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 .د. حمزة األشقر م .أ  

 الجامعة السورٌة الخاصة – طب األسنانكلٌة  –قسم الجراحة  

 جراحة عامة وصغرى                            

 

  ( الخامسة  5المحاضرة )    

 

 التعقٌم والتطهٌر                           

                Sterilization and Disinfection 

 ( Sterilizationالتعقٌم )

  (.Spores)األبواغ ما فً ذلك ب جمٌع أنواع الكائنات الدقٌقة الحٌةالكامل على  القضاءهو 

 ( Disinfectionالتطهٌر )

منها، إلى الحد الذي تصبح  عدد الكائنات الدقٌقة الملوثة، خصوصاً  الممرضةمن  التقلٌلهو 

  فٌه غٌر ضارة بالصحة.

 (Cleaningالتنظٌف )

مهمة جداً وهً والتً ٌنتج عنها إزالة العدٌد من الكائنات الدقٌقة. واألوساخ إزالة الغبار  عملٌة

  وكخطوة ضرورٌة قبل التعقٌم والتطهٌرفً بٌئة المستشفٌات 

 ال بد قبل تعقٌم األدوات الجراحٌة من تنظٌفها من األوساخ والبقاٌا العضوٌة العالقة

 مدة طوٌلة من الزمن وٌسهل تعقٌمها .فٌها بعد كل عمل جراحً فذلك ٌحفظها 

 وٌتبع فً ذلك المراحل التالٌة : 

 عد اَالت خوفاَ من ضٌاع قسم منها فً نهاٌة كل عمل جراحً . -1

 تغسل بالماء البارد أو الفاتر إلزالة الدم والصدٌد منها ، ثم تغسل بالماء والصابون -2

 والفرشاة ثم بالماء الحار عدة مرات .   
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 جٌداَ بعد غسلها وتحفظ فً علب معدنٌة لتصبح معدة للتعقٌم ثم االستعمال.  تنشف -3

 هو  و المرٌض والكادر الطبً من موضوع هام لسالمة كلالتعقٌم والتطهٌر 

  infection chain سلسلة اإلنتانمن اكتمال  من األهمٌة بمكان حٌث ٌمنع 

 :التالٌة التً تعتمد على الركائز

 سواء كان جرثوما أو فٌروسا أو فطرا : العامل الممرض- 

 لمناعةضعٌف     اوهو الشخص الذي لٌس لدٌه مناعة أو الشخص   : مضٌف مناسب -

(compromised immunity). 

 .من المصدر إلى المضٌف االنتقال طرٌقة -

 الجلد السلٌمالمصاب فنتانات المحمولة دموٌا ، عن طرٌق الجلد العبر الدم لعلى سبٌل المثال 

 .لنقل اإلنتان الً فعا الٌس طرٌق

 :(Spaulding’s Classification) تصنٌف سبالدٌنغ

استنادا لعناصر ذات صلة تصنٌف درجة الخطورة المحتملة النتقال االنتان ٌعتمد على 

حٌث تم تصنٌفها إلى ثالثة باألدوات والمواد المراد استخدامها وأخرى تتعلق  بالمرٌض

 درجات :

من الجسم مثل الجروح أو األنسجة الداخلٌة .  عقٌمة مناطق : تتضمنعالٌة الخطورة -

وتلك مناطق معقمة من الجسم مثل العظم واألوعٌة الدموٌة  تالمسالتجهٌزات السنٌة التً 

التً تصنف ضمن الجراحٌة والمواد األدوات الرخوة . ومن مخاطٌة واألنسجة الالتً تخترق 

 . ابر الخٌاطة ، الخٌوط الجراحٌة ، ..ط ، ) شفرة ( المشر ةنصلهذه الدرجة : 

وال ٌحصل تجاوز فقط مع األغشٌة المخاطٌة إذا كان هنالك تماس  متوسطة الخطورة : -

ٌجب أن تعقم تتحمل الحرارة فً هذه الفئة المستخدمة . والن اغلب المواد  ألنسجة الرخوةل

فان مستوى عال من بالحرارة  التً تتأثر األدوات أما حرارٌا لالستخدام بٌن المرضى. 

المدكات المراٌا الفموٌة الفئة تتضمن هذه . األمثلة على األدوات من ٌفً بالغرضالتطهٌر 

 تجهٌزات سنٌة (وحامل الطبعة ) 

رباط فحص ضغط الدم ورؤوس أجهزة مثال مع الجلد السلٌم .  إذا كان التماس : خطرةغٌر  -

                                                                             . وأجهزة االٌكو األشعة 

 فً حاالت خاصة األسطح المحٌطة والمناطق التً هً بتماس مستمر .
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  :العوامل الممرضةمستوى مقاومة 

 اقلهامن وفق الترتٌب التالً بدءا حسب مقاومتها للتعقٌم و التطهٌر تتدرج العوامل الممرضة 

  :مقاومة إلى أكثرها 

  نشطةبكترٌا  -1

  فطرٌات -2

  فٌروسات مغلفة -3

  السل جراثٌم -4

  فٌروسات غٌر مغلفة  -5

  بكترٌا متبوغة -6

  (oocyst)  حوٌصالت طفٌلٌات أحادٌة الخلٌة -7

  عمل المعقمات والمطهرات المختلفة: آلٌة

  وأغشٌتهاالجرثومٌة تدمٌر جدران الخلٌة  -1

  . DNAجرثوم وتحطٌم األنزٌمات وال النشاطات األنزٌمٌة للالتداخل مع  -2

التأثٌر أو  خثرالتأو  التحلل المائًأو  االختزالأو  بـاألكسدةإما  لجرثومٌةتحطٌم الخلٌة ا -3

  .تكوٌن األمالحأو  على البروتٌن

  : على العوامل الممرضةعلى فً التأثٌركفاءة المعقمات والمطهرات تعتمد  

  تعرض فٌها المادة للمعقم أو المطهرتالمدة التً الوقت:  -1

  درجة الحرارة -2

  التركٌز وطرٌقة التحضٌر وتارٌخه -3

  العامل الممرضنوع  -4

  نوع المادة المراد تعقٌمها -5

  مدى نظافة المادة المراد تعقٌمها -6
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  الطرٌقة المستخدمة -7

 طرق التعقٌم                                   

 : وتضم  الطرق الحرارٌة للتعقٌم -أوالً  

  Autoclaveوٌتم بجهاز خاص  Autoclavingالتعقٌم بالبخار المضغوط   -1    

 ) صاَد موَصد ( وأساس الطرٌقة هو تعرٌض األدوات المراد تعقٌمها للبخار      

 دقٌقة 15درجة مئوٌة لمدة  121المشبع المضغوط وتكفً أن تكون الحرارة       

 كً ٌتم التعقٌم الكامل . إال أنه ٌجب تطوٌل هذه المدة إلى النصف ساعة لتعقٌم       

 داخل محتوٌات العلب .      

 

 تستعمل هذه الطرٌقة لتعقٌم الرفادات والشاش وألبسة الجراحٌن والخٌوط القطنٌة    

 والكتانٌة والقطع المطاطٌة ) األنابٌب والقثاطر ( .  

 دقٌقة ٌقتل البكترٌا الخضرٌة ) الطور 01خار غٌر المضغوط لمدة إن التعرض للب   

  النشط من حٌاة البكترٌا ( ولٌس األبواغ . ونالحظ فً الجدول التالً الوقت الالزم  
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 للتعقٌم باختالف ضغط البخار ودرجة الحرارة .    

      

 بوصة مربعة           درجة الحرارة امئوٌة          وقت التعرض بالدقائق \الضغط    

         1                                 111                             361 

         15                               121                             11- 15 

         21                               125                                 7 

         25                               131                                 4 

         35                               135                                 2 

 

 

المعدنٌة وهً قة لتعقٌم األدوات الجراحٌة : تستعمل هذه الطرٌالتعقٌم بالحرارة الجافة  -2 

ٌة وٌستمر التعقٌم فترة مئو درجة 161مكشوفة فً أجهزة خاصة تصل الحرارة فٌها إلى 

 تكون كافٌة .ساعة واحدة درجة مئوٌة فإن فترة  171ة أما إذا كان التعقٌم بحرار ، تٌنساع
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 ساعات غلٌان للتعقٌم الكامل ، أما الغلٌان لمدة عشرة3التعقٌم بالغلٌان: وٌحتاج  -3 

 دقائق فٌقتل البكترٌا الخضرٌة والفٌروسات وال ٌؤثر على األبواغ .    

 ال ٌستحسن تعقٌم األدوات الجراحٌة بهذه الطرٌقة ألنها تتلف نتٌجة للصدأ ، إال     

 وم أو كربونات كالسٌٌوم ٌثبط تكون الصدأ وٌزٌد% كربونات صود2ٌأن إضافة     

 الكفاءة التعقٌمٌة .    

 التعقٌم بالتلهٌب : وٌتم بعرض اَلة على شعلة غاز االستصباح أو قندٌل  -4   

 كحولً أو أن توضع اَالت فً مركن أوطبق ٌصب علٌها قلٌل من الغول وتلهب    

 ف الذي تلحقه باَالت المعقمة بها . وقد قل استعمال هذه الطرٌقة نظراً للتل    
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 : وهً طرٌقة تستعمل فٌهاغازات سامة مثل غاز أوكسٌد اإلٌثٌلٌنالتعقٌم بالغاز -ثانٌاً 

  Ethylene Oxide  وهو غاز لٌس له رائحة وال لون ، وله درجة انتشار ونفاذٌة 

 دة التعرض لهعالٌتٌن وهو فعال ضد البكترٌا جمٌعها والفٌروسات والفطرٌات وم  

 ساعة بعٌدة عن 24ساعة ، وٌجب ترك األدوات بعد التعقٌم مدة  11-1تتراوح بٌن   

 الغاز المعقم لتزول منه اَثار الساًمة .  

 ٌستخدم لتعقٌم األدوات التً ٌخشى أن تعطب من البخار أو الحرارة الجافة )األدوات   

 الطبٌة البصرٌة كالمناظٌر القصبٌة والمثانٌة والكامٌرات والقثاطر والمواد البالستٌكٌة  

 واألدوات الزجاجٌة .   

 

 

 :  التعقٌم باألشعة -ثالثاً  

تخترق األجسام الصلبة  61: مصدرها من الكوبالت Gamma Radiationأشعة غاما  -1  

بالحرارة والتً ال تصلح للتعقٌم بالغاز )  والسائلة ،تستعمل لتعقٌم األجهزة التً تتلف

كالمؤكسدات فً جهاز القلب والرئة الصناعً ( والقثاطر بأنواعها والمحاقن البالستٌكٌة التً 

 تأتً معقمة وجاهزة لالستعمال . 
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 : لها قدرة ضعٌفة على التغلغل Ultraviolet Radiationاألشعة فوق البنفسجٌة  -2

ٌجعل فعلها التعقٌمً سطحٌاً ، تستخدم لتعقٌم غرف العملٌات بعد داخل األشٌاء مما     

 ساعة . 24تنظٌفها وكذلك وحدات تعبئة األدوٌة وتكون مدة التعرض لألشعة 
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 ذات الموجات القصٌرة ٌمكن استخدامها اٌضاً فً التعقٌم.  X - rayاألشعة السٌنٌة  -3  

 

 مركبات كثٌرة من هذه المحالٌل نذكر منها: هناك  الغمس بالمحالٌل المطهرة -رابعاً 

 )األكثر استعماالً هو محلول الفورمالٌن الذي ٌحوي  Formaldehydeالفورمالدهاٌد   

 المؤلف  Germicide% فورمالدهاٌد وٌستخدم لحفظ الجثث واألنسجة ( والجٌرمٌساٌد 37 

 غمس األدوات فً هذهمن ) الفورمالدهاٌد والهكساكلورفٌن والكحول بشكل أساسً ( وٌجب  

 ساعة إذا أردنا إتالف البذور.11المحالٌل لمدة  

 % فً 2ومن مشتقات الفورمالدهاٌد وأكثر فاعلٌة منه الجلوتارالدهاٌد وٌستخدم بتركٌز   

 دقائق .    11تعقٌم األجهزة الطبٌة وٌقضً على بكترٌا السل خالل  

 اَالت الجراحٌة المغموسة فٌه الذي ٌعقم Cidexومن المحالٌل أٌضاً الساٌدٌكس   

 خالل )نصف ساعة( ، وٌقضً على البذور وعصٌات السل خالل )ساعتٌن( .  
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 تستعمل هذه الطرٌقة لتعقٌم األدوات التً ال ٌمكن تعقٌمها بالحرارة ونذكر منها     

 المناظٌر البولٌة والقصبٌة والقثاطر .         

 : تستعمل هذه المادة بشكل  أوكسً مٌتٌلٌن التعقٌم بأبخرة أقراص التري -خامساً 

 أقراص تنبعث منها باستمرار وبحرارة الغرفة أبخرة الفورمالٌن المعقمة وهناك   

 أفران خاصة لهذه الغاٌة محكمة فٌها رفوف عدٌدة ٌوضع فً الرف السفلً منها   

 ن المثقبةأقراص هذه المادة ، وتوضع األدوات التً ٌراد تعقٌمها على رفوف الفر   

 ساعة ( حٌث ٌفتح الفرن  24والمنضدة فوق بعضها وتترك هذه األدوات لمدة )    

 بعدها وتكون األدوات معقمة وجاهزة لالستعمال .   

 وأضٌف لألفران وحدة تسخٌن كهربائٌة لتزٌد من سرعة انتشار أبخرة الفورمالٌن    

 لجو الفرن .   

 العٌادات لتعقٌم اَالت البصرٌة ذات العدسات هذه الطرٌقة كثٌرة االستعمال فً    

 ولتعقٌم الكفوف والقثاطر .   

 وٌذكر من طرق التعقٌم أٌضاً :التعقٌم باستخدام البالسما + ثانً أوكسٌد الهٌدروجٌن 

 . Peracetic Acidوالتعقٌم بحمض فوق األستٌك 
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كون المادة المعقمة تستخدم من فً حال  اسم المعقم المستخدموتارٌخ التعقٌم وضع المهم ومن 

 .عدة أشخاص ضمن العٌادة الواحدة قبل 

  .خزٌن جمٌع األدوات المعقمة فً أمكنة جافة مغلقة أو مغطاةٌتم ت

 

  : مراقبة التعقٌم

مشعرات فٌزٌائٌة وأخرى كٌمٌائٌة وهنالك ناحٌة مهمة فً التعقٌم تعتمد على استخدام المراقبة 

 : ةأٌضا المشعرات البٌولوجٌ

  Chemical indicators : المشعرات الكٌمٌائٌة

التً توضع على غالف المواد  كاألشرطة الالصقةحصول التعقٌم تغٌرات مرئٌة عند تحدث 

 المراد تعقٌمها والتً ٌتبدل لونها عند االنتهاء من عملٌة التعقٌم

     Physical indicators : المشعرات الفٌزٌائٌة 

كالوقت والحرارة والضغط وتركٌز عناصرمعٌنة أجهزة مراقبة صممت لتحدٌد عبارة عـــــن 

 ... الغاز

  Biological indicators :   المشعرات البٌولوجٌة

عملٌة التعقٌم بشكل مباشر مـــــــن حقق تاختبارات حٌوٌة تستخدم االبواغ البٌولوجٌة لت وهً

مرة وٌمكن إجراء هذا االختبار المستخدم عقٌم أسلوب التفعالٌة ى ــــــــــتقٌس القدرة علفهً 

 .األسبوع  فً
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 التطهٌر                                             

 هو إبادة األحٌاء الدقٌقة والمؤذٌة أو توقٌف نموها أو تقلٌل عددها دون التأثٌر على  

 األبواغ الجرثومٌة عادة وذلك باستعمال محالٌل مطهرة . 

 ٌجب التذكر دائماً أن التنظٌف ٌسبق عملٌة التطهٌر .  

 أنواع من المطهرات : 3هناك   

 : تخدم كمعقمات كٌمٌائٌة سائلة وفعلها ٌقتل جمٌع أشكال مطهرات عالٌة الدرجة -1 

 الحٌاة متضمناً أبواغ البكترٌا وعصٌات السل غٌر النشطة وكمثال علٌها محلول   

 . Cidexف ب ) الفورمالٌن ( والساٌدٌكس الفورمالدهاٌد المعرو   

 : تقتل جمٌع أشكال الحٌاة دون أبواغ البكترٌا  مطهرات متوسطة الدرجة -2 

 وعصٌات السل غٌر النشطة وكمثال علٌها السوائل الكحولٌة .   

 : تثبط البكترٌا الهضمٌة وبعض أنواع الفٌروسات مطهرات منخفضة الدرجة -3 

 Phenolicsٌها مركبات األمونٌوم الرباعً ، بعض الفٌنوالت والفطور وكمثال عل   

 . Iodophorsوبعض حامالت الٌود     

 كأسطح الجسم )جلد وأغشٌة مخاطٌة ( Antisepticsهناك مطهرات لألنسجة الحٌة   

 واألنسجة المكشوفة ) جروح مفتوحة وحروق ( ،  

 .  Disinfectants ومطهرات للمواد واألشٌاء غٌر الحٌة  

    

 من المطهرات :   

وهً محالٌل قوٌةجداً  محالٌل الفٌنول أو حمض الكاربولٌك والمركبات المشتقة منها : -1 

 % للتطهٌر السطحً ألرضٌات الغرف5إال أنها سامة ، قد ٌستعمل الفٌنول بتركٌز 

 واألثاث وبعض األدوات واألجهزة ، وٌمكن إضافته للصابون لتحسٌن فعالٌته .    
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 لفعالٌته ضد الجراثٌم والفطور والفٌروسات واألوالً  الهالوجٌنات وأهمها الٌود -2 

% )محلول 3-2واألكٌاس واألبواغ وٌستعمل بشكل صبغة الٌود الممدد بالماء بنسبة     

  Iodophorsمائً( أو محلول الٌود الكحولً ومنه ما ٌخلط مع بعض أنواع الصابون

بوفٌدون أٌودٌن الذي ٌطلق الٌود عند تالمسه مع الجلد حٌث )حامالت اٌود( ومثالها     

 تستعمل مركبات الٌود خاصة فً تطهٌر الجلد .

 إذ أن له نشاط مبٌد للجراثٌم وٌستعمل ممدداً بنسبة  محالٌل أساسها الغول اإلٌتٌلً -3 

 % لتطهٌر الجلد قبل إعطاء الحقن أو بزل الورٌد أو اإلجراءات الجراحٌة  71-11    

 كما ٌستعمل كمذٌب لبعض المطهرات .ٌقتل الغول الجراثٌم بسبب جذبه الشدٌد للماء.    

 بنوعٌها المائً Zephiranكالزٌفٌران  Benzalkoniumمحالٌل البنزالكونٌوم  -4 

 والغولً .      

 : كالمٌركوروكروم وأكسً سٌانور الزئبق  وكلورٌد أساسها أمالح الزئبق محالٌل -5

 1111\1وقد قّل استخدامه نظراً لسمٌة الزئبق  وكان ٌستخدم بتركٌز “ السلٌمانً”الزئبق    

 لتطهٌر األٌدي .    

 : وأشهرها محلول داكان . المحالٌل الكلورٌة -6 

شكل شدٌد بالعصٌات الزرق ، وٌجب أن : وهو عرضة للتلوث ب محلول السافلون -7 

 ٌستخدم فقط كعامل منظف للجلد فً الحاالت التً ٌمكن فٌها االستفادة من خواصه

 المطهرة مثل اإلصابات الوسخة فً ضحاٌا حوادث الطرق ، وال ٌنصح باستعماله    

 فً حاالت الجروح المفتوحة بسبب سمٌته لألنسجة .    

% ، ٌستخدم فً حالة الجروح 2طهر قوي ٌستعمل بتركٌز : م الماء األوكسٌجٌنً -1 

 القدٌمة المتقٌحة ولقتل األبواغ .

 % وقد ٌسبب تكوٌن خثرات فً األوعٌة الدموٌة الصغٌرة ، كما أن 3ساُم بتركٌز      

 تأثٌره المبٌد للجراثٌم ال ٌدوم طوٌال .       

  Biguanide   ٌغوانٌدالبمركبات -9
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 الجراثٌمو هو فعال ضد Chlorhexidine gluconate كلورهكسدٌن جلوكونٌت كمركب 

وبعض الفٌروسات ، وله نشاط تراكمً ومتبقً ، الفطرٌات  ، موجبة ومعظم السالبة الجرام

،  % 1.12-1.15ٌستخدم كمضاد للخمج وكغسٌل للجروح بتركٌز  .ودرجة سمٌة منخفضة 

، ٌستخدم فً  ٌر األٌدي والجلد قبل الجراحة% فً تطه 1.5ٌستخدم مع الكحول بتركٌز 

  % لمعالجة الحروق 1.11-1.12تركٌز 

  Quaternary ammonium compounds  مركبات األمونٌوم الرباعٌة -01 

موجبة الجرام وبعض السالبة الجرام وبعض الفطرٌات والفٌروسات ،  الجراثٌمفعالة ضد 

لتطهٌر األٌدي بعد غسلها بالماء   %1.2 – 1.1بتركٌز  ستخدم كمحلول مائً أو كحولًت

 . فً الوسط القلوي تها ترتفعوالصابون ، فعالٌ

 % كمادة مطهرة لعالج العٌون فً 1: ٌستخدم بتركٌز  محلول نترات الفضة -11 

  األطفال حدٌثً الوالدة الذٌن ٌصابون بالسٌالن أثناء الوالدة .

 : ٌستخدم كمحلول مخفف فً غرغرة الفم . Zinc Chloride  كلورٌد الزنك -12

 : وهً صوابٌن مصنعة تعتبر منظفاً ومطهراً جٌداً  Detergents المنظفات -13 

 معظمها قلوي وقلٌل منها حامضً .    

، ٌستخدم فً انتانات الجلد  1111\1: ٌستعمل بنسبة  محلول برمنغنات البوتاسٌوم -14 

 قاتل للجراثٌم ٌحتاج لمرور أكثر من والجروح المتقٌحة إال أن تأثٌره ال

 ساعة على استخدامه ، ٌترك صبغة على األٌدي .     

 :  Acidsاألحماض  -15 

 % مبٌداً للجراثٌم ، وبتراكٌز أدنى كابحاً لها،5حمض الخل : ٌعتبر بتركٌز  -آ      

 % لتعقٌم الجلد والجروح ، ولمعالجة أخماج 11كما تستخدم محالٌله بتركٌز       

 الجروح بالعصٌات الزرق الحساسة جداً لهذا الحمض .      

 وٌمكن استعمال محالٌله كغسوالت مهبلٌة لمعالجة أخماج المشعرة المهبلٌة      

 دا ( .) الترٌكوموناس ( وفطور المبٌضات البٌض ) الكاندٌ      

 % التً تستخدم1012% وحمض السالٌسٌلٌك 3محالٌل حمض البورٌك  –ب      
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 كمطهرات للعٌن والجروح والحروق .      

 وٌسخدم فً التطهٌر أثناء H2O2 المواد المؤكسدة مثل فوق أوكسٌد الهٌدروجٌن -06 

 ة المٌاه .لتنقٌ O3التعبئة والتغلٌف وكمحلول مطهر للعدسات الالصقة ، واألوزون     

 

  Disinfectantsمطهرات )المواد واألشٍاء غٍر الحٍة( 

لمكافحة العدوى والوقاٍة السطوح الجامدة ) غٌر الحٌة ( والمٌاه اَالت وتستخدم فً تعقٌم 

 منها .

هٍبوكلورٍت ل محلول مث، المركبات التً تطلق الكلور أن ٌتم بإضافة ٍمكن  تطهٍر المٍاه

أٍزوسٍانورات الصودٍوم كلورو ثنائً أو أقراص  ،Tورامٍن ـومسحوق كل، الصودٍوم

(NaDCC) . 

واسع من الجراثٍم ل ضد مجاالفعال  لكلوروكزٍلٍنوالفٍنولً المكلور طهر المهنالك و

ل غٍر فعا؛ كذلك  راثٍم العنقودٍة والسلبٍة الغرام ـد الجـة ضـفعالٍل اإلٍجابٍة الغرام . وهو أق

 واألبواغ.  الزوائفعادة ضد 

من الجراثٍم إٍجابٍة وسلبٍة الغرام ل ضد كالفعال ل غلوتارا المطهر األلدٍهاٍدي هنالك و

العوز المناعً داء فٍروس ل والفٍروسات مثض لمبٍضات البٍور كاوالفطل ت السٌاصـعو

 %2القلوي المائً ل والمحلو B البشري وفٍروس التهاب الكبد

 رارة .ـساسة للحـٍرها من األجهزة الحٍمكن استعماله لتعقٍم اَالت وغمنه 
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ٌستخدم فً األغراض المنزلٌة تحت  الذيصودٌوم هٌبوكلورٌد وهنالك مطهر مهم كلوري: 

 .القاتل للجراثٌم وابواغها  اسم كلوروكس

 

  : ٌجب عند استخدام المطهرات الكٌماوٌة أن نتذكر ما ٌلً

هناك طرق أخرى أكثر وثوقٌة ٌجب عدم استخدام المواد المطهرة الكٌماوٌة إذا كان  •

  ٌمكن استخدامها.

  ٌجب إجراء التنظٌف بشكل تام باستخدام الفرشاة قبل البدء بعملٌة التطهٌر. •

  ٌجب التأكد من التماس الكامل بٌن المطهر والسطح الخارجً المراد تطهٌره. •

م ٌجب معرفة التراكٌز الخاصة المطلوبة للحاالت المختلفة من التطهٌر، وااللتزا •

  التام بهذه التراكٌز.

  ٌجب تطبٌق المواد المطهرة مدة زمنٌة كافٌة. •

 تحتاج األجهزة واألدوات إلى الغسٌل عادة بعد غمرها بالمطهرات الكٌماوٌة.  •

 : هناك عدة عوامل تؤثر فً فعالٌة هذه المواد منها

  نوع العضوٌة الدقٌقة وقابلٌتها للموت. •

  عدد العضوٌات الموجودة. •

  مواد المطهرة.تركٌز ال •

  زمن تماسها مع العضوٌة الدقٌقة. •

  درجة الحرارة المثالٌة فً التأثٌر. •

  درجة الحموضة أو القلوٌة المثالٌة لعمل المادة المطهرة. •

االتصال المباشر ما بٌن كل سطوح الجسم والعامل المطهر، وإن وجود فقاعات  •

  الدقٌقة من المواد المطهرة.الهواء فً األنابٌب الزجاجٌة مثالً ٌحمً األحٌاء 

  عدم نقاوة المادة المطهرة. •

 . تناقص أو انعدام فعالٌة المادة المطهرة مع مرور الزمن
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  Filtration  حٌرشتال

  المرشح عبر ثقوبالكبٌرة الغٌر قادرة على العبور  العوامل الممرضة التقاططرٌقة التأثٌر: 

 هنالك طرٌقتان : إلى عدة مٌكرونات بٌن أقل من مٌكرون واحدها ٌتراوح قطرالتً 

  Fluid Filtration  السوائل  حٌرشت -0

 

  الكفاءة: تعقٌم قد ٌكون كامل

 اتالشحن، بل ٌتوقف أٌضاً على قطر الثقوب أن التعقٌم بالترشٌح ال ٌتوقف فقط على 

، وكذلك الكهربائٌة للمرشح و الشحنة الكهربائٌة للكائنات الحٌة الدقٌقة المحتوى علٌها السائل 

 .طبٌعة ذلك السائل المراد ترشٌحه على 

تستعمل المرشحات فً تعقٌم بعض المواد التً ال ٌمكن تعقٌمها عن طرٌق الحرارة الرطبة 

الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة لهذه المواد مثل بنوعٌها، حٌث أن الحرارة المرتفعة تغٌر من الخواص 

المستحضرات اإلنزٌمٌة ومحالٌل المضادات الحٌوٌة و اللقاحات و البالسما و البروتٌنات و 

 بعض الفٌتامٌنات و األوساط الغذائٌة الحساسة للحرارة .
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  Air Filtration  ح هوائًٌرشت -

  الكفاءة: تعقٌم قد ٌكون كامل

 مثال  الرطوبة ، الشحنات الكهربٌة تؤثر فً كفاءة هذه الطرٌقةسرعة الهواء ، نسبة 

 (%111ترشٌح )  HEPA مرشحات الـعلٌها 

 

 Ultrasonic Vibrationاإلهتزازات )الذبذبات( فوق الصوتٌة    

 طرٌقة التأثٌر: تجلط البروتٌن وتحطٌم جدار الخلٌة

 الكفاءة: تعقٌم غٌر كامل

على تكوٌن فقاعات فً السوائل والتً عند إنفجارها   موجات الصوت عالٌة التردد تعمل

  تزٌل األوساخ من األدوات المراد تعقٌمها ، فعالة كمنظف ولٌس كمعقم
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 البسترة  

هً عملٌة تسخٌن لسائل ما بغرض القضاء على الجراثٌم. واالسم بسترة مأخوذ من مخترع 

وٌس باستور، وقام بأول عملٌة بسترة هذه العملٌة الكٌمٌائً وعالم األحٌاء الدقٌقة الفرنسً ل

 1162كاملة باستور وكلود بٌرنانرد فً تارٌخ 

ال تهدف البسترة إلى قتل جمٌع الكائنات الدقٌقة المسببة لألمراض  على خالف التعقٌم

تقلل عدد مسببات األمراض القابلة الموجودة فً األطعمة أو المشروبات بدالً من ذلك فهً 

)بشرط أن تكون المنتجات المبسترة غٌر المحتمل أن تسبب أمراض  للحٌاة بحٌث ٌكون من

محفوظة بمكان بارد وتستهلك قبل أنتهاء صالحٌتها(، ٌذكر أن تعقٌم األطعمة أو المشروبات 

 على مستوى تجاري غٌر شائع ألن التعقٌم ٌؤثر بشكل سلبً على جودة طعم المنتج.

 

 لجراح و معاونٌه طهاة ا                                  

 ٌجب على الجراح فبل إجراء أي عمل جراحً أن ٌقوم بتطهٌر ٌدٌه وساعدٌه حتى  

 المرفقٌن ألن هذه األقسام تكون ملوثة حتى فً الحالة العادٌة ) تلوث بسٌط ( ، ثّم ٌضع 

 قلنسوة على رأسه وقناعاً على أنفه وفمه ثم ٌرتدي سٌرباالً ) وزرة ( ،وٌجب أن تكون 

 األشٌاء جمٌعها معقمة وبخاّصة السٌربال ثم ٌرتدي القفازات المعقمة .هذه 

 تعتبر أٌدي الجراح ملوثة تلوثاً شدٌداً إذا أجرى إحدى العملٌات التالٌة : فتح فلغمون  

 منتشر أو خراجات عفنة ، أوفحص مرٌضاً مصاباً بالجمرة أو الكزاز أو تعفن الدم .

 عندما ٌجري شق مجمع قٌحً عادي . وفً الحالتٌن ٌجبوتعتبر ملوثة تلوثاً متوسطاً   

 علٌه أن ٌغتسل بصورة جٌدة وٌغٌر ثٌابه التً كان ٌلبسها حٌن تعرضه للتلوث . 

 أما فً حال التلوث البسٌط فٌكتفً الجراح بتطهٌر ٌدٌه قبل العمل الجراحً .  

   

 


