




دياليز بخش دياليزويژگيها بخش   ويژگيهای بخش دياليزويژگيهای بخش دياليزويژگيها

ضعف سيستم ايمنی بيماران دياليزیضعف سيستم ايمنی بيماران دياليزی
نوع روش کارنوع روش کار

ورتماس زياد با خون و فراورده هاتماس زياد با خون و فراورده ها ر و ون ز ورس ر و ون ز س
    تردد زياد بيمارانتردد زياد بيماران



تگندزدا تا ندازا ا اآنطدکهف شاکت   و رويشی باکتريهایآنطیدرکهفرايندی از استعبارتگندزدايی
  می بين از گندزدا عامل توسط جان بی اشيا و وسايل سطوح در بيماريزا

 با گردد می نيز ويروسها شدن فعال غير باعث فرايندی چنين گرچه .رود
 باکتريها اسپور ميکروبهاکليهوحذفکشتن به اطمينانیچونوجوداين

.نيست کردن استريل با مترادف گندزدايی فرايند لذا نيست

لآطگط  عفونی ضد عامل آنطیدرکهگرددمیاطالق فرايندیبهعفونیضد
 زنده بافت در ها ميکروارگانيسم انهدام و وتکثير رشد توقف سبب کننده
یوزيروحرزر  موجودات برای کنندهعفونیضدوزندهغير سطوحبرایگندزدا.گردد ورو و
 گندزداها به نسبت بايستی ها کننده عفونی ضد غلظت.رود می بکار زنده
 گندزداها به نسبت دليل همين به گردد اجتناب بافتها به آسيب از تا باشد کمتر
داردکمتریسميت .داردکمتریسميت



ا :دما:د
 حرارت درجه افزايش با گندزدا مواد اکثر فعاليت سديم هيپوکلريت استثنای به

 . شود می زياد

PH :
-گلوتارآلدهيد مثل گندزدای ميکروبی ضد فعاليت شدن بهتر باعث آن افزايش

تاآ ثلا شا الکا اف ک لت کلف  يد و هيپوکلريت -فنولیترکيباتفعاليتکاهش باعثولی-چهارتايیآمونيوم
شود می

:تماسزمان
 طوالنی تماس زمان و بيشتر غلظت با متغيرها ساير بودن ثابت صورت در
.بود خواهدبيشتربخشیاثرتر یرر رب .بووبي



 دياليز وسائل و سطوح ، همودياليز دستگاه از انتقال

اهنلازانتقال بيماربه پرسنلازانتقال

پرسنلبهبيمارانتقال  پرسنلبهبيمارانتقال

بيمار بهبيمارازانتقال



آب تامين منبع )١

توزيع سيستم )٢ 

زتگا)٣ ال دياليزدستگاه)٣

هاصافی)٤ ی)



مايعبامنفی،گرمباکتريهایباهمراهآبشدنترکيبهمودياليز،سيستمهایدر  مايع با منفی، گرم باکتريهایباهمراهآبشدن ترکيبهمودياليز،سيستمهایدر

  اين سريعتر تکثير باعث تواند می قليايی محيط شدن فراهم بدليل دياليز

ا اشک تنکننآلآنفگاکت  و هستند کننده آلودهآب،درموجودمنفیگرمباکتريهای.شودميکروبها

  .گردد می باکتريها از دسته اين به معطوف گندزدايی روشهای بيشترين بنابراين

  سيستمهای مناسب گندزدايی طريق از ها ميکروارگانيسم رشد از جلوگيری

 .باشد می ميسر همودياليز دستگاههای و آب تصفيه



آب، عفونت کنترل رسانیROجهت آب سيستم :و ب و  رل  یROجه  ب ر م  ي :و 

پرسنل مسئول آنترل آيفيت آب بايد همه ماهه بر فعاليت پرسنل فني شرآت - ١
دستگاه آلسيمROنمايندگ ، سخت ، آلر ميزان ماهه همه و باشد داشته +نظارت + نظارت داشته باشد و همه ماهه ميزان آلر ، سختي ، آلسيم ROنمايندگي دستگاه

را آنترل نموده، نمونه آب  RO ، دماي آب ورودي و خروجي دستگاه PHمنيزيم ، 
مصرفي و محلول دياليز را جهت آزمايش ميكروبي به آزمايشگاه بيمارستان تحويل 

گا ا ا ش ا اOا آق ا ك ال اقل ا ال بعالوه بايد حداقل سالي يكبار آب .قيد نمايدROداده، نتيجه را در شناسنامه دستگاه
RO  از نظر آليه پارامترهاي مورد نظر در دستورالعملAAMI  آنترل گردد.

The association for the advancement of medical of instrumentention

  باشد نحوي به فاضالب آشي لوله سيستم و همودياليز ماشين ارتباط شيوه بايد   -٢
 . باشد نداشته وجود دياليز ماشينهاي به فاضالب شبكه از آلودگي برگشت امكان آه

 بصورت است بهتر RO .هستند گندزدايی به نيازمند خود RO سيستمهای - ٣
Online رشد احتمال تا باشد داشته وجود مداوم بصورت اب وسيرکوليشن بوده 
اقلا .برسدحداقلبهميکروبها



:بايد موارد ذيل را در نظر داشت  
 و نمايد نمي جلوگيري ميكروبها همه تكثير از بنفش ماوراء اشعه از استفاده -

. شود مي افزوده آب در موجود آندوتوآسين ميكروبي ليز علت به بعالوه

 دياليز واحدهاي در و نمود استفاده ذخيره مخازن از نبايد دياليز سيستمهای در -    
On آنها RO  دستگاه آه line از شده توليد آب ناچارند و باشد نمي RO در را 

وميكروبهارشدبرايهاييمحلهالولهومخزنچوننمايندنگهداريمخزني  و ميكروبها رشد برايهاييمحلهالولهومخزنچوننمايندنگهداريمخزني
 گرفته انجام مکرر و مرتب بطور آنها گندزدايی و تخليه باشند مي آندوتوآسين توليد
. شود اسکراب مخزن های کناره و

ااکزا :بايدمراکزايندر
 مخازن بجاي )ليتر ١٥٠ تا ١٠٠ بين( آوچك ذخيره مخازن از المقدور حتي اوال 

.گردداستفادهبزرگ
 آب از را مخزن هفته روز آخرين پايان در وصاصمخ آاري روز هر پايان در ثانيا 

 ساعت دو از بيش آب توليد از و تازه هميشه آن در موجود اب بطوريكه نمايند تخليه
باشدنگذشته  .باشدنگذشته
 .نمايند عفوني ضد مرتب بطور را ها لوله و مخزن ثالثا



  دچار نيز سيستم اين که باشد می آن ضمائم و ها لوله بر مشتمل توزيع سيستم 

ییی ذخيره مخازن و انشعابميزانقطر،جنس،به بسته.شودمیباکتريايیآلودگی

 توزيع های لوله بايد بنابراين .باشد موثر آلودگی انتقال در تواند می توزيع سيستم

گندزدايهالولهاينيکبارایهفتهوباشداستيلياوپايپسوپرجنسازبايدآب   گندزدايی ها لوله اينيکبارایهفتهوباشداستيل يا وپايپسوپرجنسازبايدآب

.نباشد بزرگ قطر دارای آب توزيع های لوله ضمن در .شوند



نه زاآشتگن ز(ال ال )ه :)همودياليز(دياليزمايعآشتوگيرينمونه

توصيهشوندبررسیبيولوژيکینظرازيکبارماهانهحداقلبايددياليزمايعوآب-  توصيه .شوند بررسی بيولوژيکینظرازيکبارماهانه حداقلبايددياليزمايعوآب-

 مصرف مورد دياليز مايع تهيه برای که آبی در ميکروبی آلودگی سطح که شود می

  ٢٠٠٠ cfu/ml از دياليز مايع آلودگی ميزان و٢٠٠ cfu/ml از گيرد می قرار

 به آب ورود محل نزديک حدالمقدور که ای نقطه در بايد آب نمونه .نکند تجاوز

cfu/mlازبيشترباکتريهاشمارشاگرگرددآوریجمعباشددياليزمايعکنسانتره cfu/ml از بيشتر باکتريهاشمارشاگر.گرددآوری جمعباشددياليزمايعکنسانتره

 فواصل در بايد باکتريال شمارش کند تغيير گندزدايی روش اگر يا و باشد ٢٠٠

  .شود انجام کوتاهتری



:همودياليزدستگاه

کننده،عفونضدمادهيکبادياليزبارهرازبعدحتمابايددياليزدستگاههای    کننده، عفونی ضد مادهيکبادياليزبارهرازبعد حتمابايددياليزدستگاههای

  شود می استفاده بيکربنات محلول از دياليز انجام جهت واگر شوند عفونی ضد

.باشند هم Decalcification خاصيت دارای حتما بايد مواد اين

 شستشو، زمان همودياليز، هنگام در استفاده مورد محلول نوع اساس بر بنابراين

مانتخابزداگندمادهنوعشستشوهنگامحرارتدرجهوشستشومراحل   می انتخاب زدا گند مادهنوعشستشوهنگامحرارتدرجهوشستشومراحل

.شود





تش زاشاخلطش ال :همودياليزماشين داخلیمحيطشستشوی:ب
 گندزدا، محلول آشيدن ساده، آب با شستشو شامل دستگاهها شستشو مراحل

DWELL محلول، سيرآوليشن Time )و )دستگاه داخل در محلول توقف 

يميي مي متفاوت مراحلاينانجامزمانمدتمختلف دستگاههايدرآهاستابكشي

.باشد
از عبارتند ميشوند استفاده دياليز دربخشهاي بيشتر آه ز:محلولهايي ر  ب و  ي يز   ي ي  ه رب ر  يي  بي ه :و

: هيپو آلريت سديم
%٣٧اسيداستيك 
يتريك يد %٥٠ا %٥٠اسيدسيتريك

: فرمالدئيد مايع
: يدردئگلوتا

:استفاده از اب داغ جهت گندزدائیگ



: ها صافی
زااالهااف ال دگد دآل زکنندنداشد اکزدا   مراکز در امروزهکنندنمیپيداشديدآلودگی دياليزمايعبامعموالهاصافی

plate ای صفحه های صافی از استفاده جای به دياليز  از مارپيچی يا و ) (

گ   نمی آلودگی تشديد باعثهاصافیازنوعاينکه کنندمیاستفاده توخالیالياف

 طريق اين از عفونت انتقال خطر صافی، از مجدد استفاده عدم ضمن در .شوند

.است آورده پايين زيادی حد تا را



وپرسنلبهبيمارازعفونتانتقالازجلوگيریجهتالزموتكميليتوضيحات ي يو يری جهالزمو ي و لازج ر از وا ل ب بي   و پر
:برعکس

. شود خارج پرسنل هاي دست از انگشتر بايد بيمار از مراقبت از قبل   -١
دهاناخن٢ تاا تفادنناخنازآ دا نش .نشوداستفادهمصنوعي ناخنازوآوتاهبايدهاناخن -٢
. شود دستها شستن جايگزين نبايد وجه هيچ به دستكش پوشيدن   -٣
 و باشد داشته وجود )سينك( دستشويي آاسه يك همودياليز تخت چهار هر بازاء بايد - ٤

 جداگانه دستشويي آاسه يك حداقل بايد نيز تخت ٤ از آمتر مراقبتي هاي ناحيه براي
.باشد داشته وجود
ايجادبدوندستهاآردنخشكبرايالزمامكاناتدستشوييآاسههرآناردر-۵ يالزم وييررر نبر ون ه ر   يج ب

. )مصرف يكبار حوله امكان صورت در( باشد داشته وجود آلودگي
 بتادين حاوي ثابت ظرف خدماتي و مراقبتي اتاقهاي همه در و دستشويي آاسه جنب - ٦
نضدا اف ت ددند گ .گرددنصبدستهاعفونيضدبراي
 مايعات يا و خون شدن اسپري يا شدن پاشيده احتمال آه بيماري از مراقبت براي - ٧

 . شود استفاده صورت يا چشم محافظ ماسك از دارد وجود دفعي
گ  وسايل ساير و اسكالپ ،سوزنهادفعوآردنتميز ، آوريجمع،استفادههنگام -٨

 .نشود وارد فرد به آسيبي تا بود مراقب بايد تيز نوك



 جمع و نظافت مسئول آارگران بويژه دياليز بخش در شاغل آارگران بايد - ٩
 مصرف تيز نوك اشياء و سوزنها رفتن فرو خطر خصوص در را ها زباله آوري

افنش زشآن اآ . دادآموزشآنهادفعنحوهوشده
. ندهيد جواب تلفن به دستکش با کار حين در -١٠
.ندهيد دهان به دهان  تنفس احياء حين در -١١
. نمائيد خودداری بخش در آشاميدن و خوردن و سيگار کشيدن از -١٢
. شود تعويض مرتب بايست می کننده ضدعفونی مواد -١٣
نمائيدکنترلراحدازبيشترددوبخششلوغی-١۴ .نمائيدکنترلراحد از بيشترددوبخششلوغی١۴
. شماست خودکار عفونت کننده منتقل لوازم از يکی -١۵
  مصرف يکبار بايد رود می بکار شريان و وريد راه سر در که فيلترهايی -١٨
.باشد
 گيرد قرار مشخص و متمرکز بصورت اتاق هر در داروها -١٧
.باشندجدايکديگرازآلودهوتميزنواحی-١٨ ی رزوويزو ي بي
. شود پرهيز ... و ، کالمپ ، فشارسنج مثل وسائلی مشترک استفاده از -١٩
. نشود استفاده بيماران برای مشترک دستکش از -٢٠



نه طازآفازآشگن :سطوحسايروزمينآف ازآشتوگيرينمونه
 حد هر در( بيمار تخت آنار ميز يا زمين آف آلودگي دهد نشان آه ندارد وجود شواهدي

 ارائه استانداردهاي .باشد داشته عفونت اآتساب خطر افزايش با مستقيم ارتباط )ميزاني و

نظافتعملارزيابيجهتصرفًا)زمينآفآلودگيميزانبودنقبولقابلبراي(شده ي( نبولبلبر نبو ي يز ينو بي جهر)ز   ل رزي

.باشد مي
همهباروشنيوواضحارتباطآه)…وديوارهازمين،آف(غيراستريلنقاطآشتـ ريل ين( ير رز ب)…ويو ح ر ي و و   ب رو

 اختيار در تفسيري قابل غير اطالعات و شود مي نيرو و هزينه اتالف باعث ندارند گيري
 .گذارد مي

ح ان،ندلط ارانتشک،بل لباشيفتهرازپبايدبي بلي%۵/٠ل  بليچ % ۵/٠ محلول با شيفتهرازپسبايدبيماران تشکو،مبلمان،صندلیسطوح
. شود انجام

. گردند عفونی ضد  بايست می   ترالين  يا و ميکرواکفورته   با  بخش  کف  و  ديوارها
گ ٠ گردد اجراء مخصوصپروتکلبايستمیزمين کفرویخونريختنصورتدر



 سيستم اجزای از يک هر گندزدايی که شويم يادآور است الزم اينجا در

ونداشتهدنبالبهخوبینتايجهميشهروتينصورتبهوتنهايیبهدياليز  و نداشته دنبال به خوبینتايجهميشهروتينصورتبهوتنهايیبهدياليز

  گندزدايی روش انتخاب برای .دارد وجود بيمار نزد عفونت اکتساب خطر

د زتکلا ال هت(د ف زتآت تگات زد ال )د  )دياليز دستگاه و توزيعسيستم–آبتصفيهسيستم (دياليزسيستمکلبايد

.شود گرفته نظر در



Thank youThank you


