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مقدمه:
قبل از جنگ حهاني دوم،بخش استريلزاسيون جايي بود كه در آن جا زنان خدماتي بيمارستان باند ها وگاز ها را تا نموده وآماده مي كردندوبه عنوان
"دست راست" اتاق عمل محسوب مي شدند.در دوران بعد از جنگ،نياز به وجود بخشي جهت استرليزاسيون ابزار پزشكي درتمام بيمارستان ها احساس
شد.ابتدا وظيفه بخش استريليزاسيون،استريل نمودن ابزار ووسايل پزشكي بود،ولي بعدهاانجام ساير امور نيز اضافه شد.
: CSSD
استريليزاسيون سرويس يا خدمتي را ارائه مي دهد كهدر آن وسايل،ابزار هاي پزشكي ومنسوجات (لباس،گاز،پارچه)را از تمامي بخش ها دريافت وآماده
سازي نموده وپس از انجام فرايند استريليزاسيون وكنترل نهايي ،آن ها را به واحد هاي مربوطه تحويل مي دهند.
هدف اين مركز فراهم نمودن حداكثر ميزان ايمني بيمار مي باشد.
مزایای : CSSD
کارآیی  :نظارت بر امور پاكسازي،نگهداري واستريليزاسيون به نحو مناسبي سازماندهي مي شود.
بعد اقتصادی  :طول عمر ابزار ووسايل به دليل استفاده درست (در مراحل پاكسازي،آماده سازي واستريليزاسيون)ونظارت دقيق كاركنان متخصص
بخش استريليزاسيون افزايش مي ابد.
ایمنی  :در سيستم هاي متمركز قديمي احتمال شكست د فرايند استريليزاسيون باال بوده است،بطور مثال مي توان به استفاده از روش غلط
استريليزاسيون براي ابزار هاي مختلف اشاره كرد.
زیر ساخت های بخش استریلیزاسیون :
فضاي فيزيكي – سيتم هاي مكانيكي – كف وديوار ها -تهويه -دما ورطوبت – سينك شستشوي ابزار – سيستم اطفاء حريق
فضای فیزیکی بخش : CSSD
-1

قسمت فني

-2

قسمت اداري

-3

قسمت پشتيباني

شايان ذكر است در شرايط استاندارد به ازاي هر تخت بيمارستان يك متر مربع زمين به بخش CSSDاختصاص داده مي شود.
تفکیك قسمت فنی : CSSD
 -1ناحيه كثيف  :جهت پاكسازي وآلودگي زدايي وسايل
 -2ناحيه تميز  :مرتب كردن ،بسته بندي،آماده سازي واستريليزاسيون
 -3ناحيه استريل  :ذخيره سازي وسايل وتجهيزات استريل شده
منابع انسانی مورد نیاز : CSSD
با توجه به شرايط وحجم كاري بيمارستان وتعداد اعمال جراحي در هر يك از نواحي تعريف شده (كثيف،تميز،استريل) نيرو قرار داده مي شود كه هر
از نيروها وظيفه خدمات دهي در آن ناحيه را داشته واجازه ورود به نواحي ديگر را تا اتمام شيفت كاري ندارند مگر با رعايت شرايط استاندارد
وهماهنگي مسئول واحد.
آموزش :

عليرغم نوآوري هاي به وجود آمده در زمينه ضد عفوني واستريليزاسيون با دستگاههاي اتوماتيك استفاده از اين دستگاهها نيازمند اپراتورهاي آموزش
ديده است كه بايد در زمينه فرايند هاي استريليزاسيون كه با آن سروكار دارند اطالعات كافي داشته باشند.
تدوين يك برنامه آموزشي مستمركه شامل مفاهيم ميكروبيولوژي،اصول پاكسازي وضدعفوني واستريليزاسيون،بسته بندي تجهيزات براي استريل
كردن،آماده سازي منسو جات،نحوه بارگذاري اتوكالو،ذخيره سازي ونگهداري وسايل استريل شده،نحوه جمع آوري وسايل آلوده از بخش ها وتوزيع
وسايل استريل شده وچگونگي استفاده از وسايل حفاظت فردي باشد.
تجهیزات بخش : CSSD
تجهيزات استاندارد موجود در بخش : CSSD
 -1اتوكالو بخار(تعداد وحجم دستگاه بسته به حجم كاري مراكز درماني متفاوت است)
 -2دستگاه پالسما(جهت استريل نمودن اقالم حساس به حرارت )
 -3دستگاه سيلر(جهت سيل نمودن كاغذ هاي ويوپك)
 -4قفسه بندي مشبك از جنس استيل (با رعايت استانداردهااعم ازارتفاع از سطح زمين وفاصله از ديوارو)...
 -5سختي گير آب (براي سختي گيري آب ورودي دستگاه ها)
 -6ميز كار استيل
 -7ترالي استيل چرخ دار
پیشنهادات :


آموزش مستمر وبروزهمه افراد مجموعه اعم از پزشك،پرستار وكمك پرستار



آگاهي دادن به افراد در خصوص فرايند وچرخه استريليزاسيون وهزينه هاي آن



نهادينه كردن اين مسئله كه هر يك از افراد خود به شخصه مسئول اموال مورد استفاده مي باشد.



زمانبندي وبرنامه ريزي دقيق براي بخش ها در خصوص ارائه خدمات به مددجو،وارسال منظم وبابرنامه وسايل وتجهيزات براي امر
استريليزاسيون به جهت جلوگيري از خواب بيش حد ويا فشار كاري بيش از حد براي دستگا ههاي استريليزاسيون

يكي از دغدغه هاي واحد  CSSDدر مراكز درماني كم رنگ جلوه داده شدن وكم اهميت شمردن اين بخش مي باشد،در صورتي واحد  CSSDاز نظر
كار آيي واهميت موضوع ،قلب بيمارستان بحساب مي آيد.در بيمارستان هاي آموزشي پرستاران وپزشكان آموزشي به دليل عدم دلسوزي الزم وشايد
عدم وجود مس ئوليت واحد در سيستم مسائل ومشكالتي را به وجود مي آورند كه مي تواند بار مالي سنگيني براي مركز باشد كه عبارتند از :
عدم استفاده صحيح از ابزار ووسايل وتجهيزات،باز نمودن بي رويه وبي مهاباي ست ،پگ ويا هر گونه بسته استريل ،در نظر نگرفتن شرايط بحران از
نظر نياز به تجهيزات ،ابزار ووسايل به دليل عدم آگاهي از اهميت موضوع  ،ناديده گرفتن هزينه هاي صرف شده براي استريليزاسيون

