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الوقاية من مخاطر الجهاز التنفسي من خالل 
معدات الحماية الشخصية 



ي   ي ذلك قناع الوجه الطب 
 
فسي الكمام التن,  توفر أدوات الحماية التنفسية بما ف

.عالي الكفاءة وأجهزة الحماية التنفسية لتنقية الهواء بالطاقة 

المحتوى

1

ي 
 
 مجال يتم توفير اختبار مالئمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة لجميع العاملير  ف

.الرعاية الصحية 
2



• Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing.

ي  ي ذلك قناع الوجه الطب 
 
أجهزة الحماية الكمام التنفسي عالي الكفاءة  و ,  توفر أدوات الحماية التنفسية بما ف

التنفسية لتنقية الهواء بالطاقة 

االختيار السليم واستخدام أجهزة حماية الجهاز 
:التنفسي 

تعد أدوات حماية الجهاز التنفسي ❑
مثل أقنعة الوجه الطبية الكمام 
التنفسي عالي الكفاءة  وأجهزة 
واء الحماية التنفسية لتنقية اله

.بالطاقة 
أمثلة عىل معدات الحماية ❑

الشخصية المستخدمة لحماية 
هم من اإلصابة  مرتديها وغير

.  بالعدوى التنفسية
من المهم التعرف عىل االختيار ❑

السليم وفهم االختالفات بير  
.األنواع المختلفة من هذه األدوات



ي  الجراحي / قناع الوجه الطب 

ي بشكل صحيح ، فإنه يس/ إذا تم ارتداء قناع جراحي ⮚ اعد طب 
ي قد تحت

ة أو الرذاذ الب  وي عىل بمنع قطرات الجسيمات الكبير
يا)جراثيم  وسات وبكتير ل فم ، مما يمنعها من الوصول إ( فير

ن للعاب كما أنه يساعد عىل تقليل تعرض اآلخري. وأنف مرتديها
.مرتديها وإفرازات الجهاز التنفسي الخاصة به

ا أقنعة ال يجب مشاركة أقنعة الوجه ويمكن تصنيفها عىل أنه⮚
جراحية أو للعزل أو إلجراءات طب األسنان أو لإلجراءات 

.الطبية



.أقنعة الوجه ليست مخصصة لالستخدام أكير من مرة

ل إذا كان القناع تالفا أو رطبا أو متسخا ، أو أصبح التنفس من خال
قناع القناع صعبا ، فيجب إزالته والتخلص منه بأمان واستبداله ب

.جديد ؛ يجب ممارسة نظافة اليدين بعد استبدال القناع

ي  ب الجراحي ملوثا بمجرد استخدامه ويج/ يعتي  قناع الوجه الطب 
.التخلص منه عىل الفور





ي / أنواع القناع الجراحي / مستويات الحماية المختلفة  الطب 

:النوع األول/ 1المستوى 
لإلجراءات الطبية لألغراض العامة ، حيث ال يكون مرتديها معرضا لخطر رذاذ الدم أو سوائل الجسم أو 

ل عىل سبي)لحماية الموظفير  والمريض من التعرض للرذاذ  الذي قد يحتوي عىل الكائنات الحية الدقيقة 
(.المثال ، يزور المريض المصاب بعدوى الجهاز التنفسي العلوي العيادة الطبية

ي / 2المستوى 
:النوع الثان 

ي أقسام الطوارئ أو طب األسنان أو تغيير الضمادات عىل الجروح الطفيفة أو التئام الجرو 
 
ح لالستخدام ف

(.عىل سبيل المثال ، إجراءات المناظير )حيث قد يحدث الحد األدن  من التعرض لرذاذ الدم 

:النوع الثالث/ 3المستوى 
ي الرئ ى واإلنعاش القلب  وي يتم استخدامها لجميع العمليات الجراحية ، واإلسعافات األولية للصدمات الكي 

ي أي منطقة يكون فيها عامل الرعاية الصحية معرضا لخطر رذاذ الدم أو سوائل الجسم 
 
عىل سبيل )، أو ف

(.المثال ، جراحة العظام ، إجراءات القلب واألوعية الدموية



اءةالكمام التنفسي عالي الكف

الكمام التنفسي عالي الكفاءة هو اداه حماية 
ه تنفسية مصممة لتحقيق مالءمة قريبة جدا للوج
ن للمستخدم وتنقية فعالة للجسيمات المنقولة ع

.طريق الهواء



حي الكمام التنفسي عالي الكفاءة الجرا

 فقط يوىص باستخدام الكمام التنفسي عالي الكفاءة الجراحي •
ي مجال الرعاية الصحية ا

ن فن لذين لالستخدام من قبل العاملي 
يحتاجون إل الحماية من كل مخاطر العدوى المنقولة عن 

.طريق الهواء 
راحية أو ال يتم استخدام الكمامات التنفسية عالية الكفاءة الج•

.الحاجة إليها خارج أماكن الرعاية الصحية



كفاءةإعادة االستخدام و االستخدام الممتد للكمام التنفسي عالي ال

:االستخدام الممتد للكمام التنفسي عالي الكفاءة 

ي أن يتم إرتداء نفس الكمام لعدة إجراءا•
ت لنفس يشير االستخدام الممتد للكمام عالي الكفاءة يعب 

.األنشطة / المريض دون الحاجة إل إزالة الكمام عالي الكفاءة بير  هذة اإلجراءات 

ي منطقة رعاية واحدة •
 
مع العديد من المرض  ( جناح أو قسم)يجب أن يكون االستخدام الممتد ف

ساعات كحد أقىص أو بناء عىل 8)المصابير  بنفس العامل الممرض التنفسي لمناوبة واحدة فقط 
كة المصنعة (.تعليمات الشر



:إعادة االستخدام المحدود الكمام التنفسي عالي الكفاءة

ي لقاءات مت•
 
عددة مع تشير إعادة االستخدام إل ممارسة استخدام نفس الكمام التنفسي ف

.المرض  ولكن إزالته بعد كل لقاء
مرات عىل األكير أو وفقا 5يتم استخدام القناع من قبل مرتديه ويتم التخلص منه بعد •

كة المصنعة .  لتعليمات الشر
ي الكمام•

ي يمكن إغالقه دون ثب 
 
ي كيس ورف

 
.  احتفظ بالكمام التنفسي ف



• Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing.

ي   القناع الطب 
الجراحي والكمام  التنفسي عالي الكفاءة/ الفرق بير 

كمام تنفسي عالي الكفاءة ي  الجراحي /الكمام الطب  االدوات

يقلل من تعرض العاملير  الصحيير  

الهباء الجوي)الهباء الجوي والرذاذ 

ية والرذاذ الغير محتوي عىل مواد زيت

(.فقط

مقاومة السوائل وتحمي مرتديها من رذاذ سوائل 

ها من السوائل الخطرة يحمي  الجسم أو غير

اآلخرين من رذاذ  الجهاز التنفسي الخاص 

.بمرتديها

االستخدام المقصود 

والغرض منه

كجزء من معدات الوقاية الشخصية 

حت المستخدمة أثناء رعاية المريض ت

ة احتياطات العزل لألمراض المنقول

. عن طريق الهواء

كجزء من معدات الوقاية الشخصية 

المستخدمة أثناء رعاية المريض تحت 

احتياطات العزل لألمراض المنقولة عن طريق 

ي 
 
الرذاذ أو العمليات الجراحية أو التحكم ف

.مصدر العدوى التنفسية

ي 
 
يستخدم ف



• Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing.

ي   القناع الطب 
الجراحي والكمام  التنفسي عالي الكفاءة/ الفرق بير 

كمام تنفسي عالي الكفاءة ي  الجراحي /الكمام الطب  االدوات

وهي مصممة لتناسب بإحكام ، مما 

يخلق ختما بير  وجهك وكمام التنفس

ة عالي الكفاءة و يتطلب اختبار المالءم

وفحوصات ختم المستخدم

تناسبها بشكل فضفاض ، تاركة فجوات بير  

ال يتطلب اختبار المالءمة أو . القناع ووجهك

.فحوصات ختم المستخدم
مالئم

ت تم اختباره لكفاءة ترشيح الجسيما

ي، باإلضا شيح البكتير
فة إل وكفاءة الي 

.مقاومة السوائل والقابلية لالشتعال

تم اختباره لكفاءة ترشيح الجسيمات وكفاءة

ي، باإلضافة إل مقاومة الس شيح البكتير
وائل الي 

.والقابلية لالشتعال اختبار



:مب  يتم إعادة اختبار مالئمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة 

كرار اإلختبار يجب إجراء إختبار المالئمة قبل إستخدام الكمام التنفسي عالي الكفاءة ويجب ت
.كل عام 

ي الوزن؛ 
ن
ي تتطلب اختبار ]عند  حدوث تغيي  ف

ا إضافيا للمالءمة تشمل األمثلة عىل الحاالت الت 
، أو جروح للعامل الصحي عىل سبيل المثال ال الحرص ؛ فقدان الوزن ، أو الجراحة التجميلية

[.وندبات الوجه ، أو تركيب أطقم األسنان 



هو اختبار يعتمد اختبار المالءمة النوعي 
ال  و يستخدم حاسة التذوق أو / عىل نعم 

الشم أو رد الفعل عىل المادة الموجودة  
للكشف عن الترسب إل الكمام التنفسي 

.عالي الكفاءة

اختبار نوع و المقاس المالئم من الكمام التنفسي عالي الكفاءة



آلة لقياس الكمية يستخدم اختبار المالءمة الكمي 
ذوق و ال يعتمد عىل حاسة الت. الفعلية للترسب للكمام 

أو الشم أو رد الفعل عىل المادة للكشف عن الترسب، 
(  عامل المالئمة)نتيجة عددية تسىم وينتج عنه 

مطلوب 100وعامل المالءمة الذي ال يقل عن 
.للكمامات التنفسية عالية الكفاءة

اختبار نوع و المقاس المالئم من الكمام التنفسي عالي الكفاءة



أجهزة الحماية التنفسية لتنقية الهواء بالطاقة 

ي :  هي معدات
ن
ي الملوثات ف

تحىمي المستخدم و تنق 
الهواء باستخدام آلة ضغط الهواء تعمل بالبطارية 

ي الخوذة
ن
.لتوفي  هواء نظيف ف

اءة تزود هذه األجهزة بفالتر تنقية الهواء عالية الكف
ي ذات قدرة لتنقية للهواء بنسب( هيبا فلي  )

ة والت 
.٪ أو أكي  99.97



أجهزة الحماية التنفسية لتنقية الهواء بالطاقة 

ن ع ن الصحيي  :ىل أن يتم تدريب وتعليم العاملي 

تنقية جمع وتفكيك  أجهزة الحماية التنفسية ل⮚
الهواء بالطاقة 

ي  االستخدام السليم بعد التنظيف والتطه⮚
تنقية الهواء تغيي  فالتر أجهزة الحماية التنفسية ل⮚

بالطاقة  
استبدال البطارية⮚



شكرا


