
يبسمه تعاليبسمه تعالي يب ب
كنترل كيفيت آب مصرفي كنترل كيفيت آب مصرفي 

ال ا الخش ا در بخشهاي همودياليزدر بخشهاي همودياليزخش



چرا کيفيت آب در بخش همودياليز از اهميت زياد  چرا کيفيت آب در بخش همودياليز از اهميت زياد  
ت؟ ا دا ت؟خ ا دا برخوردار است؟برخوردار است؟خ

برای اينکه مقدار آبی که در مجاورت خون بيمار تحت درمان با  برای اينکه مقدار آبی که در مجاورت خون بيمار تحت درمان با  ١١..
گ گق ق
یی

برابر مقداری است که يک برابر مقداری است که يک ٣٠٣٠تاتا٢۵٢۵همودياليز قرار می گيردهمودياليز قرار می گيرد
..انسان سالم از طريق نوشيدن دريافت می کندانسان سالم از طريق نوشيدن دريافت می کند

دستگاه٢٢ وارد خون گردش به ورود از قبل شده نوشيده دستگاهآب وارد خون گردش به ورود از قبل شده نوشيده آب آب نوشيده شده قبل از ورود به گردش خون وارد دستگاه آب نوشيده شده قبل از ورود به گردش خون وارد دستگاه ٢٢..
گوارش می گردد و مخاط دستگاه گوارش مقدار جذب مواد در گوارش می گردد و مخاط دستگاه گوارش مقدار جذب مواد در 

آب آشاميده شده را تغيير می دهد اما درهمودياليز يک پرده نيم آب آشاميده شده را تغيير می دهد اما درهمودياليز يک پرده نيم 
کم بسيار ضخامت با کمتراوا بسيار ضخامت با دياليز))ميکرونميکرون((تراوا مايع و خون دياليزبين مايع و خون بين بين خون و مايع دياليز بين خون و مايع دياليز ))ميکرونیميکرونی((تراوا با ضخامت بسيار کمتراوا با ضخامت بسيار کم

قرار دارد که اين پرده خاصيت جذب انتخابی هم ندارد و يونها به قرار دارد که اين پرده خاصيت جذب انتخابی هم ندارد و يونها به 
..راحتی از آن گذشته و وارد خون بيمار می شوندراحتی از آن گذشته و وارد خون بيمار می شوند

آ ا ناخال ض ل ا ذ آاالخ ا ناخال ض ل ا ذ االخ و باالخره ذرات معلق و بعضی ناخالصی های موجود در آب و باالخره ذرات معلق و بعضی ناخالصی های موجود در آب ٣٣..
باعث صدمه به ماشين همودياليز و اختالل در عملکرد آن شده و باعث صدمه به ماشين همودياليز و اختالل در عملکرد آن شده و 
..موجب باالرفتن هزينه ها و مصرف قطعات يدکی بيشتر ميشوندموجب باالرفتن هزينه ها و مصرف قطعات يدکی بيشتر ميشوند یی



چند نمونه از عوارض ناشی از آلودگی شيميايی آبچند نمونه از عوارض ناشی از آلودگی شيميايی آب
عوارضعوارض عوامل آلوده کنندهعوامل آلوده کننده

ضعف عضالت   ضعف عضالت     --استفراغ و گاهی ورم ملتحمه چشماستفراغ و گاهی ورم ملتحمه چشم--تهوعتهوع  --سردردسردرد
تشن د شد اشکال د ن خ فشا ش افزا ا تشنکاهش د شد اشکال د ن خ فشا ش افزا ا کاهش

باالبودن ميزان کلسيم و منيزيومباالبودن ميزان کلسيم و منيزيوم
کاهش و يا افزايش فشارخون و در اشکال شديد تشنجکاهش و يا افزايش فشارخون و در اشکال شديد تشنج

تهوع و کاهش فشارخونتهوع و کاهش فشارخون  --متهموگلوبينمی حاد همراه با کبودیمتهموگلوبينمی حاد همراه با کبودی نيترات ها و نيتريت هانيترات ها و نيتريت ها

همولتيک آنمی و همولتيکهموليز آنمی و هموليز ها هاکالمين هموليز و آنمی همولتيکهموليز و آنمی همولتيککالمين کالمين هاکالمين ها

صدمات کبدی و همودياليزصدمات کبدی و همودياليز--سردردسردرد  --حالت گر گرفتگیحالت گر گرفتگی--حالت تهوعحالت تهوع مسمس

يدوز اس و تفراغ اس و وع ته ت حال ل قبي از گوارش تالالت يدوزاخ اس و تفراغ اس و وع ته ت حال ل قبي از گوارش تالالت اخ ها هاسولفات يدوز       سولفات تفراغ و اس وع و اس ت ته ل حال ی از قبي تالالت گوارش يدوز       اخ تفراغ و اس وع و اس ت ته ل حال ی از قبي تالالت گوارش اخ
متابوليکمتابوليک

سولفات هاسولفات ها

استفراغ و تباستفراغ و تب  --تهوعتهوع  --کم خونیکم خونی رویروی

ی  يم و زوال عقل فالوتايی وخ ی آنس يم و زوال عقل فالوتايی وخ م     --آنس ده و ک ل کنن ی علي م   استئوماالس ده و ک ل کنن ی علي استئوماالس
خونی ميکروسيترخونی ميکروسيتر

آلومينيومآلومينيوم

افی ص ا ب اليز همودي و ات بيکربن ا ب اليز همودي در آب ودگی آل از ی ناش ات افیمخاط ص ا ب اليز همودي و ات بيکربن ا ب اليز همودي در آب ودگی آل از ی ناش ات Highمخاط FluxHigh Fluxه هب ب ی    يز ب  ي و رب و  يز ب بي ي و ر  ب  ی  و ز  ی  ی     يز ب  ي و رب و  يز ب بي ي و ر  ب  ی  و ز  ی   High FluxHigh Flux   ب ب
..استفاده می گردداستفاده می گردد  High FluxHigh Fluxمراتب بيش از وقتی است که از بافر استات و صافی مراتب بيش از وقتی است که از بافر استات و صافی 



آب تصفيه جهت استفاده مورد دستگاههای و آبوسايل تصفيه جهت استفاده مورد دستگاههای و بوسايل ي  ور  جه  ی  ه يل و  بو ي  ور  جه  ی  ه يل و  و
فيلترهای شنیفيلترهای شنی١١..
ميکرون٢٢ ميکرونفيلترهای فيلترهای فيلترهای ميکرونیفيلترهای ميکرونی٢٢..

سختی گيرهاسختی گيرها٣٣..
گير۴۴ آهن گيرفيلترهای آهن فيلترهای فيلترهای آهن گيرفيلترهای آهن گير۴۴..

دازينگ پمپ هادازينگ پمپ ها۵۵..
اکتيو۶۶ کربن اکتيوفيلتر کربن فيلتر فيلتر کربن اکتيوفيلتر کربن اکتيو۶۶..

ديونايرزديونايرز٧٧..

اسمز٨٨.. اسمزريورس ريورس ز٨٨.. زريورس  ريورس 

فيترهای ساب ميکرونیفيترهای ساب ميکرونی٩٩..
ببکارگيری لوله ها و اتصاالت مناسببکارگيری لوله ها و اتصاالت مناسب٠١٠١.. و و يری ر بب و و يری ر ب



فرم کنترل کيفيت روزانه آب مصرفی بخش همودياليزفرم کنترل کيفيت روزانه آب مصرفی بخش همودياليز
..........................در سال در سال ........................... ........................... شهرستان شهرستان ........................................................................بيمارستان بيمارستان   

بازديد بازديدساعت ::ساعت ي ز ي ب ز :: ب
) :) :درجه سانتيگراد درجه سانتيگراد ( ( ميزان دمای آب ورودی ميزان دمای آب ورودی 
) :) :درجه سانتيگراد درجه سانتيگراد ( ( ميزان دمای آب خروجی ميزان دمای آب خروجی 

                    
::درجه سختی آب ورودی به سيستم درجه سختی آب ورودی به سيستم 
ت از خ آ خت ه تد از خ آ خت ه ::درجه سختی آب خروجی از سيستمدرجه سختی آب خروجی از سيستمد

::ميزان کانداکتيويتی آب ورودی ميزان کانداکتيويتی آب ورودی 
::ميزان کانداکتيويتی آب خروجی ميزان کانداکتيويتی آب خروجی 

                                                                                                                                                                                                            
صبح     صبح                                                                                                                                                                             

شبعصرصبحشش عصر       شبعصر       شب
:  :  مقدار کلرامين مقدار کلرامين :                                                  :                                                  کلر توتال کلر توتال   آب ورودی     آب ورودی                                                           

::کلر آزاد کلر آزاد                                                                               
:  :  ميزان کلر ميزان کلر 

::مقدار کلرامين مقدار کلرامين :                                                :                                                کلر توتال کلر توتال آب خروجی     آب خروجی                                                           

ببح

::کلر آزاد کلر آزاد                                                                             

))توضيح اينکه ميزان کلر بايد قبل از شروع هر شيفت اندازه گيری گردد توضيح اينکه ميزان کلر بايد قبل از شروع هر شيفت اندازه گيری گردد ( ( 
::خروجی از سيستم خروجی از سيستم     Flow  Flowميزان ميزان 
::دريندرينFlowFlowميزانميزان ::دريندرين  Flow  Flowميزانميزان

::مشاهدات مشاهدات 
::اقدامات انجام شده اقدامات انجام شده 

نام و نام خانوادگی پرستار نام و نام خانوادگی پرستار                     
مسئول کنترل کيفيت آب                                                                    امضاء و تاريخمسئول کنترل کيفيت آب                                                                    امضاء و تاريخ                    



..........................................برنامه کنترل کيفيت آب بخش همودياليز بيمارستان برنامه کنترل کيفيت آب بخش همودياليز بيمارستان 
سال..........................................................شهرستانشهرستان سالدر ..........................در ن نهر ل ..........................................................هر ل ر  ..........................ر 

مالحظاتمالحظات FlowFlowدريندرين No.of No.of 
BacteriaBacteria

درجه سختی درجه سختی 
(Ca+Mg)(Ca+Mg)

CLCL PHPH FlowFlow دمادما ماهماه
( g)( g)

))آب خامآب خام((قبل قبل  فروردينفروردين

آب آب ((بعدبعد
تصفيه تصفيه 

))شش

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))شدهشده

))آب خامآب خام((قبل قبل  ارديبهشتارديبهشت

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))آب خامآب خام((قبل قبل  خردادخرداد

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))آب خامآب خام((قبل قبل  تيرتير

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))آب خامآب خام((قبل قبل  مردادمرداد

ش(( ف ت شآ ف ت ))آ ))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))آب خامآب خام((قبل قبل  شهريورشهريور

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد



..........................................برنامه کنترل کيفيت آب بخش همودياليز بيمارستان برنامه کنترل کيفيت آب بخش همودياليز بيمارستان 
سال..........................................................شهرستانشهرستان سالدر ..........................در ن نهر ل ..........................................................هر ل ر  ..........................ر 

مالحظاتمالحظات FlowFlowدريندرين No.of No.of 
BacteriaBacteria

درجه سختی درجه سختی 
(Ca+Mg)(Ca+Mg) CLCL PHPH FlowFlow دمادما )ماهماه g)( g)

))آب خامآب خام((قبل قبل 
مهــرمهــر

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

ل لق خا((ق خاآ ))آ ))آب خامآب خام((قبلقبل
آبانآبان

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))آب خامآب خام((قبل قبل 
آذرآذرآذرآذر

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))آب خامآب خام((قبل قبل 
دیدی

شده((بعدبعد تصفيه شدهآب تصفيه ))آب ي ((بب ي ب  ))ب 

))آب خامآب خام((قبل قبل 
بهمنبهمن

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد

))آب خامآب خام((قبل قبل 
اسفنداسفند

))آب تصفيه شدهآب تصفيه شده((بعدبعد



            .......  .......  ............................................شهرستان شهرستان ...................... ...................... نتيجه آزمايش آب بخش همودياليزبيمارستان نتيجه آزمايش آب بخش همودياليزبيمارستان 
....................  ....................  در تاريخ در تاريخ ........................................ ........................................ وابسته به وابسته به ........................ ........................ استان استان 

دستوالعمل با آن دستوالعملوتطبيق با آن AAMIAAMIوتطبيق AAMIAAMIوتطبيق آن با دستوالعملوتطبيق آن با دستوالعمل
( Association for the advancement of Medical Instrumentation )( Association for the advancement of Medical Instrumentation )

مشخصات مشخصات مشخصات آب تصفيه شدهمشخصات آب تصفيه شدهAAMIAAMIخصوصيات آب طبق دستورالعمل خصوصيات آب طبق دستورالعمل تطبيقتطبيقمالحظاتمالحظات
خام خامآب آب

عوامل آلوده كنندهعوامل آلوده كننده
آب خامآب خام

00//01  01  mg/lmg/lAluminiumAluminium

00//005  005  mg/lmg/lAreseniumAresenium

00//1  1  mg/lmg/lBariumBarium

00//001  001  mg/lmg/lCadmiumCadmium

2  2  mg/l ( mg/l ( 00//1 1 mEq/l )mEq/l )CalciumCalcium

00//1  1  mg/lmg/lChloramiesChloramies

00//014  014  mg/lmg/lChromeChrome

00//1  1  mg/lmg/lCopperCopper

00//2  2  mg/lmg/lFluoridesFluorides

00//005  005  mg/lmg/lLeadLead

4  4  mg/l ( mg/l ( 00//3 3 mEq/l )mEq/l )MagnesiumMagnesium

00//0002  0002  mg/lmg/lMercuryMercury

2  2  mg/lmg/lNitratesNitrates

8  8  mg/l ( mg/l ( 00//2 2 mEq/l )mEq/l )PotassiumPotassium

00//09  09  mg/lmg/lSeleniumSelenium

00//005  005  mg/lmg/lSilverSilver

70  70  mg/l (mg/l (3 3 mEq/l )mEq/l )SodiumSodium

00//1  1  mg/lmg/lZincZinc

< < 200200/ml/mlNo.of BacteriaNo.of Bacteria


