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۵
پاک کاری و عفونت زدايی
)(Cleaning and Disinfection
پس از اينکه بيماری تشخيص شد ،ھميشه پاک کاری و عفونت زدايی ساحاتی که در آنجا
حيوانات نگھداری شده اند ،حتمی است تا از مصاب شدن حيواناتی که جانشين حيوانات قبلی
می شوند ،در اثر مواجه شدن با عامل بيماريزای باقی مانده در محيط ،جلوگيری صورت
گيرد.
عمليه يی که به وسيله ی آن يك محل دوباره برای زيست حيوانات آماده می شود ،به نام پاک
کاری و عفونت زدايی ياد می گردد .
پاک کاری چيست ؟
پاک کاری عبارت از دور نمودن فزيکی مواد عضوی است و پيش از عفونت زدايی
صورت می گيرد .زدودن عفونت از كثافات تقريبا ً ناممكن می باشد ،بنابرآن نخست بايد
کثافت دور گردند .پاک کاری معموالً يک عمليه ی دو مرحله يی است – پاک کاری
خشک ،که با پاک کاری مرطوب دنبال می گردد .پاک کاری خشک به مفھوم دور ساختن و
از بين بردن فرش زير پا ،پارو ،بستر ،الشه ھا و مواد خوراکه ميباشد .چون بسياری از
عفونت زدا ھا در صورت به تماس آمدن با مواد عضوی به زودی غير فعال ميگردند ،از
اينرو مھم است تا در مرحله ی پاک کاری مقدار ھای ھرچه بيشتر مواد عضوی را برطرف
ساخت .پاک کاری مرطوب به دنبال پاک کاری خشک صورت ميگيرد و در حقيقت شست
و شوی سطوح را در بر دارد .در اين رابطه صابون و مواد پاک کننده کمک زياد می
نمايند ،طوری كه مواد سخت را پارچه می نمايند و خفيفاً ميکروب کش اند .برخی از
مرکبات مانند اليزول ) (Lysolيا ديتول )  (Dettolنيز پاک کننده می باشند ،و
ميکرواورگانيزم ھا را به خوبی می کشند.
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عفونت زدايی چيست؟
عفونت زدايی عبارت از غير فعال ساختن عامل عفونت است .کثافت شايد در ساحه قابل ديد
نباشد ،ولی عامل بيماری شايد ھنوزھم در آنجا موجود باشد که ميتواند حيوان نو وارد را
مبتال سازد.
اکثر عفونت زدا ھا مواد کيمياوی اند که عوامل بيماريزا را در وقت تماس از بين ميبرند.
بسياری از آنھا به راحتی در بازارھای محلی قابل دسترسی اند .ھر کدام آنھا دارای فوايد و
نقايص اند .جدول زير را مشاھده نماييد .افزون بر آن ،روشنی آفتاب يك عفونت زدای قوی
بوده می تواند ،طوری كه شعاع ماورای بنفش آفتاب
دسته ی
عفونت زدا
ھا
مواد
اکسيدی
کننده

القلی ھا

تيزاب ھا

مثالھا

فوايد

نقايص

مورد عمده ی
كاربرد

اکثر ويروسھا و
باکتريا را ميکشند

در موجوديت
مواد عضوی
تاثير کمتر
دارند

جھت عاری
سازی سطوحی
كه شايد دارای
ويروس يا باکتريا
باشند

برای
غشاھای
تنفسی و جلد
مخرش اند.

جھت پوشاندن
الشه ھا و مسير
آنھا

برای بسياری
از عوامل
بيماريزا
خوب موثر
نمی باشند

برای عاری
ساختن وسايل از
آلوده گی پس از
وقوع بيماری
طبق استعمال
ميشوند

سوديم
ھايپوكلورايت
 ،%۵آيودين،
ويرکون،
ھايدروجن پر
اکسايد
کاستيک سودا و اکثر ويروسھا و
باکتريا را از بين
چونه )آھك(
ميبرند ،حتی در
موجوديت مواد
عضوی نيز موثر
اند
برای بيماری طبق
سركه ، %٢
عالی اند
تيزاب ليمو
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بسياری از ميکرو اورگانيزمھا رامی کشد ،الکن بدبختانه اين شعاع به خوبی به داخل نفوذ
نه كرده صرف مايكرواورگانيزمھای سطحی را غير فعال نموده می تواند.
حرارت مرطوب و خشک ھردو برای غير فعال ساختن عوامل عفونت مورد استفاده قرار
می گيرند.
حرارت مرطوب و فشار به طور يکجايی در اوتوکالف ھا جھت تعقيم نمودن وسايل به كار
می روند.
ً
حرارت خشک توسط شعله ی آتش فراھم شده ميتواند و تقريبا ھمه ی ميکروب ھا را از بين
می برد.
بسياری از عفونت زدا ھای کيمياوی در بازار ھای محلی افغانستان پيدا می شوند.
Bleach
)سوديم ھايپوكلورايت( معمولی خانه گی يک ماده ی اکسيده کننده
است که بطور مؤثر بسياری از عوامل عفونت را غير فعال
ميسازد ،الکن در موجوديت مواد عضوی موثر نيست ،بنا ً نخست
بايد پاک کاری صورت گيرد.
محلول  % ۵سوديم ھايپوكلورايت بسياری ازعوامل عفونت را
غير فعال می سازد
ديتول ) (Dettolکه يک مرکب فينولی
است ،برای پاک کاری عمومی مفيد ميباشد،
ولی بعضی ويروسھا ،مانند ويروس طبق
را غير فعال نخواھد نمود.
) (Phenolicمحلول معمول خانگی
آيودين و ھايدروجن پر اکسايد عبارت از
عفونت زدا ھايی اند که از دوكان ھای
محلی خريداری شده می توانند.
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