اصحاح البيئة في موسساتنا الصحية
منذ بداية القرن التاسع عشرر بررز بشرجل اري الترالير السرابي لاالردوا اةنتقاليرة
المرتبطة ) بالمستشفيات مما دعا إلى إي اد التغيرات فري تصرميم المستشرفيات وتحسرين
ممارسات الجوادر الصحية.
مررن المبررادئ ايساسررية ي نظررام صررحي ىررو ترروفير الالنايررة والرعايررة ال رررورية
لامر ى وتفاد تالري يم لألذا داخل المؤسسات الصحية ،ليذا السبب ا تيدت إدارات
المستشفيات ىذه اييام وتحت

غط الحا ة الماحة إلى إدخال سياسات وبرامج لاسريطرة

عاى الالدوا وتجايف فرق ت م متخصصين لتنفيذ ىذه البرامج.

البيئة الصحية
تتجون البيئة داخل المستشفى من المفردات التالية:
البناية  :أ تصميم الردىرات  ،صراةت الالمايرات والوسرائل المتاحرة لتسرييل سرير الالمرل
في مختاف أقسام و مرافق المستشفى ايخرا
اليواء :إدامة اليواء الصحي.

الماء  :السالي لت ييز الماء الصحي .
المطبخ :الالناية بنظافة المطبخ ايدوات المستالماة لاطبخ .
الغسيل  :التالامل مع الغسيل  ،طرق مالة ونقاو.
النفايات  :مع وتصريف النفايات الالامة والطبية بشجل ي من السالمة .

التنظيف  :الغسل  ،التطيير  ،الطرق المتبالة في إدامة و تنفيذ ايعمال المنزلية.

المطبخ )Kitchen
يقرروم المطرربخ الرئيسرري فرري المستشررفيات بتزويررد المر ررى الراقرردين وايف رراد الالرراماين

بو برات الطالررام عارى مرردار اليروم ،وعنررد عرردم اةىتمرام بترروفير الشرروط الصررحية الالزمررة
يؤد إلى تفشي الالدوا بين مستياجي الطالام.
فاةىتمام بالنظافة الشخصية لاجوادر الالاماة وفالالية الطرق المتبالة فري تنظيرف مجران
تح ير الطالام وايدوات المستالماة .والتي تالتبرر مرن الالوامرل بالغرة ايىميرة لاوقايرة مرن
انتشار الالدوا بين ايفراد .
إدامة مظاىر النظافرة فري المطربخ والتري تشرمل السرقوف  ،ال ردران واير رية مرع ايخرذ

بنظر اةعتبار الفقرات آةتية -:

 عدم استالمال الالربات التي تنقل ايطالمة يغراض أخرا.استالمال أواني وحاويات الطالام مرن النروع النبيرذ اسرتالمال مررة واحردة ) أو الموا ربةواةىتمام بغسل وتطيير ايواني واستالمال ماجينة غسل خاصرة أو اسرتالمال المراء الحرار
والمواد المالقمة في عماية الغسل  ،لم ت فيف ايواني بشجل يد .
التاجيد عاى ت ييز المطبخ بوسائل التنظيف وتامين الميراه الصرالحة لالسرتالمال بشرجلدائم.

عدم السماح لاالاماين باةحتفاظ بمالبسيم أو حقائب اليد داخل المطربخ أو فري منراطقخزن الطالام .
الحفاظ عاى سطوح تح ير الطالام نظيفة بصورة دائمة باإل افة إلرى اةىتمرام بنظافرةمخازن الطالام واة تياد بتوفير الشروط الصحية في المجان برمتو.

-يتم تقديم الطالام حال اةنتياء من تح يره مباشرة .

التخاص من الطالام المتبقي والفائض عن الحا ة واةمتناع عن اةحتفاظ بو .الحرررث عارررى مرررع وتصرررريف النفايرررات برررالطرق الصرررحية المناسررربة ل رررمان السرررالمةلا ميع.
 مرررن ال ررررور إخ ررراع الالررراماين لفحرررص أولررري لاتاجرررد مرررن صرررالحيتيم لاالمرررل قبرررلتاليينيم.

إ راء فحص دور ل مان سالمة الالاماين وتنظيم استمارات خاصة لتوليق المالاوماتال رورية.

الغسيل المصبغة )

:)Laundry

تحمرررل البيا رررات الماولرررة والملقارررة بالبجتريرررا ملرررل الالصررريات السرررالبة لصررربغة غررررام
 )Gram-negative bacilliمن ال يراز الي رمي وايمالراء بشرجل خراص والمجرورات
الالنقودية السالبة المتخلرة .
 تفاد ىز وتحريك الغسيل الماوث عند حماو أو نقاو من مجان إلى آخر قردر اإلمجرانوارتداء المالبس الواقية ألناء التالامل بيا.

 رزم و مع البيا ات الماولة داخل أجياس في منطقة استالماليا. عرردم فرررز وتصنيرررررررررررررف أو شطرررررررررف البيا ررات المسررتالماة فرري منطقررة اسررتالماليا أفي الردىة ،وحدة المريض ).
 و ررع الغسرريل المارروث الرطررب داخررل أجيرراس ة تسررمب بمرررور السرروائل أو اسررتالمالحاويات يسيل غسايا وتطييرىا بالد اةستالمال في منطقة التالامل مع البيا ات .

 عند نقل البيا ات الماولة داخرل أجيراس ي رب تفراد ال رغط عاييرا أو حمايرا قريبرةومالمسة لا سم وذلك لتفاد انلقاب ايجياس أو التالرض لاروخز برربر السررن ات
المستالماة والتي تم التخاص منيا بطريقة غير مالئمة ) نتي ة لو ودىرا داخرل
البيا ات.
 تتبررع اإل رراءات الروتينيررة لغسررل البيا ررات المتسررخة أ باسررتالمال دورة اعتياديررةلاغسل في ماجينرة الغسريل  ،إ رافة المطيررات والمنظفرات المحايرة  ،مرن الممجرن

إ رافة مررادة مبي رة ()bleachعنررد الحا رة لاحصررول عارى بيا ررات نظيفررة ذات
رونق مناسب.
 يف ل عزل البيا ات الماولة عن البيا ات المتسخة داخل وحدة المريض  ،لتسييلالتالامل ماليا داخل شالبة الغسيل المصبغة)  ،أ رزميا داخل اجياس منفصاة.
 تغطية وتغايف البيا ات النظيفة خالل نقايا وطول فترة خزنيا. -اةبتالاد عن حفظ وخزن البيا ات النظيفة عاى ايرض .

 تخزن البيا ات النظيفة في غرفة بدر ة حرارة  )86-86فيرنيايت. الرفوف المستالماة لاخزن تجون بالمواصفات التالية : -باليدة عن ال دران بحوالي  )2-1انج لتسييل عماية التنظيف.

 يرتفررع الرررف السررفاي ح روالي  )6-8انررج عررن ارض الغرفررة بينمررا يجررون الرررفالالاو باليد عن السقف حوالي  )16-12انج .
 تخزن البيا ات النظيفة فقط. اةبتالرراد عررن و ررع و حفررظ البيا ررات النظيفررة عاررى أو داخررل سررطب متسررخ أو رطررب،غررررف مرررع القمامرررة،غرف الخررردمات ،الشررربابيك ،الجراسررري  ،عربرررات النقرررل  ،الجراسررري
المتحرجررة المسررتالماة لنقررل المر ررى  ،المنا ررد  ،الخزانررات والرردواليب الخشرربية  ،غرررف

المر ى أو الغرف المستالماة جمجاتب أو المناطق المخصصة ل مع البيا ات القذرة.

 تحفرررظ عربرررات نقرررل البيا رررات نظيفرررة خاليرررة مرررن التاررروث باسرررتالمال مرررواد التنظيرررفوالمطيرات وتخزن في مناطق نظيفة غير ماولة بشجل وا ب لااليان.
 ي ررب إن تترروفر الوسررائل والتسررييالت الجافيررة مررن أح رواض ومنظفررات مناسرربة لغسررلاييد  ،وغرف خاصة لتبديل المالبس عند اةنتياء من ساعات الالمل  ،لوقاية الالراماين
من انتقال الالدوا نتي ة التالامل المباشر واليومي مع البيا ات الماولة.

 تصميم وت ييز شالبة الغسيل حسب الشروط الصحية:-

تيوية مناسبة .
منا د مناسبة صقياة السطوح سياة التنظيرف مقاومرة لامرواد المطيررة

.
-

عربررات مناسرربة أو حاويررات مخصصررة لحفررظ الغسرريل التنظيررف وأخررررا

ل مع الماوث منو عاى إن تجون مقاومة لامرواد المطيررة المسرتالماة فري
التنظيف.

-

مجرران مخصررص لحفررظ البيا ررات النظيفررة مالررزول عررن منطقررة اسررتقبال
وغسررررل البيا ررررات الماولررررة .لحفررررظ اينسرررر ة المغسررررولة مررررن انتشررررار
الميجروبات خالليا.

 ت ييز الالاماين بمالبس واقية ملل الجفوف  ،الصدار  ،والتاجيد عاى و ود أحواضلغسل اييد في مناطق الغسيل القذر.

 -التاجيد عاى عدم تناول ايطالمة وتح يرىا داخل شالبة الغسيل .

