نمره  دانش جویان 
منتزع   )... و  قضایا  تبیین  مطالعه،  میزان 

داشت4.

تقسیم  بخش  دو  به  واژگان  کلی  طور  به 
میز،  مانند  به  مجرد،  یکی  می شوند: 
هرآنچه  و  خیاطی  چرخ  ماشین،  صندلی، 
دیگری،  و  باشد  مشاهده  و  لمس  قابل  که 
استنباط  یا  و  منتزع  که  )آن چه  انتزاعی 
چون  مفاهیمی  مانند  به  باشد(  چیزی  از 
قابلیت  و  صداقت  عشق،  »انگیزش، 
و  مشاهده  قابل  واژگان،  این  اجتماعی«. 
لمس و درک عینی نیستند5. بر این اساس 
از  همه  غالب  نحو  به  سازه ها(  )و  سازه 
»نظریه ها« و بازتاب تفکرات و احساس ها، 
و  سنجه ها  و  شاخص ها  و  برمی خیزند 
نشانه ها، اطالع دهنده برای توضیح وضعیت 
کیفی  مفهوم  دو  مثال،  عنوان  به  هستند. 
قابل  خود  خودی  به  درمان،  و  بهداشت 
مشاهده نبوده  لذا نیاز است تا به واسطه ی 
از  درصدی  همچون:  مشخص  گزاره هایی 
قرار  درمانی  بیمه  پوشش  تحت  که  مردم 
دارند، سطح کمی آن، به عنوان یک سری 
نشان  اندازه گیری  قابل  و  گویا  واحدهای 
داده شوند. هم چنین، »قابلیت اجتماعی«، 
یک سازه است، زیرا از یک سو به مهارت های 
اجتماعی، شناختی و عاطفی بازمی گردد و 

شاخصی از کیفیت زندگی

توسعه یابی درونی و بیرونیاستریلیزاسیونتِم و فصلی از اقتصاد

نمود جامعه ای از طریق 
سازه ها تجهیزات و فن آوری

نمایه ی شماره یک: ارتباط مفهومی و شکلی استریلیزاسیون و کیفیت زندگی

1. مترادف با وجاهت، پذیرفتن، مقبولیت
عنصر  دو  بر  که  توسعه   در  رفتاری  شدن  فراهم   .2
»محیط  و  آینده«  نسل های  برای  منابع  »حفظ 

زیست« ناظر و پای بند باشد.
3. انتزاع از چیزی ـ مجرد سازی ـ برگرفتن از چیزی 

ـ پیرایش.
از  برگرفته  اژدری،  اعظم  تنظیم  تبیان،  لینک   .4

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری.
5. این بخش از مفاهیم، از طریق سنجه ها، شاخص ها 
چنین  در  می شود.  توصیف  و  تحلیل  نشانه ها  یا  و 
بیان گر  نشانه ها(،  و  شاخص ها  و  )سنجه ها  حالتی 
سازه  یا  مفهوم  یک  اندازه گیری  قابل  عینی  ابعاد 

هستند )غفاری، غالم رضا: 63(.
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و  اجتماعی شدن  فرایند  به  دیگر  از سوی 
تجربه های اجتماعی در روابط میان فردی 

)و یا روابط جمعی(.

انتزاعی  مفهومی  نیز  بهداشتی«  »خدمات 
است. این مفهوم دارای »شاخص« هایی است 
که به واسطه ی آن ها، می توانیم فهمی نسبی 
از طریق »نسبت  را  از »خدمات بهداشتی« 
بهداشتی  مراقبت های  از  بهره مند  افراد 
مستحق«  افراد  »کل  به  عمومی«  اولیه ی 
باید  میان  این  در  سازیم.  ملموس  و  آشکار 
سازه هایی  و  مفاهیم  اغلب  که  شد  یادآور 
مفهوم  جمله  )از  می شوند  مطرح  که 
چالش ها  با  آن ها  سنجش  زندگی(  کیفیت 
روی،  این  از  هستند.  مواجه  سختی هایی  و 
چندگانگی  به  توجه  با  زندگی«،  »کیفیت 
به  آن،  خاص  تجربی  و  نظری  پیچیدگی  و 

واکاوی درست و دقیقی نیاز دارد.

انعکاس  یا  تصویر  »مفهوم«  کلی  طور  به 
اندکی  با  نیز  »سازه«  و  است  حقیقت 
تفاوت، چیزی در تشابه با مفهوم قرار دارد 
اما، با سطح انتزاعی )و یا سطح استنباطی( 
باالتر. دقیق تر آن که بگوییم »سازه«، دارای 
به  که  است  »مفهوم«  از  اضافه تر  معانی ای 
گونه ای ارادی و خود آگاه »برای یک هدف 
می شود«.  پذیرفته  یا  اختراع  علمی،  خاص 

مقاله،  این  نگارنده ی  قصد  توصیف،  این  با 
جستار همان هدفی است که پیش تر به آن 

اشاره رفت، یعنی: 

تم  یک  چارچوب  در  »استریلیزاسیون 
اثرگذار  سازه،  یک  عنوان  به  مستقل 
و  زندگی«  »کیفیت  ابعاد  و  جانبه ها  بر 
منظور  به  رفتارها  و  کنش ها  بهینه ساز 

ارتقای آن است«.

 استریلیزاسیون و کیفیت زندگی

می توان گفت، قابل پذیرش است و به نوعی 
الزم، تا نگاهی وسیع تر به عرصه های زندگی 
»کیفیت  مقوله ی  و  موضوع  در  بیفکنیم. 
زندگی«، به لحاظ همان انتزاعی و استنباطی 
شاخص های  سراغ  به  کم تر  آن،  بودن 
اثرگذاری رفته ایم که نقش و عملکردی نافذ 
آن ها  به  اما  داشته اند  زندگی«  »کیفیت  بر 

بی توجهی یا کم توجهی شده است.

چنانچه به شاخص های »کیفیت زندگی«، 
آن  سنجه ی  مبنای  حاضر  حال  در  که 
منابع  بر  توجه  کانون  شود،  دقت  هستند، 
آموزش،  شغل،  محیط،  و  مسکن  مالی، 
شبکه های  ارزش ها،  و  هنجارها  اعتماد، 

بازار  شهروندی،  حقوق  هویت،  اجتماعی، 
کار، خدمات، دانش محوری، فضای عمومی، 
روابط شخصی و بهداشت و درمان تحت چهار 
مولفه ی 1- امنیت اقتصادی ـ اجتماعی، 2- 
اجتماعی  ادغام   -3 اجتماعی،  همبستگی 
دارند.  تاکید  اجتماعی،  توانمندسازی   -4 و 
مولفه ی  در  درمان«  و  »بهداشت  حوزه ی 
»خدمات  و  اجتماعی  ـ  اقتصادی  امنیت 
اجتماعی«  »ادغام  مولفه ی  در  بهداشتی« 
این  است.  شده  دیده  خدمات  حوزه ی 

مولفه ها به شرح پی آمد تبیین می گردند. 

زیر  شامل  درمان«  و  »بهداشت  حوزه ی 
شرح  به  سنجش  شاخص های  و  حوزه 
نمایه ی شماره 2 می باشند و نمایه ی شماره 
اجتماعی«،  »ادغام  مولفه ی  بر  ناظر   ،3
»خدمات  زیرحوزه ی  و  خدمات  حوزه ی 
بهداشتی« است. »حوزه ی خدمات« در این 
مولفه، از این زیرحوزه ها تشکیل شده است؛ 
خدمات بهداشتی، مسکن، آموزش، مراقبت 

اجتماعی و خدمات مالی.

نمایه شماره 2: مولفه ی »امنیت اقتصادی ـ 
ـ  درمان«  و  »بهداشت  اجتماعی«، حوزه ی 

شاخص های سنجش6

شاخص های سنجشزیرحوزهحوزه

بهداشت و درمان

تامین خدمات
درمانی  بیمه  پوشش  تحت  که  مردم  از  درصدی  ـ 

اجباری ـ اختیاری ـ قرار دارند.

خدمات درمانی

ـ تعداد پزشک در ازای هر ده هزار نفر

ـ متوسط فاصله از بیمارستان )بر حسب دقیقه(.

ـ متوسط زمان رسیدن امبوالنس

خدمات مراقبتی
به  مراقبت  برای  شده  ساعات صرف  متوسط  میزان  ـ 

تفکیک دستمزدی و رایگان

6.  نمایه شماره 2 و 3، برگرفته از: غفاری، غالمرضا 
و رضا امیدی، 1390، ص 71 و 76
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نمایه شماره 3: مولفه ی »ادغام اجتماعی«، حوزه ی »خدمات«، زیرحوزه ی »خدمات بهداشتی« ـ شاخص های سنجش

 جنبه های نقش آفرین و اثرگذار

مستقیم،  و  روشن  صورت  به  و  یقین  به 
اول جنبه ی نقش آفرینی استریلیزاسیون را 
می توان در سه گانه ی واحدهای پرستاری 
و  زایمان  اتاق های  بیمار،  از  مراقبت  و 
دید.  )جراحی(  عمل  )سالن( های  تاالر 
سازه  بودن  انتزاعی  به  توجه  با  عبارتی،  به 
و یا مقوله ی استریلیزاسیون، کنش گری آن 
انتزاع،  همان  شده،  برده  نام  سه گانه ی  در 
به  که  است  نظر  مورد  استنباط  و  تجرید 
استریلیزاسیون،  مفهوم  شناخت  و  درک 

صورت عینی می بخشاند. 

هم چنین، بازتاب و نقش آفرینی آن را می توان 
بر  آسیب دیدگی  کمی  آمارهای  کاهش  در 

اثر عفونت بیمارستانی مشاهده داشت.

»سازه7« ی  نقش آفرینی،  سومین  در 
فضای  یک  در  می تون  را  استریلیزاسیون 
در  که  فضایی  نمود.  جو  و  جست  بیرونی 
متفاوت  که  دیگری  مفهومی  چارچوب 
نمایان  را  خود  است  بیمارستانی  نقش  با 
چارچوب  در  که  کنش،  نوعی  می سازد. 
کوشش  ویژه ای،  و  راهبردی  برنامه های 
دارد تا به انتظاری که در تعریف »سازمان 
است،  آمده  سالمت  از  جهانی«  بهداشت 

شاخص های سنجشزیرحوزهحوزه

نسبت افراد بهره مند از مراقبت های بهداشتی اولیه ی خدمات بهداشتیخدمات

عمومی به کل افراد مستحق

آنچه که شـاخص های سـنجش ومعیارهای 
سـالمت  از  مراقبـت  در  زندگـی  کیفیـت 
نشـان می دهنـد، همگـی رسـانا و محکـی 
قابـل اتـکای می باشـند. امـا و همان گونـه 
کـه پیش تـر مطرح شـد، هـدف ایـن مقاله، 
در جسـتار دسترسـی بـه پرتـو نوری اسـت 
»سـالمت«،  از  دیگـری  الیه هـای  بـر  کـه 
بـرای افزایـش کیفیت زندگی، یـا طرح یک 
سـنجه ی همراهـی کننـده بـا سـنجه های 
موجـود و یـا به نحو اساسـی دعـوت از یک 
نـگاه و راهبرد دیگر برای توسـعه بخشـاندن 

بـه »کیفیـت زندگی« باشـد. 

7.  Construct, Structure
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پاسخ گوید. در این تعریف، »سالمت« به 
کامل  زیستی«  »خوش  وضعیت  معنای 
جسمی، رفتاری و اجتماعی جامعه پنداشته 
می شود. در قالب این رویکرد، راهبرد دیگر 
خوش زیستی  مقوله ی  که:  است  آن 
بیمار نیز، مستقل از کاربرد آن در تعریف 
سالمت، به منظور ارزیابی نتایج »مراقبت 

از سالمت«، به کار گرفته شود«8.

نقش آفــرینی  و  اثرگــذاری  چهــارمین 
رویکردهای  واسطه ی  به  استریلیزاسیون، 
»حرفه ای« شکل پذیر می شود. این جنبه با 
به جای  و  ارتباط می باشد  امور حقیقی در 
آن که با ارزش های انتزاعی سر وکار داشته 
»استریلیزاسیون«  با  آن  کار  و  سر  باشد، 
اتاق  عمل،  سالن  در  تجهیزات  و  ابزارها 
زایمان و واحد پرستاری است. در اینجا، هیچ 
سخنی از تمایزات بین فردی، تصمیم گیری 
در مورد درمان و وضعیت بالینی، نتایج هر 
این  از  موارد  دیگر  و  پزشکی  اقدام  و  عمل 
فقط  اصلی  سخن  و  نداشته  وجود  دست 
پیرامون اپراتور ونقش آفرین هایی است که 
سرو  »استریلیزاسیون«  با  مستقیم  نحو  به 
آن  حرفه ای  و  محوری  گفتمان  دارند.  کار 

»عمل  بیمارستان  استریل  واحد  که  است 
استریلیزاسیون« را تحت استانداردها انجام 
تعهد  انگیزه ی  و  شناخت  دانش،  با  و  دهد 
به  بیماران،  به  بیمارستان،  کارکنان  به 
گانه ی  سه  در  بستری  اشخاص  و  کادرها 
زایمان  اتاق  و  عمل  سالن  پرستاری،  واحد 
و هم چنین محیط زیست به نقش آفرینی و 

مدیریت »استریلیزاسیون« بپردازد.

اثربخش  و  اثرگذار  نقش  گزاره،  این 
استریلیزاسیون را به زمانی می داند که فقط 
استانداردها«   + »استریلیزاسیون  فقط  و 
معنادار گردد. در این جمع مفهومی، حقیقت 
آنجاست که به کار بستن تمامی استانداردها 
و دانش استریل توسط کادر استریلیزاسیون، 
اعتمادی را باید به تصویر کشد که آن را به 
صورت حرفه ای در نگاه مراجعه کنندگان به 

بیمارستان خوانده است.

خود  استریلیزاسیون،  که  نداریم  فراموش 
کیفیت  برای  راهبردی  تِم،  یک  مثابه ی  به 
مسوول  آن،  رفتارمندی  تبع  به  و  زندگی 
مراقبت از »سالمت بیمارستان«، بیماران و 
مراجعه کنندگان و کادر درمانی بیمارستان 
ذهنی،  برداشت  هر  رویکرد  این  در  است. 

باید به برون دادی عینی و ملموس تبدیل 
گردد.

از جانبه های اصلی  نتیجه آن که: بسیاری 
پردازش  استریلیزاسیون،  زمینه ی  در  بحث 
زندگی  کیفیت  عنوان  تحت  مقوله ای 
زاویه ای  از  زندگی  کیفیت  البته  است؛ 
در  دارد.  پیوند  »سالمت«  مقوله ی  با  که 
سالمت،  و  زندگی  کیفیت  توصیف های 
انتظار مشترک پزشک،  »درمان« نخستین 
کننده گان  مراجعه  و  بیمار  بیمارستان، 
ناظر  که  آنچه  اما  است؛  بیمارستان  به 
سازه ای  دارد،  قرار  مشترک  کنشی  بر 
استریلیزاسیون،  عنوان  تحت  است 
و  تکنیک گرا  ورزانه،  دانش  عملکردی  با 
خاص  ادبیات  و  استانداردها  مبتنی  بر 
تم  استریلیزاسیون،  ادبیات  این  در  خود، 
و محوریت ظرفیتی است که در مقام یک 
رفتاری  از  مراقبت  دارد  عهده  کنش گر، 
است که ضامن تامین بهداشت برای تمامی 
و  سالمت«   « اصل  با  مرتبط  فرایندهای 

عینیت بخشاندن به کیفیت زندگی است.

ادامه ی موضوع در شماره ی آینده.
8.  نوسبارم، مارتا و آمارتیا سن، 1398، کیفیت زندگی، 

ص 192، انتشارات شیرازه
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هزینه های اسرتیل مجدد ابزارهای 
جراحی در یک مرکز جراحی رساپیی

یک. مان1 - مدیریت سالمت

ترجمه و تألیف: حمید زارع

 1. K. Mann

استناد: کی. مان - هزینه های استریل مجدد ابزارهای جراحی در یک مرکز جراحی سرپایی - )بر اساس یک مثال واقعی(
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 چکیده
جراحی  ست  برای  وارده  هزینه های 
مستندسازی  وسیلۀ  به  می تواند   )1StU(
کار،  گردش  شیوه های  دقیق  کردن  ثبت  و 
محاسبه شود. هزینۀ 1StU در مرکز جراحی 
سرپایی حامی این پژوهش، شامل: استفادۀ 
استریل  بسته بندی،  تا  ابزار  یک  از  اولیه 
بر  عالوه  است.  نهایی  کردن  انبار  و  کردن 
تهیۀ  برای  وارده  هزینه های  می توان  این، 
آب  برق،  مصرف  کارکنان،  برای  تجهیزات 
و مواد قابل مصرف را نیز محاسبه کرد. به 
این ترتیب و بر اساس این داده ها می توان 
یک ابزار محاسباتی بر پایۀ اکسل را توسعه 
به  هزینه ها  انواع  آنالیز  آن  در  که  داد 
تخصیص  و  شکسته  سیستماتیک؛  شکلی 
با  شود.  برده  واحد  مخرج  یک  به  و  یافته 
تقسیم بندی این هزینه ها به وسیلۀ )تعداد( 
شده،  تولید  استریلیزاسیون  واحدهای 

می توان به محاسبۀ دقیق قیمت پرداخت. 

برای  هزینه  محاسبۀ  با  که  آنجایی  از 
مجدد  استریل  فرآیند  هزینه های   ،1StU
قادر  پروژه  پشتیبان  هستند،  مشخص 
برای  دقیقی  قیمت  لزوم؛  صورت  در  است 
تجهیزات  و  دستگاه ها  مجدد  فرآوری 
وسایل  و  ابزار  جمله  از  پزشکی  خارجی 
بر  عالوه  کند.  ارائه  و  برآورد  جراحی، 
این، با توسعۀ یک ابزار محاسباتی بر پایۀ 
اکسل، امکان انجام محاسبات مرتبط برای 
دیگر مراکز جراحی سرپایی و یا مطب های 

پزشکی نیز فراهم می شود. 

مجدد  فرآوری  هزینۀ  محاسبۀ  با 
ابزارهای جراحی در مراکز جراحی سرپایی 
و  تجزیه  برای  مبنایی  می توان  گوناگون، 
این  نمود.  ایجاد  هزینه  گستردۀ  تحلیل 
مذاکره  برای  پیشن یازی  نوبۀ خود،  به  امر 
با مسئولین و مقامات پرداخت کنندۀ پول 
برای  پزشکی(  بیمۀ  شرکت های  )مانند 
بازپرداخت هزینه های استریل مجدد است. 

با اینکه الزامات قانونی فرآوری مجدد در 
افزایش  سرعت  به  گذشته  دهۀ  یک  طول 
بازپرداخت  نرخ های  اما  است،  یافته 
ناکام  افزایش ها  این  با  بودن  همگام  در 

 2.RUMED
3. MedHygV
4. IfSG

 5.Wiso
6. Gateway Bayern

اقتصادی  اپراتور  پروژه،  حامی  بوده اند. 
در  سرپایی  جراحی  مرکز  یک  از  بخشی 
است.  آلمان  پاالتینیت  فوقانی  منطقۀ 
کلینیک خصوصی وابسته، هفت تختخواب 
دو  حدود  ساله  هر  و  داشته  بیماران  برای 
در  سرپایی  عروقی  جراحی  عمل  هزار 
جراحی  عمل های  می رسد.  انجام  به  آن 
یک  و  می شوند  انجام  عمل  اتاق  سه  در 
به  جراحی2  ابزارهای  مجدد  استریل  واحد 

امکانات مجموعه افزوده شده است.

استریل  جراحی،  مرکز  کلیدی:  کلمات 
مجدد ابزارهای جراحی، هزینه ها.

 زمینه
مقررات سخت گیرانۀ فزاینده، به خصوص 
در حیطۀ بهداشت و ملزومات بهداشتی که 
تجهیزات  و  دستگاه ها  مجدد  استریل  برای 
پزشکی مورد نیاز است، چالشی بزرگ برای 
مطب ها  در  که  است  پزشکانی  از  بسیاری 
ساختارهای  که  چرا  هستند؛  مشغول 
است  متمادی  سال های  آلمان،  بازپرداخت 
با این  ناتوان است.  با تقاضا  از رشد همگام 
از آن  الزامات ناشی  حال، قوانین یکسان و 
در  می شوند،  اعمال  بیمارستان ها  در  که 
به  نیز  سرپایی  جراحی  مراکز  و  مطب ها 
کار برده می شوند. محاسبۀ هزینه ها بر پایۀ 
مجدد  فرآوری  برای  شده  وارد  هزینه های 
جراحی های  بخش  در  پزشکی  تجهیزات 
به  مسقیماً  می تواند  که  است  عروقی 

مصرف کننده اختصاص یابد.

 تعریف وظیفه
اساس  بر  پزشکی3  بهداشت  مقررات 
در  عفونت4  برابر  در  آلمان  حفاظت  قانون 
هر  است.  الزام آور  کشور  آن  از  ایالتی  هر 
اجرای  و  پیاده سازی  مسئول  فدرال،  ایالت 

یک  تدوین  جمله:  از  بهداشتی  ملزومات 
سیاست کنترل بهداشتی - عفونی، معرفی 
آنها،  وظایف  تعریف  و  بهداشتی  پرسنل 
موسسه  هر  مشخص  و  مخصوص  تعهدات 
تقاضا هایی  به  تعهدات  دیگر  می باشد.   ... و 
تجهیزات  ساز،  و  ساخت  که  برمی گردد 
شامل  را  مرتبط  مجموعۀ  یک  عملکرد  و 
می شود. هر چند اپراتور اقتصادی می تواند 
از بسیاری از توصیه ها و دستورالعمل ها بهره 
دقیقی  برنامه ریزی  به  آنها  اجرای  اما  ببرد 
برای  برنامه ریزی  متخصصین  و  دارد  نیاز 
دریافت  انجام چنین کاری دستمزد خوبی 
می کنند. هزینه هایی که این موضوع تحمیل 
می کند، بر عهدۀ اپراتور اقتصادی است. به 
اپراتور اقتصادی مسئول اجرای  طور مثال؛ 
ابزارهای  مناسب  پیاده سازی  و  درست 

جراحی برای استفادۀ دیگرباره است. 

آیا ارزش دارد تا استریل مجدد در داخل 
مجموعه انجام شود یا مرکز درمانی می تواند 
یا  کند؟  برون سپاری  را  شده  اشاره  وظایف 
حتی به دستگاه های یکبار مصرف روی آورد؟ 

اپراتور  برای خدمات  مبالغ پرداخت شده 
اپراتور  به  بازپرداخت  اقتصادی تحت عنوان 
از  ناشی  واردۀ  هزینه های  به  اقتصادی، 
استریل مجدد ابزارهای جراحی برنمی گردد. 
اپراتور اقتصادی به سختی می تواند مقیاس 
بهداشتی  اقدامات  برای  وارده  هزینه های 
امروزه  آیا  نماید.  برآورد  و  زده  تخمین  را 
می تواند  همچنان  جراح  پزشک  یک  روز، 
واحد  یک  دهد؟  پوشش  را  هزینه هایش 
چه  مجدد  فرآوری   )1StU( استریلیزاسیون 
هزینه ای برای اپراتور اقتصادی وارد می کند؟ 

 روش
به  نوشتاری  تحقیقی  نخست،  وهلۀ  در 
به  تا  آیا  که  شود  مشخص  تا  رسید  انجام 
برای  هزینه ای  محاسبۀ  آنالیز  چنین  حال؛ 
به  سرپایی  جراحی  مرکز  یک  در   1StU

انجام رسیده است یا خیر؟ 
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زیر  اطالعاتی  پایگاه های  منظور،  بدین 
مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند: 

و  »رگنسبورگ«  دانشگاه  کتابخانۀ   )1
تمام  به  آن  اطالعاتی  پایگاه  دسترسی 

مجالت و کتب درسی مرتبط

پایگاه  در  اینترنت محور  پژوهش های   )2
داده های »ویزو«5  

3( شبکۀ کتابخانۀ »باوارایا«6

زبان  جستجوی  اصطالحات  از  استفاده  با 
آلمانی برای واژه هایی نظیر »هزینه«، »لوازم 
»هزینه های  مجدد«،  »استریل  استریل«، 
واحد« و »هزینه های تولید« این امر امکان پذیر 
ابزارهای  مجدد  استریل  که  آنجایی  از  شد. 
جراحی در آلمان، مستلزم مقررات مخصوص 
قیاس  برای  امکانی  بنابراین  است؛  ایالت  هر 
از  تنها  و  نداشت  بین المللی وجود  در سطح 
اصطالحات پژوهشی در زبان آلمانی استفاده 
شد. به این نکته نیز توجه شد که هیچ مقالۀ 
علمی و منتشر شده ای در این زمینه وجود 
دهندۀ  نشان  که  سخنرانی هایی  تنها  ندارد. 
مبنایی برای جمع آوری داده های هزینه های 
در نظر گرفته شده بودند، مورد شناسایی قرار 
پژوهش  هیچگونه  این خصوص  در  گرفتند. 
محیط  برای  آلمانی  زبان  به  مطالعه ای  و 
صورت  در  و  است  نیافته  انجام  بیمارستان 
درخواست و تقاضا، سازندگان تجهیزات قادر 
به ساخت نرم افزاری خواهند بود که در واحد 
استریل مجدد ابزارهای جراحی در دسترس 
هزینه های  می توان  نرم افزار  این  با  باشد. 
در  یا  کرد  محاسبه  را  محیط ها  از  بخشی 
خدمات  ارائۀ  عنوان  به  مبلغی  دریافت  ازای 
را  پیشنهادی  هزینه ها  محاسبۀ  در خصوص 

ارائه داد. 

شد  مشخص  گسترده،  تحقیقات  از  پس 
که هیچ دادۀ موثقی در خصوص محیط های 
جراحی سرپایی نیز در دسترس نیست. امکان 
شفاف سازی دقیق در خصوص مسائل مرتبط 
با حامی و مشتری پروژه، یافتن هزینه بر اساس 
برای  امر  این  و  است  مناسبی  ابزار  فعالیت، 
 1StU ارائۀ فرآیندهای فرعی جدا و محاسبۀ
الزم است. بر اساس هزینه یابی فعالیت محور، 
هزینه های کل فرآیند )فعالیت ها، مواد اولیه 

ارائه  و  تحلیل  تجزیه،  به شکلی شفاف؛  و...( 
می شود. هزینه های فرآیند تولید لوازم استریل 
مجدد  استریل  واحد  آلودۀ  محیط  از  که 
ابزارهای جراحی شروع شده و به محیط تمیز و 
انبار لوازم استریل می رسد، به شکلی انحصاری 
به ثبت رسیده و مسیرها و هزینه های نقل و 

انتقاالت نیز مستثنی شدند. 

فرآیند  مرحله؛  نخستین  عنوان  به 
خرد  مرحلۀ  چند  به  ابزار  مجدد  استریل 
استفاده  با  تا  شد  شکسته  فرعی  فرآیند  و 
همچنین  و  مستندات  تحلیل  و  تجزیه  از 
مجدد  استریل  واحد  کارمندان  با  مصاحبه 

جدول1: محیط آلوده: فرآیند ها و هزینه های وارده

هزینه های وارده محیط آلوده

غیرمستقیم مستقیم فرآیند ها

* تمیز کردن، حوضچۀ ابزار و وسایل، برس پاکسازی یکبار مصرف، مواد شوینده

* WD ضدعفونی کردن، مواد ضدعفونی کننده ابزار برای

* هزینه های پرسنل )پرداخت های ناخالص کارفرما(

* WD تعمیرات و نگهداری

* WD اعتبار سنجی فرآیند

* هزینه های نگهداری سیستم آب غیرمعدنی

* هزینه های نگهداری سیستم تهویه هوا

* اسباب و ادوات، کابینت ها/جعبه ها، دوره استفاده 10 ساله

فعالیت  پروژه،  حامی  جراحی  ابزارهای 
تجزیه و تحلیل شود. باید توجه داشت که 
نظر  در  مهم  بسیار  فرعی  فرآیند های  تنها 
گرفته شدند. گام بعدی، تعریف متغیرهای 
مرجع  متغیرهای  از  نمونه  یک  بود.  مرجع 
می تواند هزینۀ منابع انسانی و پرسنل مورد 
نیاز برای استریل مجدد باشد. هنگامی که 
تعریف  بار  نخستین  برای  مرجع ها  ارزش 
شد، هزینه های فرآیند مربوطه نیز محاسبه 
 1 تاریخ  فاصلۀ  در  موضوع  این  شدند. 
ژانویه 2019 تا 31 دسامبر 2019 رخ داد. 
آخرین  عنوان  به  هزینه ها  نرخ  شکل گیری 
مرحله، در محاسبۀ هزینه ها به انجام رسید.

هزینه ها به ازای هر مقدار فرآیند = هزینۀ فرآیند: کمیت فرآیند

شکل1: اتاق عمل
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)به  است  آمده  پایین  در  که  جدول2 
نیست(،  کامل  فهرست  فضا،  کمبود  دلیل 
آلوده  پروژه در محیطی  اجرای  از  نمونه ای 
و هزینه های وارده را ارائه و نشان می دهد. 
نوع  دو  میان  زیر؛  موارد  مانند  به  اینجا 
در  است؛  شده  ایجاد  تفاوت  یک  هزینه، 
همچون:  مستقیم  هزینه های  سمت  یک 
پرسنل  هزینه های  اولیه،  مواد  هزینه های 
هزینه های  مصرفی،  مواد  کارمندان،  و 
نگهداری، رسیدگی و تدارکات قرار دارند و 
غیرمستقیم  هزینه های  نیز  دیگر  در سمت 
شامل: هزینه های اجاره، مصرف آب و برق 
پروژه،  این  حامی  به  توجه  با  می باشد. 
تهویۀ  و  آب  تصفیۀ  سیستم  هزینه های 
هوا در اجاره بها آمده است و بنابراین دیگر 
تمام  ادامه،  در  نشده اند.  اضافه  فهرست  به 
هزینه های مربوط به هر سه محیط، از لحاظ 
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم برای یک 
بر  امر  این  شده اند.  برونیابی  تولیدی  سال 
مبنای اطالعات فراهم شده توسط کارکنان 
جراحی  ابزارهای  مجدد  استریل  واحد 
شواهد  و  تجربه  همینطور  و  پروژه  حامی 
خود نگارنده در طول جمع آوری اطالعات و 
داده ها استوار است. همچنین داده های یاد 
کار  به  هزینه ها  محاسبۀ  و  آنالیز  در  شده 

برده شده اند. 

 

 فرآیند جمع آوری داده ها
جلسه ای  داده ها،  جمع آوری  ابتدای  در 
که  پروژه  حامی  عفونت  کنترل  پزشک  با 
مجدد  )استریل  استریلیزاسیون  مسئولیت 
و  داشت  عهده  بر  را  جراحی(  ابزارهای 
یک  و  جراحی  بخش  مدیریت  با  همچنین 
ابزارهای  مجدد  استریل  واحد  کارمند 
را  واحد  این  ساختارهای  که  جراحی 
در  شد.  برگزار  می کرد،  تشریح  و  توصیف 
محیط  سه  در  که  فعالیت هایی  جلسه  این 
ابزارهای  مجدد  استریل  واحد  با  مرتبط 
جراحی به انجام می رسند، به بحث گذاشته 
وضعیتی،  چنین  در  فقط  که  آنجا  از  شد. 
می پذیرد  انجام  درستی  به  هزینه ها  آنالیز 
پیشاپیش  فرآیند  متغیرهای  مهم ترین  و 
شناسایی می شوند، ارائه و معرفی ساختارها 

و فعالیت های واحد، عملی بسیار مناسب به 
شمار می آید. عالوه بر این مسئله، در جریان 
بحث مطرح شده، افرادی برای ارتباط آتی 
مورد  اطالعات  و  داده ها  که  شدند  معرفی 
نیاز برای تهیۀ تحلیل هزینه از طریق آنها 
به دست آمده است. ابتدا داده های مرتبط با 
محاسبۀ هزینه برای 1StU تعیین و تعریف 
حامی  کارکنان  همراهی  دوم  مرحلۀ  شد. 
برای  روزه  سه  دورۀ  یک  طول  در  پروژه 
استریل  فرآیند  از  بهتر  درکی  کردن  پیدا 
از  کردن  استفاده  با  که  بود  وسایل  مجدد 
می شد  شروع  جراحی  عمل  یک  در  ابزار 
تا  ابزار  کردن  استریل  و  کردن  تمیز  با  و 
انبار کردن اقالم استریل ادامه پیدا می کرد. 
عادی  اداری  ساعات  طول  در  مشاهدات 
صورت پذیرفت. بر همین اساس، این امکان 
و  تجزیه  طریق  از  چیز  همه  تا  بود  فراهم 
تحلیل جزء به جزء فعالیت فرآوری مجدد 
ابزار و به شکلی دقیق مشاهده و ثبت شود. 
آنالیزی  مشاهده؛  دورۀ  در  این،  از  گذشته 
مورد  مواد  تعیین  جهت  اولیه  مواد  روی 
نیاز برای محیط های مختلف واحد استریل 
این  و  شد  انجام  جراحی  ابزارهای  مجدد 
داده ها نیز به ثبت رسیدند. سپس هزینه ها 
که  است  دلیل  همین  به  گردید.  مشخص 
ابزارهای  مجدد  استریل  واحد  کارکنان 
جراحی و مدیریت اتاق عمل حامی پروژه، 

قرار  دسترس  در  شخصی  مباحث  برای 
گرفته بودند.

 آنالیز فعالیت و بررسی فایل 
پایۀ  بر  هزینه  یافتن  در  گام  نخستین 
فعالیت، تعیین فرآیند تک واحدی بود که 
مرور  و  فعالیت  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از 
آنالیز  رسید.  انجام  به  مدارک  بررسی  و 
فعالیت بر پایۀ مشاهداتی بود که از طریق 
واحد استریل مجدد ابزارهای جراحی حامی 
و پشتیبان پروژه و مباحثه های مستقیم و 
انجام  به  مسئولین  با  نفره  دو  روی  در  رو 
رسید. مواد اولیۀ الزم برای استریل مجدد 
ابزار نیز به وسیلۀ مشاهده و پرسش آنالیز 
و ارزیابی شد. فرآیندهای تمیز و ضدعفونی 
محیط  در  آنها  فرعی  فرآیندهای  و  کردن 
آلودۀ واحد استریل مجدد ابزارهای جراحی 
با شرح فعالیت های تعریف شده و مشخص 
حامی  داخلی  کیفیت  مدیریت  سیستم  در 
پرسنل  هزینه های  دارد.  مطابقت  پروژه 
فرعی  فرآیند  و  پاکسازی  فرآیند  به  نیز 
بارگذاری واشر- ضدعفونی کننده7  و تمیز 
حمام  در  پاکسازی  از  پیش  دستی  کردن 
اولتراسونیک مربوط می شود. واحد استریل 
پروژه،  حامی  جراحی  ابزارهای  مجدد 

جدول2: محیط تمیز؛ فرآیند ها و فرآیند های فرعی

مواد اولیۀ مورد نیاز فرآیند فرعی فرآیند 

اسپری مراقبتی، پارچه، 
کمپرس، سواب و لوله پاک کن

 بازرسی ابزار برای تمیزی، استفاده از اسپری
مراقبتی، خارج کردن ابزار معیوب

بازرسی ابزار

ظروف برای ابزار، پشم گوسفند 
یا پشم خوابدار، کیسه های 
استریلیزاسیون، نوار نشانگر

ابزار را در ظروف قرار داده و آنها را در 
پارچۀ پشمی پیچیده و نشانگر فرآیند را 

می چسبانیم

بسته بندی ابزار

مستندات، گزارش تجهیزات، 
فاکتور ها

قرار مالقات با کارمند شرکت طبق برنامه تعمیرات و نگهداری 
استریل کننده

مستندات، گزارش تجهیزات، 
فاکتور ها

قرار مالقات با کارمند شرکت طبق برنامه اعتبار سنجی 
استریل کننده

حذف شده است کارکنان و افراد باید در تمام طول فرآیند 
پردازش مجدد حاضر باشند

هزینه های پرسنل

7. WD
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نمی کند.  اجرا  را  دستی  مجدد  استریل 
و  قطعات  نگهداری  و  تعمیر  این؛  بر  عالوه 
تجهیزات، تهیه و نگهداری اسناد و مدارک، 
گزارش تجهیزات و فاکتورها منجر به اضافه 
شدن هزینه به هزینه های پرسنل می شود. 
کردن،  ضدعفونی  و  پاکسازی  فرآیندهای 
از  نیاز به اخذ تأیید شرکت هایی در خارج 
کارکنان  امر؛  این  برای  که  دارند  مجموعه 
دالیل  بر  بنا  باشند.  داشته  باید حضور  نیز 
طول  در  می بایست  کارکنان  بهداشتی، 
فرآیند فرآوری مجدد در محل مانده و آنجا 
دستورالعمل  در  قانون  این  نکنند.  ترک  را 
مؤسسۀ »رابرت کخ«8 و کمیسیون بهداشت 
بیمارستان و جلوگیری از عفونت9 با عنوان 
مجدد  استریل  برای  بهداشتی  »الزامات 

ابزارهای جراحی« مشخص شده است.

شامل:  کاری  ساعت  این،  بر  عالوه 
وسایل  و  اسباب  کردن  تمیز  و  پاکسازی 
دیگری  مهم  بخش  می شود.  نیز  پاکسازی 
از هزینه ها، صرف خرید و نگهداری واشر- 
محاسبات  در  می شود.  ضدعفونی کننده 
حمام  همانند  نیز   WD برای  شده؛  انجام 
به  مفید  مصرف  دورۀ  یک  اولتراسونیک، 
بر  عالوه  است.  شده  فرض  سال  ده  مدت 
نیز  نگهداری  و  تعمیر  این مسئله، خدمات 
واحد  در  شود.  گرفته  نظر  در  می بایست 
تهویۀ  جراحی،  ابزارهای  مجدد  استریل 
برای  هم  و  بهداشتی  دالیل  به  هم  هوا 
تمیز  و  استریل  هوای  نیازمند  اتاق،  دمای 
است]1[. از آنجا که در خصوص این پروژه، 
مبلغ اجارهبها؛ خرید سیستم تهویۀ هوا را 
پوشش می دهد، بنابراین فقط باید خدمات 
نگهداری و هزینه های انرژی در نظر گرفته 
به همین  نیز  شود. سیستم آب غیرمعدنی 

ترتیب است. 

فرآیندهای  و  فرآیندها  باال،  جدول  در 
از طریق  انجام شده در محیط تمیز  فرعی 
تکمیل  )فهرست  می شوند  ارزیابی  مثال 
نشده و ناقص است(. حال، کارمند استریل 
وسایل  و  ابزار  تمیزی  بایستی  مجدد 
آلوده  محیط های  از  که  را  شده  پاکسازی 
عبور می کنند، بررسی کند. از وسایل حاوی 

10. SOP 8. RKI
9. KRINKO

لوال بایستی به وسیلۀ یک افشانه یا اسپری 
شود.  محفاظت  و  مراقبت  روغن(  )اسپری 
تعمیرات  انجام  برای  نیز  معیوب  ابزارهای 
باید تفکیک شوند. به این دلیل، الزم است 
ادوات مناسبی مانند: اسپری روغن، پارچه، 
کمپرس و سواب یا لوله پاک کن در اختیار 
کارمند قرار بگیرد. سپس ابزار و وسایل به 
بسته بندی  استاندارد10  عملیاتی  روش های 
شوند. برای این منظور، وسائل در یک سبد 
قرار  وسیله  مخصوص  سینی  یک  روی  یا 
می گیرند که در یک پارچۀ پشمی خوابدار 
پیچیده شده است و داخل کانتینر یا محفظه 
بایستی  محفظه  ادامه،  در  می گیرد.  قرار 
نشانگر های  و  بخورد  برچسب  درستی  به 
عالوه  بگیرند.  قرار  داخلش  بیولوژیکی 
هزینه های  عنوان  به  نه  )که  محفظه ها  بر 
هزینه های  عنوان  به  بلکه  استریلیزاسیون، 
شده اند(؛  طبقه بندی  اقتصادی  اپراتور 
استریلیزاسیون  کیسه های  پشمی،  پارچه 
مورد  مصرفی  مواد  نشانگر،  نوارهای  و 
ابزاری  و  وسایل  می دهند.  تشکیل  را  نیاز 
داخل  شده اند،  بسته بندی  اینچنین  که 

استریل کننده قرار می گیرند. 

به  که  است  دستگاهی  استریل کننده، 
وسیلۀ کامپیوتر کنترل می شود و وسایلی که 
مجدداً باید از آن برداشته و یا خارج شوند، 
کامپیوتری  کنندۀ  استریل  همان  توسط 

کنترل و استریل می شوند. 

و  تعمیر  واسطۀ  به  فرآیند،  این  در 
نگهداری دستگاه استریل کننده، هزینه های 
بیشتری به هزینۀ پرسنل وارد می شود؛ چرا 
حضور  آنجا  در  می بایست  کارمند  یک  که 
مانند دفترچۀ ثبت  باشد و مدارکی  داشته 
تحویل  را  اعتبارسنجی  نتایج  و  تجهیزات 
دهد. همچنین، کارمندی نیز باید در طول 
در  فرآیند  این  )که  اعتبارسنجی  فرآیند 
حضور  می شود(،  اجرا  استریل کننده  داخل 
داشته باشد. پس از تکمیل استریلیزاسیون، 
وسائل یا ابزار بایستی از داخل استریل کننده 
کردن  خنک  مرحله  یک  شوند.  برداشته 
شود  انجام  دقیقه   30 زمان  طی  بایستی 
و  بسته بندی  داخل  میعانات  تشکیل  از  تا 

یا ظرف مربوطه به علت سرد شدن خیلی 
سریع جلوگیری شود. ابزار استریل شده باید 
که  هرچند  شود.  خنک  اتاق  دمای  حد  تا 
هزینۀ پرسنل تنها برای فعالیت های کاری 
حقیقی محاسبه می شود و زمان های انتظار 

در نظر گرفته نمی شود. 

بنا بر دالیل بهداشتی، کارمند در طول تمام 
فعالیت ها در محیط تمیز قرار دارد. پاکسازی 
کابینت ها، سطوح و استریل کننده منجر به 
تمیز کردن  و هزینۀ  پرسنل  افزایش هزینۀ 
وسائل می شود. همچنین هزینۀ تجهیزات در 
به هزینه ها اضافه می شود.  نیز  محیط تمیز 
یک سیلر حرارتی که عمر مفیدش در حدود 
ده سال فرض شده، در واحد استریل مجدد 
ابزار های  بسته بندی  برای  جراحی  ابزارهای 
برای  هزینه ها  می شود.  برده  کار  به  تک 
استریل کنندۀ بخار نیز، که عمر مفیدی در 
می کند.  پیدا  افزایش  دارد،  سال  ده  حدود 
مصرف  و  نگهداری  هزینۀ  اینها،  بر  عالوه 
انرژی نیز محاسبه می شود. همچنین هزینۀ 
 DIN خرید سیستم تهویۀ هوا، که بر اساس
EN 1946-4 می بایست دارای هوای پاک و 
شده  منظور  اجاره بها  مبلغ  در  باشد،  تمیز 
محاسبات  در  شده  قید  انرژی  هزینۀ  است. 
و اقدامات نگهداری و رسیدگی نیز؛ همانند 
نظر  در  می بایست  غیرمعدنی  آب  سیستم 

گرفته شده و محاسبه شود. 

از مرحلۀ خنک کردن، کانتینرهای  پس 
به  که  استریلی  ابزار  یا  و  وسائل  حاوی 
صورت جدا و تک پیچیده شده اند، به انبار 
لوازم استریل منتقل می شوند. همانطور که 
است،  شده  مشخص   DIN EN 1946-4 در 
در حالی که در این محیط نیازی به هوای 
اما  ندارد  وجود  هوا  تهویۀ  یا  تمیز  و  پاک 
معرض  در  شده  استریل  مواد  است  بهتر 
در  و  نگرفته  قرار  دمایی  نوسان های شدید 
دمای اتاق انبار شوند]2[. از این رو، در اکثر 
تأسیسات نگهداری و انبار کاالهای استریل، 

یک واحد تهویۀ هوا نیز وجود دارد. 

مانند  پرسنلی،  هزینه های  نیز  اینجا  در 
واسطۀ  به  وسائل  پاکسازی  هزینه های 
وسائل،  و  اسباب  و  کابینت ها  پاکسازی 
افزایش پیدا می کند. به همین خاطر است 



21 Summer   2022
NO. 9Sterilization Special Journal

11.Spreadsheet

شکل2: محیط آلوده در واحد استریل مجدد ابزارهای جراحی

که فاصلۀ اتاق ها تا انبار کم است و هزینۀ 
پرسنل برای جابجایی وسائل استریل شده 
از اتاق های تکی و به اتاق های تکی در نظر 

گرفته نشده است.

 تعیین متغیر های مرجع 
مرجع  متغیرهای  تعریف  بعدی،  قدم 
فعالیت،  بر  مبتنی  هزینه یابی  در  بود. 
متغیرهای مرجع به عنوان مبنای تخصیص 
عمل  فرآیند  یک  غیرمستقیم  هزینه های 
این  اصلی،  فرآیند  یک  مورد  در  می کند. 
»محرک های  عنوان  به  مرجع  متغیرهای 
هزینه« تعیین شده اند. با تعیین متغیرهای 
وجود  به  امکان  این  شده،  اندازه گیری 
هزینه بر  بسیار  که  محیط هایی  تا  می آید 
باعث تحمیل هزینۀ بیشتر نظیر  هستند و 
می شوند،  اتاق  هزینۀ  یا  پرسنل  هزینۀ 
شناسایی شوند. جدول3 که در پایین آمده 
است، دارای مثالی است از سال 2019 که 
هزینه های وارد آمده از محل آلوده در واحد 
به  که  را  جراحی  ابزارهای  مجدد  استریل 
تفکیک  غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه های 
شده اند )فهرست تکمیل نشده است(، نشان 
می دهد. هزینه ها به شکل مشابه و یکسانی 
مجدد  استریل  واحد  تمیز  محیط  برای 
استریل  لوازم  انبار  و  جراحی  ابزارهای 

محاسبه شده اند.

کلی  بررسی  جدول  در  که  همانطور 
هزینه ها  ساختار  می شود،  دیده  هزینه ها 
تعداد،  لحاظ  از  گوناگون  محیط های  بین 
مدت زمان و مصرف کاماًل با یکدیگر تفاوت 
دارند. به همین ترتیب، واضح است که تمام 
هزینه ها ابتدا می بایست به یک مخرج واحد 
وجود  امکان  این  اینجا  در  شوند.  تبدیل 
سالیانه  مبنایی  اساس  بر  هزینه ها  که  دارد 
شده  تولید  دسته های  بر  و  شده  محاسبه 
به  جدا  هزینه های  اینکه  یا  شوند  تقسیم 
صورت مستقیم در یک دسته تقسیم بندی 

شوند.

نرخ  شکل گیری  و  هزینه ها  تعیین   
هزینه 

برای  هزینه ها  حاکم،  روند  ادامۀ  در 
جدا  و  تکی  شکل  به  فرعی  فرآیندهای 
محاسبه شدند؛ نرخ هزینۀ مربوطه محاسبه 
اینها به  و برای سال 2019 برون یابی شد. 
عنوان مبنای محاسبات برای 1StU به کار 
طور  به  نیز  مفرد  هزینۀ  نرخ  شدند.  برده 
مجزا برای محیط های مختلف سال 2019 
برونیابی شد؛ محیط آلوده، محیط پاکسازی 

شده و محیط استریل شدۀ انبار. 

برای  هزینه  نرخ  نمونه های  ادامه،  در 
محیط های تمیز و آلوده آورده شده است.

1StU کل هزینه ها برای 
پس از شناسایی و محاسبۀ تعداد زیادی 
خالصه  را  آن ها  می توان  حال  هزینه ها،  از 
شده  جمع آوری  اطالعات  و  داده ها  کرد. 
استریل  واحد  آلودۀ  و  تمیز  محیط های  از 
انبار  مانند  به  جراحی،  ابزارهای  مجدد 
لوازم استریل، به عنوان محرک های هزینه 
کوچک تری  موارد  به  اینها  شده اند.  تعیین 
و  پرسنل  هزینه های  مصرفی،  مواد  مانند 
هزینه های محیط؛ شامل اجاره و استهالک 

تجهیزات و وسائل تفکیک شده اند. 

می دهد  نشان  اقالم  هزینۀ  زیاد  تعداد 
استریل،  پزشکی  دستگاه  یک  تولید  که 
اضافه  با  دارد.  دشواری  و  پیچیده  فرآیند 
کردن هزینه های سه محیط )محیط آلوده، 
برای  استریل(  لوازم  انبار  و  تمیز  محیط 
استریل  واحدهای  می توان   ،2019 سال 
تولید شده برای این دوره را تعیین کرد. بر 
اساس محاسباتی که در جدول7 نشان داده 
حدود   1StU برای  هزینه ها  کل  شده اند، 

117.92 یورو است.

 ابزار محاسباتی 
آنالیز  تکی  فرآیند  های  تمام  که  حال 
به  هزینه  محاسبۀ  فرمول  های  و  گشته 
این منظور که به مخرج واحد »یک سال« 
مرحلۀ  وارد  شده اند؛  داده  توسعه  برسند، 
مشخصاً  بعدی  مرحلۀ  می شوند.  بعدی 
انتقال این دانش به صفحۀ جدول اعداد11، 
در   1StU هزینه های  محاسبۀ  منظور  به 
دیگر مراکز یا واحد  هاست. بر اساس ساختار 
هزینه ها که در مرکز جراحی سرپایی حامی 
ابزارهای  مجدد  استریل  واحد  و  پروژه 
شد،  تحلیل  و  تجزیه  و  شناسایی  جراحی 
به شکل یک جدول  ابزار محاسباتی  نوعی 
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میان  نیز،  اینجا  در  داده شد.  توسعه  اعداد 
را  استریلیزاسیون  فرآیند  که  محیطی  سه 
محیط  آلوده،  )محیط  می دهند  تشکیل 
تمیز و انبار لوازم استریل( و همچنین میان 
مثال:  عنوان  )به  آنها  هزینۀ  محرک  های 
تمایز  تجهیزات(،  و  مصرفی  مواد  پرسنل، 
ایجاد شد. هزینه هایی که بیشترین تأثیر را 
آورده  فهرست  ابتدای  در  دارند،  نتیجه  بر 
شده اند. افزوده شدن عوامل دیگر، با کاهش 

اهمیت هزینۀ کل اتفاق می افتد.

  

  

  

جدول۳: محیط آلوده: متغیر  های مرجع و هزینه های وارد شده  

هزینه های وارده محیط آلوده

هزینه های غیرمستقیم هزینه های مستقیم متغیر  های مرجع

0.30 یورو به ازای هر سینی پاکسازی: حوضچۀ ابزار، برس  های 
یکبار مصرف، ماشین ها

16 یورو )60 دقیقه ساعت کاری 
در محیط آلوده برای 6 سینی(

هزینه های پرسنل )پرداخت 
ناخالص کارفرما، ساعتی 16 یورو(

سالیانه 1،190 یورو WD اعتبار سنجی

سالیانه 1،333.30 یورو اسباب و ادوات: کابینت  ها، 
جعبه  ها، دورۀ مصرف ده ساله

برای WD: 3 کیلو وات برای 
هر بچ =0.90 یورو بر بچ

برای US: 0/3کیلو وات: 
0.09 یورو بر بچ

انرژی: مصرف برق برای WD و 
)US( حمام اولتراسونیک

جدول4: محیط آلوده: هزینۀ کل برای 
سال 201۹

:WD تعمیرات و نگهداری

تعمیرات؛ سالی 357 یورو + نگهداری؛ سالی 
952 یورو = سالی 1،309 یورو

:WD هزینه های انرژی

3 کیلو وات بر ساعت × 0.30 یورو = 
 60 WD 0.90یورو بر ساعت. زمان اجرای

دقیقه در هر بسته که برابر می شود با 0.90 
یورو به ازای هر بسته 

0.90 یورو به ازای هر بسته × 300 بسته = 
سالی 198 یورو

جدول 5 و ۶: محیط تمیز: هزینۀ کل 
برای سال 201۹

تکرار استریل مجدد/ بازرسی ابزار و وسائل:

اسپری روغن با قیمت واحد ناخالص 6.37 
یورو. مصرف: سالی 5 واحد = سالی 31.85 

یورو

پارچه ها و دیگر وسائل 0.30 یورو به ازای هر 
سینی × سالی 1،800 سینی= سالی 540 یورو 

هزینۀ کل: 31.85 یورو + 540 یورو = سالی 
571.85 یورو

هزینۀ انرژی سیلر حرارتی:

در حالت عملیاتی: 0.75 یورو کیلو وات 
× ساعتی 0.30 = 0.23 یورو کیلو وات بر 

ساعت

روزی نیم ساعت فعالیت = روزی 0.11 یورو

در حالت استندبای: 0.13 کیلو وات × ساعتی 
0.30 یورو = 0.039 یورو؛ روزانه 5 ساعت = 

روزی 0.20یورو

هزینۀ کل: 0.11 یورو + 0.20 یورو = روزی 
0.31 یورو

365 روز -  104 روز )آخرهفته  ها( - 14 روز 
)تعطیالت رسمی( - 14 روز ) تعطیالت( = 
233 روز به ازای هر سال و 0.31 یورو به 

ازای هر روز = سالی 72.23 یورو 

شکل3: پک جراحی عروق

12. Apple Numbers

برای  جدول  ها  بعدی،  توسعۀ  مرحلۀ  در 
لوازم  انبار  و  تمیز  محیط  آلوده،  محیط 
استریل به منظور محاسبۀ کلی، جمعبندی 
ارائه شدند. جدول  اعداد  یک جدول  در  و 
اعداد  برنامۀ  اینجا،  در  شده  استفاده  اعداد 
»اپل12«  بود. همانطور که پیشتر در مرحلۀ 
اهمیت  بود،  شده  ذکر  مفهومی  طراحی 
ترتیب  با  نتیجۀ کلی مطابق  برای  هزینه ها 

اهمیت هاست. 
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شده  تمام  هزینۀ  جایگزینی  بعدی،  قدم 
فرمول  صورت  به  اقالم  از  کدام  هر  برای 
نظیر  هزینه هایی  بود.  اعداد  جدول  در 
استریل که  لوازم  انبار  هزینه های روشنایی 
می رسیدند  نظر  به  نامربوط  مجموعه  در 
به  محیط  یک  به  آنها  تخصیص  امکان  و 
محاسبات  در  نبود،  فراهم  صورت مشخص 
آورده نشدند. عالوه بر این، توابع جمع بندی 
افقی  در جهت  هزینه ها  برای محاسبۀ کل 
و عمودی گنجانده شد و درصد محاسبات 
اضافه  هزینه ها  انواع  و  محل  هزینه های 
در  سال  هر  ازای  به  هزینه ها  سپس،  شد. 
هزینۀ  »کل  مجموع  با  ساده  قانون  یک 
»تعداد  مخرج  و  سال«  در  استریل  لوازم 
سال«  در   )StU( استریلیزاسیون  واحد  های 
در  معموالً  که  آنجایی  از  گردید.  محاسبه 
مراکز جراحی سرپایی از استریل کننده های 
دارند،  کارایی   1StU حداکثر  که  بزرگ، 
استریل کننده  بچ  شمارۀ  می شود؛  استفاده 
جدول  دارد.  مطابقت  »StU«  ها  شمارۀ  با 
اعداد حاوی داده های حامی پروژه در پایین 

ارائه شد   ه  است. 

هر  هزینۀ  و  قطعی  کل  هزینۀ  بر  عالوه 
محیط های  برای  کل  هزینۀ  مجموع   ،StU
مختلف و همچنین برای محرک  های هزینه 
کرده  محاسبه  می توان  را  هزینه ها  انواع  یا 
ترتیب،  همین  به  گذاشت.  نمایش  به  و 
انواع  توسط  شده  ایجاد  مشارکت  های 
هزینه ها و محیط ها به کل هزینه ها به شکل 

درصدی نیز قابل مشاهده است.

 نتایج: 
شده  محاسبه  مقدار  ویژه،  مثال  این  در 
برای 1 واحد استریلیزاسیون در یک مرکز 
جراحی سرپایی، حدود 118 یورو است. از 
ورید  برای  آنجا که می توان شش مجموعه 
کرد،  استریل   1StU این  در  را  واریسی 
و  مجدد  استریل  برای  وارده  هزینه های 
برای یک مجموعه حدوداً 20 یورو می شود. 
بنابراین، اپراتور اقتصادی می تواند به خوبی 
برآورد کند که آیا استریل مجدد در داخل 
مجموعه همچنان از نظر اقتصادی به صرفه 
استریل  خدمات  به  است  بهتر  یا  است؟ 
داشته  نگاهی  مجموعه  از  بیرون  مجدد 
باشد؟ یا استفاده از تجهیزات یکبار مصرف 

را جایگزین نماید؟ 

اپراتور  یک  محاسباتی،  ابزار  یاری  به 
تقریبی،  صورت  به  می تواند  اقتصادی 
هزینه های خود برای 1StU را برآورد نماید.

 بحث در مورد نتایج 
دانشگاه  کتابخانۀ  در  نوشتاری  تحقیقی 
پایگاه  به  آن  دسترسی  و  رگنسبورگ 
کتب  مجالت،  تمامی  داده های  و  اطالعات 
اینترنت محور  درسی مرتبط و جستجو  های 

جدول۷: هزینۀ کل برای 1StU در سال 201۹

کل هزینه ها

15،061.65 یورو محیط آلوده

18،698.09 یورو محیط تمیز

2،795.08 یورو انبار استریل

سالیانه 1،190 یورو کل

310 تعداد بچ  های استریل مجدد شده در 
سال 2019

117.92 یورو 1StU هزینه ها برای

13.B. Thiede
14. Hessischen  rzteblatt

15. VAT

کتابخانۀ  و شبکۀ  ویزو  اطالعاتی  پایگاه  در 
پژوهشی  اصطالحات  از  استفاده  با  باواریا، 
آلمانی و برای واژه های »هزینه ها«، »لوازم 
»هزینه های  مجدد«،  »استریل  استریل«، 
انجام  به  تولید«  »هزینه های  و  واحد« 
رسید. این تحقیق مشخص نمود هیچ مقالۀ 
علمی در خصوص موضوع یاد شده به زبان 
آلمان در  بهداشتی  برای سیستم  و  آلمانی 
موجود،  محاسبات  تنها  نیست.  دسترس 
و  سازندگان  توسط  که  هستند  محاسباتی    
حوزه  هایی  برای  هزینه  نامفهوم  آنالیز  های 
مشخص به دست آمده   اند. برای مثال، »بی. 
تیده13«  در مجلۀ پزشکی ایالت »هسن14« 
، هزینه های واحد به ازای هر وسیله را بین 
تا 1.80یورو تخمین زد]3[. شورای   1.00
نسبتاً  تخمین  با  »دارمشتات«  منطقه ای 
ازای  بیشتری، بین 1.20 تا 2.20 یورو به 
هر وسیله دست یافت]4[. به نظر می رسد 
معاینات گوش، حلق  به  نشریه،  دو  که هر 
و بینی در ایالت فدرالی هسن اشاره دارند. 
مانند  پزشکانی  می دهد؛  نشان  نشریه  یک 
که  پوست  متخصصین  و  عمومی  پزشکان 
جراحی  عمل های  محدودی  تعداد  فقط 
ابزار  از  است  بهتر  می دهند،  انجام  خفیف 
حالی  در  این  کنند.  استفاده  مصرف  یکبار 
است که متخصص  های گوش، حلق و بینی، 
بتوانند  احتماالً  جراح  ها  و  چشم پزشکان 
خود  مخصوص  تجهیزات  مجدد  استریل 
استریل  هزینه های  کنند.  برونسپاری  را 
یورو   2.20 تا   1.20 بین  اینجا  در  مجدد 
البته  است.  شده  برآورد  تجهیزات  ازای  به 
نظر  با در  و  تفاوتی  بدون هیچ  این مسئله 
مجدد  استریل  که  وسیله ای  نوع  گرفتن 
می شود )طبقه بندی وسائل پزشکی از نظر 

ریسک و خطر( گزارش شد   ه  است. 

استریل  شد،  اشاره  پیشتر  که  همانگونه 
به  بحرانی،  و  خطرناک  تجهیزات  مجدد 
خصوص ابزار گروه B، شامل هزینه های قابل 
توجه بیشتری نسبت به وسائل نیمه بحرانی 
استفادۀ  مورد  وسائل  نظیر  بیخطر؛  یا  و 
چشم پزشکان  می شود.  زنان     متخصصین 
به واسطۀ تجهیزات بسیار ظریف و کوچک 
خود، در معرض مقررات بسیار سختگیرانۀ 
تنها  نه  که  چرا  دارند؛  قرار  مجدد  استریل 
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مجدد  استریل  از  پس  وسائل  و  ابزار  این 
باشند،  شده  استریل  و  تمیز  می بایست 
باقیماندۀ  هرگونه  از  خالی  می بایست  بلکه 
این  غیر  در  باشند.  نیز  قلیایی  یا  اسیدی 
صورت، ممکن است به بخش داخلی چشم 

آسیب وارد کنند. 

کننده هایی  ضدعفونی  واشر-  آلمان،  در 
هستند،  شرایط  این  دارای  که  )WD  هایی( 
یورو   25،000 از  بیش  قیمتی  معموالً 
دارند.  افزوده15  ارزش  بر  مالیات  اضافه  به 
پرهزینۀ  خرید  های  نوشتاری،  تحقیق  در 
یکبار مصرف محاسبه شده شامل: اسباب و 

1StU جدول۸: ابزار محاسباتی برای تعیین هزینه های

نسبت به درصد کل هزینه به یورو انبار محیط تمیز محیط آلوده

24،08 8،799 3،999 4،800 هزینه های پرسنل

19،77 7،228،32 2،628،48 2،464،2 2،135،64 هزینه های اجاره

27،6 10،090.64 6،574،19 3،516،45 تجهیزات/ نگهداری

19،25 7،038،35 166،6 3،810،65 3،061،1 استهالک

تجهیزات/ اسباب و وسایل

2،76 1،010،02 538،56 471،46 آب و برق

6،53 2،388،49 1،311،49 1،077 هزینه های مواد مصرفی

36،554.82 2،795،08 18،698.09 15،061.65 مجموع هزینه در سال به یورو

7،6 51،2 41،2 نسبت به درصد

310 تعداد »StU«  ها در سال

117،92 هزینۀ 1StU در سال به یورو

ادوات، اعتبارسنجی و تنظیم ابزار در حدود 
بنابراین،  شده اند.  گزارش  یورو   16،000
استناد  مورد  ارقام    برای  اعتباری  نمی توان 
در این دو نشریه در نظر گرفت. گذشته از 
آن  در  که  دوره ای  برحسب  هزینه ها  این، 
وارد شده اند، متمایز نشده و فقط هزینه های 

سالیانه برآورد شده اند که محاسبۀ آنها نیز 
هزینۀ  است.  نبود   ه   دقیق  و  جزئی  طور  به 
و  یورو   400 استریل کننده  از  نگهداری 
دست  به  یورو   300 نیز   WD از  نگهداری 
و  پرس  انجام  از  پس  که حتی  است  آمده 
جو از شرکت  های مربوطه، الزاماً تطابقی با 
داده های مورد استناد اشاره شده نداشتند. 
و   WD برای  فرآیند  اعتبارسنجی  هزینۀ 
استریل کننده، 1،000 یورو ذکر شد. باید 
به این نکته توجه داشت که اعتبارسنجی، 
به  هزینه ها  و  است  فرآیند  یک  به  مربوط 
می شوند  محاسبه  تجهیزات  و  فرآیند  ازای 
و نه برای یک دستگاه به صورت جداگانه. 
بر  مبنی  نیز  گزارش  هایی  این،  بر  عالوه 

منظم  صورت  به  اعتبار  دوبارۀ  سنجش 
وجود  عملکرد(  صالحیت  مجدد  )سنجش 

دارد. 

سرویس،  سنترال  در  دیگر  نشریه ای  در 
استریل کنندۀ  سیستم  یک  برای  هزینه ها 
استریل  فرآیند  انجام  برای  فقط  و  بزرگ 
برآورد   1StU برای  یورو   21.30 کردن، 
از  دقیقی  تفکیک  مجله،  این  شد]5[. 
هزینه ها ارائه کرده و روش های جریان کار 
را به خوبی محاسبه و توصیف نمود   ه  است. 
در آن واحد، 8،847 چرخه استریلیزاسیون 
در یک سال با شش استریل کنندۀ بزرگ 
به انجام رسید. در بحث هزینه نیز تنها به 

که  دارند  اشاره  هزینه هایی  از  دسته  آن 
تحمیل  کردن  استریل  فرآیند  واسطۀ  به 
مجدد  استریل  هزینۀ  اینجا  در  است.  شده    
گرفته  نظر  در  استریل شده  وسایل  انبار  و 
نشد   ه  است. سخت است بتوانیم هزینه های 
استریل کننده های صنعتی با ابعاد بزرگ را 
با یک واحد استریل مجدد ابزارهای جراحی 
در یک محیط درمان سرپایی، برون یابی و 
حداکثر  داده ها،  این  نمائیم.  مقایسه  یا 
هزینه های  احتمالی  سطح  از  نشانه ای 

متحمل شده را ارائه می دهند. 

استریل مجدد  هزینۀ  است که  واضح  پر 
مختلف  مراکز  در  احتماالً  استریل،  اقالم 
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متفاوت  یکدیگر  با  بسیار  مجدد،  استریل 
شده  توصیف  مجدد  استریل  دفعات  است. 
از  باالتر  بسیار  مقیاسی  در  تحقیق،  در 
آنهایی که در واحد استریل مجدد ابزارهای 
محاسبه  انجام شدند،  پروژه  جراحی حامی 
و موارد مختلف هزینه توضیح داده شد. به 
این ترتیب، هزینه های انرژی برای 1StU در 
که  چرا  است؛  تردید  قابل  فوق  محاسبات 
استریل  هنگام  تنها  نه  هوا  تهویۀ  سیستم 
فقط شب  و  است  روشن  دائماً  بلکه  کردن 
هنگام به حالت استندبای در می آید. اکنون 
می توان اذعان داشت که تولید لوازم استریل 
مهم  عوامل  از  یکی  و  بوده  هزینه بر  بسیار 
هزینه در عمل جراحی را تشکیل می دهد. 
همچنین این موضوع نیز شایان توجه است 
که هزینه های پرسنل، که معموال به عنوان 
بزرگترین رقم در سیستم بهداشتی قلمداد 
می شود، در اینجا به عنوان دومین محرک 
با ذکر واحد  بزرگ هزینه به شمار می آید. 
حامی  جراحی  ابزارهای  مجدد  استریل 
هزینه  بلوک  یک  مثال؛  طور  به  پروژه، 
117.92یورویی برای 1StU استریل مجدد 

شناسایی شد   ه  است.

واریس  جراحی  پروژه، شش ست  حامی 
بنابراین  می کند.  محاسبه   StU هر  در  را 
یورو   19.65 را  استریل  لوازم  هزینه های 
از  می دهد.  افزایش  واریسی  عمل  هر  برای 
آنجا که دقت فرآیند برای این پروژه، بیش 
 1StU از 90 درصد فرض شد   ه است، قیمت
اگر  باشد.  یورو   125 تا   110 بین  احتماالً 
مبنای  را  تحقیق  در  شده  آورده  دیتای 
یک  مجدد  استریل  برای  هزینه  محاسبات 
مجموعۀ واریسی متعلق به حامی پروژه قرار 
دهیم، هزینۀ 23 وسیله به ازای هر سینی، 
مبلغی در حدود 23 تا 51 یورو خواهد بود. 
در   1StU برای  هزینه ها  که؛  معنی  این  به 
یک طیف 138 تا 303 یورویی قرار دارند. 
مجدد  فرآوری  هزینه های  ترتیب،  این  به 
مجدد  استریل  واحد  توسط  شده  وارد 
مقیاسی  در  پروژه  حامی  جراحی  ابزارهای 

بسیار منطقی به نظر می رسد.

 در صورتی که هزینه های به وجود آمده 

جراحی  ابزارهای  مجدد  استریل  واحد  در 
و  تمیز  آلوده،  محیط های  به  پروژه  حامی 
و  شود  داده  اختصاص  استریل  لوازم  انبار 
قرار  یکدیگر  با  ارتباط  در  جدا  هزینه های 
داده شوند، مشخص می شود که در محیط 
 51.2 تمیز  محیط  در  درصد،   41.2 آلوده 
درصد و در انبار وسائل استریل، 7.6 درصد 
هزینه به وجود می آید. محرک  های هزینه، 
نگهداری هستند  27.61 درصد هزینه های 
که توسط 24.08 درصد هزینه های پرسنل، 
استیجاری  فضای  هزینۀ  درصد   19.77
و  تجهیزات  تهیۀ  هزینۀ  درصد   19.25 و 
بود.  خواهند  ادوات  و  اسباب  استهالک 
تنها 2.76 درصد و مواد  برق  و  هزینۀ آب 
مصرفی 6.53 درصد محاسبه می شوند. این 
آمار نشان می دهد که سخت افزار )مجموع 
ادوات(،  و  اسباب  و  تجهیزات  هزینه های 
را  هزینه ها  از  درصد   46.85 مجموع  در 
که  صورتی  در  می دهد.  اختصاص  خود  به 
ارتباط  در  استریل  ابزار  هزینۀ  هم اکنون 
خاطر  به  شده  دریافت  بازپرداخت  مبلغ  با 
ورید  )برداشتن  واریسی  عمل جراحی رگ 
سرپایی  جراحی  حوزۀ  در  بزرگ(؛  صافن 
308.26 یورو به ازای کد 31204 مطابق با 
استاندارد ارزیابی یکنواخت16 ) مطابق سال 
به نظر می رسد سهم هزینۀ  باشد،   )2019

تجهیزات 6.4 درصد باشد.

جراحی  ابزارهای  مجدد  فرآوری  هزینۀ 
به  می شود،  تلقی  باال  ذهنی  طور  به  که 

نیست.  باال  می رود،  انتظار  که  اندازه  آن 
هرچند که این مسئله تنها در نگاه نخست 
چنین به نظر می رسد. اگر مبلغ پاداش 35 
می شود،  پرداخت  پزشک  به  که  درصدی 
از مبلغ بازپرداخت کسر شود، هزینۀ اقالم 
نظر  در  درصد   10 تا  می بایست  استریل 

گرفته شود.

به  اخیر  بیست سال  در طول  و  در کل 
واسطۀ مقررات قانونی، هزینۀ جراحی  های 
از  کرد   ه  است.  رشد  سرعت  به  سرپایی 
بازپرداخت  نظر می رسد میزان  به  رو،  این 
تعداد عمل های جراحی که  و  نبوده  کافی 
شوند،  انجام  سرپایی  صورت  به  می توانند 
بسیار  کشور  ها،  دیگر  با  آلمان  قیاس  در 

کمتر از حد میانگین است.

سازمان  در  که  پژوهشی  اساس  بر 
انجام شده،  اقتصادی17  توسعۀ  و  همکاری 
عمل های  از  درصد   50 تنها  آلمان  در 
می شود  انجام  سرپایی  صورت  به  جراحی 
صنعتی،  کشور  های  دیگر  در  آمار  این  که 

80 تا 93 درصد است]6[. 

در طول دهه  های اخیر، الزامات قانونی 
ابزارهای  مجدد  استریل  برای  ویژه  به 
ابزارهای جراحی،  قانون  جراحی؛ متعاقب 
بهداشت  کمیسیون  قانون  الزامات 
در  عفونت  از  جلوگیری  و  بیمارستان 
)دفتر  کخ  رابرت  مؤسسۀ  دستورالعمل 
اپراتور  مقررات  سابق(،  فدرال  بهداشت 

17. OECD 16.EMB
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در  حفاظت  قانون  و  جراحی  ابزارهای 
برابر عفونت، به شدت سختگیرانه شده اند. 
جراحی  های  که  پزشکان  از  بسیاری 
مانند  کوچکی  عمل های  و  سرپایی 
کشیدن بخیه، جراحی  های کوچک و خرد 
را   ... و  زخم  از  مراقبت  و  پانسمان  مثل 
انجام می دادند، دیگر قادر به انجام چنین 
عمل هایی نیستند؛ به این دلیل که هزینۀ 
از  دیگر،  وسائل  و  ابزار  مجدد  استریل 
منظر اقتصادی همراستا با نرخ بازپرداخت 
رشد  به  رو  و  شدید  تقاضا  های  نیست. 
کیفیت  و  امنیت  خصوص  در  جامعه 
بازپرداخت  نرخ  های  با  سالمت  سیستم 
گذشته  دهه  های  و  سال  ها  طول  در  که 
شدیدی  تضاد  مانده   اند،  باقی  تغییر  بدون 
دارد. در نتیجه، در سال 2008 استاندارد 
بر   ،)EBM 2008( یکنواخت  ارزیابی 
و   1996 سال  مصوب   EBM 2 اساس 
که   2000 سال  مصوب   +  EBM 2000
مورد  تکنیکی  و  پزشکی  خدمات  آن  در 
تصویب  به  گرفتند،  قرار  مجدد  ارزیابی 
رسید. تعیین این مورد که آیا هزینه ها بر 
و  نه  یا  شده اند  ارزیابی  محاسبات  اساس 
همچنین ارزیابی اشاره شده بر اساس چه 
انجام شده، ممکن نیست. الزم به  مبنایی 
دیگر  تاکنون،  زمان  آن  از  که  است  ذکر 
به  دیگری  تنظیم  یا  و  اصالح  هیچگونه 
 12 از  مثال،  طور  به  نرسید   ه  است.  انجام 
 1996 ژانویه   1 اصالحیۀ  و   1982 نوامبر 

تا به حال هیچ آنالیز هزینۀ معتبری برای 
جراحی ورید واریسی یا دیگر خدمات در 
راهنمای دستمزد پزشکان آلمانی18 وجود 
نداشته  است. هرچند که بحث در خصوص 

این موضوع همچنان در جریان است. 

رویکردی  با  جدید  روش های  ظهور 
ختم  جراحی  به  کمتر  که  تهاجمی  کمتر 
تکنیکی  ملزومات  وضع  به  منجر  شود، 
مسئله  این  شد   ه  است.  سختگیرانه تری 
در  جراحی  ابزارهای  از  بیشتر  استفادۀ  با 
است.  مرتبط  نیز  واریسی  ورید  جراحی 
عالوه بر این، نیازمند استفاده از روش های 
و  تشخیصی  روش های  عمل،  حین  در 
تصویربرداری )در این مورد فراصوت( است 
مصرف  یکبار  استریل  لوازم  از  استفاده  و 

بیشتری را ضروری می کند. 

کاماًل  هزینۀ  ساختار  های  دیگر،  مشکل 
است.  سرپایی  جراحی  مراکز  در  متفاوت 
نرخ  های پرداختی این مراکز تا حد زیادی به 
آلمان  فدرال  توسط جمهوری  یکسان  طور 
تفاوت  های  دارای  فقط  که  می شود  تنظیم 
مختلف  انجمن  های  میان  خاصی  جزئی 
به  است.  سالمت19   بیمۀ  قانونی  پزشکان 
و  اجاره  هزینۀ  که  است  واضح  مثال،  طور 
پرسنل در مونیخ، به طور قابل توجهی باالتر 
از جنگل باواریا است. با این حال، جراح  ها 
در هر دو منطقه مبلغ بازپرداخت یکسانی 
برای جراحی رگ واریس دریافت می کنند. 

این موضوع که جراحی  هایی که امکان عمل 
همچنان  ولی  دارند  را  سرپایی  شرایط  در 
تعدادی  می شوند،  اجرا  بستری  شرایط  در 
دچار  را  بیمۀ سالمت  مالی  از صندوق  های 
نتیجه  منابع،  این  کرده  است.  معضل  یک 
در  ویژه  مراقبت  قرارداد  های  که  گرفته اند 
چهارچوب بخش 14a از کتاب پنجم قانون 
این  اساس  بر  است]7[.  آلمان  اجتماعی 
قرارداد  ها، مقیاس بازپرداخت عموماً مقداری 
ارزیابی  استاندارد  که  است  چیزی  از  باالتر 
این  می دهد.  پیشنهاد   )EBM( یکنواخت 
قرارداد  ها مشارکت تعیین کننده ای در حفظ 
ساختار  های جراحی  های سرپایی دارند. این 
پول  کنندۀ  پرداخت  مقامات  برای  مسئله 
نیز صرفۀ اقتصادی دارد؛ چرا که عمل های 
جراحی که به صورت بستری ارائه می شوند، 
حدود چهار تا شش برابر هزینه  برای مقامات 
عمل  خصوص  )در  دارد  پرداخت کننده 
بیمارستان،  در  بازپرداخت  مبلغ  واریسی، 
حدود 2،310 یورو می شود؛ گروه مرتبط با 
 2،310 حدود  رقمی  با   F39a تشخیص20: 
تمام  اکنون  دارد. گرچه، هم  یورو مطابقت 
خدمات بیمارستانی حساب شده و همچنان 
می بایست در مقایسه با محاسبات EBM با 
خدمات هتل و بیهوشی تنظیم شود. هرچند 
که به سبب بودجۀ دولتی و امکانپذیری یک 
ساختمان  هزینه های  مستقیم،  مقایسۀ 
بر   .)2019 شوند؛  اضافه  دوباره  می بایست 
این اساس، هزینه های استریل مجدد اقالم 
تنهایی  به  مرکز  هر  در  می بایست  استریل 
آیا  اینکه  برای  نتیجه گیری  شود.  محاسبه 
جراحی  خدمات  تهیۀ  یا  و  مجدد  استریل 
فایدهای در بر دارد یا خیر، وابسته به عوامل 

متعددی است. 

محاسبۀ نسبتاً سریع هزینه های استریل 
ابزار  از  با استفاده  مجدد تجهیزات پزشکی 
عمل  گشت،  ارائه  اینجا  در  که  محاسباتی 
اتخاذ  برای  امر  این  و  بود  خواهد  سادهای 
چیزی  است.  اهمیت  حائز  بسیار  تصمیم 
نمی شود،  محاسباتی  ابزار  این  شامل  که 
هزینه های اضافی برای تحصیل و آموزش21 
از  حفاظت  وظیفۀ  که  است  کارکنانی 
شد   ه  است.  محول  آن  ها  به  استریل  لوازم 

19. KV
20.  DRG
21. CET 18. GOÄ
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مجدد  استریل  پرسنل  که؛  معنی  این  به 
تخصصی  آموزش های  به  نیاز  پرستاری  یا 
در  دارند.  حوزه  این  در  کار  برای  بیشتری 
حال حاضر، یک دوره گواهینامۀ  استاندارد 
بر  مالیات  اضافۀ  به  یورو   500 حدود  در 
دوره،  تهیه کنندۀ  به  بسته  و  افزوده  ارزش 
متخصص  کارمندی  اگر  دارد.  بر  در  هزینه 
به هیچ حوزهای در حرفۀ  و متعلق  نباشد 
پزشکی نباشد، الزم است دوره تخصصی را 
بگذراند. این یک دورۀ سه هفته ای است که 
در حال حاضر در حدود 300 یورو به اضافۀ 
تنها  دارد.  هزینه  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
پس از این دور   ه  است که کارمند می تواند 
را  حوزه  این  در  کار  صالحیت  خوبی،  به 
با این حال، تداوم رشد و  داشته باشد]8[. 

توسعۀ حرفه ای یک امر الزم است.

را  آن  محاسباتی  ابزار  که  دیگری  چیز 
برای  وارده  هزینه های  نمی گیرد،  بر  در 
است.  خارجی  و  داخلی  مشاورۀ  خدمات 
گواهینامۀ  صدور  کیفیت،  تضمین  مانند: 
خدمات مدیریت کیفیت و در صورت لزوم، 
توسط  که  قانونی  اجباری  مشاورۀ  خدمات 
عفونت  کنترل  و  بهداشت  متخصصین 
کنترل  تیم  اعضای  دیگر  و  بیمارستان 
دارند  وظیفه  آنها  و  می شود  ارائه  عفونت 
مجدد  استریل  واحد  کاری  فعالیت های  بر 
باشند]9[.  داشته  نظارت  جراحی  ابزارهای 
را  حوزه  این  در  شده  ایجاد  هزینه های 
کرد؛  تعیین  و  بررسی  دقت  به  نمی توان 

مسئول  تنها  عفونت،  کنترل  گروه  که  چرا 
استریل  واحد  پرسنل  راهنمایی  و  نظارت 
این، حقوق سالیانۀ  بر  مجدد نیست. عالوه 
محاسبه شدۀ کارکنان، باالتر از هزینه های 
برای  محاسباتی  ابزار  توسط  شده  محاسبه 
این  به  مسئله  این  است.  استریل  اقالم 
وقت  درصد  کارکنان 100  که  است  خاطر 
اقالم استریل  خود را صرف فرآوری مجدد 
برای  نیز  دیگری  کار  های  بلکه  نمی کنند 
کارمندان  همچنین  دارند.  دادن  انجام 
دیگر  تعطیالت  یا  بیماری  صورت  در  باید 
از  باشند.  دسترس  در  خود،  همکاران 
آنجایی که این نوع از هزینه ها را نمی توان 
کاری  ساعات  هزینه های  نمود،  محاسبه 
تخصیص  با  محاسباتی  ابزار  در  حقیقی 
به  مجدد  فرآوری  فعالیت های  برای  زمان 
شده  محاسبه  انفرادی  و  جداگانه  صورت 
برای  می شود.  تبدیل   1StU به  مستقیماً  و 
در  محاسباتی  چنین  پذیرفتن  صورت 
منظور  همین  به  باید  پزشکی،  مطب  های 

بودجه اختصاص یابد.

 نتیجه گیری
مقاله  این  در  شده  ارائه  محاسباتی  ابزار 
وارده  هزینه های  مهم ترین  محاسبۀ  برای 
 )1StU( برای انجام 1 واحد استریلیزاسیون
به  می تواند  سرپایی  جراحی  مرکز  یک  در 
برای محاسبات مشابه در  مبنا  دادۀ  عنوان 

نماید. همچنین می تواند  مراکز دیگر عمل 
هزینۀ  که  سازد  قادر  را  حرفه ای  جوامع 
حقیقی وارد شده در این حوزه را محاسبه 
قرارداد  عقد  و  مذاکره  هنگام  در  و  کرده 
بهره  آن  از  سالمت  بیمۀ  شرکت  های  با 
هزینه  آنالیز  راستای  در  یافته  ها  این  ببرد. 
جراحی،  ابزارهای  مجدد  استریل  واحد  در 
پارامتر  یک  عنوان  به  پروژه  حامی  برای 
می رود.  شمار  به  اهمیت  حائز  محاسباتی 
برای  مبنایی  عنوان  به  می تواند  همچنین 
ارائۀ خدمات  به  نیاز  محاسبات، در صورت 
استریل مجدد ابزارهای جراحی برای دیگر 

شرکت  ها کاربرد داشته باشد. 

استریل  به  عالقه  که  می شود  پیش بینی 
رو  پیش  در سال  های  استریل  اقالم  مجدد 
یافت؛ چرا که خواسته  های  افزایش خواهد 
بسیار  فرآیند  جریان  مورد  در  شده  مطرح 
عمل های  است  بعید  و  شده  سختگیرانه 
پس  از  بتوانند  کوچک  یا  عمومی  جراحی 
از  برآیند.  سرمایه گذاری  هزینه های  این 
تولید  چندین  حاضر،  حال  در  و  رو  این 
ارائۀ دستگاه ها و تجهیزات  کننده در حال 
مثال  عنوان  به  هستند.  مصرف  یکبار 
کننده،  تولید  یک  عنوان  به  »پل  هارتمن« 
برای یک عدد موچین و یک عدد قیچی که 
برای کشیدن نخ بعد از عمل جراحی الزم 
 است، قیمت 4،47 یورو به اضافۀ مالیات بر 

ارزش افزوده را محاسبه می کند]10[. 

بخش زیادی از مبلغ بازپرداخت 17.91 
یورو، بر اساس استاندارد ارزیابی یکنواخت 
از  پس  زخم  معاینه  برای   ،31600 شماره 
لوازم استریل می شود.  عمل جراحی، خرج 
این مسئله باعث شکل گیری سؤالی اساسی 
است  حاضر  کسی  چه  اصوالً  که  می شود 

چنین کار زیان دهی را انجام دهد؟ 

مقاالتی  که  بود  امیدوار  می توان  تنها 
همچون پژوهش حاضر، منجر به جمع آوری 
از  پس  و  شود  واقعیت  اساس  بر  داده ها 
و  هزینه ها  مورد  در  اساسی تر  بحث  به 
مراقبت  های  سیستم  در  آنها  بازپرداخت 

بهداشتی منجر شود.
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 تاریخچه: 
در  استریلیزاسیون  کارکنان  باشگاه 
افرادی  از  کمی  تعداد  با   1۹۶0 سال 
فعالیت  استریلیزاسیون  حوزۀ  در  که 

می کردند، تأسیس شد. 
راهنمای  اولین   ،1۹۶۷ سال  در 
استریلیزاسیون توسط این گروه انتشار 

یافت. 
دکتر  خیریۀ  هزینۀ  با   1۹۸0 سال  در 
کلسی  سخنرانی  کارگروه  »کلسی«، 

تشکیل شد. 
و  بهداشت  راهنمای   1۹۸۶ سال  در 

هیدروتراپی منتشر شد. 
در سال2000 اعضای باشگاه، در ارزیابی 
استانداردهای ضدعفونی مشارکت داده 

شدند. 
باشگاه  زن  رئیس  اولین   2014 سال  در 

انتخاب شد. 
در سال 201۶ دستورالعمل کیفیت هوا 
در ضدعفونی آندوسکوپ ها منتشر شد.

کارکنان  باشگاه  ساالنۀ  علمی  نشست 
یک  صورت  به  امسال  استریلیزاسیون، 
نهایت،  در  شد.  برگزار  دوگانه  رویداد 
صورت  به  توانستند  اعضاء  از  بسیاری 
حضوری در این رویداد شرکت کنند و بقیۀ 
رایانۀ خانگی  خود به شکل  از طریق  افراد 
از  پس  یافتند.  حضور  نشست  در  آن الین 
خیر مقدم و سخنرانی آغازین توسط رئیس 
واکر«،  آقای »جیمی  هیئت مدیره، جناب 
در  ریدگوی«  »جف  و  اسپنسر«  »رابرت 
تاریخچۀ  به  نگاهی  خود  سخنرانی  مقدمۀ   
پر از رویداد CSC انداخته و نکاتی چند از 

این رویدادها را نیز یادآوری کردند.
هافمن«  »پیتر  توسط  کلسی،  سخنرانی 
تصاویر  از  استفاده  با  نیز  او  و  شد  قرائت 
آغازین کنترل  روزهای  به  نگاهی  تاریخی، 
جهان  که  دهد  نشان  تا  انداخت  عفونت 
داشت.  متفاوتی  وضعیت  دوران  آن  در 
جعبه های  در  سرنگ ها  مثال:  عنوان  به 
بهترین  در  که   - قلع  جنس  از  بسته ای 
جریان  نفوذ  امکان  عدم  دلیل  به  حالت 
هوا به درون جعبه ها، به مقدار ناچیزی در 
معرض هوای داغ قرار می گرفتند - استریل 

می شدند. پیگیری نیز عماًل وجود نداشت. 
ناشی  شوک  موارد  ارزیابی  مثال:  طور  به 
آلودۀ  محلول های  توسط  آندوتوکسین  از 
هیچ  انفوزیون)تزریق(  برای  استفاده  مورد 
ارتباطی با موارد مرگ و میر از این طریق 

وجود نداشت. 
توضیح  مطلب،  این  به  اشاره  با  هافمن 
کافی  استریلیزاسیون  عدم  چگونه  که  داد 
محلول ها در کنار راستی آزمایی ناکافی نتایج 
پیدایش  به  منجر  احتماالً  استریلیزاسیون، 
غیراستریلی  تزریقی  محلول های  چنین 
رویداد  این  بیشتر  جزئیات  است.  می شده 

http://journal. آدرس  در  می توان  را 
در  یافت.   pda.org/content/137/3/56
نظر  مورد  بطری های  از  عدد  دو  حقیقت، 
هنوز هم وجود دارند و اکنون در یک موزه 
به نمایش گذاشته شده اند. یکی از بطری ها 
از  ظاهراً  و  است  کدر  محلول  یک  حاوی 
بخش هایی از یک محموله که به مقدار کافی 

استریل نشده ، به دست آمده است.
به  را  بازپردازش  پس،  این  از  لطفًا 
مجدد  ضدعفونی  و  شستشو  معنی 
به  منجر  روش های  در  کنید.  تعبیر 
معنی  به  بازپردازش  استریلیزاسیون، 
مجدد  استریل  و  ضدعفونی  شستشو، 

است.
که  همانگونه   - نیز،  روز  امروزه  حتی 
بازپردازش  نتایج  تصاویر  ارایۀ  با  هافمن 
)پاکسازی و ضدعفونی مجدد( آندوسکوپ 
و انکوباتور نشان داد- ، همه چیز آنگونه که 
باید باشد نیست. او بر اهمیت راهنمایی از 
مسیرهای غیرتمیز به مسیرهای تمیز و به 
برای  در دسترس  کافی  فضای  وجود  ویژه 
کرد.  تأکید  بازپردازش صحیح  از  اطمینان 
متخصصین  که؛  داد  توضیح  او  خاتمه  در 
امر برطرف کردن  بازپردازش می توانند در 
چنین کم و کاستی هایی نقش پررنگ تری 
که؛  کرد  یادآوری  وی  باشند.  داشته 
متمرکز کردن بازپردازش در دپارتمان های 
و  است  بوده  درستی  تصمیم  تخصصی 
بازپردازش باید از قبل و به هنگام طراحی 
ابزارهای پزشکی مد نظر قرار بگیرد. هافمن 
همچنین گریزی به اولین سخنرانی اش زد 
که در سال 1980 و در نشست CSC ارائه 
آن  در  هافمن  موضوع سخنرانی  بود.  داده 

زمان مربوط به مسئلۀ آب در بیمارستان ها 
بوده است. او توضیح داد که با ارائۀ یکی از 
آغاز  نقطۀ  به  خود،  سخنرانی های  آخرین 

بازگشته است.

در   ،STERIS از شرکت  اسکات«  »اندرو 
ارایۀ شرکت در مورد راهکار های  نخستین 
سویۀ  کرد.  صحبت  آینده  کاری  جریان 
]عامل   »)vCJD( »کروتزفلدت-جاکوب 
بیماری جنون گاوی[ باعث شده است که 
زمینۀ  در  مسئله  یک  به  ردیابی،  قابلیت 
تبدیل  بیمارستان ها  در  پزشکی  ابزارهای 
شود. در همین زمان، فنآوری های مربوطه 
بوده اند  همراه  بیشتری  پیشرفت های  با 
افزار  نرم   ،STERIS در  مثال:  طور  )به 
SPM یا همان نرم افزار ردیابی دارایی های 
جراحی(. این پیشرفت ها منجر به پیدایش 
که  شده اند  تنظیم  قابل  کاری  جریان های 
در آنها کل فرآیند هر ابزاری، همراه با تمام 
کارخانه  دستورالعمل های  و  راهنما  نکات 
 )IFUs( استفاده  نحوه ی  خصوص  در 
ذخیره می شوند. این قابلیت، امکان بررسی 
مستقیم این موضوع را که آیا تمام مراحل 
انجام  درست  و  کامل  طور  به  کار  یک 
شده اند یا خیر، فراهم می کند. موضوع یاد 
به  نسبت  مهمی  نگرش   ایجاد  باعث  شده 
پیشرفت های  به  دستیابی  و  تولید  فرآیند 

پیوسته شد.
      

در  الیمپوس،  شرکت  از  لیندبالد«  »اما 
ایجاد یک فرآیند ضدعفونی پایدارتر  مورد 
نسبت  که  کرد  اشاره  او  کرد.  صحبت 
 CO2 انتشار گاز  از  تا 30 درصد-  زیادی- 
سالمت  از  مراقبت  و  پزشکی  ابزارهای  با 
موارد  از  یکی  آندوسکوپی،  دارد.  ارتباط 
مهم دخیل در این قضیه است و علت اصلی 
آن، تولید نسبت باالیی از ضایعات است که 
از ابزارهای یکبار مصرف و فرآیند پیچیدۀ 

بازپردازش حاصل شده اند.
سؤال اصلی به ویژه در خصوص قطعات 
چگونه  که؛  بود  این  آندوسکوپ  جانبی 
می توان بین ایمنی )از نقطه نظر پیشگیری 
کرد؟  برقرار  تعادل  پایداری،  و  عفونت(  از 
فقط برای بازپردازش یک آندوسکوپ، 90 
چرخۀ  یک  لیندبالد،  است.  نیاز  آب  لیتر 
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آن  طی  که  کرد  معرفی  را  معتبر  و  کامل 
می توان مرحلۀ شستشو را حذف و مصرف 

آب را به طور چشمگیری کاهش داد.
بود:  این  امسال  گفتمان  رسالۀ 
مستقل  »مهندس  یک  بدون  بیمارستان ها 
در عملکرد« در اجرای عملیات ایمن ناتوان 

هستند.

»سولیستی هولمز« به نفع رساله صحبت 
کرد. او مقررات وضع شده را ارائه و تأکید 
مستقل  مهندسین  خصوص  در  که  کرد 
به  دستیابی  برای  که  است  شده  معلوم 

ایمنی حیاتی هستند. 
درس گرفتن از تاریخ مهم است: او موارد 
بیماران  آنها،  در  که  برشمرد  را  متعددی 
بازپردازش  به دلیل اشتباهات رخ داده در 
آسیب دیده بودند. در هر یک از این موارد، 
شفاف سازی  فرآیند  در  بیرونی  مهندسین 
مشارکت داشتند. بنابراین برای اجتناب از 
چنین اشتباهاتی، تخصص و مهارت بیرونی 

آنها الزامی بود.

مهندس  یک  خود  که  اسپنسر«  »وین 
مهندس  بودن  مستقل  است،  وابسته  غیر 
داد.  قرار  پرسش  مورد  را  وابسته ها  غیر 
وی اظهار داشت که حتی در گذشته نیز، 
مسئوالن  توسط  وابسته ها  غیر  مهندس 
ناحیه ای استخدام می شدند و نهایت اینکه؛ 
مستقل خواندن این افراد، فقط یک شگرد 
عین  در  بیشتر.  چیز  نه  و  است  بازاریابی 
حال، برای بسیاری از بیمارستان های بسیار 
بزرگ، استخدام متخصصین خودی ارزان تر 
است. اسپنسر یادآور شد که؛ میانگین سنی 
قبل  از  شاغل،  وابسته های  غیر  مهندس 
استخدام  چشم انداز  و  بوده  باال  نسبتاً  نیز 
سریع نیروهای جدید روشن نیست. عالوه 
یا  فرانسه  نظیر  کشورها  دیگر  در  این،  بر 
آلمان، بازپردازش بدون وجود مهندس غیر 

وابسته ها انجام می شود. 
که  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به  اسپنسر 
یک مشاور باید مشتریان را توانمند سازد و 
نه اینکه به وجود خودش ضرورت ببخشد. 
بود  شکل  این  به  وی  نهایی  نتیجه گیری 
یک  وجود  بدون  قادرند  بیمارستان ها  که؛ 
تماماً  نه  اما  مستقل،  وابستۀ  غیر  مهندس 

خوبی  به  مستقل،  مهندس  وجود  بدون 
عمل کنند.

اکثریت  که  داد  نشان  بعدی  رای گیری 
از  و  هستند  اسپنسر  طرفدار  مخاطبین 
این تبادل گفتار سربلند  از  همین رو، وی 

بیرون آمد.

سلطنتی  بیمارستان  از  توماس«  »اندرو 
مکانیک  مورد  در  بیرمنگهام،  در  ارتوپدی 
و  تمیز  فوق  جراحی  سالن های  مایعات 
ابزارهای  ترالی های  میکروبیولوژی  آلودگی 
را  جالبی  مطالعۀ  او  کرد.  صحبت  جراحی 
جریان  چگونه  می داد؛  نشان  که  کرد  ارائه 
مختلف  عوامل  اثر  در  عمل  اتاق  در  هوا 

تغییر می کند.
حفاظت  تجهیزات  انواع  مثال:  عنوان  به 
شخصی )PPE( که توسط پرسنل پوشیده 
عمل  وجود  بدون  و  وجود  با  می شدند، 
قرار  شدند.  مقایسه   )Suction( مکش 
دادن پایشگر بیهوشی در اتاق عمل نیز، بر 
تأثیر داشت. جریان هوای  مکانیک جریان 
)پنل های(  صفحات  توسط  شده،  تولید 
گرفتند  قرار  بررسی  مورد  نیز  سقف  گرم 
پرسنل  از  گرمتر  آنها  که  اما مشخص شد 
بودند و بنابراین تأثیر خاصی در این زمینه 

نداشتند.
ذرات  شدن  گسیل  به  بررسی ها،  دیگر 
ذرات،  می پرداخت.  جراحی  گان های  از 
گسیل  بیرون  به  گردن  ناحیۀ  در  ویژه  به 
میز  روی  هوا  جریان  دلیل  به  و  می شدند 
تجهیزات ته نشین می شدند. این مشکل را 
می توان با استفاده از PPE به همراه مکش 

حل کرد. 
توضیح  توماس  نظرات،  جمع بندی  در 
داد که می توان مسائل مربوط به ته نشینی 
کوچکی  تغییرات  اعمال  با  را  میکروبی 
مورد  وسائل  و  اشیاء  قرارگیری  نحوۀ  در 
استفاده در اتاق عمل نظیر المپ ها و غیره 

حل کرد.

تدارکات  متخصص  بریگز«،  »وندی 
مورد  در  کیفیت،  تضمین  و  بالینی 
حرفه ای  بالینی  گروه های  با  همکاری 
صحبت  تدارکاتی  خرید  خصوص  در  و 
با  تدارکاتی  تأمین  برای  موضوع  این  کرد. 

تجهیزات  بود.  مهم  نیاز  مورد  ویژگی های 
مورد  نیز  استفاده  هنگام  در  باید  پزشکی 
بودن  تا مناسب  بگیرد  قرار  بیشتر  ارزیابی 
شود.  تأیید  روزانه  کاربردهای  برای  آنها 
تجهیزات پزشکی مناسب که در آزمایشات 
تأیید  مورد  استفاده  هنگام  در  موشکافانه 
بالینی  خطر  کاهش  به  گرفته اند،  قرار 
می کنند.  کمک  بیمار  ایمنی  افزایش  و 
دستگاه،  یک  بالینی  شناسایی خصوصیات 
دخیل  نیز  محصول  استانداردسازی  در 
تأمین  فرآیند  خود  نوبۀ  به  که  می باشد 

تدارکات را مؤثرتر می کند. 
بریگز با آوردن مثال هایی از فعالیت بالینی 
روزمره، بر نظرات خود تاکید ورزید. اینکه 
عملکرد  از  ناشی  مشکل  گونه  هر  بتوانیم 
ابزار را سنجیده و دستگاه را نوسازی  یک 
کنیم، حائز اهمیت است. برای دستیابی به 
این مهم، آزمایشات توسط تکنسین ها و در 

آزمایشگاه نیز انجام می شوند. 

***
در دومین روز نشست، »مارک گاروی«، 
و  پاکسازی  بر  با مروری  را  سخنرانی خود 
آغاز  بیمارستان ها  در  محیطی  ضدعفونی 
میکروبی  انتقال  راه های  مورد  در  او  کرد. 
صحبت کرد و به این نکته اشاره نمود که 
خاص  روش های  و  اسلوب ها  سری  یک 
حال  در  فزاینده ای  طور  به  بیمارستانی، 
در  هستند.  شدن  تهاجمی تر  و  پیچیده تر 
برخی موارد، میگروارگانیسم ها می توانستند 
برای مدتی طوالنی در محیط دوام داشته 
استافیلوکوک  مثال:  عنوان  به  باشند. 
و گونه های  ماه  تا 12  روز   7 بین  اورئوس 
ماه   5 از  بیش  برای  دیفیکل  کلستریدیوم 
با  گاروی  بیاورند.  دوام  محیط  در  قادرند 
عنوان  مختلف  مطالعات  نتایج  به  استناد 
به  آلوده  اتاق های  در  که  بیمارانی  کرد؛ 
قبلی  بیماران  از  که  ارگانیسم هایی  چنین 
باقی مانده اند، اسکان داده شوند، در خطر 
همین  به  دارند.  قرار  عفونت  برای  باالتری 
محیطی  ضدعفونی  و  پاکسازی  دلیل، 
آموزش  وجود،  این  با  است.  اهمیت  حائز 
مؤثر  انجام  از  یافتن  اطمینان  در خصوص 
اغلب مورد غفلت واقع می شود.  پاکسازی، 
گرفتن  نظر  در  ضرورت  رابطه،  همین  در 
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پایش پاکسازی نیز اهمیت پیدا می کند.
گاروی، خصوصیات و مزایای سیستم هایی 
دستمال های  از  آنها  در  که  برشمرد  را 
در  می شود.  استفاده  پاکسازی  برای  آماده  
برخی بررسی ها، تغییر وضعیت به این نوع 
 MRSA محیطی  بار  کاهش  به  سیستم ها، 
که  شد  مشخص  همچنین  کرد.  کمک 
پاکسازی، یک گام تعیین کننده در کاهش 
مکانیکی میکروارگانیسم ها و اسپورها بوده 
است.  برخورد  فوق العاده ای  اهمیت  از  و 
حتی اگر پس از آن، ضدعفونی هم صورت 
اگر  حتی  مثال:  عنوان  )به  باشد.  گرفته 
انجام  H2O2 هم  با  اتاق  ضدعفونی کردن 

شده باشد(. 
در  خود  مطالعات  دیگر  نتایج  گاروی، 
اتاق ها  انتقال میکروارگانیسم ها در  خصوص 
)Wards( را نیز ارائه داد که در آنها از طریق 
توالی یابی، کل ژنوم نشان داده شده بود. به 
از  یافته  انتقال  ارگانیسم های  می رسد  نظر 
طریق آب، نظیر پسودوموناس توسط قطرات 
و آیروسول  های آب منتقل می شوند. ایشان 

به  موضوع  این  بر  تأکید  با  را  خود  صحبت 
پایان برد که پاکسازی، خود یک علم است 
و  بگیرد  قرار  بررسی  و  توجه  مورد  باید  و 
آموزش داده شود. وی همچنین به این نکته 
اشاره نمود که به زودی یک جایزۀ PhD به 
شد.  خواهد  اهدا   CSC اخیر  رئیس  افتخار 
آدرس  در  زمینه،  این  در  بیشتر  اطالعات 

www.findaphd.com در دسترس است.

مورد  در  شفیلد،  از  درو«  »کارولین 
با   )OELs( شغلی  مواجهۀ  محدودیت های 
اهمیت  وی  کرد.  صحبت  شیمیایی  مواد 
خطر  ارزیابی  و  ایمنی  اطالعات  برگه های 
را توضیح داده و ابزارهای کنترلی مختلفی 
را برشمرد که به کاهش مواجهه )به عنوان 
در  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  مثال: 
محدودیت های  از  کمتر  حد  تا  فرآیند(، 
مواجهۀ شغلی کمک می کنند. الزم به ذکر 
از  استفاده  با  می توان  را  مواجهه  که  است 
نمود.  اندازه گیری  نمونه گیری  ابزارهای 
از  نمونه گیری  روش  درو  راستا،  این  در 

اگر چنین  داد.  را نشان  محیط و کارکنان 
دهندۀ  نشان  پایشگری،  سنجش های 
مواجهه  و  بوده  زیان آور  مواد  با  مواجهه 
باشد،  یافته  کاهش  امکان  حد  تا  قباًل  نیر 
سالمتی  لحاظ  به  پیگیری  است  ممکن 
بهتر  خصوص  این  در  باشد.  نیاز  مورد 
باشیم   )Proactive( فعال  پیش  که  است 
منتظر  نباید  مثال:  عنوان  به  فعال.  غیر  تا 
وقوع اثرات نامطلوب سالمتی باشیم. درو با 
آوردن مثال هایی در مورد پراستیک اسید 
و هیدروژن پراکسید و محدودیت مواجهۀ 
شغلی مربوط به آنها، رویکرد اتخاذ شده را 
تشریح نموده و از این طریق به جمع بندی 

رسید.

»دیوید جنکینز«، در مورد میکروبیولوژی 
آندوسکوپ  بازپردازش  با  ارتباط  در  آب 
با تشریح  گزارش داد. وی صحبت خود را 
یک فرآیند مراقبت از سالمت آغاز کرد که 
در آن ایمنی از نقش حیاتی برخوردار است. 
است  وابسته  به یک جزء مهم  فرآیند  این 
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بر محصوالت  آژانس نظارت  که تحت نظر 
بهداشتی و دارویی بریتانیا )MHRA( نیست 
و آن جزء، آب بود. آب همچنین؛ سنگ بنای 
بازپردازش آندوسکوپ بوده و گاهی اوقات 
شرایط  به  دستیابی  برای  تالش  هنگام  در 
زیان بارتر  می تواند  آندوسکوپ،  مطلوب 
آندوسکوپ ها،  مناسب  بازپردازش  باشد. 
متقاطع  عفونت  انتشار  از  اجتناب  کلید 
تأکید  جنکینز  است.  بیمار  به  بیمار 
اورژانسی  مشکل  با  زمینه،  این  در  که 
مواجهیم  دارو  چند  به  مقاوم  باکتری های 
اما این مشکل به مثابۀ نوک کوه یخ است. 
و  پسودوموناس  نظیر  شایع،  ارگانیسم های 
شناسایی  باید  محیطی  مایکوباکتریوم های 
و کنترل شوند. مایکوباکتریوم های محیطی 
که  چرا  باشند.  ویژه ای  مشکل  می توانند 
این امکان وجود دارد زیر میکروسکوپ؛ با 
مایکوباکتریوم توبرکلوز اشتباه گرفته شوند 
که این امر به نوبۀ خود منجر به تشخیص 
اشتباه خواهد شد. نه تنها آندوسکوپ، که 
شیرهای  همچون  فرعی  قطعات  از  برخی 
آلوده  آب  توسط  است  ممکن  نیز  راه  سه 

شوند.
نظیر  مشکالتی  مورد  در  جنکینز 
از  ناشی  آلودگی  و  بیوفیلم  تشکیل 
طریق  از  یافته  انتقال  میکروارگانیسم های 

آب؛ توضیحات مفصلی ارائه داد. یک سری 
ارتباط  در  نیز  اجرا  قابل  قانونی  الزامات 
و  آب  شرکت  یک  توسط  که  آب شرب  با 
این  طبق  شدند.  تدوین  شده،  فراهم  برق 
الزامات، آب »سالم« خوب است اما مترادف 
با آب استریل نمی باشد. همچنین این آب، 
الزاماً برای شستشوی آندوسکوپ ها مناسب 
به مراکز درمانی  نیست. جنکینز گفت که 
خاصی ابالغ شد که سریعاً به آب شرب با 

کیفیت مناسب دسترسی پیدا کنند.
پیش  مشکالت  از  تعدادی  جنکینز، 
به  دستیابی  برای  تالش  هنگام  در  رو 
میکربیولوژیک  سختگیرانۀ  استانداردهای 
شده  منتشر  اثر  یک  به  و  داده  توضیح  را 
اعمال  از  که  کرد؛  اشاره  اسکاتلند  از 
استاندارد  انحرافات  اساس  بر  محدودیت ها 
ثابت  پایه، دفاع می کرد.  از مقادیر طبیعی 
شد که فقدان آزمایشگاه های میکروبیولوژی 
محیطی داخل بیمارستانی نیز یک مشکل 
فراوان  آزمایشات  انجام  بحث  در  رو  پیش 
بیماران که  اثرات آب شستشوی  می باشد. 
حاوی مقادیر باالیی از باکتری هاست، باید 
با  وی  بگیرد.  قرار  بیشتری  بررسی  مورد 
بحث در مورد چالش ها و راه حل های آینده، 
آنالیز  تکنیک های  از  استفاده  جمله  از 
تکنیک  ها  این  آیا  اینکه  بر  مبنی  مولکولی 

خواهند توانست؛ دریافت، پردازش و انتشار 
سریع تر نتایج را امکان پذیر کنند یا خیر، به 

جمع بندی صحبت های خود پرداخت.

در   ،NHS بیمه ی  از  وینبرن«  »مایک 
مورد زه کشی های بیمارستانی صحبت کرد. 
حاصل  بیمارستانی  زه کشی های  آیا  اینکه 
سرچشمۀ  یا  هستند  انسان  نبوغ  نهایت 
یافته های  به  اشاره  با  وی،  عفونت؟ 
توانستند  اسنو«؛ که  و »جان  »زاملوایس« 
لندن  در  اپیدمیک  موارد  میان  ارتباط 
کنند،  شناسایی  را  آب  پمپ های  محل  و 
بهداشت  خاستگاه  مورد  در  صحبت  به 
بنابراین می توان گفت که؛ شیوۀ  پرداخت. 
بهبود  جهت  در  محرکی  عنوان  به  وبا 

سیستم فاضالب عمل کرد.
از  عفونت ها  نیز،  روز  امروزه  حتی 
در  فاضالب  لوله های  و  روشویی ها  طریق 
در  می کنند.  پیدا  گسترش  بیمارستان ها 
کوهن«،  »یواخیم  میالدی،   1960 دهۀ 
از  عفونت  انتقال  سمت  به  را  توجهات 
کرد  جلب  آب  زه کشی های  و  روشویی ها 
اما یافته های او در ابتدا نادیده گرفته شد. 
این  تداوم  که  ساخت  خاطرنشان  وینبرن 
با  او  است.  شایع  شده،  منسوخ  دکترین 
روشویی هایی  متعدد،  تصاویر  از  استفاده 



33 Summer   2022
NO. 9Sterilization Special Journal

شده  ساخته  نامناسب  صورت  به  که  را 
متر   2 تا  را  قطره ها  می توانستند  و  بودند 
از اطراف شیر آب پخش کنند، نشان داد. 
مدرن،  اماکن  از  بسیاری  در  رو،  همین  از 
نظیر داروخانه های بیمارستانی یا اتاق های 
ایزوله؛ دیگر روشویی در اتاق بیمار یا اتاق 
کار نصب نمی شود و دست ها قبل از ورود 

شسته می شوند.
سیستم  به  همگی  آب  زه کشی های 
در  و  می شوند  ختم  مشابهی  لوله کشی 
نشده،  پر  سیفون  یا  انسداد  نظیر  مواردی 
گسترش  افزایش  به  منجر  می تواند 
به  حتی  و  شده  نواحی  دیگر  به  میکروبی 
مختلف  طبقات  بین  نیز  عمودی  صورت 
توسعه یابد. موادی که به عنوان غذا توسط 
وارد  از  پس  می شوند،  متابولیزه  باکتری ها 
شدن به درن )زه کشی( باعث ایجاد بیوفیلم 
میکروارگانیسم ها  نتیجه؛  در  می شوند. 
به  درن  از  قطره  صورت  به  می توانند 
فقط  کنند.  پیدا  گسترش  اطراف  محیط 
دارو  چند  به  مقاوم  میکروارگانیسم های 
بلکه  هستند،  مشکل آفرین  که  نیستند 
ارگانیسم ها نیز حائز اهمیت هستند.  دیگر 
وینبرن تاکید کرد که پسودوموناس بخشی 
از فلور نرمال نیست. با این وجود، اقدامات 
کمک  مختلف  جهات  در  می تواند  مشابه 
کننده باشد: وینبرن موردی را گزارش کرد 
که در آن اقدامات بهداشتی انجام شده به 
منظور مقابله با ارگانیسم های مقاوم، منجر 
به کاهش بار پسودوموناس نیز شده بود. در 
هلند، معرفی مفهوم »بهداشت بدون آب« 
نظیر اقدام به حذف روشویی در اتاق بیمار، 

به پایان طغیان عفونت کمک کرد.

استفادۀ  مورد  در  بانکروف«  »ریچارد 
و  ضدعفونی  در  استانداردها  از  عملی 
بازپردازش تجهیزات پزشکی صحبت کرد. 
وی به استانداردهای متعدد و دیگر مقررات 
در حال اجرا اشاره کرد که در حال حاضر 
در   )Post-Brexit( پسابرگزیت  دورۀ  در 
هستند.  اروپا  اتحادیۀ  از  متفاوت  بریتانیا، 
بریتانیا  خود  قانونگذاری  وجود،  این  با 
اساس  بر  پزشکی،  تجهیزات  خصوص  در 
اروپا  اتحادیۀ  پزشکی  تجهیزات  مقررات 
توسعۀ  حال  در  بریتانیا  اما  است.  استوار 

است.  خود  شده« ی  تعیین  »استاندارهای 
استاندارد  یک  توسعۀ  فرآیند  بانکرافت، 
و  کرده  تشریح  را  هماهنگ  و  متناسب 
تاکید نمود که تمام استانداردها متناسب و 
هماهنگ نیستند. نمادهای متناسب، نظیر 
دهندۀ  )نشان   »MD« با  برچسب گذاری 
عبارت ابزار پزشکی( به جایگزینی متن؛ به 
ویژه در اتحادیۀ اروپا که در آن بیش از 20 
 .)ISO-15223(زبان وجود دارد؛ کمک کرد
با جزئیات بیشتری برخی  بانکرافت سپس 
از 42 استاندارد در حال توسعه را تشریح 
استریالیزها  برای  مشترک  )الزامات  کرد. 
تجهیزات  نهایی  استریلیزاسیون  جهت 
پزشکی در تأسیسات بهداشتی(، به عنوان 
استانداردهای  برای  مشترک  قالب  یک 

استریلیزاسیون مورد استفاده قرار گرفت.
اطالعاتی  به   ،ISO-17664 استاندارد 
فراهم  سازنده  شرکت  توسط  باید  که 
استانداردهای  همانند  و  دارد  اشاره  شوند، 
استریلیزاسیون با اتیلن اکسید و اشعه؛ که 
صنعتی  استریالیزرهای  ویژۀ  توجه  مورد 
قرار دارند، تحت بازبینی قرار گرفته است. 
 ISO/AWI استاندارد  انتشار  می رود  انتظار 
TS-5111 که کیفیت آب مورد استفاده در 
استریلیزاسیون را تنظیم می کند، در سال 

2023 صورت پذیرد. 
هیدروژن  از  استفاده  با  استریلیزاسیون 
یک   ،)VH2O2( شده  بخار  پراکسید 
 EN-17180 در  که  است  ویژه  موضوع 
یا   EN-14937 فرآیند  استانداردهای  و 
پرداخته  آن  به   ISO-22441 پیش نویس 
استریلیزاسیون  اینکه  وجود  با  است.  شده 
با بخار آب مدت ها قبل معرفی شده است، 
در  بین المللی  نظر  توافق  این حال هیچ  با 
خصوص این فرآیند وجود ندارد. بانکرافت 
بیان کرد که ISO-285 نیز در یک آیندۀ 
قرار  بازبینی  مورد  کاماًل  پیشی بینی،  قابل 

خواهد گرفت. 

در  ایزوفارم  شرکت  از  مین«  »آیان 
سریع  روش  یک  شرکت،  از  دیگری  ارائۀ 
مایکوباکتریوم  شناسایی  برای  جدید  و 
گونۀ   100 از  بیش  بین  از  داد.  نشان  را 
توبرکلوزیس  مایکوباکتریوم  مایکوباکتریوم، 
و مایکوباکتریوم لپره، به عنوان پاتوژن های 

توسط  عفونت   اما  شده اند  شناخته  مرتبط 
دیگر گونه ها نیز در افراد دچار نقص سیستم 
چالش های  وی  می افتد.  اتفاق  ایمنی 
روش  اعتبارسنجی  و  توسعه  در  رو  پیش 
کرد.  تشریح  را  مایکوباکتریوم ها  شناسایی 
نظر  از  مایکوباکتریوم ها  سلولی  دیوارۀ 
آن  علت  و  است  بدنام  شکستن  دشواری 
جنس  از  آبگریز  ضخیم  الیۀ  وجود  نیز 
این،  بر  عالوه  می باشد.  مایکولیک  اسید 
باید بتوان وضعیت های؛ زنده و قابل کشت 
از  را   )VBNC( کشت  غیرقابل  و  زنده  و 
این  آیا  که  بود  این  سؤال  داد.  افتراق  هم 
خطرناک  بیمار  برای  می توانند  وضعیت ها 

باشند یا خیر؟

نقش  مورد  در  کالدونیا«،  »آندرسون 
روش های  و  عفونت زدایی  در   qPCR
توضیح  او  کرد.  صحبت  آینده  تشخیصی 
و  می کند  کار  چگونه   PCR که  داد 
می شوند.  تولید  چگونه   DNA نسخه های 
به  نیاز  روش،  این  کمی سازی  برای 
داریم  فلوئورسنت  با  برچسب گذاری 
»CT«های  تعداد  افزایش  وی   .)qPCR(
ویروس  با  عفونت  دوران  در  شده  انجام 
 qPCR مزیت  کرد.  تشریح  را  کووید-19 
مبتنی  شناسایی  روش های  با  مقایسه  در 
عالوه  است.  آن  بیشتر  سرعت  کشت،  بر 
جمله  از  میکروارگانیسم ها،  تمام  این؛  بر 
می توان  را  کشت  غیرقابل  ارگانیسم های 
برای   qPCR کرد.  شناسایی  روش  این  با 
نیز  مایکوباکتریوم ها  شناسایی  و  کشت 
استفاده می شود؛ به ویژه در مواقعی که در 
به  و  بود  خواهد  زمانبر  کشت  فرآیند  آنها 
 qPCR روش  آن،  تکرارپذیری سریع  لطف 
بهتر  کنترل  و  عفونت  دورۀ  مدیریت  به 

مایکوباکتریوم ها کمک می کند.

در  توماس«،  »مالکوم  مشاور؛  مهندس 
تأسیسات  در  تهویه  استانداردهای  مورد 
در  نیز  و  بازپردازش  عفونت زدایی/ 
فنی  »تفاهم نامۀ  به روزرسانی  مورد 
 HTM-01-03( مربوطه  بهداشتی« ی 
استانداردهای تاسیسات ضدعفونی( صحبت 
طوالنی  بسیار  فرآیند  یک  بازبینی،  کرد. 
کارخانه های  که  داد  توضیح  توماس  بود. 
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از  پس  و  می کردند  مشارکت  باید  سازنده 
انتشار HTM جدید نیز از آن شاکی بودند. 
بخش  دو  از   )2021 )سال   HTM-01-03
تشکیل می شد که بخش A به مشخصات، 
تهویۀ  سیستم های  آزمایش  و  نصب 
تمام  برای  بخش  این  می پردازد.  بهداشتی 
یافته  ارتقا  تجهیزات  و  جدید  تجهیزات 

استفاده می شود.
یکی از اهداف HTM بازبینی شده، کاهش 
کربن  سیاست  از  حمایت  و  انرژی  مصرف 
این وجود، سیستم های  با  بود.  صفر دولت 
نیاز  بیشتری  فضای  به  جدید  تجهیزاتی 
در  ساختمان ها  در  همواره  که  داشتند 

دسترس نبودند.
یک  مورد  در  مثالی  آوردن  با  توماس 
آندوسکوپ،  ضدعفونی  )بخش(  دپارتمان 
از  یافتن  اطمینان  نظیر  مهمی  نکات 
غیر  بخش  به  تمیز  بخش  از  هوا  جریان 
یعنی  اتفاق؛  این  داد.  توضیح  را  تمیز 
غیر  بخش  به  تمیز  بخش  از  هوا  هدایت 
به  دیگر،  نیاز  مورد  عوامل  کنار  در  تمیز، 
یک افت فشار متناظر در حد 10 پاسکال 
هوای  مؤثر  مسیریابی  داشت.  نیاز  نیز 
از  حفاظت  نظر  از  نیز  خروجی  و  ورودی 
برای  بنابراین  بود.  اهمیت  حائز  پرسنل 
مثال؛ هوای باالی روشویی ها، یعنی جایی 
در   )Pre-cleaning( پاکسازی  پیش-  که 
آن انجام می شود، به بیرون هدایت می شد. 
در خصوص مواد شیمیایی، رعایت احتیاط 
توصیه شد؛ در اغلب مواقع بطری ها باز رها 
می شد  را  شیمیایی  مواد  بوی  و  می شدند 
استنشاق کرد. در این صورت خطر نیز به 
را  موضوع  این  می شد.  داده  تذکر  پرسنل 
که  هوا  تبادل  سرعت  افزایش  با  نمی توان 
فقط باعث تسریع تبخیر مواد شیمیایی و 
حل  شد،  خواهد  مشکل  تشدید  احتمال 

کرد.

آسکوالپ  شرکت  از  کریمز«  »جرارد 
AG، در مورد پاکسازی و شناسایی بقایای 
این  اینکه  برای  کرد.  صحبت  پروتئینی 
انجام  به  نیاز  باشد،  اعتماد  قابل  فرآیند 
که  کرد  تأکید  کریمز  بود.  اعتبارسنجی 
برای یک پاکسازی خوب، عناصر متعددی 
باید با هم کار می کردند که این عناصر، از 

از طریق پیشبرد صحیح فرآیند  بار  مونتاژ 
واقعی تا پایداری و تکرارپذیری مؤلفه های 
پروتئین روی  بود. شناسایی  فرآیند متغیر 
روزمره  غبارهای  و  گرد  که  ابزارهایی 
استفاده،  از  پس  می کنند،  نگهداری  را 
بازپردازش و نیز انجام بررسی های متداول 

بر روی آنها؛ پازل را کامل می کند.
چگونه باید با تغییرات فرآیند که کنترل 
فرآیند را با مشکل مواجه می کنند، برخورد 
گایدالین های  کریمز،  راستا،  این  در  کرد؟ 
اول  گایدالین     کرد:  مقایسه  را  مختلف 
برای  که  بود  آلمانی ها  رویکرد  مورد  در 
روش  و  کریل  گیره های  از  اعتبارسنجی 
گایدالین     و  می کردند  استفاده  فلوئورسنت 
بود  بریتانیایی ها  رویکرد  مورد  در  نیز  دوم 
که بدون هیچ شستشویی انجام می شد. وی 
آزمایشات اعتبارسنجی خودش را هم ارائه 
مختلف  آزمایش  محیط های  اینجا  در  داد. 
مورد استفاده قرار گرفتند؛ از جمله: خون 
گوسفند، محیط آزمایش ادینبرگ و غیره. 
با استفاده از ابزارهای مفصل دار جداشدنی، 
امکان پذیر  مفصل  داخل  در  نتایج  بررسی 
زمان  شامل:  مختلف  مؤلفه های  بود. 
موقعیت دهی  بارگذاری،  الگوی  پاکسازی، 
فرآیند  چالش  دستگاه های  و  ابزارها 
بهترین  به  دستیابی  منظور  به  )PCDs(؛ 
کریمز  شدند.  داده  تغییر  ممکن  نتیجۀ 
ویژه  به  بیشتری  مطالعات  که  کرد  عنوان 
در خصوص موقعیت دهی به ابزارها در حال 

انجام است.

»وال اوبراین« در آخرین ارائه؛ چشم انداز 
»استریل مجدد« در60 سال آینده را مورد 
کاوش قرار داد. وی به توصیف چالش های 
استریل  حوزۀ  وارد  که  زمانی  در  موجود 
گونه  هیچ  زمان  آن  پرداخت.  بود،  شده 
نداشت.  وجود  کیفی  کنترل  سیستم 
منسوجات هنوز در سینی ها مورد استفاده 
قرار می گرفتند و سوزن ها هم قابل استفادۀ 
مجدد بودند. ردیابی هنوز یک مفهوم بیگانه 
نیازی نسبت  و در حقیقت هنوز هیچ  بود 
از  یکی  مثال؛  برای  نداشت.  وجود  آن  به 
ابزارهای  کاربران،  که  بود  این  چالش ها 
استریل  دستگاه  از  تازگی  به  که  را  گرمی 
خنک  آب  زیر  بودند،  شده  خارج  کننده 

نگیرند. قابل باور نیست که آیا این، همان 
مردم  که  است  گذشته«  خوب  »روزهای 
می کنند؟  صحبت  موردش  در  کماکان 
اوبراین یادآور شد که حتی در آن روزگاران 
نیز، CSC کمک شایانی برای حفظ بهترین 

عملکرد بود.
و  استانداردها  از  تعدادی  اوبراین، 
کیفیت  ارتقای  باعث  که  را  مستنداتی 
برد.  نام  بود،  شده  استریلیزاسیون 
مرتبط  استاندارد   150 از  بیش  امروزه، 
فزایندۀ  سیر  دارد.  وجود  عفونت زدایی  با 
و  ابزارها  نظیر  پیچیده تری  ابزارهای 
پروسیجرهای روباتیک نیز منجر به تشدید 
نگاهی  با  شده اند.  استریلیزاسیون  الزامات 
به آینده یا تا حدودی به آنچه که در حال 
حاضر شاهد آن هستیم، اوبراین روبات هایی 
اتاق  پاکسازی  به  قادر  که  داد  نشان  را 
هواپیماهای  از  پرده  همچنین  او  هستند. 
به  قادر  که  برداشت  سرنشینی  بدون 
هستند.  پزشکی  ابزارهای  و  داروها  انتقال 
آزمایشی،  نانوروبات های  مثال:  عنوان  به 
قادر به رساندن دارو به سلول های سرطانی 
 60 در  می تواند  که  تکنولوژی ای  هستند. 
سال آینده وارد جریان زندگی روزمره شود.

از جمله مهمترین چالش هایی که پیش 
روی آیندۀ بشر قرار دارد، می توان گفت که 
انتشار  کاهش  و  سبز  کار  دستور  پایداری، 
حوزۀ  در  چه  پیشرفت ها  و  است   CO2
فنآوری و چه در حوزۀ الزامات قانونی ادامه 
که  داشت  تأکید  اوبراین  داشت.  خواهد 
ایمنی بیمار، علیرغم وجود همۀ موارد باید 

همچنان اولویت اول باقی بماند.
ترتیب، شصتمین نشست ساالنۀ  این  به 

CSC نیز به پایان رسید. 

به  بیشتر  رویداد های  از  اطالع  برای 
نشانی اینترنتی 

 »http://centralsterlilisingclub.org«
مراجعه نمایید.
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ضدعفوین کردن ابزارهای نیمه حیایت پزشیک اب 
استفاده از دسمتال.  آیا واقعا ممکن  است؟

ترجمه و تألیف: حمید زارع
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استریلیزاسیون  ژورنال  در  مقاله ای 
سونوگرافی ها  پروب  »ضدعفونی  برای 
توسط دستمال« منتشر شده بود و دکتر 
»وینفرد میشل« این مقاله را از نظر علمی 

به چالش کشیده است.

نامه به ویرایشگر از: دکتر وینفرید 
تور  کاسلر   ،DWM پروفالبور  میشل، 

20، ۳4414 واربورگ، آلمان.
برای مقالۀ »بحث: ضدعفونی کردن 
با  پزشکی  نیمه حیاتی  ابزارهای 

استفاده از دستمال«

بازپردازش  وظیفۀ  که  متولیانی  تمام  به 
ابزارهای  بازپردازش  مرکز  یک  در  ابزارها 
پزشکی )RUMED( را بر عهده دارند، بارها 
و بارها گفته می شود که ابتدا باید پاکسازی 
ابزار پزشکی انجام شود و تنها پس از انجام 
موفقیت آمیز این کار مطابق با الزامات مرتبط 
است که می تواند راه را برای گام مؤثر بعدی 
یعنی ضدعفونی یا استریل سازی هموار کند. 
این اصل در گایدالین های ارائه شده توسط 
 ،)DGKH( انجمن بهداشت بیمارستانی آلمان
و   )DGSV( آلمان  استریل  تدارکات  جامعۀ 
آماده سازی ابزار گروه کاری )AKI( نیز ارائه 
پایش  و  اعتبارسنجی  برای  و  است  شده 
و  پاکسازی  خودکار  فرآیندهای  معمول 
و  پزشکی  ابزارهای  حرارتی  ضدعفونی 
همچنین برای اعتبارسنجی پاکسازی دستی 
پزشکی  ابزارهای  شیمیایی  ضدعفونی  و 
قرار  استفاده  مورد  نیز  دست  از  استفاده  با 
به  این خصوص، شاید عجیب  می گیرد. در 
بدانیم هنگام بحث در مورد  برسد که  نظر 
سـونـوگـرافـیـک  مـبدل هـای  بازپردازش 
بودن  پذیرش  قابل  نیمه حیاتی،  )پروب ها( 
نظر  اختالف  محل  دستمال،  با  ضدعفونی 
مورد  در  مرجعی  هیچ  عموماً  اما  است 

پاکسازی این مبدل ها وجود ندارد.
پاکسازی شود،  به  اشاره ای که  گونه  هر 
انجام  از  است  مختصری  نکته ی  مبین 
نه  و  دستمال ها  از  استفاده  با  پاکسازی 
تعدادی  نظر  طبق  چنانچه،  بیشتر.  چیز 

استفاده  با  ضدعفونی  متخصصین،  از 
نیست.  اعتبارسنجی  قابل  دستمال  از 
می تواند  چگونه  دستمال  با  پاکسازی 
استاندارد  یک  کند؟  برآورده  را  الزامات 
دوگانۀ غیر قابل قبول در اینجا وجود دارد!

نیمه  حیاتی  مبدل های  معمول،  طور  به 
سونوگرافیک با یک غالف حاوی ژل منتقل 
کننده مورد استفاده قرار می گیرند که تا حد 
پیشگیری  بیمار  از  ناشی  آلودگی  از  زیادی 
می کند. با این وجود، آلودگی ناشی از مالش 
)Smear contamination( در ژل به ویژه در 
انتهای  هنگام خارج کردن غالف محافظ در 
انجام سونوگرافی، همچنان ممکن است اتفاق 
بیفتد. در این صورت آلودگی خیلی کم خواهد 
بود و مطلقاً نیازی به انجام آزمایشات شناسایی 
وجود  ابزار  بودن  پاک  تأیید  پروتئین، جهت 
ندارد. در مبدل های سونوگرافی، سطح انتقال 
آلودگی ژل بسیار باال است و در صورتی که 
این آلودگی به شکلی مناسب برطرف نشود، 
می تواند اثرات نامطلوبی در نتیجۀ ضدعفونی 
اعتبارسنجی  پاکسازی  چنانچه  باشد.  داشته 
شده باشد، در این صورت تنها نشانگر مناسب 

می تواند ژل باشد و باید ژل را مورد بررسی قرار 
داد. ژل از کربومر تشکیل شده است و تنها 
نتیجه ای  با یک آزمایش شناسایی پروتئین، 
آزمایش  از  باید  بنابراین  نمی شود.  حاصل 
 DEN EN دیگری نیز بهره برد. به عنوان مثال؛
ISO 15883-5، مقدار کل کربن آلی را در حد 
هشدار 6 میکروگرم کربن در سانتی متر مکعب 
برای  اینجا  در  مشخص می کند که می تواند 

بررسی پاکسازی مورد استفاده قرار بگیرد.
با  شستشو  بر  )مبتنی  عملی  آزمایشات 
روی   )TOC اندازه گیری  و  خالص  فوق  آب 
مبدل های سونوگرافی شستشو داده شده با 
دستمال، نشان داد که عبور از مقادیر هشدار 
می توان  رو  همین  از  می افتد.  اتفاق  بارها 
نهایی ضدعفونی، تحت  گام  فرض کرد که 
تأثیر نامطلوب بقایا قرار می گیرد و نمی تواند 
موثر باشد. پس این قضیه صرفنظر از روش 
مورد استفاده صادق است. چنانچه پاکسازی 
به طور صحیح و عینی اعتبارسنجی نشده 
باشد، باید غیرقابل اعتبارسنجی قلمداد شود. 
از همین رو نخست باید مشکالت مرتبط با 

پاکسازی و اعتبارسنجی آن حل شوند.
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ترجمه و تألیف: حمید زارع

ابیق مانده هیدروژن پروکسید1  پس از 

اسرتیلیزاسیون در دمای اپیین ) اسرتیالیزر پالمسا(

آیا ریسیک برای اپراتورهای اسرتیلیزاسیون وجود دارد؟

• ان رانجیت، ام الرنت

• واحد استریلیزاسیون مرکزی، خدمات داروسازی، بیمارستان دانشگاه روئن2، خیابان اول ژرمونت۳، ۷۶00 روئن، فرانسه

1. Hydrogen Peroxide
2. Rouen
3. Germont
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چکیده: 
با  پایین  دمای  در  استریلیزاسیون 
تبخیر  پرکسید  هیدروژن   از  استفاده 
روش های  از  یکی  به   )H2O2( شده 
تبدیل  بیمارستان ها  در  محبوب 
 H2O2 است   ممکن  اگرچه  است.  شده 
تماس  میزان  حداکثر  ولی  سمی باشد 
)در  ساعت   ۸ در   1PPM ماده  این  با 
در  است.  شده  گرفته  نظر  در  فرانسه( 
رابطه  در  کمی  اطالعات  حاضر  حال 
تکنسین ها،  مداوم  مواجهۀ  نحوۀ  با 
ماده  این  با  بیماران  یا  و  کنترل کننده 

وجود دارد. 
از  استفاده  با  مقالۀ حاضر  رو،  این  از 
 )V+Pro+1( استریلیزاسیون  روش های 
بر   )Sterisشرکت  V-Pro max( و 
پس   H2O2 رسوبات  اندازه گیری  روی 
پایین  دمای  در  استریلیزاسیون  از 
ریسک  صورت  بدین  تا  می پردازد 
برای  را  ماده  این  معرض  در  قرارگیری 

افراد مختلف بسنجد.
تیم  که  داده اند  نشان  نتایج 
شامل  که   ،H2O2 استریلیزاسیون سازی 
بیماران می باشد، چندان در  و  کاربران 

به  ندارند.  قرار  ماده  این  مداوم  معرض 
به  نظر می رسد وجود مشکالت مربوط 
مسمومیت پس از قرارگرفتن در معرض 
تنهایی  به   H2O2 است. گرچه  ماده  این 
یک اکسید کنندۀ قوی است. مکانیزم 
سیتوتوکسیک این ماده بر اساس تولید 
رادیکال های OH می باشد و این ماده به 
تنهایی بسیار واکنش پذیر است. میزان 
می توان  را  ماده  این  حاد  بودن  سمی 
سفید  همچنین  و  آن  پایین  تراکم  از 
شدن پوست به هنگام مواجهه با مقدار 
کمی از این ماده، خاصیت خورندگی و 
خارش آوری آن مشاهده کرد. عالوه بر 
استنشاق  هنگام  به  است  ممکن  این، 
و  گلو  بینی،  ناحیۀ  ماده،  این  بخارات 
شوند.  ملتهب  شدیداً  تنفسی  مجاری 
در حال حاضر اطالعات کمی در رابطه 
در  ماده  این  دوره ای  مسمومیت  با 
که  است  ذکر  به  الزم  است.  دسترس 
آزمایشی  مطالعات  در  تناسلی  سمیت 
گرفتن  قرار  تنها  است.  نشده  مشاهده 
ما در در معرض این ماده و البته نسبت 
مسمومیت  به  منجر  آن  سمی  دوز  به 
رابطه  در  اطالعاتی  است.  شده  جنین 

عوامل  یا  سرطان زا  عوامل  وجود  با 
تأثیرگذار بر تولید مثل انسان ها وجود 

ندارد.
توضیحاتی  باید  مسئول  نویسندگان 
را در رابطه با حداکثر میزان در معرض 
با  شیمیایی  مواد   )OEL( گرفتن  قرار 

احتمال سمی بودن آن ارائه کنند.
علمی  پژوهش های  ملی  موسسۀ 
برای   OEL میزان  فرانسه  در   )INRS(
کرده  تعیین   1PPM حدود  در  را   H2O2

در  می تواند  اپراتور  یک  یعنی  است. 
معرض  در  ساعته   ۸ کاری  روز  یک 
اگرچه  بگیرد)۳(.  قرار   H2O2 از   1PPM
احتمال  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
تا  استریلیزاسیون  دستگاه  از  استفاده 
این  اینکه  کما  ندارد.  وجود  اندازه  این 
مقدار در آلمان یا ایاالت متحدۀ آمریکا 
0.5PPM است. هرچند برای اطمینان از 
نیاز  بیشتری  تحقیقات  به  موضوع  این 

است.

 مقدمه:
از  متعددی  روش های  حاضر،  درحال 
در   )LTS( پایین  دمای  در  استریلیزاسیون 
استفاده  با  استریلیزاسیون  است.  دسترس 
 )H2O2( شده  تبخیر  پرکسید  هیدروژن  از 
یکی از معمول ترین روش های مورد استفاده 
استفاده  دلیل  است.  بیمارستان ها  در 
غیرمیکروبی  فعالیت های  روش؛  این  از 
استفادۀ  پایین،  سقط  احتمال   ،H2O2

عوامل  با  آن  مواد خوب  و سازگاری  راحت 
استریلیزاسیون است.

 کلمات کلیدی:    
استریلیزاسیون در دمای پایین، هیدروژن 
پرکسید، سمیت، رسوبات، در معرض قرار 

گرفتن

غیرسمی  عوامل  به  خود   این  بر  عالوه 
اینرو  از  می شود.  شکسته  اکسیژن(  و  )آب 
دمای  در  استریلیزاسیون  روش  صاحبان 
پایین ادعا می کنند که این روش کاماًل مؤثر 
بوده و استفاده از آن برای کاربران امن است.
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در   )ECHA( اروپا  شیمیایی  مواد  آژانس 
ارزیابی  موضوع  با  خود   2003 سال  گزارش 
میزان ریسک، اظهار داشته که اطالعات کمی 
دسترس  در  بودن  سمی  میزان  با  رابطه  در 
از  شده  استخراج  مقادیر  حال،  این  با  است. 
اندازه گیری های صورت گرفته از مقدار اعالم شده 
توسط OEL در محیط کاری تجاوز نمی کند، اما 
در معرض قرارگرفتن های کوتاه مدت در برخی 
از روندها مشاهده شده است که در این موارد  
بود )4(.  یا دوز شده  به صورت دستی، رقیق 
توصیه شده است؛ برای مواد خطرناکی مانند  
که نمی توان برایشان زمان در معرض قرارگرفتن 
یک  از  بیشتر  کرد،  مشخص  را  طوالنی مدت 
پنجم حدود مجاز مواجهۀ شغلیSTEL(4( در 8 
ساعت استفاده نشود. چرا که تنها میزان سمیت 

حاد نشان داده شده است.
با  رابطه  در  کمی  تحقیقات  حال  به  تا 
میزان قرارگیری کارکنان در معرض  انجام 
این  بررسی  به  اصلی  مقالۀ  دو  است.  شده 
در  که  اول  مطالعۀ  پرداخته اند.  مسئله 
پس  را  باالیی  سطح  گرفته،  صورت  ژاپن 
کننده  استریلیزاسیون  درهای  بازکردن  از 
نشان داده  پایین در محیط کاری  با دمای 
است که مقدار آن در برخی از موارد به بیش 
نویسندگان  اگرچه  می رسد.   80PPM از 
استفاده  پیامد  مقادیر،  این  که  دادند  نشان 
حذف  از  که  بوده  کاتالیزگر  فیلترهای  از 
می کند.  جلوگیری  چرخه  انتهای  در   H2O2

بیمارستان های  در  شده  انجام  دوم  مطالعۀ 
تراکم مواد  آمریکای شمالی نشان داده که 
از  معموال  کاری،  محیط  در  شده  استفاده 
1PPM بیشتر می شود. اگرچه حالت نامبرده 
که  می دهد  رخ  بیمارستان هایی  در  بیشتر 
بدون  اتاق های  در  مختلف  »LTS«های  از 

تهویه استفاده می کنند )5-6(. 
درحال حاضر در کشور فرانسه تحقیقی در 
آنجایی  از  اما  است؛  نشده  انجام  زمینه  این 
که استفاده از LTS در بیمارستان های فرانسه 
افزایش یافته و همچنین استفاده از این روش 
برای اپراتورها تأیید شده است، باید اطمینان 
حاصل شود که قرار گرفتن روزانه در معرض  

مشکلی برای کارکنان به وجود نیاورد )7(. 

 مواد و روش ها:
اندازه گیری ها  کننده ها:  استریلیزاسیون 

استریلیزاسیون گر  دستگاه  از  استفاده  با 
و   V-pro 1+  )LTS( پایین  دمای  درۀ  دو 
هر  شدند.  انجام   )STERIS(  V-Pro MaX
دو این دستگاه ها می توانند یک چرخۀ 28 
دقیقه ای سطحی و یک چرخۀ 55 دقیقه ای 
 V-Pro .غیرسطحی و عمقی را انجام دهند
انعطاف پذیر  می تواند یک چرخۀ  نیز   maX

35 دقیقه ای را انجام دهد )8-9(. 

 V-Pro کننده  استریلیزاسـیون   دو  هر 
در  متراکــم  مــایع   %59 از  می توانند 
کنند  استفـاده  خــاص  کارتریج هــای 
 .)VAPROX HC sterilant STERIS(
می شود.  تبخیر  استریلیزاسیون  روند  طی 
کارتریج در  محل مناسبی از LTS قرار داده 
می شود. به هنگام حمل کارتریج، هیچ ارتباط 
مستقیمی بین و اپراتور وجود نخواهد داشت 

4. Short-term exposure limit 

جدول1: پیاده سازی اندازه گیری ها

روشنوع اندازه گیری
ردیاب جاسازی شده در جعبۀ مقوایی در بسته بندی کارتریج 

ردیاب قرار گرفته بر روی قسمت باز کارتریج پُردر یک کارتریج کاماًل باز 

ردیاب قرار گرفته بر روی قسمت باز کارتریج خالی در یک کارتریج خالی 

 ® V-Pro 1+ در فضای اطراف
قبل از چرخه 

ردیاب قرار گرفته بر روی در، کف و در قسمت 1/60 
متری )دهانۀ باال(

ردیاب قرار گرفته در 30 سانتی متری در که کاماًل باز شده در قسمت دهانۀ پس از چرخه  
است و این روند سریعاً پس از چرخه انجام می شود.

درون محفظۀ 
استریلیزاسیون کننده 

ردیاب درون محفظۀ خالی و در میان طبقۀ باالیی قرار 
داده می شود. 

ردیاب در بسته بندی )خالی یا همراه با MD( در بسته بندی 

ردیاب قرار داده شده بر روی یقۀ لباس در عوامل به هنگام تخلیه 

شکل 1: ویژگی تجهیزات پزشکی استفاده شده برای این مطالعه



41 Summer   2022
NO. 9Sterilization Special Journal

و این کارتریج تنها یک بار به هنگام قرارگیری 
در محل مناسب خود باز خواهد شد. 

 ردیاب هیدروژن پروکسید:
ردیاب  و  دسته  یک  از  استفاده  با   H2O2

)دراگر،  است  شده  شناسایی  شده  کالیبره 
X-am 5100(. حساسیت آن در حدود 0.1 
است.   20PPM الی   1.0 مقیاس  در   PPM
ردیاب یک اندازه گیری مداوم اعمال خواهد 
سنتیک  آوردن  دست  به  امکان  تا  کرد 
روی  بر  دستگاه  آالرم های  کند.  ایجاد  را 
1PPM و 2PPM برنامه ریزی شده اند )10(.

برای  شده  استفاده  پزشکی  تجهیزات 
آزمایش را »تست« کنید.

و  استاندارد  بار  آوردن  دست  به  برای 
نمونه  پنج  مثل،  تولید  نتایج  همچنین 
توجه  با  »تست«  پزشکی  تجهیزات  از 
انتخاب   )1 )شکل  هندسۀ  و  ترکیب  به 
بطری  جز  به  تجهیزات  این  تمامی  شدند. 
از  پس  مصرف(،  یکبار  )وسیلۀ  پالستیکی 

شستن دست ها مورد استفاده قرار گرفتند.

 بسته بندی:
بسته بندی TYVEK سیستم تک مرحله ای 
اسپانباند -  ملت بلون- اسپانباند )SMS( در 
این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. تمامی 
این موارد، توسط LTS برای  تایید شده اند. 

 پیاده سازی اندازه گیری:
جدول 1 چگونگی انجام اندازه گیری ها را 
در  اندازه گیری ها  تمامی  است.  داده  نشان 
اتاقی انجام شدند که استریلیزاسیون کننده ها 
دقیق تر  صورت  )به  داشتند  قرار  آنجا  در 

جدول 2: ترکیب بارها برای ارزیابی تاثیرات حجم بار 
بر روی تراکم هیدروژن پرکسید اندازه گیری شده 

هنگام بازشدن در، در انتهای چرخۀ سطحی

1 بطری پالستیکی 1 کابل ریتمولوژی30 بطری پالستیکی30 بطری پالستیکیترکیب بار
برای قطرۀ چشم

1 بطری پالستیکی 
برای قطرۀ چشم

ماکزیمم تراکم  و 
زمان رسیدن به آن

1.2PPM – یک 1.3PPM – 30 ثانیه
دقیقه و 20 ثانیه

0.5PPM – 1 دقیقه 
و 30 ثانیه

0.2PPM – 40 ثانیه0.1PPM – 30 ثانیه

2 دقیقه1 دقیقه3 دقیقه10 دقیقه10 دقیقهزمان پوسیدگی

می توان گفت در ناحیه توزیع قرار گرفته اند 
که با توجه به ISO8 تبخیر می شوند(.

 ارائـۀ نتایج:
متعددی  اندازه گیری های  که  آنجایی  از 
صورت گرفته است، نتایج با ارزش متوسط 
ارائه می شوند. نتایج ارائه شده در این قسمت 
نشان دهندۀ قرارگرفتن نسبی کارکنان در 
معرض محیط طی انجام فعالیت های مختلف 
درهای  بازکردن  کارتریج،  )ذخیره سازی 
استرلیزکننده  استرلیز شده( درون محفظۀ 

و در سطح بسته بندی است. 

 نتایج: 
ذخیره سازی:  کارتریج  و  کاری  محیط 
وقتی کارتریج باز نشده بود، هیچ رسوبی از 
در روند بسته بندی اولیه و ثانویه دیده نشد. 
در کارتریج خالی و استفاده شده: در دو 
کارتریج خالی و استفاده شده دیده شد اما 
برای  بوده است.   1PPM از  مقدار آن کمتر 
نمونۀ سوم، این مقدار طی10 ثانیه به 3.8 
دهانۀ  در  مستقیماً  ردیاب  رسید.   PPM

کارتریج قرار داده شد. 
از  پس  استریلیزاسیون کننده  دهانۀ  در 
بطری  حاوی30  پُر  بار  برای  چرخه:  یک 
 PPM  1.3  ,1.2 تراکم  دارای  با   پالستیکی 
کمتر،   MD بارهای حاوی  مشاهده شد. در 
 0PPM حدود  در  کمتری  بسیار  مقادیر 
نتایج در جدول  این  بود.  از  مشاهده شده 
بزرگتر  بار  حجم  وقتی  شده اند.  خالصه   2
باشد و یا زمانی که تانک پُر باشد )ماکزیمم 
ظرفیت(، تراکم  پس از بازکردن در بیشتر 

از بارهای کوچکتر خواهد بود.
محفظۀ  در  پروکسید  هیدروژن  رسوبات 

 2 شکل  خالی:  استریلیزاسیون کنندۀ 
درون  باری  اگر  حتی  که  داده  نشان 
را  رسوبات   نباشد،  استریلیزاسیون کننده 
استریلیزاسیون کننده  محفظۀ  در  می توان 
پایان  از  بعد  دقیقه   15 محفظه  دِر  یافت. 
چرخه باز می ماند. سپس پس از 15 دقیقه 
میانی  قسمت  در  ردیاب  و  شده  باز  در 

محفظه قرار داده می شود. 
 V-pro 1+ )برای   1PPM از  کمتر  تراکم 
 0PPM 0.7 بوده و پس از 6 دقیقه به PPM
 0.1 مقدار  این   V-pro maX در  می رسد. 
در   0PPM به  بازگشت  برای  است(.   PPM

محفظه به 15 دقیقه زمان نیاز است. 

که  می دهند  نشان  آمده  دست  به  نتایج 
استریلیزاسیون کننده  محفظۀ  بار  وقتی 
محفظه های  درون  بیشتری  بود،  بزرگتر 
همانطور  می شد.  دیده   ULTRA و   TYVEK
است،  شده  داده  نشان   3 شکل  در  که 
بارها  برای  بسته بندی،  نوع  دو  بین  مقادیر 
و  یکسان  بسته بندی های  برای  بود.  یکسان 
بیشتری  مقدار   یکسان،  پزشکی  تجهیزات 
درون محفظۀ بدون بار پس از یک چرخه با 
بار بزرگتر دیده می شد. مقادیر اندازه گیری 
شده برای دو بسته بندی متفاوت و بارهای 

مشابه چندان تفاوتی ندارد. 

درون  روی   بر  بسته بندی  تأثیرات   
محفظه )با بار یکسان(:

:V-Pro maX و v-Pro 1+ مقایسۀ
چندانی  تغییرات  آمده  دست  به  نتایج 
برای   V-Pro maX و   V-Pro 1+ بین  را 
بسته بندی یکسان نشان نمی دهند. اگرچه 
تراکم رسوبات برای ULTRA و TVYEK در 
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است.  بیشتر  استریلیزاسیون کننده  دو  هر 
مربوطه  دستگاه های  در  می رسد   نظر  به 
ULTRA و TVYEK )بطری های پالستیکی( 
مسئله  این  که  می شود،  حذف  سادگی  به 
ثابت می کند چرا  بیشتری در محفظه پیدا 

شده بود )شکل 4(. 

 تأثیرات مواد بسته بندی و نوع آنها 
بر روی  درون محفظه: 

 3 جدول  در  میانگین  مقادیر  تمامی 
که  می دهند  نشان  نتایج  شده اند.  خالصه 
تأثیر  بسته بندی  نوع  دستگاه،  یک  برای 
چندانی بر روی تراکم  اندازه گیری شده در 
محفظۀ استریلیزاسیون کننده برای SMS و 
میانه  تراکم   ULTRA برای  ندارد.   TYVEK
بیشتر بوده است. همچنین زمان مورد نیاز 
برای بازگشت به 0PPM در حدود 15 دقیقه 
برای هر یک از موقعیت ها برآورد شده است. 

 تأثیرات ترکیب بندی تجهیزات: 
همانطور که در شکل 5 نیز نشان داده شده 
است، وقتی تجهیزات از شیشه یا استیل ضد 
زنگ ساخته شده باشند،  تراکم بیشتری در 
محفظه دیده خواهد شد. فرضیه ای که وجود 
دارد این است که رسوبی که به سادگی حذف 
می شود، درون بسته بندی به دام می افتد. این 
حالت در استیل ضد زنگ و شیشه بیشتر از 
ضد  استیل  که  آنجایی  از  است.  پالستیک 
زنگ و شیشه موادی خنثی هستند، احتمال 
حذف ساده تر  در آنها بیشتر خواهد بود که 
وجود  علت  دهندۀ  توضیح  خود  حالت  این 
چرخه  انتهای  محفظۀ  در  از   باالیی  مقدار 
است. وقتی پنج بطری پالستیکی در محفظه 
باشد، میزان بار بسیار بیشتر از زمانی خواهد 

شکل 3: تراکم  در محفظۀ خالی و بدون بار پس از یک چرخۀ سطحی. 
)v-pro1+( تاثیرات حجم بار و نوع بسته بندی

V-pro 1+ تاثیرات حجم بار بر روی رسوبات  درون محفظۀ

شکل 2: تراکم  در محفظۀ خالی )+v-pro 1 و V-pro maX( دقیقا 
پس از یک چرخۀ سطحی

جدول ۳: تاثیر مواد بسته بندی و نوع رسوبات   
درون محفظۀ استریلیزاسیون کننده )+v-pro 1( پس از چرخۀ سطحی

ULTRA دوتاییTYVEKSMS دوتاییULTRA دوتاییTYVEKSMS دوتاییبسته بندی  

ماکزیمم تراکم  و 
زمان رسیدن به آن 

PPM 1.8
20 ثانیه

PPM .4.4
20 ثانیه

PPM 3.2
30 ثانیه

2PPM
10 ثانیه

PPM 3.3
20 ثانیه

1.9PPM
30 ثانیه

11دقیقه و 20 زمان پوسیدگی
ثانیه

11 دقیقه و 10 
ثانیه

15 دقیقه و 10 14 دقیقه
ثانیه

15 دقیقه و 10 
ثانیه

14 دقیقه و 20 
ثانیه
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شکل 4: تراکم  در محفظۀ خالی بدون بار )+v-pro 1 و V-pro maX( دقیقا پس از 
یک چرخۀ سطحی: 

مقایسۀ بسته بندی )TYVEK, ULTRA( با بار یکسان

 )v-pro1+( شکل 5: تأثیرات ترکیبات تجهیزات بر روی رسوبات  در محفظه
پس از یک چرخۀ سطحی )TYVEK دوتایی(

شکل 6: ردیاب بر روی یقه

بود که تنها یک سینی وجود دارد. برخالف 
زمانی که تنها از یک سینی استفاده می شود، 
وقتی از پنج بطری پالستیکی استفاده شود، 
به مواد بسته بندی بیشتری نیاز خواهد بود. 
هندسۀ این تجهیزات متفاوت است: می تواند 
که  صورتی  در  و  پالستیکی  بطری های  در 
)چراکه  بیافتد  دام  به  هستند،  باز  سینی ها 
ظرف آنها باریک و توخالی است(. همچنین 
و  بطری ها  در  شده  استفاده  پالستیک  نوع 
سینی یکسان نیستند. از این رو همانطور که 
نیز نشان داده شده است،  ما  آزمایشات  در 

واکنش آنها نسبت به  متفاوت خواهد بود.

V-pro 1+ غیرباردارکردن 
چرخۀ  دو  کردن  غیرباردار  هنگام  به 
قرار  اپراتور  یقۀ  در  را  ردیاب  مستقل، 
میزان   بار  برای هر دو  می دهیم )شکل 6(. 
نبوده  توجه  قابل  چندان  شده  اندازه گیری 
است )جدول 4(. حتی زمانی که میزان بار 

بیشتر بوده است. 

 TYVEK, ULTRAدر سطح بسته بندی های
 TYVEK بر خالف بسته بندی های ،SMS و
و ULTRA )1 و 0.9PPM با 8 دقیقه برای 
هیچ   SMS بسته بندی  برای   ،)TYVEK
رسوبی دیده نشد. برای ULTRA مقادیر رفته 
رفته افزایش پیدا کردند اما پس از 15 دقیقه 

اندازه گیری به بیشتر از 1PPM نرسیدند.
 

 تأثیر هندسۀ تجهیزات و بسته بندی 
تکی و دوتایی بر روی رسوبات  در سطح 

 :TYVEK بسته بندی
پس از استریلیزاسیوِن بطری های پالستیکی 
تراکم  بیشترین  استیِل ضّد زنگ،  و ظروِف 
TYVEK دیده شد  H2O2 در سطِح خارجی 

بیشتر  دوتایی  نمونه های  در  مقدار  این  که 
بطری های  برای  بود.  تکی  نمونه های  از 
پالستیکی در TYVEK، قبل از کاهش مقدار 
H2O2 دو نقطۀ ماکزیمم دیده شد که مانند 

نمونۀ دوتایی، افزایشی در تراکم H2O2 قبل 
الف(.   7 )شکل  می شد  دیده  آن  کاهِش  از 
ابتدا  برای TYVEK تکی و برای شیشه، در 
ثابت  مّدتی  از  پس  که  شد  دیده  افزایشی 
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شد و هیچ H2O2 ای برای استیِل ضّد زنگ 
دیده نشد. برای TYVEK دوتایی، منحنی ها 
نشان دهندۀ یک افزایش و شکل تپه مانندی 
نشان  را  بسته بندی  اشباِع  که  هستند 
می دهد ) شکل 7 ب(. همچنین؛ آزادسازی 
دوتایی  بسته بندی های  H2O2 مرحله ای در 

دام  به  دلیِل  به  احتماالً  که  شده  مشاهده 
است.  بوده  بسته  دو  بین  ماّده  این  افتادِن 
شده،  اندازه گیری  مقداِر  دو  هر  برای 
TYVEK در  با قسمِت پالستیکی  سنسورها 

تماس بودند )شکل 8(.
                                                              

 زمان حذف  در سطح TYVEK و نقش 
ترکیبات تجهیزات )دستگاه دارای حفره(: 
رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  از چرخه،  پس 
که تراکم  در سطح خارجی TYVEK دوتایی، 
از  بیشتر  دقیقه   7 در  دستگاه  دو  هر  برای 
فرض  دلیل  همین  به  است.  بوده   1PPM
با  بین دو بسته  افتاده  به دام  می کنیم که  
گذشت زمان حذف خواهد شد. این آزادسازی 
زمان  به  شیشه  به  نسبت  پالستیک  برای 
بیشتری نیاز دارد. جذب  توسط مواد بطری 
پالستیکی، توضیح دهندۀ این مسئله است. 
حتی زمانی که دستگاه در حالت بسته بندی 
تمامی   از 24 ساعت  باشد، پس  قرار گرفته 

حذف خواهد شد )شکل 9(. 

 مباحثه: 
مطالعه  این  در  آمده  دست  به  نتایج 
مداوم،  استفادۀ  در  که  می دهند  نشان 
با  ارتباط  در  مسمومیت  مشاهدۀ  ریسک 
قرارگیری در معرض هیدروژن پروکسید، در 
استریلیزاسیون دمای پایین بسیار کم بوده 
 ،V-pro است. عالوه بر این به هنگام کار با
به هنگام  بود.  هیچ ای در فضا دیده نشده 
بازکردن در پس از یک چرخه و به هنگام 
غیرباردار کردن روند، مقداری  مشاهده شد 
اما این حالت در تراکم های پایین با بازگشت 
مشاهده  صفر  سمت  به  ثانیه   30 از  کمتر 

شده بود.
با  تماسی  کارکنان  مواقع  بیشتر  در 
کارتریج نداشتند. علت وجود در کارتریج های 
می باشد.  کامل  تخلیۀ  عدم  شده،  استفاده 
با دستکش  این کارتریج ها  البته بهتر است 
حمل شوند تا خطر قرار گرفتن در معرض 

جدول 4:  در نواحی استنشاق عوامل استریلیزاسیون سازی طی غیربارور کردن 
V-Pro 1+

بار کم:بار
1 داوینچی اوپتیک، 1 پره 

دیفیبریالسیون

بار بزرگ:
بطری پالستیکی، کابل های 

ریتمولوژی

PPM 0.4PPM 0.3ماکزیمم تراکم 

1 دقیقه  و 50 ثانیه1 دقیقه و 40 ثانیهزمان پوسیدگی

شکل 7: الف و ب؛ تأثیرات هندسۀ تجهیزات بر روی رسوبات یافت 
شده در TYVEK تکی و دوتایی

شکل 7: الف و ب؛ تأثیرات هندسۀ تجهیزات بر روی رسوبات  یافت 
شده در TYVEK تکی و دوتایی
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مواد سمی کاهش یابد. نتایج به دست آمده 
در  آمده  دست  به  نتایج  با  مطالعه  این  در 
هماهنگ   STERIS روی  بر  قبلی  مطالعات 
بود  داده  نشان  نیز  قبلی  تحقیقات  و  است 
با این مواد در یک روز کاری برای  که کار 

کارکنان خطر چندانی ندارد )1(.

مطالعۀ ما اطالعاتی را نیز در زمینۀ رفتار  
در حضور انواع مختلفی از بسته بندی ها ارائه 
می کند. تا جایی که می دانیم؛ هیچ مقاله ای 
است.  نشده  چاپ  موضوع  این  با  رابطه  در 
که  می دهند  نشان  آمده  دست  به  نتایج 
SMS در بسته بندی، کمترین مقدار  را نگاه 
می دارد و از این رو استفاده از آن امن است. 
 TYVEK , ULTRA با این حال اگر  در سطح
خالی یافت شود، میزان باقیماندۀ آن کمتر 

از 1PPM در 15 دقیقه خواهد بود. 
برای TYVEK هندسۀ MD اهمیت زیادی 

شکل 9: تراکم  در سطح خارجی کیف TYVEK با یک بطری پالستیکی 
و ویال شیشه ای پس از 24 ساعت از چرخۀ سطحی

TYVEK شکل 8: محل ردیاب بر روی پکیج

دارد؛ چرا که بیشترین تراکم مشخص شده 
در سطح بسته بندی ها برای بسته هایی دیده 
شده که در آنها به دام افتاده است. از این 
قابل  تأثیر   MD نظر می رسد هندسۀ  به  رو 
برای  دارد.  مانده  باقی  میزان  بر  توجهی 
دوتایی(  یا  )تکی  بسته بندی  نوع   TYVEK
بر میزان  یافت شده در بسته بندی خارجی 
به  دوتایی،    TYVEK برای  می گذارد.  تأثیر 
دام افتاده درون MD توخالی نیز، به اندازۀ 
مقدار به دام افتادۀ بین بسته ها اضافه شد. 
برای  دوتایی،  نمونه های  برخالف  واقع  در 
سطح  در  »H2O2«ای  هیچ  تکی،   TYVEK
بسته بندی ها مشاهده نشد. این حالت نشان 
می دهد که وارد شده به بسته بندی طی فاز 
در  این  بر  است. عالوه  نشده  کاتالیز حذف 
دوتایی  نمونه های  سطح  در  توخالی،   MD
که  شد  دیده   TYVEK بسته بندی  تکی  و 
 MD این مسئله خود نشان می دهد ترکیب

حفره ها  درون  مقداری  باشد،  که  هرچیزی 
باقی می ماند و در MD نیز این  توسط مواد 

پالستیکی جذب می شود. 
از این رو ترکیب MD )هندسه + مواد( و 
تا  شود  گرفته  نظر  در  باید  بسته بندی  نوع 
امن ترین ترکیب با توجه به تغییر رفتار  در 
مواد مختلف )که توسط STERIS نیز اظهار 

شده بود( انتخاب شود )11(. 
بسته بندی های  در  اندازه گیری ها  این 
تجهیزات  همچنین  و   ULTRA و   SMS
پزشکی معمول نیز انجام شده است. اگرچه 
تمامی این نتایج نشان می دهند که ریسک 
کاربران  برای  استریلیزاسیون ساز  عوامل 
با  تماس  زمان  همچنان  اما  است  پایین 
از  استفاده  با  و  بوده  پایین  بسته بندی ها 
در  نیز   MD و  می گیرد  صورت  دستکش 

اتاق های دارای تهویه نگهداری می شود. 

 نتیجه گیری:
این  زمان بندی  و  منطقی  حالت  اگرچه 
معمول  پزشکی  تجهیزات  برای  مطالعه 
تایید  را  نتایج موجود  اما  انجام نشده است 
در  رفتار   برای  را  جالبی  داده های  و  کرده 
 .)11( می کند  ارائه   MD و  بسته بندی ها 
در  جذب   بهینه سازی  برای  مطالعه  این 
تأثیرات  گرفتن  نظر  در  امکان  بسته بندی، 
ترکیبات مختلفی از بسته بندی ها و تجهیزات 
پزشکی را به ما داده و به این صورت میزان 

قرار گرفتن در معرض  را کاهش می دهد. 
اطمینان  ما  به  مطالعه  این  نهایت  در 
در  تراکم سمی   می دهد که ریسک وجود 
کم  بسیار  پایین  دماهای  استریلیزاسیون 
است ولی با این حال بهتر است تکنسین ها 
از  مواد  این  با  کار  هنگام  به  کاربران،  و 
ماسک  دستکش،  مانند  ایمنی  لباس های 
تماس  صورت  در  و  کنند  استفاده  غیره  و 
کارتریج(  کردن  پر  هنگام  )به  مایع  با  
آگاهی های الزم به آنها داده شود. همچنین 
با  رابطه  در  که  کمی  اطالعات  به  توجه  با 
ریسک قرار گرفتن در معرض این مواد وجود 
روی  بر  که  تکنسین هایی  است  بهتر  دارد، 
مجهز  می کنند،  کار  استریلیزاسیون  روند 
از  استفاده  با  بتوان  تا  ردیاب شوند  به یک 
ردیاب این مسئله را به شکل بهتری مطالعه 

و ارزیابی کرد. 
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ترجمه و تألیف: حمید زارع

آنچه قبل از خرید دستگاه »اتوکالو«

ابید بدانید!
هفده سؤالی که باید قبل از خرید دستگاه اتوکالو برای 

بیمارستان بپرسید
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 مقدمه
به  اتوکالو،  دستگاه  خرید  برای  وقتی 
مرکز  بیمارستان،  در:  استفاده  منظور 
جراحی یا درمانگاه به بازار می روید، ممکن 
وجود  با  شود؛  خسته کننده  خریدتان  است 
امکانات  سایز،  مدل،  لحاظ  از  انتخاب  تنوع 
شما  که:  بفهمید  می توانید  اجزاء، چگونه  و 
بهترین  تا  دارید  نیاز  چیزی  چه  به  دقیقاً 
استفادۀ ممکن را از سرمایه گذاری خود کرده 
نگرانی  جای  نیستید،  مطمئن  اگر  باشید؟ 

نیست، چرا که شما تنها نیستید! 

به  را  سؤالی  هفده  مقالۀ  یک  اینجا  ما 
کشف  جست وجو  برای  چارچوبی  عنوان 
این  در  تا  کرده ایم  تهیه  مناسب  اتوکالو 
با  این سؤاالت،  به شما کمک کنیم.  زمینه 
طرح نکات کلیدی و توضیح هر آنچه که باید 
دربارۀ خرید یک اتوکالو پزشکی بدانید، به 
شما کمک خواهد کرد تا تصمیمی آگاهانه 

بگیرید.

1. تعیین سایز مناسب

تعیین سایز مناسب اتوکالو برای شما به 
دو عامل بستگی دارد:

سایز و حجم پک های مورد نیاز( 	

فضای موجود در ساختمان( 	

عملیاتی،  توان  ظرفیت  دیگر؛  عبارت  به 
مشخص  دارید،  نیاز  که  را  اتوکالوی  اندازۀ 
می کند. این در حالی است که فضای فیزیکی 
از  چه سایزی   ً واقعا  معلوم خواهد کرد که 
اتوکالو را می توان در آن جای داد. اندازه های 
از  و  کوچک  تا  رومیزی  از  اتوکالو،  معمول 

متوسط تا بزرگ، متغیر است.

پک های  برای  تنها  رومیزی  اتوکالوهای 
درمانگاه ها،  در  استفاده  نظیر  کوچک، 
پزشکان،  مطب  دندانپزشکی،  کلینیک های 
کلینیک های سرپایی و خانه های سالمندان 

ایده آل اند.

برای  بزرگ  و  متوسط  اتوکالوهای 
و  سرپایی  جراحی  مراکز  بیمارستان ها، 

پزشکی  و  بالینی  تحقیقات  سانترهای 
می روند.  شمار  به  مناسب  تری  گزینه های 
چمبر  حجم  ظرفیت  دارای  دستگاه ها  این 
هستند.  لیتر   5000 از  بیش  تا  لیتری   60
از اتوکالوهای ثقلی گرفته تا اتوکالوهایی با 
پیش خأل که می توان درون آن ها قدم زد، 

تنوع حجم و اندازه وجود دارد.  

که  اتوکالوی  اندازۀ  کردن  برای مشخص 
مناسب نیازهای شما باشد، باید:

پک های ( 1 متوسط  تعداد  اندازۀ  و  حجم 
با  را  آن  و  کنید  مشخص  را  خود  مرکز 
ظرفیت های  و  چمبر  شدۀ  منتشر  ابعاد 

حجم مدل اتوکالو مقایسه کنید.

در مورد نحوۀ چیدمان پک ها و بار کردن ( 2
آن در اتوکالو فکر کنید.

کرده ( 3 اندازه گیری  را  موجود  کف  فضای 
اتوکالو مقایسه  با جای دستگاه  را  و آن 
کنید. بدانید که برای پاک سازی سرویس 

واحد  هر  اطراف  در  بیشتری  فضای  به 
نیاز خواهید داشت. اگر فضای محدودی 
اتوکالو   بخواهید  تولیدکننده  از  دارید، 
لوله کشی  کل  تا  کند  سفارشی  را  شما 
فقط در یک طرف واحد نصب شده  باشد.

اتوکالو  در  است  قرار  چیزی  چه   .2
استریل شود؟

اتوکالوی که می خواهید بخرید، باید دارای 
چرخه هایی با قابلیت استریل کردن پک های 

مخصوص به خدمات بهداشتی باشد.

دقت کنید که اتوکالو مورد نظرتان کدام 
مطمئن  و  کند  اجرا  می تواند  را  سیکل ها 
شوید که با این سیکل ها مواد مورد نظر شما 

را می توان به درستی استریل کرد.

انواع پک های پزشکی و سیکل های  برای 
متناظر آن ها، به جدول زیر مراجعه کنید:

نوع استفاده یا نوع پک معمولنوع سیکل پایه

 Gravity پک منسوجات، سینی لوازم با بسته بندی و یا
بدون بسته بندی، ظروف شیشه ای 

 Pre-Vacuumپک منسوجات، لوازم بسته بندی دو الیه

 Liquidsمایعات

Immediate Use Steam Sterilization )IUSS(*  ابزارهای بدون بسته بندی

جدول 1

* تنها در شرایط اورژانسی و یا در شرایطی 
قابل  بیمار؛  مراقبت  لوازم  که  شود  استفاده 
از  انبار پیش  یا  بسته بندی  استریلیزاسیون، 

استفاده نیستند.

اتوکالو  برای  نیاز  مورد  بخار  منبع   .۳
چیست؟

برای  دارای »بویلر«  اتوکالوها  از  بسیاری 
اتوکالوی  اگر  هستند.  خود  بخار  تأمین 
بویلر نداشته باشد، شما به یک ژنراتور بخار 

منظور  به  الزم،  بخار  ایجاد  برای  جداگانه 
استریل کردن پک هایتان نیاز خواهید داشت.

در  اتوکالو  برای  مناسب  آب  آیا   .4
دسترس دارم؟

آب، خون در رگ های اتوکالو است! کیفیت 
آب می تواند طول عمر اجزای اتوکالو، ژنراتور 
بخار و حتی چمبر را تحت  تأثیر قرار دهد. 
لکه دار  موجب  می تواند  ضعیف  آب  کیفیت 
با  اغلب  نیز بشود. کیفیت آب  شدن پک ها 
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میزان سختی، مواد معدنی، کلریدها و غیره 
تعریف می شود. 

منابع آب رایج عبارت است از آب شهری و 
آب کانی زدایی شده: 

آب شهری: بسیاری از تأسیسات پزشکی 
تغذیۀ  برای  داخلی  سرد  آب  منبع  یک  از 
کیفیت  اگر  اما  می کنند،  استفاده  اتوکالو 
منجر  می تواند  عمل  این  نباشد،  کافی  آب 
به استهالک پرهزینه و تعمیرات گران شود. 
آگاه باشید که: آب شهری حاوی انواع مواد 
معدنی محلول و نمک هاست که با توجه به 
)چاه  آب  منبع  و  شما  جغرافیایی  موقعیت 
زمینی، دریاچه، رودخانه و غیره( در آن یافت 
می شود. آب هر چقدر مواد معدنی بیشتری 
است.  »سخت تر«  اصطالح  به  باشد،  داشته 
آب سخت می تواند مشکل ساز باشد. هنگامی 
که آب سخت در دیگ بخار تحت فشار قرار 
داده می شود و یا برای دفع زباله در اتوکالو 
مورد استفاده قرار می گیرد، رسوبات معدنی 
خود را روی ژنراتور، لوله ها و دریچه ها باقی 
می گذارد. این رسوبات مانند الیه های رنگ، 
و  بازدهی  و  شده،  انباشته  زمان  طول  در 
آبی  می دهند.  کاهش  را  واحد  این  کارایی 
که از 5 دانه سخت تر باشد )85 میلی گرم بر 

لیتر(، باید کانی زدایی شود. 

شده  نرم  آب  شده:  کانی زدایی  آب 
در  می برد.  بین  از  را  آب  سختی  بیشتر 
کانی زدایی آب، اسموز معکوس)RO(، بیشتر 
محلول  معدنی  امالح  جامد،  آالینده  های 
اسموز  و  می کند  آب حذف  از  را  و سختی 
بیشتر   ،)RO/DI( دیونیزاسیون  معکوس- 
و  محلول  معدنی  امالح  جامد،  آالینده های 

یون ها را حذف می کند.

 جزئیات کیفیت آب
 1.0MΩ/cm تا   0.1MΩ/cmبین که  آبی 
اسموز  فیلتر  وسیلۀ  به  )خالص سازی  باشد 
معکوس نوع 3(، برای اکثریت غالب پک های 
استریلیزاسیون پزشکی مناسب است. مانند: 
زبالۀ پزشکی، ظروف شیشه ای، ابزار و لوازم 

پزشکی و جراحی.

آب  که  هنگامی  باشید؛  داشته  خاطر  به 
منبع  عنوان  به   )mΩ / cm ۱  >( باال  خلوص 
در  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  بخار  تولید 
زنگ  ضد  فوالد  از  باید  نیز  اتوکالو  ساخت 
اتاق، ژاکت، ژنراتور بخار و  به ویژه در بدنۀ 
لوله کشی فرآیند استفاده شود. آب با خلوص 
باال فاقد یون ها و مواد معدنی است و سعی 
خواهد کرد تا ناخالصی هایی همچون: شیشه، 
فوالد و مس و یا هر چیزی را که در تماس با 
آن است، خارج کند. این امر می تواند منجر 
به خوردگی مداوم و شکست زودرس اجزایی 

شود که از جنس فوالد ضد زنگ نیستند.

5. واحد اتوکالو به چقدر فضای فیزیکی 
نیاز خواهد داشت؟

به فضای کف اختصاصی  نیاز  اتوکالو  هر 
دارد. برای به حداکثر رساندن فضای موجود 
در هر مرکز، مهم است که بدانید؛ چند واحد 
اتوکالو را قرار است در ساختمان جا بدهید 
است؟  چگونه  اتوکالو  هر  فیزیکی  نقشۀ  و 
عوامل زیر بر نقشۀ فیزیکی اتوکالو مؤثراند: 

نوع نصب و پیکربندی لوله کشی

نصب  دنبال  به  است  ممکن  نصب:  نوع 
اتوکالو در کابینت یا فضای دیواری باشید. 
اگر قرار است که واحد به یک فضای دیواری 
است  ممکن  شود،  نصب  موجود  کابینت  یا 

اتوکالو  پذیرش  برای  را  فضا  آن  باشد  الزم 
بازتر کنید. یا برعکس، ممکن است برای پر 
کردن هر نوع شکاف و فضای اضافی موجود 
پنل های  از  استفاده  به  نیاز  اتوکالو،  برای 
پرکننده داشته باشید. در هر دو مورد، طوری 
برنامه ریزی کنید که 30 تا 60 سانتی متر از 
دستگاه  پشت  و  کناره ها  در  اضافی  فضای 
بخار داشته باشید تا انتشار گرما به درستی 
برای  الزم  فضای  همچنین  و  گیرد  انجام 
تعمیر و نگهداری واحد نیز در دسترس باشد.

پیکربندی لوله کشی: لوله کشی به کجا 
متصل است؟ آیا در پشت واحد اتوکالو است 
یا در طرفین آن؟ لوله کشی متصل به عقب 
واحد، به فضای اضافی در پشت نیاز دارد و 
عیب یابی  و  نگهداری  تعمیر،  برای  می تواند 
داشته  توجه  کند.  ایجاد  بیشتری  مشکل 
باشید که در کجا می توانید فضای بیشتری 
یک  کنید.  فراهم  واحد(  طرفین  یا  )پشت 
تولید کنندۀ خوب، مشخصات اتوکالو خود 
سفارشی  شما  دقیق  نیازهای  اساس  بر  را 
می کند تا در فضای بخش پردازش استریل 
مثال:  عنوان  به  کند.  صرفه جویی  برایتان 
برای  را  شما  واحد  می تواند  تولیدکننده 
داشتن تمام لوله کشی در یک طرف دستگاه، 
فاقد  طرف  که  طوری  به  کند؛  پیکربندی 
لوله کشی می تواند نزدیک به یک دیوار قرار 

گیرد و به آن بچسبد.

ملزومات منبع آب، ژنراتورهای کربنی استیل ضد زنگ

حداکثر شرایط قابل تحملشرایط توصیه شده

)F )60° C °140دمای منبعدما

mg/L85 mg/L 17–0سختی کل

mg/L350 mg/L 180-50میزان قلیا

mg/L250 mg/L 150-0میزان کل جامدات محلول

PH7.5–8.57.5–9

mg/L2.5 mg/L 1.0-0.1میزان کل سیلیکا

Ω/cm26،000 Ω/cm 6،000-2،000مقاومت الکتریکی

جدول 2
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۶. چه انشعاباتی الزم است؟

مطمئن  نصب،  برای  آمادگی  منظور  به 
در  دستگاه  برای  الزم  انشعابات  که  شوید 
فاصله 1/5 متری دستگاه در دسترس است:

آب: یک منبع آب متصل به لولۀ انتقال 
اینچی که ظرفیت فراهم کردن   ¾ حداقل 
حداقل psi 45 فشار دینامیک را داشته باشد 
و بتواند 45 لیتر/ دقیقه جریان آب را تأمین 
کند، می تواند خنک سازی مؤثر، تولید بخار 
و یا عملیات وکیوم )تولید خأل( را به خوبی 

ایجاد کند.

گونه  هر  استریل کردن  برای  بخار: 
تجهیزات، شما باید یک منبع آب را به یک 
منبع بخار تبدیل کنید. این کار را می توان 

به چند روش انجام داد:

با استفاده از بخار خانگی تجهیز شده با ( 	
psi ۸۰ - ۵۰ )معادل حدوداً 3/5 تا 5/5 
بار( فشار بخار پویای حرارتی با اتصال ¾ 

  .NPT اینچی

با ( 	 همراه  برقی  بخار  ژنراتور  یک  خرید 
دستگاه بخار. مولدها به طور معمول در 
و  ولت   480 و   380  ،240  ،208 ولتاژ 
با اتصاالت تک یا سه فازی در دسترس 

هستند.

برق: چه شما از یک ژنراتور بخار استفاده 
کنید و چه بخار خانگی داشته باشید، اتوکالو 

به برق نیاز دارد تا عمل کند. 

ولت   110 از:  عبارت اند  اصلی  الزامات 
ولت،   220 یا   AC آمریکایی(،  )درمدل های 
AC، تک  فاز، 15 آمپر اختصاصی و ایزوله 
باشد(.  جدا  ساختمان  مابقی  برق  از  )یعنی 
بخار  ژنراتورهای  برای  اضافی  برق  الزامات 
آمپراژ  و  فازی   3 مدارات  شامل  که  کامل 

باالتر هستند، وجود دارد.

زه کشی  منبع  یک  باید  شما  فاضالب: 
مناسب در یک و نیم متری دستگاه داشته 

باشید. 

به  مربوط  فن آوری های  در  باید  آیا   .۷
صرفه جویی در آب و انرژی سرمایه گذاری 

کنم؟

مقادیر  است  ممکن  پزشکی  اتوکالوهای 
اتوکالو  یک  کنند.  مصرف  آب  هنگفتی 
کوچک تا متوسط می تواند بیش از 3 میلیون 
لیتر آب را در سال مصرف کند. آب برای سه 

هدف مورد استفاده قرار می گیرد:

تولید بخار، سرمایش پساب ، تولید خأل.

تولید  فرآیند  استاندارد،  اتوکالو  یک  در 
بخار فقط نیاز به 100 تا 150 لیتر آب در 
تولید  و  پساب  کردن  خنک  اما  دارد،  روز 
خأل می تواند بین 10 تا 50 برابر آب بیشتر 
این مصارف  اکثر  در شبانه روز مصرف کند. 
زیر 140 درجه  )تا  برای تصفیۀ پساب داغ 
هستند.  آن  تخلیۀ  از  قبل  فارنهایت(، 

همانطور که در بیشتر قوانین ساخت و ساز 
محلی مورد نیاز است.

باید  هم اکنون  اتوکالو  تولیدکنندگان 
تجهیزات  برای  را  آب  ذخیرۀ  فن آوری های 
خود عرضه کنند )اگر این کار را نمی کنند، از 
آن ها مطالبه کنید(. این سیستم ها می توانند 
مصرف آب را تا 99 درصد کاهش دهند و 
متوسط قبض آب را با بیش از 8000 دالر 
برای  این سیستم ها  دهند.  کاهش  در سال 
از  ناشی  آب  مصرف  رساندن  حداقل  به 
تولید  و  پساب  خنک سازی  در  ناکارآمدی 
خأل و همچنین پشتیبانی از تأیید LEED و 

انطباق ASHRAE، عالی هستند.

مستقیم  نتیجۀ  آب،  کاربرد  بهبود 
فن آوری های بهره وری است، از قبیل: 

بهینه سازی مدیریت خنک کنندۀ پساب	•

استفاده از حلقه های آب سرد برای خنک 	•
کردن بخار و میعانات

به کارگیری سیستم چرخش که آب را به 	•
سیستم خأل باز می گرداند.

می توانید  شما  باال،  گزینه های  بر  عالوه 
مصرف انرژی و آب را به سادگی با خاموش 
کردن اتوکالو کاهش دهید. این یک رویکرد 
با هزینۀ صفر و تالش حداقلی برای کاهش 
میزان مصرف آب است که با از بین بردن نیاز 
سیستم برای حفظ دمای گرم مورد نیاز جهت 
استریلیزاسیون به آن دست پیدا می کنید. بعد 
از روز کاری، خاموش کردن دستگاه اتوکالو 
خنک سازی  آب  از  درصد   70 تا  می تواند 
پسماند را که به طور معمول مصرف می شود، 
یک  تولیدکنندگان،  از  برخی  کند.  ذخیره 
ویژگی خاموشی اتوماتیک را عرضه می کنند 
که در مواقع عدم استفاده از اتوکالو آن را به 
صورت خودکار خاموش می کند. این ویژگی 
می شود.  شناخته  نیز   EcoCalendar نام  با 

)ویژگی تقویم اقتصادی(

۸. چگونه اتوکالو را وارد فضای داخلی 
ساختمان و موقعیت نهایی آن کنم؟

فیزیکی  فضای  چقدر  که  نیست  مهم 
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کم یا زیادی دارید؛ باید این نکته را به یاد 
داشته باشید که در هر صورت نصب یا حذف 
این  باشد.  برانگیز  چالش  می تواند  اتوکالو 
از موانع ساختاری،  چالش ها می تواند ناشی 
راهروهای  بارگیری،  محل  نامتناسب  ابعاد 
در  وزن  محدودیت های  یا  و  پلکان  باریک، 
نظر  در  هم  را  مطلب  این  باشد.  باال  طبقۀ 
بگیرید که چگونه اتوکالو خود را دریافت و 
آن را به موقعیت خود منتقل خواهید کرد. 
می تواند  مناسب  اندازه گیری  و  برنامه ریزی 
به اجتناب از گزینۀ راهرو و تغییر نقشه های 
به  یا  موجود  دیوار  حذف  مانند:  تخریب، 
کارگیری جرثقیل  برای باال بردن تجهیزات 

به طبقات باال کمک کند.

دیده  آموزش  نصب  مهندس  یک  از 
تا  کند  بازدید  نصب  محل  از  که  بخواهید 
مطمئن شود دستگاه مورد نظر می تواند به 

درستی به مکان نهایی منتقل شود.

۹. آیا پشتیبانی فنی هم موجود است؟

دیگر  و  جراحی  مراکز  بیمارستان ها، 
تأسیسات پزشکی، با توجه به ماهیت اساسی 
کاری که انجام می دهند، خرابی دستگاه های 
اتوکالو را برنمی تابند؛ به همین دلیل است 
باید  نمی کند،  کار  اتوکالو درست  وقتی  که 
دارای  فنی  پشتیبان  که  شوید  مطمئن 
صالحیت می تواند به سرعت فراهم شود. از 
تولیدکنندۀ خود بپرسید: »پشتیبانی فنی را 
قرار  اختیار شما  زمانی در  چه کسی و چه 
خواهد داد؟« »آیا آن ها شما را به یک شرکت 
دارای  متخصص  یا  و  می دهند  ارجاع  ثالث 
صالحیت در محل حضور دارد؟« همچنین، 
»آیا پشتیبانی فنی در ساعات کاری شما در 

دسترس خواهد بود یا نه؟«

ارزیابی کنید و ببینید چنانچه دستگاه به 
تعمیرات اساسی و قطعات یدکی نیاز داشته 
باشد، چه کسی آن  را سرویس خواهد کرد؟ 
خدمات  شرکت  که  کنید  حاصل  اطمینان 
در  و  آموزش دیده  تلفنی،  تماس های  برای 
محلی  خدمات  شرکت  یک  است.  دسترس 
جایگزین  قطعات  باید  همواره  قابل اعتماد، 

رایج و مورد نیاز را در انبار داشته باشد.

10. تضمین و گارانتی دستگاه چیست؟

تولید کنندگان بایستی حداقل یک سال 
ضمانت و همچنین حداقل 10 سال خدمات 

سرویس اتوکالو  را ارائه دهند. 

همانطور که در باال نیز ذکر گردید، ارزیابی 
کنید و ببینید چنانچه دستگاه به تعمیرات 
اساسی و قطعات یدکی نیاز داشته باشد، چه 

کسی آن  را سرویس خواهد کرد؟

11. آیا قطعات یدکی دستگاه، انحصاری 
هستند یا همه جا قابل تهیه اند؟

از  بیـش  معمـول  طـور  بـه  اتوکالوهـا 
بـه  بنابرایـن  می کننـد؛  عمـر  سـال   20
نفـع شماسـت کـه اتـوکالو خریداری شـده 
شـده  سـاخته  غیراختصاصـی  قطعـات  بـا 
باشـد. بـه طـور قطـع، اسـتفاده از قطعـات 
غیراختصاصـی و غیرانحصـاری بهتریـن راه 
اسـت.  سـرمایه گذاری  از  حفاظـت  بـرای 
می کننـد  تضمیـن  قطعاتـی  چنیـن  زیـرا 
کـه در زمـان ضـرورت جایگزین هـای آتی، 
خریـد قطعـات، آسـان و ارزان باشـد. اگـر 
تمـام  تولیدکننـده  موجـودی قطعـۀ یـک 
شـود و یـا آن تولیدکننـده کاًل از کسـب  
و کار خـارج شـود، چیـزی کـه برای شـما 
اهمیـت دارد ایـن اسـت که شـما همچنان 
بتوانیـد لـوازم یدکـی مـورد نیـاز را تأمین 
کنیـد و معطـل تجهیـزات آن تولیدکننـده 

نباشـید.

پیشگیرانه  نگهداری  برنامۀ  هزینۀ   .12
چقدر است؟

خرابی  از  جلوگیری  برای  راه  ساده ترین 
منظم  طور  به  که  است  این  دستگاه 
دهید.  انجام  را  الزم  پیشگیرانۀ  بازدیدهای 
برنامۀ  باید به طراحی یک  یک تولیدکننده 
راستای  در  تا  کند  کمک  مقرون  به  صرفه 
خدمات نگهداری و بر اساس استفاده و توان 
عملیاتی به کار رود. از ارائه  دهندۀ خدماتتان 
بخواهید یک برنامۀ خدماتی برای یک سال و 
سه سال با قطعات و بدون قطعات ارائه دهد. 
مهم است که قبل از انتخاب یک تولیدکنندۀ 

اتوکالو، هزینۀ کلی مالکیت آن را بدانید.

1۳. آیا آموزش هم می دهند؟

و  آموزش  تجارب،  بهترین  ایجاد  برای 
آگاهی بخشی با کیفیت در میان کاربران نهایی 
ضروری است. جدا از آموزش، نصب و راه اندازی؛ 
تحقیق کنید که آیا تولیدکنندۀ شما، آموزش 
الزم برای تنظیم چرخه، چرخه های پیشرفته، 
تکنیک های  و  عیب یابی  به  مربوط  نکات 
کالیبراسیون را ارائه می دهد یا خیر؟ کاربران 
نهایی و تکنسین های تأسیساتی که به خوبی 
از  جلوگیری  به  بعدتر  باشند،  دیده  آموزش 

خرابی دستگاه کمک خواهند کرد.

ساخت  استریلیزاسیون  دستگاه   .14
کجاست؟
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در بازار امروز ایران، هر دو تولید کنندگان 
داخلی و خارجی وجود دارند. درست به مانند 
اتومبیل شخصی و یا نوع و کیفیت غذای مورد 
اتوکالو  که  بدانید  است  مهم  خود،  استفادۀ 
خریداری شدۀ شما از کجا می آید. جایی که 
یک دستگاه تولید می شود، می تواند بر روی 
ارزش کلی آن تأثیر بگذارد. سؤال اینجاست  

که؛ یک اتوکالو ایرانی بخرم یا خارجی؟ 

اروپا،  تولید  شدۀ  مهندسی  اتوکالوهای 
می تواند بازدهی بیشتری نسبت به همتایان 
اساس،  همین  بر  باشد.  داشته  خود  ایرانی 
هنگام  باید  که  دارد  وجود  متعددی  عوامل 

خرید محصول در نظر گرفته شوند:

تولید  از  بسیاری  ساخت:  و  کیفیت 
کنندگان اتوکالو، قادر به تولید ماشین های 
عملیات  آن ها،  از  برخی  اما  هستند؛  بادوام 
خود را به شرکت هایی برون سپاری می کنند 
اتوکالو دارند  که آشنایی کمتری با ساخت 
با چنین مقوله ای آشنایی ندارند.  و یا اصاًل 
این امر می تواند منجر به ناکارآمدی قطعات 
و به خطر افتادن کلیت دستگاه شود. به این 
بسیار  ارزش  شما،  سرمایه گذاری  که  معنی 
کمتری نسبت به قیمت پرداختی شما دارد. 
در مورد برند تولید پمپ خأل و مونتاژ نهایی 
کنید.  اطمینان حاصل  و  کرده  و جو  پرس 
از  بسیاری  که   بدانید  است  الزم  همچنین 
محصوالت  اروپایی،  اتوکالو  کنندگان  تولید 

خود را در چین تولید می کنند.

سفارشات  در  فرآیند  اتمام  زمان 
اینکه  از  قبل  تعویضی:  قطعات  و  جدید 
زمان  مورد  در  دهید،  انجام  را  خود  خرید 
اتوکالو  کنندگان  وارد  کنید.  سؤال  تحویل 
تولید  سرعت  همان  به  نمی توانند  خارجی، 
دهند  تحویل  را  داخلی، جنس شما  کنندۀ 
و به همین منوال، نمی توانند سفارشات آتی 
قطعات را به سرعت پر کنند. افزایش زمان 
اتمام فرآیند و عواقب مربوط به سیاست های 
بین المللی حمل و نقل و همچنین قوانین و 
نظر  در  را  بین المللی  نقل  و  حمل  مقررات 
نهایت  در  چالش ها  این  از  یک  هر  بگیرید. 
منجر به انتظار و زمان از کار افتادگی بیشتر 
می شود که ممکن است از حد تحمل مرکز 

درمانی شما خارج باشد.

خدمات و پشتیبانی: طبیعتاً زمانی که شما یک اتوکالو را می خرید، سرویس و پشتیبانی 
آن را نیز به همراه دستگاه خریداری می کنید. با یک تولید کنندۀ اتوکالو خارجی، این تجربه 
تا  اولیه گرفته  از پرس و جوهای  باشد.  برای جهت یابی داشته  بیشتری  استرس  می تواند 
نصب و برنامه ریزی برای تعمیر و نگهداری، بازدید جهت تعمیر اضطراری و یا هر درخواست 
خدماتی دیگر از رابط بین المللی می تواند با نیازها و انتظارات شما هماهنگ نباشد. چرا که 
ممکن است در ساعت لزوم در دسترس نبوده و انتظارات شما از خدمات و پشتیبانی را بسیار 
پیچیده کند. این امر می تواند زمان های ازکارافتادگی دستگاه را افزایش داده و شما همواره 
در طول عمر مالکیت احساس تنهایی بکنید. بنابراین الزم است بپرسید؛ چه کسی تجهیزات 

شما را تعمیر و سرویس خواهد کرد و آیا این افراد آموزش دیده هستند یا خیر؟

حمایت از اقتصاد ایران: تولید، به اقتصاد کشور کمک می کند. بنابراین، خرید اتوکالوهای 
تولید داخلی، به امنیت این مشاغل کمک کرده و اهمیت نقش ایران در اقتصاد جهانی را 

حفظ خواهد کرد.

15. آیا اتوکالو خریداری شده با استانداردهای صنعت همخوانی دارد؟ 

استانداردهای زیر برای اتوکالوها ضروری هستند:

1( استانداردهای کنترل کیفیت

	• ISO 9001:2008  :سیستم مدیریت کیفیت

	•EN ISO 13485:2012 :سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

	•21 CFR part 820 & part 11:سیستم انطباق کیفی  
2( دایرکتیو

	•MDD 93/42/EEC amended in Directive 2007/47/EEC

	•PED 97/23/EC - Pressure Equipment Directive

	•2002/96/EC WEEE and 2002/95/EC RoHS

3( استانداردهای فنی

	•EN 285: 2006+A2: 2009 :اتوکالوهای بزرگ

	•EN 13060: 2004+A2: 2010  :اتوکالوهای کوچک

	•2EN 61010-1: 2010 :الزامات ایمنی استفاده در البراتوارها

	•EN 61326-1: 2006 :الزامات الکتریکی

	•EN 61010-2-40: 2005 :الزامات ایمنی استریل مواد

	•EN 17665-1: 2006 :استاندارد استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی

	•ANSI \ AAMI – ST 8: 2008 :اتوکالوهای بیمارستانی

	•ANSI \ AAMI – ST55: 2010 :اتوکالوهای رومیزی
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اتوکالوهای بهداشتی باید با استانداردهای 
 ANSI/AAMIST-8: 2013 مختلف از جمله
داشته  مطابقت   AAMI-ST79: 2010 و 
این  با  که  اتوکالو،  یک  خرید  با  باشند. 
مربوط  استانداردهای  سایر  و  استانداردها 
می توانید  باشد،  داشته  مطابقت  صنعت  به 
اطمینان حاصل کنید که تجهیزات پزشکی 
شما به درستی استریل شده و مهم تر از آن، 
بیماران شما یک استاندارد مراقبت دریافت 

کرده اند.

از   10/5/1 بخش  مثـال:  عنوان  به 
AAMI-ST79 موارد زیر را بیان می کند: 

»اتوکالوهایی که ابزار مستندسازی ندارند، 
نباید مورد استفاده قرار گیرند.« 

یک  دارای  شما  اتوکالو  شوید؛  مطمئن 
که  دیجیتال(،  یا  )حقیقی  است  پرینتر 
از زمان، دما و فشار  اندازه گیری های واقعی 
هر  از  بعد  می کند.  ارائه  را  استریلیزاسیون 
بازبینی  را  چاپی  نسخۀ  باید  اپراتور  چرخه، 
پارامترهای  تمام  که  شود  مطمئن  تا  کند 

چرخه، برآورده شده اند.

تولیدکننده چند سال است که در   .1۶
این کسب و کار فعالیت دارد؟

سازنده ای  با  کردن  کار  در  واقعی  ارزش 
بیرون  سربلند  زمان،  نقد  بوتۀ  از  که  است 
آمده باشد. به دنبال تولید کننده ای باشید که 
سالیان سال تجربۀ همکاری با سازمان های 
مشهور و محترم در صنعت استریل را دارد 
و آن تجربۀ گرانقدر را همچون میراثی غنی 
برای خود قلمداد می کند. بنابراین و به طور 
را  اعتماد  قابلیت  و  کیفیت  اعتبار،  قطع؛ 
بسنجید و سابقۀ فروش هر کدام را بخواهید. 
هر چقدر سوابق بیشتری دریافت کنید، بهتر 

است.

روی  بر  صرفاً  سازنده  تمرکز  آیا   .1۷
تولید یک محصول خاص است؟

بهتر است با تولیدکننده ای کار کنید که 
است.  خاص  محصول  یک  روی  تمرکزش 
تمرکز بر یک محصول، تولید کننده را قادر 
به صرفه ترین  اعتمادترین،  قابل  تا  می سازد 

را  اتوکالوها  شخصی سازی ترین  قابل  و 
بسازد. به طور قطع، ضمن چنین تمرکزی؛ 
مهندسی، تولید و خدمات مشتریان افزایش 
می یابد و در این حال، مشتری مزایای هزینۀ 
فوری و بلند مدت این رویکرد از تولید را به 

غنیمت می برد. 

برای  دیگر  تجهیزات  تولید  وجود،  این  با 
غیرمعمول  پزشکی  اتوکالو  تولیدکنندگان 
نیست و این بدان معنی است که تالش های 
آن ها می تواند به وسیلۀ فرآیند تولید پراکنده 
و فروش مکمل)کراس سلینگ( تقسیم شود.

امیدوارم که همواره انتخاب خوبی داشته 
باشید.
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الزامات هبداشیت در یک واحد CSSD  تجهیزات 

*)RUMED( پزشیک

نویسندگان: آ. جونز )هماهنگ کننده(، دکتر ام. ت. لینر )هماهنگ کننده(، یو. هافک، اس. لوتزنبرگر، اچ. شونک، 
ام. شیک لیستن، آر. استنز، آ. ونتزیر، کی. وایس

* مقاله »الزامات شرایط محیطی و کنترل آن برای واحدهای استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی )RUMEDs(« در شماره ۶ 
به چاپ رسیده است.

توصیه های کمیته هبداشت، ساخت و ساز و فناوری مراکز درماین آملان

توصیه هایی برای سیاست های پاکسازی و ضدعفونی واحدهای بازفرآوری تجهیزات پزشکی
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مقدمه
سیاست های  به  نیاز  توصیه  این 
و   RUMED در  ضدعفونی  و  پاکسازی 
نحوۀ  می کند،  توصیف  را  آنها  اهمیت 
تدوین و پیاده سازی آنها را شرح می دهد 
ارائه  را  آن ها  محتوای  از  مثال هایی  و 

می کند. 

نکته: این متن به عنوان راهنمایی برای 
سیاست های  در  نظر  تجدید   / تدوین 

پاکسازی و ضدعفونی به کار می رود.

و  پاکسازی  سیاست های  اهمیت   
ضدعفونی

از  مهمی  بخش  سیاست ها  این 
سیاست های کنترل عفونت بوده و بنابراین 

اهمیتشان همانند سایر سیاست ها است.

سیاست های پاکسازی و ضدعفونی:

محافظت 	• قانون  توسط  قانونی  نظر  از 
عنوان  به   )IFSG( آلمان  عفونت  برابر  در 
بخشی از سیاست کنترل عفونت در نظر 
این  نیز  فرعی  مقررات  شده اند.  گرفته 

الزامات را مشخص می کنند.

یک 	• در  کیفی  مدیریت  از  مهمی  بخش 
RUMED هستند.

ترتیب ها و مطالب کاری را توصیف می کنند.	•

شایستگی ها را تعیین می کنند.	•

اقتصادی 	• اپراتور  برای  الزامی  مشخصات  از 
RUMED )دستورالعمل های خدماتی( هستند. 

عدم مطابقت با این شرایط می تواند منجر 	•
به اقدامات سختگیرانه ای شود.

حفاظت 	• زمینۀ  در  را  بهداشتی  روندهای 
در برابر عفونت و سالمت و ایمنی شغلی 

توصیف می کنند.

با 	• سازگاری  ارزیابی  برای  مبنایی 
بهداشتی هستند. دستورالعمل های 

را 	• کارکنان  انگیزه های  از  مکتوب  شواهد 
نشان می دهند.

کارکنان 	• منظم  آموزش  برای  مبنایی 
هستند.

به عنوان شواهدی در مشاجره های قانونی 	•
به کار می روند.

نظر  در  را  عفونت  کنترل  سیاست های   
بگیرید

 سایر اسناد قابل اجرا برای سیاست های 
پاکسازی و ضدعفونی

برخی از سیاست های کنترل عفونت عبارتند از:

بهداشت دست	•

بهداشت شخصی	•

ضدعفونی کردن و پاکسازی سطوح	•

اسناد پیاده سازی روند پاکسازی و ضدعفونی- 

اسناد ارزیابی روند پاکسازی و ضدعفونی- 

ضدعفونی -  و  پاکسازی  روند  ارزیابی 
رتبه بندی  شامل  سطوح،  بهداشتی 

بهداشتی

مدیریت ضایعات	•

تامین امکانات لباسشویی و جمع آوری	•

ابزارهای -  بهداشتی  بازفرآوری  ارزیابی 
پاکسازی

بودن -  مناسب  آزمایش  لزوم،  صورت  در 
برای  شده  اشباع  پاکسازی  ابزارهای 

پاکسازی و ضدعفونی سطح/کف

 مدیریت کیفی و سالمت و ایمنی شغلی 
را رعایت کنید

جنبه های ایمنی و سالمت شغلی، و مدیریت 
کیفی باید رعایت شوند، مثل:

برای 	• اعتماد  مورد  کارکنان  ارزیابی 
پاکسازی و ضدعفونی

ایجاد انگیزه	•

دستورالعمل های اجرایی	•

برگه های اطالعات ایمنی	•

و 	• پاکسازی  برای  خدماتی  مشخصات 
ضدعفونی کردن ساختمان ها

انتصاب ناظران و تماس با افراد	•

 کیفیت ساختاری پاکسازی و ضدعفونی 
سطحی را تعریف کنید

مشخصات کیفیت ساختاری برای پاکسازی 
پیاده سازی  برای  پیش نیازی  ساختمان ها 
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است.  ضدعفونی  و  پاکسازی  سیاست های 
به طور کلی، فعالیت های زیر باید برای یک 

کلینیک/دستورالعمل/مرکز انجام شوند:

برای 	• مناسب  اتاق های  دادن  اختصاص 
بازفرآوری ابزارها، ترالی ها و دستگاه های 

پاکسازی

برای 	• مناسب  اتاق ها/فضاهای  اختصاص 
ماشین های  و  ترالی ها،  ابزارها،  نگهداری 
ضدعفونی  مواد  و  شوینده ها،  تمیزکاری، 

کننده

ضدعفونی 	• و  شوینده ها   از  فهرستی 
قرار  نظر  مد  با  رفته،  کار  به  کننده های 
تعیین  روش های  و  مواد  سازگاری  دادن 

دوز مورد استفاده

توصیف روش های پاکسازی	•

و  پاکسازی  فرآیند  کیفیت  تعریف   
ضدعفونی کردن سطوح

کیفیت فرآیند نیز باید مشخص شود، مثال 
توصیف موارد زیر:

روش های پاکسازی	•

روش های ضدعفونی	•

زمین شوی، 	• برای  بازفرآوری  روش های 
پارچه ها، و دستگاه های پاکسازی

نگهداری و انتقال زمین شوی ها، پارچه ها 	•
و دستگاه های پاکسازی بازفرآوری شده و 

مورد استفاده

پر کردن ترالی های پاکسازی	•

خدمات ویژهای مثل جمع آوری پارچه ها 	•

و در صورت امکان شستشوی آنها

 سیاست های پاکسازی و ضدعفونی را به 
طور کلی رعایت کنید

و  پاکسازی  سیاست های  عمومی  محتوای 
ضدعفونی

 مهم است که روش های پاکسازی و ضدعفونی 
باید برای دپارتمان و محل کار تعیین شوند:

کدام اتاق/محل کار/منطقهکجا؟

چه سطحیکدام؟

محصول/غلظت/زمان مواجههبا کدام؟

توصیف مقیاس ها، مثال نحوۀ دستمال کشیدننحوه

مثال هر روز کاری یا یک بار در هفته یا پس از آلودگی )نکته: »در صورت تعداد دفعات
نیاز« بی مفهوم است(، زمان روز یا به دفعات، مثال چند بار در روز پس از 

تکمیل ....، یا قبل از ....

تعداد دفعات یا محل مورد نظر باید بر اساس تحلیل خطرات و ارزیابی 
خطر مشخص شوند. به توصیه ها، الزامات شرایط محیطی، و کنترل آنها در 

.)RUMEDs( واحدهای بازفرآوری برای دستگاه های پزشکی

}به مقاالت شماره های گذشته رجوع کنید{

RUMED یا خدمات پاکسازی چه کسی
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راهنمای مستند:

نام/لوگوی تعیین شده- 

دپارتمان/مرکز خدماتی/ایستگاه کاری- 

تاریخ تدوین/نویسنده- 

تاریخ تجدید نظر/نویسنده- 

شمارۀ نسخه- 

انتشار/تاریخ/ناشر- 

کننده های  ضدعفونی  اثرگذاری  طیف  در 
متداول به کار رفته، روند مربوط به شرایط 
ویژه پوشش داده نشده است، مثال ضدعفونی 

کردن پس از آلودگی سطوح با پاتوژن ها.

دستگاه های  کردن  ضدعفونی  و  پاکسازی 
پزشکی باید با روندها و سیاست های کنترل 

عفونت استاندارد انجام شود.

 اپراتور مسئول است. تدوین سیاست های 
مناسب  افراد  به  را  ضدعفونی  و  پاکسازی 

بسپارید.

سیاست های  تدوین/بروزرسانی   
پاکسازی و ضدعفونی

این کار مسئولیت اصلی اپراتور است.

تدوین سیاسـت های پاکسـازی و ضدعفونی 
بایـد بـه افـراد مناسـبی در محـل مربوطـه 
سـپرده شـود – مخصوصا کارکنـان کنترل 
عفونت، مشـاور کنترل عفونت بیمارسـتان، 
مطب هـای  در  عفونـت  کنتـرل  کارکنـان 
مدیریـت  امـکان،  صـورت  در  و  پزشـکی، 
در  بایـد   RUMED مدیریـت  خانـه داری. 
تدوین سیاسـت ها مشـارکت داشـته باشـد. 
اگـر وظایـف پاکسـازی و ضدعفونـی کردن 
خدمـات  ارائه دهنـدگان  بـه  سـاختمان 
خارجـی واگذار شـوند، باید قبـل از تکمیل 
مدیـر خانـه داری مشـورت  بـا  سیاسـت ها 
کـرد. سیاسـت های پاکسـازی و ضدعفونـی 

بایـد در هر جای ممکن بروزرسـانی شـوند، 
مثـال در حیـن اعمـال تغییراتـی در زمینـۀ 
اسـتفاده از سـطوح، فـرآوری مـواد بـه کار 

رفته، یـا روش هـای کار.

این سیاست ها باید به طور منظم بازبینی 
با اصالحات  تا مطابق  بروزرسانی شوند  و 
شده  تعیین  کیفی  مدیریت  سیستم 

باشند.

 فرمت سیاست های پاکسازی و ضدعفونی 
را تعریف کنید

 فرمت سیاست پاکسازی و ضدعفونی
شکل  نمی شود.  تعریف  خاصی  فرمت  هیچ 
و  پاکسازی  سیاست های  برای  جدولی 
ضدعفونی مناسب است. جزئیات مورد نیاز 

عبارتند از:

 بروزرسانی ها را بررسی کنید

و  پاکسازی  سیاست های  انتشار   
ضدعفونی

ضدعفونی  و  پاکسازی  سیاست های  همۀ 
منتشر  باید  آنها  بروزرسانی ها/اصالحات  و 

شوند یا مورد استفاده قرار بگیرند.

عفونت 	• کنترل  تیم  بکارگیری  یا  انتشار 
شرایط  با  )مطابق  بیمارستانی/کلینیکی 

مقررات کنترل عفونت منطقۀ فدرال( یا

انتشار توسط اپراتور اقتصادی، مثال دفتر 	•
متخصص پزشکی، RUMED مستقل

 سیاست های پاکسازی و ضدعفونی را به 
دیگران بشناسانید

 پیاده سازی سیاست های پاکسازی و 
ضدعفونی

باید  ضدعفونی  و  پاکسازی  سیاست های 
خدمات  و   RUMED کارکنان  همۀ  برای 
به  باید  یعنی  باشند،  شده  شناخته  نظافت 
کارکنان  همۀ  دسترس  در  مناسبی  شکل 

قرار بگیرند.

پاکسازی  سیاست های  از  باید  کارکنان 
باید  کارکنان  در  باشند،  آگاه  ضدعفونی  و 
انگیزۀ کافی ایجاد شود، و همۀ کارکنان باید 
آموزش های الزم را در فواصل منظم و پس 

از بروزرسانی دریافت کنند. 

 آموزش ها و خالصۀ اطالعات را ثبت کنید

ایالت  مقررات  توسط  آموزش  دفعات  تعداد 
دستورالعمل های  طبق  ایران  )در  فدرال 
مدیریت  سیاست های  و  بهداشت(  وزارت 
کیفی تعیین می شود. آموزش ها باید مکتوب 

شوند. 

برنامه ها باید شخصا توسط همۀ افراد مذکور 
به تایید برسند.
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أتثیر  مدت  زمان  نگهداری  و  انتقال  ابزارهای 

جراحی  بر  شست و شو  در  دستگاه های  ست شور
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چکیده

تـا به امـروز هیـچ شـواهد واضحی 
مبتنـی بـر ایـن تفکـر مرسـوم وجود 
نـدارد کـه باقی مانـدن ابـزار جراحی 
می توانـد  سـاعت  شـش  مـّدت  بـه 
بـر شسـت و شویشـان در دسـتگاه 
ضدعفونی کننـده1 تأثیر سـوء بگذارد، 
آنهـم زمانـی کـه ایـن ابزارهـا را بـه 
بـه  عمـل  اتـاق  از  خشـک  صـورت 
واحـد پـردازش مجـدد دسـتگاه های 
پزشـکی2 منتقـل می کننـد. ابزارهای 
آلوده را پس از اسـتفاده برای بررسـی 
پـردازش  واحـد  در  موضـوع  ایـن 
بـه  پزشـکی  دسـتگاه های  مجـدد 
شسـت  از  پیـش  مشـخصی  مـّدت 
وشـوی خـودکار نگهـداری کردنـد و 
بـا روش  را  باقیمانده هـای پروتئینـی 
از شسـت و شـو بررسـی  BCA پـس 
کـه  می دهـد  نشـان  نتایـج  کردنـد. 
بـا افزایـش زمـان نگهـداری، مقادیر 
افزایـش  نیـز  باقیمانـده  پروتئیـن 
بـودن  متغّیـر  عّلـت  بـه  می یابـد. 
در  روزانـه  شـو  و  شسـت  عملکـرد 
واحـد پـردازش مجـدد دسـتگاه های 
پزشـکی و سـایر عوامل مؤثـر بر آن، 
نمی تـوان قانونی کلـی و معتبـر برای 
زمان نگهـداری و انتقال خشـک ابزار 
وضـع کـرد. اگرچـه بایـد از قوانیـن 
مشـخص هـر واحـد پـردازش مجدد 
در  دّقـت  بـه  پزشـکی  دسـتگاه های 
صالحیـت  و  سـنجی  اعتبـار  حیـن 
سـنجی مجدد پیـروی کـرد و همواره 

مراحـل کار را بایـد بررسـی نمـود.

 مقّدمه

در  را  انتقال خشک  دهه،  چهار  مّدت  به 
تا  نگهداری  زمان  و  کرده اند  توصیه  آلمان 
انتقال  شش ساعت، با در نظر گرفتن زمان 
و جمع آوری، به نظر می رسید تأثیر سوئی بر 

شست و شوی خودکار ندارد. این دیدگاه را 
مورد  در  کنفرانس  از  گزارشی  در  بار  اولین 
 .]1[ دادند  شرح  دندانپزشکی  در  بهداشت 
دندانپزشکی  ابزارهای  دیدگاه،  این  برمبنای 
در  ضدعفونی کننده  محلول  در  می توان  را 
مخزن دستگاه های ضدعفونی کننده نگهداری 
ابزارها  کنند، به شرط اینکه چیزی بر روی 
دستگاه  در  و  باشد  نداشته  وجود  لخته 
بروز  ریسک  از  همچنین  نشود،  ایجاد  کف 
خوردگی در ابزارها در اثر نگهداری طوالنی 
به  توصیه  این  کنند]3[.  جلوگیری  مدت 
انتقال خشک از مهمترین انحرافات در سطح 
پردازش  توصیه های  زمینه  در  بین المللی 
مجدد بوده است که با مقایسه این توصیه با 
توصیه های AAMI در ایاالت متحده نیز به این 
موضوع پی می بریم ]4[. بسیاری از کشورها 
انتقال خیس، انتقال با پارچه های مرطوب یا 
اسپری های فوم را ترجیح می دهند، زیرا خطر 
انتشار کنترل نشده میکروارگانیسم ها وجود 
یا ممکن است مشکالتی حین شست و شو 
به دلیل خشک شدن آلودگی بروز پیدا کند. 
از سوی دیگر، باید از بروز چنین مشکالتی 
پیش از شست و شو جلوگیری شود. این اصل 
را در هنگام برنامه ریزی فرآیندهای WD نیز 
در نظر می گیرند ]5[. از ضدعفونی کننده های 
شیمیایی با افزودنی های پاک کننده فعال نیز 
اغلب برای انتقال خیس یا مرطوب استفاده 
و  را در شست  اصلیشان  تأثیر  اما  می کنند، 
شو هنوز به درستی بررسی نکرده اند. گروهی 
این وظیفه را برعهده گرفته اند، اما متأسفانه 
هنوز در انتظار نتایجش هستند ]6[. اگرچه 
سازندگان محصول ادعا می کنند که موجب 
اّما  می شود،  یافته  افزایش  تمیزکنندگی  اثر 
استفاده  که  می دهد  نشان  مطالعات خاصی 
صورت  به  باید  کردن  تمیز  از  پیش  آنها  از 
واضح بررسی شود و بیشتر مانع از تمیز شدن 

می شود ]7، 8[.

گروهی دانمارکی در مطالعه ای نتوانستند 
انتقال خشک  که  کنند  تأیید  را  قانون  این 
کردن  تمیز  بر  سوئی  تأثیر  ساعت  تا شش 
مهم  زمان  عامل  که  گرفتند  نتیجه   ندارد. 
نیز  طوالنی تر  نگهداری  زمان های  و  نیست 

مشکل ساز نیست. با این حال، آلودگی مورد 
لخته  قابل  غیر  خون  مطالعه،  در  آزمایش 
شدن بود که امکان وجود ارتباط عملی اش 

را تحت شعاع قرار می دهد ]9[.

در  و  کرد  برگزار  را  نظرسنجی    DGSV
کردند،  شرکت   RUMED کارمند   105 آن 
بر اساس نظر 95.2٪ از پاسخ دهندگان در 

آلمان، انتقال خشک روش انتخابیست.

گروه  پشتیبانی  با  مطالعه،  آن  از  هدف 
اثرات  بررسی   ،)AKI( ابزار  آماده سازی 
زمان های مختلف نگهداری و انتقال خشک 
بر شست و شوی خودکار در شرایط روزمره 
RUMED و  با استفاده از ابزار جراحی حاوی 

آلودگی های روزمره بود.

 مواد و روش ها 

نتایج شست و شوی خودکار ابزار جراحی 
و  شش  دو،  نگهداری  زمان های  از  پس  را 
مجدد  پردازش  واحد  در  در  ساعت   14
خشک  انتقال  از  پس  پزشکی  دستگاه های 
در یک ظرف دربسته تحت شرایط اتاق در 
محل کار مورد بررسی قرار دادند. برای هر 
یک از این زمان های نگهداری، 30 ابزار با و 
بدون لوال با ابعاد مشابه و با میزان آلودگی 
در  ابزار  ست  از  را  مشابهی  مشاهده  قابل 
انتخاب  ابزارها  جمع آوری  و  مرتب  حین 
پالستیکی  کمربندی  بست  با  و  کردند 
گذشت  از  پس  کردند.  گذاریشان  عالمت 
زمان نگهداری مشخص، ابزارها را به روش 
واحد  در  ضدعفونی کننده  دستگاه  مرسوم 
پردازش مجدد دستگاه های پزشکی شستند 
و سپس پیش از گندزدایی با گرما از دستگاه 

ضدعفونی کننده خارج کردند.

 1% محلول  میلی لیتر   3 در  را  نمونه ها 
 )pH+ 11( سولفات(  دودسیل  )سدیم   SDS
دستورالعمل های  اساس  بر  مورد  هر  در 
روزانه  کیفیت  کنترل  و  اعتبارسنجی 
گندزدایی  و  خودکار  شو  و  شست  فرآیند 
و  شست  با  پزشکی  دستگاه های  گرمایی 

1.  WD
2. RUMED
3. LOQ
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کردند  جمع آوری   PE کیسه های  در  شو 
بیمارستانی  بهداشت  جامعه  دستاورد  که 
آلمانDGSV ،3 و AKI است ]10[. از اینسو، 
سطوح ابزارها را کاماًل با دست شسته شده 
و محلول SDS را بر روی آنها پخش کردند، 
باز و بسته  بار  را پنج  لوالها  در عین حال، 
کردند و بدین طریق شست و شو دادند. این 
فرآیند را سه مرتبه در هر ابزار به مّدت هر 

10 دقیقه تکرار کردند.

بازیابی نمونه با 5 گیره کریل انجام شد 
میکرولیتر خون   5 به  آغشته  که هر کدام 
به  را  لوالها  و  بودند  لخته شونده گوسفند 
به داخل  تکان دادن  با  و  آن آغشته کرده 
خونی  میکرولیتر   5 با  که  کرد  نفوذ  ابزار 
لوله های  به  مستقیماً  که  می شد  مقایسه 
بود.  شده  اضافه   SDS میلی لیتر   3 حاوی 
داری  نگه  4 ساعت  از  را پس  نمونه گیری 
و  انجام دادند  اتاق  باز در هوای  در فضای 
میزان پروتئین را تعیین کردند. نرخ گروه 
بازیابی در حدود 84.3% تا 91.8% متغیر 
انحراف  و   %88.4 میانگین:  )مقادیر  بود 

معیار: 2.38(.

با  را  نمونه ها  محلول  پروتئین  محتوای 
سنجش  و   BCA پروتئین  سنجش  کیت 
نابودی در 562 نانومتر با خوانش هم افزایی 
میکروپلیت HT و پلیت های میکروچگالی4 
 BCA در سه نسخه پس از کالیبره کردن با

تعیین کردند.

 نتایج

پس  پروتئین  باقیمانده ی  سنجش  نتایج 
خشک  نگهداری  از  ساعت   14 و   6  ،2 از 
در جدول  و شوی خودکار  از شست  پیش 
1 به طور خالصه به همره مقادیر میانگین 
به چند  را  نتایج  است.  آمده  نسخه  در سه 
قسمت تقسیم کرده ایم تا مقادیر ابزارهای با 
و بدون لوال را نمایش دهیم. اغلب ابزارهای 
لوالدار تقریباً به اندازه گیره کریل بودند که 
پذیرش  مقدار  عنوان  به  دستورالعمل  در 
کمتر از 50 میکروگرم با )حدأکثر( پروتئین 
باقیمانده 3 میکروگرم در هر سانتیمتر مربع 

است. عالوه بر آن، تعدادی رترکتور داشتیم 
نشان  را  از 80 میکروگرم  مقادیر کمتر  که 
دادند. اغلب ابزارهای بدون لوال، فورسپس و 
هم چنین تعداد کمی رترکتور بودند که به 
ترتیب، مقادیر پذیرش کمتر از 30 و کمتر 
40 میکروگرم را با توجه به مساحت نمونه 

نشان دادند.

انتقال،  و  نگهداری  زمان  از  نظر  صرف 
با  تشخیص  قابل  باقیمانده  آلودگی  هیچ 
از  پس  ابزارها  روی  بر  مسلح  غیر  چشم 
زمان  از  پس  نداشت.  وجود  شو  و  شست 
میزان  انتقال خشک 2 ساعت،  و  نگهداری 
از شست  پس  باقیمانده  پروتئین های  تمام 
و شوی خودکار در حد بازهی معّین بودند. 
پروتئین های  مقادیر  ساعت،   6 از  پس 
بود.  بیشتر  شو  و  شست  از  پس  باقیمانده 
حّتی مقدار پروتئین باقیمانده در یک ابزار 
دیگر  ابزاری  در  و  پذیرش  بازهی  از  بیشتر 

لب مرز قرار داشت )جدول 1(.

3.  DGKH
4. MICROTITER
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جدول 1. آلودگی های باقیمانده یافت شده پس از شست و شو در دستگاه ضدعفونی کننده با زمان نگهداری و انتقال 2, ۶, 14 
ساعت. حد تعین مقادیر5، ۸ میکروگرم پروتئین در هر ابزار است. 

حد معین میکرو 
گرم پروتئین در 

هر ابزار

میکرو گرم 
پروتئین در 

هر ابزار در 14 
ساعت

آلودگی های 
باقیمانده قابل 
مشاهده پس از 

14 ساعت

میکرو گرم 
پروتئین در هر 
ابزار در 6 ساعت

آلودگی های 
باقیمانده قابل 
مشاهده پس از 

6 ساعت

میکرو گرم 
پروتئین در هر 
ابزار در 2 ساعت

آلودگی های 
باقیمانده قابل 
مشاهده پس از 

2 ساعت

ابزارهای 
لوالدار

“خیر8.2خیرLOQ<خیر50.9.3<
“خیرLOQ<خیر14.6خیر509.5<
“خیر10.0خیرLOQ<خیر5013.6<
“خیر33.2خیرLOQ<خیر5012.1<
“خیرLOQ<خیرLOQ<خیر5014.7<
“خیر33.4خیرLOQ<خیر5018.6<
“خیرLOQ<خیرLOQ<خیر508.4<
“خیرLOQ<خیر8.4خیر5040.6<
“خیر15.5خیر12.8خیر5071.3<
“خیرLOQ<خیر11.2خیر5045.7<
“خیرLOQ<خیر10.8خیر5099.1<
“خیرLOQ<خیرLOQ<خیر5014.0<
“خیرLOQ<خیرLOQ<خیر5029.8<
“خیرLOQ<خیرLOQ<خیر5045.9<
“خیرLOQ<خیر14.6خیر5032.0<
“خیر8.4خیر12.0خیر5013.3<
“خیرLOQ<خیر8.5خیر5047.8<
“خیرLOQ<خیر5048.1<
“خیرLOQ<خیر5059.3<
“خیرLOQ<خیر5010.9<
“خیر5012.1<
>50>LOQخیر“
“خیر509.8<
“خیرLOQ<خیر8013.4<
“خیر8097.5<

5. LOQ
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“خیر8019.0<
“خیر8033.2<

حد معین 
میکرو گرم 

پروتئین در هر 
ابزار

میکرو گرم 
پروتئین در 

هر ابزار در 14 
ساعت

آلودگی های 
باقیمانده قابل 
مشاهده پس 
از 14 ساعت

میکرو گرم 
پروتئین در 
هر ابزار در 6 

ساعت

آلودگی های 
باقیمانده قابل 
مشاهده پس از 

6 ساعت

میکرو گرم 
پروتئین در 

هر ابزار در 2 
ساعت

آلودگی های 
باقیمانده قابل 
مشاهده پس از 

2 ساعت

ابزارهای 
بدون لوال

“خیرLOQ<خیرLOQ<خیر3012.5<
“خیرLOQ<خیرLOQ<خیر3011.1<
“خیرLOQ<خیر10.4خیر3011.2<
>30>LOQخیر>LOQخیر“
“خیر308.2<
“خیر3010.1<
>30>LOQخیر“
>30>LOQخیر“
>30>LOQخیر“
>30>LOQخیر“
>40>LOQخیر>LOQخیر“
“خیرLOQ<خیر408.1<
“خیر4033.7<
>40>LOQخیر“
“خیر4016.0<
“خیر4015.3<

 14 از  پس  باقیمانده  پروتئین  مقادیر 
صورت  به  انتقال  و  نگهداری  زمان  ساعت 
چشم گیری افزایش یافت و سه مورد صریحاً 
باالی حد پذیرش قرار داشتند )جدول 1(.  
نتایج باری دیگر نشان می دهد که شست و 
ابزار  از  آسانتر  بسیار  لوال  بدون  ابزار  شوی 
لوال دار است. این موضوع در زمان نگهداری 

14 ساعت پررنگتر بود.

پروتئین های  مقادیر  میانگین   1a شکل 
با  لوال  بدون  و  با  ابزارهای  برای  را  باقیمانده 
زمان نگهداری و انتقال خشک 2، 4 و 6 ساعت 
نگهداری  سوء  اثرات  به  که  می دهد،  نشان 

طوالنی مدت حین شست و شو روزانه آلودگی 
ابزارها اشاره می کند. سطح معنی داری آماری 

را در شکل 1a نشان داده ایم.

 بحث

پروتئین  مقادیر  که  می دهد  نشان  نتایج 
ارتباط  شو  و  شست  از  پس  باقیمانده 
انتقال  و  نگهداری  زمان  با  مستقیمی 
خشک طوالنی مدت دارد. نمی توان قانون 6 
عملکردی  مشخصات  کرد.  تأئید  را  ساعت 
گذشت  از  پس  شو  و  شست  فرآیند  هر 

مشخص،  خشک  انتقال  و  نگهداری  زمان 
ایجاد  را  با خود  نتایج شست و شو مرتبط 
یک  در  است  ممکن  نتیجه،  در  می کند. 
 4 از  پس  را  دلخواه  نتایج  نتوانیم  فرآیند 
ساعت بدست آوریم، اّما در فرآیندی دیگر 
قابل  نیز  بعد  ساعت   8 تا  حّتی  نتایج  این 
قانون  هیچ  همچنین  باشند.  دستیابی 
انتقال  مشخصی در مورد زمان نگهداری و 

خشک مورد پذیرش وجود ندارد.

روزانه  کاربرد  واقعی  آلودگی های 
استانداردسازی نشده اند و پاسخ دهی ابزارها 
به شست و شو نیز تابعی از شرایط حاکم بر 
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سـاعت لـب مـرز قـرار داشـتند. در نتیجـه 
هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه همـه ی 
ابزارهـا همـواره بـه حـد کافی تمیز شـوند. 
لزوم بـه کارگیری حدأکثر زمـان نگهداری 
5 سـاعت بـرای دسـتیابی به شـرایط ایمن 
حدأکثـر  حیاتی سـت.  آن  بـر  نظـارت  و 
زمـان نگهـداری و انتقـال خشـک در واحد 
پزشـکی  دسـتگاه های  مجـدد  پـردازش 
بایـد در زمـان کیفیت سـنجی عملکـرد در 
نظـر گرفتـه شـود و اثربخشـی اینـکار باید 
بـا نظارت هـای روزمـره نقطـه ای پـس از 

شسـت و شـو روزانـه ابـزار تضمیـن شـود. 
نمی تـوان بـر ایـن تأثیـر صحـه گذاشـت و 
بـا دسـتگاه های  یـا  بـا مشـاهده چشـمی 
آزمایـش فرآیندهـا از آن اطمینـان یافـت.

قرار دهی ابزار جراحی حاوی آلودگی در 
صورت  به  اولتراسونیک  شستشوی  دستگاه 
امکان  ایجاد  موجب  است  ممکن  کلی 
انتقال  و  نگهداری  زمان  کردن  طوالنی تر 
برای  باید  عمل  این  انجام  شود.  خشک 
جدی  شو  و  شست  عملکرد  کیفیت سنجی 

گرفته شود.

محل کار مورد نظر، به عنوان مثال رطوبت 
ساختار  متفاوت  طراحی های  است.  دما،  و 
اجزای  بین  متفاوت  فاصله  مانند  ابزار،  هر 
ابزار در ناحیه لوال، هم پوشانی  مختلف هر 
در  رد خوردگی  باقیمانده،  آلودگی  سطوح 
قراردهی  الگوی  همچنین  و  لوال  ناحیه 
ابزارها در دستگاه یا چیدن ابزارها با توجه 
بر  می تواند  نیز  شو  و  شست  تکنیک  به 

عملکرد شست و شو مؤثر باشد.

در واحـد CSSD مورد گـزارش در اینجا، 
نتایـج پروتئیـن باقیمانـده اولیـه پس از 6 
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مترجم: مانا موالیی

7 پرسش متداول در مورد چگونیگ ساخت

یک CSSD کارآمد
نویسنده: یورگن آلستبرگ
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بـا  می تـوان  را  بیمـار  ایمنـی  بهبـود 
هزینـه  کاهـش  و  کارایـی  افزایـش 
جابجایـی ابـزار بـه دسـت آورد. یورگن 
متخصص   )Jörgen Alstberg( آلسـتبرگ 
جهانـی کنتـرل عفونـت و برنامه ریـزی 
اسـتریل می باشـد. او هـر روز بـا دیگـر 
طراحـان بـرای طراحـی و ایجـاد بخش 
می کنـد. همـکاری  اسـتریل،  مرکـزی 

Jörgen Alstberg، بـا بیـش از 40 طـراح 
تـا  می کنـد  کار  جهـان  سراسـر  در 
 CSSD پروژه هـای  بهینه سـازی  بـه 
بیمارسـتان ها کمـک کننـد. در ادامـه، 
اصلـی  سـؤال های   )Jörgen( یورگـن 
 CSSD مربـوط بـه ایجـاد یـک بخـش
کـه به مراکـز درمانـی در کاهـش خطر 
آلودگـی کمـک می کند را مطـرح کرده 

و بـه آنهـا پاسـخ می دهـد.

برای  مکان  بهترین  و  بهینه ترین   
CSSD در بیمارستان چیست؟

 CSSD بخش جراحی معموال مخاطب اصلی
است و وجود یک گردش کار روان بین این 
صورت  در  می باشد.  مهم  بسیار  بخش  دو 
 CSSD اوال  که  می کنیم  توصیه  ما  امکان، 
همان  در  )یا  جراحی  بخش  مجاورت  در 
طبقه یا در طبقه باال و یا در طبقه پایین( 
وجود داشته باشد. دوما، از آسانسورها برای 
حمل و نقل کاال بین طبقات استفاده شود. 
ترجیحاً یک آسانسور مستقل برای کاالهای 
کثیفی که از بخش جراحی خارج می شوند 
کاالهای  برای  دیگری  مستقل  آسانسور  و 
بازمی گردند،  جراحی  بخش  به  که  استریل 
باعث  امر  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
می شود که نیاز به ابزار، کمتر شود و حمل 

و نقل ایمن و بهداشتی بوجود آید.

CSSD چقدر  برای  نیاز   فضای مورد 
می باشد؟

می باشد،  فرد  به  منحصر  مورد  هر  اساسا 
سخت  بسیار  سوال  این  به  پاسخ  بنابراین 
برای  بین المللی  استاندارد  هیچ  است. 
برنامه ریزی CSSD وجود ندارد. ما مشتریانی 
در سرتاسر جهان داریم و عادت کرده ایم با 
دستورالعمل های ملی مختلف سازگار شویم. 
برای  نیاز  مورد  فضای  تاریخی  لحاظ  از 
CSSD به تعداد تخت ها مربوط می شود، اما 
امروزه که گرایش ها به سمت جراحی روزانه 
نظر  در  را  کلی  فعالیت  باید  می رود،  پیش 
بخش ها  و  جراحی  عمل های  تعداد  گرفت. 
را  اساسی  راهنمایی های  بالینی،  درخدمات 
مرکز  یک  مثال،  عنوان  به  می دهند.  ارائه 
عمومی  بیمارستان  یک  به  نسبت  ارتوپدی 
معمولی به فضا و ظرفیت بیشتری نیاز دارد.
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 چگونه می توانیم ظرفیت مورد نیاز 
تعیین   CSSD برای  تجهیزات  نظر  از  را 

کنیم؟

چندین عامل حیاتی در برآورد ظرفیت مورد 
نیاز برای تجهیزات CSSD وجود دارد. شما 
باید تعداد عمل های جراحی ساالنه بر اساس 
عمل های  نوع  تنوع  )بدلیل  بالینی  خدمات 
و  بیمارستانی  تخت های  تعداد  جراحی(، 
باید  بدانید. همچنین  را   CSSD کار  ساعات 
  CSSD از نوع حمل کاالی مورد استفاده در
 SPRI. ،ISO( آگاه باشید. اندازه ترجیحی کاال
DIN یا موارد دیگر( بر انتخاب ست شورها و 
استریالیزرهای شما و همچنین بر گزینه های 
تأثیر  حمل و نقل و تجهیزات ذخیره سازی 
بار  چند  ست های  از  استفاده  می گذارد. 
در  کار  حجم  افزایش  باعث  نیز  مصرف 
این  تعیین  از  پس  می شود.  استریالیزها 
تا  به شما کمک کنیم  ما می توانیم  عوامل، 
نیازمندی های CSSD خود را محاسبه کنید. 

برنامه ریزی  مورد  در  توصیه هایی   
جزئیات CSSD با توجه به ابزار و افراد 

باید یک جریان رو به جلو را دنبال  ابزارها 
کنند. ما راه حل سه منطقه )کثیف، تمیز، 
استریل( و دو مانع )ست شور و استریالیزر( 
سراسر  در  معموالً  که  می کنیم  توصیه  را 

اطالعات  )برای  است  شده  پذیرفته  جهان 
"ضدعفونی   WHO دستورالعمل  به  بیشتر 
جراحی(  ابزارهای  مجدد  پردازش  و  کردن 

مراجعه کنید.

و  تمیز  آلوده،  مناطق  فیزیکی،  جداسازی 
استریل را تشکیل می دهد. اولین مانع شامل 
دوم  مانع  و  بوده  ست شورها  طریق  از  عبور 
می باشد.  استریالیزرها  طریق  از  عبور  شامل 
تخلیه ست شورها از قسمت تمیز باعث می شود 

تا ابزارها مجددا توسط کارکنان آلوده نشود. 

مانع دوم از تداخل ست های تمیز و استریل 
جلوگیری می کند و جریان منابع انسانی را بین 
 CSSD برنامه ریزی  مناطق، محدود می سازد. 
بر اساس یک جریان رو به جلو، مدیریت موثر 
رویه های کاری را ارتقا می دهد و خطر اقدامات 

نادرست کارکنان را کاهش خواهد داد.

 در رابطه با ویژگی های ارگونومیک و 
برنامه ریزی چه پیشنهادی دارید؟

منابع خود  از  استفاده حداکثری  برای  باید 
و کاهش ریسک برای کارکنان، میزان نور، 
سر و صدا و ایمنی را در نظر بگیرید. هنگام 
طراحی CSSD، میزان نور در مناطق اصلی 
ضروری  بسته بندی  و  شستشو  مانند  کار، 
می باشد. میزها و ترالی هایی که ارتفاع آنها 
را  کار  محیط  می توانند  باشد،  تنظیم  قابل 

برای کارکنان بهبود ببخشند.

 چه نوع خدماتی باید در برنامه ریزی 
در نظر گرفته شود؟

مختلف  دستگاه های  وجود  دلیل  به   CSSD
است.  برنامه ریزی  برای  پیچیده  یک محیط 
را  استریالیزرها  و  نیاز ست شورها  مورد  آب 
می توان با استفاده از بویلر داخلی یا سیستم 
گرمایش  روش  کرد.  گرم  مرکزی  بخار 
استفاده شده بر توان نصب شده روی واحدها 
استریالیزرها،  و  ست شورها  می گذارد.  تأثیر 
کار  به محیط  این گرما  و  تولید کرده  گرما 
مرحله  در  باید  بنابراین  شد،  خواهد  منتقل 

برنامه ریزی تهویه موثر در نظر گرفته شود.

 آیا مورد دیگری وجود دارد که باید 
در نظر بگیریم؟

افزایش تمرکز بر ایمنی بیمار باعث شد که 
راه حل هایی  به  درمانی  مراکز  از  بسیاری 
این  باشند.  نیاز داشته  قابلیت ردیابی  برای 
اسناد،  نتایج،  اندازهگیری  شامل  موضوع 
می باشد.  کیفیت  تضمین  روش  و  مدارک 
اضافی  تجهیزات  به  نیز  ردیابی  راه حل های 
اسکن  برای  کاری  ایستگاه های  مانند 

بارکدها و غیره نیاز خواهند داشت.
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From   reusable   valves   to 
DNA   rapid   tests
16’h Congress for Hospital Hygiene, Z to 4 May 2022, Berlin 
Stefan Dudzinski-Lange
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In early May, some 1,000 
delegates met up at the Hotel 
Berlin Central District to discuss 
the latest developments in hospital 
hygiene. This conference of the 
German Society of Hospital 
Hygiene )DGKH( was a hybrid 
event with several delegates 
tuning in to the lectures online. 
Two sessions, “Medical device 
reprocessing” and “Cleaning, 
disinfection and sterili- zation”, also 
focused in detail on sterile supply 
services.

 Everything that is right
Opening the symposium on 
medical device reprocessing, 
Dr Christian Jäke1 from 
Lübben reported on “New legal 
regulations for reprocessing 
single-use devices in Germany 
and £urope“. The lawyer first 
explained that the wides- pread 
changes following in the wake of 
the Medical Device Regulation 
)MDR( would primarily affect 
single-use devices rather than 
the reusable medical devices. 

The regulations that emerged at 
EU level had been adapted at a 
national level. In Germany, since 
21 May 2021 there were two ways 
to reprocess single-use devices:
• CE reprocessing pursuant to 
Art. 17)2( MDR, whereby the 
reprocessor was subject to all 
the manufacturer's obligations 
and, inter alia, a new CE mark was 
affixed to the device.
• Reprocessing pursuant to 
Art. 17)3( )4( MDR as carried 
out by external reprocessors 
or in healthcare institutions in 
compliance with the Commission 
Implementing Regulation )EU( 
20201207/ )GS( and the KRINKO/
BfArM Recommendat ion 
Commission for Hospital Hygiene 
and Infection Prevention at the 
Robert Koch Institute )KRINKO( 
and the Federal Institute for Drugs 
and Medical Devices )BfArM(. The 
provisions were based on Section 
8)46 -( of the German Medical 
Device Operator Regulation 
)MPBetreibV(.
The EU considered CE marking 

to be the gold standard. In 
principle, efforts to harmonize 
the regulations EU-wide 
were welcomed. However, the 
possibility of prohibiting the 
reprocessing of single-use devices 
at national level counteracted 
these efforts. Germany was guided 
by the Commission Implementing 
Regulation EU 2020120/ and the 
Medical Device Implementation 
Act )MPDG(, but was taking a 
special approach here. In principle, 
he said, the view was that the 
safety and performance of the 
reprocessed device had to match 
those of a new device.

 Reimbursement and 
appreciation
While subject to the same 
obligations as hospitals, medical 
device reprocessing is proving to 
be an economic challenge in those 
outpatient centres performing 
surgical procedures. In her talk, 
Katrin Mann, advisory consultant, 
showed images depicting 
the hygiene situation in some 
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outpatient surgery centres. On 
the other hand, she said, there 
were also office-based practices 
that acted in exemplary fashion. 
In principle, outpatient surgery in 
Germany still tended to be treated 
rather stepmotherly. She explained 
that in Germany a medical hygiene 
regulation )MedHygV(, based on 
the Protection against Infection 
Act )IfSG(, was required in each 
federal state. Each state was 
responsible for implementation 
of the hygiene requirements, 
such as e.g., the formulation of a 
hygiene/infection control policy, 
deployment of qualified hygiene 
personnel, special obligations 
of the institutions, etc. The 
burgeoning network of regulations 
was creating challenges for office-
based medical practitioners.
In addition, the following applied: 
the Protection against Infection 
Act )IfSG(, Medical Device 
Implementation Act )MPDG(, 
Occupational Safety and Health 
Act )ArbSchG(, the provisions 
of the Robert Koch Institute and 
the KRINKO, Drinking Water 
Regulation )TrinkwV( as well 
as DIN, EN and ISO standards. 
The speaker was of the view 
that the reimbursement scale 

had failed to keep pace with 
the increasingly more stringent 
regulatory requirements. Citing 
by way of example varicose vein 
operations, Katrin Mann explained 
how a hospital was able to obtain a 
reimbursement fee of 2,150 euros 
for this procedure. When the same 
procedure was performed on an 
outpatient basis, the associations 
of statutory health insurance 
physicians )KV( reimbursed 
only 756 euros, despite the 
requirements addressed to the 
personnel qualification levels and 
hygiene being no less stringent 
than those applicable in the 
hospital setting.
A plea for appreciation of the 
employees was issued by Anja 
Demnick from Awenja GmbH 
in Berlin. The lecturer deemed 
qualifications to be the key to 
enhanced safety for patients, 
users, employees as well as for 
the economic operator of the 
Reprocessing Unit for Medical 
Devices )RUMED(. Lack of 
knowledge presented major risks 
when it came to assuring proper 
medical device reprocessing. In 
practice, however, qualification 
measures often dated back a long 
time, which meant that current 

knowledge was not available. The 
former RUMED manager cited 
as the reasons for this situation, 
among others, cost pressures, lack 
of supplies or ignorance on the part 
of those responsible. There was 
also a lack of appreciation of the 
employees, which explained the 
title of the lecture “Specialist or 
cellar child”. Anja Demnick stated 
that most hospital departments 
were listed on the homepage 
but the RUMED was not. Often, 
the way to the RUMED was not 
even signposted. A recognition 
culture was therefore needed 
as well as access to knowledge. 
Apart from health risks, incorrect 
repro- cessing that was not in 
conformance with the current 
regulations could lead to 
cancellation of operations or even 
lawsuits.

 Valve reprocessing and 
nationwide monitoring
 Endoscopes are among the most 
commonly used instruments. 
Their reprocessing is complex. 
Nils Andersen, endoscopy 
assistant at the Klinik und 
Poliklinik für Interdisziplinäre 
Endoskopie )Clinic and Polyclinic 
for Interdisciplinary Endoscopy( 
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ad- dressed one aspect of this in 
his presentation “Reprocessing 
reusable valves vs employment 
of single-use valves in 
endoscopy”. While the customary 
practice is to employ single- use 
valves, Andersen had developed 
a reuse procedure at Eppendorf 
University College Hospital.
Andersen said that manufacturers 
saw protection against infection, 
labour savings, and assurance 
of functionality as advantages 
of single-use valves. Their use 
in outpatient centres were even 
prescribed in some cases, he said. 
Nonetheless, at the speaker's 
hospital it was unclear whether 
reusable suction and air/water 
valves could be reprocessed 
economically and effectively. The 
Endo Team had devised a test 
method to assess reprocessing 
from a microbiological and 
economic perspective. A total of 
160 suction and air/water valves 
each were sampled, and 20 valves 
were included as a control group. 
The results demonstrated that 
the valves could be effectively 
reprocessed when reprocessing 
was carried out in accordance 
with a validated process, while 
observing the manufacturer's 

instructions. Hence, in terms of 
hygiene there was no absolute 
need for single-use valves. 
Dabbing the valves with NaCl 
)no shaking( and the lack of 
enrichment boullion led to critical 
comments in the discussion of 
the method. The study included 
the reprocessing costs. From an 
economic perspective switching 
to single-use valves could make 
sense if the reprocessing costs 
were lower than those incurred for 
single-use valves.
Dr Josefine Haak from the State 
Office for Health and Social 
Affairs in Mecklenburg-Western 
Pomerania gave an example of 
monitoring as practised by the 
authorities. In 2021, transvaginal 
ultrasound probes from 15 
gynaecological/labour wards were 
investigated in order to evaluate 
the microbiological condition after 
reprocessing. She explained 
that probes were classified as 
semi-critical devices and were 
subject to stringent reprocessing 
requirements specified by 
the Medical Device Operator 
Regulation )MPBetreibV(. During 
in situ assessment of the current 
status it became clear that, while 
standard operating procedures 

)SOPs( were in place, these 
were often not properly applied 
for reprocessing transvaginal 
ultrasound probes. For example, 
one cleaning step was missing 
or the handheld attachment/
handle was not taken into account 
in the process. The speaker 
criticised the fact that, in terms of 
infection prevention, only seven 
establishments used a mucosa-
compatible ultrasonic gel.
The total bacterial count of swab 
samples was determined to 
assess the contamination level. 
Bacteria and fungi of relevance 
were investigated, but no viruses. 
Contact-plating samples were 
taken, inter alia, from the Freeze/
Enter key, transducers and 
handles. The findings revealed 
that the highest numbers of colony 
forming units )cfus( were on the 
keyboard, followed by the handles 
and transducers. Following wipe 
disinfection, the mean cfu was 13, 
and the median 4. No hygienically 
relevant microbes were found in 
any individual case. From these 
findings Dr Haak concluded that 
there was a need for simple, user-
friendly, validated processes. 
Therefore, in the course of the 
discussion about wipe disinfection 
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she pondered whether this 
procedure could not be validated. 
Another suggestion from the 
audience was to add a coloured 
disinfectant to demonstrate 
wetting of the surfaces with 
disinfectant.
Marc Fiedler, hygiene/infection 
control specialist, described
in his presentation Influence of 
drying on the microbiological 
condition of endoscopes the 
sudden increase in the number 
of gram-negative rods detected 
at the St. Irmgardis Hospital 
in Meerbusch, Germany. The 
reprocessing process had 
been validated and designed 
as per the KRINKO/BfArM 
Recommendation. Measuring 
only 11 square metres, the 
reprocessing premises and 
separation between the clean and 
unclean areas were suboptimal. 
The endoscopes had to be 
dried with compressed air but, 
notwithstanding this, residual 

humidity continued to persist. 
There was also the possibility 
that exposure to humidity during 
storage had a negative effect on 
the devices.
In 2019, Fiedler and colleagues 
then discovered that four out of five 
colonoscopes were contaminated 
with non-fermenters, such 
as S t e n o t h r o p h o m o n a s 
matophillia. Intestinal bacteria 
and pseudomonads were 
detected in two gastroscopes. 
The presence of biofilm was also 
suspected. Bacteria continued 
to be detected despite numerous 
measures, including sanitation 
of the endoscopes. Finally, 
Fiedler concluded that bacterial 
colonization was due to the 
suboptimal, but rule-compliant, 
drying. By purchasing a drying 
cabinet, sterility was achieved 
after only three hours of drying. 
The speaker was of the opinion that 
the problems were also caused by 
material fatigue since at no time 

was any other in-house equipment 
affected. He finished by suggesting 
that the KRINKOZ BfArM 
Recommendation for manual 
drying be reconsidered. However, 
one objection from the audience 
was that a drying cabinet could 
not compensate for deficiencies 
in the reprocessing process as the 
suspected cause of contamination.

 Cleaning. disinfection, 
sterilization
In order to be able in future to detect 
microorganisms in the endoscope 
channel systems during 
performance qualification (PQ) 
and the periodic routine checks 
specified in the guideline compiled 
by the German Society of Hospital 
Hygiene )DGKH(, German 
Society of Endoscopy Nurses and 
Associates )DEGEA(, German 
Society of Sterile Supply )DGSV(, 
German Society for Digestive and 
Metabolic Diseases )DGVS( and 
Instrument Reprocessing Working 
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Group )AKI(, the responsible 
guideline groups commissioned 
the Methods Group 2.0 to 
develop an optimized method. 
For the development work and 
comparative investigations, Annex 
9 process challenge devices 
)PCDs( were used for testing, 
since they contain a known amount 
of test soil and test organisms, 
can be produced with good 
reproducibility and have a very 
good relationship to the channel 
geometry of endoscopes. The 
flush-brush flush (FBF) method 
developed is based on the injection 
of an elution medium, followed by 
pulling through of a suitably sized 
brush and a final injection step 
with fresh elution medium. In three 
comparative investigations, up 
to 12 laboratories evaluated the 
method.
In his talk”Characterization 

of a new £B£ elution method 
for optimized recovery of 
microorganisms from channel 
geometries”, Dr Markus Wehrl 
from wfk — Cleaning Technology 
Institute — presented an 
evaluation of the method. The 
investigations revealed that the 
microbial recovery rate for Annex 
9 PCDs compared with simple 
flushing could be increased by a 
factor of between 25- and 700-
fold. Besides, by brushing and 
incorporation of a second rinse 
step it was possible to elute 
twice as many microorganisms 
as during the first rinse step. 
It was thought that the ongoing 
field study would corroborate the 
findings. A critical remark from 
the audience pointed out that 
only those channels that were 
not cleaned had been modelled 
and that in reality in the case of 

cleaned endoscopes the bacterial 
genus should be determined, 
because of the possibility 
of microbial contamination 
from the endoscopist's skin. In 
a second presentation Markus 
Wehrldescribed the ”Pibrin 
PCD model- Determination 
of the performance efficacy 
of detergents for manual 
reprocessing of instruments”. 
The Detergents Testing Work 
Group of the German Society of 
Hospital Hygiene )DGKH( had 
developed a test model based 
on an everyday practice fibrin 
test soil to assess the efficacy of 
the detergents used for manual 
reprocessing of instruments. 
The fibrin test model was used to 
evaluate 13 detergents employed 
for manual, and 2 for automated, 
reprocessing.


