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الصحية  خالت التد إدارة تقييم  

  تكنولوجيات الصحةو 

 تقييم تكنولوجيات الصحة مجال بحث علمي في   



 

 

 العلمي ثإطار البح

ستعمال غرف او انفاق  التي المؤسسات عديد مدخل عند التطهير اقترح العديد من المصنعين مؤخرا ا

 على للمحافظةالمقترحة والوقائية  االحترازية اإلجراءات ضمممممممن وذلك المواطنين من كبير عدد يرتادها

تم إنجاز هذا البحث و في هذا اإلطار،  ا المسممممتجدكورون فيروس انتشممممار من والحد المواطنين سممممالمة

تدمن قبل  العلمي ية للتقييم و الصممممممحية  خالت إدارة تقييم ال طة الوطن بالهي حة  يات الصمممممم تكنولوج

 الصممحة بوزارة المحي  وحماية الوسمم  صممحة حفظ إدارة وذلك لمسمماعدة واالعتماد في المجال الصممحي

 .علمية أسس على مرتكز الصدد هذا في قرار اتخاذ على

 السؤال المحوري

ما هي الدالئل العلمية المتوفرة حاليا حول نجاعة وسممممممالمة عملية التطهير من خالل المرور عبر غرف 

 المستجد؟انتشار فيروس كورونا  التطهير وهل من شأنها ان تحد من أنفاق او

 منهجية البحث

 Pubmed، Web of Science تممم إجممراء بممحمممث مممنممهممجممي فممي ابدبمميمممات عمملممى قممواعمممد الممبمميمممانمممات

INAHTA   و)الشمممممبكة الدولية لوكاالت تقييم التكنولوجيا الصمممممحةGIN (للممارسمممممات الدولية الشمممممبكة 

البيانات من قبل  وتأليف واسممممممتخرا تم اختيار . 2020جوان  4 حتى الوباء بداية منذ وذلك  الكلينيكية

 إجراءات ليشمممممممل الحق وقت في البحث امتد  .الصممممممحةتقييم تكنولوجيات مجال  في باحثين أربعة

تم تقديم البحث إلى مجموعة من وإثر ذلك،  .كورونا فيروس ضممممممد المسممممممتخدمة المطهراتو التطهير

سية لالخبراء متعددي االخت  ، ATUGERISالصحة )مخاطر لتصرف في صاصات يمثلون الجمعية التون

  والجمعية SOTEPHHالصممممممحة في المسممممممتشممممممفيات ) والنهوض بحفظعليم الجمعية التونسممممممية للت

  للتحقق من دقة المحتوى، وإثراء الوثيقة وفقا لمجاالت خبرتهم، STMTالتونسممممممية لطل الشمممممم ل )

 وإصدار توصيات لمساعدة صناع القرار في تونس.
  

 النتائج

ليسمممت فعالة للحد من انتشمممار  لتطهيرا عملية التطهير عبر غرف الدالئل العلمية انتبين باالسمممتناد الى 

 وان:ذلك  ،يستعملونهاتشكل خطرا على االشخاص الذين  انيمكن وفيروس كورونا المستجد 

 باإلضافة إلى ذلك،  س الفيروس داخل جسم الشخص المصابال يقتل رش المطهر على المالب

 . بالجسد أضرار إلحاق يمكنه

  المطهرات التي يتم رشممممممها في هذف ال رف معدة للسممممممطي الصمممممملبة، وليسممممممت للنسممممممجة

 تم إذا أو البشرية ابنسجة تالمس عندما اإلنسان صحة على خطرا المطهرات هذف تشكل الحية. 

 .المصنعة الشركة توصيات خار  استخدامها



 

 

 ومنها يمكن ان نذكر  نادرةياب  ث)ال للمنسمممموجاتوالمناسممممبة  الفعالة ضممممد الفيروس المطهرات

نقع  ابمونيوم الرباعي اسممممممتعمال تتطلل طريقة .الهيدروجينابمونيوم الرباعي وبيروكسمممممميد 

المالبس لمدة خمس دقائق على االقل من أجل القضمممممماء على فيرس كورونا. أما فيما يخص 

في شممممكل بخار ينتجه إال كون ال ي المنسمممموجات بيروكسمممميد الهيدروجين فسن اسممممتخدامه لتطهير

العالمية للصممممممحة والمركز ابوروبي للوقاية من ابمراض  المنظمةتوصممممممي وخاص. هذا  جهاز

بتنظيف وتطهير المنسمممممموجممات بمماسممممممتخممدام الممماء السمممممممماخن والمنظفممات في درجممة حرارة 

 .الشمس في بالكامل تجفيفها مع مطوية درجة 90 إلى 60 من تتراوح

 داد عملية امتصمممماصممممها مما يزيد من إمكانية التفاعل مع ابغشممممية عند رش مطهرات مركزة، تز

هاب طفيفالمخاطية وحدوث  ما .على مسممممممتوى ابعين وابنف والجهاز التنفسممممممي الت  أن ك

يتفاقم خطر    .الجهاز العصممممممبي على خطرا يشممممممكل الدموية للدورة ودخولها المادة امتصمممممماص

التطهير )لذهاب من وإلى  من غرفالمرور المتكرر  التحسمممممس وخطر التسممممممم بصمممممفة عامة مع

 العمل، من وإلى استراحة ال داء، وما إلى ذلك 

  فان اسمممتعمالها في غرف التطهير تضممماعف من  االلتهابنظرا الن المطهرات هي مواد سمممريعة

 .حريق نشوب   امكانية
  

 توصيات لجنة الخبراء
 

المطهرات على جسممممممم  رش الى حد تاريخ كتابة هذا البحث، لم تثبت فعالية وسممممممالمة غرف

اإلنسممممان في الحد من انتشممممار فيروس كورونا المسممممتجد ويمكن ان تشممممكل خطرا على سممممالمة 

 ضد توصيات إلصدار اآلثار السلبية للمطهرات على الجسم تمثل سببا كافيا ذلك أنابشخاص 

زائفا  يمكن أن تعطي شمممعورا التطهير أنفاق من ناحية أخرى، فسن عملية المرور عبر و اسمممتخدامه

تالي فقد ينتج عن بال ها مثل ذلك بابمان و تت فعاليت تدابير ابخرى التي أثب عد  إهمال ال با الت

واتخاذ التطهير  غرف استخدام بحظر يوصى لذلك االجتماعي وغسل اليدين وارتداء أقنعة واقية.

ونؤكد على أهمّية هذف التوصممميات إذا ما تم تناول الموضممموع من ناحية  زمةاال ةالتدابير الصمممحي

 .ابخالقيات الطبّية
  

 


