مقاله علمی و فنی

دستورکار شستشو،
ضد عفونی و سترون سازی درآزمایشگاه-بخش اول
دانستن اصول ضدعفوني و استريل سازی ،موضوع مهمي
برای ايمني زيستي در آزمايشگاه است.
تیم بهبود کیفیت ايمني آزمايشگاه ها در دانشکده پزشکي
طي تهیه دستورالعمل های مناسب و ارائه راهکار در اين
خصوص در نظر دارد با انتخاب ضد عفوني کننده مناسب
و به کار گیری روش های استاندارد گندزدايي،کیفیت ايمني
در آزمايشگاه را بهبود و ارتقا بخشد.
هدف کلی () AIM

هدف اصلی از شستشو و ضدعفونی در آزمایشگاه ها :کاهش
عفونت ،آلودگی و حفاظت از کارکنان ،اساتید و دانشجویان
است .اين دستورالعمل ها در ارتباط با همه کارشناسان و
کارکنان آزمايشگاه وپرسنل خدماتي وساير قسمت هايي
است که از مواد ضد عفوني کننده برای گند زدايي تجهیزات،
وسايل وابزار استفاده می کنند .کلیه کارکنان خدماتي مرتبط با
نظافت و ضد عفوني ،موظف به رعايت اين دستورالعمل ها
هستند .کارشناسان عضوکمیته ايمني دانشکده درهرآزمايشگاه
نیز ضمن دادن آموزش های الزم به پرسنل خدماتي،
باید بر چگونگي استفاده از مواد ضدعفوني کننده و گندزدا
توسط آنان نظارت کامل داشته باشند.
از اهداف مهم تیم بهبود کیفیت ایمنی آزمایشگاه ها
جهت گندزدایی:
 -1انتخاب ضدعفوني کننده مناسب
 - 2به کارگیری روش های استاندارد ضدعفوني
 - 3جلوگیری از هدررفت و استفاده بي مورد از مواد
ضدعفوني کننده
 -4استفاده از مواد ضدعفوني کننده موثر متناسب با نوع
کاربرد آن و با غلظت صحیح
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 - 5کاهش انتقال عوامل عفونت زا از ابزار ،وسايل
وسطوح و محیط آزمايشگاه به کارکنان و دانشجويان
تعاریف :
شستشو ()Clearing

برطرف کردن کلیه مواد اضافه نظیر گرد و غبار ،خون،
مخاط و ....از روی وسايل که اغلب با استفاده از آب
و يک نوع ماده صابوني انجام مي گیرد .اين مرحله
بايستي برای کلیه وسايل پزشکي که نیاز به گندزدايي و
يا سترون سازی دارد نیز حتما انجام شود زيرا مي تواند
به طور موثری باعث کاهش مقدار میکرو ارگانیسم های
موجود روی وسايل آلوده شود و در نتیجه مراحل بعدی
گندزدايي يا سترون سازی سريع تر و موثرتر انجام شود.
گندزدایی (:)Disinfection
برطرف کردن بیشتر يا تمام میکرو ارگانیسم های
پاتوژن نظیر باکتری های زايا ،قارچ ها ،انگل ها و
ويروس ها به جز اندوسپور باکتری ها از روی وسايل
است .اين مرحله تحت تأثیر فاکتورهای مختلفي نظیر
شستشو ،مقدار مواد آلي موجود روی وسیله ،نوع و مقدار
آلودگي با میکرو ارگانیسم ها ،غلظت و مدت زمان تماس
با مواد ضدعفوني کننده ،شکل و وضعیت وسیله پزشکي،
دما و  PHماده ضدعفوني کننده است.
بر اساس اين فاکتورها گندزدايي را به سه دسته تقسیم مي کنند:
گندزدایی سطح باال () High Level Disinfection
کلیه اشکال میکرو ارگانیسم ها مثل باکتری های زايا،
مايکو باکتريوم ها ،ويروس ها ،قارچ ها و تعداد اندکي

اسپور باکتری ها را از بین مي برد ولي تعداد زيادی اسپور را
نمي تواند نابود کند.
گندزدایی سطح متوسط (Intermediate Level
) Disinfection

باکتری های زايا ،مایکوباکتريوم ،اغلب ويروس ها و قارچ ها
را از بین مي برد ولي روی اسپور باکتری اثری ندارد.
 گندزدایی سطح پایین ) :(Low Level Disinfection
اغلب باکتری های زايا ،تعدادی از انواع قارچ ها و ويروس ها
را از بین مي برد ولي اسپور باکتری ها مايکو باکتريوم ها و
انواع مقاوم تر قارچ ها و ويروس ها را نمي تواند نابودکند.
سترون سازی ()Sterilization
برطرف کردن و نابود کردن همه اشکال حیاتي
میکروارگانیسم ها نظیر باکتری ها ،اسپور باکتری ها،
مايکوباکتريوم ،ويروس ها ،قارچ ها و انگل ها.
عفونت زدایی () Decontamination
آلودگي زدايي ابزار آلوده به طوری که برای استفاده بي خطر
و مناسب باشد.
ماده گندزدا ()Disinfectant
ماده ای است که برای کم کردن بار میکروبي از روی
سطوح بي جان و اجسام به کار برده مي شود.
آنتی سپتیک ()Antiseptic
ماده ای است که بازدارنده فعالیت ارگانیسم ها از روی
بافت های زنده است.

دترجنت ( )Detergent

ماده ای است که با استفاده از کاهش کشش سطحي،
آلودگي را مي برد و اجازه مي دهد تا ضدعفوني کننده ها
به میکروارگانیسم ها که در زير يا پايین آن ها قرار دارند
دسترسي پیدا کنند.
میکروب کش ()Germicide

ماده ای که باعث نابودی میکروب ها به ويژه عوامل
بیماري زا نظیر قارچ ها ،باکتری ها و ويروس ها می شود.
بخش دوم

تمیزکردن و ضدعفونی نمودن
از آنجائي که اجسام به شدت آلوده شده را نمي توان
فوری ضدعفوني يا استريل کرد ،دانش اصول اولیه
نظافت قبل از ضدعفوني نیز حائز اهمیت است .ملزومات
اختصاصي آلودگي زدايي به نوع کار آزمايشگاهي و
طبیعت عوامل عفونت زا بستگي خواهد داشت .زمان
اثر مواد ضدعفوني کننده بر روی يک ماده يا محصول
متفاوت است ،بنابراين ،کلیه توصیه ها برای استفاده از
مواد ضدعفوني کننده بايستي بر اساس مشخصه های تولید
کنندگان انجام شود.
برای تمیز کردن و ضدعفونی نمودن محیط و سطوح
آزمایشگاه به چه چیز نیازداریم؟
· وجود يک برنامه ی زمان بندی
· دادن آموزش های الزم و ضروری
· تعیین مسئولیت افراد در فرآيند شستشو
· نظارت بر اجرای صحیح فرايند نظافت و ضد عفوني

آبان 97
شماره 154

33

مراحل تمیز کردن وضدعفونی

 -1تمیز کردن اولیه :تمیز کردن مواد اضافي با جارو
کشیدن ،دستمال کشیدن يا شستشوی اولیه
 -2تمیز کردن اصلي :از بین بردن باقي مواد زائد از طريق
استفاده از دترجنت ها
 -3آب کشي :پاک کردن مواد اضافي و مواد دترجنت از
روی سطوح
 -4ضدعفوني کردن  :کشتن باکتری ها
 -5آب کشي نهايي :پاک کردن مواد ضدعفوني کننده
 -6خشک کردن :از بین بردن تمام رطوبت ها
انتخاب ضدعفونی کننده مناسب و ایده آل

مواد ضد عفوني کننده يا گندزداها همه روزه برای استريل
کردن و يا ضدعفوني کردن دستگاه ها و وسايل وابزار
پزشکي و همچنین کف و سطوح آزمايشگاه ها به کار گرفته
مي شود .بسیاری از اين مواد به علت ساختار فیزيکي و
شیمیايي ،استفاده نامناسب از آن ها و عدم تهیه غلظت های
موثر استاندارد شده ،کارآيي خود را از دست مي دهد .لذا
تالش شده که ترکیبات شیمیايي مناسب امتحان و طبق
دستورالعمل های ويژه استفاده شود.
ویژگی های الزم برای یک ماده ضد عفونی کننده یا گندزدای
مناسب  -1 :بر روي طيف وسيعي از باكتري ها ،مخمر ها،
كپك ها و ويروس ها موثر باشد-2 .در آب محلول باشد-3.برای
پوست ،چشم و تنفس محرک نباشد -4 .ارگانیسم ها به آن مقاوم
نباشند-5 .با ايجاد يك اليه ي ضدميكروبي ،اثري ماندگار بر روي
سطوح ايجاد كند-6 .به سرعت اثر کند-7 .فاقد بوی زننده باشد.
-8روش استفاده از آن آسان باشد -9.خاصیت خود را در مقابل مواد
آلي مثل خون،خلط ،ادرار و مدفوع حفظ کند-10 .استفاده همزمان
آن با مواد پاک کننده میسر باشد -11 .در مراحل انبارسازی با ثبات
باشد .در خالل مراحل انبارداری و استفاده تمايلي به ته نشین شدن
و يا جامد شدن نداشته باشد-12 .سمي نباشد -13.ارزان باشد.
 -14در حالت غلیظ و رقیق پايدار باشد -15 .برچسب های
راهنمای محصول به اندازه کافي واضح و قابل استفاده باشد-16 .
حداقل خطر را برای سالمتي انسان استفاده کننده داشته باشد.
 -17خواص پاک کنندگي خوبي داشته باشد.
برای انتخاب یک محلول ضدعفونی کننده به موارد زیر
باید دقت کرد:
 - 1نوع آلودگي
- 2سطحي که بايد تمیز شود
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 - 3روش استفاده
- 4میزان رقت مناسب
هنگام استفاده از یک محلول ضد عفونی به موارد
زیر باید توجه کرد :
- 1نوع کاربری
- 2طريقه مصرف
- 3میزان مصرف
- 4نیاز به رقیق سازی
- 5مدت زمان مصرف
- 6تاريخ تولید و انقضا
احتیاط حفاظتی
نیاز به استفاده از وسايل حفاظت فردی وتوجه به نکات زير:
- 1محدوديت تماس
 - 2اثرات فوری و مزمن محلول
- 3میزان آسیب به مصرف کننده
- 4تولید مواد سمي (بخار)
روش های شستشو()cleaning

در طي تمیز کردن و شستشو ،بیشتر ارگانیسم ها از سطوح
برطرف مي شود و اين کارهمیشه بايد پیش از ضدعفوني
و استريلیزاسیون انجام شود .تمیزکردن معموال با استفاده
از آب ،حرکات فیزيکي و مواد پاک کننده انجام مي گیرد
و ممکن است به وسیله فعالیت های مکانیکي ،کاربرد
وسايل اولتراسونیک يا شوينده ،ضدعفوني کننده هايي
به منظور تسهیل در انجام اين کار انجام شود .مواردی که
ضدعفوني يا استريلیزاسیون نیاز دارد قبل از تمیز کردن
بايد از هم جدا شده و تبديل به اجزای اولیه شود .آب سرد
قادر است اجزای پروتئیني ( مثل خون ،خلط و ) ......را
پاک کند در صورتي که گرما يا مواد ضدعفوني يا آب گرم
به دلیل ايجاد انعقاد ،پاک شدن را دچار مشکل مي کند.
ساده ترین و اثربخش ترین روش از طريق برس زدن اشیا
است که بايد برس در زير سطح آب برای جلوگیری از
پخش آئروسل ها در هوا به کار رود .برس پس از استفاده
بايد ضدعفوني و خشک شود .در پايان ،اشیا بايد با آب
گرم شسته شده و خشک شود .به اين شکل وسايل برای
استفاده ياضدعفوني و يا استريلیزاسیون آماده می شود.

