
18
 دى ، بهمن، اسفند 92

شماره 96، 97، 98

در ايــن كنگره تخصصى تمام تجهيزات و 
مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاســيون از 
جمله سيســتم هاى استريل كننده و شوينده و 
ضدعفونى كننده در بخش هاى استريليزاسيون 
مركــزى، اتــاق هــاى عمــل، آزمايشــگاه، 
دندانپزشــكى، بخش هاى ويژه، آندوسكوپى، 
سيستم هاى مرتبط با بى خطرسازى پسماندهاى 
عفونى در بيمارســتان ها، محلول ها و مواد ضد 
عفونى كننده، سيستم هاى تصفيه و ضد عفونى 
هوا، سيستم هاى توليد و انتقال گازهاى طبى به 
ويژه هواى مديكال، البســه و تجهيزات يك بار 
مصرف، سيســتم هاى موجود در لنژى، بخش 
تصفيه فاضالب و ... مورد بحث و بررسى قرار 

مى گيرد.
مهندس طهماســبى مديراجرايى كنگره 
محورهاي مورد بحث در همايش امســال را  
اســتانداردها و راهبردهاي اجرائي مرتبط با 
مواد و تجهيزات پزشكي حوزه كنترل عفونت 
و استريليزاســيون، تبييــن نحوه همكاري و 
هماهنگي نهادهــا و ارگان هــاي فعال در 
حــوزه كنتــرل عفونت و استريليزاســيون، 
نقش تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل 

عفونت در اعتباربخشي بيمارستان ها، نقش 
تجهيــزات پزشــكي و مواد حــوزه كنترل 
عفونت در حاكميت بالينــي و ايمني بيمار، 
عفونت هاي بيمارســتاني و اقتصاد سالمت، 
اثرات ارزيابي فناوري سالمت در استفاده از 
روش هاي تجهيزات پزشــكي حوزه كنترل 
عفونت و استريليزاسيون، اهميت نظام مراقبت 
بيمارســتاني در كنترل عفونت هــا، معيارها 
و استـــانداردهاي CSSD در محـــورهاي 
تجهيزات پزشــكي، پايش و كنتــرل كيفي، 
فضاي فيزيكي، فرايندهــا و تاثير آن ها در 
استانداردهاي  بررســي  ها،  عفونت  كنترل 
مواد و محلــول هاي ضــد عفوني كننده 
و روش هــاي ضد عفوني- شستشــو و 
استريليزاســيون، مزايــا و محدوديت ها، 
روش هاي بي خطر ســازي پســماندهاي 

شعار سومين كنگره تخصصى كنترل عفونت و استريليزاسيون؛

عزم ملى براى ثبت و كنترل عفونت هاى بيمارستانى

مهندس محمود اصالنى

سومين كنگره تخصصى 
استانداردهاى تجهيزات پزشكى و مواد 
حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون 
به همت دانشگاه علوم پزشكى شهيد 
بهشتى و با همكارى مركز تحقيقات 
بيماري هاي عفوني و گرمسيري، معاونت 
هاي بهداشت، درمان و غذا و دارو 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي، مركز مديريت بيماري ها، مركز 
سالمت محيط و كار، مركز مديريت 
بيمارستاني و تعالي خدمات باليني، 
مركز نظارت و اعتبار بخشي امور 
درمان، دفتر ارزيابي فناوري تدوين 

استاندارد و تعرفه سالمت، سازمان غذا 
و دارو، اداره كل تجهيزات پزشكى، 
دانشگاه علوم پزشكى تهران، موسسه 
استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، 
شركت مادر تخصصى دارويى و 

تجهيزات پزشكى كشور، سازمان تامين 
اجتماعي، سازمان حفاظت محيط زيست، 

شهرداري تهران، شوراي شهر تهران، 
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي 

ايران، آزمايشگاه مرجـع سالمت، انجمن 
كنترل عفونت و انجمن متخصصين 
تجهيزات پزشكي كشوردر تاريخ17 
و 18 آذر ماه 1392 با هدف يكپارچه 

سازى و هماهنگى بين تمام دستگاه ها و 
نهادهاى مرتبط و فعال در حوزه كنترل 
عفونت و استريليزاسيون به منظور ايجاد 
يك عزم ملى، درمركز همايش هاى 

بين المللى رازى برگزارشد.
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عفوني (امحاء زباله)، چالش ها و راهكارها و 
استانداردهاي مرتبط، معرفي دست آوردهاي 
جديد در زمينه مواد و تجهيزات پزشــكي 
حوزه كنترل عفونت، نقش بهداشت محيط 

در كنترل عفونت هاي بيمارستاني و اعتبار 
بخشــي، نقش آموزش همگاني در كنترل 
عفونت، چالش ها و راهكارها، روش هاي 
لوازم،  استاندارد)،  (تدوين  استانداردسازي 
تجهيزات و البســه يكبار مصرف و كاهش 
عفونت هاي بيمارستاني، سيستم هاي تصفيه 
و ضد عفوني هوا و نقش هواي مديكال در 
كنترل عفونت ها، سيستم هاي توليد و توزيع 
گازهاي طبي و نقش آن ها در كنترل عفونت ها و 

مقاومت هاي ميكروبي ناشي از عدم استفاده 
صحيح از مواد و تجهيزات پزشــكي حوزه 

كنترل عفونت نام برد.
دبيــر اجرايــى كنگره با اشــاره به اين 

مطلب كه هر محور داراى كميته جداگانه اى 
بود تصريح كــرد: «حدود 200مقاله و 100 
پوســتر به دبيرخانه همايش ارسال شد كه 
از اين ميان مقاالت و پوســترهاى برگزيده 

منتخب شد.»
وى گفــت: «طبق روال امســال برنامه 
قدردانى از پيشــگامان حوزه كنترل عفونت 
چه در حوزه تجهيزات و مواد كنترل عفونت 
و چه در حوزه كميته ها را داشتيم كه بر اين 

اساس از آن ها قدردانى به عمل آمد.»
سخنرانى هاى كليدى

ســخنرانى هاى  درخصوص  طهماسبى 
برگزيده كنگره امسال با اشاره به سخنرانى  
دكتر پيوندى رئيس دانشــگاه شهيد بهشتى 
خاطر نشان كرد: «دكتر پيوندى طرحى را با 
عنوان لزوم تشويق و ارزيابى بيمارستان هاى 
برتــر در حوزه كنترل عفونــت عنوان كرد 
كه شــاخص اين طرح در حال بررســى و 
تدوين اســت و اميد است تا ســال آينده 
اين طرح عملى شــود. بر اساس اين طرح 
شناسايى  اين حوزه  بيمارستان هاى برتر در 
و از آن هــا تقدير به عمــل خواهد آمد كه 

حركــت ويژه اى را در اين حوزه به ارمغان 
خواهد آورد.»

دبيــر اجرايــى در ادامــه با اشــاره به 
ســخنرانى مهم دكتر آقاجانى معاون درمان 
وزارت بهداشــت افزود: «بحث نظام ثبت 
مهم تريــن  از  بيمارســتانى  عفونت هــاى 
بحث هاى كنگره امسال بود كه ايشان مطرح 

كردند.»
وى در ادامــه مشــكالت ايــن حوزه را 
نداشــتن آمار ثبت عفونت بيمارســتان هاى 
كشور برشــمرد و گفت: «طبق گفته وزارت 
بهداشــت آمار عفونت هاى ما در كشور بين 
10 تا 15٪ بيمارانى اســت كه در بيمارســتان 

بسترى هستند.»
وى همچنيــن بــا اشــاره بــه اين كه 
مصرف آنتى بيوتيك در كشورمان به اندازه 
مصرف كل اروپاســت ابراز نگرانى كرد و 
گفت: «متخصصان عفونى ما امروزه نگران 
باكترى هايى هســتند كه بــه دليل مصرف 
بى رويه آنتى بيوتيك مقاوم مى شوند و شمار 

آن ها روز به روز در حال افزايش است.»

نقش آزمايشگاه ها 
در كنترل عفونت

مهندس طهماســبى با اشــاره به نقش 
موثر آزمايشــگاه در اين حــوزه در جهت 
كنترل هر چه بهتر و بيشتر عفونت ها يادآور 
شــد: «در شناســايى عامــالن باكترى ها و 
ميكروارگانيســم ها كه به نوعى باعث ايجاد 
عفونت مى شــود آزمايشگاه ها نقش حياتى 
در  مى تواند  آزمايشــگاه  همچنيــن  دارند. 
زمينه هاى مختلفى از جمله نمونه بردارى ها 
و تشــخيص آب و هواى محيط بيمارستان 
و ... كمك شايانى را داشته باشند. همچنين 
و  عفونت  كنتــرل  حوزه  تجهيــزات  تاييد 
استريليزاسيون و كنترل كيفى آن ها و صدور 
پروانه توليد از وظايف آزمايشــگاه مرجع 
سالمت است كه نقش بسزايى را در كاهش 

مهندس طهماسبى:
در شناسايى عامالن باكترى ها و 

ميكروارگانيسم ها كه به نوعى باعث 
ايجاد عفونت  مى شود آزمايشگاه ها 

نقش حياتى دارند
ل ى س

سخنرانى هاى كليدى
ط

نقش آزمايشگاه ها 
در كنترل عفونت



20
 دى ، بهمن، اسفند 92

شماره 96، 97، 98

و كنترل عفونت ها ايفا مى كند.»
طــى دو روز برگــزارى ايــن كنگره 
نمايشــگاهى جانبى درخصوص تجهيزات 
پزشــكى و مواد اســتاندارد حــوزه كنترل 
عفونت و استريليزاسيون در محل برگزارى 

كنگره برگزارشد.
ايــن كنگره بــراى پزشــكان عمومى، 
متخصصــان  دندانپزشــكان  داروســازان، 
عفونى و آزمايشــگاه، كارشناسان مديريت 
بيمارستانى و بهداشــت محيط و حرفه اى، 
تجهيــزات پزشــكى، اقتصــاد ســالمت، 
كارشناســان اتــاق عمــل و بخش هــاى 
و  پرستارى  كارشناســان  استريليزاســيون، 
مامايــى و به طور كلى اعضــاى كميته هاى 

كنترل عفونت در مراكز بهداشــتى درمانى 
داراى 6 امتياز بازآموزى بود.


