
لمحة عن نشرة المعلومات هذه 
غسيل القولون، الذين يسّمى أيضاً رحض القولون، إجراء يتضمن اختراقاً 
للجلد بموجب Public Health Regulation 2022 )قانون الصحة العامة 

لعام 2022( )النظام( ويجب على الأعمال التجارية اتباع ممارسات التحّكم 
بالعدوى لمنع انتقال العدوى من شخص إلى آخر. 

ويمكن أن تنقل عالجات غسيل القولون العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو 
الفطرية من زبون إلى آخر عبر الأجهزة والأسطح الملّوثة. ويمكن أن يسّبب 

هذا الإجراء إصابات أخرى للزبائن إذا لم يُنّفذ بصورة صحيحة. تشمل هذه 
الإصابات رَْضح )أذية( القولون، كالتقّرح أو الَثقب؛ وتفاقم مرض الكلى المزمن 
كالتهاب الرتوج أو داء كرون أو البواسير؛ والحرق الحراري أو السمط الحراري   

بإمكان القائمين بهذه الأعمال التجارية العثور على القواعد المتعلقة 
بإجراءات اختراق الجلد في "النظام". 

تصميم مكان العمل التجاري
ينبغي أن يكون مكان العمل التجاري مصمماً ومخططاً بشكل يساعد 	 

على تنظيفه بسهولة وبصورة صحيحة )راجع نشرة المعلومات بعنوان 
"تصميم ومخّطط مكان العمل التجاري الذي تمارس فيه إجراءات اختراق 
الجلد "(. اتصل بالبلدية المحلية )local council( لضمان استيفاء جميع 

القواعد المحلية. 

ينبغي أن يستوفي نظام العالج القولوني متطلبات البلدية المحلية 	 
ومصلحة المياه والصرف الصحي المحلية.  

يجب أن تكون جميع المراحيض وأجهزة التخّلص من مياه الصرف 	 
الصحي موصولة بقناة الصرف الصحي. 

يجب أن يكون في جميع أنظمة الرحض )الغسيل( القولوني جهاز وقاية 	 
من التدفق العكسي مسّجل ومرّكب من جانب سّباك معتمد وأن يتم 

اختبار هذا الجهاز سنوياً.

يجب ان تستوفي المياه متطلبات "تعليمات دائرة الصحة في نيو ساوث 	 
ويلز". ويجب استخدام إمدادات مياه البلدة عند توفرها. 

إذا كان يوجد نظام ترشيح/تعقيم مركباً، يجب صيانته بحسب مواصفات 	 
المصنع.

 الأعمال التجارية
الخاصة بغسيل القولون
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غسيل القولون إجراء يُستخدم فيه الماء لتنظيف القولون أو 
الأمعاء الغليظة. ويتّعين على الأعمال التجارية الخاصة بغسيل 

القولون توفير مراحيض للزبائن بموجب نظام الصحة العامة 
لعام 2022.

يجب أن تكون حرارة الماء المستخدم في العالج معّدلة إلى أقرب ما 	 
يكون من حرارة الجسم لمنع الحرق الحراري والسمط الحراري. 

ينبغي وجود مضابط لأنظمة غسيل القولون تمنع الزبائن من تعديل 	 
عدادات )settings( بعد ابتداء الإجراء.  الإ

ينبغي أن ل تكون المضخات أو أجهزة تعزيز الضغط أو مرافق الشفط 	 
الأخرى موجودة إلى جهة الزبون من الحوض. وينبغي أن تكون آليات 

تعديل حرارة الماء مرّكبة في مصدر الماء الرئيسي والحوض.  

يُوصى بتوفير مرحاض لكل غرفة عالج للنظام المغلق والمفتوح على 	 
السواء. لكن: 

بالنسبة إلى النظام المغلق يجب تركيب مرحاض لستخدام الزبون 	 
قرب الغرفة التي يجرى فيها الإجراء. 

بالنسبة إلى النظام المفتوح يجب وجود مرحاض لستخدام الزبون 	 
في الجوار المحاذي مباشرًة لغرفة العالج.  

الأجهزة
أجهزة الغسيل القولوني طبية، لذا ينبغي أن تحمل رقماً خاصاً بـ"الالئحة 	 

الأسترالية للسلع الدوائية" )ARTG( )إدراج أو تسجيل(. 

يتعّين أن تكون جميع الأجهزة بحالة صالحة للعمل وأن يتم تنظيفها 	 
وتجفيفها بعد الستعمال وأن تُحفظ في حالة نظيفة وجافة.    

يجب تعقيم الأجهزة والأدوات التي يتم بواسطتها اختراق الجلد قبل 	 
استعمالها. 

يجب أن يُجرى التعقيم بواسطة معّقم بخاري منضدي تحت الضغط 	 
تمشياً مع معيار AS/NZS 4815:2006 مرافق الرعاية الصحية في 

عادة  المكاتب – إعادة معالجة الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية القابلة لإ
الستخدام، وصيانة البيئة المتعلقة بها )راجع نشرة المعلومات بعنوان 

عادة الستخدام وتعقيمها"(.     "طريقة تنظيف الأدوات والأجهزة القابلة لإ

ينبغي استخدام الأدوات التي يصعب تنظيفها وتعقيمها مرة واحدة. 	 

يجب تنظيف القطع التي تُستخدم في إجراءات اختراق الجلد ولكن ل 	 
تخترق الجلد بصورة صحيحة والحتفاظ بها بحالة نظيفة. 

يجب استخدام مناشف وشراشف )مالءات( نظيفة لكل زبون جديد. 	 
وينبغي غسل الشراشف بمسحوق غسيل والماء الساخن. وإذا تم 

استخدام غطاء غير منفذ للسوائل )من البالستيك مثالً(، فيجب تنظيفه 
وتعقيمه قبل استخدامه لكل زبون جديد. 

NSW Health اق الجلد  ية بسبب اخ�ت ممارسات التحّكم بالعدوى البكت�ي

https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
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يجب تعقيم القثاطر ومناظير التجاويف، ويُنصح بأن تكون أحادية 	 
الستعمال فقط. وينبغي أن تكون جميع الأجهزة مدرجة على "سجّل 

 .ARTG لئحة السلع العالجية" وتحمل رقم

عادة الستعمال. وقد 	  من الصعب تنظيف وتعقيم الأنابيب القابلة لإ
يصعب إزالة الهواء بالكامل من الأنابيب وإذا تبّقى هواء فيها فسيتعذر 

تعقيمها بصورة فعالة وبالتالي يجب أن تكون الأنابيب أحادية الستعمال.  

نظافة مكان العمل التجاري
يجب أن يبقى مكان العمل التجاري بحالة نظيفة دائماً. 	 

يجب تنظيف أماكن المعالجة، كالطاولت مثالً، بعد النتهاء من كل زبون 	 
و/أو وضع غطاء نظيف على سطح طاولة المعالجة.  

ينبغي أن يكون لدى القائمين بالعمل التجاري إجراءات توثّق أعمال 	 
تنظيف التجهيزات الثابتة والمعدات وصيانتها، وعلى الموظفين أن يكونوا 

مدربين على هذه الإجراءات. 

غالق والتخلص 	  ينبغي أن توضع جميع النفايات في أكياس ُمحكمة الإ
منها يومياً.

ل ينبغي فتح علب التعقيم إل قبيل البدء بالعالج. 	 

ينبغي عدم لمس الأجزاء المعقمة من الأدوات التي ستخترق الجسم 	 
بيدين عاريتين. وإذا لزم مسك الأدوات المعقمة، يجب استخدام 

مة جافة، أو  مة بالكحول موّضبة مسبقاً، أو ممسحة معقَّ ممسحة معقَّ
مة أحادية الستعمال.    قفازات معقَّ

لمنع انتقال التلوث من شخص إلى آخر، يتعّين إفراغ جميع السوائل 	 
والكريمات في مستوعبات أحادية الستعمال. واستخدام أداة وضع 
أحادية الستعمال لكل شخص يخضع لالإجراء )ول يجب استخدام 

السوائل والكريمات أكثر من مرة واحدة(.

مات مطابقة لمستوى المستشفيات في الأعمال 	  يجب استخدام معقِّ
التجارية الخاصة بغسيل القولون لسرير المعالجة ونظام الغسيل 
الخارجي والمرافق التابعة له بسبب ارتفاع خطورة التلوث بالبراز.  

النظافة الشخصية لممارسي المهنة
يجب أن يرتدي الشخص الذي يقوم بإجراء غسيل القولون رداًء )مريولً( 	 

أو مئزراً نظيفاً غير ُمنِفذ للماء وقفازات أحادية الستعمال.  

ينبغي تغطية الجروح بضمادات مانعة للتسرب وصامدة للماء.	 

ينبغي غسل اليدين:	 

قبل معالجة الزبون وبعدها	 

قبل الإجراء التجميلي وبعده	 

بعد التعرّض لمواد الجسم	 

بعد لمس المواضع المحيطة بالزبون	 

بعد إزالة القفازات.	 

 	 )Hand Hygiene Australia( "راجع "المنظمة الأسترالية لنظافة اليدين
للمزيد من المعلومات عن طريقة غسل يديك. 

المتطّلبات الأخرى
يجب أن يكون العمل التجاري مسّجالً لدى البلدية المحلية ويستوفي 	 

جميع المعايير الضرورية الخاصة بالتخطيط والمبنى ولديه جميع 
الموافقات الضرورية قبل البدء بالعمل. 

يجب التخّلص من المخّلفات السريرية/الخطرة بيولوجياً بواسطة مقاول 	 
معتمد للنفايات. اتصل بالبلدية المحلية للحصول على معلومات. 

ينبغي تعديل حرارة الماء إلى ذات مستوى حرارة الجسم الطبيعية 	 
لمنع الحرق الحراري أو السمط الحراري. وينبغي أن تكون حرارة الماء 

المستخدم بين 34  إلى 40 درجة مئوية ول ينبغي أن تتجاوز 40 درجة 
مئوية أبداً )حرارة الجسم الطبيعية هي 37,6 درجة مئوية(. 

إذا اسُتخدم صمام مزج حراري لمزج الماء الساخن والبارد، فيجب 	 
أن يكون مرخصاً من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز وأن يتم تركيبه 

وصيانته بمقتضى "النظام". 

الرسوم والغرامات
يمكن اتخاذ إجراءات أخرى إذا لم يتقّيد العمل التجاري بالنظام ساري 

المفعول، بما فيها: 

تلّقي "إشعار بوجوب التحسين" أو "أمر منع" مصحوباً برسم إداري يتراوح 	 
بين 285 دولراً و295 دولراً. 

تلّقي إشعارات بغرامات تتراوح من 110 دولرات إلى 1100 دولر لالأفراد 	 
و220 دولراً إلى 2200 دولر للمؤسسات. وتكون الغرامات القصوى أعلى 

إذا صدرت عن المحاكم ويمكن أن تشمل غرامات يومية. 

إذا صدر "أمر منع"، يجب أن يعرُض العمل التجاري نسخة منه على 	 
مدخل العمل التجاري أو بقربه في مكان واضح لرؤية الزبائن.  

يُستوفى رسم لقاء إعادة المعاينة المتعلقة بـ"أمر المنع" يبلغ 225 دولراً 	 
بالساعة مع حّد أدنى للتكلفة يغطي مدة 30 دقيقة وحّد أقصى للتكلفة 

يغطي مدة ساعتين. 

NSW Health

رشادات للمزيد من الإ
 	.)local council( اتصل ببلديتك المحلية

اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية )local Public Health Unit( على 	 
الرقم 055 066 1300.

https://www.hha.org.au/hand-hygiene/what-is-hand-hygiene
https://www.hha.org.au/hand-hygiene/what-is-hand-hygiene
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
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خالفه 
 	   Sydney Water

 	   The Plumbing Code of Australia

 	

المعايير 
 	AS/NZS 4815:2006

نشرات المعلومات

الجمال، فن الجسد وقطاعات العمل الخاصة باختراق الجلد	 

عادة الستخدام	  طريقة تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإ

تصميم ومخّطط مكان العمل التجاري الخاص بمهن اختراق الجلد	 

ملصق

عادة الستخدام	  تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإ

للمزيد من المعلومات 
Public Health Act 2010 تتوفر أيضاً الموارد التالية لمساعدة الأعمال التجارية الخاصة بمهن اختراق الجلد وممارسيها على فهم متطلبات 

 )قانون الصحة العامة لعام 2010( و Public Health Regulation 2022 )نظام الصحة العامة لعام 2022(. تفّقد صفحة موارد مهن اختراق الجلد الخاصة بنا
  :NSW Health على موقع )Skin penetration resources page(

https://www.sydneywater.com.au/your-business.html
https://ablis.business.gov.au/service/ag/the-plumbing-code-of-australia-pca-/31066
https://www.standards.org.au/access-standards/buy-standards
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx

