
 

 
 

1 

 V306: شماره

  94ماه  شهریور: تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

   



 

 
 

2 

 V306: شماره

  94ماه  شهریور: تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

  

هاي ستاستریلیزاسیون کلیات به موارد مربوط  ،گاهنامهشماره در این 

   .دشومرور میبه اختصار  ابزارهاي امانی شرکتی در مراکز درمانی

  

  

ها را به عنوان یک شرکتی و ایمپلنتمتخصصین امر، مدیریت ابزار 

رقابل ـی غیـگرفتن و استفاده از ابزار شرکتی گاهقرض. نهندنگرانی نام می

آوري مرتبط با جراحی همیشه در حال گسترش است و فن. اجتناب است

هاي جراحی خاص به طور پیوسته در حال وسایل موردنیاز براي انجام عمل

هاي مدرن، معـموال بـسیار ستفاده در جراحیتجهیزات مورد ا. تغییر هستند

  .شوندهـاي خاصـی استفاده میپیچیده هستند و به طور ویژه براي رویـه

کشور ما هیچ گونه زمان نگارش این گاهنامه، در با توجه به این که در 

تی وجود هاي امانی شرکریلـیزاسیون سـتنظارت مدونی بر مبحث است

سازي از درون مراکز درمانی انجام گیرد که این ندارد، بهتـر است فرهنگ

، هاي عمل، جراحانمهم با همکاري پرسنل بخش استریل مرکزي، اتاق

کنترل عفونت، بهداشت محیط، مهندسی پزشکی، و هر آن ) پیشگیري و(

که بسته به پروتکل اجرایی مرکز به این موضوع مرتبط است، قابل اجرا 

  .خواهد بود

   

Loaner Instruments 
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اي است که درون یک حفره یک ایمپلنت وسیله FDAطبق تعریف : واژه ایمپلنت

روزه 30شود و براي یک دوره زمانی بدن قرار داده می) طبیعی یا با جراحی ایجادشده(

هرگونه پیچ و پالك مورد استفاده براي ایمپلنت مورد . ماندیا بیشتر در آن محل باقی می

بیشتر به موضوع  207گاهنامه شماره ( شوندوب میاستفاده نیز نوعی ایمپلنت محس

  ). پردازدیا فلش می) IUSS(ایمپلنت و استریلیزاسیون استفاده فوري 

مانند و اگر میکروارگانیسمی بر روي ها بعد از عمل در بدن بیمار باقی میایمپلنت

هاي مرتبط با ایمپلنت ممکن است تا عفونت. ها باشد، در بدن اقامت خواهد داشتآن

  . یک سال آشکار نشوند

ها به تعدادي رشد کرده باشند که عفونت بالینی را باعث شوند، اگر میکروارگانیسم

ها برسند، چرا که خونرسانی توانند به آسانی به میکروارگانیسمها نمیبیوتیکآنتی

  .پیوسته نخواهد بود

که وجودش در بدن بیمار، براي عملکرد عادي بدن  تواند از نوعی باشدایمپلنت می

معالجه عفونت در حالی که ایمپلنت در جاي خود در بدن باشد، ممکن نیست . الزم باشد

  .تواند باعث آسیب یا مرگ بیمار شودو برداشتن ایمپلنت نیز می

چنین با انقطاع با برداشتن بافت بدن همراه است، و هممعموال کاشت ایمپلنت 

تواند یک این کاشت می. هاي مجاور محل کاشت ایمپلنتدستکاري بافتخونرسانی و 

  .دهدها باشد که ریسک عفونت را بیشتر افزایش میمحیط امن براي رشد میکروارگانیسم

Implants 
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یا فلش نباید جایگزین کمبود ) IUSS(استفاده از استریلیزاسیون استفاده فوري 

  .موجودي ابزار باشد

استریالیزر باید در زمانی که سیکل ) شیمیایی، بیولوژیکفیزیکی، (تمام ابزار پایش 

تصمیم نهایی براي استفاده از ایمپلنت بر . ایمپلنت است، به کار گرفته شودیک حاوي 

  .اساس پاسخ اندیکاتور بیولوژیک است

شود، اگر از یک استریالیزر در هر روز چندین بار استفاده می: گویدمی CDCآژانس 

بردن به اشکال در فرآیند کار یا از اندیکاتور بیولوژیک، زودتر پیاستفاده روزانه 

شدن و رشد اندیکاتور بیولوژیک، میزان سازد و در صورت مثبتاستریالیزر را ممکن می

هر سیکل حاوي . کندتر میمورد نیاز را کم) Recall(مراقبت از بیماران و بازخوانی 

بیولوژیک پایش شود و در صورت امکان، تا ایمپلنت باید با استفاده از اندیکاتور 

  . شدن پاسخ منفی اندیکاتور بیولوژیک از ایمپلنت استفاده نشودمشخص

لنت باید بر اساس روش ـهاي حاوي ایمپکلـپایش سی: گویدمی AORNانجمن 

از استریلیزاسیون استفاده فوري یا فلش نباید براي . باشد AAMIشده توسط توصیه

ها به عنوان اجسام ایمپلنت. ایل کاشتنی یا ایمـپلنت استفاده شودکردن وساستریل

. دهندزایش میـراحی را افـونت ناشی از جـک عفـتند و ریسـدن هسـخارجی در ب

ا ـکاري بـراه همـوجودي به همـبندي مناسب، و مدیریت مریزي دقیق، بستهبرنامه

وري براي وسایل کاشتنی را کاهش کنندگان، نیاز به استفاده از استریلیزاسیون فتامین

  .دهدمی
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کردن یک ایمپلنت با استفاده از استریلیزاسیون استفاده فوري در صورتی که استریل

یا فلش انجام شد و براي پایش آن سیکل، اندیکاتورهاي بیولوژیک با زمان کوتاه 

از میزهاي  شده را در گوشه یکیتوان ایمپلنت استریلانکوباسیون به کار گرفته شد، می

عقبی و جدا از قسمت استریل اتاق عمل قرار داد و پس از پاسخ منفی اندیکاتور 

بودن پاسخ اندیکاتور بیولوژیک، در صورت مثبت. بیولوژیک، آن را در بدن بیمار کاشت

  . هم ایمپلنت استفاده نشده است و هم باقی فضاي استریل آلوده نشده است

معتقد است استریلیزاسیون استفاده فوري یا فلش، ریسک عفونت  AORNانجمن 

دهد، چرا که باعث فشار به پرسنل براي حذف یک یا چند مرحله بیماران را افزایش می

الزم است همیشه تمام مراحل در . شوداز فرآیند کامل شستشو و استریلیزاسیون می

ان ـدر زم. ل انجام شودـکام شناسی و وجدان کاريفرآیند استریلیزاسیون با وظیفه

د از ـود و بایـبري نباید طی شـچ راه میانـها هیکردن ایمپلنتکردن و استریلآماده

که حاوي نکات کامال  AAMIو  AORNهایی چون شده توسط انجمنهاي توصیهروش

به این ترتیب همگی نسبت به نتیجه کار، آرامش بیشتري . روشن هستند پیروي کرد

  .شتخواهند دا

اگر وجود یک وضعیت اورژانسی، استفاده از استریلیزاسیون استفاده فوري یا فلش را 

شده، کند، در صورت عدم استفاده از ایمپلنت استریلبراي ایمپلنت غـیر قابل اجتناب می

نباید آن را براي استفاده در زمان دیگري انبار کرد و الزم است آن را دوباره استریل 

تور بیولوژیک پاسخ مثبت داد، باید جراح، مسئول کنترل عفونت، و اگر اندیکا. کرد

  . مدیریت ریسک در همان زمان مطلع شوند
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حدود استریلیزاسیون استفاده فوري یا فلش باید با کمترین تعداد ممکن و در موارد م

  ).را ببینید 207گاهنامه شماره (اي استفاده شود شدهو مشخص

یمپلنت، باید به طور کامل قابل ردیابی باشد که براي هر وسیله پزشکی خصوصا یک ا

  .کدام بیمار استفاده شده است

کند که پیش از پاسخ اندیکاتور در وضعیتی که اورژانسی است و شرایط ایجاب می

هاي پیچ و پالك ارتوپدي مربوط به مانند ست(بیولوژیک از ایمپلنت استفاده شود 

اورژانسی ایمپلنت به اتاق عمل، مستند شود و پاسخ تحویل نوع ، باید این )تروما

برگه هاي ثبت و بایگانی در "( شدن مستند شوداندیکاتور بیولوژیک نیز پس از مشخص

در زمان  ).را در سایت مان آرتا سالمت ببینید "بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزي

پایش استریلیزاسیون براي  5) کالس(تحویل اورژانسی حتما از اندیکاتور شیمیایی تیپ 

در سایت مان آرتا سالمت  8به پوستر شماره (در کنار اندیکاتور بیولوژیک استفاده کنید 

  ). مراجعه کنید توانیدمی که در مورد پایش سیکل حاوي ایمپلنت است

دادن تحویل اورژانسی ایمپلنت باید برداشته هاي الزم براي کاهش تعداد رخقدم

هاي بایگانی ایمپلنت و پایش استریلیزاسیون اي فرمررسی دورهبراي نمـونه، بـ. شود

شوند را ها و اتفاقاتی که باعث تحویل اورژانسی میتواند الگوهاي ثابت وضعیتآن، می

  .مشخص کند و امکان اقدامات اصالحی را بدهد

در صورت نیاز به شستشوي ایمپلنت توسط دستگاه واشینگ، الزم است به اندازه سبد 

وجود . موثر انجام شود يضعیت قرارگرفتن ایمپلنت توجه شود تا شستشوو و
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. کنندهاي بیولوژیک را حفظ میها، حتی پس از استریلیزاسیون، فعالیتاندوتوکسین

  .هاي بیولوژیک و شیمیایی، تحریک سیستم ایمنی را به دنبال دارندماندهوجود باقی

  

  

هاي یا ستهاي ایمپلنت نقل ستواي براي حملشدهدر حال حاضر راهنماي تدوین

یا موتور  ها معموال در خودرو، این ستي جراحیهابین عمل. وجود نداردشرکتی 

به . شودوسایل نقلیه عمومی حمل میبا استفاده از نمایندگان شرکت یا  هايسیکلت

اك قرار دارند هاي خطرنهاي ایمپلنت به طور پیوسته در معرض آلودگیهمین دلیل ست

و آن مرکز درمانی که قصد استفاده از آن را دارد، مسئولیت تمیزي و استریلیتی آن را 

کم دو روز کاري زودتر از زمان شود ابزار شرکتی دستتوصیه می. نیز به عهده دارد

داده زدایی بخش استریل مرکزي تحویل شده براي عـمل، به قـسمت آلودگیتعیین

ید و ناشناخته بودن ابزار شرکتی براي پرسنل بخش استریل در صورت جد. شوند

هاي عمل یکی مسئول اتاق( مرکزي، باید سه روز کاري پیش از عمل، ابزار تحویل شود

حل الزم، صرف هزینه و خرید تعداد الزم هاي شهر تهران معتقد است راهاز بیمارستان

شرکت نباید با تعداد اندك  یک. ست جراحی مورد نیاز توسط شرکت یا بیمارستان است

  . )مجوز ارائه خدمات به چند بیمارستان و جراح را داشته باشد ،ست

  

آلوده در نظر گرفته شوند، حتی ابزاري که در یک مرکز  ،همیشه باید ابزار شرکتی

  . اندل شدهـبندي و استریدرمانی دیگر، بسته

Loaners 
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 اندمرکز دیگري استریل شدهي که در دلیل تمـیزکردن و استریل مجدد چنین ابزار

  : شامل این موارد است

 هاي اجرایی بایگانی الزم فرآیند استریلیزاسیون و پایش آن بر اساس روش

 مرکز موجود نیست

 شده اطالعی وجود نداردزمان سپريبندي پک در طول از صحت وضعیت بسته 

 اطالعاتی در دست نیست ،دیگررکز درمانی هاي اجرایی ماز پروتکل 

 یمار حق دارد بداند که آیا مرکز فرآیند را به طور کامل پایش کرده استب  

  

مانند خودروي شخصی (نشده طور که اشاره شد ابزار شرکتی، در فضایی کنترلهمان

شود، به همین دلیل حتی در صورت استریل شدن آن توسط مرکزي حمل می) یا عمومی

  . دشو انجامست براي آن  زداییآلودگییند مرحله ابتدایی فرآ دیگر، باید از

هاي بنديها و وسایل کاشتنی به شکل استریل و در بستهآل این است که ایمپلنتایده

  . جداگانه از طرف سازنده ارسال شوند

. اند نیز باید آلوده در نظر گرفته شوندابزار شرکتی نو که تا به حال استفاده نشده

به خوبی کنترل  مکان لید شده باشد که بارزیستی آنابزار نو ممکن است در محلی تو

نشده باشد و حتی ممکن است موادي چون روغن و گریس هم بر روي ابزار از زمان 

  . مانده باشند تولید باقی

تمیز و بازرسی هاي سازنده آن بر اساس توصیهکانتینرهاي ابزار و وسایل نیز باید 

براي اطالع از قطعات (اطمینان حاصل شود شوند تا از صحت عملکرد هر قسمت آن 

محل قرار دادن  ).راجعه کنیدم 305، و 304، 303 هاي شمارهکانتینرها، به گاهنامه
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اندیکاتور شیمیایی و بیولوژیک درون کانتینرها باید بر اساس دستورالعمل سازنده آن 

ها باید و فیلتر آنبندي ندارند براي کانتینرهایی که نیاز به پوشش بسته .کانتینر باشد

  . فیلتر تهیه کنیدمربوطه تعویض شود، از شرکت ) یا چند سیکل(براي هر سیکل 

هاي شرکتی، ممکن است الزم باشد به دلیل پیچیدگی ابزار، براي استریلیزاسیون ست

ها، پارامترهاي سیکل استریلیزاسیون تغییر بندي آنمقدار جرم فلز ابزار، و ظروف بسته

  . ها استفاده شودیا از برنامه مناسبی براي آنداده شوند 

هایی که پیش از دریافت پاسخ بهتر است در فرم تحویل اورژانسی ایمپلنت، ایمپلنت

هایی که با یا ایمپلنـت/شوند ومنفی اندیکاتور بیولوژیک براي بیمار استفاده می

اي، به شکل دوره. وندشوند، ثبت شاستریلیـزاسیون استفاده فوري براي بیمار استریل می

کنترل عفونت، بهبود ) پیشگیري و(ها با حضور مسئولین بخش استریل مرکزي، این فرم

سازي پیش از عمل، به منظور کاهش تعداد کیفی، مدیریت ریسک، و تیم آماده

برنامه کاهش تعداد . ش مرور شوندـیا فل) IUSS(استریلیزاسیون استفاده فوري 

کنترل ) پیشگیري و(فکري مسئولین مدیریت ریسک و با همهاي اورژانسی وضعیت

  . طراحی شودو سایر مسئولین مرتبط عفونت به همراه جراحان 

هاي وضعیت اورژانسی چه مواردي هستند؟ آیا زمانی است که جان یک بیمار یا نمونه

اعضاي بدن او در صورت انجام نشدن جراحی از دست خواهد رفت؟ مراکز درمانی 

این گزارشات توسط مدیریت ریسک در . کنندگزارشات حوادث را مستند می معموال

برآورد ریسک، کاهش رخداد چنین  و این گزارشات با استفاده از. شودمرکز مرور می

  . شودگیري میهاي اورژانسی نشانهوضعیت
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لنت و طرح ـهاي تحویل اورژانسی ایمپها در کشف علتاین مستندات و بایگانی

تواند این میاي موارد اورژانسی و عجلهتحلیل . اصالحی بسیار مفید هستند اتاقدام

  :موارد را تعیین کند

 ها، کدام ایمپلنت یا وسیله موجودي کافی نداردبا توجه به حجم جراحی .

 .تعیین دقیق کمبودها براي خرید و تامین موجودي پشتیبان، ضروري است

 گیرد تا زمان ن به موقع تماس نمیکنندگاها یا تامینکدام جراح با شرکت

 .کافی براي کل فرآیندهاي استریلیزاسیون وجود داشته باشد

 ها تماس گرفته کنندگان با این حال که در زمان مناسب با آنکدام تامین

دهند تا فرصت کافی ها را به موقع تحویل نمیشود، وسایل و ایمپلنتمی

 .شته باشدها وجود دابراي استریلیزاسیون ایمپلنت

 یا ایمپلنت کافی با توجه به تعداد /کنندگان موجودي ابزار وکدام تامین

 .کنند، ندارندها کار میمراکزي که با آن

 دهدها نمیهاي جراحی زمان کافی براي استریل کردن ایمپلنتکدام برنامه. 

 عمل و بخش استریل مرکزي وجود دارد؟آیا ارتباط کافی بین اتاق 

  به افزایش ساعت کاري یا تـعداد شیفت در بخـش استریل تعیین نیاز

 ).روزي فعال نیستدر صـورتی که به طور شبانه(مرکزي 

 تردهی و تفسیر سریعتعیین نیاز به خرید اندیکاتور بیولوژیک با زمان پاسخ 
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ها به شکل اورژانـسی و پیش از پاسخ در تمام موارد، هـدف ایـن است که ایـمپلنت

زمان . عمل نشوند تا ایمنی بیمار کاهش نیابدکاتور بیولوژیک تحویل اتاقمنفی اندی

کنندگان هایی که بیشتر استفاده دارند یا از تامینها به ویژه آنهمیشه براي ایمپلنت

 ،بیشتر زمان مورد بحث. طلبدشوند، فاکتوري است که توجه خاص میقرض گرفته می

  . وژیک و مشاهده عدم رشد اسپورها استمربوط به انکوباسیون اندیکاتور بیول

شدن شوند، زمانی را براي خنکوسایلی که با استفاده از استریالیزر بخار استریل می

براي برداشتن اندیکاتور . پس از اتمام سیکل و بازشدن درب دستگاه نیاز دارند

هاي شدن پکزمان خنک باید توجه داشت که درقرار دارد،  PCDدرون که بیولوژیک 

  .را با دست لمس کرد هاپک آندیگر نباید 

خشی ریزي بلوکی یا بعمل بـرنامهاقـبراي اتو مراکز جراحی، ها بیشتر بیمارستان

عمل اختصاص هایی از زمان اتاقبه این معنی که به جراحان بخش. دهندانی انجام میـزم

ریزي این نوع برنامه. کنندبندي ها را بر آن اساس زمانها باید عملشود و آنداده می

 شدنهاي بیشتر انجامعلتترین اصلیرسد اما یکی از گرچه خوب به نظر می

خواهند در زمان پزشکان میچرا که  وري یا فلش است؛سیون اسـتفاده فاستریلیزا

ها از انواع یکسانی از ابزار و معموال آن. سرهم انجام دهندها را پشتیافته، عملاختصاص

شده کافی اگر موجودي بخش انبارش ابزار و وسایل استریل. کنندها استفاده مینتایمپل

فاده فوري یا فلش انجام خواهد شد و این در حالی است که نباشد، استریلیزاسیون است

گاه نباید روش استریلیزاسیون استفاده فوري بخار جایگزین کمبود موجودي ابزار و هیچ

  . وسایل شود
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تیم : حلی را در پیش گرفته استایاالت متحده چنین راههاي از بیمارستان ییک

فهرست ابزار . رو دارندهاي پیشجراحی ارتوپدي در هر هفته یک جلسه در مورد عمل

اگر الزم است تا ابزار و وسایل شرکتی . شودهاي موردنیاز و موجودي مرور میو ایمپلنت

شود، به ها انجام میزم براي دریافت به موقع آنهاي الامانت گرفته شود، هماهنگی

بندي، و ، بستهکردن طوري که براي آن بیمارستان، زمان کافی و مطمئن براي تمیز

. بندي صحیح یا به شکل کانتینري در نظر گرفته شده استها در بستهکردن آناستریل

ده است و زمانی که تهیه ش "رهگیري ایمپلنت و ابزار شرکتی ارتوپدي"یک فرم به نام 

شود تا آن شود، یک کپی از آن به بخش استریل مرکزي ارسال میاین فرم کامل می

  . شده را داشته باشدبخش آمادگی تحویل ابزار شرکتی هماهنگ

  شرکتی بزارو ا ایمپلنتفرم 

  نام بیمار 

 نوع عمل 

 نام جراح 

 زمان عمل :ساعت                     :      تاریخ         

 ابزار مورد نیاز 

 ایمپلنت مورد نیاز 

 دهندهسفارش 

 زمان سفارش :ساعت                     :      تاریخ         

 :ساعت                     :      تاریخ         
  بخش استریل مرکزيزمان تحویل به 

  )تحویل شوند..... و پیش از ساعت  CSSDوسایل مستقیم به (

 ها و دستورالعمل سازنده وسایل نیاز است؟آیا به توصیه ..........نیازي نیست    ....  .....گرفته شود       
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آوري مرتبط فن. گرفتن و استفاده از ابزار شرکتی گاهی غیرقابل اجتناب استقرض

هاي جراحی با جراحی همیشه در حال گسترش است و وسایل موردنیاز براي انجام عمل

هاي تجهیزات مورد استفاده در جراحی. به طور پیوسته در حال تغییر هستند خاص

هـاي خاصـی استفاده مدرن، معـموال بـسیار پیچیده هستند و به طور ویژه براي رویـه

گیرند که یک مرکز از عهده خرید قدر به ندرت انجام میها آنبرخی جراحی. شوندمی

هاي برخی در جراحی. آیدها بر نمیبراي این عملیا انبارش تمام ابزار موردنیاز /و

هاي خاص بیماران مانند کودکان ممکن است ابزارهاي خاصی موردنیاز باشد که جمعیت

ها نیز یکی دیگر از دالیلی است که باعث بندي عملزمان. ها را موجود نداردمرکز آن

شده به دادهزمان اختصاصپزشکان تمایل دارند در . شودرکتی میـاستفاده از ابزار ش

. هاي مشابه را انجام دهندعمل، بیشترین تعداد جراحیها در یک روزکاري اتاقآن

هاي مشابه یکدیگر در ها یا مراکز جراحی، ابزار کافی براي انجام عملمعموال بیمارستان

  . یک روزکاري را موجود ندارند

باید دقیقا ) ستفاده نشده استهاي نو که تا به حال احتی ست(تمام ابزار شرکتی 

مشابه ابزار متعلق به خود مرکز در نظر گرفته شود و به منظور حفظ سالمت بیماران، به 

ها باید طوري باشد که زمان تحویل آن. ها نیز انجام شودطور کامل تمام مراحل براي آن

  :فرصت کافی براي این مراحل وجود داشته باشد

 محافظت فرديکامل ات تجهیزداشتن با ( تمیز کردن( 

 بازرسی 

 بررسی فهرست ابزار و وسایل 
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 بنديبسته 

 استریلیزاسیون 

 شدنخنک 

 ها تا زمان پاسخ منفی اندیکاتور بیولوژیکقرنطینه ایمپلنت 

  مستندسازي و بایگانی موارد الزم و ایجاد امکان رهگیري 

این ابزار آشنایی است با بیشتر ابزار و وسایل شرکتی پیچیده هستند و پرسنل ممکن 

ها و توصیه. ها را بدانندسازي و استریلیزاسیون آنداشته باشند تا روش آمادهکافی ن

بندي، استریلیزاسیون و زدایی، بستهبـاید بـراي آلـودگی) IFU(دستورالعمل سازنده 

گاه به توضیحات شفاهی نماینده هیچ( هاي خاص به کار گرفته شودموارد آزمایش

شرکت نماینده ه نکنید، موارد دستورالعمل را به شکل کتبی از سازنده یا شرکت بسند

معموال ابزار شرکتی بدون دستورالعمل و حتی فهرست اقالم تحویل . )دریافت کنید

شوند که این موضوع بار کاري پرسنل این بخـش را افـزایش بخش استریل مرکزي می

باال یا اندازه بزرگ، نیاز به تغییرات شکل ها ممکن است به دلیل وزن برخی ست. دهدمی

ابزار . ها و امکانات مرکز مطابقت پیدا کنندو پیکربندي داشته باشند تا با پروتکل

) کیلوگرم 5/11(پوند  25تر از هاي ارتوپدي، معموال سنگینشرکتی به ویژه ست

ست الزم است و ممکن ا AAMIو  AORNشده توسط انجمن ایـن وزن، حد تعیین. هستند

اگر یک ست بیش از . بندي تفکیک کردباشد ست را به چندین ست یا سینی و بسته

باید دقت . اندازه سنگین است، باید توسط سازنده ابزار به چندین کانتینر تفکیک شود
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توان در هر نوع کانتینري براي کرد هر ابزاري را بدون مشورت و تایید سازنده آن، نمی

  . داداستریلیزاسیون قرار 

کند که آیا ست در الم، تعیین این موضوع را مشکل میـهرست اقـهاي بدون فست

عـیوب در حین انجام جراحی، وجـود یـک وسـیله م. زمان تحویل کامل بوده است یا خیر

نکردن نبود فهرست اقالم و چک . آوردمنی کار را پایین مییا تکمیل نبودن یک ست، ای

شدن ت، ممکن است وضعیت نامعلومی را در صورت گموسایل در یک ستمام وجود 

یک وسیله بین مرکز و شرکت یا مرکزي که ابزار را قرض داده است، ایجاد کند که این 

دیگر کاهش خواهد داد و اصلی موضوع، زمان و تمرکز پرسنل را براي انجام کارهاي 

  . ممکن است سبب ایجاد خطا شود

و  عمل از پیش ابزار روي بر الزم اقدامات انجام مرکز درمانی باید زمان الزم براي

بندي اقدامات الزم پس از عمل را به شرکت اعالم کرده باشد تا شرکت نیز با زمان

اتاق . هماهنگ باشد تا تحویل دادن و پس گرفتن به موقع و بر اساس پروتکل انجام شود

وظیفه . عمل هم باید زمان مورد نیاز بـراي استفاده را با مشـورت جراح اعالم کرده باشد

شده شده را هرچه زودتر بر اساس زمان توافقهاي استفادهستشرکت هم این است که 

 ). زدایی و تمیز شده باشندآلودگی CSSDها باید توسط ست( پس بگیرداز مرکز 

کم یک روز کاري پیش از دریافت ست شرکتی توسط بخش استریل مرکزي، دست

رسانی باید شامل تاریخ عمل، جراح، این اطالع .مسئول این بخش باید مطلع شده باشد

  . نوع عمل، و نوع ابزار شرکتی نیز باشد
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به دلیل کمبود  ،عملیل مرکزي براي تحویل ابزار به اتاقزمانی که به بخش استر

زمان فشار آورده شود، ممکن است مراحلی از کار انجام نشود یا کار با کیفیت پایین 

تواند بین بخش استریل مرکزي اختصاص ندادن زمان کافی براي کارها، می. انجام گیرد

مراحل پیش و پس از فرآیند در صورت کامل نبودن . عمل تنش ایجاد کندو اتاق

در یکی از ( استریلیزاسیون براي ابزار شرکتی، سالمتی بیماران ممکن است به خطر بیفتد

، ارتباط و هماهنگی بین اتاق عمل و بخش استریل مرکزي از هاي شهر تهرانبیمارستان

روز به ORو  CSSDشـود که اطالعـات آن تـوسط انجـام می LCDطریق یک نمایشـگر 

همواره از آمار تعداد اعمال جراحی که نیاز به ست شرکتی  CSSDبه این ترتیب . شودمی

  ). به موقع خواهد بودتحویل ها در زمان مناسب و دارند مطلع است و آماده پذیرش آن

  

شوند، این وظیفه اخالقی آن مرکز است که به هر شکلی که وسایل به مرکز تحویل می

شود و استفاده از آن وسایل براي سالمت و اقدامات الزم انجام میاطمینان حاصل کند 

به شکل کامل، مدون  ایمنی بیماران خطري را به دنبال ندارد و مستندسازي و رهگیري

  . و در حال اجرا استشده 

مرتبط با ابزارهاي شرکتی باید به شکل منظم مراحل هاي بنديریزي و زمانبرنامه

و اطمینان حاصل شود که ایمنی و سالمت بیماران در هیچ یک از پایش و ارزیابی شود 

  :گیرد، مراحل شاملمراحل مرتبط با این ابزار در معرض خطر قرار نمی

 فارش دادنـس 

 ل دادنـحویـت 

 بازرسی کردن 
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 انجام اقدامات الزم بر روي ابزار پیش از عمل 

 انجام اقدامات الزم بر روي ابزار پس از عمل 

  برگرداندن ابزاربازرسی و 

گاهی ممکن است وسایل و ابزار شرکتی، براي استفاده در زمانی دیگر در آینده در 

مشی براي این وضعیت هم نکات الزم را الزم است خط. مرکز به شکل امانی باقی بمانند

  . در نظر گرفته باشد

دیده ها هستند، باید آموزشپرسنلی که مرتبط با مدیریت ابزار شرکتی و ایمپلنت

هاي اجرایی باید روش. باشند و به تمام مراحل فرآیند چنین وسایلی اشراف داشته باشند

مراحل کار تحویل شامل درخواست اولیه، ارتباطات، حمل و نقل، و فضاي اختصاصی 

در برخی مراکز درمانی هیچ ( ها را مرور کرده باشددریافت ابزار شرکتی و ایمپلنت

ر شرکتی تعبیه نشده است و حتی نمایندگان شرکت بدون فضایی براي دریافت ابزا

 در بیمارستانی نمسئوالیکی از . رعایت نکات کنترل عفونت، در مرکز رفت و آمد دارند

تهران نماینده شرکتی را در حین شستن ابزار شرکتی در حیاط بیمارستان مشاهده شهر 

  . )!کرده بود
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سوابق باید . بایگانی سوابق اشاره داشته باشدمشی باید به تمام مباحث نگهداري و خط

  :کم شامل این موارد باشنددست

 تاریخ و ساعت دریافت ابزار 

 تاریخ و ساعت عمل 

 نام جراح 

 هاتصویر آن ترجیحا به همراه فهرست اقالم 

 دستورالعمل سازنده یا سازندگان 

 لیست کیفی وسایلانجام چک 

 زداییتمیزکردن و آلودگی 

  شدهبراي جایگزینی ابزار خراب یا گمهماهنگی الزم 

 هاي مورد استفادهایمپلنت 

  تاریخ و ساعت برگرداندن وسایل به شرکت یا مرکزي که از آن

 امانت گرفته شده بود

  

هاي مرتبط شود، باید تمام طرفمشی جدید براي مرکز برقرار میزمانی که یک خط

مشی نیازمند چه اجراي خطها آموزش داده شوند تا هر گروهی بداند شامل شرکت

مشی باید به شکلی پیامدهاي عدم پیروي از خط. ها چه هستندمواردي است و مسئولیت

یک راه موثر براي آمـوزش افراد . مشی بیان شده باشدروشن و با جزئیات در خط

ها است و بحث در مورد این که چه اي با هر یک از گروهمرتبـط، برگزاري جلسه
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مشی چیست، و پیامدهاي عدم پیروي از این راي خطـظر است، قصـد از اجتغییراتی مدن

   .پروتکل چه خواهد بود

شامل  تواندمیاي شده به چنین جلسهبه منظور افزایش کارایی و توافق، افراد دعوت

  :این اشخاص باشند

  بخش استریل مرکزيمسئول و پرسنل 

 خدمات پیش از عمل: 

 اتاق عمل رییس 

  عملمسئول اتاق 

 کمیته اتاق عمل 

 هاي عملآموزش اتاق رابطین 

 مرتبط جراحی هاينمایندگان تیم 

 مسئول پیشگیري و کنترل عفونت 

 مسئول بهداشت محیط 

  مدیریت ریسکمسئول 

  تبهبود کیفیمسئول 

 هاکننده ستکننده و تامینهر واحد هماهنگ تجهیزات پزشکی یا 

 دهندقرض می هایی که ابزار به مرکزنمایندگان تمام شرکت 

هاي اجرایی البته این فقط یک فهرست پیشنهادي است و با توجه به خط مشی و روش

  . مرکز، باید با تمام افراد مرتبط در این پروتکل هماهنگ بودهر 
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  :لیست ابزار و وسایل شرکتی شامل این موارد استچک 

 آگاه  هابخش استریل مرکزي پیش از دریافت ابزار شرکتی از دریافت آن

 )یک روز کاري پیش از دریافت آن( باشد

 ساعت  48کم زدایی بخش استریل مرکزي دستتحویل به قسمت آلودگی

ساعت یا سه روز کاري 72کم یا دو روز کاري پیش از زمان عمل و دست

 هاي جدید و ناآشنا براي ستپیش از زمان عمل 

 ها موجود باشدفهرست اقالم ست 

 دي، و ـبنستهـردن، بـیزکـط با تمـاي مرتبـهملـتورالعـها و دسهـتوصی

 استریلیزاسیون موجود باشد

 ی اقالم انجام شودـبازرس 

 تاریخ نام بیمار و جراح(گذاري شوند گذاري یا لیبلهاي مختلف شمارهست ،

 )...، عمل

 نباشند) کیلوگرم 5/11(پوند 25ها بیش از ها یا ستوزن سینی 

  زدگی و کندگی سالمت کامل باشند و آثاري از زنگتمام ابزارها در شرایط

 وجود نداشته باشد

 هایی چون ماندهزدگی و باقیکانتینر در وضعیت سالم باشد و هیچ زنگ

 چسب و اندیکاتور در آن نباشد
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بندي اصلی تی، وسیله یکبارمصرفی وجود دارد که در بستهاگر در بین وسایل شرک

بندي آن را به لحاظ تمیزبودن و سالم بودن وضعیت بستهخودش تحویل شده است، باید 

بندي باز شد، به شرکت بازرسی کرد و در صورتی که از آن استفاده نشد، حتی اگر بسته

به هیچ عنوان وسایل یکبارمصرف نباید دوباره تمیز و استریل شود، . برگردانده شود

  . ه کرده استارائ معتبرمگر براي وسایلی که سازنده آن دستورالعملی 

افزارهاي ردیابی در بخش استریل مرکزي، کمک زیادي به ایجاد نظم استفاده از نرم

  . هاي شرکتی نیز خواهد کردو ردیابی و بایگانی براي ست

رسد، زمانی که یک ایمپلنت به مرکز درمانی مییک نکته قابل توجه این است که 

هاي شدناستریل. ا استریل شده استی/توان متوجه شد که تاکنون چندبار شسته ونمی

و ) سایش(گذارند، مانند خوردگی مکانیکی متعدد بر روي سطح ایمپلنت تاثیر می

   ).ها و دیگر فلزاتتماس با محلول(الکتروشیمیایی 

  

مدیریت کارآمد ابزار شرکتی منجر به افزایش ایمنی بیمار، کاهش فشار کاري بر 

ابزار شرکتی موردنیاز براي یک عمل . شودها میپرسـنل و دیگران، و کاهش هزینه

  .کندبندي شده است، یک موقعیت اورژانسی را ایجاد نمیجراحی که به درستی زمان

در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت تعداد عفونت بیمارستانی در کشور، گفتن این 

باید تبدیل به دیگر  "ایمورت انجام دادهـین صـن کار را به همـیشه ایـما هم"جمله که 

شود تا همگی از  "نحو ممکن اجرا خواهیم کرد ریزي این کار را به بهترینما با برنامه"

    . اي بیشترین لذت را ببریمانجام کار حرفه
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  مشاهدهمشاهده

هاي شرکتی بینید آیا دمـا و زمـان ستیکی از دستورالعمل همراه از روي 

  . براي آن ست مشخص شده است مناسب استریلیزاسیـون

  اندیشهاندیشه

بخار براي  5) کالس(توان به استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ آیا می

ها عادت کرد و روندي را براي کاهش تعداد موارد تحویل اورژانسی ایمپلنت

  اورژانسی در پیش نگرفت؟

  شماره بعديشماره بعدي

  .خواهیم داشت در شماره بعدي مروري بر استریلیزاسیون حرارت خشک
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این براي بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

با فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf قابل دسترسی هستندشرکت سایت در بخش دانلود وب.  

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل دارید انتشار شماره

یا ) news@marsimex.comبه آدرس (برسد، براي ما ایـمیل  جدیدي

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 021 88106063به شماره ( پیامک

    .تلفن تماس بگیرید

  مـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

  2واحد  411تر از بهارشیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  

 



 

 
 

24 

 V306: شماره

  94ماه  شهریور: تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

  

 

  مـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـــان آرتــــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

  2واحد  411تر از بهارشیراز پ تهران خیابان شریعتی پایین

  021-88106063تلفکــــــــــــــس 

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  

 


