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 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت

 درمان معاونت

 باليني خدمات تعالي و بيمارستاني مديريت دفتر

 

 

 انعطاف يتقابلبا  ي دستگاه های آندوسكوپاستريليزاسيون  سطح باال/ ضد عفوني دستورالعمل
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 :مقدمه 

سکوپ       ستم کیفی برای فرآوری مجدد آندو سی سانیدن احتمال خطر  هابرقراری  از عفونت  سرایت جهت  به حداقل ر

،  "فرآوری مجدد آندوستتتکوپ ها"رعایت مراحل و روش های اجرایی  به منظورالزامی استتتت  بیماری به بیمار دیگر 

آموزش و مهارت آموزی کارکنان، اندازه جهت دستتتیابی به آن که  می باشتتدصتتیحیت بالینی کارکنان ریربا الزامی 

   محسوب می شوندگیری / ممیزی بالینی و مدیریت کیفیت از اجزاء پایه 

ریل به منظور کمک به بیمارستان ها و استفاده کادر بالینی و تیم مدیریتی بیمارستانی جهت دستیابی به      دستورالعمل 

ستگاه های آندوسکوپ ، توسا دفتر مدیریت بیمارستانی  معاونت درمان        روشی پایا و معتبر جهت فرآور  ی مجدد د

مییدی ( که در ستتایت ریل قابل دستتتیابی استتت،  20017با اقتباس از تازه ترین منابع علمی ) به روز شتتده در نانویه 

 ارائه می شود   

 

 
 https://www.cdc.gov/hicpac/recommendations/flexible-endoscope-reprocessing.html  

 

 

 

 

  2انعطاف  يتقابلبا  يآندوسكوپدستگاه های  1فرآوری مجدد گام های ضروری برای 

 ، انعطاف یتقابلبا  های آندوستتکوپریل در فرآوری  مجدد  "هفت گام ضتتروری "رعایت منستتجم  و تبعیت کامل از 

توستتتا تمامی کارکنان درگیر در فرآیند جهت تنتتتمین ایمنی بیماران  در تمامی بو  ها و واحد های ارائه کننده                

 خدمات اسکوپی و نیز در تمامی واحد های فرآوری الزامی است: 

 :3قبل از تميزی  -1مرحله

سازنده جهت      تجهیزات جانبی و  انعطاف تیقابلبا های آندوسکوپ  مرحله قبل از تمیزی انجام از دستورالعمل شرکت 

تبعیت نمایید  بیفاصتتله بعد از اتمام  آندوستتکوپی بیمار، به منظور می باشتتند، مجدد  استتتفاده  قابلیت که دارای  آن 

                                                           
1 Reprocessing  
2Flexible Endoscope  
3 Pre Cleaning  
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شکل گیری و ایجاد بیوفیلم    شگیری از  سکوپ    4پی سطوح داخلی و خارجی آندو شروع    "قبل از تمیزی همرحل"،  در  را 

 نمایید      

 :5بررسي نشتي دستگاه آزمون -2مرحله

سیمت کارکرد             ستگاه برای تایید  شتی د سی ن صورتی که آزمون برر شروع مرحله      آندر  ست، قبل از  ضروری ا

شت             سی ن سازنده، برر شرکت  ستورالعمل  ستگاه ، با تبعیت از د ستی د ستگاه را انجام دهید  این آزمون   یتمیزی د د

آسیب و صدمه به سطوح خارجی و کانال های داخلی دستگاه را که می تواند منجر به ضد عفونی نامناسب و آسیب          

 تعیین می نماید    را بیشتر به دستگاه شود ، 

  :6دستي دستگاه) شستشوی(تميز نمودن  -3مرحله

دستتتتگاه  ترشتتتحات و خون( بر روی ستتتطوح خارجی و کانال های داخلی  با توجه به این که باقی ماندن مواد آلی )

شود،         می توانند آندوسکوپ   سطح باال  ضد عفونی  ستگاه را به    سبب کاه  اثر بوشی محلول های  تمیزی دستی د

دستگاه  و با رعایت چارچوب زمانی استریلیزاسیون  / 7با اجرای گام های ریل قبل از ضد عفونی سطح باال طور دقیق 

 انجام دهید    ، " تمیزی دستی آندوسکوپ ها  "پیشنهادی شرکت سازنده درخصوص زمان 

 دستي :  )شستشوی( تميزی مراحل 

 با تبعیت از دستورالعمل شرکت سازنده: 

i     تمامی سطوح دستگاه را برس بزنید 

ii   شستشوی دستگاه  آب پر فشار بگذرانید   در داخل تمامی کانال ها،  تیوب ها و اتصاالت  قابل 

 : 8چشمي(بازرسي ری )بص  بررسي-4مرحله

ستی   شمی(      بعد ازاتمام مرحله تمیزی د صری )چ صورت  ب ستگاه و تجهیزات جانبی آن  ، به  سی نمایید  د با   .را برر

آندوستتکوپ و تجهیزات به بازرستتی بصتتری آندوستتکوپ می توان از تمیزی  و ستتیمت فیزیکی و عدم وجود آستتیب 

ستگاه های        صری  د سی ب صل نمود  بازر سکوپ  جانبی آن اطمینان حا و برخی دیگر از تجهیزات پیچیده ممکن  آندو

 باشد  جهت بزرگنمایی و دقت در بررسی بصری نوری و یا سایر روش ها استفاده از عدسی است نیازمند 

 :  ضد عفوني يا استريليزاسيون-5مرحله

                                                           
4Biofilm  
5 Leak Testing 
6  Manual Cleaning  
7  High Level Disinfection 
8 Visual Inspection  
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 /بعد از اتمام مراحل تمیزی و بررستتتی بصتتتری آندوستتتکوپ، ضتتتد عفونی با محلول های ضتتتد عفونی ستتتطح باال 

سازنده را به                   شرکت  صیه های  سازنده انجام دهید   تو شرکت  ستورالعمل  ساس د ستگاه را بر ا سیون د ستریلیزا ا

های ضد عفونی یا استریل کننده  و   صورت صحیح، کامل و دقیق در ارتباط با نوع و غلظت و مدت استفاده از محلول    

کار بفرآیند یا به طور مثال بکار گیری دستگاه های خودکار آندوسکوپ شور، به منظور افزای  کارآیی و اثر بوشی      

  بندید   

 : 9انبارش -6مرحله

 انبارش مناستتباندوستتکوپ و تجهیزات جانبی آن ،  مراحل شتتستتتشتتو و ضتتدعفونی / استتتریلیزاستتیونبعد از اتمام  

و روند خشک شدن دستگاه      شود  و تجهیزات جانبی آندستگاه   به  همی تواند مانع از آلودگی مجدد و صدم دستگاه   

 د ارتقاء بوش را

 به صورت عمودی قرار دهید:  با مشوصات ریل در بسته  دستگاه آندوسکوپ و تجهیزات جانبی آن را در کابینت  

i        ارتفاع ، عمق و عرض کابینت نگهداری آندوسکوپ ها متناسب با ابعاد دستگاه آندوسکوپ به نحوی باشد که

 از خم شدن و مارپیچ قرار گرفتن دستگاه و یا تماس آن با کف کابینت پیشگیری شود   

ii  انبارش افقی آندوسکوپ قابل انجام است ، در صورتی که مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده است    

 

 10مستند سازی -7مرحله

ضتتد عفونی ستتطح باالی  رعایت شتتده را در هر بار اجرا ثبت نمایید   برای تنتتمین کیفیت   /روش  استتتریلیزاستتیون 

درخواستتی بیماران، ثبت و مستتند ستازی     مواردآندوستکوپی و یا در صتورت ضترورت جهت گزارش در ارتباط با    

 . ضرورت داردمراحل 

 

 

 

 منابع: 

 
 Essential Elements of a Reprocessing Program for Flexible Endoscopes – 

Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee. CDC. HICPAC . provide on: (https://www.cdc.gov/hicpac/). 

                                                           
9Storage 
10 Documentation 
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