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 زلينتمبدينيت مصراتة و األسنان رعاية  مراكزمكافحة اخلمج يف بعض  جراءاتإتقييم 
 ضفاف الكواك  ٬صفاء العايت  ٬أماين اقدارة  ٬ادلنعم دمحم صنع هللا عبد

 جامعة مصراتة  –قنية الطبية كلية الت
 ملخص

على اظتستشفيات و اظتراكز الصحية لتلقي  ىمتردد عنداظترضى  هاكتسباليت يمراض اطتمجية األ حملة:
صابة ابطتمج مع و يزداد احتماؿ حدوث اإل ٬همكثري منالف هتدد حياة أميكن  ٬و اجراء عمليةأ ٬عبلج

لضوابط  و شروط مكافحة اطتمج  ٬إبمهاؿ أو تدين معرفة ٬عدـ امتثاؿ العاملني ابظتؤسسات الصحية
 القياسية. 

و السيطرة على  ٬تقييم معرفة العاملني يف غتاؿ رعاية األسناف ابلضوابط القياسية للتحكم اذلدف:
 و مدى التزامهم بتطبيقها.  ٬و كذلك تقييم ؽتارساهتم جتاه تلك الضوابط ٬اطتمج

إبجراء  ٬و زلينت مصراتةسناف يف مدينيت ألوحدة سنية مبراكز رعاية ا 49الدراسة على  أؾتزت الطرق:
لتقييم ؽتارساهتم اظتوافقة  ٬مع اظتبلحظة ٬استبياف آخرإجراء و  ٬استبياف لتقييم معرفة العاملني بتلك اظتراكز

عت دخلت البياانتأ   طرة على اطتمج.يسلضوابط ال  لتحليلها. SPSSيف منظومة  اليت رت 
%( شخصا فقط من بني الذين مت مقابلتهم من العاملني يف 50) 96استجاب عتذه الدراسة  النتائج:

تدين  عن مساعدة طبيب. كشف االستطبلع 33طبيب أسناف، و  63منهم  ٬غتاؿ رعاية األسناف
فراد فئة مساعدات أال سيما بني  ٬مستوى معرفة العاملني ابلضوابط القياسية للتحكم يف اطتمج

 ج القياسية مل يكن كاؼ يف اظتراكز اليت خضعت للدراسة.متثاؿ لتدابري مكافحة اطتمطباء. اإلاأل
 كما أف  ٬سناف موضع الدراسةيف مراكز رعاية األكاؼ العاملني  مل يكن مستوى معرفة : اخلالصة
     ق الوقاية من اطتمج.يقحت العملية كانت قاصرة عن ؽتارساهتم

 مقدمة
ثبت انتقاؿ األمراض الفريوسية أ  ف أمنذ  ٬للقلقسناف مسألة مثرية عناية األ مراكزانتقاؿ اطتمج يف  صار

الكائنات  من . يؤوي جتويف الفم أعدادا كبرية[4-1]و اظترضى  افسناية األرعبني العاملني يف غتاؿ 
لطبيعتو التشرحيية و الوظيفية. تلك  لعبلقتو اظتباشرة مع اصتو وو ذلك  ٬هاعانو عدد أمع ت ٬اضتية الدقيقة

أو تدخل جراحي و دخوؿ  ٬معاصتة سنية جراءا قبع ٬الكائنات ميكن أف تصبح ؽترضة للشخص نفسو
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أو  ٬تلوث اظتعداتلآلخرين من خبلؿ تصبح ؽترضة أو  ٬تلك األحياء إىل بيئة أخرى كاألنسجة و الدـ
 .[6، 5]األدوات ذات االستخداـ اظتشًتؾ 

 ٬و مبا يصاحبهما من أحياء دقيقة ٬أثناء معاصتة مرضى األسنافنبعث ظتسوائل الفم، و رمبا الدـ ارذاذ 
ف احتماء تلك أكما   ٬يؤدي إىل تلوث واسع النطاؽ بكرسي األسناف ؽتا قديف البيئة احمليطة ينتشر 

  ٬ختلفةسطح اظتيطيل من فًتة بقاءىا على األمن شأنو أف  كاللعاب و الدـ  ٬حياء ابظتواد العضويةاأل
سطح و يتيح من فرص انتقاعتا لآلخرين ابالتصاؿ اظتباشر بتلك األ ٬جهزةو األ ٬و اظتعدات ٬كاألدوات

 .[9-7]دقيقة الحياء األو استنشاؽ القطريات أو الرذاذ احملتوي على أ ٬[7]
ة كاإلصاب  ٬طتمجاب اصابتهمىل إؤدي ت ٬سناف قد يقعوف يف أخطاء مهنيةعاية األر العاملوف يف غتاؿ 
كاعتواتف احملمولة من قبل   ٬ف استخداـ األجهزة اإللكًتونية الشخصيةأ. كما [3] أبدوات حادة ملوثة

أو استخداـ معدات طبية أخرى، دوف األخذ بعني االعتبار ، [10]خبلؿ ؽتارستهم ألعماعتم  ٬العاملني
. لذلك، يعد اتباع [11]ميكن أف يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة  ٬تعليمات مكافحة اطتمج

ضتماية العاملني و اظترضى  ٬سناف مهم للغايةعاية األر االحتياطات العامة يف مكافحة اطتمج يف مراكز 
 .[13، 12]على حد سواء 

رافق للرعاية اظت طتمجصابة اباإل مهية كربى يف خفض معدالتأللتعقيم و التطهري يف اجملاؿ الطيب 
لذا فمكافحة اطتمج  الناشئة اإلصابة بتلك األستاج. يف خفض معدالت الوفياتكذلك و   الصحية

و  ٬ابظترفق الصحي السلطات الصحية اظتختصةو متابعة دقيقة من قبل  ٬يتطلب تطبيق اجراءات صارمة
 . اظتدينة و الدولة

ال تزاؿ ف تنفيد اجراءات التحكم يف اطتمج أ ٬أ جريت يف دوؿ انمية ٬من خبلؿ دراسات سابقة يتضح
 .[14]سليم موضع شك، إما بسبب نقص الوعي أو إمهاؿ أو عدـ وجود أفراد مدربني بشكل 

 ٬احتياطات و سياسات مكافحة اطتمج اليت وضعت من قبل مؤسسات الرعاية الصحيةتنفيذ أسفر 
يف اضتد من التلوث و انتقاؿ األمراض  ٬(CDC) الوقاية منها مثل مراكز السيطرة على األمراض و

ف يتم معاملتهم كأفراد ؼتمجني أحتياطات أف رتيع اظترضى جيب اإل تلك حيث تعترب ٬بشكل فعاؿ
[15] . 
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ستاج يف لضماف الوقاية من انتقاؿ األ ٬عدـ وجود لوائح أو معايري مفروضة من قبل السلطات احمللية
سهم يف انتشار ياظتراكز قد  تلك يضا عدـ رصد و متابعة مكافحة اطتمج يفأو  ٬افسنعاية األر مراكز 

و امتثاعتم  ٬افسنعاية األر أجريت ىذه الدراسة لتقييم معرفة العاملني يف غتاؿ  .بني أفراد اجملتمع األمراض
 و زلينت. مصراتةة يف مدينيت يمكو اضتو اطتاصة  افسنعاية األر ظتعايري و شروط مكافحة اطتمج يف مراكز 

 ادلواد و طرق العمل:
 تقييم التحكم يف اخلمج 

حيث  ٬و زلينت مصراتةيف مدينيت  ٬سناففردا من العاملني يف غتاؿ رعاية األ 96جريت الدراسة على أ  
تقييم لثاين لو ا ٬مكافحة اطتمج العاملني لضوابطتقييم معرفة ل األوؿ ٬اشتملت على نوعني من االستبياف

صممت يف دراسات سابقة  ٬(1جدوؿ سؤاال ) 12األوؿ ضم االستبياف ؽتارسات مكافحة اطتمج. 
نقاط لكل إجابة صحيحة،  10أعطيت فراد اطتاضعني للدراسة. كمعايري لتقييم معرفة األ  [16-18]

و من  ٬صنفوا يف مستوى عاؿ ٬جاابت الصحيحة% فما فوؽ من اإل85حرزوا على أفاألفراد الذين 
قل أحرزوا على أو من  ٬صنفوا يف مستوى متوسط ٬جاابت الصحيحة% من اإل84 -50حرزوا على أ

 توى ضعيف. صنفوا يف مس ٬جاابت الصحيحة% من اإل50
سناف ة ؽتارسات العاملني يف غتاؿ رعاية األراقبو رافقو م ٬(2سؤاال )جدوؿ  27ضم االستبياف الثاين 

عن طريق حتليل التباين  نتائج االستبيافبني  د رست الفروقاتجتاه مكافحة اطتمج يف مراكزىم الصحية. 
و أجريت اضتساابت  ٬لفقرات غتتمعةو كذلك صتميع ا ٬األحادي لكل فقرة من فقرات االستبياف منفردة

 .SPSSابستخداـ الربانمج اإلحصائي 
 سنان. اسئلة استبيان تقييم معرفة العاملني يف رلال رعاية األ1جدول 

 جواب سؤاؿ
  ما ىو مدي إظتامك و معرفتك مبا يسمي السيطرة علي اطتمج؟ 

  نتقاؿ اطتمج اعرؼ 
  وراء التعقيم؟ما األىداؼ من 

  فما ىي احتياطات التعامل معهم ؟ ٬اظترضى يعتربوف مصدرا للخمج
 ب. ال           أ. نعم         سناف؟ىل تعملوف آبلية فعالة للتحكم يف انتشار اطتمج يف مركز رعاية األ
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 جواب سؤاؿ
ىل تدركوف خطورة انتقاؿ اطتمج بني اظترضى و مساعدات أطباء 

 األسناف؟
 ب. ال      أ. نعم             

 ب. ال أ. نعم                  ؟بىل العاملني ابظتركز ػتصنني ضد التهاب الكبد الفريوسي 
أي غتموعة جيب أف تستهدؼ ابلتحصني ضد االلتهاب الكبد 

 ؟بالفريوسي 
   أ. اجملتمع         

األشخاص الذين يتعاملوف ب.
 مع الدـ 

 ج. أطباء األسناف        
 د. فريق اظتخترب الطيب 

  مع HCV أ. تزامن ؟اللتهاب الكبدي الفروسي جاب ةصابأي من اآليت يفاقم  من اإل
HAV       

 مع HCV ب. تزامن
HBV 

ج. اظتدمنني على الكحوالت       
 ىػ. كبار السن 

              TBأ. السل  أي من اآليت يعترب األشد خطرًا علي طبيب األسناف؟
                   HIVب.
      HBVج. 

                  HBأ.  أي األمراض اآلتية ميكن الوقاية منو بشكل أيسر؟
                    HIVب.

 ج. كبلمها        
أ.التطعيم                        يدز؟صابة مبرض اإلما الطريقة ضتماية اجملتمع من اإل

 ب. إتباع نظم التحكم يف اطتمج 
ج. عدـ استعماؿ اضتقن و 

 التخدير اظتوضعي عتم 
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 اخلمج مبراكز رعاية األسنان الوقاية من. تقييم ممارسات 2جدول 
 فقرات االستبياف

 نقع اظتعدات قبل تنظيفها  أثناء معاصتة اظترضى القفازاتارتداء 
 اظتوجات فوؽ صوتية لتنظيف اظتعدات استخداـ ف األيدييتنظ

 لًتكيز الصحيح ابصتلوترالدىايد ا استخداـ النظارات الواقية استخداـ
 لًتكيز الصحيح اب لكحوؿا استخداـ اضتواجز الواقية استخداـ

 اظتوصدة للتعقيم استخداـ نظافة و لياقة معاطف العاملنيدرجة 
 الفرف للتعقيم  استخداـ العلب اطتاصة ابلنفاايت اضتادة استخداـ
 للتطهري صوديـو ىيبوكلورايت استخداـ ستعماؿ اظتفردطغطية ذات اإلاأل استخداـ
 جودة التعقيمراقبة كواشف كيميائية ظت  استخداـ ستعماؿ اظتفردذات اإل دواتاأل استخداـ
 جودة التعقيم راقبة كواشف حيوية ظت  استخداـ معدات معقمة لكل مريض  استخداـ

 النظافة العامةحالة  م القبضة السنيةيتعق
 جرات اظتركزضتتهوية حالة ال السد اظتطاطي  استخداـ

 التخلص السليم من النفاايت   الًتكيبات السنيةريطهت
 الكبدي يف حجرة منعزلة لتهابمرضى اإل ةعاصتم  السوائل انبيب رشفأف يتنظ
  د حجرة خاصة لتنظيف اظتعداتو وج

 
 النتائج

تقييم معرفة العاملني يف غتاؿ مت  ٬الدراسةو مبلحظة انسياب العمل يف اظتراكز موضع  ٬مبلء االستبيانني
 تقييم ؽتارسات الوقاية من اطتمج.كذلك  و ٬و زلينت ةمصرات سناف يف مدينيترعاية األ

 تقييم اجلانب ادلعريف 
األوؿ من الدراسة تقييم معرفة العاملني مبراكز رعاية األسناف حوؿ إجراءات مكافحة الشق تناوؿ 
%( شخصا فقط من بني الذين مت مقابلتهم من العاملني يف 50) 96استجاب عتذه الدراسة . اطتمج

تراوحت اطتربات الوظيفية عتؤالء من  مساعدة طبيب(. 33أسناف، و  يبطب 63غتاؿ رعاية األسناف )
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طباء. أما عن مؤىبلهتم سنوات ظتساعدات األ 10أشهر  6سنة لؤلطباء، و من  20ىل إشهر أ 7
%( ىم يف درجة 12.7) 5%((، و 92.1) 58فغالبية األطباء ىم يف درجة ؽتارس عاـ ) ٬العلمية

 أشهر. 3ن التأىيل سوى طباء مل يكن عتن نصيب مالتخصص، يف حني أف رتيع مساعدات األ
 %34.4و أف  ٬ىم ذوي معرفة متوسطة .%(65تقريبا ) مصراتةطباء أثلثي أف ستبياف أظهر حتليل اإل

و معرفة بقيتهم  ٬%( أطباء زلينت متوسطة80.6و كانت معرفة أطغلب ) ٬منهم كانت معرفتهم متدنية
% 50% و 66.7 ت معرفةفكان ٬طباءمساعدات األما ابلنسبة لفئة %( كانت منخفضة. أ19.4)

 (. 4و  3ىل متدنية جًدا )جدوؿ إزلينت متدنية  و مصراتة مساعداتمن 
 

 مصراتةسنان أرعاية  لعاملني مبراكزتقييم اجلانب ادلعريف لنتائج . 3جدول 
 طباءأ التقييممستوى 

 ع )%(      32ع = 
 طباءمساعدات األ

 ع )%(      21ع = 
 (00) 0 (00) 0 عاؿ

 (33.3) 7 (65.6) 21 متوسط
 (66.7) 14 (34.4) 11 ضعيف

 
 سنان زلينتأتقييم اجلانب ادلعريف للعاملني مبراكز رعاية نتائج . 4جدول 

 طباءأ التقييممستوى 
 ع )%(       31ع = 

 طباءمساعدات األ
 ع )%(       12ع = 

 (00) 0 (00) 0 عاؿ
 (50) 6 (80.6) 25 متوسط
 (50) 6 (19.4) 6 ضعيف
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 ممارسات الوقاية من اخلمجتقييم 
اطتمج. ضمت الدراسة  منة يجراءات الوقاإسؤاال حوؿ  27ستبياف على اشتمل الشق الثاين من اإل

حكومية من  9وحدة خاصة و  19و  مصراتةوحدات حكومية من  9وحدة سنية خاصة و  12
 سناف و ما يصاحبو من ملحقات.الوحدة السنية ىي كرسي األف أحيث  ٬زلينت

ستبياف و اظتدرجة ابإل ٬سناف بشروط و اجراءات مكافحة اطتمجف التزاـ مراكز رعاية األأؽتا ال شك فيو 
فراد اظتراكز أ% من 91.7مراض. بينت الدراسة أف حيقق السيطرة على اطتمج و يكبح تناقل األ

و ىذا مؤشر اجيايب يف اجتاه زتاية  ٬ازات أثناء إجراء الفحص أو العبلجيرتدوف قف صراتةاطتاصة مب
 تنظيفإال أف ىناؾ اخنفاض يف نسبة العاملني اظتلتزمني ب ٬نفسهم من اطتمج و كذلك اظترضىأالعاملني 

و   ٬راكز زلينت اطتاصةمب العاملني% من 21.1اطتاصة و  مصراتةراكز مب العاملنيمن % 50ىل إيديهم أ
% يف 11.1اطتاصة  مصراتة% يف مراكز 8.2ىل إكذلك اخنفاض نسبة اظتستخدمني للنظارات الواقية 

 (. 5لئلصابة ابطتمج )جدوؿ العاملني يزيد من فرصة تعرض  اضتكومية
 اخلاصة و احلكومية زلينتو  مصراتةتقييم ممارسات الوقاية من اخلمج يف مراكز نتائج . 5جدول 

 فقرة اإلستبياف
 

 رتايلاإل زلينت مصراتة
 خاصة  ع )%(

 ع )%(
 حكومية 
 ع )%(

 خاصة 
 ع )%(

 حكومية 
 ع )%(

 (87.8)43 (88.9)8 (84.2)16 (88.9)8 (91.7)11 ارتداء القفازات
 (42.9)21 (55.6)5 (21.1)4 (66.7)6 (50)6 تنظيف األيدي
 (12.2)6 (11.1)1 (15.8)3 (11.1)1 (8.3)1 الواقية ارتداءالنظارات

 لياقة معاطفنظافة و 
 العاملني

10(83.3) 8(88.9) 18(94.7) 8(88.9) 44(89.8) 

 العلب استخداـ
 اضتادة اطتاصةابلنفاايت

0(00) 2(22.2) 2(10.5) 3(33.3) 7(14.3) 

 (18.4)9 (00)0 (00)0 (55.6)5 (33.3)4 الواقيةاضتواجز  استخداـ
أطغطية ذات استخداـ 

  اظتفردستعماؿ اإل
6(50) 0(00) 0(00) 2(22.2) 8(16.3) 
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طغلبية أف أظهرت الدراسة أحد شروط الوقاية من اطتمج. يعد أارتداء العاملني ظتعاطف نظيفة و الئقة 
% يف 94.7و  ٬اطتاصة مصراتة% من مراكز 83.3سناف يرتدوف اظتعاطف )فراد مراكز رعاية األأ

 (.  5% من مراكز اظتدينتني اضتكومية( )جدوؿ 88.9و  ٬اطتاصةمراكز زلينت 
و يف ىذا  ٬وضع اإلبر و األدوات اضتادة اظتستعملة يف علب خاصة ي عد من األمور الوقائية اظتهمة

طغلبية ابقي اظتراكز أو اليت خضعت للدراسة و كذلك  ٬صراتةالصدد فقد وجد أف كل اظتراكز اطتاصة مب
 (.5ا و تستعمل حاوايت من اللدائن غتهولة اظتواصفات عتذا الغرض )جدوؿ قد أمهلت ذلك دتامً 

 ٬خرى اظتلحقة بو أبطغشية البويل إيثيلنيسطح األتغليف كرسي األسناف و األكاستخداـ اضتواجز الواقية  
للحد من انتشار اطتمج. تبني من خبلؿ ىذه الدراسة أف  ٬قبل كل استخداـ ي عد نقطة إجيابية

طغطية ف األأتسلك ىذا اظتسلك. إال  صراتة% من اظتراكز اطتاصة و اضتكومية مب55.6و  33.3%٬
 مصراتة% من مراكز 50و اليت يغطى هبا جسم اظتريض ال تستخدـ إال يف  ٬ستعماؿ اظتفردذات اإل
 (. 5% من مراكز زلينت اضتكومية )جدوؿ 22.2و  ٬اطتاصة

ف كل أشروط مكافحة اطتمج. تبني من الدراسة  ستعماؿ اظتفرد يتوافق معذات اإل دواتاستخداـ األ
 . (6)جدوؿ عماعتا أيف  دواتاظتراكز تعتمد على ىذه األ

ستج ػتتمل. بينت الدراسة اضتالية أي استخداـ معدات معقمة لكل مريض تضمن سبلمة اظترضى من 
و مراكز زلينت  و زلينت صراتةف نسبة اظتلتزمني هبذه اظتمارسة كانت منخفضة للمراكز اطتاصة مبأ

هنا كانت متوسطة يف أإال  ٬% على التوايل16.7% و 15.8% و 16.7حيث كانت  ٬اضتكومية
 .(6)جدوؿ %( 66.7اضتكومية ) مصراتةمراكز 

% فقط من مراكز 22.2و  ٬%75اتضح من خبلؿ ىذه الدراسة أف  ٬حوؿ تعقيم القبضة السنية
 ٬كربأىتماـ ما يف زلينت فكاف االأ ٬م القبضات السنيةو اضتكومية ىم من يقوموف بتعقي ٬اطتاصة مصراتة

 . (6)جدوؿ و اضتكومية يقوموف بذلك  ٬% من اظتراكز اطتاصة100% و 89.5حيث وجد 
رتايل إ% من 10.2و مل يتعدى  ٬استخداـ السد اظتطاطي للحد من انبعاث الرذاذ كاف متدنيا جدا

 (.6عينات الدراسة )جدوؿ 
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 اخلاصة و احلكومية زلينتو  مصراتةتقييم ممارسات الوقاية من اخلمج يف مراكز نتائج . 6جدول 

 فقرة اإلستبياف
 

 رتايلاإل   زلينت مصراتة
 خاصة  ع )%(

 ع )%(
 حكومية

 ع )%( 
 خاصة

 ع )%(
 حكومية 
 ع )%(

 ذات دواتاال ـخدااست
 اظتفرداالستعماؿ 

12(100) 9(100) 19(100) 9(100) 49(100) 

 معدات معقمة استخداـ
 لكل مريض 

2(16.7) 6(66.7) 3(15.8) 2(16.7) 13(26.5) 

 (75.5)37 (100)9 (89.5)17 (22.2)2 (75)9 تعقيم القبضة السنية
 (10.2)5 (00)0 (15.8)3 (11.1)1 (8.3)1 اظتطاطي السد استخداـ

 (40.8)20 (11.1)1 (52.6)10 (33.3)3 (50)6  ةالًتكيبات السنيتطهري 
 انبيب رشفأ تنظيف

 سوائلال
8(66.7) 6(66.7) 14(73.7) 9(100) 37(75.5) 

 خاصة حجرةوجود 
 لتنظيف اظتعدات

4(33.3) 3(33.3) 4(21.1) 7(77.8) 18(36.7) 

 
التزاـ عينة  .طتمجاب العاملنيلتفادى  ٬مهيةمر طغاية يف األللمعمل أ احالتهاتطهري الًتكيبات السنية قبل 

% يف مراكز زلينت 52.8و  ٬اطتاصة مصراتة% يف مراكز 50هبذه اظتمارسة كاف متوسطا )الدراسة 
 (.6ما يف اظتراكز اضتكومية فكاف متدنيا )جدوؿ أ ٬اطتاصة(
وضحت الدراسة أ و يف ىذا ٬حياء الدقيقةمر مهم حيوؿ دوف تراكم األأانبيب رشف اللعاب أتنظيف 

ف مراكز أإال  ٬%66.7 ٬ظهرت اىتماما متوسطا يف ىذه الفقرةأو اضتكومية  ٬اطتاصة مصراتةف مراكز أ
 . (6)جدوؿ % 100% و 73.7 ٬اىتماما يف ىذا اصتانبأكثر  كانتو اضتكومية   ٬زلينت اطتاصة
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ف أعن التلوث. وجد  اماكن عبلج اظترضى بعيدأوجود طغرفة خاصة لتنظيف اظتعدات يساىم يف حفظ 
لتزاـ بذلك ما ابقي اظتراكز فكاف اإلأ ٬زلينت اضتكومية قد خصصت طغرؼ لذلك % من مراكز77.8

 (.6جدوؿ متدنيا )
و معاملتها جبهاز اظتوجات فوؽ الصوتية يتيح أ ٬دوات يف اظتنظفات بعد استعماعتانقع اظتعدات و األ

حياء الدقيقة ألو تراكم ا ٬طغشية اضتيويةو حيوؿ دوف تكوين األ ٬التخلص ؽتا علق هبا من مواد عضوية
و  ٬و ذلك بنقع اظتعدات و فركها يدواي ٬وىلف معظم اظتراكز تنتهج الطريقة األأفيها. اتضح من الدراسة 

 (.  7ي مركز يستخدـ جهاز اظتوجات فوؽ الصوتية )جدوؿ أال يوجد 
 اخلاصة و احلكومية زلينتو  مصراتةتقييم ممارسات الوقاية من اخلمج يف مراكز نتائج . 7جدول 

 فقرة اإلستبياف
 

 رتايلاإل زلينت مصراتة
 خاصة  ع )%(

 ع )%(
 حكومية

 ع )%( 
 خاصة 

 ع )%(
 حكومية 
 ع )%(

 (91.8)45 (100)9 (78.9)15 (100)9 (100)12 نقع اظتعدات قبل تنظيفها
وجات فوؽ اظتاستخداـ 

 صوتية لتنظيف اظتعدات
0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 

صتلوترالدىايد ااستخداـ 
 لًتكيز الصحيحاب

1(8.3) 0(00) 4(21.1) 1(11.1) 6(12.2) 

لًتكيز ابلكحوؿ ااستخداـ 
 الصحيح

0(00) 0(00) 1(5.3) 1(11.1) 2(4.1) 

 (100)49 (100)9 (100)19 (100)9 (100)12 استخداـ اظتوصدة للتعقيم
 استخداـ فرف اعتواء

 الساخن للتعقيم
0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 

استخداـ صوديـو 
 للتطهري ىيبوكلورايت

0(00) 0(00) 7(36.8) 0(00) 7(14.3) 
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أو  ٬ف الكحوؿأوضحت الدراسة أفقد  ٬ما عن اظتواد الكيميائية اظتستخدمة للتحكم يف اطتمجأ
حيث  ٬االستخداـو لكن دوف مراعاة لضوابط  ٬هما يستخدـ يف معظم اظتراكزيأو كل ٬اصتلوترالدىايد

كما ال يوجد   ٬اطتاصة تستخدـ الًتكيز الصحيح للجلوترالدىايد مصراتة% فقط من مراكز 8.3وجد 
فإف  ٬ىل ذلكإ%. ابإلضافة 97منا يستخدـ عند تركيز إو  ٬من يستخدـ الكحوؿ ابلًتكيز الصحيح

و التعقيم. أملية التطهري ابقي اظتستخدمني للمطهرات ليست لديهم معرفة ابلًتكيزات اظتطلوبة إلجراء ع
من حيث تدين نسبة  ٬صراتةأما يف مراكز زلينت فكانت نتائج االستبياف مشاهبة ظتا ىو موجود مب

ف و كانت ؼتالفة أب ٬و ارتفاع نسبة اظتستخدمني عتا دوف معرفة ٬مستخدمي الًتكيز الصحيح للمطهرات
 (.7مطلقا )جدوؿ  % من اظتراكز اطتاصة ال يستخدـ فيها اصتلوترالدىايد24.3

حيث  ٬مهية ابلغة يف مكافحة اطتمج يف اظتراكز الصحية بصفة عامةألفرف اعتواء الساخن و اظتوصدة 
كاألدوات اصتراحية و اظتعدات و احملاليل و اظتساحيق.   ٬تستخدماف يف تعقيم كثري من اظتستلزمات الطبية

و  ٬(7)جدوؿ تقريبا تستخدـ اظتوصدة ألجل التعقيم  افسنف كل مراكز رعاية األأوضحت الدراسة أ
 ٬(8)جدوؿ دوف استخداـ الكواشف اضتيوية  ٬هنا تستخدـ كواشف كيميائية للتحقق من جودة التعقيمأ

 داء العمل.  أيعد قصورا يف ضبط  الذيو 
شروط مكافحة حدى إو استخداـ اظتنظفات اظتناسبة تعد  ٬سنافنظافة البيئة الداخلية ظتراكز رعاية األ

ف استخداـ اظتنظف أإال  ٬(8لتزمت بنظافة مرافقها )جدوؿ إطغلبية اظتراكز قد أاطتمج. بينت الدراسة أف 
 (.7%( )جدوؿ 36.8اظتنزيل )صوديـو ىيبوكلورايت( كاف ػتدودا على بعض اظتراكز اطتاصة بزلينت )
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 اخلاصة و احلكومية زلينتو  مصراتةتقييم ممارسات الوقاية من اخلمج يف مراكز نتائج . 8جدول 
 فقرة اإلستبياف

 
 رتايلاإل زلينت مصراتة

 خاصة  ع )%(
 ع )%(

 حكومية 
 ع )%(

 خاصة 
 ع )%(

 حكومية 
 ع )%(

 استخداـ كواشف
 كيميائية للتعقيم

12(100) 8(88.9) 19(100) 8(88.9) 47(95.9) 

كواشف حيوية استخداـ  
 للتعقيم

0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 

 (83.7)41 (100)9 (73.7)14 (88.9)8 (83.3)10 النظافة العامة
 (69.4)34 (100)9 (42.1)8 (66.7)6 (91.7)11 ركزاظت حجراتهتوية 

التخلص السليم من 
 النفاايت

0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 

 لتهابمعاصتة مرضى اإل
 الكبدي يف طغرفة معزولة

7(58.3) 4(44.4) 6(31.6) 0(00) 17(34.7) 

و اظتلفت للنظر يف ىذا التحري ىو  ٬من ضمن معايري التحكم يف اطتمج ىو التهوية اصتيدة ظتراكز الرعاية
 (.8% من مراكز زلينت اطتاصة تعوزىا التهوية اصتيدة )جدوؿ 58ف أ

كياس خاصة و التعامل معها ابلطرؽ العلمية السليمة يعد مفتقدا أوضع النفاايت الطبية اظتنظمة يف 
 (.      8دتاما يف رتيع اظتراكز موضع الدراسة )جدوؿ 

سناف موضع الدراسة تتعامل مع مرضى التهاب ف نسب متفاوتة من مراكز رعاية األأ ظهرت الدراسةأ
 (. 8)جدوؿ  يف طغرؼ معزولة الكبد الفريوسي

 ادلناقشة
و ألمهية مكافحة اطتمج  ٬صابة ابألمراض اطتمجيةة مهنة طب األسناف احملفوفة مبخاطر اإلنظرا لطبيع
أجريت ىذه الدراسة لتقييم إجراءات  ٬و نتائجو االجيابية يف زتاية اجملتمع ٬سنافاألرعاية يف مراكز 

جراء إدراسة على و زلينت. بنيت ال مصراتةالوقاية يف مراكز رعاية األسناف يف اظتدينتني اظتتجاورتني، 
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و مدى إظتامهم ابظتعلومات البلزمة  ٬سنافاستبياف لتقييم اصتانب اظتعريف للعاملني يف غتاؿ رعاية األ
ظتراكز العاملني ابو سلوكيات  ٬و مبلحظة ؽتارسات ٬للوقاية من اطتمج، أما اصتزء الثاين فهو استبياف

 . [19]لوحده ال يضفي على البحث إال القليل ف االستبياف أاذ  ٬و بعد تقدمي اطتدمات الطبية ٬أثناء
مج يف مراكز رعاية ف ؽتارسات مكافحة اطتأبالنامية فادت دراسات متفرقة يف العديد من البلداف أ

و اخنفاض االلتزاـ بتنفيذ  [24-20]سناف تعد طغري كافية، مع فهم ػتدود للشروط القياسية العاظتية األ
 . [26، 25]مراض جراءات الكفيلة ابلسيطرة و التحكم يف انتقاؿ األاإل

 تقييم اجلانب ادلعريف: 
ابإلحتياطات القياسية للوقاية من سناف ؽتارسي طب األ ةأظهرت الدراسة اضتالية أف مستوى معرف

التحكم  % منهم كانت معرفتهم ضعيفة بوسائل27حيث أف  ٬يف كلتا اظتدينتني ٬منخفضا اطتمج كاف
ضعًفا  أشدما فئة اظتساعدات فكانت معرفتهن أ% كانت معرفتهم متوسطة. 73بينما  ٬يف اطتمج

% كانت معرفتهن 39.4بينما  ٬% منهن كانت معرفتهن ضعيفة بوسائل التحكم يف اطتمج60.6)
و  ٬طباءاأل تف التطهري و التعقيم يف كل اظتراكز قيد الدراسة من مهاـ مساعداأمتوسطة(. ابعتبار 

فإف ذلك ميكن  ٬لضعف اصتانب اظتعريف ألولئك اظتساعدات أبمهية إجراءات اضتماية القياسية من اطتمج
 ٬جريت حوؿ العاملأ  مراض. يف دراسات مشاهبة ف يؤثر سلًبا يف مكافحة اطتمج و يساىم يف انتقاؿ األأ

دوؿ آسيوية  7ؾتزت يف أ  ففي دراسة  ٬ف ىناؾ تذبذب يف اصتانب اظتعريف لعينات الدراسةأوجد 
سناف طباء األألدى  اطتمجبينت أف ؽتارسات مكافحة  ٬مريكيةىل الوالايت اظتتحدة األإابإلضافة 

ف الدراسة أإال  ٬و فهمهم عتا كاف عاليا مقارنة ابآلسيويني الذين كانت معرفتهم متواضعة ٬مريكينياأل
نتقاؿ احتياطات العامة القياسية ظتنع فراد الدراسة فيما يتعلق ابالأىل طغموض فهم كل إشارت أ

ف معظم افراد الدراسة من العاملني أ. كما وجدت دراسة اخرى مبنطقة ىيل ابلسعودية [25]مراضاأل
% 84.4ف أىم على بينة من شروط و لوائح مكافحة اطتمج و  %(86.3سناف )يف غتاؿ رعاية األ

 [29]خرى روسية أو  [28]و يف دراسة تركية  ٬[27]منهم قد تلقوا تدريبا حوؿ مكافحة اطتمج 
فراد الرعاية السنية يدركوف خطورة انتقاؿ اطتمج عند التعامل مع أ% من 34% و 74ف أاتضح 

 .ىاظترض
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 تقييم ممارسات الوقاية من اخلمج يف مراكز رعاية األسنان
و تدوين مدى راقبة مبو  ٬سنافالعاملني مبراكز رعاية األ تعلقة بتقييم ؽتارساتاظت تستبيااناال ملئت

يتضح أف ىناؾ ضعفا عاما يف التزاـ  ٬و من خبلؿ حتليل النتائج ٬التزامهم إبجراءات الوقاية من اطتمج
مراكز رعاية األسناف بتطبيق شروط الوقاية من اطتمج. فيما يتعلق ابلفرؽ بني االلتزاـ الكلي لفئيت 

و لكن  ٬فبل يوجد فروقات معنوية ٬نتائج اظتدينتنياظتراكز اطتاصة و اضتكومية يف كل مدينة و الفرؽ بني 
كاستخداـ اضتواجز الواقية و استخداـ أطغطية ذات  ٬توجد فروقات معنوية بني فقرات االستبياف منفردة

االستعماؿ اظتفرد و استخداـ معدات معقمة لكل مريض و تعقيم القبضة السنية و هتوية حجرات اظتركز 
عدات و معاصتة مرضى االلتهاب الكبدي يف طغرفة معزولة و استخداـ و وجود حجرة خاصة لتنظيف اظت

   للتطهري. صوديـو ىيبوكلورايت
ارتداء القفازات، و مبراكز رعاية االسناف تشمل حتياطات القياسية للوقاية الشخصية للعاملني اإل

طغشية اظتخاطية مبا يضمن منع تعرض اصتلد و األ ٬األقنعة، و النظارات الواقية أو درع الوجو، و اظتعاطف
فقد أوضحت الدراسة أف  ٬فيما يتعلق ابرتداء القفازات. [30]رضات احملمولة ابلدـ أو الرذاذ مللم

و ىذا مؤشر اجيايب  ٬% من العاملني ابظتراكز اطتاضعة للدراسة ملتزموف بذلك أثناء أتدية أعماعتم87.8
 حيسب يف االجتاه الصحيح.

و أو ابستخداـ مطهر تنظيف اليدين، أ ٬سواء كاف طغسبل ابظتاء و الصابوف ٬تنظيف اليدين اظتتكرر
يساعد كثريًا يف التخلص ؽتا علق هبما من أحياء ؽترضة قد تكوف سبًبا يف  ٬ابستخداـ مطهر فرؾ اليدين

إضتاؽ الضرر ابآلخرين. لذا ينصح العاملني ابظتراكز الطبية بتنظيفهما من وقت آلخر للتقليل من فرص 
و ىذا  ٬فراد الدراسة ملتزموف بتنظيف أيديهمأ% فقط من ارتايل 42.9ف . وجد أ[31]نقل اطتمج 

 .   من اطتمج يعد تدنيا يف تطبيق احتياطات الوقاية
ص مم واقي العينني ضتماية طبيب األسناف من اإلصابة أبي ستج ػتتمل عرب الرذاذ اظتنبعث من القبضة 

ال يكوف األطباء بعد ذلك مصدرًا إلصابة  و حىت ٬أو صاقل األسناف أثناء معاصتة اظترضى ٬السنية
 ٬%(12.2مرضاىم. خبلفًا ظتا أظهرتو الدراسة اضتالية من تدين استخداـ أطباء اظتدينتني لواقي العينني )

و كويتية  [35]و إيطالية  [34]و ايرالندية  [33]و نيوزيلندية  [32]فقد وجدت دراسات كندية 
فراد عينة الدراسة على أ% من 52و  ٬% 90.9و  ٬% 68 ٬% 66.4و  ٬% 83.7أف  [36]
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و أخرى  ٬[37]فقد و جد يف دراسة سعودية  ٬التوايل ملتزموف بذلك. مشاهبًا ظتا جاء يف ىذه الدراسة
% على التوايل من األطباء ػتافظوف على ارتداء واقي العينني. 14.7% و  28.3أف  [17]سودانية 

تشري األرقاـ السابقة إىل اختبلؼ كبري يف التزاـ األطباء بوقاية أنفسهم يف الدوؿ اظتتطورة عنها يف الدوؿ 
صتانب اظتعريف و احتماؿ وجود ضوابط و قوانني صارمة يف األوىل عنها يف ؽتا قد يعكس تطور ا ٬النامية

 األخرية.  
و يف الدراسة اضتالية تبني  ٬صابة ابطتمجنفسهم من اإلأخرى تساعد العاملني يف وقاية اظتعاطف ىي األ

 %(.89.8فراد الدراسة ملتزموف ابرتدائها )أطغلبية أ
اإلبر إلحتواء  ٬[38] مقاومة للثقب و التسرب و ػتكمة الغلق على أهنا صممت علب السبلمة اضتيوية

دوف أف حتدث  ٬و التخلص منها بعد ذلك ابلطرؽ الصحيحة ٬و اظتشارط و األدوات اضتادة اظتستعملة
% 14.3وضحت الدراسة أف أكاإلصاابت الرضحية أو انتقاؿ اطتمج لؤلفراد الذين يتداولوهنا.   ٬ضررًا

 اضتكوميةفقط من اظتراكز يف كلتا اظتدينتني دتتلك العلب اظتخصصة عتذا الغرض. ابقي اظتراكز اطتاصة و 
 كبديل لتلك العلب.   ٬واصفاتاظت غتهولةاوايت عادية من اللدائن و جد أهنا تستخدـ ح

حيث تستخدـ  ٬حواجز زتاية األسطح و اظتعدات ميكن أف دتنع تلوث األسطح، و بشكل فعاؿ
ؤلسطح اليت يصعب تنظيفها أو تتلف عند تطهريىا. تشمل اضتواجز اللفائف الشفافة من الببلستيك، ل

طغلفة بني اظترضى و يتم زاؿ األ. ت  [39]مواد أخرى طغري منفذة للرطوبة ي أأو  ٬طغطيةو األكياس، و األ
ي شيء أما مل يبلحظ  ٬سطح بعيدة عن التلوثالتخلص منها، قبل ازالة القفازات. ىذا يضمن بقاء األ

و  %33.3. أظهرت ىذه الدراسة أف [7]فعندئذ جيب تنظيف و تطهري اظتكاف  ٬الشكيثري 
و اضتكومية فقط تستخدـ أطغشية البويل إيثيلني. ابلرطغم من كفاءة  ٬اطتاصة مصراتة% من مراكز 56.6

 إال أهنا ال تلقى إستعماال واسًعا. ٬ىذه الطريقة يف كبح إنتشار العوامل اظتمرضة و قلة تكلفتها
انبيب الرشف تعد أكواب اظتضمضة و رؤوس أبر و احملاقن و كاظتشارط و اإل  ٬االستخداـ الواحد أدوات

جيابية سناف. كاف من ضمن اظتؤشرات اإلمن اللواـز اعتامة ظتكافحة انتشار اطتمج يف مراكز رعاية األ
 % من اظتراكز ملتزمة بتجديد ىذه اظتستهلكات عند كل مريض.100عتذه الدراسة أف 
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مرضى يعد من الطرؽ العلمية السليمة دوات معقمة عند التدخبلت اضترجة للأو أ ٬استخداـ معدات
حيث مل يتجاوز  ٬ف اظتلتزمني هبذه الشروط ىم قلةجد أباليت حتقق الوقاية من حدوث اطتمج. و  

 (.   4فراد العينة )جدوؿ أ% من 26.5
وقات ظتعاصتة سناف يف معظم األدوات اليت يستخدمها طبيب األساسي من األأجزء القبضة السنية 

مع  رو ألهنا يف دتاس مباش ٬دوات اضتفرأد عليها رشاشات اظتياه و تركب عليها حيث توج ٬اظترضى
فإف فرصة تعرضها للتلوث كبري  ٬الحتماؿ تبلمسها ابألنسجة اضتية أو مفرزات اظترضىمصدر اظتياه و 

ف تشكل خطرا فعليا على صحة اظترضى. لذلك جيب تشغيلها لتصريف اظتياه و اعتواء أميكن و  ٬جدا
 ٬و اليت قد تكوف ختللت داخلها ٬لتنظيفها من مواد اظتريض ٬اثنية فورا بعد كل استخداـ 30 -20ظتدة 

. بعد ذلك جيب فصلها عن الوحدة السنية و تعقيمها ابستخداـ [40]أو اظتاء  ٬ىل خط اعتواءإو أ
ثيلني لغرض أو اكسيد االي ٬و اظتعقمات الكيميائيةأ ٬اظتوصدة. كما ينصح بعدـ استخداـ اظتطهرات

% من اظتراكز تقـو 75.5. بينت ىذه الدراسة أف [43-41]لعدـ فائدهتا  ٬تعقيم القبضة السنية
 ٬% فقط منها تستخدـ معدات26.5 فأب ٬بتعقيم القبضة السنية. تظهر ىذه النسبة مناقضة ظتا سبق

تعقيم القبضة السنية  فأ ٬على ما مت مبلحظتو و بناءً  ٬و يفسر ذلك ٬دوات معقمة عند كل مريضأأو 
 و ليس بعد كل مريض.  ٬نجز يف هناية عمل اليـويف معظم اظتراكز ي  

بتقليل تلوث البيئة  ٬عاملنيو كذلك ضتماية اظترضى و ال ٬وضع السد اظتطاطي داخل فم اظتريض ضتمايتوي  
ثناء معاصتة اظتريض، كما يقلل من أالذي قد يسببو انبعاث الرذاذ اظتثار من القبضة السنية  ٬اجملاورة

 ٬معدؿ استخداـ السد اظتطاطي كاف متدنًيا جًدا .[45، 44]التماس اظتباشر ألطغشية أفواه اظترضى 
 كلتا اظتدينتني.    ز% فقط من مراك10.2حيث تستخدمو 

. تركيبات األسناف التعويضية [46]التجهيزات اليت تزرع يف فك اظتريض يتعني تعقيمها قبل تثبيتها 
. لذلك يتعني تطهريىا [48، 47]و الفطرايت أميكن أف تكوف ملوثة ابلبكترياي و الفريوسات و/ 

خراجها من فم اظتريض، و تشطف جيدا قبل إرساعتا او التعامل إمبطهر فعاؿ مبيد لبكترياي السل فور 
 % فقط من اظتراكز بتطهري الًتكيبات السنية.40.8 فأ. بينت الدراسة [50، 49]معها يف اظتخترب 

 ٬ثناء اظتعاصتةأو السوائل االخرى  ٬سناف يستخدـ لرشف لعاب اظتريضأنبوب الرشف اظتتصل بكرسي األ
ف تكوف أو اليت ميكن  ٬حياء الدقيقةو تكاثر طيف واسع من األ ٬نو يشكل بيئة مناسبة لتجمعأإال 
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و يف ىذا  ٬حياء و يكبح انتشار اطتمجلذا فالتنظيف اظتنتظم يقلل من تراكم تلك األ ٬مصدرا للخمج
 % من اظتراكز تفعل ذلك.75.5لدراسة أف اصتانب أظهرت ا

للتحكم يف ضبط  ٬دوات اظتستخدمة يف مكاف ؼتصص و منفصلو األ ٬تتم معاصتة رتيع اظتعدات
ربعة أقساـ: قسم االستبلـ، و أو ضماف السبلمة. كما ينبغي تقسيم منطقة اظتعاصتة إىل  ٬اصتودة

ظهرت ىذه أ. [51]و اضتفظ  ٬و قسم التعقيم ٬و التغليف ٬و قسم اإلعداد ٬التنظيف، و إزالة التلوث
مع عدـ وجود  دواتلتزمت بتخصيص طغرفة ظتعاصتة األإ% فقط من اظتراكز من 36.7ف أالدراسة 

شار إليها
 
 .التقسيمات اظت

ف يتم ذلك فورا بعد االنتهاء أإما  ٬سناف ذات االستخداـ اظتتعدددوات األأالتنظيف اليدوي ظتعدات، و 
و تنقع مع اظتنظفات، أو مطهرات منظفة، أو منظفات  ٬وعية خاصةأأو توضع يف  ٬من استخدامها

سرع وقت. يستخدـ أكالدـ و اللعاب و طغري العضوية يف   ٬و تسهيل إزالة اظتواد العضوية ٬ضتلحلة ٬أنزميية
صابة لتجنب اإل ٬اومة للثقبمع ارتداء قفازات مق ٬[52]يدي ت طويلة األيضا فرشياألذلك 

لذا ينبغي ارتداء   ٬ثناء فرؾ اظتعدات و طغسلهاأابألدوات اضتادة. يرجح تناثر الرذاذ مع ابقي اظتلواثت 
ىل إ. حتاؿ اظتعدات بعد ذلك [53]أو درع الوجو، و سًتة واقية للجسم  ٬كمامات، و نظارات واقية
 ٬. استخداـ أجهزة التنظيف اآليل كمنظف اظتوجات فوؽ صوتية[55، 54]التطهري النهائي أو التعقيم 

ؾتاز العمل إف ىذه األجهزة تيسر أكما   ٬أو فركها ٬ىل نقع اظتعداتإال حاجة فيو  ٬أو الغسالة اظتطهرة
و ختفض من فرصة تعرض العاملني طتطر  ٬اليدوي عنها يف التنظيف ٬قصرأو يف وقت  ٬كربأبكفاءة 
من اظتراكز تنتهج نقع اظتعدات يف مطهرات  %91.8. أظهرت الدراسة اضتالية أف [56]التلوث 

 إال أنو ال يوجد أي مركز ميتلك أجهزة للتنظيف.  ٬لفًتات كافية قبل فركها يدواي
و اليت تشكل أقل خطرا يف انتقاؿ اطتمج، كاليت تستخدـ على اصتلد  ٬مواد عناية اظتريض طغري اضترجة

ت اظتستشفيات اظتسجلة بوكالة زتاية البيئة السليم فقط تنظف بعد استخدامها، مث تطهر أبحد مطهرا
(EPA) .خرى فينبغي أف تستخدـ مطهرات أي مادة ستجية أأو  ٬اذا كانت ىذه اظتواد ملوثة ابلدـ

. ىناؾ ثبلثة مستوايت [50، 38]اظتستشفيات متوسطة اظتستوى )مطهرات مبيدة للعصيات السلية( 
و اليت ال  ٬و معدات رعاية اظترضى ٬و متوسط، و منخفض، تستخدـ للعناية أبجهزة ٬عاؿ :من التطهري

. ينبغي استخداـ [57]ستويني اظتتوسط و اظتنخفض فيستخدماف لؤلسطح البيئية اظتما أ ٬تتطلب التعقيم
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و اظتسجلة بوكالة  FDAدوية و األ ٬طغذيةدارة األإ)اظتعقمات( اظترخصة من  اظتطهرات عالية اظتستوى
كما جيب أف يكوف مدوان على اظتطهر بوضوح طريقة االستخداـ، و تعليمات الشركة   ٬زتاية البيئة

تقريًبا تستخدـ   اضتكوميةو  ٬أظهرت الدراسة اضتالية أف كل اظتراكز اطتاصة و اليت جيب اتباعها. ٬اظتصنعة
يزوبروبيل يثيل و األاإل ٬و ىذا غتانبا للصواب. للكحوؿ بنوعيو ٬كحوؿ اإليثيل لتطهري األسطح
فبالرطغم  ٬و اصتراحية أبدا ٬و ال ينصح ابستخدامو لتطهري اظتواد الطبية ٬خصائص متدنية كمبيد للجراثيم

ر إىل التأثري اظتبيد لؤلبواغ و ال ميكنو إال أنو يفتق ٬من كفاءتو يف القضاء على الكثري من الفريوسات
ف االعتماد على استخدامو يف معاصتة األدوات اصتراحية اظتلوثة أاخًتاؽ اظتواد الغنية ابلربوتني. كما 

فإف  ٬. عتذا[58]قاتلة  ف تكوف عواقبو على اظترضىأكالكلوسًتيديـو ميكن   ٬ابلبكترياي اظتكونة لؤلبواغ
ما كاف  اذا ٬أو مطهر رفيع اظتستوى ٬دوية مل ترخص ألي معقم كيميائي سائلطغذية و األادارة األ

يضا أف استخداـ الكحوؿ مل أوضحت الدراسة أ. [38]ساسيا يف ذلك اظتستحضر أالكحوؿ عنصرا 
% 64ف أكما   ٬%97حيث يستخدـ عند تركيز  ٬سناف% من مراكز رعاية األ36يكن صائبا عند 

لتطهري  ٬من اظتراكز تستخدـ الكحوؿ دوف معرفة تركيزه. للكحوؿ استخدامات ػتددة يف اجملاؿ الطيب
 ٬ذات االستخداـ اظتتعدد و طغريىا و قمة قنينة الدواء ٬كمقياس اضترارة و شتاعة الطبيب  ٬دواتبعض األ

ما عند استخدامو عند أ ٬مثل كمبيد للجراثيملتأثريه األ ٬%75 -70ف استخدامو ػتدد عند تركيز أو 
فهذه النتائج تدؿ على تدين معرفة  ٬. عموما[60، 59]ضعف بكثري أ% فإف أتثريه يصبح 97تركيز 

كًتاث أبمهية ذلك و أو عدـ اإل  ٬سناف أبنواع اظتطهرات الواجب إستخدامهاالعاملني مبراكز رعاية األ
تغليب إستخداـ الكحوؿ لرخص ذتنو. أما فيما يتعلق إبستخداـ مطهر اصتلوترالدىايد فقد وجد أنو 

% فقط من تلك اظتراكز 12.2إال أف  ٬عظم اظتراكزتعقيمها يف مغرض يستخدـ فقط لغمر اظتعدات ل
 تستخدمو عند الًتكيز اظتنصوص عليو. 

ميكن تعقيمها بغمرىا يف مطهرات عالية  اضترجة و شبو اضترجة ٬اضتساسة للحرارة عداتاألدوات و اظت
دوية. تشطف اظتعدات بعد و األ طغذيةو اظتسجلة من قبل ادارة األ ٬اظتستوى )معقمات كيميائية سائلة(

و  ٬مث خترج ابستخداـ قفازات معقمة ٬[62، 61]ذلك مباء معقم إلزالة بقااي اظتعقم السامة أو اظتهيجة 
و يف  ٬ظروؼ خالية من التلوث كل ذلك يتم يف  ٬و تسلم إىل نقطة االستخداـ ٬جتفف مبناشف معقمة

. اظتعقمات [63]عادة معاصتتها إجيب  فبل تعترب معقمة و ٬حاؿ عدـ استخداـ تلك اظتعدات مباشرة



 رعاية مراكزمكافحة اخلمج يف بعض  اجراءاتتقييم                        تاسعالعدد ال -رللة البحوث األكادميية 
 و زلينت مصراتةمبدينيت األسنان                                                                        

 

188 

 

 الكيميائية شائعة االستخداـ يف اجملاؿ الطيب تشمل جلواترالدىيد، و زتض برياسيتك، و بريوكسيد
من حيث  ٬لتزاـ بتوصيات الشركة اظتصنعةاعتيدروجني. ينبغي ظتستخدمي ىذا النوع من اظتطهرات اإل

كما ال ينبغي استخداـ ىذه اظتطهرات يف معاصتة   ٬ثناء اظتعاصتةأالتخفيف و وقت الغمر، و درجة اضترارة 
 .  [63]سطح أو تطهري األ ٬اظتعدات اظتلوثة ابظتواد العضوية

أو ابستخداـ اضترارة  ٬سناف ابستخداـ البخار الساخن )اظتوصدة(دوات األأو  ٬جيرى تعقيم معدات
. يعد استخداـ [64]أو ابستخداـ اظتواد الكيميائية كاصتلوترالدىايد  ٬اصتافة )فرف اعتواء الساخن(

حيث أهنا تقضي على كافة  ٬اظتوصدة ىي الطريقة اظتفضلة لتعقيم اظتعدات اليت حتتمل اضترارة و اظتاء
و دوف ترؾ  ٬يف وقت قصري و أبيسر جهد و أقل تكلفة ٬و مبوثوقية عالية ٬جبميع صورىا األحياء الدقيقة

. أظهرت الدراسة أف الطريقة الوحيدة اظتستخدمة [66، 65]أثر ساـ على اظتعدات اطتاضعة للتعقيم 
ىل إشارت أما الدراسات السابقة فقد أ ٬للتعقيم يف كل مراكز رعاية األسناف ىي طريقة البخار الساخن

ففي دراسة تركية سابقة بينت فيها أف  ٬خداـ وسائل التعقيم على حسب مقتضى اضتاجةتنوع است
و فرف اعتواء  ٬فراد العينة يستخدموف اظتوصدةأ% من 1.5% و 34.8% و 65.9% و 46.7

ف التعقيم أفقد وجد  ٬. يف ىذا القصد[18]و طغلي اظتياه على التوايل  ٬و اظتواد الكيميائية ٬الساخن
 . [67]سناف خرى اظتستخدمة يف مراكز رعاية األمقارنة ابلوسائل األ ٬فضلابلبخار الساخن ىو األ

و جعلت كمعيار  ٬خرى حيوية لضبط جودة التعقيم ابلبخار الساخنأو  ٬صممت كواشف كيميائية
و اظتختربات. بينت ىذه الدراسة أف  ٬و اظتعامل ٬معترب لتقييم أداء مكافحة اطتمج يف الوحدات الصحية

عدـ استخداـ  فأوىذا مؤشر اجيايب إال  ٬% من مراكز اظتدينتني تستخدـ الكواشف الكيميائية95.9
 طبلؽ يشكل قصورا.الكواشف اضتيوية على اإل

كاألرضيات و منصة اإلستقباؿ و مقابض األبواب و   ٬و التطهري ظترافق مراكز رعاية االسناف ٬التنظيف
مرافق حجرات اإلنتظار لو دور ال ميكن إمهالو يف عملية اظتكافحة الشاملة للخمج. أظهرت ىذه 

 من اظتراكز الصحية ابظتدينتني حتافظ على أداء ىذه العملية بشكل يومي. %83.7الدراسة أف 
-5يستخدـ بًتكيز  ٬و اظتنظف اظتنزيل( مركب مهم شائع االستخداـأىيبوكلورايت الصوديـو )اظتبيض 

حياء فعاؿ يف القضاء على طيف واسع من األ ٬زىيد الثمن ٬اسام اال يًتؾ أتثري  ٬سريع التأثري 6%٬
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و اظتياه أ [69]طغشية اضتيوية بكفاءة عالية حىت يف وجود اظتواد العضوية نو يزيل األأكما   ٬[68]الدقيقة 
 اظتنظف.ىذا % فقط من اظتراكز تستخدـ 14.3ف أالعسرة. يف ىذه الدراسة وجد 

التهوية السليمة للمراكز الصحية شرط مهم لسرايف العمل دوف عواقب سلبية. أظهرت الدراسة اضتالية 
 غتهزة بتهوية جيدة.  اضتكومية% من وحدات األسناف 69.4ف أ

ة الصحية العامة ال ختتلف كثريا يف ػتتواىا اصترثومي عن النفاايت اظتنزلية و ال تعد نفاايت مرافق الرعاي
كالقفازات و األقنعة، و قطع الشاش   ٬اظتستخدمةاظتواد  ٬يقصد ابلنفاايت العامة ىنا .[70]كثر ستجا أ

توضع مع  و ىذه كلها ٬و األطغطية الببلستيكية ٬القطن، و اضتواجز البيئية ئفو لفا ٬تلوثال يلةقل
 ٬و عظمأ ٬فهي اليت حتتوي على نسيج ٬ابلنفاايت الطبية اظتنظمةمبا يعرؼ . أما [71]النفاايت اظتنزلية 

و ىذه كلها قد تكوف مصدرا للخمج، و معاصتة نفاايت   ٬و نضح، أو إفرازاتأشياء مشبعة بدـ، أأو 
% من 2كثر من أ. النفاايت الطبية اظتنظمة ال تشكل [50]و ال يعد عمليا  ٬كهذه ليس ضروراي

و  ٬تتطلب معاملة خاصة من حيث حفظها اإال أهن ٬[72، 71]سناف غتموع النفاايت مبراكز األ
الدولة، بوضع قواعد و لوائح كفيلة حبماية البيئة و ف تغطيها أو اليت ينبغي  ٬مناولتها، و التخلص منها

فلم يكن ىناؾ أي مركز خاص أو  ٬الصحة العامة. مل تكن نتائج ىذه الدراسة اجيابية يف ىذا اصتانب
ؽتا قد يعرض الصحة العامة  ٬حكومي يقـو ابلتخلص من اظتخلفات الطبية ابلطرؽ القياسية السليمة

 للخطر. 
ليس بفريوس  ٬بعوامل ستجية لئلصابةبتعرضهم  ٬ة األسناف ىم يف خطر ػتتملالعاملوف يف غتاؿ رعاي

كالتهاب الكبد   ٬خرى من الفريوساتأيضا مبمرضات أبل  ٬التهاب الكبد الفريوسي البائي فحسب
و األنفلونزا، و فريوس  ٬و التهاب الغدة النكفية ٬و نقص اظتناعة البشرية ٬و اعتربس البسيط ٬الفريوسي ج

. السؤاؿ الذي ورد يف [73]السل و العقدايت، و العنقودايت  ٬األظتانية، و من البكترياي اضتصبة
و ذلك الف  ٬لكبدي الفريوسي يف طغرفة منعزلةاالستبياف ىو االستفسار عن معاصتة مرضى االلتهاب ا

مهية حتصني العاملني يف أو عتذا جاءت  ٬مراض سالفة الذكركثر انتشارا من بني األىذا اظترض يعد األ
 ٬غتاؿ رعاية األسناف. التحصينات تقلل بشكل كبري من قابلية العاملني من االصابة ابألمراض اطتمجية

و تعد جانبا  ٬[75، 74]مراض إىل ابقي العاملني و اظترضى األيضا من احتماؿ انتقاؿ أو تقلل 
جيب تنفيذ سياسة حتصني شاملة صتميع العاملني لذلك و  ٬و مكافحة اطتمج أساسيا من برامج وقاية
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% من 83.3. بينت ىذه الدراسة أف [75]قبل أف يكونوا يف موضع اطتطر  ٬مبراكز رعاية األسناف
% من اظتراكز تقـو 34.7ف أفراد العينة قد خضعوا  للتحصني ضد االلتهاب الكبدي الفريوسي. كما أ

 مبعاصتة مرضى االلتهاب الكبدي الفريوسي يف طغرؼ خاصة لتفادي انتقاؿ اطتمج.
ال سيما يف مراكز  ٬ىم اظتتطلبات اليت تقـو عليها اظتؤسسات الصحيةأحد أ: مكافحة اطتمج اخلالصة

ت أف معرفة العاملني مبراكز األسناف إبجراءات مكافحة اضتالية كشفاألسناف. نتائج الدراسة رعاية 
ىل ضعف مستوى اظتعرفة بني العاملني يف إو يرجح ىذا  ٬كافية  كانت طغريو ؽتارساهتم   ٬اطتمج القياسية

الدراسة كانت  فرادأ% من 38.5ف أب ٬و يدعم ىذه الفرضية نتيجة استبياف تقييم اظتعرفة ٬ىذا اجملاؿ
و يهدد العاملني هبا، و  ٬فإف خطر اكتساب اطتمج قائم من مراكز أسناف كهذه ٬ذلكل ة.متدنيمعرفتهم 

يتعني على السلطات اظتختصة وضع تشريعات كفيلة بضبط العمل داخل  و ٬اظترضى، و اجملتمع ككل
مع توفري تدريب  ٬عماؿ اليوميةألف تدمج إجراءات الوقاية من اطتمج يف كافة او أ ٬سنافمراكز رعاية األ
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