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 االحتياطات القياسية للتحكم فى انتشار العدوى -

أهم اإلجراءات المتبعة لرعاية كافة المرضى بصرف النظر عما إذا كاانوا مصاابين باامراض معدياة أ  (: 2جدول رقم )

 )االحتياطات القياسية( ال:

 

 اليدينتنظيف  -أ

ازات أو المواد الخارجة من الجسم أو األشياء الملوثة وبعد خلع يجب أن يتم غسل اليدين بعد لمس الدم أو اإلفر

القفازات. يتم غسل اليدين بصابون عادي في حاالت الغسل العادي.استخدم )مطهرات مضادة( للميكروبات في 

 الحاالت الخاصة.

المعاااااااااااااااااااااادات  -ب

 الشخصية الواقية

عاية الصحية من انتقال العدوى إليهه بسهبب التلهو  ينصح باستخدام معدات وقاية مناسبة من شأنها أن تقي مقدم الر

بالدم أو بسوائل الجسم. وتشتمل معهدات الوقايهة علهى القفهازاتأل واألقنعهة الواقيهة مهن السهوائلأل والعبهاءات الطبيهةأل 

والمعدات الواقية من الرذاذأل وواقي العينينأل وتبرز أهمية استخدام هذه المعدات فهي الوقايهة مهن خطهورة التعهر  

 .م أو أي مواد أخرى معديةللد

األساالي  المانعاة  -ج

 للتلوث

يقصد باألساليب المانعة للتلو  بالممارسات التي يتم اتباعها قبيل أو أثناء اإلجراءات اإلكلينيكية أو الجراحيهة للحهد 

يتسهبب  من خطورة انتقال العدوى عن طريق تقليل احتماالت انتقال الميكروبات إلى منهاطق معينهة مهن الجسهم ممها

 في اإلصابــة بالعدوىأل وهذه األساليب تهتم بما يلي:

  .تجهيز المالبس الخاصة بالجراحة 

 .الغسيل الجراحي وارتداء القفازات المعقمة 

  .تعقيم المكان والحفاظ على هذا التعقيم 

  .استخدام أساليب جيدة في الجراحة 

 قيقهة أثنهاء عمليهات الحقهن أو الرعايهة بالمر هى اتباع اإلجراءات الالزمة لتقليل تلو  األدوات الطبية الد

 أو أثناء صيانتها.

إعااااااادة معالجااااااة  -د

األدوات وخاادمات 

 التعقيم

 يجب التأكد من أن األدوات التي يعاد استخدامها مع مريض آخر قد تم تنظيفها وتطهيرها وتعقيمها جيداً.  

 النظافة البيئية-هـ
مات وإجراءات نظاميهة كافيهة فيمها يخهظ تنظيهه وتطهيهر كهل األسهطح يجب أن تتأكد من أن المستشفى تتمتع بخد

 واألماكن.

اآلماااان الااااتخل   -و

األدوات مااااااااااااااان 

 والمخلفاتالحادة 

تأكههد مههن منههع اإلصههابة بجههرح بسههبب اسههتخدام اإلبههر والمشههارط وغيرههها مههن األدوات وا الت الحههادة. إن اإلدارة 

مههن التعههر  لةصههابة بالعههدوى والتسههمم والجههروح سههواء الحكيمههة لكيفيههة الههتخلظ مههن مخلفههات المستشههفي تحههد 

للعاملين بالخدمة الصحية أو القائمين على النظافة داخل المستشفى أو خارجهها أو أي شهخظ موجهود فهي المجتمهع 

 ككل.
 

 

 إدارة المخلفات الناتجة عن أعمال الرعاية لصحية -
 

 تعريفات 

 : ن أعمال الرعايةالصحية .كل المخلفات الناتجة عمخلفات الرعاية الصحية 

 :من المخلفات خطر 25 – 10مخلفات الرعاية الصحية الخطرة % 
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 المخلفات الخطرة للرعاية الصحية

 

 مخلفات أخري مخلفات معدية

 ادوية .1 مخلفات التشريح .1

 مخلفات الكيماوية للمعامل .2 مخلفات المعمل .2

 تطعيمات )فيروسات( .3 األدوات الحادة .3

 مخلفات اشعاعية .4 غرف العملياتمخلفات الغيارات و .4

 المعادن الثقيلة .5 كل ما يحتمل تلوثه بالدم أو سوائل الجسم .5

 أوعية ذات  غط مرتفع .6 

 المبيدات الحشرية .7
 

 من هم المعرضون لمخاطر

 :أطباء التخدير وأطباء علم األمرا .........الخاألطباء ( 

 ارئ وجراحات األورام.........الخ: طاقم التمريض الخاص بغرف العمليات والطوطاقم التمريض 

 المساعدين في قسم األشعة والصيدلية و المشرحة وطاقم العاملين في المعامل.فريق الدعم في المستشفي : 

 الناس بصفة عامةو عمال النظافة. 
 

 أنواع المخلفات الطبية
 

 مخلفات غير طبية )مخلفات غير خطرة(

 طهرا إلصهابة أو نقهل العهدوي إلهيهمأل وتشهبه تلهف المخلفهات فهي تركيبهها ال تمثل المخلفات  غيهر الطبيهة أو العامهة خ

 النفايات المنزلية.

  من المخلفات الناشئة عن أعمال الرعاية الصحية. 80تمثل المخلفات العامة حوالي % 

 وط وتشمل المخلفات الناشئة عن المطبخ والورق والصناديق مواد التغليهه والزجاجهات واألوانهي البالسهتيكية والفه

 اليدوية والمناديل والفضالت المرتبطة بالطعام.

 

 مخلفات طبية خطرة

مخلفههات 3-مخلفههات التشههريح والجراحههة-2المخلفههات المعديههة-1تمثههل المخلفههات الطبيههة خطههراً علههي العههاملينأل وتشههمل:

-8المهواد المشهعة-7الجينيهة المخلفات الكيميائية المسببة للتغيهرات-6المخلفات الدوائية-5المخلفات الكيماوية-4األدوات الحادة

 المعادن الثقيلة.
 

 المخلفات المعدية

 هي جميع األشياء التي تلوثت أو يشتبه في تلوثها بسوائل الجسم ومن أمثلتها:

 مزارع ومخزانات الجراثيم المعدية-2الد  ومنتجاته القفازات والقساطر المستعملة -1

ن.مخلفات وحههدات عههزل المر ي.الضههمادات المسههتخدمة فههي المخلفههات الطبيههة مههن وحههدات الغسههيل وعيههادات األسههنا

الجروحأل الفوط الصحيةأل والمخلفات الملوثة بالدم أو مشتقاته.حيوانات التجهار  المعمليهة المصهابة.المواد الملوثهة والمعهدات 

 دمة()مثل الشاش والمساحاتأل المستلزمات الطبية والواجب التخلظ منها مثل أجهزة الوريد أو القساطر المستخ

 

 المبادئ العامة للتعامل مع المخلفات:
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 .يتعين أن يكون لكل منشأة صحية سياسة وا حة نحو نظام التعامل مع المخلفات 

  يجههب أن تو ههح السياسههة تفاصههيل األسههاليب المسههتخدمة فههي التعامههل مههع المخلفههات وفقههاً لةمكانيههات المتاحههة بكههل

 مؤسسة صحية.

 الفرز أو الفصل. (1

 الجمع والنقل. (2

 خزين المؤقت.الت (3

 التخل  النهائي. (4

 توضيح األدوار والمسئوليات الملقاة علي عاتق فريق العمل في التعامل مع المخلفات. 
 

 فرز وفصل المخلفات  (1

o .طريقة للحد من إنتاج المخلفات 

o .تحد من تكلفة التخلظ من المخلفات الخطرة 

o لتخلظ من المخلفات.يتم فصل المخلفات بما يتفق علي المواصفات القانونية المخلية ل 

o .تبدأ علمية تصنيه وفصل المخلفات منذ إنتاجها وحتي عملية التخلظ منها 

o  يتعين استخدام أوعية منفصلة عند التخلظ من المخلفات الطبية والعامةأل وعلهي مهؤدي الخدمهة الصهحية

 أن يقوم بفصل تلف المخلفات في المكان الذي تتكون فيه بناء علي نوعها.

o بالستيكية ملونة للتفرقة بين المخلفات الطبية والعامة فهي أمهاكن مناسهبة السهتخدامها عنهد  استخدام أكياس

 تكون أية مخلفات طبية، علي النحو التالي:

األكياس الصفراء أو الحمراءأل وتسهتخدم لمخلفهات الناقلهة للعهدوي والمهر أل والتهي يتعهين الهتخلظ منهها بواسهطة  ( أ

 الحرق.

مخلفات العامة والتي يتم التخلظ منها بالطرق العادية ويهتم نقلهها بواسهطة السهيارات األكياس السوداءأل وتستخدم لل (  

 التابعة للمجالس المحلية.

o  تو ههع األوعيههة المسههتخدمة للههتخلظ مههن األدوات الحههادة )صههناديق األمههان( فههي أمههاكن مناسههبة حتههي ال

 يضطر العاملون إلي حمل تلف األدوات لمسافة كبيرة.

o ة المستخدمة للتخلظ من األدوات الحادة غير قابلة للكسهر مضهادة للثقهب ومضهادة يجب أن تكون األوعي

 للتسر  من جوانبها مثل العلب الصفيح أو العلب الكرتون أو الزجاجات البالستيكية السميكة.

o  يتعين تنظيه األوعية المستخدمة للمخلفات الطبية باستخدام محلول مطهر مرة  واحدة علي األقل يوميهاأل

 القائمين علي النظافة ارتداء قفازات سميكة وأقنعة واقية للعين عند تنظيه تلف األوعية. و علي

 

 تداول المخلفات )جمع ونقل المخلفات( (2

o .اإلقالل من تداول المخلفات الطبية قدر المستطاع 

o .فصل المناطق النظيفة عن مناطق تجميع المخلفات بحواجز مادية 

o للتخلظ من المخلفهات وحاويهات األدويهة الحهادة حينمها تصهل   رورة التخلظ من األكياس المخصصة

 إلي ثال  أرباعها ويتم التخلظ منها كل وردية أو بصفة يومية علي األكثر.

o .عدم و ع األيدي في حاوية تحتوي علي مخلفات طبية 

o  عدم تفريغ المخلفات الطبية في عربات مكشوفة لما في ذلف من زيادة خطر تعر  العهاملين والمر هي

والزائرين لةصابة باألمرا أل كما أنه قد يؤدي إلي حدو  تسر  أو سيالن لبعض الموادأل األمهر الهذي 

 يسبب تلوثا للبيئة.

o د التعامل مع النفايات الطبية الصلبة.يجب ارتداء القفازات شديدة التحمل وواقيات األقدام دائماً عن 
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o .رورة ختم وغلق أكياس وصناديق المخلفات  

o .رورة تميز أوعية وأكياس المخلفات الخطرة  

o  إبههالع عمههال النظافههة عههن وجههود مههواد حههادة فههي أكيههاس القمامههة إلههى رمسههائهم المباشههرين وإلههى مشههرف

 العنبر.

o المختلفهة إلهى مكهان التخهزين المؤقهه ومنهها إلهى مكهان  يجب تسليم النفايات الحهادة والمعديهة مهن األقسهام

التخلظ النهائي بطريقة منظمة عن طريق تسجيل كل مها يسهلم دفتريها حتهى يمكهن تالفهي حهدو  تسهر  

 للمخلفات وحتى يتم محاسبة المقصر.

 

 التخزين المؤقت للمخلفات( 3

o مر ى أو الزائرون كثيراً.يجب تخزين تلف المخلفات في منطقة ال يتردد عليها العاملون أو ال 

o .ال ينبغي أن يتجاوز ذلف التخزين المؤقه يومينأل ويجب و ع منطقة التخزين في جدول التنظيه الدوري 

o .عدم تخزين المخلفات الطبية في أوعية مفتوحة 

o .عدم إلقاء تلف المخلفات في أكوام القمامة الموجودة في الخالء 

o ن المخلفات ذات أغطية وذلهف للحهد مهن احتمهال اسهتيطان الحشهرات يجب أن تكون األوعية المخصصة للتخلظ م

 أو القوار  أو غير ذلف من الحيوانات.
 

 مواصفات المخزن المؤقت للنفايات:

 .أسطح غير منفذة وسهلة التنظيه 

 .مصدر للمياه وتصريه جيد 

 .جيدة اإل اءة والتهوية 

 .مؤمنة ومحكمة اإلغالق 

   والطيور.مضادة النتشار الحشرات والقوار 

 .متاحة للتخزين في أي وقه 
 

 أوقات التخزين كما تحددها منظمة الصحة العالمية

 أطول مدة للتخزين:

 المناخ المعتدل

 ساعة شتاءاً  72 -

 ساعة صيفاً  48 -
 

 المناخ الدافئ

 ساعة في الفصل البارد 48 -

 ساعة في الفصل الحار 24 -
 

 ( التخل  النهائي من المخلفات الطبية والعادية:4

 خل  من المخلفات العادية الصلبة الغير خطرة عن طريق:الت

 أجهزة النظافة العامة 
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 التخل  من المخلفات المعدية الصلبة الخطرة عن طريق:

 الحرق 

 التمزيق والتعقيم 

  فرن الميكروويه –التطهير 

 التغليه 

 الدفن 

 الوصول بالمخلفات إلي الحالة الخاملة 

 القمامة. التخلظ من المخلفات في أماكن إلقاء 

 

 التخل  النهائي من المخلفات السائلة

 المخلفات الحادة والمعدية:

  يجب أن يتم تعقيم المخلفات شديدة العدوي )مثل المخلفهات الناتجهة عهن المعامهل( باسهتخدام جههاز األوتهوكالف

 قبل التخلظ النهائي منها.

 ها. ويهتم فصهلها عهن طريهق غيرهها مهن إحكام الرقابهة علهي السهرنجات والمعهدات الطبيهة لمنهع إعهادة اسهتخدما

 المخلفات إلي أن يتم حرقها وتغليفها ودفنها.

 .يمكن التخلظ من الدم في أنابيب الصرف الصحي حيث يتم معالجته مرة ثانية 
 

 حرق المخلفات:

  درجة مئوية. 800تتحول المخلفات المحترقة إلي رماد تحه درجة حرارة تتجاوز 

 حجم ووزن المخلفات. تعمل هذه الطريقة علي تقليل 

 .يتم نقل البقايا إلي الموقع النهائي للتخلظ من المخلفات 

 .تعتمد كفاءة المعالجة علي درجة حرارة اإلحراق ونوع فرن الحرق المستخدم 

 .ال يمكن تطبيق عملية اإلحراق علي كافة المخلفات 

 .تتباين التكلفة بدرجة كبيرة وفقاً لنوع فرن اإلحراق المستخدم 

 هذه الطريقة خروج غازات اإلحراق. يصاحب 
 

 مزايا وعيوب إحراق مخلفات الرعاية الصحية

 المزايا

 .كفاءة تطهير عالية 

 .تخفيض حجم ووزن المخلفات بنسبة كبيرة 

 .تصلح طريقة اإلحراق للتخلظ من المخلفات الكيميائية والدوائية 

 العيوب

 راقبة جيدة.تلو  الهواء بالغازات السامة إذا لم تكن هناك أجهزة م 

  صعوبة التحكم في  بط درجات الحرارة في أفران الحرق )مستوي كفهاءة اإلحهراق(أل باإل هافة إلهي صهعوبة

 وجود توازن في درجات حرارة المخلفات.

 .ارتفاع تكلفة اإلحراق تحه درجات حرارة مرتفعة 
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 التخل  النهائي من المخلفات الطبية السائلة

 لة في األحوا  أو البالوعات أو المراحيض المعدة لذلف.يمكن سكب المخلفات الطبية السائ 

 .عدم تناثر المخلفات الطبية السائلة عند حملها أو سكبها 

  يجب ارتداء القفازات شديدة التحمل وواقيات األقدام عند التعامل مع المخلفات الطبية السائلة وبعهدها يهتم معالجهة

 القفازات واألحذية في كل مرة.

 مكان يؤدي إلي بالوعات مفتوحة أو صرف مفتوح. عدم الصرف في كل 

 .يتم إزالة المتبقي من المخلفات الطبية السائلةأل ثم يتم غسيل المكان بمطهر علي األقل مرة واحدة يوميا 

  يو ع الكلور بتركيز مناسب لمهدة كافيهة فهي األوعيهة التهي كانهه تحتهوي المخلفهات الطبيهة السهائلة ثهم التشهطيه

 بالماء وتجفه.
 

 قل المخلفات خارج المستشفين

 .يرفق بالمخلفات الخطرة إخطارا بالشحن 

 .التأكد من الهيئة المسئولة عن نقل المخلفات 

 .تجهيزات عملية نقل المخلفات مرخصة من الهيئة التنظيمية 
 

 تصميم عربات نقل المخلفات إلي خارج المستشفي

 سيارة خاصة بجسم مناس  الحجم

 رة والشحنة.حاجز يفصل بين سائق السيا 

 .نظام أمان خاص بالشحنة 

 جزء مخصظ لحفظ معدات الطوارئ 

 .تجهيز داخلي للسيارة بما يسمح بتنظيفها وتطهيرها 

 .تلصق علي السيارة عالمة تفيد خطورة ما تنقله من مخلفات علي أن تكون هذه العالمة متعارف عليها دوليا 

 

 أو حاوية مرفوعة علي ظهر السيارة:

 ستخدم بغر  التخزين ويتم استبدالها فور امتالئهامن الممكن أن ت 

 عملية إعادة التدوير

 المواد التي يمكن إعادة تدويرها ويشمل ذلك األتي:

 الورق والكرتون 

 الزجاج 

 العبوات المعدنية 

 األغلفة البالستيكية 

 نظراً لعد  توافر طريقة سهلة أو آمنة بشكل كبير للتخل  من المخلفات

 سيلة :فإن الوقاية خير و

 منع الشراء وتقليل االستخدام قدر المستطاع 

 إعادة التدوير إذا أمكن 

 استخدام أصغر كميات ممكنة 

 االستعانة بأجهزة تحكم هندسية 
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 فصل وتمييز المواد الخطرة 

  البيئةاالشراف علي طرق التخلظ من المخلفات لضمان اتباع أفضل الطرق المتاحة للحفاظ علي 
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