
 "کنترل عفونت و استریلیزاسیون در دندانپزشکی"

  مقدمه و هدف :

کــه بــه یکــی از بــزرگ تــرین و ســل و.... Bباتوجه به شیوع عفونت هــاي واگیردارماننــد ایــدز و هپاتیــت 
مخاطرات سالمتی انسان تبدیل شده اند ، روشهاي پیشگیري و کنترل انتقال این عفونت ها درکل جامعــه 

حرفــه دندانپزشــکی درمعــرض خطرانــواع ارائه خدمات دندانپزشکی اهمیت فراوانی دارد .و از جمله مراکز 
وسیعی از میکروارگانیسم هاي موجود درخون و بزاق بیماران می باشد . ایــن میکروارگانیســمها میتواننــد 

ی و توان بــه واســطه ســابقه بیمــاري قبلــمیسبب ایجاد بیماري عفونی شوند. چون تمام بیماران مبتال را ن
معاینه بالینی شناسایی نمود بایستی احتیاطات الزم در برخوردبا همه بیمــاران رعایــت شــود وبــه همــین 
دلیل دندانپزشک هربیماري را باید بطورجدي آلوده تصورکند. از طرف دیگر ، کارکنا ن دندانپزشکی قطعــا 

ساســی (اصــلی )در پزشــکی و کنترل عفونت ،یک موضــوع ا آلوده نیستند اما میتوانند منشا عفونت باشند.
دندانپزشکی ،انتقال بیماري هاي واگیراست . میکروارگانیسم ها عامل بروز  عفونتها و بیماریهــاي مختلفــی 
دربدن انسان هستند و به میزان زیادي در طبیعت وجود دارند. استریلیزاسیون به حذف تمام اشکال زنــده 

وســایل  ح ، حجــم مــایع و... کمــک مــی کنــد.و بیولوژیکی موجود دریک ناحیــه خــاص ماننــد یــک ســط
دندانپزشکی که از طریق آنها عفونــت قابــل انتقــال مــی باشــد بــه ســه دســته بحرانــی ، نیمــه بحرانــی و 

  .غیربحرانی 

براي نفوذ به داخل بافت نرم یا استخوان مورد استفاده قرارمی گیرنــد و بیشــترین خطــر  ،وسایل بحرانی
  .  ند و باید با حرارت استریل شوند مانند سوزن یا فیکسچر ایمپلنت انتقال عفونت را دار

وسایلی هســتند کــه درتمــاس بــا مخــاط یــا پوســت غیرســالم قرارمــی گیرنــد و ،  وسایل نیمه بحرانی
خطرانتقال عفونت در آنها کمتر است . ازآنجــا کــه بیشــتر وســایل نیمــه بحرانــی در دندانپزشــکی تحمــل 

ا استفاده از حرارت استریل شوند. اگروسیله نیمه بحرانی ،به حرارت حســاس اســت حرارت را دارند ، باید ب
ضدعفونی کننده هاي سطح باال ، استریل کننده هــا و ، باید با ضدعفونی کننده سطح باال ضدعفونی شود .

ضدعفونی کندده هاي تایید شده توسط مراجع ذي صــالح بایــد برچســب هــاي خاصــی داشــته باشــند و 
  رخانه سازنده به دقت رعایت شود .دستورات کا



،کمترین خطر انتقال عفونت را دارنــد. ایــن اجســام فقــط بــا پوســت ســالم درتمــاس  وسایل غیربحرانی
هستند که به صورت سدي موثر درمقابل میکروارگانیسم ها عمل می کند . دربیشــترموارد ، تمیــز کــردن 

جهت ایــن اییدشده توسط مراجع بهداشتی وسپس ضدعفونی کردن با یک ضدعفونی کننده بیمارستانی ت
ازآنجایی که ممکن است تمیز یا ضدعفونی کردن وسایل غیربحرانی سخت باشــدیا  کفایت می کند.وسایل 

به سطوح آسیب برساند استفاده از پوشش هاي حفاظتی یک بارمصرف روي سطوح مــی توانــد جــایگزین 
  خوبی باشد .

ریل شدن نیاز ندارند ، سه درجه زیاد ، متوسط و کــم از ضــدعفونی براي وسایل مراقبت از بیمار که به است
  کنندگی و براي سطوح محیطی دودرجه متوسط و کم مورد استفاده قرار می گیرند .

بخش استریلیزاسیون باید داراي دستگاه استریل کننده و سایرتجهیزات مربوط به آن وفضاي کــافی بــراي 
خنک کردن آنها باشد. روشهاي استریل کردن عبارتند از : استریل با بخارتحــت بارگذاري وسایل ، تخلیه و

فشار(اتوکالو)، بخارشیمیایی غیراشباع و حرارت خشک . که دراین بین استریل کردن با بخــار ،اقتصــادي ، 
و براي وسایل بحرانی و نیمه بحرانی پیچیده و غیرپیچیده که به حرارت و رطوبت حســاس نیســتند مــورد 

  تفاده قرار می گیرند. اس

ــف  ــاي مختل ــکی و روش ه ــت در دندانپزش ــرل عفون ــت کنت ــان دادن اهمی ــه نش ــن مطالع ــدف از ای ه
 استریلیزاسیون می باشد .
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  نتایج:

دندانپزشکی امروز یک چالش جدي براي حفظ سالمت بیمارارائه می دهدتاثیر وکارآیی کنترل عفونــت در 
مطب دندانپزشکی براي ایمنی بیماران ضروري اســت وبرنامــه هــاي کنتــرل عفونــت شــامل تمیزکــردن و 

نپزشــکی استریلیزاسیون وسایل و دستگاههاي با استفاده مجدد دندانپزشکی اســت . کــادر بهداشــتی دندا
جهــت بایستی قبل از استریلیزاسیون وسایل را تمیزکنند وبه شــکلی کــه صــدمه اي بــه آنهــا وارد نشــود 

عفونت متقاطع ، عفونت ثانویه اي است  که بــه علــت انتقــال میکــرب از بیمــاردیگر  استریل انتقال دهند.



ا ) ، گســترش عفونــت هــایی ایجاد شده است . انتقال میکروارگانیسم هاي مضر (اغلب ،باکتریها و ویروسه
که بین مردم ،وسایل دندانپزشکی ویا بدن دیده میشود میتواندباعث بروز بسیاري مشکالت شوند بنــابراین 

  کارکنان پزشکی براي اطمینان از ایمین وسایل و تمیزي محیط کاربسیارتالش می کنند.

  بحث:

از ایمنی باالي بیمارو کاهش ریســک  سنجش عملکردي کنترل عفونت به طور موثرو کارآ ، براي اطمینان
عفونت متقاطع ضروري است . هدف از کنترل عفونت دردندانپزشکی کاهش یــا حــذف تمــاس بیمــاران و 
اعضاي گروه دندانپزشکی با میکروارگانیسم ها ست . این براي کارکنان اصلی دندانپزشکی ضــروري اســت 

بایستی باندازه کافی بــراي درك نحــوه شســتن و که وسایل دندانپزشکی تفکیک و استریل شوند. کارکنان 
استریل کردن وسایل و همچنین بکارگیري متدهایی که بهترین نتیجــه را بــراي وســایل و لــوازم بدهــد ، 

  آموزش ببینند .


