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تعتبــر نوعيــة وجــودة المياه المســتخدمة في أنظمة غســيل الكلــى ذات أهمية 
حاســمة للمريــض، حيــث نوعيــة الميــاه تعتبــر شــرط أساســي لنجــاح العــاج وذلك 
الن مرضــى غســيل الكلــى قــد يتعرضــون لعــدد كبيــر مــن الملوثــات فــي الميــاه 
المســتخدمة للغســيل الكلــوي إذا لــم يتــم االهتمــام بجودتهــا. ومــن هــذا 
المنطلــق تقــوم ادارة صحــة البيئــة بتطبيــق برامــج مراقبــة جــودة ميــاه الغســيل 
الكلــوي بمراكــز غســيل الكلــى التابعــة للــوزارة والــذي يهــدف إلــى المحافظــة 
علــى صحــة وســامة مرضــى الفشــل الكلــوي مــن خــال توحيــد السياســات 
ــك  ــاه الغســيل الكلــوي وكذل ــة جــودة مي واإلجــراءات المنظمــة للعمــل بمراقب
نمــاذج االشــراف والتقاريــر االحصائيــة أســوة بمــا هــو معمــول بــه عالميــً لتحقيــق 

البرنامــج أهدافــه وغاياتــه المرجــوة علــى أكمــل وجــه.

ضمــان جــودة ميــاه الغســيل الكلــوي للمحافظــة علــى صحــة وســامة مرضــى 
الفشــل الكلــوي الذيــن يخضعــون للغســيل الكلــوي.

تقــوم ادارات صحــة البيئــة بالمناطــق وبالتنســيق مــع مشــرفي مراكــز غســيل 
ــاه بمراكــز  ــق البرنامــج فــي وحــدات معالجــة المي الكلــى باإلشــراف علــى تطبي
الكيميائيــة  للمعاييــر  مطابقتهــا  مــدى  مــن  للتحقــق  الكلــوي  الغســيل 
والجرثوميــة والســموم المطلوبــة وتنفيــذ الزيــارات اإلشــرافية مــن خــال نمــوذج 

ــوي. ــيل الكل ــاه الغس ــة مي ــات معالج ــى محط ــراف عل اإلش

مقدمة

الهدف العام

تعريف برنامج مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي
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ــاه الغســيل الكلــوي مــن خــال مطابقتهــا للمواصفــات . 1 ضمــان ســامة مي
والمعاييــر المطلوبــة.

عمــل الفحوصــات علــى جــودة ميــاه الغســيل الكلــوي بالمؤسســة الصحيــة . 2
لمعرفــة الحالــة الجرثوميــة والكيميائيــة والســموم للميــاه.

ــة . 3 ــبة والفعال ــة المناس ــراءات التصحيحي ــة لإلج ــات المعني ــاذ الجه ــان اتخ ضم
ــاه الغســيل الكلــوي. ــة وجــود مشــكلة فــي جــودة مي فــي حال

التأكــد مــن أن كافــة مســتلزمات العمــل الازمــة مــن أجهــزة قيــاس حقليــة . 4
ومســتلزمات أخــذ العينــات وغيرهــا متوفــرة بصــورة منتظمــة.

التأكــد مــن فعاليــة واســتمرارية برامــج الصيانــة الوقائيــة الدوريــة لمحطــات . 5
معالجــة ميــاه الغســيل الكلــوي. 

التفتيــش الــدوري للتأكــد مــن أن جميــع معــدات محطــة ميــاه الغســيل . 6
الكلــوي فــي حالــة تشــغيلية جيــدة.

التأكــد مــن اســتيفاء محطــات معالجــة ميــاه الغســيل الكلــوي للمواصفــات . 7
ــة وفقــا لمعاييــر جمعيــة التقــدم والنهــوض باألجهــزة  التشــغيلية المطلوب
 Association for the Advancement of Medical( األميركيــة  الطبيــة 
Instrumentation -AAMI( وكذلــك المعهــد الوطنــي االمريكــي للمعاييــر

)American National Standards Institute)ANSI

ــن . 8   لضبــط جــودة اداء االجهــزة والمعــدات المســتخدمة فــي معالجــة وتخزي
وتوزيــع ميــاه الغســيل فــي مراكــز الغســيل الكلــوي وكذلــك فــي تحضيــر 

التراكيــز ومــاء الغســيل.    

علــى . 9 للعامليــن  الصحيــة  الســامة  اشــتراطات  كافــة  توفــر  مــن  التأكــد 
معالجــة ميــاه الغســيل الكلــوي مــن تدريــب وتطعيــم وتوفيــر واســتعمال 

وســائل الحمايــة الشــخصية.  

االهداف الخاصة
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إدارة الصيانــة هــي الجهــة المســئولة عــن توفيــر مــا يكفــي مــن الميــاه الصالحــة فــي 
المنشــأة الصحيــة ومرافقهــا طــوال األربعــة وعشــرين ســاعة فــي جميــع أيــام األســبوع.
ــن  ــغلة ولك ــركة المش ــب الش ــوي حس ــيل الكل ــاه الغس ــة مي ــل معالج ــف مراح تختل

ــة مراحــل وهــي:   ــة المعالجــة خــال ثاث بشــكل عــام تتــم عملي

مراحل عمليه معالجة مياه الغسيل الكلوي

المرحلة االولى 

المرحلة الثانية 

المرحلة الثالثة 

ــي  ــا قبــل المعالجــة Pre-Treatment  وه ــة م ــمى مرحل وتس
مرحلــة تتكــون مــن عــدة فاتر تشــمل فــي الغالــب الفاتــر التالية: 

وتســمى مرحلــة المعالجــة أو مرحلــه التناضــح العكســي: 
يســتخدم نظــام التناضــح العكســي )Reverse Osmosis( مضخة 
لدفــع الميــاه عبــر غشــاء أو مرشــح نصــف نافــذ يعمــل علــى إزالــة 
معظــم الملوثــات تقريًبــا بمــا فــي ذلــك البكتيريــا والفيروســات.

تســمى مرحلــة مــا بعــد المعالجــة أو مرحلــة التطهيــر والتــي 
تتــم بواســطة تقنيــه التســخين الحــراري.

فلتر رملي )Sand Filter( إلزالة الشوائب.

فلتر كربوني )Carbon Filter( إلزالة الكلورين. 

فلتــر منقــي )Water Softer( يعمــل علــى ازاله المغنســيوم 
والكالسيوم.

01

02

03
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يفضــل تجنــب وجــود خزانــات لميــاه غســيل الكلــى المعالجــة مــا أمكــن وفــي حالــة 
وجــود خزانــات فيجــب ان يكــون صغيــر  الحجــم قــدر المســتطاع مــع مراعــاة االتي:

•  Stainless( 316 يجــب أن تكــون الخزانــات مــن الفوالذ المقــاوم للصدأ الصنــف
 Medical( أو مــن خزانــات الميــاه الباســتيكية الطبيــة Steel Grade 316

 )Grade PVC Water Tanks
يجــب أن تحتــوي علــى صمامــات إلزالــة الهــواء )De-aeration Valves( فــي  •

ــزان ــن الخ ــفلي م ــزء الس الج
• .)Air Tight Lid( يجب أن تحتوي على غطاء هواء محكم
•  Conical or Bowl( يجــب أن يكــون شــكل الخزانــات قمعيــً متجهــً لألســفل

)Shaped Bottom
•  :)Membrane Filter 0.22µ( ــح ــاء مرش ــى غش ــات عل ــوي الخزان ــب أن تحت يج

 )Ultrafilter or Pyrogenic Filter( مرشــحات دقيقــة أو مرشــحات بيروجينــة
)Distal to the Storage( بعــد منطقــة التخزيــن

الفــوالذ  • مــن  والصمامــات  والوصــات  االنابيــب  خطــوط  تكــون  أن  يجــب 
316 الصنــف  للصــدأ  المقــاوم 

•  pipelines( يجــب أن تكــون خطــوط األنابيــب بعــد نظــام التناضــح العكســي
 )after reverse osmosis system

والتــي  •  )Bends And Blind Loops( العميــاء والوصــات  االنحنــاءات  تجنــب 
تلوثهــا احتماليــة  زيــادة  وبالتالــي  الميــاه  ركــود  فــي  تســاعد  ان  يمكــن 

أنابيب التوزيع يجب أن تكون من:
•  Acrylnitrile Butadiene Styrene (ABS) or Cross linked polyethylene

PEX
ــات  • ــب ذات النهاي ــج األنابي ــب دم ــيل تجن ــدات الغس ــز وح ــم وتجهي ــي تصمي ف

المســدودة )dead-end pipes(، مــع الفــروع غيــر المســتخدمة والصنابيــر 
Unused Branches & Taps التــي يمكــن أن تكــون ملوثــة بالبكتيريــا.

مواصفات خزانات مياه غسيل الكلى وانابيب التوزيع
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يجــب أن يتــم العمــل علــى تطهيــر شــبكة إمــدادات الميــاه بشــكل دوري ووفقــً ألنظمــة 
الشــركة المشــغلة ولكــن فــي الغالــب يتــم اســتخدام الطــرق االتية:

طريقة النظافة والتطهير الروتيني لوحدة 
معالجة مياه الغسيل الكلوي

مهام إدارة صحة البيئة بالوزارة فيما يخص 
برنامج مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي 

 :)Reverse Osmosis Membrane( نظافة الغشاء االسموزي
يجب إزالته أوالً ثم اغاق نظام تشغيل وحدة معالجة مياه الغسيل. •
•  )sodium tripolyphosphate or sodium edetate at pH adjusted to ˃ استخدام )10 

إلزالــة بقايــا الكالســيوم أو اســتخدام )citric acid 2%( إلزالــة كربونــات الكالســيوم
عمل غسيل كامل بالماء بعد ذلك •
• Peracetic Acid or 2% For- 1%( دبعــ الغســيل بالمــاء يجــب التطهيــر باســتخدام

)malin
بعد التطهير يجب امرار وازالة 200-250 لتر من الماء قبل ضخها في االنابيب. •

Distribution System :نظافة وغسيل الخزانات ونظام التوزيع
ــدة 30  • ــن Sodium Hypochlorate 1% لم ــر م ــي 50-100لت ــات بحوال ــلء الخزان ــب م يج

دقيقــة ثــم يمــرر فــي االنابيــب لمــدة 20 دقيقــة ثــم تــزال وبعدهــا تغســل الخزانــات بالمــاء.
• sodi- 1%ــدالً عــن نيمكــ اســتخدام Chlorine Dioxide or Inline Steam or Ozone ب

um hypochlorate
يجب أن يتم التطهير مرة كل شهر على االقل. •
يجب أن يتم التطهير بالحرارة كل اسبوع لخزانات التوزيع. •

اصــدار التشــريعات واللوائــح وتحديثهــا المنظمــة للعمــل ببرنامــج مراقبــة . 1
جــودة ميــاه الغســيل الكلــوي. 

 اإلشــراف علــى مــدى التــزام إدارات صحــة البيئــة بالمناطــق والمحافظــات علــى . 2
أداء مهامهــا المتعلقــة بمراقبــة جــودة ميــاه الغســيل الكلــوي.

متابعة توفر ادوات وأجهزة العمل المطلوبة.. 3
تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بمراقبة جوده مياه الغسيل الكلوي.. 4
التنسيق مع الجهات التي لها عاقة ببرنامج مراقبة مياه الغسيل الكلوي.. 5
 اســتقبال نتائــج التقاريــر االحصائيــة الخاصــة بميــاه الغســيل الكلــوي مــن . 6

وتحليلهــا.  المناطــق 
التغذية الراجعة للمناطق.. 7
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مهام إدارة صحة البيئة بالمناطق والمحافظات فيما 
يخص برنامج مراقبة جودة مياه الغسيل الكلوي 

المتابعــة واإلشــراف علــى برنامــج مراقبــة جــودة ميــاه الغســيل الكلــوي فــي . 1
غســيل  لمراكــز  ميدانيــة  زيــارات  تنفيــذ  خــال  مــن  الصحيــة  المنشــئات 

الكلــى مــرة كل شــهر أو كلمــا دعــت الضــرورة.

التنســيق المســتمر مــع الجهــات المنفــذة لبرنامــج مراقبــة ميــاه الغســيل . 2
الكلــوي فــي مراكــز غســيل الكلــى )أقســام صحــة البيئــة -الصحــة العامة –

اقســام الرعايــة الكلويــة - الهندســة الطبية- المختبرات - الصيانة- الشــركات 
المتعاقــدة )دافيتــا ودايفــرم...(.

التأكــد مــن أخــذ العينــات المطلوبــة مــن المراكــز التابعــة للمنطقــة وفــق . 3
الخطــط المعــدة مــن قبــل هــذه المراكــز. 

التأكــد مــن أنــه تــم ارســال العينــات إلــى المختبــرات المخصصــة فــي الوقــت . 4
المحــدد.

متابعة استام نتائج التحاليل.. 5

متابعــة اإلشــراف علــى عمليــة اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فــي حالــة وجــود . 6
ــة. ــات المعني ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــات ايجابي عين

العمــل علــى تدريــب منســوبي أقســام الصحــة العامــة وأقســام الكلــى . 7
ــي  ــوي ف ــيل الكل ــاه الغس ــودة مي ــة ج ــال مراقب ــى اعم ــفيات عل بالمستش
ــير  ــى تفس ــات وعل ــذ العين ــة ألخ ــرق الصحيح ــى الط ــة وعل ــآت الصحي المنش

ــل. ــج التحالي نتائ

التنســيق مــع لجنــة الكلــى ولجنــة الرخــص الطبيــة للتأكــد مــن التــزام . 8
مراكــز غســيل الكلــى الخاصــة باالشــتراطات الخاصــة بمراقبــة جــودة ميــاه 

الغســيل الكلــوي. 

أو . 9 المنطقــة  فــي  الكلــى  ولجنــة  الطبــي  التمويــن  إدارة  مــع  التنســيق 
المحافظــة مــن أجــل توفيــر كافــة المعينــات الازمــة لتنفيــذ برنامــج جــودة 

ميــاه الغســيل الكلــوي.

البحــث فــي توفيــر الحلــول الممكنــة للعقبــات التــي تواجــه تنفيــذ برنامــج . 10
ميــاه الغســيل الكلــوي بالتنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة فــي المديريــة.

صاحــب . 11 يراهــا  الشــرب  ميــاه  جــودة  بمراقبــة  عاقــة  لهــا  آخــري  مهــام  أي 
الصاحيــة.
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األقسام االخرى المعنية بتنفيذ البرنامج في المديرية

مشرفي برنامج الرعاية الكلوية بالمنطقة أو المحافظة 

 إدارة التموين الطبي 

 إدارة تقنية المعلومات

 إدارة المختبرات وبنوك الدم

مراكز السموم والكيمياء الشرعية

ادارة الصيانة والنظافة

مهام قسم الصحة العامة أو قسم صحة البيئة في 
المنشئات الصحية )المستشفيات(

متابعــة تنفيــذ برنامــج مراقبــة جــودة ميــاه الغســيل الكلــوي داخــل المنشــأة . 1
الصحيــة بشــكل دوري.

 التأكد من أخذ العينات المطلوبة وارسالها للفحص حسب خطة العمل.. 2

متابعة نتائج الفحوصات واالحتفاظ بنسخ منها في القسم.. 3

ــة . 4 ــل الجهــات المعني ــة مــن قب ــة المطلوب متابعــة اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي
ــة وجــود عينــات غيــر مطابقــة. فــي حال

التنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة فــي تنفيــذ برنامــج مراقبــة جــودة ميــاه . 5
الغســيل الكلــوي داخــل المنشــأة الصحيــة.

رفــع تقاريــر دوريــة لقســم صحــة البيئــة بالمديرية/المحافظــة عــن تنفيــذ برامج . 6
جــودة ميــاه الغســيل الكلوي.

المساهمة في تنفيذ المهام األخرى الموكلة لهم حسب طبيعة العمل.. 7
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األقسام األخرى المعنية بتنفيذ البرنامج في المنشاة الصحية

قسم الكلى 

قسم الصيانة والهندسة الطبية

قسم المختبر.

أي  او  الشــرعية  والكيميــاء  الســموم  مختبــرات  أو  اإلقليمــي  المختبــر 
الصحيــة العينــات للمنشــاة  تحاليــل  تقــدم خدمــة  اخــرى  مختبــرات 

الشركة المشغلة لمحطة معالجة مياه الغسيل الكلوي.

القياسات الحقلية اليومية لمياه الغسيل الكلوي 
)عن طريق الشركة(

ــاه المعالجــة للتأكــد مــن خلوهــا مــن الكلوراميــن  • الفحــص اليومــي للمي
ــك وتســجيل القــراءات علــى الســجات الخاصــة بذل

فحص ال pH وتسجيل القراءات على السجات الخاصة بذلك. •
يتم فحص الكلورامين قبل كل شفت غسيل ))مرة كل اربعة ساعات((  •
ــجات  • ــى الس ــراءات عل ــجيل الق ــا Hardness وتس ــاه يومي ــر المي ــص عس فح

الخاصــة بذلــك.
قيــاس درجــة التوصيــل Conductivity وتســجيل القــراءات علــى الســجات  •

الخاصــة بذلــك.
ُتجــرى االختبــارات التــي تؤكــد عــدم وجــود بقايــا المطهــرات الكيميائيــة فــي  •

كل كرســي قبــل إجــراء جلســة الغســيل للمريــض.
يتــم توثيــق وتســجيل جميــع النتائــج فــي النمــاذج المخصصــة علــى ان تتوفــر  •

نســخة مــن هــذه النمــاذج فــي وحــدة غســيل الكلــى.
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التحاليل الجرثومية لمياه الغسيل الكلوي

المواصفات الجرثومية لمياه الغسيل الكلوي المنتجة

ــج  • يتــم عمــل الفحــوص البكتريولوجــي )Bacteriologic Test( للمــاء المنت
ــيل  ــي الغس ــي كراس ــيل ف ــاء الغس ــي( وم ــرج النهائ ــة )المخ ــد المعالج بع

)Dialysate( الكلــوي 
يتــم عمــل الفحــص البكتيــري مــرة كل شــهر علــى األقــل وكذلــك فــي حالــة  •

)Outbreak( تفشــي األمراض
يجــب القيــام بعمــل الفحــص الجرثومــي أســبوعيا ولمــدة شــهر واحــد عندمــا  •

ــد  ــًدا أو عن ــيل )Dialysate( جدي ــول الغس ــاه أو محل ــع المي ــام توزي ــون نظ يك
حــدوث  أي تغييــر فــي النظــام الحالــي

يفضــل أن يتــم أخــذ العينــات قبــل إجــراء علميــة التطهيــر الروتينيــة لمحطــة  •
الغســيل الكلــوي فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت عمليــة التطهيــر الروتينيــة 
تتــم مــرة فــي الشــهر فيتــم أخــذ العينــات فــي اخــر يــوم قبــل عمليــة التطهيــر.

باإلضافــة الــى العينــة المأخــوذة مــن المنتــج النهائــي يتــم أخــذ عينــات مــن  •
%10 مــن كراســي الغســيل الكلــوي كل شــهر علــى أن يتــم فحــص عينــة 

مــن كل كرســي مــرة واحــدة علــى االقــل ســنويا.

عــن  •  Total Viable Count الكليــة  الحيــة  البكتريــا  عــدد  يزيــد  أال  يجــب 
)100CFU/ML( مســتعمرة لــكل مــل مــن ميــاه الغســيل الكلــوي المنتجــة 
ــدم  ــة لتق ــة األمريكي ــتركة للجمعي ــر المش ــب المعايي ــة حس ــد المعالج بع
 AAMI( Association for the Advancement of Medical( األجهــزة الطبيــة
 ANSI( American( والمعهــد القومــي األمريكي للمعايير Instrumentation

National Standards Institute وهــي المعاييــر المعتمــدة عالميــا 

بالنســبة لمكائــن الغســيل والتــي تعمــل علــى تقنيــه الميــاه فائقــة النقــاوة  •
 Total Viable يجــب أال يزيــد عــدد البكتريــا الحيــة الكليــة Ultrapure water
Count عــن ).1CFU/ML( مســتعمرة لــكل مــل مــن ميــاه الغســيل الكلــوي 
ــر خاصــة تعمــل علــى  ــزود هــذه المكائــن بفات فــي تلــك الماكينــة حيــث ت
اجــراء المزيــد مــن التنقيــة للميــاه التــي تدخــل الماكينــة وفــي حالــة تجــاوز 
ــا  ــة منه ــذ العين ــم اخ ــي ت ــة الت ــاف الماكين ــم ايق ــة يت ــذه القيم ــص ه الفح

ويســتمر العمــل ببقيــة المكائــن
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يجــب أن يتوقــف مركــز غســيل الكلــى عــن تقديــم خدمــة الغســيل الكلــوي  •
للمرضــى فــي حالــة تــم تأكيــد تجاوز مســتوى البكتريــا للحدود المســموح 
ــة  ــادة الخدم ــم اع ــة وال يت ــة تأكيدي ــة ثاني ــذ عين ــد اخ ــا )CFU/ML 100( بع به
إال بعــد اســتكمال اإلجــراءات التصحيحيــة واعــادة الفحــص الــذي يؤكــد ان 

ــا قــد عــادت للمســتوى المســموح بــه. نســبة البكتري

لذلك يوجد مســتوى يســمى مســتوى التصحيح ))Correction Level(( وهو  •
مســتوى البكتريــا الــذي يتــم معــه البــدء بعــد تأكيــده فــي عمــل اإلجــراءات 
ــتعمرة  ــاوي 50 مس ــة ويس ــم الخدم ــي تقدي ــتمرار ف ــع االس ــة م التصحيحي
لــكل ملليتــر مــن المــاء )50CFU/ML( وهــو نصــف المســتوى المســموح 
بــه حيــث ان وصــول مســتوى البكتيريــا الــى مســتوي التصحيــح يعكــس ان 

هنالــك خلــا فــي عمليــه المعالجــة يجــب تداركــه ومعالجتــه.

ــه ومســتوى التصحيــح  الجــدول التالــي يوضــح المســتوي االقصــى المســموح ب
ــا الحيــة فــي ميــاه الغســيل الكلــوي المنتجــة: للبكتري

يجــب ان يتــم اخــذ العينــة بواســطة شــخص مــدرب علــى الطريقــة الصحيحــة  •
ألخــذ عينــات ميــاه الغســيل الكلــوي ويمكــن أن يكــون ذلــك الشــخص هــو 
الممــرض أو فنــي الهندســة الطبيــة أو فنــي غســيل كلى أو أحــد المختصين 

مــن قســم الصحــة العامــة.

يجــب أن تكــون هنــاك خطــة معتمــدة ومكتوبــه وموثقة ألخذ العينــات إلجراء  •
التحاليــل الدوريــة المطلوبــة مــع تحديــد نقــاط أخذهــا وكيفيــة أخذهــا.

يجــب التنســيق المســبق مــع الجهــات ذات العاقــة قبــل أخــذ العينــات علــى  •
قســم  أو  العامــة  الصحــة  مختبــر  أو  الســموم  مختبــرات  المثــال  ســبيل 
الصيانــة أو قســم الهندســة الطبيــة وذلــك لضمــان ان المســتلزمات متوفــرة 

ــا. ــتامها وفحصه ــيتم اس ــات س وان العين

يجــب توفــر مســتلزمات أخــذ العينــة والتــي تشــمل اآلتــي )قفــازات معقمــة- •
مســحات الكحــول- حافظــة تبريــد Ice box - أكيــاس ثلــج - قــارورة معقمــة 
ســعة 100 مــل sterile container ويفضــل اســتخدام القواريــر مــن األنــواع ذات 

االســتعمال الواحــد(.

Item Maximum allowable 
bacterial Correction Level

Total Viable Count <100 CFU/ml ≥ 50 CFU/mL

خطوات أخذ عينات مياه الغسيل الكلوي المنتجة 
للفحص الجرثومي
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يجب اتخاذ كافة احتياطات السامة والتعقيم عند أخذ العينات. •

قبــل أخــذ العينــات يجــب غســل اليديــن جيــدًا حســب برتوكــوالت غســيل  •
اإليــادي أو فركهــا بالكحــول ثــم ارتــداء الماســك والقفــازات للتأكــد مــن 

العينــة. تلــوث  عــدم 

ــة فوهــة مــكان منفــذ أخــذ العينــة ثــاث مــرات بمناديــل  • قــم بتنظيــف نهاي
مشــبعة بالكحــول بنســبة ٪70 كحــول األيزوبروبيــل و٪2 والكلورهســدين 

الفوهــة.  تجــف  حتــى  انتظــر  ثــم 

 أفتــح صمــام المــاء واجعلــه يتدفــق لمــدة 2 إلــى 3 دقائــق إلمــرار المــاء قبــل  •
أخــذ العينــة.

افتــح غطــاء الحاويــة المعقمــة ألخــذ عينــة الميــاه وبــدون مامســة نقطــة  •
اخــذ العينــة وال يتــم شــطف الحاويــة وال يضــع الغطــاء علــى الســطح بــل يتــم 

مســكه باليــد مــن جهتــه الخارجيــة فقــط

ــراغ حوالــي بوصــة  • ــرك ف ــة القــارورة تحــت خــط ال 100 مــل مــع ت قــم بتعبئ
ــدة. واح

قم بتغطية الزجاجة على الفور بإحكام ومن ثم وضعها في الحافظة. •

ــخ  • يجــب كتابــة اســم المنشــأة الصحيــة ورقــم العينــة ومــكان اخذهــا وتاري
وزمــن أخــذ العينــة واســم مــن قــام بأخــذ العينــة علــى القــارورة أو طباعــة 

ــار ووضعــه علــى العينــة. الباركــود مــن نظــام اوت

ــة أو  • ــة لإلزال ــر قابل ــادة غي ــتخدام م ــب اس ــة يج ــات العين ــة معلوم ــد كتاب عن
ــك.  ــة أو مــا شــابه ذل الطمــس بفعــل البلــل أو الرطوب

يجــب أن تبقــى عينــات الميــاه بــاردة فــي درجــة حــرارة )1-°4( وال تجمــد ويتــم  •
إرســالها فــورًا إلــى المختبــر المتخصــص ويفضــل أن يتــم إرســال العينــة 

خــال مــدة اقصاهــا أربعــة وعشــرين )24( ســاعة.

يجــب التنســيق المســبق مــع المختبــر قبــل أخــذ العينــات للتأكــد مــن  •
وفحصهــا. العينــات  اســتقبال 

متابعة استام نتائج العينات من المختبر.  •

تســجيل وحفــظ نتائــج التحاليــل فــي ســجات خاصــة لــدى قســم الصحــة  •
ــج حســب  ــد األقســام األخــرى بالنتائ العامــة او صحــة البيئــة بالمنشــأة وتزوي

االرتبــاط.

يجــب علــى قســم الصيانــة إبــاغ قســم الصحــة العامــة او صحــة البيئــة عنــد  •
حــدوث أي انقطــاع بميــاه محطــة معالجــة ميــاه الغســيل الكلــوي مخططــه 
أو غيــر مخططــه أو عنــد حــدوث أي تضــرر لشــبكة ميــاه الغســيل الكلــوي 

يمكــن أن يســبب تلــوث الميــاه.
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اإلجراءات التصحيحية عند وجود نتائج تحاليل جرثومية 
تفوق المستوى المسموح به او مستوى التصحيح

يتــم إبــاغ المديــر الطبــي لوحــدة غســيل الكلــى ورئيــس قســم التمريــض،  •
ورئيــس قســم الصيانــة، و مشــرف الشــركة المســؤولة عــن معالجــة الميــاه 

ورئيــس قســم مكافحــة العــدوى.

فــي حــال رصــد قســم مكافحــة العــدوى أي نتائــج جرثوميــة تفــوق الحــد  •
المســوح بهــا يتــم الرفــع بهــا الــى قســم الصحــة العامــة الــذي بــدوره يتولــى 
إبــاغ المديــر الطبــي لوحــدة غســيل الكلــى ورئيــس قســم التمريــض، 
ــة، و مشــرف  الشــركة المســؤولة عــن معالجــة الميــاه. ورئيــس قســم الصيان

يتم اخذ عينة تأكيدية وارسالها للمختبر.  •

ــه أو فــوق  • ــة فــوق المســتوى المســموح ب إذا كانــت نتيجــة العينــة التأكيدي
بواســطة  والشــطف  التطهيــر  إجــراءات  تنفيــذ  فيتــم  التصحيــح  مســتوى 
الشــركة المســؤولة عــن محطــة معالجــة ميــاه الغســيل الكلــوي حســب 
ــد  ــة Biofilms كأح ــية الحيوي ــود االغش ــال وج ــع احتم ــركة ووض ــر الش معايي

ــم ــبة الجراثي ــاع نس ــباب الرتف االس

بعــد اســتكمال االجــراءات يتــم اخــذ عينــة مــرة اخــرى وإذا كانــت فــي حــدود  •
ــوق  ــتوى ف ــت المس ــا إذا كان ــك ام ــاء بذل ــم االكتف ــي يت ــتوى الطبيع المس
عــن  والبحــث  التقصــي  فــي  االســتمرار  فيتــم  بــه  المســموح  المســتوى 

ــه. ــوث ومعالجت ــدر التل مص

تحليل الذيفان الداخلي )Endotoxin( لمياه الغسيل الكلوي 

ــة الســكرية المســتقرة للحــرارة والموجــودة فــي الغشــاء  ــارة عــن المــادة الدهني  هــو عب
الخارجــي للبكتيريــا ســالبة الجــرام والتــي يتــم إطاقهــا مــن الخليــة عنــد موتهــا. الشــكل 

التالــي يوضــح مــكان وجــود االندوتوكســين فــي الخليــة البكتيريــة.

Endotoxin
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ــبة  • ــاء ش ــام الغش ــر مس ــر عب ــي )Endotoxin( أن يم ــان الداخل ــن الذيف يمك
النفــاذ فــي جهــاز الغســيل الكلــوي إلــى دم المريــض ويتســبب فــي حــدوث 

مضاعفــات للمريــض.

يتــم اخــذ العينــة لفحــص الذيفــان الداخلــي )Endotoxin Testing( مــن المــاء  •
المعالــج المنتــج )المخــرج النهائــي( بعــد مرحلة التطهيــر النهائــي ))الحراري(( 

وبعــد فاتــر االندوتوكســين ان وجــدت. 

يجــب ان يجــرى اختبــار الذيفــان الداخلــي )Endotoxin( بالتزامــن مــع االختبــار  •
البكتريولوجــي

يجــب فحــص العينــات للذيفــان الداخلــي )Endotoxin( خــال اربعــة ســاعات  •
ــا  ــم حفظه ــى إذا ت ــد اقص ــاعة كح ــرين س ــة وعش ــال اربع ــا او خ ــن جمعه م

الثاجــة. فــي  مباشــرة 

ــاه المعالجــة علــى  • يجــب ان ال يتجــاوز مســتوى الذيفــان الداخلــي فــي المي
 Maximum allowable 0.25( وحــدة ذيفــان لــكل ملليلتــر مــن المــاءEU/ml(

endotoxin level

بالنســبة لمكائــن الغســيل والتــي تعمــل علــى تقنيــه الميــاه فائقــة النقــاوة  •
الميــاه  فــي  الداخلــي  الذيفــان  مســتوى  يزيــد  أال  يجــب   Ultrapure water
المعالجــة علــى ).03EU/ml( وحــدة ذيفــان لــكل ملليلتــر مــن ميــاه الغســيل 
الكلــوي فــي تلــك الماكينــة حيــث تــزود هــذه المكائــن بفاتــر خاصــة تعمــل 
علــى اجــراء المزيــد مــن التنقيــة للميــاه التــي تدخــل الماكينــة وفــي حالــة 
ــة  ــذ العين ــم اخ ــي ت ــة الت ــاف الماكين ــم ايق ــة يت ــذه القيم ــص ه ــاوز الفح تج

منهــا ويســتمر العمــل ببقيــة المكائــن

فــي حالــة تــم تأكيــد تجــاوز مســتوى الذيفــان الداخلــي للحــدود المســموح  •
بهــا وذلــك بأخــذ عينــة مــرة ثانيــة مــن نفــس المــكان وال يتــم اعــادة الخدمــة 

اال بعــد اســتكمال اإلجــراءات التصحيحــات واعــادة الفحــص.

لذلــك يوجــد مســتوى يســمى مســتوى التصحيــح )Correction Level( وهــو  •
ــة  ــدء فــي عمــل االجــراءات التصحيحي ــذي يتــم معــه الب مســتوى الذيفــان ال
مــع االســتمرار فــي تقديــم الخدمــة ويســاوى )EU/ml 0.125( وحــدة ذيفــان 
لــكل ملليتــر مــن المــاء وهــو نصــف المســتوى المســموح بــه حيــث ان 
وصــول مســتوى الذيفــان الــى مســتوي التصحيــح يعكــس ان هنالــك خلــا 

فــي عمليــه المعالجــة يجــب تداركــه ومعالجتــه.

مستوى الذيفان الداخلي )Endotoxin( المسموح به
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ــه ومســتوى التصحيــح  الجــدول التالــي يوضــح المســتوي االقصــى المســموح ب
الذيفــان الداخلــي

Item Maximum allowable 
endotoxin contaminant level Correction Level

Endotoxin Count <0.25 EU/ml <0.125 EU/ml

خطوات أخذ عينات مياه الغسيل الكلوي لفحص 
:)Endotoxin( الذيفان الداخلي

يجــب أن تكــون هنــاك خطــة معتمــدة ومكتوبــه وموثقــة ألخــذ العينــات  •
إلجــراء التحاليــل الدوريــة المطلوبــة علــى أن تتضمــن الخطــة نقــاط أخــذ 
العينــات وكيفيــة أخذهــا، ودوريــة العينــات وطريقــة حفــظ ونقــل العينــات 

واليــة ارســالها الــى المختبــرات او الــى مراكــز الســموم.

يجــب ان يتــم اخــذ العينــة بواســطة شــخص مــدرب علــى الطريقــة الصحيحــة  •
ألخــذ عينــات ميــاه الغســيل الكلــوي ويفضــل أن يكــون ذلــك الشــخص هــو 
المختصيــن بقســم الصحــة العامــة أو أحــد الممرضيــن مــن قســم غســيل 

الكلــى.

يجــب التنســيق المســبق مــع مختبــر الســموم بالدمــام وذلــك لضمــان ان  •
ــرة وان العينــات ســيتم اســتامها وفحصهــا. المســتلزمات متوف

يجــب توفــر مســتلزمات أخــذ العينــة والتــي تشــمل اآلتــي )قفــازات معقمــة- •
sterile specimen contain- معقمــة  عينــات  الكحول-حاويــات  تمســحا 
er-توفيــر ثاجــة لحفــظ القوارير-توفيــر أكيــاس ثلــج لحفــظ القواريــر بعــد 
اخــذ العينات-قواريــر معقمــة ســعة 100 مــل او القواريــر التــي يتــم تحديدهــا 
مــن قبــل مختبــر الســموم بالدمــام ألخــذ العينــات عليهــا ويفضــل اســتخدام 

ــد( ــتعمال الواح ــواع ذات االس ــن األن ــر م القواري

يجب اتخاذ كافة احتياطات السامة والتعقيم عند أخذ العينات. •

قبــل أخــذ العينــات يجــب غســل اليديــن جيــدًا حســب برتوكــوالت غســيل  •
اإليــادي أو فركهــا بالكحــول ثــم ارتــداء الماســك والقفــازات للتأكــد مــن 

العينــة. تلــوث  عــدم 
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ــة فوهــة مــكان منفــذ أخــذ العينــة ثــاث مــرات بمناديــل  • قــم بتنظيــف نهاي
مشــبعة بالكحــول بنســبة %70 كحــول األيزوبروبيل و%2 والكلورهســدين 

ثــم انتظــر حتــى تجــف الفوهــة.

أفتــح صمــام المــاء واجعلــه يتدفــق لمــدة 2 إلــى 3 دقائــق إلمــرار المــاء قبــل  •
أخــذ العينــة.

افتــح غطــاء الحاويــة المعقمــة ألخــذ عينــة الميــاه وبــدون مامســة نقطــة  •
اخــذ العينــة وال يتــم شــطف الحاويــة وال يضــع الغطــاء علــى الســطح بــل يتــم 

مســكه باليــد مــن جهتــه الخارجيــة فقــط،

ــراغ حوالــي بوصــة  • ــرك ف ــة القــارورة تحــت خــط ال 100 مــل مــع ت قــم بتعبئ
ــدة. واح

 قم بتغطية الزجاجة على الفور بإحكام ومن ثم وضعها في الحافظة. •

ــخ  • يجــب كتابــة اســم المنشــأة الصحيــة ورقــم العينــة ومــكان اخذهــا وتاري
وزمــن أخــذ العينــة واســم مــن قــام بأخــذ العينــة علــى القــارورة أو طباعــة 

ــة. ــار ووضعــه علــى الحاوي الباركــود مــن نظــام اوت

ــة أو  • ــة لإلزال ــر قابل ــادة غي ــتخدام م ــب اس ــة يج ــات العين ــة معلوم ــد كتاب عن
ــك.  ــة أو مــا شــابه ذل الطمــس بفعــل البلــل أو الرطوب

يجــب أن تبقــى عينــات الميــاه بــاردة فــي درجــة حــرارة )1-°4( وال تجمــد ويتــم  •
إرســالها فــورًا إلــى مختبــر الســموم بالدمــام علــى ان يتــم إرســال العينــة 

خــال مــدة اقصاهــا أربعــة وعشــرين )24( ســاعة.

متابعة استام نتائج العينات من مختبر السموم بالدمام.  •

تســجيل وحفــظ نتائــج التحاليــل فــي ســجات خاصــة لــدى قســم الصحــة  •
ــج حســب  ــد األقســام األخــرى بالنتائ العامــة او صحــة البيئــة بالمنشــأة وتزوي

االرتبــاط.
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يتــم إبــاغ المديــر الطبــي لوحــدة غســيل الكلــى ورئيــس قســم التمريــض،  •
ورئيــس قســم الصيانــة، و مشــرف الشــركة المســؤولة عــن معالجــة الميــاه 

ورئيــس قســم مكافحــة العــدوى.

فــي حــال رصــد قســم مكافحــة العــدوى أي نتائــج فــي مســتوى الذيفــان  •
الداخلــي تفــوق الحــد المســوح بهــا يتــم الرفــع بهــا الــى قســم الصحــة العامــة 
الــذي بــدوره يتولــى إبــاغ المديــر الطبــي لوحــدة غســيل الكلــى ورئيــس 
ــة، و مشــرف الشــركة المســؤولة  قســم التمريــض، ورئيــس قســم الصيان

عــن معالجــة الميــاه.

اخــذ عينــة تأكيديــة وارســالها لمختبــر الســموم بالدمــام او المختبــرات التي  •
تــم اجــراء الفحوصــات االولــى بها.

ــه او فــوق  • ــة فــوق المســتوى المســموح ب إذا كانــت نتيجــة العينــة التأكيدي
بواســطة  والشــطف  التطهيــر  إجــراءات  تنفيــذ  فيتــم  التصحيــح  مســتوى 
الشــركة المســؤولة عــن محطــة معالجــة ميــاه الغســيل الكلــوي وتغييــر 
وجــود  احتمــال  ووضــع  الشــركة  معاييــر  حســب  االندوتوكســين  فاتــر 
الداخلــي الذيفــان  نســبة  الرتفــاع  االســباب  كأحــد   Biofilms الحيويــة  االغشــية 

 يتم حفظ توثيق نتائج التحاليل في وحدة غسيل الكلى. •

بعــد اســتكمال اإلجــراءات يتــم أخــذ عينــة مــرة اخــرى وإذا كانــت فــي حــدود  •
ــتوى  ــوق المس ــت ف ــا إذا كان ــك أم ــاء بذل ــم االكتف ــي يت ــتوى الطبيع المس
المســموح بــه فيتــم االســتمرار فــي التقصــي والبحــث عــن مصــدر التلــوث 

ومعالجتــه. 

اإلجراءات التصحيحية في حالة وجود نتائج ذيفان داخلي 
تفوق المستوى المسموح به او مستوى التصحيح
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التنســيق المســبق مــع المختبــرات او مراكــز الســموم للتأكد مــن إمكانية  •
إجــراء الفحص

يجــب ان تكــون آلــة غســيل الكلــى فــي وضــع التشــغيل لمــدة ســاعة أو  •
ــات. ــع العين ــل جم ــر قب أكث

تجهيز عدد 2 محقنة معقمة سعة 30 مل وقارورة معقمة لجمع العينة. •

غسل اليدين بالماء و الصابون او بالكحول حسب الطرق المتبعة. •

لبس الماسك وارتداء القفازات. •

قــم بتنظيــف مــكان منفــذ أخــذ العينــات ثــاث مــرات بمناديــل مشــبعة  •
بالكلورهكســيدين.  ٪ و2  اآليزوبروبيــل  الكحــول  مــن   ٪  70 بنســبة 

انتظر لفتره حتى يجف مكان أخذ العينة. •

  قــم بتوصيــل محقنــة معقمــة جديــدة اخــرى ســعة 30مــل بمنفــذ أخــذ  •
العينــات واســحب 30مــل أخــرى وضعهــا فــي القــارورة المعقمــة وتغطيتهــا 

بشــكل آمــن.

قــم بتســجيل البيانــات علــى القــارورة علــى ان تشــمل البيانــات تاريــخ ووقــت  •
جمــع العينــة واســم الشــخص الــذي قــام بجمــع العينــة 

يجــب أن تنقــل عينــات الميــاه بــاردة فــي درجــة حــرارة )1-4°( وال تجمــد ويتــم  •
إرســالها فــورًا إلــى المختبــر المتخصــص ويفضــل أن يتــم إرســال العينــة 

خــال مــدة اقصاهــا أربعــة وعشــرين )24( ســاعة

 متابعــة النتائــج مــع المختبــر مــع االحتفــاظ بنســخة مــن نتائــج التحاليــل  •
لمكائــن غســيل الكلــى فــي وحــدة غســيل الكلــى

إذا كانــت نتيجــة العينــة أن عــدد المســتعمرات البكتيريــة أكبــر مــن )0.1  •
CFU/ml( قــم بعمــل اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة والتــي تشــمل التالــي: -

 إباغ الممرضة الرئيسية في القسم  •

إجراءات جمع عينات مياه الغسيل الكلوي من كراسي 
الغسيل للفحص الجرثومي وفحص االندوتوكسين
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اســتبعاد المكائــن ذات النتائــج التــي تزيــد عــن )CFU/ml 0.1( ويكتــب عليهــا  •
“ال تســتخدم«.

إجراء عملية التطهير حسب انظمة الشركة المشغلة  •

ال يمكــن اســتخدام ماكينــة الغســيل الكلــوي حتــى تصبــح نتيجــة التحليــل  •
Zero CFU / ml

بتوصيــل المحقنــة المعقمــة ســعة 30 مــل إلــى منفــذ أخــذ العينــة وســحب  •
30 مــل مــن الســائل وتخلــص منهــا.

الــى  ســتة  • الفحــص الكيميائــي يتــم بفحــص عينتيــن كل ثاثــة شــهور 
أشــهر  ))مــرة كل ســنة كحــد أدنــى (( واحــدة مــن مصــدر الميــاه الداخلــة علــى 
المحطــة قبــل المعالجــة )الميــاه الخــام( واالخــرى بعــد المعالجــة بعــد مرحلــة 

الغشــاء االســموزي مباشــرة. 

يتــم زيــادة تكــرار عــدد مــرات الفحــص الكيميائــي فــي حالــة حــدوث أي مــن  •
الحــاالت التاليــة:

إذا اظهــرت نتائــج التحليــل الكيميائــي للميــاه المعالجــة بــان تركيــز . 1
اي واحــد أو أكثــر مــن الملوثــات الكيميائيــة غيــر العضويــة تجــاوز 

التركيــز الموصــي بــه 
إذا كان هنــاك تغييــرات فــي نظــام معالجــة الميــاه كإجــراء عمليــة . 2

احــال أو صيانــة.

يتــم ارســال العينــات الــى مراكــز الســموم والكيميــاء الشــرعية االربعــة فــي  •
ــة  ــة المطلوب ــات الكيمائي ــراء الفحوص ــا إلج ــة و ابه ــام و مك ــاض و الدم الري
علــى أن يراعــي التقيــد باشــتراطات نقــل العينــة وحفظهــا وضمــان وصولهــا 
إلــى المختبــر فــي الوقــت المحــدد بحيــث ال يتجــاوز ال 24 ســاعة وباســتخدام 
النمــاذج الورقيــة أو االلكترونيــة المخصصــة لذلــك )اوتــار( مــع أخــذ توقيــع 
مســتلم العينــة فــي المركــز علــى ان يتــم التنســيق المســبق مــع هــذه 

المراكــز قبــل ارســال العينــات. 

ــار يتــم حفــظ نســخ منهــا فــي ســجات  • بعــد اســتام النتائــج عبــر برنامــج اوت
خاصــة فــي وحــدة الكلــى ووحــدة صحــة البيئــة بالمنشــأة وتزويــد األقســام 

األخــرى بالنتائــج حســب االرتبــاط.

التحاليل الكيميائية لمياه الغسيل الكلوي
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ال يســمح باســتخدام الميــاه المعالجــة فــي عمليــة الغســيل الكلــوي إذا  •
ــموح  ــتوى المس ــوق المس ــة ف ــات الكيميائي ــن الملوث ــتوى إي م كان مس
بــه وال يعــاد اســتخدام الميــاه المعالجــة اال بعــد عمــل اإلجــراءات   التصحيحيــة 
المشــغلة  الشــركة  قبــل  مــن  وذلــك  ملــوث(  كل  نــوع  )حســب  الازمــة 
لمحطــة المعالجــة او قســم الهندســة الطبيــة واعــادة الفحــص مــرة اخــرى 
واســتام النتائــج التــي توضــح عــودة مســتوى الملــوث الكيميائــي الــى 

ــي. ــز الطبيع التركي

اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة فــي حالة تجاوز اي من المــواد الكيميائية الحدود  •
المســموح بهــا يتــم وفقــً لألنظمــة المعمــول بهــا فــي قســم الهندســة 

الطبيــة أو الشــركة المشــغلة لــكل ملــوث مــن الملوثــات الكيميائيــة.

يتــم التنســيق مــع المختصيــن بالشــركة المســؤولة عــن المعالجــة وقســم  •
الهندســة الطبيــة واخطارهــم بموعــد أخــذ العينــة 

ــي  • ــة للفحــص الكيميائ ــة أخــذ العين ــة لعملي ــر المســتلزمات المطلوب تحضي
ــة او باســتيكية ويفضــل الباســتكية، قفــازات ، ماســك( ــارورة زجاجي )ق

غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول  •

ارتداء القفازات المعقمة. والماسك •

فتح صمام المياه واترك الماء يتدفق لمدة 2-3 دقائق  •

شــطف الزجاجــة وغطائهــا ثــاث مــرات مــن نفــس المــكان الــذي يــراد اخــذ العينــة  •
منــه ثــم يتــم تعبئتهــا ويتــرك مســافة فــي اعلــى القــارورة حوالــي 1-2 بوصــة 

تحفظ العينة في حافظة التبريد •

ــجل  • ــي الس ــود ف ــن البارك ــخة م ــاظ بنس ــة واالحتف ــات العين ــجيل بيان ــم تس يت
المخصــص لذلــك ثــم ارســال العينــة إلــى مختبــر الســموم وتســليمها مــع أخــذ 

توقيــع الشــخص المســتلم للعينــة يوضــح فيــه وقــت وتاريــخ اســتام العينــة

تتــم المتابعــة مــع مراكــز الســموم مــن خــال نظــام اوتــار أوعــن طريــق  •
النتائــج  الســتام  المباشــر  التواصــل 

االحتفاظ بصورة من النتائج في السجل المخصص لذلك. •

 البــدء فــي اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة إذا اســتدعى االمــر ذلــك حســب  •
مــا هــو موضــح ادنــاه.

طريقة أخذ العينة للفحص الكيميائي 
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يجــب اخــذ عينــة مــرة اخــرى مــن نفس المــكان للتأكد مــن ان المياه غيــر مطابقة  •
للمواصفــات وان القــراءات التــي تــم الحصول عليها هــي قراءات صحيحة

ــن  • ــة م ــات المطلوب ــة للمواصف ــر مطابق ــة غي ــد ان النتيج ــم تأكي ــد ان يت بع
ــكل  ــبة وبش ــة المناس ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــب اتخ ــة يج ــة الثاني ــال العين خ
ــز  ــع إدارة مرك ــاون م ــه وبالتع ــي ب ــو الموص ــى النح ــر عل ــوري دون أي تأخي ف
ــاه  ــة والشــركة المســؤولة عــن معالجــة مي ــة الطبي الكلــى وقســم الصيان
الغســيل الكلــوي عنــد وجــود مــا يثبــت تلــوث ميــاه الغســيل الكلــوي وعــدم 

ــة. ــة المطلوب ــات الكيميائي ــا للمواصف مطابقته

االجراءات التصحيحية في حالة النتائج الغير 
طبيعية للفحص الكيميائي

المواصفات الكيميائية الطبيعية لمياه الغسيل الكلوي

Contaminant Dialysis Water: AAMI/ANSI Maximum Allowable 
Chemical Contaminant Levels, mg/L

Aluminum 0.01
Arsenic 0.005
Barium 0.1

Cadmium 0.001
Calcium 2.0

Chloramine 0.1
Chlorine )free( 0.5

Chromium 0.014
Copper 0.1
Fluoride 0.2

Lead 0.005
Magnesium 4.0

Mercury 0.0002
Nitrate )N( 2.0
Potassium 8.0
Selenium 0.09

Silver 0.005
Sodium 70.0
Sulfate 100.0

Zinc 0.1

أكثــر المعاييــر المطلوبــة والتــي تســتخدم علــى نطــاق واســع هــي تلــك التــي 
أوصــت بهــا جمعيــة النهــوض باألجهــزة الطبيــة االمريكيــة )AAMI( والجــدول التالــي 
يوضــح النســب الطبيعيــة للملوثــات الكيميائيــة المســموح بهــا فــي ميــاه 

الغســيل الكلــوي:
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