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انتقال االنتان( سلسلة)حلقة 
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األسنانطرق انتقال االنتان في طب 

:االنتان في الممارسات السريرية لطب األسنان عن طريقينتقل 

.  التنفسيةوالمفرازتباللعاب، الدم : التماس

.  وخز اإلبر: الدم

.  استنشاق الرذاذ الملوث أو القطيرات: الهواء

https://manara.edu.sy/

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/

https://manara.edu.sy/


بالتماس االنتان انتقال 

اإلنتانانتقالهو:المباشرالتماس•
يرئيسبشكل)الجسديالتماسعبر
.(األيديعبر

اناإلنتانتقال:المباشرغيرالتماس•
سبتماهيالتيالملوثةاألدواتعبر
كالجروحالخطرةالمريضأجزاءمع

.المخاطيةواألغشيةالمفتوحة
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انتقال اإلنتان عبر الهواء

انماورذاذبشكلفقطليسالمسبباتتتواجدأنيجب•

ةفترطيلةحيةالبقاءعلىقادرةتكونأنأيضا  

الذيبالشكلاستنشاقهايتمحتىالهواء،فيتواجدها

.اإلنتانحدوثيحرض

:بالعادةيحققهالشرطهذاإن•

Mycobacteriumالرئويللسلالممرضالعامل•
tuberculosisجدارهبسببالتجفافيقاومالذي

.الدسمعلىالحاويالخلوي

السلجرثومةمنللحمايةالجوهريةالوقايةإجرءات•
عاليللغبارالعزلشديدةكماماتارتداءهوالرئوي
.النعومة
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عبر الدماإلنتان انتقال 

د فيروسات التهاب الكب: وخز اإلبر الملوثة•
وفيروس نقص (  HBV, HCV)االنتاني 

.(HIV)المناعة المكتسب 

ينتقل العامل الممرض من دم العاطي إلى •
.الدورة الدموية للشخص المتلقي

األمرضإن المادة الناقلة لإلنتان في •
.دمالفيروسية المذكورة هو بشكل رئيسي ال

توائه كما يعتبر اللعاب مصدر إنتاني بسبب اح•
.على كميات من دم المريض المصاب

:يتعلق خطر العدوى بعدة عوامل منها•
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منهايتعلق خطر العدوى بعدة عوامل 

.تركيز الفيروس في دم الناقل-

. الدم المنقولةكمية -

.مدة التعرض للدم الملوث-

.للمتلقيالحالة المناعية -

.التماسالجلد واألغشية المخاطية أثناء حالة -
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نتانإجراءات الصحة القياسية للتقليل من خطر انتقال اإل

:القياسيةالصحةإجرءاتمنالهدف

.اناإلنتمنالسنيالوسطفيالعاملينحماية▪

الكادرإلىالمرضىمنالعدوىانتقالمنع▪
.وبالعكسالطبي

ينالعاملعبرالمرضىمنالعدوىانتقالمنع▪
.اآلخرينالمرضىإلى

يةالسنالعيادةفيالعاملينكاملعلىيجب▪
بكاملااللتزامالمرضىمعبتماسهمالذين

عنالنظربغضالقياسيةالصحةإجراءات
.العيادةبواقعأوالمريضعنداإلنتانحالة

:التاليةاإلجراءاتاتباعمنالبدلذلك؛▪
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غسل وتطهير األيدي

اإلجراءاتأهمهيوتطهيرهااليدينغسيل•
يفالشخصيةوللحمايةالعدوىانتقاللمنع

.السنيةالعيادة

نصابوجهازعلىيحتويأنيجبمغسلكل•
.سائلمطهروجهازسائل

مهمة؟األيدينظافةلماذا•

لللعوامشيوعا  األكثراالنتقالطريقهي✓
.الممرضة

.وميةالجرثللمضاداتالمقاومةانتشارتقليل✓

.الصحيةبالرعايةالمرتبطةالعدوىمنع✓
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االعتبارات الهامة قبل تطهير اليدين والساعدين

Important Considerations Before Scrubbing Hands and 
Arms

.وقصيرةمقلمةمساعديهأوالجراحللطبيباألصابعأظافرتكونأن✓

,مالخوات,اليدساعةنزع)معراةمساعديهأوالجراحللطبيبالواحدةالذراعتكونأن✓
.(..واألساور

انفيلقناعومرتديا  ,بالكاملمغطىمساعديهأوالجراحللطبيبالرأسشعريكونأن✓
.مالئمفموي

.قصيرةأكمامذونظيفلقميصمرتديا  مساعديهأوالجراحالطبيبيكونأن✓
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غسل وتطهير األيدي

األيدينظافة مستحضرات فعالية 

.جيد: العاديالصابون •

.أفضل: للجراثيمالمضاد الصابون •

.األفضل: ذو أساس كحوليغسول •

كن هو األفضل ولالجراحي الغسيل يعتبر •
ال نحتاجه كأطباء أسنان ألنه مكلف 

.فقط أخصائي الجراحةويحتاجه 

األيديتعريفات نظافة 

.والصابونبالماء غسل األيدي •

األيدي بمنظف يحتوي عامل مضاد غسل •
.جرثومي

.لاأليدي بمستحضر يحوي على الكحوغسل •

.حينالجرااأليدي قبل العمليات من قبل تطهير •

غسل األيدي له دور فقط بتقليل : مالحظة•
.الجراثيمكمية 
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غسل وتطهير األيدي

األيديغسلاستطباب❑

هاءاالنتبعد,العالجقطععند,معالجةكلقبل•
ارتداءعنالنظربغضالمعالجةمن

.القفازات

.المناعةمثبطيالمرضىمعالتماسقبل•

,المفرزات,اللعاب,الدممعالتماسبعد•
.النزسوائل

ناقلأوإنتانيمريضمعالتماسبعد•
.للعدوى

.الملوثةالسطوحأواألدواتمعالتماسبعد•

.القفازاتنزعبعد•
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كيفية تنظيف األيدي

.افرك راحتي األيدي ببعضهما البعض•

ع راحة اليد اليمنى فوق ظهر اليد اليسرى م•
.األصابع وبالعكستشابك 

.افرك راحتي األيدي مع تشابك األصابع•

ام ظهر األصابع مقابل لراحتي األيدي مع احك•
.األصابع

فرك دوراني لإلبهام األيسر مقبوض برحة•
.اليد اليمنى وبالعكس

فرك دوراني لألمام والخلف مع أصابع اليد •
اليمنى مقبوضة في راحة اليد اليسرى 

.وبالعكس
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Scrubbing Techniquesتقنيات تطهير اليدين والساعدين 

:لها وجهين هامين 

 طريقة الغسيل لليدين والساعدين.

ا المدة الزمنية التي يجب أن يستمر به
.الغسيل لليدين والساعدين 

ة يوضح الجدوالن المتتاليان الحقا  طريق
منية الغسيل لليدين والساعدين، والمدة الز

.لذلك
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Stroke surgical scrub technique using 
disposable brush  Procedure:

 Open scrub brush package, retain nail file, and wet brush

 Wash hands and arms briefly, clean nails with file, and rinse well; keep the water running during the entire 
procedure and control it by foot or knee pedals

 Dispense additional soap from dispenser if needed; use brush side for nails and hands and either side for arms.

 Keep your hands higher than your elbows throughout the procedure

 Scrub in this order:

❖ 30 strokes per surface

❖ fingers/thumb have four surfaces

❖ interwebbing of each finger

❖ ventral, dorsal, and lateral surface of hand

❖ four surfaces of the forearm to 2 in. above elbow

❖ progress from fingers to elbow

❖ repeat opposite hand and arm

❖ rinse both, keeping hands and arms elevated above waist, allowing water to drain off elbow

 During the scrub, rinse brush and arms several times at each level

 Discard brush into receptacle provided

 Final rinse: rinse arms so that the water runs from the hands down to the elbows

 Turn off faucet; keep hands and elbows away from body

 Enter operating room, opening door with back

 Dry hands and arms with towel provided by scrub nurse 
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Timed surgical scrub using disposable 
brush

Length of scrubbing time

Initial—10 min

Between cases—3 min

After isolation case—5 min

Scrubbing procedure

Scrub in this order:

10-min scrub       5-min scrub       3-min scrub

Under fingernails                      1 min                   1 min               0.5 min

Fingers and hands                    5 min                   3 min               1.5 min

Wrists

Forearms to 2 in.                     4 min                   1 min               0.5 min

above elbows
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اعتبارات خاصة بنظافة األيدي

.الجلدجفافلمنعاليدينمراهماستخدام•

عنايةالمنتجاتتوافقاالعتباربعيناألخذ•
النفطيةالزيوت)القفازاتمعباأليدي
كرمبتلفتسببقدالبتروليةواألسس
.(للقفازات

.قصيرةاألظافر•

.االصطناعيةاألظافرتجنب•

األصابعواكسسواراتمجوهراتتجنب•
.القفازاتتمزقالتي

.التطهيربعدبالماءالغسلعدم•
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القفازات وحيدة االستخدام

:ليةيجب ارتداء القفازات في الحاالت التا❑

عند التماس المباشر مع الدم أو اللعاب أو•
.غيرها من المواد الملوثة

عند خطر التعرض لوخز اإلبر واألدوات •
.الحادة

عند لمس األشياء أو المواد أو السطوح •
(.مثل الطبعات الملوثة بالدم)الملوثة 

عند الفحص اليدوي للجروح والغشاء •
.المخاطي
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القفازاتالشروط الخاصة باستخدام 

احتمالبوبسبمجددا  التلوثحدوثبسببالقفازاتنزعبعدفورا  اليدينتطهيريجب•
.القفازاتنثقاباأوالصنعسوءعنالناتجالنفوذية

.تطهيرهابعدحتىالقفازاتاستخدامإعادةعدم•

.مرئيةغيرثقوبحدوثإمكانيةبسببالقفازاتتعقيمعدم•

.البيئةبحمايةتتعلقألسبابالمطاطيةالقفازاتتستخدم•

جاهتالمريضأوالطبيبلدىحساسيةوجودعندالمطاطمنالخاليةالقفازاتتستخدم•
.األسبابلنفسالبودرةمنالخاليةأوالمطاط،

.الرخيصةالمنتجاتوتجنبالجودةعاليةالقفازاتاقتناء•
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ارتداء القفازات المعقمة

Gowning and Gloving

A

B C

D E
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المريول أو)المالبس الواقية 
(الصدرية

أوللدمالجلدتعرضلتجنبضرورية•
الجسمسوائلمنغيرهاأواللعاب
.اإلنتانية

عندفقطالواقيةالمالبستبديليجب•
ليسإذ,الواضحاالتساخوعندالحاجة

الواقيةالمالبستبديلالضروريمن
.مريضكلبعدأويوميا  

الدمبرذاذالتلوثاحتمالعنديفضل•
هلس(البالستيكمن)مئزرارتداءواللعاب
الطبيبمالبسلحمايةبالماءالتنظيف
.الواقية
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الكمامات والنظارات الواقية

تشكلاحتمالعندالكماماتلبسيجب•
أوالدمأوالحفربرادةتناثرأورذاذ

.اللعاب

النظاراتارتداءيجبالحاالتهذهفي•
.الشخصيةالحمايةألجلالواقية

.واألنفالفمالكمامةتغطيأنيجب•

تفقدذلكعندألنهاتبللهاعندتبديلهايجب•
.الترشيحعلىقدرتها
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إجراءات تجنب وخز اإلبر واألدوات الحادة

.التشتتوعدمالعملعلىالتركيز•

لمسدونبعبواتهاالحادةاألدواتتناول•
.باأليديالحادةاألجزاء

عندإالثانيةمرةاإلبرةتغطيةعدم•
.سكوبطريقةوباستخداملذلكالحاجة

.معا  والمحقنةاإلبرةمنالتخلص•

أوثنيهاأوالحادةاألدواتكسرعدم•
.قصها
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إجراءات تجنب وخز اإلبر واألدوات الحادة

يقةضبالستيكيةبعبواتمنهاالتخلص•
.لالختراقمانعةالفتحة

نمقريبا  البالستيكيةالعبواتوضع•
الحادةاألدواتاستخدامالجاريالمنطقة
.فيها

منألكثرالحادةباألدواتالعبوةملءعدم•
.أرباعهاثالثة

منالتخلصعندسميكةقفازاتارتداء•
ذلكفيبماالطبيةالمخلفاتجميع

.الحادةالنفاياتعلىالحاويةالعبوات
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المتخذة عند التعرض للجروح أو وخز اإلبر اإلجراءات 
الملوثة

.الجرحاألجسام األجنبية التي دخلت إزالة •

.يمكنالمناطق المكشوفة بالماء الجاري بأسرع ما غسل •

.قليال  ثم الضغط عليه بشاشة معقمةالجرح ينزف ترك •

العين بالماء فقط عند تعرضها للتلوثغسل •

أو المواد الكاوية لتنظيف الجرحالمطهرات استعمال عدم •

الحدثتوثيق •

من خلو الشخص المسبب لإلصابة من أي مرض إنتانيالتأكد •

د من للمصاب فحوص دموية مصلية دورية للتأكمصاب بعدوى ما يُجرى كان المريض إذا •
.انتقال العدوى إليهعدم 
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اإلصابةللوقاية من خطر 

.الدم الملوثسميكة وأحيانا  مضاعفة عند التماس مع ارتداء قفازات •

الواقيةوالنظارات الكمامات ارتداء •

الحذر مع األدوات الحادةالتعامل •

األيدي بعد االنتهاء من العالجتطهير •

Bالفيروسي ضد التهاب الكبد اللقاح •

https://manara.edu.sy/

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/

https://manara.edu.sy/

