گزارش اصلی

افسانه غفاری

در دنياي كنوني بیماری های عفونی از جمله
خطرناک ترین بیماری های تهدید کننده

جان بشريت به شمار می آیند ،به گونه ای

ضروری هستند .حداقل ظرفیت مورد نیاز

که کنترل عفونت های بیمارستانی هم اکنون
تبدیل شده است .عفونت هاي بیمارستانی

توماني مي خرد ،اما هنگام سرمایه گذاری

درماني و مطب ها ،همواره یکی از مشکالت

 100میلیون تومانی را به بهانه نداشتن بودجه

ازسوي ديگرهمچنان اخبار بد به گوش

مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب ابتالء

تنوع تجهیزات پزشکی حوزه کنترل

اندیکاتورهایی که در بازار استفاده میشوند،

در نتیجه هزینه های بیمارستانی را به شدت

می توان به مواردي چون تجهیزات شوینده،

نيستند ،دررابطه با نشانگرهای شیمیایی

البسه در اتاق های عمل ،لندری ،بخش هاي

که نشانگرهای شیمیایی را به شش کالس

آزمایشگاه و بخش های ویژه ،تجهیزات

بیولوژیک مطابق با استاندارد ایزو 11138

همزمان با گسترش بیمارستان ها و مراكز

عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش

و مرگ و میر ناشی از این عفونت ها شده و
افزایش داده اند .در کشورهای پیشرفته که

وضعیت بهداشتی ودرمانی آنها به مراتب

به راحتی بیمارستان دستگاه  MRIچندمیلیارد
در بخش استریلیزاسیون ،یک اتوکالو
از لیست خریدها خارج می کند.

عفونت بسیار زیاد است که از جمله

ضدعفونی کننده واستریل کننده وسایل و

بهتر است ،آمار عفونت های بیمارستانی چیزی

استریلیزاسیون ،آندوسکوپی ،دندانپزشکی،

مطابق ادعای برخی بیمارستان ها ،اصال عفونت

تولید و انتقال هوای مدیکال و تصفیه و

نزدیک به  %5است ،در حالی که در کشور ما،

بیمارستانی وجود ندارد و یا حدود  %1است.

 40کیلو هرتز است .این امر برای اطمینان از
جرم گیری و تمیز شدن مناسب ابزار دارای

خلل و فرج و فضای خالی درونی از اهمیت

ویژه ای برخوردار است.

مي رسد و متاسفانه درصد زیادی از

داراي استانداردهای اختصاصی اندیکاتورها

استاندارد اختصاصی ایزو  11140وجود دارد
طبقه بندی می کند و در رابطه با نشانگرهای
جهت هر نوع استریلیزاسیون نشانگر خاص آن

ضدعفونی کننده هوا ،دستگاه هاي بیخطرساز

وجود دارد .ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصالح

نيست وپیش بینی مي شود كه رقم واقعی بسيار

تجهیزات نیز به دو بخش مصرفی و غیر

بسیار حائز اهمیت است و خود اظهاری کمپانی

سنگینی ،برای کشور دربردارد.

و استریل تجهیزات پزشکی موجود در

در صورتی که اين رقم به هيچ عنوان واقعي

باالتر هم باشد .این امر هزینه های بسیار
میزان مصرف آنتی بیوتیک ها در کشوربسیار

پسماندهای عفونی اشاره كرد که تمام اين

مصرفی تقسیم می شوند .البته نحوه ضدعفونی

بخش های استریل نیز جایگاه ویژه خود را دارد.

 CSSDهم الزامی نیست ،البته كميته كنترل

سنگین است و مشکل مقاومت میکروبی روزبه روز
سفالوسپورینهاو حتی پنیسیلینها نيز پاسخگوی

استریلیزاسیون مراکز بهداشتی درمانی

است كه مصرف آنتیبیوتیک در ایران معادل

استریلیزاسیون تمام عفونت ها هم نیستند.

عفونتهاي قوي جديد نیستند.آمارها ثابت كرده
مصرف آنتیبیوتیک در تمام اروپاست.

در این میان اهمیت استریل وسایل و

بین المللی در مورد انطباق با این استانداردها
سازنده قابل قبول نیست.

به گفته كارشناسان ،در حال حاضر نزدیک

بیشتر مشخص مي شود ،تا جايي كه نسل سوم

به سی درصد اتوکالوهای بخش هاي

گراویتی هستند ،که به هیچ عنوان قادر به

اتوکالو بخارگراویتی فقط میتواند اجسامی

متاسفانه حتي هنوز مبحث آموزش پرسنل

عفونت درکمیته های مرتبط در وزارت بهداشت

پيشنهاد داده است كه اجرای برنامه های

آموزشی حداقل  15روزه اجرا شود .همانگونه که

یک پرستار  ICUباید دوره های آموزشی اجباری
را طی کند .این وظیفه وزارت بهداشت است که
پس از تدوین سرفصل هاي مرتبط با تجهیزات

را که پوشش خارجی و فضای توخالی درونی

پزشکی حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون و

تجهیزات استریل کننده از جایگاه بسیار مهمی

اتوکالوهای پری وکیوم هم اكنون مستهلک

یاNGOها و شرکت های خصوصی را مسئول

است كه بیشترین علت انتقال عفونتها از

اتاق هاي عمل ،مطب ها و مراکز دندانپزشکی

كه جديدا دورهای تحت عنوان کاردان فنی

کالس  Bاستفاده می شود ،در صورتي كه

استریلیزاسیون دردانشگاه جامع علمی کاربردی

تجهیزات پزشکی و استفاده صحیح از

برخوردار است.تحقيقات جديد ثابت كرده

نداشته باشند استریل کند و تعداد زیادی از

و فاقد کارایی الزم هستند .درتعداد زیادی از

طریق تجهیزات و پرسنل بیمارستانهاست،

هنوز از فور یا اتوکالو کالس Nبه جای اتوکالو

علی رغم آنکه یکی از محورهای اصلی درکنترل

دستگاه هاي اولتراسونیک کلینر برای تمام

تجهیزات پزشکی مربوط به استریلیزاسیون

8

در دید اول درآمد زا نیستند ،ازدیدگاه مدیران

در  CSSDها  20لیتر و محدوده فرکانس

اند ،متاسفانه به علت اینکه این تجهیزات اکثرا

در اولویت های بعدی قرار می گیرند ،گاهی

به یکی از دغدغه های اصلی مراکز درمانی

8

عفونت محسوب می شود ،همواره مغفول مانده

 CSSDها و مراکز دندانپزشکی و آندوسکوپی
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الزامی كردن این دوره ها ،یک نهاد دانشگاهی
برگزاری این دوره ها کند .البته ناگفته نماند
تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت و

تدوین و راه اندازی شده است.

مشکالت مرتبط با تجهیزات تولید و تامین

هوای فشرده و تصفیه و تهویه هوا در

بیمارستان ها همچنان وجود دارد كه فاقد

استانداردهای الزم هستند .حتي جديدا

تحقيقات به عمل آمده نشان داده است

كه غلظت گازهای بیهوشی در بسیاری

از اتاق های عمل بیش از حد مجازاست.

سیلندرهای اکسیژن در بسیاری از

بيمارستان ها ،بدلیل عدم نگهداری مناسب

داراي لجن سبز اکسیژن بوده و خودشان در
واقع منبعی برای ایجاد عفونت هستند.

داستان پسماند هاي عفوني هم كه سر دور
و درازي دارد ،تا جايي كه در صد باالیی از

تجهیزات بیخطرساز پسماندهای عفونی در

بیمارستان ها فاقد کارایی الزم بوده و بیشتر

برای زمان بازدید بازرسان وزارت بهداشت

و فقط در حد دكور قرار داده شده اند ،حتي با

وجود هزینه های باالی تعمیرات ،درصد زیادی
از پسماندهای عفونی بیمارستان ها بیخطر

نشده و به صورت كامال آلوده و عفوني تحویل

شهرداری ها شده و به صورت كامال بدوي در
حاشيه شهرها مدفون مي شوند.

آمار واقعی در مورد میزان عفونت های

بیمارستانی هم در کشور وجود ندارد .چرا که

اکثر بیمارانی که در بیمارستانها به عفونتهای

بیمارستانی مبتال میشوند ،به دليل عدم اطالع
از علت عفونت خودشان ،بعد از ترخیص از
بیمارستان برای درمان ،به مطب ها ومراکز

دیگر مراجعه می كنند ،لذا پیگیری و ثبت آمار

واقعی در این خصوص کافی نیست.

البته به طور تقريبي ميزان عفونتهای

بیمارستانی در ایران در حدود  10-15درصد

تخمین زده میشود و در صورتی که در کشور

ما  110,000تخت بستری وجود داشته باشد،

اگر میزان بستری شدن ساالنه جمعیت  93در

هزار نفر باشد و ما جمعیت کشور را  70میلیون

درنظر بگيريم ،در هر سال حدود  6میلیون و
 300هزار بیمار بستری میشوند .اگرمیزان

شیوع عفونت بیمارستانی در ایران 10درصد

باشد ،ساالنه حداقل  600,000مورد عفونت

بیمارستانی اتفاق میافتد و اگر میزان مرگ
مبتالیان به عفونتهای بیمارستانی حداقل
 %10باشد 60 ،هزار مرگ به همين علت

عفونت ها در كشور رخ مي دهد كه البته اين

آمار هم دقيق نيست.

*****
هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره
بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی
ومواد حوزه کنترل عفونت واستریلیزاسیون
با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران و
مجمع خیرین سالمت کشور و با همکاری
معاونت های بهداشت و درمان و توسعه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی-
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مركز
مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی،
سازمان غذا و دارو ،مركز تحقیقات بیماري هاي
عفونی و گرمسیری ،انجمن کنترل عفونت،
مركز سالمت محیط و كار -مركز مدیریت
بیماری هاي واگیر ،مركز نظارت و اعتبار بخشی
امور درمان ،دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور
عمرانی وزارت بهداشت ،دفتر ارزیابی فناوری
تدوین استاندارد و تعرفه سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،اداره کل استاندارد استان تهران،
سازمان تامین اجتماعی ،سازمان حفاظت محیط
زیست ،شهرداری تهران،پژوهشگاه استاندارد،
سازمان جهانی استریل ،شرکت اوزان وابسته به
سازمان تامین اجتماعی ،سازمان پژوهش های
علمی و صنعتی ایران و آزمایشگاه مرجـع
سالمت ،در تاریخ  30الی  31مردادماه 1396
به همراه جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر
حوزه کنترل عفونت و کارگاه های تخصصی در
مرکز همایش هاي بین المللی رازی برگزار شد.
شعار کنگره عزم ملی برای ثبت و ارزیابی
جامع عفونت های بیمارستانی و ارتقاء
کیفیت تجهیزات و مواد حوزه کنترل عفونت
و استریلیزاسیون در جهت افزایش ایمنی
بیماران و کارکنان با اولویت بخش هاي
پرخطر وهدف کنگره یکپارچه سازی و
هماهنگی بین کلیه دستگاه ها و نهادهای
مرتبط و فعال در حوزه کنترل عفونت و
استریلیزاسیون به منظور کاهش عفونت هاي
بیمارستانی بود.
در این کنگره کلیه تجهیزات و مواد
حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
از جمله سیستم های استریل کننده
و شوینده و ضدعفونی کننده در
استریلیزاسیون مرکزی،
بخش هاي
اتاق های عمل،آزمایشگاه ،دندانپزشکی،

بخش های ویژه ،آندوسکوپی ،سیستم های
مرتبط با بی خطر سازی پسماند های
عفونی در بیمارستان ها ،محلول ها و مواد
ضد عفونی کننده ،سیستم های تصفیه و
ضد عفونی هوا ،سیستم های تولید و انتقال
گازهای طبی بویژه هوای مدیکال ،البسه
وتجهیزات یک بار مصرف ،سیستم های
موجود در لندری ،بخش تصفیه فاضالبو
… مد نظر قرار گرفت .نقش تجهیزات
پزشكی و مواد حوزه پیشگیری و كنترل
عفونت در طرح تحول نظام سالمت و
همچنين آنها دراعتباربخشی بیمارستان ها،
از محورهاي هفتمین كنگره تخصصی
استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد
حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون بود.
هدف اصلي از برگزاری این کنگره به عنوان
حلقه اتصال میان تمام نهاد ها و ارگان هایی
بود که درحوزه كنترل عفونت فعال هستند.
این كنگره با همراه با اعطای امتیاز بازآموزی
برای پزشکان عمومی و متخصصین مرتبط
ازجمله متخصصین بیماری هاي عفونی،
آزمایشگاه ،دندانپزشکی ،داروسازان،
گروه های پرستاری و مامائی ،کارشناسان
و متخصصین مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی ،مهندسی پزشکی ،مهندسی
بیمارستان ،بهداشت محیط ،بهداشت
حرفه ای ،کارشناسان بخش های
استریلیزاسیون و اتـاق عمل و اعضای
کمیته های کنتـرل عفونت برگزارشد.
در این کنگره تازه ترین دستاوردها در
زمینه های تجهیزات پزشکی و مواد حوزه
کنترل عفونت واستریلیزاسیون مورد بحث و
تحلیل صاحب نظران قرار گرفت.
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************

ساالنه  50هزار نفر براثر
عفونت های بیمارستاني جان
مي دهند

دکتر سیدجواد حاجی میر اسماعیل،رئیس
هفتمین کنگره تخصصی استانداردسازی
تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل
عفونت و استریلیزاسیون گفت 50 :هزار نفر
در سال براثر عفونت های بیمارستانی جان
خود را از دست می دهند که کاهش آن باید
در برنامه های وزارت بهداشت قرار گیرد.
وی تصریح کرد :متاسفانه ما آمار دقیقی
از میزان عفونت های بیمارستانی در
کشورنداريم ،اما آمارهای جهانی  10تا 15
درصد است و آمار بیمارستان ها ما این رقم
را بین یک تا چهار درصد نشان می دهد.
اما درصورتیکه ثبت واقعی عفونت های
بیمارستانی در کشور انجام شود ،دراين
صورت می توان برنامه ریزی های دقیقی
برای کنترل آن پياده سازي كرد .در حقيقت
تقویت و استانداردسازی تجهیزات پزشکی
و مواد حوزه کنترل عفونت نیازمند تدوین
دستورالعمل و راهنماهای بالینی الزم االجرا
در كل کشور است.
وی با اشاره به اين موضوع كه تعیین
یکی از مدیریت های وزارت بهداشت
به عنوان هماهنگ کننده ارگان ها برای
کاهش عفونت های بیمارستانی ،از اهمیت
بسزایی برخوردار است،خاطرنشان كرد:باال
رفتن متوسط اقامت بیماران در بیمارستان،
افزایش هزینه های بیمارستانی و ویزیت
پی در پی را از موارد هزینه های مستقیم
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حوزه آزمایشگاه به دلیل تخصصی
کار کردن در زمينه تجهیزات کنترل
عفونت و استریلیزاسیون و مواد ضد
عفونی كننده ،نقش پررنگي در كنگره
امسال ايفا كرده است
و همچنین عدم حضور فرد بیمار در
بازار کار و اشغال تخت های بیمارستانی
جزو هزینه های غیرمستقیم عفونت های
بیمارستانی محسوب مي شود.عالوه بر اين،
دردهای فیزیکی و مرگ نیز از هزینه های
انسانی عفونت های بیمارستانی هستند.
به گفته حاجی میراسماعیل ،اجرای طرح
تحول سالمت واقتصاد مقاومتی و تشکیل
اتاق فکر با هدف ایجاد ساختار یکپارچه
يكي از مهم ترین اقدامات الزم برای کاهش
عفونت های بیمارستانی به حساب مي آيند.

سیستم هاي تهویه مراكز درماني
كشور بايد نوسازي شود

محمد آقاجاني معاون درمان وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نيز در
كنگره امسال در گفتگو با خبرنگاران گفت:
سیستم تهویه بیمارستان ها در بخش هايي از
بيمارستان كه تعداد بيماران بسيار باالست،
برای کاهش عفونت های بیمارستانی نیازمند
بازنگری و نوسازي كامل است .همچنين
برای کاهش عفونت های بیمارستانی
باید ایجاد اتاق های ایزوله فشار منفی
دربیمارستان ها قرار گرفته شود و وسایل
حفاظت فردی نیز در اختیار افراد قرار
گیرد .اقدام مهم دیگري كه برای کاهش
عفونت های بیمارستانی بايد انجام شود،
استانداردسازی روش های استریلیزاسیون
است که هم اکنون در اعتباربخشی
بیمارستان ها به این مساله توجه می شود.
آقاجاني با اشاره به مساله مهم رعايت
نظافت توسط برسنل و پزشكانگفت:شست
و شوی دست هنگام قبل و بعد از تماس
با بیمار بسیار مهم است .همچنين در نسل
نوین اعتباربخشی بیمارستان ها ،توجه
ویژه ای به کاهش عفونت های بیمارستانی
شده است،تا جايي كه  27سنجه برای

کنترل آن معين شده است ،در حقيقت
کنترل عفونت بیمارستانی در بیمارستان ها
صرفا با قانون ،بخشنامه ،قانون ،کنگره و
چاپ کتاب به نتيجه مطلوب نمي رسد،
هرچند که همه این موارد در کاهش عفونت
بیمارستانی ضرورت دارد ،اما باید به مساله
فرهنگسازی هم توجه ویژه ای شود،
به عنوان مثال اگر خود پزشکان قبل از
معاینه بيماران ،دست هاي خود را بشويند،
دستیاران و دانشجویان نیز از او تبعیت
خواهند کرد.
*******

ايران از كشورهاي پيشرو در
حوزه كنترل عفونت است

علی ماهر معاون فنی معاونت درمان
وزارت بهداشت گفت :ایران در منطقه
مدیترانه شرقی برنامه جامعي در زمینه
ی دارد و ما پیشرو
کنترل عفونت بیمارستان 
در اين موضوع هستیم و سایر کشورها فاقد
برنامه جامع برای کنترل عفونت بیمارستانی
هستند .ما همچنين به کمک راهنماهای
بالینی و اعتباربخشی برنامه پیشگیری و
کنترل عفونت بیمارستانی را پی میگیریم
و ردیف بودجههای ثابت وزارت بهداشت
برای این برنامه ساماندهی شده است.
وی افزود:ما باید از بیمارستانها
حمایت کنیم تا بتوانند گزارش دقیقی از
ميزان عفونتهای بیمارستانی اعالم کنند.
البته 400بیمارستان کشور داراي سامانه ثبت
عفونتهای بیمارستانی هستند ،اما بر اساس
گزارشها در سال  95تنها یک درصد از موارد
ثبت شده بود و این امر نمايانگر اين موضوع
است كه گزارشدهی بیمارستانها ضعيف
ی فنی،
ی راهنماها 
است .البته تولید و بازنگر 
پیشگیری و کنترل عفونت به کمک معاونت
بهداشت ،دفع ایمن پسماندها ،تزریقات
ط رعایت آداب
ایمن ،رعایت بهداشت محی 
تنفسی و ایمنی مراقبتی از اقداماتی هستند که
ی در دستور
در زمینه کنترل عفونت بیمارستان 
کار قرار گرفتهان د و پروتکلهایی نيز برای
آنها تدوین شده است.

علي ماهر همچنين
افزود:جمعآوری اطالعات درباره
ی و آمار عفونتهای
مقاومت میکروب 
ی از چالشهای بسيار مهم
بیمارستان 
ت است ،لذا ما در
در حوزه سالم 
حال بازنگری نظام پایش و ارزیابی
ی هستیم و به دنبال
عفونت بیمارستان 
جمعآوری اطالعات هستیم تا فرهنگ
و روالي جدید را در زمینه ثبت عفونتهای
بیمارستاني پايه گزاري كنيم.
ازسوي ديگر انتقال آلودگی  از طریق
دستها يكي از مهمترين عوامل انتقال
عفونت هاي بیمارستانی است و سازمان
بهداشت جهانی نيز برنامههایی در این زمینه
مطرح کرده است و ما از دستاندرکاران
حوزه سالمت خواهش میکنیم که در
ت حداکثر تالش خود
ت دس 
رعایت بهداش 
راانجام دهيد ،زیرا عفونت بیمارستانی با
رعایت بهداشت دست  70درصد عفونت
بیمارستانی کاهش پیدا میکند.
تا پايان سال ،هتلينگ بيمارستان هاي
تامين اجتماعي ارتقاء مي يابد
مهدی درخشان معاون درمان سازمان
تامین اجتماعی گفت :ارتقای هتلينگ از سال
 94در دستورکار این سازمان قرار گرفت و
تا پایان سال به منظور کنترل عفونت های
بیمارستانی در تمام بیمارستان های این
سازمان تکمیل خواهد شد.عالوه بر اين،
دستگاه ابزارشوی اتوماتیک و دستگاه های
امحای زباله عفونی در تمام بیمارستان های
تامین اجتماعی جزو پروژه های اصلی
سازمان است.
وی افزود:هم اكنون  80بیمارستان توسط
سازمان تامین اجتماعی اداره می شود و
بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات
این بیمارستان ها به صورت رایگان استفاده
مي كنند.از سوي ديگر درصد عفونت های
بیمارستاني در بیمارستان های تامین اجتماعی
از سال ٩١تا٩٤افزایش پیدا کرده است و دليل
عمده اين مطلب اين بوده که چهارسال پیش،
عفونت های بیمارستانی ،گزارش داده نمي
شد ،اما اکنون گزارش می شود.در حقيقت

کنترل عفونت های بیمارستانی در کشور از
سال  82آغاز شده و در تامین اجتماعی نیز
نظام مراقبت های عفونت های بیمارستانی از
سال  86مستقر شد و در سال  90نیز بحث
نظارت آن مطرح شد ،امروز نيز استراتژی
های کنترل عفونت های بیمارستانی به تمام
مراکز درمانی تامین اجتماعی ابالغ شده است.
*******

نقش آزمايشگاه ها درحوزه كنترل
عفونت و استريليزاسيون غير قابل
انكاراست

مهندس محمدطهماسبی عضو هیات
مدیره و دبیر انجمن کنترل عفونت و دبیر
کنگره بین المللی تجهیزات ومواد حوزه
کنترل عفونت در استرلیزاسیون در گفتگو با
ماهنامه تشخيص آزمایشگاهی در خصوص
اهداف اصلی کنگره امسال به خبرنگار
ماهنامه گفت :در واقع هدف اصلی کنگره
به هر طریق یکپارچه سازی و هماهنگی
بین کلیه دستگاه ها و نهادهایی است که
در حوزه کنترل عفونت استرلیزاسیون فعال
هستند ،واين يكپارچه سازي به منظور
افرادی که آزمایشگاه ها را
چه برای صدور پروانه فعالیت و چه
برای بازدید های دوره ای ارزيابي
مي كنند ،الزم است كه در خصوص
كليه پارامترهای مرتبط با حوزه کنترل
عفونت از جمله تهویه و تصفیه هوا
و همچین مواد ضد عفونی كننده و
دستگاه هاي شستشو ،روش هاي
شستشو و ضد عفونی آموزش ببينند و
سختگیری هاي بیشتری در اين باره
اعمال شود تا الزامات رعايت شود

کاهش عفونت های بیمارستانی
انجام مي شود،ناگفته نماند كه
به
عفونت های بیمارستانی
عفونت هاي اکتسابی ناشی از
خدمات درمانی اطالق مي شود
و شعار کنگره ارز ملی برای ثبت
و ارزیابی جامع عفونت هاي
بیمارستانی و ارتقاءکیفیت تجهیزات
و مواد حوزه کنترل عفونت استرلیزاسیون در
جهت افزایش ایمنی بیماران وکارکنان است.
وي با اشاره به مهمترین محورهای امسال
گفت :كنگره امسال به  ۲۱محور تنظیم شده
است که از مهمترین بندهاي این حوزه،
آشنایی با مقررات بین المللی و بهداشت
است ،همچنين بیشتر بندهای اين كنگره
مربوط به حوزه آزمایشگاهی است.
طهماسبي خاطرنشان كرد :در واقع وقتی
صحبت از نقش تجهیزات پزشکی در مواد
حوزه پیشگیری و کنترل عفونت می شود،
تجهیزاتی که در بخش آزمایشگاهی و
حوزه های مختلف کشت میکروبی و در
حوزه شناسایی عفونت ها فعالیت دارند،
باید جزو تجهیزات پزشکی به شمارآيند.
مقوله هايي چون روش هاي اجرايي کاهش
مقاومت میکروبی و يا بررسی میزان
مقاومت دارویی مواردي هستند كه آزمایشگاه
می تواند نقش بسزایی در اجراي آنها داشته
باشد ،در واقع کارشناسان و مسئوالن
آزمایشگاه ها به عنوان اعضاء اصلی کمیته
کنترل عفونت بیمارستان ها و مراکز درمانی
هستند ونقش آنها در کاهش عفونت هاي
بیمارستانی بسیار حائز اهميت است.
دبیر انجمن کنترل عفونت و دبیر
کنگره بین المللی تجهیزات ومواد حوزه
کنترل عفونت در استریلیزاسیون افزود :از
ديگر محورهای مهم استانداردهای کنترل
عفونت در استریلیزاسیون در آزمایشگاه،
تشخیص دهی و تحقیقات است كه نقش
آزمايشگاه ها در اين باره غير قابل انكاراست،
بنابراین ازمایشگاه ها نيز چون ساير مراكز،
حوزه کنترل
میبایست استانداردهاي
عفونت را كامال رعایت کنند .همانگونه
كه مشاهده مي كنيد ،در بيشتر محورهاي
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مهندس طهماسبی:
اتوکالو هايي که در آزمایشگاه ها
وجود دارد ،نیاز به کنترل کیفی دارد،
چرا كه در غير اين صورت پروسه
استریلیزاسیون به خوبی انجام نمی شود،
لذا كليه تجهيزات چه از نظر کنترل
کیفی كاليبراسيون و چه از نظر استفاده
از کنترلر ها و اندیکاتورهایی که نشان
دهنده شستشو و استریل مناسب است،
بايد چك شوند

كنگره امسال به نوعی آزمایشگاه ها نيز
دخیل هستند و به همین خاطر امتیاز باز
آموزي نيز براي کارشناسان و متخصصین
حوزه ازمایشگاهي كشور در کنگره در نظر
گرفته شده است.
طهماسبي همچنين در خصوص حضور
آزمايشگاهيان در کنگره امسال اظهارداشت:
حوزه آزمایشگاه به دلیل تخصصی کار
کردن در زمينه تجهیزات کنترل عفونت و
استرلیزاسیون و مواد ضد عفونی كننده ،نقش
پررنگي در كنگره امسال ايفا كرده است.
ازآنجايي كه عنوان کنگره ،تجهیزات و مواد
حوزه کنترل عفونت است و این تجهیزات
در بیشتر بخش هاي بیمارستان ها ازجمله
در حوزه دندان پزشکی و آزمایشگاهي،
مانند دستگاه هاي شستشو کننده ،مواد
ضد عفونی کننده ،دستگاه هاي شناسایی
میکروبی و کشت میکروبی وجود دارند،
لذا شرکت هاي تامين كننده تجهيزات
آزمايشگاهي مقاله های متعددی در این زمینه
در كنگره امسال اراءه كرده اند.کمیته علمی
كنگره نيز شامل بخش هاي آزمایشگاهی
بوده و متخصصین آزمایشگاهي و
میکروبیولوژیست ها هم در کمیته علمی
کنگره حضور يافته و مقاالت متعددي
در زمینه بررسی مقاومت هاي میکروبی
و نقش آزمایشگاه در کمیته های کنترل
عفونت های بیمارستان ها ارایه كردند.
همچنین شرکت هايي که در حوزه
تجهیزات و مواد حوزه کنترل عفونت و
آزمایشگاه ها فعالند ،نيز در بخش هاي
جانبی نمایشگاه حضور يافتند.
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وي در باره ارزیابی نقش آزمایشگاها در
حوزه کنترل عفونت به ماهنامه تشخيص
گفت :همکاران ما در آزمایشگاه ها بسیار
فعالند ،ولي گاهی وقت ها شناسایی به موقع
علت عفونت ها در بیمارستان ها بسیار حايز
اهميت است .یکی از مهم ترين مشکالت در
اين باره ،نبود امار دقیق از میزان عفونت هاي
بیمارستانی است ،زيرا به دلیل وجود سیاست
هاي تشریحی در مورد بیمارستان هایی که
گزارش بیشتری از آمار عفونت ها را اعالم
مي كنند ،هنوز آمارهاي ما با آمارهای واقعی
فاصله زیادی دارد ،ازسوي ديگر بهترین
بیمارستان هاي ما آمار  ۴درصدی عفونت
را اعالم کرده اند ،درصورتي كه ما كامال
اطالع داريم كه در بيشتر مراكز درماني
و بیمارستان ها ،آمار عفونت هاي بيمارستاني،
بیشتر از  ۱۰درصد است و حتي گاهی در
بخش هاي ویژه به بیش از  ١٠یا  ۱۵درصد
می رسد ،بنابراین نقش ازمایشگاه در رديابي
عفونت ها بسیار مهم است.
ازسوي ديگر متاسفانه امروز متخصصین
عفونی نگرانی خود را از میكروارگانيزم ها و
آنتی بیوتیک هایی که جواب نمی دهند ،ابراز
كرده اند و مشكل مقاومت آنتي بيوتيكي كم كم
به معضلي الينحل در سيستم سالمت دنيا تبديل
شده است.گاهی اوقات مشاهده مي شود كه
بیماری به خاطر مشکل آپاندیس به بیمارستان
مراجعه می كند ،ولي به دلیل یک میکروارگانیزم
مقاوم به آنتي بيوتيك فوت می كند،بنابراین نقش
آزمایشگاه که بتوانند خیلی سریع و با استفاده از
تجهیزات پيشرفته ،میکروارگانیزم هاراشناسایی
كنند ،بارزترمي شود.

طهماسبي دربخش ديگري از اين گفتگو
با اشاره به وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی
از حیث دارا بودن استاندارد استریل و کنترل
عفونت در ایران گفت :اکثر نمونه هایی
که در محيط آزمایشگاه مورد آزمایش
قرار می گيرد ،مستعد انتشار بسیاری از
بیماري هاي عفونی است ،لذا با در نظر
گرفتن ایمنی پرسنل و کارکنان و جلوگيري
از انتشار عفونت ،آزمایشگاه ها ملزم هستند
كه كليه نكات حفاظتی و ایمنی را رعایت
كنند .همچنین درخصوص استاندارهای
اعتبار بخشی ،اولویت بیمارستان ها ایمنی
و حفاظت پرسنل و بيماران است ،لذا مراكز
موظفند تجهیزات مناسبی خریداری کنند.
طيف این تجهیزات در حوزه کنترل عفونت
بسیار گسترده است و از دستگاه هاي
تهویه هوا گرفته تا سیستم هاي شوینده،
ضد عفونی کننده و استریل کننده است.
متاسفانه بیشتر آزمایشگاه ها حتي فاقد
سیستم تهویه مناسب هستند ،ازسوي ديگر
تمام نمونه هايي كه در آزمايشگاه ها مورد
كشت و آزمايش قرار مي گيرند ،بایستی
بعد از انجام آزمایش به صورت کامال
ایمن امحا شوند تا پرسنل ومحیط زیست
در معرض خطر واقع نباشند .همچنين
سیستم هاي شوینده و ضد عفونی کننده نيز
بايد تمام اتوماتیک باشند که متاسفانه بیشتر
آزمایشگاه هاي كشور فاقد این سیستم هاي
استاندارد شوینده و ضد عفونی کننده هستند
و معموال اين پروسه به صورت دستی انجام
می شود که برای سالمت پرسنل و افراد
بسیار مضراست .بنابراین توصيه مي شود از

دستگاه هاي شوینده و ضد عفونی کننده
استاندارد و همچنين مواد ضدعفوني كننده
مناسب در آزمايشگاه ها استفاده شود.
عضو هیات مدیره و دبیر انجمن کنترل
عفونت خاطرنشان ساخت :اتوکالو هايي که
در آزمایشگاه ها وجود دارد ،نیاز به کنترل
کیفی دارند ،چرا كه در غير اين صورت پروسه
استریلیزاسیون به خوبی انجام نمی شود،
لذا كليه تجهيزات چه از نظر کنترل کیفی
كاليبراسيون و چه از نظر استفاده از کنترلر ها
و اندیکاتورهایی که نشان دهنده شستشو و
استریل مناسب است ،بايد چك شود.
با اين وجود يكي از عمده ترين دالیل
نقاط ضعف در وضعيت تجهيزات پزشكي
آزمایشگاه ها ،عدم تخصص كافي افرادي
است كه ارزيابي دوره اي تجهيزات را براي
اين مراكز انجام مي دهند .از ديدگاه مهندس
طهماسبي ،افرادی که آزمایشگاه ها را چه
برای صدور پروانه فعالیت و چه برای
بازدید های دوره ای ارزيابي مي كنند،
الزم است كه در خصوص كليه پارامترهای
مرتبط با حوزه کنترل عفونت از جمله تهویه
و تسویه هوا و همچین مواد ضد عفونی
كننده و دستگاه هاي شستشو ،روش هاي
شستشو و ضد عفونی اموزش ببينند و
سختگیری هاي بیشتری در اين باره اعمال
شود تا الزامات رعايت شود .همچنین
به این دلیل که اکثر نمونه های عفونی از
بخش هاي مختلف عفونی بیمارستان به
ازمایشگاه برده شده و مورد ازمایش قرار
مي گيرد ،بنابراین رعایت نكات ایمنی در
آزمايشگاه از اهمیت ویژه اي برخوردار
است و مي طلبد كه در اين زمينه عالوه بر
رعايت دقيق استاندارد ها  ،آموزش صحيح
و اصولي نيز به پرسنل داده شود.
وي تاكيد كرد  :انجمن علوم آزمایشگاهی
و متخصصین آزمایشگاهی در اين باره نقش
ویژه ای دارند .البته ما در انجمن صنفی کنترل
عفونت هم فعالیت هايي را در کمیته های
ویژه ای شروع کرده ایم و کمیته های
تخصصی دراين باره تشکیل شده است تا
نظارت و همفکری بیشتری با کمیته هاي
کنترل عفونت بیمارستان ها داشته باشند و

کمیته های کنترل عفونت مراكز درماني نيز
قطعا بایستی با تقویت بخش آزمایشگاهی
خود ،نقش آزمایشگاه ها را در اين زمينه
پررنگ تر کنند و روشن است كه تهيه
تجهیزات مناسبتر برای آزمایشگاه ها ،اولين
گام در اين زمينه است وتمام اين اقدامات
زماني اثر بخش تر مي شود که ديدگاه هاي
خود آزمایشگاه ها در خصوص پارامترهای
مرتبط با کنترل عفونت ارتقا پيدا كند.
وي با اشاره به دستاوردهای كنگره
امسال اظهارداشت :با توجه به گسترده گی
اکثر نمونه هایی که در محيط
آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می گيرد،
مستعد انتشار بسیاری از بیماري هاي
عفونی است ،لذا با در نظر گرفتن ایمنی
پرسنل و کارکنان و جلوگيري از انتشار
عفونت ،آزمایشگاه ها ملزم هستند كه كليه
نكات حفاظتی و ایمنی را رعایت كنند
و تنوع مسايل کنگره امسال ،ما پانل هایی
تخصصی رانيز در كنگره امسال برگزار
كرديم و مهمان هاي ویژه ای از
سازمان هاي بین المللي مثل سازمان جهانی
استريل و کشورهایی از جمله بلژیک و
کشورهای اروپایی مهمان هاي ویژه دیگری
هم حضور داشتند که در این پانل ها در
مورد آخرین دستاوردهایی که در کشورهای
پيشرفته اتفاق افتاده ،به بحث و بررسی
و تبادل نظر پرداختند .با توجه به نقش
ویژه ای که تاسیسات ،تهویه و طراحی
فضاها در بخش هاي مختلف بيمارستاني
در حوزه کنترل عفونت مي توانند ايفا
كنند ،پانل هاي تخصصی در زمينه طراحی
تاسسیات و تعبیه بخشهای پر خطر از جمله
آزمايشگاه و مواد ضد عفونی کننده در
بخش هاي ازمایشگاهی برگزارشد.
همچین پانلي تخصصي در حوزه
اعتبار بخشی با حضور مدیران کل و
روسای ادارات وزارت بهداشت برگزارشد
و باالخره در حوزه بهداشت محیط پانل
نيز تخصصی در كناراين كنگره برگزارشد.

بیش از دویست و پنجاه مقاله به دبير خانه
كنگره ارسال شد كه در مراحل داوری از
این مقاالت شصت مقاله به صورت پوستر
پذیرفته شد و حدود سی مقاله در کنگره به
صورت سخنرانی ارائه شد.
به گفته طهماسبي ،این کنگره در سه سالن
برگزار شد که در سالن هزار نفری سخنرانی
اصلی برگزارشد و همزمان با سالن اصلی در دو
سالن سیصد نفری جانبی ،کارگاهای مختلف
توسط بخش هاي علمی وزارت بهداشت و
همکاران علمی در مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی
برگزار شد .وي افزود :همچنین بیش از شصت
شرکت تهیه کننده تجهیزات ومواد حوزه کنترل
عفونت و استریلیزاسیون در نمایشگاه جنبی
کنگره حضور يافته و اخرین دستاوردهاي
خود را به حاضران نمايشگاه عرضه كردند.
بیش از دو هزار نفر از متخصصین و مدیران
حوزه سالمت و اعضای كميته هاي کنترل
عفونت بیمارستان ها و آزمایشگاه ها نيز در
کنگره ثبت نام كردند،ناگفته نماند كه اين
كنگره امتیاز بازآموزي برای کلیه رشته های
حوزه کنترل عفونت در بر داشت ودر نهايت
اميدواريم كه بتوانیم قدم هاي موثری در زمینه
کاهش عفونت هاي بيمارستاني کشور برداریم.
مهندس طهماسبي در پايان اين گفتگو،
با اشاره به نقش خطير رسانه ها در حوزه
سالمت اظهارداشت :نقش رسانه ها
به خصوص ماهنامه تشخيص آزمايشگاهي
در اطالع رسانی حوزه كنترل عفونت بسیار
مفید است ،اگر بتوان با این اطالع رسانی از
مرگ های ناشی از عفونت هاي بیمارستانی
جلوگیری کرد ،خداوند برکت را در زندگی
همه ما جاری و ساری مي كند .درهر
صورت نشریه شما نيز در خصوص این
موضوع حركت بسیار مفید و فعالي را آغاز
كرده است ،به خصوص بايد در رابطه با
نقش ازمایشگاه ها در استریلیزاسیون و
کنترل عفونت اطالع رساني هاي بيشتري
انجام دهد.
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