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 المطهرات والمعقمات

 

 والفاٌروسات البكترٌا لتل اجل من استخدامها ٌتم كٌمٌائٌة مواد هً
 االسطح وعلى والحٌوان االنسان جلد على استخدامها وٌتم الضارة
 مختلف انتشار من الحد هو الرئٌسً والغرض (الجماد) المختلفة
 مالمسة طرٌك عن تنتمل ان الممكن من التً العدوى أنواع

 .االسطح
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 االحياء على للقضاء تستخذم التي الوىاد هي (antiseptics) الوطهراث•
 بتراكيس وتكىى الوخاطيت واالغشيت االًساى جلذ على لالهراض الوسببت الذقيقت

 .الوعقواث في تتىاجذ التي تلك عي هٌخفضت

 االحياء لقتل تستخذم كيويائيت هىاد ايضا هي (disinfectants) الوعقواث اها•
 تركيس الزاد كلوا . عاليت بتراكيس وتكىى االسطح أًىاع هختلف على الذقيقت
 .الجراثين هي كبيرة ًسبت على القضاء في قذرته زادث كلوا الوعقن

 الفرق بين المطهرات و المعقمات
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 :أنواع المطهرات
 Alcohols:الكحولٌات -

 الكحولىأما المحالٌل ذات األساس . ال ٌتم استخدام الكحول على األغشٌة المخاطٌة والجلد المصاب-

 .ثانٌة 30لمدة تستخدم لتطهٌر الٌدٌن 

 
 Chlorhexidineالكلورهٌكسٌدٌن -

 .تُستخدم هذه المطهرات مع الجروح المفتوحة -

 
 Antibacterial dyeالصبغات المضادة للبكترٌا -

 .هذه المطهرات لعالج الجروح والحروق-

 
  :(Peroxide and permanganate والبرمنجناتالبٌروكسٌد  -

 .المفتوحةالجروح هذه المطهرات تُستخدم كغسول للفم ومع -

 
 (Halogenated phenol derivative الهالوجٌنٌةمشتمات الفٌنول -

 .والمحالٌل المنظفة الطبىالصابون  فىوتُستخدم هذه المطهرات -

 
 Mouthwashغسول الفم  -

 التىعالج التهابات الفم والمضاء على المٌكروبات أو االلتهابات  فىتستخدم  التىأنواع المطهرات من -

 .تصٌب اللثة

المٌام بالتطهٌر ضد مسببات المرض،  فىغٌر فعال : بٌروكسٌد الهٌدروجٌن المعروف بماء األكسجٌن -

 .لكنه فمط ٌمكن استخدامه لتنظٌف الجروح الملوثة البسٌطة
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 :أنواع المعممات

ٌتم استخدام العدٌد من الفئات الواسعة من المعممات فً المنازل والمنشآت التجارٌة 

 ..شٌوعا  والصناعٌة والطبٌة، وفٌما ٌلً العدٌد من األنواع األكثر 
 Quaternary Ammonium Compoundsاألمونٌوم الرباعٌة مركبات  -1

: المستشفٌات وكافة المراكز الصحٌة، وذلن لعاملٌنفً ٌتم استخدام هذا المعمم -

المضاء على المٌكروبات ومسببات فً لتكلفته المنخفضة ولفاعلٌته السرٌعة 

 .األمراض التى تتوافر فى المراكز الصحٌة

 

 
 Alcoholsالكحولٌات  -2

، (إٌثانول)الكحول ٌُستخدم كمطهر وكمعمم، ومن بٌن مركباته الكحول اإلٌثٌلً -

الكحولٌات فعالة ضد مجموعة كبٌرة من البكترٌا والجراثٌم وتُستخدم بتركٌزات 

عالٌة لتطهٌر األسطح لكنها متطاٌرة ال تبمى لفترة طوٌلة على األسطح لمتل 

فعالة أكثر من % 70-60الجراثٌم كما أنها لابلة لالشتعال، والكحولٌات بتركٌز 

 %.95-90المركبات التى تتواجد بتركٌز 
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مركبات الكلور  - Chlorine Compounds): 
التعمٌم وتمضى على مسببات األمراض بما فٌها الفٌروسات  فىالكلور مادة فعالة 

 فىإال أنها من الممكن أن تسبب تهٌج .. المماومة وهى سرٌعة المفعول وغٌر مكلفة 

أخذ الحذر منها عند  ٌنبغىلذا .. الجلد وتعمل على تآكل األسطح أو تغٌر لونها 

 التىأن الكلور ٌُعد من أنواع المعممات  أىاستخدامها على األسطح باختالف أنواعها، 

.0.4 - 0.2بنسبة  مائىمحلول  فىتستخدم لألسطح ولٌس على الجلد وتكون مخففة   
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- الٌود مركبات  Iodophors 
- تعمٌم المعدات واألدوات الطبٌة، لكن الٌود لد ٌسبب  فىتم استخدام الٌود 

.تنبعث منه منفرة التىلون السطح كما أن الرائحة  فىتغٌٌر   

 
- مركبات الفٌنول  - Phenolic Compounds 

- مركبات الفٌنول تستخدم كمعممات، وهى فعالة جدا  ضد البكتٌرٌا والفطرٌات 

والفٌروسات، لكنها شدٌدة الُسمٌة وتسبب تآكل السطح أثناء مهاجمتها 

.تتواجد علٌها التىللمٌكروبات   
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-  Aldehydes األلدهٌدات  
- لمتل البكتٌرٌا %  0.5الذى ٌُستخدم كمعمم بتركٌز  الفورمالدهٌدومن مشتماته 

 والفطرٌات والفٌروسات

- .ولكن ببطء وٌستخدم أٌضا فً تعمٌم أدوات الجراحة واألدوات الطبٌة  

- تسبب مرض السل، وفعالٌتها  التىوهى من المركبات الفعالة ضد البكترٌا 

تظهر  التىلكن هنان األنواع األخرى من البكترٌا .. مرتبطة بالتركٌزات العالٌة 

مماومتها لهذه المركبات، ومن بٌن اآلثار السلبٌة المرتبطة باستخدامها أنها تسبب 
.ومشاكل صحٌة أخرى( الربو)أزمة الصدر   
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 التعاهل هع االًسكاباث

الذي ٌحدث فً بعض األلسام  األزدحامٌحدث لعدة أسباب منها  إنسكاباتحدوث 

، أو عدم التركٌز أفراد الطالم (والحوادث األسعافلسم )الطبٌة فً أولات معٌنة 

 أهمالفً أواخر ساعات العمل أو بسبب  واألجهاد األرهاقالعمل أو  ظغطالطبً من 
 بعض العاملٌن وغٌرها من المسببات الكثٌرة
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 إنسكاباتالتخصصات الطبٌة فؤحٌانا  تكون  بؤختالففً المرافك الصحٌة  إلنسكابات

سائلة وأحٌانا صلبة، ولد تكون بٌولوجٌة وأحٌانا كٌمٌائٌة أو مشعة، ولكنها تتشابه فً 

أنها مواد خطٌرة وتسبب مشاكل صحٌة للعاملٌن المتعرضٌن لها واألفراد المرٌبٌن من 

:، وهذه بعض من أنواعهااإلنسكاباتمكان   

 

عٌنات الدم فً معامل التحالٌل خالل إجراء  إنسكابات: دماء المرضى إنسكابات

.أكٌاس الدم فً مصارف الدم خالل التخزٌن إنسكباتعلٌها أو  األختبارات  

مثل أكٌاس البول للمرضى المصابٌن بمٌكروبات : سوائل جسم المرٌض إنسكابات

معدٌة، أو البراز السائل من مرضى مصابٌن بالكولٌرا، أو لًء مرٌض مصاب 
.بجراثٌم معوٌة خطٌرة، أو مخاط وبلغم مرضى ٌعانون من داء السل الرئوي وغٌرها  



 12 © 2022إدارة المخاطر الباٌولوجٌة فً المختبرات   : الدورة التدرٌبٌة -كلٌة الطب البٌطري  -جامعة الموصل 

إطباق المزارع البكتٌرٌة الصلبة والسائلة فً معمل األحٌاء الدلٌمة  إنسكابات

.بالمختبر الطبً  

إنسكابات عند نمل سالل النفاٌات الطبٌة الناتجة من مرضى فً ألسام األمراض 

.السارٌة والمعدٌة  
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 إنسكاباتالتخصصات الطبٌة فؤحٌانا  تكون  بؤختالففً المرافك الصحٌة  إنسكابات

سائلة وأحٌانا صلبة، ولد تكون بٌولوجٌة وأحٌانا كٌمٌائٌة أو مشعة، ولكنها تتشابه فً 

أنها مواد خطٌرة وتسبب مشاكل صحٌة للعاملٌن المتعرضٌن لها واألفراد المرٌبٌن 

:، وهذه بعض من أنواعهااإلنسكاباتمن مكان   

 

عٌنات الدم فً معامل التحالٌل خالل إجراء  إنسكابات: دماء المرضى إنسكابات

.أكٌاس الدم فً مصارف الدم خالل التخزٌن إنسكباتعلٌها أو  األختبارات  

مثل أكٌاس البول للمرضى المصابٌن بمٌكروبات : سوائل جسم المرٌض إنسكابات

معدٌة، أو البراز السائل من مرضى مصابٌن بالكولٌرا، أو لًء مرٌض مصاب 

بجراثٌم معوٌة خطٌرة، أو مخاط وبلغم مرضى ٌعانون من داء السل الرئوي 

.وغٌرها  

إطباق المزارع البكتٌرٌة الصلبة والسائلة فً معمل األحٌاء الدلٌمة بالمختبر  إنسكابات

.الطبً  

عند نمل سالل النفاٌات الطبٌة الناتجة من مرضى فً ألسام األمراض  إنسكابات
.السارٌة والمعدٌة  
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اإلنسكاباتاإلجراءات العامة المتبعة لتنظٌف  نمودج  

 

.اإلنسكابالمنطمة الملوثة التً حدث بها فٌها إخالء .1  

.إزالة التلوث أو العدوى من العٌن أو جلد الشخص الذي تعرض للتلوث فوراصرورة .2  

.الوحدة المسئولة عن إدارة المخلفات الطبٌة بالمرفك الصحًإبالغ .3  

.اإلنسكابمن المهم جدا تحدٌد طبٌعة   

.جمٌع العاملٌن غٌر الضالعٌن فً عملٌة التنظٌف إذا كان عامل التلوث خطٌرا  إخالء .4  

.المالبس الوالٌة لألشخاص المشتركٌن فً عملٌة التنظٌفتوفٌر .5  

.للجرحًاإلسعافات األولٌة والرعاٌة الطبٌة تمدٌم .6  

.المنطمة للحٌلولة دون ولوع المزٌد من الحوادثتؤمٌن .7  

.اإلنسكاب إنتشارالحد من   

وجمع المادة الملوثة، وال ٌجب التماط األشٌاء الحادة بالٌد بل بالمعدات  اإلنسكابالسٌطرة على 

.الخاصة بذلن، وٌجب وضع األشٌاء الملوثة والمستخدمة فً التنظٌف فً أكٌاس أو أوعٌة مناسبة  

.تجفٌف وتطهٌر منطمة التلوث والمعدات المستخدمة  

.الوالٌة وإزالة التلوث عنهاالصدرٌة خلع   
.عملٌة المعالجة أثنتاءطلب العناٌة الطبٌة إذا كان التعرض لمادة خطٌرة لد حدث   
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بمختلف أنواعها لامت عدة شركات  اإلنسكاباتأخٌرا، ألهمٌة التعامل السلٌم مع 

المختلفة فتجد  اإلنسكاباتتجارٌة بتوفٌر مختلف أنواع األدوات للتعامل مع حاالت 

البٌولوجٌة مثل الدم وسوائل الجسم  إنسكاباتطمم أدوات مخصص لتعامل مع 

 إنسكاباتالمواد الكٌمٌائٌة وطمم أخر للتعامل مع  إنسكاباتوطمم أخر للتعامل مع 

.الزئبك وهكذا  
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