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نبذة عن تخصص فني تعقيم في الكويت

قسم التعقيم المركزي
وهــو عبــارة عــن منطقــة مركزيــة داخــل المستشــفى يتــم فيهــا إســتالم األدوات مــن جميــع
أقســام المستشــفى حيــث يتــم تنظيفهــا وتحضيرهــا للتعقيــم ثــم تعقيمهــا وتخزينهــا إلمــداد
جميــع أقســام المستشــفى بإحتياجاتهــا مــن المســتلزمات المعقمــة بمعنــى آخــر هــو مصنــع
المستشــفى للمســتلزمات المعقمــة ســواء اآلالت أوالمغلفــات ذات االســتخدام الواحــد.

منــذ إنشــاء مستشــفى الصبــاح عــام  1966اقتضــت الحاجــة الــى إنشــاء قســم تعقيــم لتلبيــة خدمــات
التعقيــم لــذا تــم إنشــاء قســم تعقيــم مركــزي مصغــر بمســاحة صغيــرة وذلــك مــع توفــر عــدد محــدد
مــن معــدات و أجهــزة التعقيــم والعمالــة الفنيــة .
حتــى عــام ( )1990كانــت األيــدي العاملــة مــن فئــة الممرضييــن الذيــن اجتــازوا دورة تدريبيــة عــن أساســيات
التعقيــم خــال عامــي  1980 - 1975ولكــن مــع التطــور والتوســعات فــي الخدمــات الصحيــة فــي جميــع المجاالت ،
اقتضــت الحاجــة الــى عمالــة فنيــة متخصصــة ( فنــي تعقيــم ) لضمــان تقديــم خدمــات التعقيــم
بالطريقــة الصحيحــة وقــد تــم آنــذاك توســعة مبنــى قســم التعقيــم المركــزي الواقــع خلــف مستشــفى
الــوالدة ( منطقــة الصبــاح الصحيــة ).
فــي فبرايــر عــام  2012تــم افتتــاح  CSSD Supperفــي إجمالــي مســاحة 7000م 2فــي منطقــة الصبــاح
الصحيــة بحيــث يغطــي خدمــات التعقيــم فــي جميــع المستشــفيات الواقعــة فــي منطقــة الصبــاح الصحيــة
والمراكــز التخصصيــة والمســتوصفات التابعــة لجميــع المناطــق الصحيــة فــي الكويــت ( اجمالــي عــدد
العمالــة الفنيــة .124
فــي عــام  1991قامــت وزارة الصحــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب بإعــداد (
دورة فنــي تعقيــم ) تخصصيــة  -مدتهــا عاميــن يحصــل فيهــا المتخــرج علــى شــهادة دبلــوم فنــي تعقيــم .
 CSSDمــزود بأحــدث األجهــزة والمعــدات بحيــث يبلــغ عــدد أجهــزة التعقيــم بالبخــار  12وعــدد  12أجهــزة
تنظيــف وتطهيــر ( كبيــرة الحجــم ذات بابيــن ) وعــدد  2اجهــزة التنظيــف بالموجــات فــوق الصوتيــة .باالضافــة
الــى عــدد كبيــر مــن اجهــزة االغــاق الحــراري وعــدد  3أجهــزة التعقيــم بااليثيليــن اوكســايد وعــدد  2أجهــزة
التعقيــم بالبالزمــا وعــدد  2أجهــزة التعقيــم بالحــرارة الجافــة.
أحــدث التقنيــات تتضمــن نظــام التتبــع لــاالت ( نظــام الحاســوب ) ونظــام التحميــل األوتوماتيكــي ألجهــزة
التنظيــف والتطهيروالتعقيــم باالضافــة الــى نظــام التعبئــة األوتوماتيكيــة للمحاليــل الكيميائية للغســاالت
كمــا تتوفــر عــدد  2أجهــزة تنظيــف وتطهيــر المناظيــر المرنــة .
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السلم الوظيفي وااليدي العاملة

العمالة الفنية

رئيس قسم التعقيم
المركزي

االيدي العاملة الفنية في قسم التعقيم المركزي-عام 2014

شعبة التدريب
والتاهيل

فني
التعقيم  /التمريض

االيدي الفنية العاملة في المستشفيات والمراكز التخصيصة التابعة
للقطاع الحكومي

فني أول

فني تعقيم

فني مساعد تعقيم

تمريض  /فني خدمات
تمريضية

 10سنوات خدمة

 5سنوات خدمة

عند التعيين

الهيئة التمريضية
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مهام قسم التعقيم المركزي :
 إعــداد السياســات التشــغيلية ألقســام التعقيــم وخطــوات العمــل داخلهــا مــع متابعــة العمــل فــي جميــعالمراكــز التخصصيــة .

دورة العمل داخل قسم التعقيم المركزي

 تدريب األيدي العاملة على خطوات العمل الفني حسب سياسة التشغيل المعتمدة . تقديــم خدمــات التعقيــم لغالبيــة المستشــفيات والمراكــز التخصيصــة فــي منطقــة الصبــاح الصحيــةباالضافــة الــى جميــع المســتوصفات فــي جميــع المناطــق الصحيــة  .تصميــم ومراجعــة مخططــات أقســام
وشــعب التعقيــم فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص واعتمادهــا وتقديــر العمالــة المطلوبــة .
 وضع  quality assuranceأوراق متابعة لجميع خطوات العمل داخل . documentation CSSD المرور االشرافي لشعب التعقيم الرئيسة في المستشفيات والمراكز التخصصية تقديــم الــدورات بأنواعهــا ( التاهيليــة ) والتدريــب المســتمر والمشــاركة فــي الــدورات والمؤتمــرات داخــلوخــارج الكويــت .
 التواصل مع المستخدمين ( الممرضين في المستشفيات ) للتعرف على مدى جودة الخدمات المقدمة. المشاركة في ( دورة فني تعقيم ) دبلوم فني تعقيم بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. المشــاركة فــي اللجنــة الخاصــة بتقييــم العينــات وتحديــد المواصفــات المطلوبــة لالجهــزة والمعــداتالتابعــة والمــواد األوليــة قبــل الشــراء .
 تقديم اإلستشارة الفنية وإلستفسارات المتعلق بالتعقيم في القطاعين الحكومي واألهلي . تدريب من يتم ترشيحه من ممرضين في القطاع الخاص للعمل في التعقيم . الدورات التدريبية المستمرة ال تزال تعقد بصفة مستمرة لضمان زيادة التوعية والتطوير للعاملين . -متابعة التطور في مجال  ( qualityاوراق المتابعة )T.doc /

ينقسم العمل داخل قسم التعقيم المركزي الى  3مناطق رئيسية
 -1المنطقة الملوثة :منطقة ازالة التلوث
 -2المنطقة النظيفة :منطقة اعادة التجميع والتغليف
 -3منطقة التعقيم :منطقة أجهزة التعقيم بأنواعها
باالضافــة الــى منطقــة المخــازن بأنواعهــا ،منطقــة الغســيل األخضــر ويراعــى أن يكــون مدخــل اســتقبال
المــواد الملوثــة مفصــوال عــن منطقــة توزيــع االالت المعقمــة كمــا يجــب توفيــر مناطــق خاصــة بالتبديــل
واالســتراحة لأليــدي العاملــة .
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منطقة ازالة التلوث  -المنطقة الملوثة

منطقة أجهزة التعقيم بأنواعها

يتــم بهــا اســتقبال وفــرز االالت الجراحيــة الملوثــة ومــن ثــم القيــام بتنظيفهــا وتطهيرهــا امــا يدويــا او
باســتخدام أجهــزة التنظيــف والتطهيــر ويراعــى االلتــزام بالمالبــس الوقائيــة الكاملــة.

يتــم بهــا تعقيــم المغلفــات باســتخدام
أجهــزة التعقيــم المتنوعــة ...
البخار
البالزما
االيثيلين أوكسايد
الحرارة الجافة .

اجراء اختبارات الكفاءة ألجهزة
التعقيم بالبخار

أجهزة التعقيم بالبالزما

أجهــزة التنظيــف بالموجــات فــوق فــرز االالت الملوثــة قبــل عمليــة
التنظيــف والتطهيــر بالغســاالت
الصوتيــة

تحميل أجهزة التنظيف والتطهير

أجهزة التعقيم بااليثلين أوكسايد
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