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می گیرند.  رمیلیون نفر در دنیا تحت عمل جراحی قرا 313 بیش از ، ساالنه WHO 2016بر اساس گزارش سال 

      نی محسوب یکی از مهمترین و اصلی ترین نوع عفونت های بیمارستا SSIعفونت های ناشی از زخم جراحی 

را  دالر بیلیون 10هزار تخت روز بستری اضافه می شود که هزینه ای بالغ بر  400موجب  SSIدر امریکا  می گردند.

در پی را  یییون یوروبیل 19ی شوند و هزینه ی مبتال م SSIهزار نفر به  500در اروپا ساالنه بیش از  تحمیل می کند

برابر  5الی  SSI 3ریسک ابتالء به  در کشورهای با درآمد کم و متوسط WHOبر اساس بررسی های  .دارد

آمارها  می شوندمبتال  SSIبه  در این کشورها یک نفر از هر ده بیمارکشورهای با درآمد باال است به گونه ای که 

          مبتال  SSIزنی که زایمان می کنند به  5یک نفر از هر  و استاوضاع در قاره سیاه وخیم تر  نشان می دهد

آماده سازی بیمار و محل عمل پیش از  ؛به متغییرهای مختلفی از جمله SSIاگر چه بروز عفونت های می شوند. 

جراحی )پرپ و درپ مناسب(،رعایت الزامات بهداشت دست و انجام صحیح اسکراپ توسط کارکنان ارایه دهنده 

و رعایت اقدامات آسپتیک حین عمل جراحی  صحیح پروفیالکسی دارویی اجرایخدمات تشخیصی و درمانی، 

وسایل و بازفرآوری غیر ایمن و نادرست  ی جراحی،عفونت هابروز از دالیل مهم یکی  است اما بی شک وابسته 

و  ،خطا در اجراآموزشدانش، نقص درکمبود  موثر در این خصوص پارامترهای مهم ترین ابزار پزشکی می باشد که

 می باشد.  پزشکیابزار و وسایل  Reprocessingعدم مانیتورینگ، پایش و کنترل کیفی فرآیند 

ابزار و  Reprocessingپزشکی یکبار مصرف به عنوان آلترناتیو  طی سالیان متمادی استفاده از ابزار و تجهیزات

رویه ای جهان شمول بوده و این فرآیند اگر چه  تبلیغ و بکار گرفته شده است ترویج، Reusableتجهیزات 

مختص ایران نیست اما به نظر می رسد سیاست های غلط گذشته مبنی بر نادیده و کم اهمیت انگاشتن فرآیند 

ضدعفونی و  شستشو،، عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت های Reusable  آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی



به  عدم وجود راهنماها و گاییدالین های جامع و کاربردی ،ردر بیمارستان های کشو استریل ابزارهای پزشکی

 و سازماندهی شده از سوی ذینفعان این ابزار بافرهنگ مصرف گرایی غیرمسوالنه  و پیاده سازی همراه ترویج

استفاده از  سالیان اخیر موجب شده است تا مجریان ناراضی و افزون خواهبرخی و همکاری منفعت طلبانه  همراهی

این وضعیت هزینه جاری زیادی به سیستم بهداشت و  ومیزان چشمگیری افزایش یابد این وسایل در ایران به 

 .نموده است درمان ایران تحمیل

    از سوی دیگر کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بودجه کافی که ادامه اجرای برنامه تحول نظام سالمت را در 

چشم انداز بیش از پیش رده بود با تحریم های یکجانبه و غیرمنصفانه امریکا علیه ایران هاله ای از ابهام فروب

بازفرآوری » همزمانی این وضعیت با ابالغ دستورالعمل  است. مواجه کردهچالش  با صنعت درمان ایران رااقتصادی 

ها را به راه انداخته  از سوی وزارت بهداشت موجی از انتقادات و گمانه زنی« مجدد و ایمن وسایل پزشکی

علمی دانسته و ابالغ آن را در شرایط کنونی تنها به منظور اساس  و است.منتقدان این دستورالعمل را فاقد پایه

 کاهش جزیی و دستوری هزینه هاممکن است صرفه جویی و کاهش دستوری هزینه ها می دانند آنها می گویند 

 اما این فرآیند حاصل شود عدم کاربرد ابزار و وسایل یکبار مصرف پزشکی پیرو اجرا این دستورالعمل و به دلیل

هزینه های درمان آنتی ظهور در نهایت موجب افزایش میزان بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی و به دنبال آن 

از راه به نتیجه مصداق بارز هزینه های بستری و یا هزینه های نقص عضو و مرگ بیمار می شود و در  بیوتیکی،

 هرچند وزارت بهداشت معتقد است ابالغ دستورالعمل بیراهه رفتن و اتالف منابع و افزایش بیشتر هزینه ها است.

مذکور بر اساس مستندات علمی انجام شده است و اساساً به تحریم ها ارتباطی ندارد بلکه رویه ای است که در 

 چه می گویند؟ دنیا چه می کند؟ و در نهایت و یک سوال اما رفرنس ها و فکت های علمی دنیا انجام می شود.

 ؛ بازفرآوری و استفاده مجدد از ابزار و وسایل پزشکی یک بار مصرف؛ آری یا خیر؟ اساسی

پاسخ  تشریح دقیق تر موضوع و بررسی ابعاد مختلف آن و رسیدن به دیدگاهی کامل تر به منظور یافتنبرای    

و توصیه های سایر سازمان های بین المللی و نتایج برخی  WHO، نظر  FDAهای بررسی گاییدالین  باال سوال

 به شرح زیر ضروری می نماید که در ادمه به اختصار به بیان آنها خواهیم پرداخت.ت مرتبط مطالعا
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