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 ة ـــدمـــــالمق
 

التطهير والتعقيم تلعب دورا هاما في السيطرة على التلوث الميكروبي والوقاية من يتي عملان       
يستخدم التعقيم لقتل او ازالة كل االيياء نثنين ييث فروق هامة بين اال فان هناك ذلك عوم ، العدوى

بينما المطهر ربما ينتج عنه قتل االيياء المجهرية وفي بعض االييان  لألمراضالمجهرية المسببة 
 . بالكاملااليياء المجهرية كافة بقتلالعملية  يال تنته

 ضاليرارة والتعران عملية التعقيم نيصل عليها مبدئيا بالطرق الفيزيائية كما في استخدام 
 . لأليياء المجهريةقاتلة  تتضمن عادة استخدام مواد كيمياويةبينما عملية التطهير  لإلشعاع

( وعملية التعقيم مهمة وضرورية لتامين المعدات الطبية مطهراتعملية التطهير)باستخدام الان 
التعقيم ال يستوجب  كون عمليةل. الجرنثومية المرض مسبباتعدم امكانيتها نقل  لضمان والجرايية
على السياسات الصيية االخذ بنظر االعتبار رعاية المرضى لذلك فان أدوات كل ل هااستخدام
التي يراد تعقيمها  أدوات الرعاية الواجب اتباعها في عمليات التعقيم والتطهير استنادا الى  االسس

كل  اخر،  ان التنظيف واستخدام المعقمات والمطهرات او عملية التعقيم وبمعنى منثالاو تطهيرها 
 يالة تعالج يسب استخدامها في الرعاية الطبية للمرضى. 

في عمليات التطهير والتعقيم.  الكفؤةان هذا الدليل يقدم طريقة سهلة ومقبولة في اختيار الطريقة 
ورة جيدة مقيمة بذلك فاعلية إجراءات التطهير الطريقة مبنية على دراسات مصممة بصييث ان 
 والتعقيم.

 

 ف :ـــاريــــــتع
 

 Antisepticsاالنسجة الحية  مطهرات
 أو األغشية المخاطية. تي تعيش على الجلد الالكائنات الدقيقة المواد الكيميائية التي تقتل هي  

 disinfectantمطهرات االجسام غير المتحركة ) غير الحية ( 
 على االسطح واالدوات الطبية واالرضيات .  التي الدقيقة الكائنات تقتل التي الكيميائية المواد هي

 Bactericidalمبيدات البكتيريا
، فطريات اتبيد فيروستالعوامل التي هناك قادرة على قتل البكتيريا  وبالمنثل الالعوامل الكيميائية 

 قادرة على قتل هذه الكائنات. أخرى أو مبيد األبواغ هي عوامل
 Bacteriostaticالمواد المثبطة للبكتيريا

 .بالضرورة  هاالعوامل الكيميائية التي تمنع نمو البكتيريا ولكن ال تقتل
 Cleaningلتنظيفا

وعادة مايتم انجازه  األجسامواألسطحمنثل المواد العضوية وغير العضوية على  األتربة إزالةهو  
، من الضروري ان تكون عملية  اإلنزيميةباستخدام المياه مع المنظفات او المنتجات  آليايدويا او 

المواد العضوية وغير العضوية التي تبقى على أسطح  الن كالتطهير وذلالتنظيف قبل عملية 
 عيق عملية التعقيم . األدوات ت
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 Critical itemsالحرجة المواد
 .، بما في ذلك األوعية الدمويةالجسم األدوات واألجهزة التي تدخل أنسجة هي المواد و 

الكائنات اليية من  أيبملونثة كانت العدوى إذا ب لإلصابة خطر شديد تمنثل ييث هامة ان هذه المواد
 عملية التعقيم .  تليها نثم تنظيف الدقيقاليتطلب  استخدام هذه الموادإعادة ان  الدقيقة

 Semicritical itemsالحرجةالمواد شبه 
 المخاطية او بتماس مع الجلد الذي ييتوي على خدوش األنسجةتكون بتماس مع  وادان هذه الم

 مرغوب فيه ولكن ليس ضروريا وادان تعقيم تلك الم المتقرح ( لكن عادة ال تخترقها ، ) الجلد 
التي تستخدم  كاألجهزة ييث انها تعالج عادة بالتنظيف الدقيق تليها عملية تطهير عالي المستوى

 للجهاز التنفسي في عمليات التخدير وبعض النواظير .
 Noncritical itemsالمواد غير الحرجة

المخاطية ( او ال تكون بتماس  األغشيةوهي المواد التي تكون بتماس مع الجلد السليم ) ليس مع 
 المستوى . منخفضبمطهر هذه المواد بالتنظيف ومن نثم التطهير تهيئةمع المريض ييث يتطلب 

  Decontaminationإزالة التلوث

 عند استخدامها. أمينةبييث تكون  واألسطح لألدوات الجرنثومية مسببات المرض إزالةعملية  
  disinfectionHigh levelالتطهير عالي المستوى

االبواغ  بالضرورةليس ولكن ومعظم الفيروسات ، والفطريات ةتدمر البكتيريا الخضري ةعملي
المعقمات الكيماوية(  يجب ذات التطهير عالي المستوى تسمى أيضا  ). المواد الكيميائية البكتيرية

 نظفة قبل البد بهذه العملية .مواد مأن تكون ال
 Intermediate level disinfectionالمستوى المتوسط ذو التطهير

، معظم الفيروسات والفطريات ولكن ةالمستوى المتوسط تقتل البكتيريا الخضري ذات المطهرات 
 البكتيرية .  ليس االبواغ

 Low level disinfectionمنخفض المستوى التطهير

التي يمكن بواسطتها قتل معظم البكتريا الخضرية وبعض الفطريات وبعض  العملية  هي 
وفيروس نقص المناعة البشرية( وعادة ما  B ،Cالفيروسات )على سبيل المنثال، التهاب الكبد 

 .األسطحلتنظيف  ذات المستوى المنخفضتستخدم المطهرات 
 Sterilizationالتعقيم 

وهو عملية إبادة كافة االيياء المجهرية ) البكتيريا ، الفايروسات ، الفطريات ، والسبورات (  
 ويجب تنفيذ عملية التنظيف الجيد قبل ان تجرى عملية التعقيم . 

 

 SELECTION CRITERIAمعيار اختيار المعقمات 
طيف واسع من  علىيعمل ويجب ان المراد منه  طبيعة العمل يسب اختيار المطهر على يعتمد

ليست له  في عملية االستخدام سهلو غير مكلفو غير سامالجرانثيم التي يعمل عليها وان يكون 
سطح المعدات الطبية واالسطح المعدنية يجب ان يكون صديق للبيئة وال يؤنثر  تآكلقابلية على 

استخدامه بشكل عديم الرائية او ذو رائية مقبولة لتامين  على البيئة الخارجية عند تصريفه
 روتيني
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 فعالية المطهرات :  العوامل المؤثرة على

  يعمل على طيف معين من االيياء المجهريةنوع الكائنات اليية الدقيقة ييث ان كل مطهر. 

 التلوث وهذا ييدد نوعية المطهر المطلوبة ووقت التعرض .  نوع 

  عمل بعض المطهرات .  تيددمقدار المواد البروتينية الموجودة ييث ان هذه المواد 

 المطهرات .  بعض عيق مفعولكبات األخرى منثل الصابون قد تالعضوية والمر وادوجود الم 

  يديد ت من أجل المطهرات طريقة عملخواصو المهم أن نفهم .للمطهرالطبيعة الكيميائية
 مطهر المناسب.ال

 مطهر لكل يالةالوكمية تركيز المهم اختيار .المطهر تركيز وكمية  . 
 

 
 

 LOW LEVEL DISINFECTANTS المطهرات ذات المستوى المنخفض 
 

 ( Phenolic Disinfectants ) المطهرات الفينولية
في  كذلك األسطحفي غسول الفم والصابون والمطهرات المستخدمة في تعقيم  عادة تكون

ان الفينول مطهر فعال ضد البكتيريا ) خصوصا البكتيريا الموجبة لصبغة  ، المنزلية تالمطهرا
الفيروسات األخرى واالبواغ وان على وغير فعال  بروتينيلها غالف  كرام ( والفايروسات التي

) منثل اسطح  لألسطحيستخدم هذه المطهرات تيتفظ بنشاطها في وجود المواد العضوية . 
يرجة وال ينصح باستخدامها للمواد شبه الغير والمواد الطبية المختبرات واسطح السرير ( 

اليرجة وذلك لكون المطهر المتبقي في المسامات يسبب تهيج االنسجة يتى عندما تشطف جيدا 
هذه المطهرات عموما امنة ولكن التعرض المستمر قد يسبب تهيج للجلد وال ينصح به في الخدج 

 ع . يواليضانات بسبب سميته للرض
 
 ( Quaternary Ammonium Compounds)    ركبات األمونيوم الرباعيةم

تستخدم في تطهير االسطح منثل ييث تستخدم مركبات األمونيوم الرباعية على نطاق واسع 
 ييث انها فعالة ضد البكتيريا الموجبة لصبغة غرام والسالبة كذلك االرضيات والجدران واالنثاث

تعتبر مواد تنظيف جيدة ولكن ارتفاع درجة عسرة الماء والمواد منثل القطن والشاش يمكن جعلها 
 تستخدم في تطهير المعدات الطبية منثل اجهزة ضغط الدم،و لذوبانالمواد قليلة ابب بس فعاليةاقل 
الجلد واألنسجة بعد تفشي العدوى المرتبطة  ند استخدامها علىالمطهرات ع هذه فشل لويظو

 . . هذه المركبات قليلة السمية  باستخدامها
  intermediate level disinfectantsالمطهرات ذات المستوى المتوسط 

 

 ( Alcohols)  الكحول
 االنثيلي "الكيول" النثنين من المواد الكيميائية القابلة للذوبان في الماء: الكيول مصطلح يشير
لصبغة غرام ومبيد  خاصة البكتيريا السالبة والموجبةوان الكيول مبيد للجرانثيم  ييزوبروبيلالوا

وله فعالية ميدودة لبقية الفايروسات  بروتينيلها غالف  والفطريات والفايروسات التي للعصيات
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فعال في تيليل البروتين . بالماء %50باقل من ولكن ال يقتل الجرانثيم البكتيرية عندما يخفف 
ويكون فعال اكنثر عند تخفيفه في الماء وكذلك في تيطيم تمنثيل جزيئات البروتين المهمة من عملية 

ولتطهير اسطح المعدات الطبية  مطهرات موضعيةكالكيول عادة  مالخلوية. وتستخداالنقسامات 
ستيكية بعد االستعمال لفترة البانابيب او  فياالجهزة التي تيتوي على عدسات هواليمكن استخدما
قابل لالشتعال ويجب  لوالبالستك. الكيوالمطاط وال يمكن استخدامه على   طويلة ومتكررة

تجنب استخدامه على جلد مجروح يجب  تبخر.هو سريع التخزينه في مكان بارد جيد التهوية و
في اآلونة األخيرة  اكتسبتي يول اإلينثيلي أو اإليزوبروبيلإما الك مالشديدة. استخدااليروق على و

معقول لغسل  لاستخدامها كبدي. ويمكن ر لليدينقبوال واسعا في مرافق الرعاية الصيية كمطه
 .  متسخة بشكل واضحتكن االيدي اليدين طالما لم 

 
 

 : ( Hypochloriteالهيبوكلورايت) 
 Sodiumالصوديوموهي مطهرات تستخدم بشكل واسع وتكون بعدة اشكال كما في هيبوكلوريت 

hypochlorite  منثل هيبوكلوريت الكالسيوم صلبوالذي يكون بالشكل السائل اوCalcium 
hypochlorit ،صوديومال ثنائي كلوروإيزوسيانورات Sodium dichloroisocyanurate

وهي متوفرة بسهولة ) سائل هيبوكلوريت الصوديومشيوعا هي ميلول  ران منتجات الكلور األكنث
بعسر المياه غير مكلفة وسريعة  رال تتأنث( واسعة النشاط الميكروبي  / القاصرالمنزلي ضالتبيي

المفعول ييث انه فعال ضد الكنثير من الفايروسات والفطريات والبكتيريا ولكن غير فعال 
 .  الطعام وفي اليمامات إعدادللسبورات يستخدم في تطهير السطوح المستخدمة في 

تكون األسطح نظيفة قبل براز تعطل عمل المطهرات لذا يجب ان المواد العضوية منثل ال 
يتم تضمينها في معظم ان هذه المطهرات ، األسطح لعدة دقائقعلى تبقى كما يجب ان  استخدامها

مرضى اإليدز تناول ال فايروسالتلوث من التهاب الكبد و إلزالة توصياتال
تسبب في تهيج خفيف الجهاز الهضمي وهضم كمية صغيرة  عن طريق البلع(Hypochlorite)ـلل

في الفم والعطش واالقياء  قوشعور بالير( هيبو كلورين تؤدي الى تهيج البلعوم %5-3من )
الصدر  فيالمخاطية  األغشيةب تركيزا يسبب تهيج أكنثرالدموي وفي يالة تناول كمية اكبر او 

ه ييث ينتج عنجب اليذر بعدم مزجه مع االمونيا وي واإلسهالواالقياء الدموي  ئوالبطن والتقي
تيرر غاز الكلور السام علما بان هذه المطهرات المخففة بمياه الينفية ذات صاليية ميدودة ييث 

عند تخزينه في ياوية من البولي انثلين لمدة نثالنثين يوما لذا من  ٪ 50 – 40تفقد يوالي من 
) يرجى مراجعة الجدول  األنسب ان يتم التخفيف بشكل يومي لضمان مستويات كافية من الكلور

 .  (   3رقم  
 

 ( Iodine And Iodophor Disinfectants)  مطهر اليود
في الصابون الجرايي وهي مبيدة للجرانثيم هذه المطهرات من األنواع المعروفة جدا وهي موجودة 

طويلة نسبيا ولكن كما هو اليال مع  الفايروسات ولكن تتطلب فترة تعرضواالبواغ والفطريات و
ان تسبق عملية التطهير الكلور فان اليود يفقد فعاليته في يال وجود المواد العضوية لذا يجب 
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والمناظير وهي غير مناسبة  لميارير الطبيةيود أيضا في تعقيم اال مويستخد عملية تنظيف جيدة
 لتعقيم االسطح . 

 
 : HIGH LEVEL DISINFECTANTS المطهرات ذات المستوى العالي

 
 ( : Hydrogen Peroxideبيروكسيد الهيدروجين ) 

 ديظه في ياويات مضللة ييرر بيروكسيعتبر مادة قاتلة للجرانثيم وذات استقرارية تركيبية عند يف
عند مهاجمتها لمكونات الجرانثيم الييوية  دميريةذور كيميائية يرة ذات صفة تج الهيدروجين

 .كاليامض النووي ودهون جدار الخلية والجرانثيم الهوائية
التاكسد وتقوم باختزال هذه المادة وبعض الجرانثيم الالهوائية تفرز انزيمات تيمي الخلية من عامل 

 المادة. كيزهذه الصفة الدفاعية بزيادة تر وباالمكان التغلب على ،ميولة اياها الى ماء
 فعالة تجاه طيف واسع من الجرانثيم تشمل البكتريا،الخمائر،الفطريات،الفيروساتان هذه المادة 

 االبواغ.و
درة قاتلة للفطريات لديه قدرة قاتلة للبكتريا والفيروسات خالل دقيقة وق %5,0فمنثال تركيز    

يستعمل  %6-3 زتركي ، والييةيستعمل كمطهر للسطوح غير  %3 زتركي، ودقائق 5خالل 
الى استخدام  جللعين، تيتا ولكن لكونها مخدشة ساعة.3-2كمطهر للعدسات الالصقة خالل 

لنواظير التطهير  ليستعموالعدسات.استعمال  بيروفيت الصوديوم او نثايوسلفيت الصوديوم قبل
ولكن هذا التركيز يؤدي الى تخديش كيميائي في النواظير وبالتالي  %3بتركيز واجهزة التنفس 

يستعمل كغسول للفم عند معالجة التهاب الفم  %5,1تركيز  .يؤدي الى التهاب القولون الغشائي
  . يستعمل لغسل الجروح والقروح %6وتركيز  ،الياد

 
 :( Glutaraldehyde)  كلوترالديهايد

 راملصبغة ك   والسالبة الموجبة قاتل للبكتريامطهر يعمل على طيف واسع من الجرانثيم ييث انه 
والطفيليات وهو مطهر قوي جدا ويمكن ان يكون شديد السمية   وقسم من الفطريات والفيروسات

يستعمل في تعقيم لذا يستخدم كيل أخير وبوجود تهوية جيدة وارتداء أدوات الوقاية الشخصية 
والغسيل البريتوني التنفس االصطناعي النواظير واالنابيب المستخدمة في غسيل الكلى والتخدير 

 الت االسنانآفي تعقيم  ليستعمو ،والمستعملةوفي تعقيم المستلزمات التي ممكن اعادة استخدامها 
 االجهزة المطاطية والبالستيكية.و
 

 : (  Formaldehyde)  الفورمالديهايد
بعد التخزين في المكان البارد وذلك بسبب انفصال  يكون غائما   داللون وقسائل عديم 

المائي قاتل للجرانثيم  لالميلواليرارة. البارافورمالديهايد وتختفي هذه الغيوم عند ارتفاع درجة 
ألكنة ينثبط الفورمالديهايد نشاط الكائنات اليية بواسطة و والفطريات والفيروسات والسبورات

لقة النتروجين من البروتينات وذرات ي المجموعات االمينية والمجموعات الفوسفاتية االلديهايدية
 .من قواعد البيورين
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بشكل ميدود لكونه من المواد المسرطنة وان  يستخدم الفورمالديهايد في مجال الرعاية الصيية
بسبب االبخرة ورائيته النفاذة يتى عند مستويات منخفضة جدا  استخدامه يتطلب اجراءات خاصة 

-1الفورمالديهايد المائي بتركيز ) لميلو فانيرها جزء من المليون( لهذه االسباب وغ 1)اقل من 
معدات شطفا جيدا الشطف  يعقبه  ت غسيل الكلىمعداانابيب يستخدم لتطهير  والذي (2%

 المتبقي قبل االستخدام.واختبارها من الفورمالديهايد 
 

 (OPAاورثوفيثالديهايد)
 بيج المجاري والمجاري التنفسيةللعيون  جشايب مهيمطهر واسع الفعالية يكون لونه ازرق 

 التعامل معه .  ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند 
 وكلوتارالديهايد يتيد مع االيماض االمينية والبروتينات (OPAاشارت الدراسات الى ان )

ان قوة قتله و وتبين انه يقتل الجرانثيم من خالل اعاقة عملية انتاج السبورات والكائنات اليية الدقيقة
فعال ضد طائفة واسعة من االيياء المجهرية  ناليرارة. ويكوللميكروبات ترتبط مباشرة بدرجة 

كميلول  متخدالخبينثة. يسمتضمنا الميكروبات المقاومة لمركب كلوتارالديهايد وسبورات الجمرة 
 الوالنواظير لتطهير  ميستخدو ،اليرارةمائي لتطهير المعدات الطبية التي ال يمكن تعقيمها بواسطة 

نفس  هالمنثانة. وليستخدم لتعقيم المعدات المستخدمة لعالج المرضى الذين لديهم تاريخ مع سرطان 
 الجانبية للفورمالديهايد. التأنثيرات

 

 * ( Acid Peraceticحامض البيراستيك)  

فعال بوجود المواد العضوية ويكون  ىالدقيقة ويبقواسع وسريع ضد جميع الكائنات اليية  تأنثيرله 
عامل مؤكسد يبدل طبيعة البروتينات  والمنخفضة. هقاتل للسبورات يتى في درجات اليرارة 

ويعطل نفاذية جدار الخلية ويؤكسد الكبريت في روابط البروتينات واالنزيمات وااليضات 
 والخمائراالخرى.يعمل على تعطيل عمل البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة غرام والفطريات 

نصف فعاليته خالل تيلله يفقد  %1: ميلول  منثال ، ويعتبر غير مستقر وخصوصا  عند التخفيف
 من مكوناته الفعالة خالل شهر . %2-1بيراستك يفقد يامض المن  %40في ستة ايام ، بينما 

 . في تطهير االدوات الطبية منثل النواظير واالدوات الجرايية وادوات طب االسنان  ليستعم 
 

Peracetic Acid and Hydrogen Peroxide 
يامض بيراسيتك 0.23بيروكسيد الهيدروجين او  %1من يامض بيراسيتك +0.08يييتو
بيروكسيد الهيدروجين يعمل على تعطيل جميع الكائنات اليية الدقيقة باستنثناء الجرانثيم 7.35+

في و(م 40-0دقيقة يمكن استخدامه على نطاق واسع بمعدل درجة يرارة ) 20البكتيرية خالل 
 بقايا البروتين.ف الماء العسر وال يتأنثر بي ظروعمليات تنظيف المواقع ف

البوليمر االسود في  تلفى وال يستخدم للنواظير بسبب ويستخدم في تطهير جهاز غسيل الكل
 االنبوب.

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2017*هذه المادة يتم اعتمادها من عام   
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Appendix 1 - Classes of Organisms Ranked in order of 
SusceptibilitytoDisinfectants 

 
 

 

Most 

 

 

 

 

Bacteria with Spores (B. subtitles, C. 
tetani,C.difficile, C.botulinum) 
Protozoa with Cysts (Giardia 
lablia,Cryptosporidiumparvum) 

Mycobacteria (M. tuberculosis, M.avium- 
intracellulare, M.chelonae) 

 
Non-Enveloped Viruses 
(Coxsachievirus,poliovirus,rhinovirus, Norwalk-like 
Virus, hepatitis Avirus) 

Fungi (Candida species, 
Cryptococcusspecies,Aspergillusspecies,Derma
tophytes) 

Vegetative Bacteria 
(Staphylococcusaureus,Salmonellatyphi, 
Pseudomonasaeruginosa,coliforms) 

 
Enveloped Viruses (Herpes simplex,varicella-
zostervirus, cytomegalovirus, measles virus, mumps 
virus, rubella virus, influenza virus, influenzavirus, 
respiratory syncytial virus, hepatitis B 
&Cviruses,hantavirus and human 
immunodeficiencyvirus) 
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Appendix 2 - Directions for Preparing and UsingChlorine-
basedDisinfectants 

 

 
Product Intendeduse Dilution Availablechlorine 

Householdbleach(5
%sodiumhypochlori
tewith50000ppm) 

Cleanup bloodspills1 1 part bleach 
to9partsw
ater 

0.5% 
5000ppm 

SurfaceDisinfection2 1 part bleach 
to50partsw
ater 

0.1% 
approx. 1000ppm 

FoodSurfaces3 1 part bleach 
to200parts
water 

0.025% 
approx. 200ppm 

Instruments/surfac
escontaminatedwit
htissueinfectivefor
CJD4 

1 part bleach to 
1partwater 
/undiluted 

2.5 
to5%20000 to 
50000ppm 

Sodiumdichloroisocyan
urate(NaDCC) 
powderwith60%availab
lechlorine 

Cleanup bloodspills Dissolve 8.5 g 
inonelitreofw
ater 

0.85% or 5000ppm 

Chloramine-
Tpowderwith 
25%availablechlorine 

Cleanup bloodspills Dissolve 20 g 
inonelitreof
water 

2% or 5000ppm 

 

1. Contact time at least 10minutes. 

2. Contact time at least 5 minutes. Wet surface with bleach solution and allowdrying. 

3. Contact time at least 2 minutes. During gastroenteritis outbreaks 1:50 

dilutionisrecommended. 

4. Contact time 1 hour, then rinse. Instruments require sterilization followingdisinfection. 
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