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 مقدمه  ���� 

 با همزمان ( Hospital Nosocomial Infection )بيمارستاني هاي عفونت

 افزايش با و بوده ودرماني بهداشتي عمده مشكالت از يكي همواره بيمارستانها گسترش

 و شده عفونتها اين از ومير مرگ و ابتال افزايش موجب بيمارستان در بيمار اقامت مدت

ولذا از آنجايي كه  .دهد مي افزايش شدت بيمارستاني را به هاي هزينه نتيجه در

بيمارستانها مهمترين مركز در ارائه خدمات بهداشتي درماني محسوب مي شوند، به دليل 

داشتن شرايط خاص از نظر پذيرش افراد با بيماريهاي مختلف ، وجود افراد مختلف ارائه 

قات كنندگان وهمراهان  بيمار ووجود انواع مختلف دهنده خدمات ، رفت وآمد مال

عفونت ها از طريق  .زائدات عفوني مي تواند به عنوان مركز انتقال عفونت به شمار رود

كه همانا .تماس مستقيم ويا غير مستقيم از مخازن ومنابع مختلف به ميزبان منتقل مي شوند

تاني با كاربرد مؤثر وبهينه هدف اساسي مديريت  سيستم ، كنترل عفونت هاي بيمارس

كه .با اعمال مديريت جامع واصولي امكان پذير مي باشد.... عوامل فيزيكي ، شيميايي و

در اين راستا يكي از اقدامات كنترلي تهيه كتابچه راهنماي كنترل عفونت  با توجه به 

ءآگاهي استانداردهاي اعتبار بخشي  در اين زمينه مي باشد ، كه مي تواند موجب ارتقا

 .پرسنل در رده هاي مختلف   گردد

  

  صدري جغتايي

  سوپروايزر كنترل عفونت
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 اهداف و تاريخچه ���� 

 كه شود مي اطالق عفونتي به) Nasocomial Infections  (بيمارستاني عفونت

 در بيمار ازپذيرش بعد ساعت 72تا  48و نبوده دچار آن به بودن بستري زمان در بيمار

 هاي عفونت.باشد نبوده هم آن كمون دوره در آنكه شرط به شود مي ايجاد بيمارستان

 هاي هزينه هرساله و باشند مي درماني بهداشتي مراكز جدي مشكل يك بيمارستاني

 در حاضر حال در .كنند مي تحميل درماني بهداشتي ومراكز بيماران به را زيادي

 كشورهاي ودر بستري موارد درصد 10 حدود ها عفونت اين ميزان پيشرفته كشورهاي

 يك در بيمارستاني عفونت ميزان .شود مي زده تخميندرصد  25 حدود توسعه حال در

  .باشد مي مركز آن در شده ارائه خدمات كيفيت دهنده نشان درماني بهداشتي مركز

 

 :از عبارتند بيمارستان عفونت كنترل كميته كلي اهداف ����

  بيمارستاني هاي عفونت به ابتالء عوارض و ابتالء مير، و مرگ كاهش 

  درماني مداخالت كاهش و بستري ميانگين كاهش طريق از بيمارستاني هاي هزينه كاهش 

 عفونتهاي كنترل طريق از آنان رضايتمندي و جامعه افراد سالمت ارتقاء و حفظ تأمين، 

 بيمارستاني

 كشوري كميته تصويب به زير ساختار بيمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام اجراي براي 

  .است رسيده بيمارستاني عفونتهاي كنترل

  

 بيمارستاني عفونتهاي كنترل كميته ����

 :بيمارستان عفونت كنترل تيم

 عفونت كنترل پرستار 

 متخصص عفوني، متخصص يا تخصص فوق(  تيم رئيس ،عفونت كنترل پزشك 

 ) عمومي پزشك و پاتولوژيست كودكان، متخصص داخلي،
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 :بيمارستان عفونت كنترل كميته ���� 

   بيمارستان عفونت كنترل تيم 

 ؛ بيمارستان مدير يا رئيس 

  بيمارستان محيط بهداشت مسئول 

  آزمايشگاه مسئول 

  بيمارستان مترون 

  بيمارستان اپيدميولوژيست امكان صورت در و كودكان جراحي، داخلي، متخصص 

 و اداري امور خدمات، مسئول شامل ديگر واحدهاي مسئولين لزوم صورت در 

  ها قسمت ساير و بيمارستان دارويي امور كارشناس مالي
 

  (NNIS) بيمارستاني عفونتهاي مراقبت كشوري نظام تعاريف ����

 تكثير و رشد و تهاجم دليل به ميزبان كه است اي پديده معناي به عفونت : عفونت

  .شود مي آسيب دچار عفوني زاي بيماري عامل

 بدون ميزبان در ميكروارگانيسم عفوني عامل تكثير و رشد معناي به  : كلونيزاسيون

  . باشد مي عفونت ايجاد

 ها بافت به تهاجم براي توانايي ميزان و چگونگي (Pathogenicity):  بيماريزايي

 گويند عفونت آن بيماريزايي چگونگي يا پاتوژنيسيتي نحوه را عفونت ايجاد جهت

 را زا بيماري عفوني عامل يك تهاجمي قدرت و شدت:   (Virulence) ويروالنس

  گويند آن ويروالنس ميزان

 انتقال به منجر گاهي كه است آن امثال و مگس ، پشه منظور:   (Vector) وكتور

 هاي عفونت درمورد انتقال راه اين گرچه . شوند مي ) عفوني عامل( عفونت

  نيست شايع بيمارستاني
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 و مانده زنده آنجا در تواند مي عفوني عامل كه است محلي:   (Reservoir) مخزن 

 .......و آب ، خاك ، حيوان ، انسان خود مانند نمايد تكثير و رشد

 به توانند مي كه است مختلفي مواد يا وسايل شامل:   (Fomite) بيجان وسايل

 . آلوده معاينه وسايل مانند كنند عمل عفونت منبع يا مخزن يا انتقال راه عنوان

  

 : NNIS استاندارد تعاريف براساس عفونت نوع چهار

 از كشور در بيمارستاني عفونتهاي مراقبت واحد و منسجم امـــنظ ادــايج منظور به

 روش با انتخاب بيماريها مديريت مركز در اي فشرده هاي تالش پيش چندي

National Nosocomial infection surveillance System   )  NNIS  ( 

  .است شده انجام

 ادراري عفونت نوع �

  UTI-SUTI كد عالمتدار ادراري عفونت •

 UTI-ASB كد عالمت بدون ادراري عفونت •

 كننده احاطه بافتهاي و پيشابراه مثانه، ميزناي، كليه، ( ادراري سيستم عفونتهاي ساير •

  SUTI-OUT:  كد) كليه اطراف فضاهاي يا صفاقي پشت

 :زخم محل عفونت نوع �

 دنبال به كه عفونتي بجز SSI-(SKIN) :كد ) سطحي عفونت ( جراحي محل عفونت •

 در عفونت اگر كه آيد مي وجود به پا و سينه برش با كرونر عروق پاس باي گرافت

 گزارش SKNL كد با باشد پا ناحيه در عفونت اگر و SKNC كد با باشد سينه ناحيه

 .كنيد

 بجز SSI-(ST [Soft Tissue]) :كد ) عمقي عفونت ( جراحي محل عفونت •

 آيد مي وجود به پا و سينه برش يا كرونر عروق پاس باي گرافت دنبال به كه عفونتي
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 پا در اگر يا ) سينه نرم بافت ( STC كد از بيايد وجود به سينه در عفونت اگر كه 

 .ميكنيم استفاده )  نرم بافتيا   ( STL  كد از باشد ) رگ دهنده(

 فضاي يا /ارگان ( : كد) اعضا بين فضاهاي داخلي، اعضاي ( جراحي محل عفونت •

 -SSI ) نظر مورد

 PNEU- PNEU :كد ) پنوموني ( ذاتالريه عفونت نوع �

 BSI-LCBI : كد آزمايشگاه در شده ثابت خوني عفونت :عفونت نوع �

  *BSI-CSEP :كد باليني سپسيس :عفونت نوع �

 اثر ودر منتشر يا محدود صورت به كه عفونتي : بيمارستاني عفونت تعريف

 ايجاد بيمارستان در آن سموم يا عفوني عامل خود با مرتبط بيماريزا هاي واكنش

 :كه شرطي شود،به مي

 .شود ايجاد بيمارستان در بيمار پذيرش از بعد ساعت 72تا 48 حداقل 

 در بيماري و باشد داشته را مربوطه عفونت آشكار عاليم نبايد پذيرش،فرد زمان در 

  .نباشد خود نهفتگي دوره
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  فرم بيماريابي 
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 شناسي ميكروب آزمايشگاه از حاصل هاي داده وتحليل وتجزيه آوري جمع ���� 

 هاي عفونت كنترل و مراقبت و شناسايي جهت روشها موثرترين از يكي

  : طريق از. است بيمارستاني

 )صحيح گيري نمونه(ها نمونه آوري جمع ♦

 صحيح كشت ♦

 جديد آزمايشگاهي هاي كيت و دقيق و جديد دستگاههاي معرفي ♦

 و دياليز خوني،مايعات هاي فرآورده(بيمارستاني هاي فرآورده ميكروبيولوژي تست ♦

 )پيوندي هاي بافت

 نقش: (out breaks )بيمارستاني هاي عفونت وشيوع ظهور موارد در ♦

 از گيري نمونه( داخلي منابع نمودن مشخص با دارد عفونت از پيشگيري در اساسي

  )......و بيمارستان،تجهيزات پرسنل،محيط

  

   بيوتيكي آنتي مقاومت كنترل ����

 آنتي صحيح نوع انتخاب شامل كه بيوتيكها آنتي جاي به و صحيح انتخاب ♦

 از باشد مي ها بيوتيك آنتي مصرف كنترل و كافي مناسب،مدت بيوتيك،دوزاژ

 .دهد مي كاهش را آن روند يا جلوگيري بيوتيكي آنتي مقاومت

 برخي مصرف براي الزم هاي دستورالعمل و راهنما هاي برنامه اندازي راه و تدوين ♦

 ويژه بيوتيكهاي آنتي

 پيشگيري و دهي وسريع،گزارش دقيق كشف جهت استراتژيك ريزي برنامه ♦

    مقاوم هاي ارگانيسم ازگسترش

 بخشها سطح در مقاوم هاي ارگانيسم گسترش از جلوگيري جهت اي برنامه تدوين ♦

 آنكولوژي، هماتولوژي، عفوني، ويژه، بخشهاي كليه :نظير پرخطر بخشهاي خصوص به
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 با افراد از يا بستري مدت طوالني صورت به را مزمن بيماران كه هايي وبخش دياليز 

 .نمايند مي نگهداري موسسات حاضردر يا كننده ناتوان مشكالت

 پروفيالكسي بيوتيكهاي آنتي با درمان مدت و انتخاب نحوه ساختن متناسب ♦

   بيمارستاني هاي عفونت از پيشگيري

  

  بيمارستان در بيماران جداسازي يا ايزوالسيون ����

 ميكروارگانيسم انتقال از جلوگيري بيمارستان در بيماران جداسازي از هدف 

 عيادتـ  بيماران ساير به)عفونت با كلونيزه چه و عفونت به مبتال چه( بيماران از ها

 .است پزشكي پرسنلـ   انگكنند

 بر احتياط"و " استاندارد هاي احتياط" قسمت دو بر مشتمل جداسازي اصول 

 .ميباشد "بيماري انتقال راه اساس

  

 :است ضروري بيمارستان اين زيردر موارد رعايت استاندارد هاي دراحتياط

 دستكش پوشيدن 

 بيماران بين تماس فواصل در- دستكش خروج از پس بالفاصله ها دست شستن 

 صورت محافظ با ماسك با همراه– چشم محافظ– گان از استفاده 

 تيز نوك وسايل و سوزن دستكاري عدم 

 شدگي سوراخ به مقاوم ظروف در تيز نوك وسايل آوري جمع 
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 رعايت گيرند صورت ها عفونت انتقال راه اساس بر بايد كه هايي احتياط در 

  :است ضروري زير موارد

 

 )( Air borne Precautions هوايي هاي احتياط اصول:الف

 و بيرون فضاي با مقايسه در شده كنترل منفي هواي فشار با خصوصي اتاق در بيمار بستري ♦

 منفي تهويه امكانات فاقد بيمارستان اين گيردو صورت بايد ساعت در هوا تعويض بار 6 حداقل

 ..است

  .باشد بيماربسته اتاق درب ♦

 .بخش داخل نه باشد خارج و بيرون فضاي به مستقيم طور به بيمار اتاق از هوا خروج ♦

 .كنند استفاده N95 ماسك از بايد ميشوند بيمار اتاق وارد كه افرادي تمام ♦

 استاندارد جراحي ماسك بايد بيمار اتاق، ترك از قبل و باشد محدود بيمار جابجايي ♦

  .بپوشد

  )( Droplet Preautionsقطرات هاي احتياط اصول:ب

 )قطره(درشت آئروسل طريق از انتقال ♦

 معلق هوا در قطرات اندازه درشتي بدليل و.است

 حركت توانند نمي زياد فاصله تا و مانند نمي

 ).است متر 1 نهايت(كنند

 ولي ميباشد خصوصي اتاق در بيمار بستري ♦

 ضرورت اتاق هواي كنترل براي خاصي اقدام

 اتاق يك در را آنها ميتوان خاص بيماري بايك بيمار چند وجود صورت در.ندارد

 .نمود بستري

 .بماند باز ميتواند اتاق درب ♦

 ماسك بايد ،بيمار ايزوله اتاق از خارج به بيمار جابجايي يا و انتقال درصورت ♦

 .بپوشد استاندارد جراحي
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 از خروج از بعد و نماييد استفاده جراحي ماسك از اتاق به ورود از قبل افراد تمام ♦ 

 .كنيد دفع عفوني زباله عنوان وبه برداريد را ماسك ، اتاق

 

  )( Gntact Preacautions تماسي هاي احتياط اصول:ج

 در(اتاق يك در يكسان باعفونت بيمار چند بستري ويا خصوصي اتاق در بيمار بستري ♦

 )كافي تعداد به خصوصي اتاق نبودن صورت

 :شامل لباس و ديده مواجهه پوست محافظت براي شخصي حفاظت وسايل از استفاده ♦

  .شود انجام اتاق ترك از قبل دستكش درآوردن و اتاق به ورود زمان دستكش پوشيدن 

 رفع جهت هندراب از استفاده يا و دستكش درآوردن از بعد بالفاصله دستها شستشوي 

 .شود انجام دستها آلودگي

 .شود جلوگيري اتاق ترك از قبل دستها مجدد آلودگي از 

 محيطي پيرامون سطوح بيماريا با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در 

 .شود استفاده گان بيماراز

بمانند  ايزوله اتاق در بايد)فشارسنج گوشي،دستگاه( بيمار از مراقبت بحراني غير وسايل 

 وسپس مورد نمود گندزدايي ابتدا را آنها بايد وسايل اين از مشترك استفاده لزوم صورت ودر

 .گيرد قرار استفاده

 .برسد ممكن حداقل به بايد ايزوله اتاق از خارج به بيمار جابجايي و انتقال 

  

  

  

  

  

  

  
 



 جغتاي) عج(بيمارستان وليعصر            
١U 

  گيرد مي صورت آنها انتقال راه براساس آنها براي احتياط رعايت كه هايي عفونت 
  
  

 

  

  

  

  

  

  Air borne هوايي احتياط   .Droplet P قطرات احتياط  Contact Pتماسي احتياط
 ياترشح نشده پانسمان كه اي آبسه

 .شود نمي كنترل آن

 اطفال يا نوزادان در آدنوويروس *

نمي  كنترل آن ترشح كه سلوليتي *
 شود

كلستريديوم  عامل با اسهال *
 ديفيسيل

 ويروسي حاد كونژكتيويت *

كنترل  عدم و عفوني بستر زخم *
 آن ترشح

 جلدي ديفتري *

با  انتريت شيگال، از ناشي عفونت *
روتاويروس،  يرسينياانتروكوليتيكا،

 از ناشي كوليت ،A هپاتيت

E.Coli0157 نوع از:H7 در 

 مي استفاده ازپوشك كه بيماراني

 .دارند بي اختياري يا كنند

 آنتروويروسي هاي عفونت*

 اطفال و درنوزادان

 اطفال و نوزادان در نكولوز فورو *

 ) سيمپلكس هرپس ويروس *

HSV )يا منتشر، نوع نوزاد در 

 اوليه شديد جلدي مخاطي

  زخم زرد*

 اطفال يا نوزادان در آدنوويروس *

 حلقي ديفتري *

 ناشي از  گلوتيت اپي يا مننژيت *

 آنفلوانزا هموفيلوس

ازهموفيلوس  ناشي پنوموني *
 نوزادان و اطفال در آنفلوانزا

 آنفلوانزا ويروس *

 مننگوكوكي هاي عفونت*

 اوريون*

 پنومونيه مايكوپالسما*

 B19 ويروس پارو *

 سرفه سياه *

طاعون ( طاعون از ناشي پنوموني *
 )ريوي

 سرخجه *

با  مخملك يا پنوموني يا فارنژيت *
 A گروه استرپتوكوك عامل

  خردسال اطفال يا درنوزادان

 سرخك*

  )Monkeypox (ميموني آبله*
 حنجره يا ريه سل*

 SARS ) شديد حاد تنفس سندرم*

)  
 ( Smallpox ) آبله*

 ( Varicella ) مرغان آبله*

 دهنده خونريزي هاي تب *

 ويروسي

( VHF ) 
نقص  بيمار در يا منتشر نوع( زونا*

  )ايمني
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  فردي حفاظت وسايل پوشيدن ترتيب 

   دستورالعمل طبق دست بهداشت رعايت انجام -1

  

                                                                                                   

       

                                                                                     

   گان پوشيدن -2

   سر موهاي محافظ يا كاله پوشيدن -3

  ماسك پوشيدن-4

  

  

  

  

  

    

  

  

                                                                                              

  دستكش  -5

   عينك ويا صورت محافظ -6
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  :ترتيب در آوردن وسائل حفاظت فردي 
  .ابتدا آلوده ترين آن را در آوريد ����

  

 در آوردن دستكش  -1

 باشد مي آلوده ها دستكش خارجي سطح - 1

  .نماييد خارج و گرفته ديگر دار دستكش دست با را دستكش خارجي قسمت - 2

 .داريد نگه دار دستكش دست در را شده خارج دستكش - 3

 .نماييد خارج مچ طرف از و ببريد، دستكش زير به را دستكش بدون دست انگشتان - 4

  

  

  

  

  

  

  

  شستن دستها -2

  

  در آوردن گان  -3

  .است آلوده ها آستين و جلو قسمت -1

 .نماييد باز را بند كمر و گردن گره -2

 .نماييد خارج ها دست از هركدام طرف به ها شانه از را گان حركت يك با -3

  .شود مي رو و پشت گان حركت اين با -4
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 سطل، در نموده لوله را گان آوردن در هنگام نماييد، دور بدن از را شده خارج گان -5 

 .بياندازيد ها لباس مخصوص سطل داخل يا زباله

  

  

  

  

  
  

  در آوردن عينك يا محافظ صورت  -4

 است آلوده عينك/ شيلد خارج - 1

 تميز قسمت نماييداز خارج است، وگوش سر ناحيه در كه تميزي قسمت وسيله به را شيلد - 2

 .نماييد خارج

  .دهيد قرار بازيافت مخصوص سطل يا زباله مخصوص ظرف داخل را شيلد - 3

  در آوردن كاله يا پوشش مو در صورت استفاده  -5 

  در آوردن ماسك از پشت سر  -6

 .نزنيد دست آن به باشد، مي آلوده رسپيراتور و ماسك جلوي قسمت - 1

 زباله سطل داخل آنرا نماييد خارج و گرفته را باال كش/گره سپس و پاييني كش/گره فقط - 2

  .بياندازيد
  

  

  

  

  

  

  

 شستن دست  -7
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 بهداشت دست ����

  

  

  

  

  

  

  انديكاسيون هاي شستن دست 

 پزشكي و پرستاري مراقبتهاي از بعد و قبل 

 و دفعي مايعات و ترشحات ، خون با تماس از پس 

  بيمار آلوده وسايل و پانسمان

 دستكش پوشيدن از بعد و قبل 

  عفونت مستعد يا و عفوني بيماران از مراقبت از پس 

 بيمار داروي يا غذا با تماس از قبل 

 بيمار جهت تزريق از پس 

 درماني پروسيجرهاي انجام از قبل 

 با را دستها . باشد مي ثانيه 50 تا 40 دست شستشوي جهت استاندارد زمان 

 با آن بستن از و ببنديد شيررا كاغذي حوله همان با و نموده خشك كامالً كاغذي حوله

 .ميگردد دستها مجدد شدن آلوده موجب زيرا . كنيد خودداري دست
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  دستها شويتكنيك شست ���� 
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 Hand rub روش 

 Hand جهت الكلي بنيان با مايع هاي محلول از استفاده با دست عفوني ضد بمنظور

rub كامالً ها دست كه زماني تا و ريخته خود دست كف در را محلول از كافي مقدار 

  بماليد بهم را آنها شوند خشك

  نمودن دستهاروش بهداشتي 
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  جراحي به اقدام جهت دست نمودن آماده براي هايي توصيه 

 جراحي انجام براي دستها سازي آماده شروع از قبل ذيل اقدامات انجام

 :است ضروري

 باشد، مي ها ناخن زير از دست هاي ميكروب غالب منشاء اينكه به توجه با �

 نموده تميز كامالً را آنها زير دست شستن هنگام در و نگاهداريد، كوتاه هميشه را ناخن

 .بشوئيد و

 .نمائيد اجتناب مصنوعي ناخن از استفاده و ناخن الك زدن از �

 مورد جواهرات و آالت زينت تمامي عمل اتاق فضاي به ورود از قبل �

 و مچي ساعت حلقه،انگشتر، :مثال بعنوان ( درآوريد خود دست از را استفاده

 سازي آماده از قبل باشند، مي كثيف آشكارا بصورت ها دست كه درصورتي)دستبند

 صابون و آب با را ها دست عمل، اتاق فضاي به ورود و جراحي به اقدام براي ها دست

 بوسيله شير آب زير در ترجيحاً را ها ناخن زير در موجود هاي خرده .بشوئيد ساده

 برس از ريزي پوسته احتمال افزايش و پوست به صدمه بدليل .نمائيد خارج شور ناخن

 هايي شور ناخن .( كنيد استفاده استريل شور ناخن از لزوم صورت در .نكنيد استفاده

  )موجودند بازار در حاضر حال در دارند را مجدد استرليتي و شدن اتوكالو قابليت كه
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  )طبي( ميكروبي ضد ازصابون استفاده با ها دست جراحي اسكراب استاندارد 

  

 آرنج تا ساعد و ها دست اسكراب به ،شروع ساعد از ها دست نگاهداشتن باالتر با �

  نمايد مي پيشگيري ساعد ناحيه آب بوسيله دستها مجدد آلودگي از عمل اين. نمائيد

 و پشت و انگشتان بين انگشتان، از يك هر طرف هر دقيقه ، 2-5با گرفتن زمان  �

 دقيقه 10 مدت به مثال براي مدت اسكراب طوالني.( اسكراب كنيد را دست هر روي

  ) شود نمي توصيه

 .بشوئيد دقيقه 1 بمدت آرنج تا مچ ناحيه از را ساعد خلف و قدام رويه �

 .نمائيد تكرار نيز ديگرتان دست مورد در را 3 و 2 بندهاي- �

 ناحيه يافت، تماس برس جز به چيزي هر با شما دست زماني هر در كه صورتي در �

 .نمائيد تراسكراب طوالني دقيقه 1 بمدت را شده آلوده

 را ها دست آب، جريان ميان از كامل بطور آرنج و ها دست سويه يك حركت با �

 و عقب به آب جريان ميان در را دست .نمائيد آبكشي آرنج ناحيه تا انگشتان نوك از

 .ندهيد حركت جلو

 .شويد عمل اتاق وارد آرنج از باالتر ها دست نگاهداشتن باال با �

 تن بر كه جراحي لباس به آب كه نمائيد دقت ها دست اسكراب فرآيند كل در �

 و آب پاشيدن از كه باشد بنحوي بايد دستشويي كاسه منظور بدين نپاشد داريد

 .شود ممانعت افراد لباس روي بر ترشحات

 با را ساعد و ها دست استريل دستكش و كاله گان، پوشيدن از قبل عمل اتاق در �

 .نمائيد خشك آسپتيك تكنيك و استريل حوله از استفاده
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 بنيان با دست عفوني ضد هاي محلول از استفاده با جراحي اسكراب استاندارد 

  :باشند پايدارمي فعاليت داراي كه الكلي

 

 جهت پايدار فعاليت با الكلي بنيان با عفوني ضد هاي محلول از كه هنگامي �

 .بريزيد خشك هاي دست برروي را محلول نمائيد، مي استفاده جراحي اسكراب

 و ها دست عفوني، ضد محلول از الزم و كافي مقدار از استفاده و زمان محاسبه با �

 خشك كامالً تا بماليد بهم آنقدر چرخشي حركات از استفاده با را آرنج ناحيه تا ساعد

 .شوند

 چرخشي حركات از استفاده با يكديگر به ساعد و ها دست ماليدن زمان مدت �

 .بيانجامد بطول دقيقه 3 از بيش ضروريست

 تا ساعد و ها دست مدت اين كل در كه باشد حدي به شده استفاده محلول مقدار �

 از كمتر مقدار اين تجربي مطالعات اساس بر( بمانند باقي مرطوب كامالً ها آرنج ناحيه

16 mmباشد(.  

 از قبل ها دست سازي آماده جهت نيست اطمينان مورد آب كيفيت كه درصورتي �

 بنيان با عفوني ضد هاي محلول از استفادهبا    Hand rub  به اقدام جراحي به اقدام

 .نمائيد الكلي

 ضد هاي محلول با تؤام بصورت جراحي  Hand rub و اسكراب استفاده از �

 .نمائيد اجتناب يكديگر از بعد متعاقب بصورت يا و الكلي بنيان با دست عفوني

 تا ساعدها و ها دست دهيد اجازه استريل دستكش و گان كاله، پوشيدن از قبل �

 .شوند خشك كامالً آرنج ناحيه

 .شويد عمل اتاق وارد آرنج از باالتر ها دست نگاهداشتن باال با �
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  پوشيدن دستكش  ���� 

 دهنده ارائه كاركنان توسط دستكش پوشيدن

 از مراقبت حين در درماني بهداشتي خدمات

 مي صورت ذيل هدف دو به توجه با بيماران

 :گيرد

 ميكروارگانيسمها انتقال از پيشگيري 

 به بيمار ازيك ويا بيماران به كاركنان ازدست

 .ياخدمات مراقبت ارائه درحين ديگري

 كاركنان به بيماران از بيماري انتقال از پيشگيري 

  

 :ضروريست ذيل نكات به توجه

 دستكش ) آن مناسب نوع انتخاب و دستكش از استفاده عدم يا استفاده ضرورت �

 با منطبق (بيماران از مراقبت يا و خدمات ارائه مختلف هاي موقعيت در استريل يا تميز

 .باشد مي تماسي و استاندارد احتياطات موازين

 بيماران، از مراقبت يا و خدمات ارائه حين در نمائيد مي بيني پيش كه زماني در �

 غشاء يا و بيمار عفوني بالقوه مواد و سايرترشحات و خون با ها دست آلودگي احتمال

 .بپوشيد دستكش دارد، وجود آنان ناسالم پوست و مخاطي

 موارد با ارتباط در شفاف مشي خط و ضوابط داراي بيمارستان هر است الزامي �

 يا و خدمات ارائه مختلف هاي موقعيت با آن مناسب نوع انتخاب و دستكش از استفاده

  باشد بيماران از مرقبت
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 پوشيدن عفونت كنترل و پيشگيري موازين رعايت لحاظ به كه باشيد داشته بياد � 

 يا و صابون و آب از استفاده با (Hand rub دست بهداشت رعايت ضرورت دستكش

  .نمايد نمي منتفي را)الكلي  بنيان با دست عفوني ضد هاي محلول از استفاده با

 استفاده بيمار يك از مراقبت يا و خدمات ارائه براي فقط دستكش جفت يك از �

 .كنيد

 و بيمار از مراقبت حين در كه درصورتي داريد، بدست دستكش كه هنگامي در �

 ناحيه يك در درماني اقدام يك اتمام از بعد

 دستكش نمائيد، لمس را محيط يا و بيمار همان تميز موضع است نياز بيمار آلوده �

 .كنيد عوض را آن يا و آوريد در را خود

 صورت در .نمائيد اجتناب ها دستكش مجدد استفاده از كه شود مي توصيه شديداً �

 زدايي ميكروب و سالمت از بازيابي هاي روش استانداردهاي بكارگيري با ضرورت

 .نمائيد كسب اطمينان ها دستكش

  

 استريل دستكش از استفاده موارد از هايي مثال

 جراحي اقدامات گونه هر انجام .1

 .واژينال زايمان .2

 .تهاجمي راديولوژيكي اقدامات .3

 وريدي راه ايجاد ( عروقي هاي راه به مرتبط اقدامات انجام و عروقي راه برقراري .4

  )بيماران در مركزي

 .انفوزيون جهت مكمل تغذيه هاي محلول نمودن آماده .5

  .تزريق جهت درماني شيمي داروهاي نمودن آماده .6
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 تميز دستكش از استفاده موارد از هايي مثال

 بيمار با مستقيم تماس �

 و بيمار دفعي مواد و ترشحات بدن، مايعات خون، معرض در گرفتن قرار احتمال .1

 .باشد مي بيمار دفعي مايعات به آلوده مشهود بصورت كه مواردي و اشياء

 .بيمار ديده آسيب پوست و مخاطي غشاء با تماس .2

 .خطرناك و عفوني شديداً هاي ارگانيسم تماس معرض در گرفتن قرار احتمال .3

 .اپيدمي يا اورژانس هاي موقعيت .4

 ....و آنژيوكت كشيدن يا و گذاردن .5

 .بيمار از خون گرفتن .6

 . وريدي راه بستن يا قطع .7

 خون كشيدن .8

 .بيماران در واژينال و لگني معاينات .9

  .باز آندوتراشيال هاي سيستم ساكشن .10

  

 بيمار با غيرمستقيم تماس �

 بيمار معده از برگشتي مواد تخليه .1

 .تجهيزات و وسايل كردن تميز يا جابجايي .2

 ها پسماند تخليه يا جابجايي .3

 گيري لكه ضمن در يا و اشياء روي شده پاشيده بدن مايعات ترشحات نمودن تميز .4

  .البسه
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 .باشد نمي ضروري دستكش پوشيدن كه مواردي از هايي مثال

 خون، با ماني در بهداشتي كاركنان مستقيم غير يا مستقيم تماس احتمال موارد اين در

 .ندارد وجود آلوده محيط يا و بيمار بدن مايعات

 بيمار با مستقيم تماس �

 .بيمار نبض و حرارت درجه خون، فشار گرفتن .1

 .بيمار به عضالني يا پوستي زير تزريق .2

 .بيمار به پوشانيدن لباس .3

  .بيمار انتقال .4

 . ترشحات فقدان درصورت بيماران چشم يا و گوش از مراقبت .5

 خون نشت عدم صورت در بيماران در وريدي راه از مراقبت گونه هر .6

7.  

 بيماران با مستقيم غير تماس �

 .بخش كادر و بيماران بين مشترك تلفن گوشي از استفاده .1

 .بيمار سر باالي چارت يا و باليني پرونده در بيمار گزارش درج .2

 بيماران به خوراكي داروي دادن .3

 . بيمار اي تغذيه لوله قطع يا و بيمار غذاي سيني نمودن جمع نمودن جمع .4

 بيمار ملحفه يا و نباشد تماسي ايزوله بيمار كه درصورتي ( بيمار ملحفه تعويض .5

 بيني كانوالي يا و تنفسي ماسك گذاردن)نباشد بيمار دفعي مواد و ترشحات به آلوده

 بيمار براي تهاجمي غير بصورت

 .بيمار اثاثيه جابجايي .6
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 بيمارستاني عفونتهاي كنترل و محيط بهداشت اصول رعايت ����

 هر ودر است شده تنظيم بخش مسئول طرف از نظافتي برنامه درهربخش: محيط ♦

 .گردد مي انجام شيفت مسئول نظارت با شيفت

 صورت در و بررسي را بنا اصالح و نوسازي يا ساخت هاي نقشه(: ساختمان ♦

 بيمارستاني هاي عفونت رساندن حداقل به براي الزم استانداردهاي رعايت از اطمينان

 .)كند مي تائيد را آن

 از كردن،استفاده جارو(خدماتي هاي سرفه،فعاليت و عطسه از حاصله ذرات:هوا ♦

 )ملحفه دادن تكان و خشك تي،پارچه

 بوها بردن بين واز محيط از دوري و هوا آلودگي كردن رقيق:تهويه ♦

 مي انجام عمل دراتاق عفونت كنترل دسترالعمل براساس:جراحي عمل هاي محل ♦

 .گردد

  انجام آب بودن بهداشتي و سالم بر الزم نظارت محيط بهداشت مسئول توسط:آب ♦

 .شود مي

 طبخ نحوه ، نگهداري نحوه،  خام مواد تهيه بر: غذا جايي وجابه تهيه و آشپزخانه ♦

 مي انجام وكنترل نظارت مداوم بطور آشپزخانه در شاغل پرسنلو توزيع نحوه، غذا

 .شود
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 ايمن تزريقات ����

 تامين بنيادي محور 4 بر تاكيد با تزريقات ايمني

   :شود مي

 به درماني-بهداشتي كاركنان پرخطر رفتار كاهش .1

 برنده و تيز وسائل از ناشي جراحات از پيشگيري منظور

 آلوده

 وسائل با كار حين در كاركنان ايمني سطح افزايش .2

 درماني وبرنده تيز

 مناسب دفع و وري،نگهداري،انتقالآ جمع .3

 پرخطر و آلوده هاي زباله وبهداشتي

 به نسبت پزشكان و جامعه افراد ونگرش رفتار تغيير .4

 تزريقي فرم به دارو وتجويز تقاضا مقوله

  

  :كه است تزريقي معناي به ايمن تزريقات

 .نزند آسيب )بيمار( خدمت كننده دريافت به 

 .نسازد وارد اي صدمه )بهداشتي خدمات كاركنان( كننده ارائه به 

 .نشود جامعه زيان و آسيب باعث آن پسماندهاي 

 عفونت از كنترل و پيشگيري جهت تزريقات انجام براي توصيه مورد روش بهترين 

 كاركنان و بيمار به صدمه و

 .است استريل وسايل از استفاده 

 . نمائيد پيشگيري وريدي مايعات و داروها وسايل، آلودگي از 

 . كنيد استفاده جديد مصرف يكبار سرنگ يك از تزريق هر براي 
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 واحد هر تلقيح بار هر براي جديد مصرف يكبار استريل سرسوزن و سرنگ يك از  

 . كنيد استفاده دارو تزريق يا و واكسن

 بندي بسته و نمائيد توجه آن انقضاي تاريخ به سرسوزن و سرنگ از استفاده از قبل 

 . دهيد قرار بررسي مورد صدمه و پارگي وجود لحاظ به را سرسوزن و سرنگ

  . نمائيد پيشگيري وريدي مايعات و داروها وسايل آلودگي از 

 آلودگي احتمال و باشد مي تزريقات مخصوص كه تميز سيني يا ميز يك روي در 

 وسايل ندارد وجود كثيف هاي سوآپ يا و بدن مايعات خون، با سرسوزن و سرنگ

 . كنيد آماده را تزريق

 الزم كه خاص موارد در مگر نكنيد سرسوزن درپوش بستن براي تالشي گاه هيچ 

 ) ABG آزمايش نمونه مانند(شود انجام كار اين است

  

  

  

  

  

  

  

 استفاده به ملزم كه صورتي در و كنيد استفاده دوزي تك ويالهاي از المقدور حتي 

 استريل سوزن سر و ازويال دارو كشيدن بار هر براي هستيد دوزي چند ويالهاي از

 . نمائيد استفاده

 مابين گاز نازك اليه دادن قرار با شكنيد مي اصطالحا را آمپول سر كه هنگامي در 

 . نمائيد محافظت آسيب از را انگشتان آمپول، جدار و خود دست انگشتان
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 ) جهت خون نمونه اخذ (Recapازتكنيك استفاده ضرورت درصورت 

ABG, VBG نماييد زيراستفاده صحيح شكل به .  

  

  .در پوش را روي ميز كار قرار دهيد -1

  

  

  

  

  

  

  .نمائيدبه سمت درپوش هدايت  سرنگ وسر سوزن را با يك دست  -2

  

  

  

  

  

  

   .بدون استفاده از دست پس از محكم شدن در پوش سرنگ را برداريد -3
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  فوري اوليه هاي كمك ���� 

 صابون و باآب آسيب محل فوري شستشوي 

 .شود انجام

 .شود خودداري چشم موضعي مالش از 

 مقادير با مخاطي غشاء و ها چشم شستشوي 

 آلودگي صورت در سالين نرمال يا آب زيادي

 .شود انجام

 . شود گزارش باليني سوپروايزر به سانحه فوري 

 در و سوپروايزر توسط كار حين گزارشات در شده گزارش مورد رسمي ثبت 

 . شود انجام بهداشتي پرونده

 .گيرد صورت مورد گيري پي و پرونده تشكيل 

 . شود انجام كاركنان تماس از ناشي بيماريزائي خطر ميزان بررسي 

تا 5  باشد مي  HIV, HBV شده شناخته مورد عنوان به آلوده منبع كه صورتي در 

 . شود مي ذخيره آتي گيري پي منظور به و گرفته تماس مورد فرد خون ازسي سي  10

 بررسي جهت تماس منبع از خون cc 5 منبع عفونت تعيين جهت تماس از پس 

 .شود گرفته B,C,HIV هپاتيت

  :مهم هاي توصيه

 

 واكسيناسيون شاغلند درماني و بهداشتي مراكز در كه پرسنلي حتمأ 

 دهند انجام كامل طور به را خود B هپاتيت

 

 دهند انجام حتمأ اند نداده انجام بادي آنتي تيتر كنون تا كه پرسنلي 

 در گرددو تكميلگزارش حادثه كار ' فرم كار حين در حادثه بروز صورت در.

  گردد تحويل سوپروايزر به شيفت همان
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  فرم بررسي صدمات ناشي از سرسوزن و وسايل تيز و برنده 

  در پرسنل بهداشتي درماني
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 ممنوعيت موارد واكسيناسيون نحوه و دوز  واكسيناسيون لزوم موارد  بيماري

 واكسن

 دلتوئيد عضله در ليتر ميليB 1هپاتيت 

 ماه 6 و 0 و 1 هاي درزمان

  بعد

 معرض در كه كاركناني كليه

 تماس خطر

  هستند بدن مايعات و خون با

 به نسبت حساسيت

  مخمرها

 شديد حساسيت سابقه  بيمارستان كاركنان كليه  ساالنه ليتر ميلي ./5  آنفلو آنزا

 نسبت

  مرغ تخم به

 -سرخك

 -سرخجه

  اوريون

 از جلدي زير ليتر ميلي ./5

 واكسن

MMR  

 را سرخك سابقه كه كاركناني

 شواهد يا و كنند ذكر نمي

 در مقابل بيماري در مصونيت

  ندارد وجود آنها سرمي آزمون

 حساسيت سابقه حاملگي،

 مرغ تخم به نسبت شديد

 يا

 شديد، تب نئومايسين،

 ايمني، سيستم سركوب

  IVIG اخير مصرف

 ليتر ميلي ./5 : اول سري  كزاز،ديفتري

 در عضالني

 زمان - هاي دوز و بعد ماه 6

 02 و 0 و 1

 به ايمن پرسنل براي يادآور /.

 5 مقدار

  سال 01 هر ليتر ميلي

 اول سري كه كاركناني

 ننموده راتكميل واكسيناسيون

 واكسن را يادآور دوز يا و اند

 دريافت اخير، سال 10 طي

  اند ننموده

  حاملگي اول ماهه سه

 مرغان آبله

/ 

  زونا

 4 - 8-0ميلي ليتر در زمان  5/0

  هفته 

 بيماراني با يافته تماس كاركنان

 را مرغان آبله به سابقه ابتالء كه

 و كنند نمي ذكر

 در نيز واريسال ضد بادي آنتي

  است آنها منفي سرم

 به نسبت شديد حساسيت

 ژالتين، واكسن،

 نئومايسين،

سيستم  نقص يا سركوب

 فعال،ناخوشي سل ايمني،

  دار،بارداري تب هاي
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  پرونده پزشكي ����
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  عمل اتاق در عفونت كنترل ���� 

 هاي عفونت مراقبت نظام اساس بر عمل اتاق از ناشي عفونت از پيشگيري و كنترل در

 :باشد مدنظر بايد عفونت ايجاد منشاء عنوان به زير مورد سه به توجه بيمارستاني

                    عمل اتاق محيط �

  عمل اتاق پرسنل  �

 بيمار �

  

 باشد نظر مد بيمار آمادگي و عمل از قبل هاي مراقبت بايد بيمار مورد در: بيمار

  است اعمال قابل زير هاي فرآيند با كه

  

 :عفونت وجود نظر از ارزيابي �

 مشخص محل از دور و بدن هاي قسمت ساير هاي عفونت جراحي عمل از قبل �

 تأخير به عفونت مشكل حل تا الكتيو جراحي اعمال و گيرد مي قرار درمان وتحت

 .شود مي انداخته

 ابتدي به مبتال بيماران در خون قند كنترل �

 عمل،از از قبل روز  81حداقل بيمار(شود مي سيگار مصرف ترك به تشويق بيمار �

 )نمايد خودداري تنباكو جويدن و سيگار،پيپ،قليان كشيدن

 شود نمي دريغ بيمار براي الزم خوني محصوالت دادن از �

 .شود مي مشخص )اختياري( HIV و B هپاتيت نظر از عمل از قبل بيمار وضعيت �

 .شود مي اقدام وزن كاهش به نسبت عمل از قبل باشد چاق بيمار صورتيكه در �

 :جراحي عمل از قبل سپتيك آنتي با گرفتن دوش �

 حمام سپتيك آنتي دموا با يا و گرفته دوش عمل از قبل شب بيمار است الزم �

 .نمايد
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 :عمل محل موي چيدن � 

 اصالح نمايد جراحي عمل براي مزاحمت ايجاد اينكه مگر را عمل محل موهاي �

 .كنند نمي

 تراش ريش ماشين با و عمل از قبل بالفاصله كار اين اصالح به نياز صورت در �

 .گيرد مي انجام

 

 :عمل اتاق در بيمار پوست نمودن آماده �

 اطراف و محل كامل بطور سپتيك آنتي مواد با بيمار پوست كردن آماده از قبل �

 .نمايند مي تميز و شسته را جراحي برش محل

 .شود مي استفاده پوست كردن آماده براي مناسب سپتيك آنتي ماده �

 بكار پوست كردن آماده جهت محيط طرف به عمل محل از وار دايره را مواد اين �

  .برند مي

  .بل از عمل بيمار در بيمارستان را به حداقل مي رسانندقمكان اقامت حتي اال �

 عفوني يا آلوده پرسنل درمان �

 خودداري عمل در بهبودي زمان تا يافته عفونت يا آلوده جراحي پرسنل شركت از �

 .شود مي

 

 :عمل از قبل بيوتيك آنتي با پيشگيري �

 

 عفونت كنترل مناسب اقدامات جايگزيني معني به عنوان هيچ به بيوتيك آنتي دادن �

 .نيست جراحي انجام در

 عفونت از است شده مشخص كه برند مي بكار مواردي در فقط را بيوتيك آنتي �

 .كرد خواهد جلوگيري عمل محل
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 مي استفاده وسيع طيف با وباكتريسيد ارزان) (safeخطر بي هاي بيوتيك آنتي از � 

 .شود

 .كنند مي تجويز جراحي شروع در را بيوتيك آنتي دوز اولين �

 چند و عمل دوره پايان تا عمل محل بافت و سرم در را بيوتيك آنتي درماني سطح �

 .دارند مي نگه درماني سطح در عمل از بعد ساعت

 .دهند نمي ادامه عمل از بعد طوالني مدت براي را پروفيالكسي �

 كلمپ از بعد بالفاصله را پروفيالكسي بيوتيك آنتي خطر پر سزارين عمل براي �

 .برند مي بكار ناف بند كردن

 نظر از را كولون مسهل و تنقيه از استفاده كولوركتال،با انتخابي هاي جراحي از قبل �

 قابل غير خوراكي ضدميكروبي مواد از عمل از قبل روز و سازند مي آماده مكانيكي

 .نمايند مي استفاده منقسم دوزهاي در جذب

 .نمايند نمي استفاده وانكومايسين از روتين بطور ضدميكروبي پروفيالكسي براي �
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 :عمل اتاق پرسنل���� 

 جراحي مالش يا دست جراحي شستشوي �

 عمل از قبل بايد  Surgical handrub  دست

 شستشوي.شود اجرا عمل اتاق پرسنل توسط

 و تهاجمي جراحي اعمال تمام در دست جراحي

  شامل عمل اتاق پرسنل تمام براي

 .است الزم وپرستاران بيهوشي پزشكان،متخصصين

 در .شود استفاده استاندارد جراحي ماسك �

 جراحي اعمال بين ودر شدن، مرطوب صورت

 گردن از نبايد را ماسك .شود عوض بايد

 دوباره و گذاشت جبيب به يا و كرد آويزان

 موارد در باال كارائي با هاي ماسك .كرد استفاده

 .شود مي استفاده سل بيماري احتمال

 از )بند پيش( آب ضد آپرونهاي و گان �

 و خون با پرسنل ولباس بازوها،سينه آلودگي

 انتشار از نيز و نموده جلوگيري بدن مايعات ساير

 استريل گان از بايد عمل اتاق پرسنل تمام .كند مي بيمارپيشگيري به ازپرسنل ارگانيسم

 .نمايند استفاده

 مي استفاده باكتري بالقوه منبع و جراحي فيلد بين سدي ايجاد براي استريل شان �

 .گردد

 گان آن روي و پوشيده شلوار و بلوز شامل عمل اتاق هاي لباس بايد جراحي تيم �

   .وشندپب
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 .شود استفاده بايد عمل اتاق مخصوص كاله � 

 صورت و چشم محافظ از بيني و چشم به آلوده قطرات انتشار از پيشگيري براي �

 .گردد مي استفاده

 بدن مايعات يا خون با آلودگي احتمال صورت در گيرد مي انجام كفش تعويض �

 .شود مي پوشيده آب نفوذ قابل غير چكمه

 كردن آويزان از و گردد استفاده مصنوعي ناخن از نبايد و شده كوتاه ها ناخن �

 كرد اجتناب ساعد و انگشتان و دست به جواهرات

 در و شود مي پوشيده عمل اتاق پرسنل توسط جراحي استريل التكس دستكش �

 احتمال دستكش جفت دو پوشيدن .شود مي تعويض شدن پاره يا آلودگي صورت

 .دهد مي كاهش را بدن مايعات يا خون با دست آلودگي

 هر با تماس يا داشته تماس برهنه دست با يا شده آلوده دستكش موارديكه در �

 .نمايند مي تعويض را آن پارگي يا داشتن نشت شدن، سوراخ يا استريل غير چيز

 .دارند مي نگه استريل عمل پايان تا و مشخص را عمل محل و محوطه �

 كنترل .گذارند مي اجرا به روش بهترين به را جراحي تكنيك راه ترين مناسب �

 عمل از بعد عفونت كاهش در عمل محل بافت آرام جابجائي و عمل حين خونريزي

 .بود خواهد مؤثر

 از مثبت HIV و HBV ، HCV بيماران جراحي در نيز و پيوند هاي جراحي در �

 شود مي استفاده دستكش جفت دو
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 : عمل اتاق محيط كنترل  ���� 

 عمل انجام محل در محيط ترين سالم حفظ �

 استريل تجهيزات و وسايل يا تهاجمي اقدامات و جراحي عمل انجام براي اختصاصي اتاق �

 . گردد مي مشخص

 .گردد مي محدود عمل اتاق به پرسنل ورود �

  

 :عمل اتاق موقعيت

 و رفت اصلي محل از بايد عمل اتاق �

 مجزا آن هاي كريدور و بيمارستان آمد

 .باشد

 هاي بخش به آسان دسترسي امكان �

 .باشد داشته اورژانس و جراحي

 و مقاوم مواد از عمل اتاق كف �

 غير شستشوي قابل مواد از آن ديوارهاي

 .شود پوشيده جذب قابل

 .گيرد قرار Aseptic ناحيه در عمل اتاق �

 

 :عمل اتاق رطوبت و دما

  درصد 50-55 رطوبت ميزان ترين مناسب �

 18-24.(سردتر از محيط خارج از اتاق عمل مي باشد مناسبترين دما يك درجه  �

 )درجه سانتيگراد
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 :عمل اتاق تهويه 

 .شود مي برقرار مثبت فشار تهويه سيستم عمل اتاق در �

 تازه هواي بايد بارآن 3 حداقل و شده انجام ساعت در هوا تعويض بار 15حداقل �

 .باشد

 .است زمين كف به نزديك آن خروج و سقف سمت از هوا جريان كل ورود �

 .باشد تازه و داشته مجدد گردش شده فيلتر بايد هوا تمام �

 نمي استفاده بنفش ماوراي اشعه از جراحي زخم عفونت از پيشگيري منظور به �

 .شود

 .است بسته عمل اتاق هاي درب بيمار، و پرسنل، وسايل، عبور مواقع در بجز �

 به مجهز هاي عمل اتاق از استفاده ارتوپدي، ايمپلمنت، هاي جراحي انجام براي �

 .دارد قرار مطالعه و رسيدگي مورد تميز مافوق هواي

  

 :عمل اتاق لوازم

 آلودگي از پيشگيري براي بايد ونتيالتور و ساكشن دستگاه نظير وسايلي �

 مورددستكاري كمتر شود، شمرده بايد رفته بكار وسايل .شود انتخاب متناسب بطور

 .شود فرستاده عمل اتاق استريل واحد به كردن استريل براي و گيرد قرار

 .شود استريل بايد دستورالعمل اساس بر عمل اتاق وسايل تمام �

 روش از شود استفاده بيمار از مراقبت وسايل از بايد كه مواقعي در فقط �

 .شود مي استفاده نمودن استريل براي فالش
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 :محيطي سطوح گندزدائي و كردن پاك ���� 

 با تجهيزات يا سطوح رويت قابل آلودگي جراحي، عمل حين در كه مواقعي در �

 مناسب ازگندزدائي بعدي جراحي عمل از قبل شود ايجاد بدن مايعات ساير يا خون

 .شود مي استفاده آلوده محل كردن تميز براي

 مي تميز مناسب گندزداي ماده با عمل اتاق كف جراحي عمل آخرين از بعد �

 .گردد

 

 :عمل اتاق هاي زباله دفع ����

 با عمل اتاق هاي زباله خون طريق از منتقله هاي بيماري انتقال خطر علت به �

 .گردد مي دفع دستكاري كمترين

 مي دفع چشم محافظ و اپرون گان، مثل مناسب حفاظتي پوشش با بدن مايعات �

 .شود

  .شوند شستهTSSU  )(  عمل اتاق استريل واحد به فرستادن از قبل نبايد لوازم �

گازهاي مورد استفاده در كيسه هاي آلوده درست در محل استفاده قرار داده مي  �

  .شوند

 .شود مي جابجا موجود امكانات طبق آلوده هاي زباله بقيه �

  

 :ميكروبيولوژيك گيري نمونه

 عنوان تحت فقط .شود نمي توصيه عمل اتاق محيط از روتين بصورت گيري نمونه

 ميكروبيولوژيك نمونه عمل اتاق هواي يا محيطي سطوح از اپيدميولوژيك تحقيقات

 .شود مي تهيه
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 :جراحي تكنيك و آسپسي ���� 

 بيهوشي كاتترهاي يا )كاتترمركزي( عروقي داخل وسايل گذاشتن كار زمان در �

 آسپسي اصول وريدي داخل داروهاي مصرف و توزيع زمان در يا اپيدورال يا نخاعي

 .شود رعايت

 يا سوار يكديگر روي مصرف از قبل بالفاصله را استريل هاي محلول و وسايل �

 .كنند نمي مخلوط

 مرده نسوج كنند، مي قرار بر مؤثري هموستاز زنند، مي دست آرامي به ها بافت به �

 مي بين از را جراحي محل در مرده فضاي و رسانند مي حداقل به را خارجي جسم و

 .برند

 به اول مرحله در را پوست بستن باشد آلوده شدت به جراحي محل صورتيكه در �

 . گردد ترميم بعدي مرحله در تا گزارند مي باز را انسزيون محل يا اندازند مي تأخير

 در را درن .شود مي استفاده )هموواگ( بسته ساكشن درن از باشد الزم درناژ اگر �

 چه هر .ميدهند قرار جراحي عمل محل انسزيون از دور و جداگانه انسزيون محل

 .نمايند مي خارج را درن سريعتر

 

 :جراحي عمل بعداز انسزيون از مراقبت ����

 مدت به عمل است،بعداز شده)بخيه(بسته)جراحي زمان(اول مرحله در انسزيون اگر �

 .نمايند مي استفاده استريل پانسمان از ساعت 48 تا 24

 دست جراحي محل با تماس گونه هر صورت در و پانسمان تعويض از بعد و قبل �

 .شود مي شسته ها

 .شود مي استفاده استريل روش از باشد انسزيون محل پانسمان تعويض به نياز اگر �

 گزارش لزوم و زخم عفونت عالئم انسزيون محل از صحيح مراقبت با رابطه در �

 .شود مي داده آموزش وي خانواده و بيمار به عاليمي، چنين دهي
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  گندزداها و ها كننده عفوني ضد ���� 

 : مقدمه

 ها آن تكثير از حداقل يا كشته را ها باكتري توانند مي فيزيكي و شيميايي عوامل از بعضي

 مي  Bactericidal agent باكتريسيدال كشند مي را ها باكتري كه موادي . كنند جلوگيري

   Bacterio  باكترايواستاتيك كنند مي جلوگيري ها باكتري تكثير از كه موادي و گويند

Static agent با ميكروبي عوامل ساير و قارچها ، باكتريها آنجائيكه از .شود مي ناميده 

پاتوژنهاي  با وجودبيماراني علت به نيز بيمارستان در و روند نمي بين از ساده آب با شستشو

 بيماريزا عوامل اين بردن بين از جهت گندزدا و كننده ضدعفوني مواد از كه دارد نياز مختلف

 . استفاده شود ... و كف ، تجهيزات ، سطوح ، دستها پاكسازي و

 : گندزدايي تعريف

 را جان بي اشياء روي بر زا بيماري هاي ارگانيسم و خطرناك بالقوه رويشي اشكال نابودي

 با تواند نمي و گردد نمي شي استريل شدن سبب الزاماً گندزا عامل يك . گويند مي گندزدايي

 خطر رساندن حداقل به گندزدايي از هدف بلكه ، كند نابود را ها ميكروب كليه كافي اطمينان

  .است فسادمحصوالت يا و عفونت

 : عفوني ضد تعريف

 عفوني ضد را زنده بافت روي بر كننده عفوني ضد عوامل از استفاده با ها عفونت از جلوگيري

 . گردد مي زا بيماري رشدعوامل از ممانعت يا و مهار ، تخريب باعث كه گويند مي

  

  گندزداها انواع ����

  : فيزيكي عوامل  الف

 آب بخار ، متناوب حرارت ، جوشاندن ، سوزاندن ( مختلف اشكال به را حرارت : حرارت

 . كنند مي مصرف ) خشك حرارت و فشار با همراه

 . است محدود بسيار آن كاربرد عمل در ولي است راه موثرترين : سوزاندن

 مقاوم ( اسپور كننده توليد هاي باكتري بدانيم كه صورتي در است مطلوبي روش : جوشاندن

  . روند نمي شمار به مهمي مشكل) سمي مواد و خشكي ، حرارت به زنده جسم ترين
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 نتوان را 110  از بيش حرارت كه برند مي كار به وقتي را روش اين : متناوب حرارت 

 يا ( جوش آب در ساعت نيم مدت به كنند استريل خواهند مي كه را موادي . كرد مصرف

 . دهند مي حرارت متوالي روز سه در ) كمتر حرارت و بيشتر مدت

 ، حرارت به مقاوم مواد كردن استريل براي وسيله ترين معمولي : فشار با همراه آب بخار

 . دهد مي انجام را استرليزاسيون عمل فشار تحت اشباع بخار يا وسيله اين . است اتوكالو

 : است دسته دو شامل دهي پرتو : دادن اشعه يا پرتودهي

 شوند مي سبب كه هستند انرژي پر قدري به پرتوها برخي : كننده يونيزه اشعه )الف

 شدن يونيزه موجب عمل اين ، بدهند دست از را خود الكترون بيولوژي فعال هاي مولكول

 . شود مي ها آن شدن فعال غير و ها مولكول

 به عمقي طور به توانيد مي كه است مؤثري بسيار كننده استريل عامل كننده يونيزه اشعه)ب 

  . كند نفوذ اشياء داخل

 

  : طبقه بندي گندزداها و ضدعفوني كننده ها  �

 :  Hig levelضد عفوني كننده هاي  �

 .مورد نياز مي باشد   H.L.Dدر موارد زير  �

براي لوازمي كه تماس با مخاط دارند كه در حالت عادي اين مخاط استريل مي  �

باشد و در زمان مواجهه آن وسيله با مخاط نمي تواند همچنان استريل باقي بماند مثل 

 ........برونش 

 ) ملتحمه.( تماس لوازم با مخاطي كه حداقل فلور ميكروبي را دارد �

 .تماس سطح دستگاه دياليز بامايع دياليز  �

كانالهايي كه فور سپس مخصوص تهيه بيوپسي يا ساير لوازمي كه نياز به استريل  �

 شدن دارند از آنجا بايد عبور كند 
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  گندزدايي در سطح متوسط  �
تماس لوازم با مخاطي كه در حالت عادي و طبيعي غير استريل مي باشند : موارد استفاده  

  تماس لوازم با پوست آسيب ديده ) به جز واژن  بعد از پارگي مامبران ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدت زمان الزم براي مواجهه   ماده گند دا

  گند زدابا ماده 

  دقيقه 20هيپوكلريت سديم                                                            

  دقيقه  ≥20)                                    گلوتار آلدئيد، فرمالدئيد ( آلدئيدها 

  دقيقه 45 <     هيدروژن پراكسيد                                                                  

  مدت زمان الزم براي مواجهه   ماده گند ز دا

  با ماده گند زدا

  دقيقه 10   <  هيپوكلريت سديم 

  % )           70 -% 90اتانول يا ايزو پروپيل الكل 

    مواد فنولي 

    تركيبات يد دار، فرمالدئيد 
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  : ضد عفوني كننده هايي در سطح پايين  �

براي لوازمي كه در حالت طبيعي نياز به پاك كردن دارند ولي بر اين شرايط خاص به 

  گندزدايي كردن آنها نيازمي باشد 

 .لوازمي كه ممكن است نوزاد آنها را در داخل دهانش بگذارد  �

 مخازن آب درماني و وان حمام نو زاد  �

آلوده شوند فقط لوازمي كه در حالت عادي اگر با خون يا ساير مواد عفوني  �

 .نياز به پاك كردن آنها مي باشد

 

  
 

با توجه به نام گذاري متفاوت كارخانه اي و طرز استفاده متفاوت از ضد  �

عفوني كننده ها و گندزداها به طور دوره اي موادي كه جهت پاكسازي استفاده مي شود 

در اختيار واحدها قرار مي گيرد ، معرفي و طرز استفاده از هر يك از آنها به صورت 

 .مي شود آموزش عمومي در بيمارستان برگزار 

  

  

  

  مدت زمان الزم براي مواجهه با ماده گند زدا  ماده گند دا

  هيپوكلريت سديم                  

                                             

  

  دقيقه  10 ≤تركيبات آمونيوم كواترنر                         

    مواد فنولي 



 U٩ كنترل عفونتكتابچه                                                                               

 
  دكوسپت  �

محلول آماده مصرف الكلي جهت ضدعفوني دست 

ها قبل از جراحي و موارد بهداشتي ديگر تست شده 

  Eو   PrEN12791بر اساس استاندارد هاي اروپائي 

N 1500    مي باشد .  

 

خصوصيات و ويژگيهاي كاربردي و  

  .فارماكودنياميكي دكوسپت 

دكوسپت محلولي الكلي با خاصيت ميكروب كشي سريع كه بدليل وجود مواد  �

 . محافظ پوست حتي در صورت استفاده  مكرر هيچگونه ناراحتي پوستي ايجاد نمي كند

  .دكوسپت عاري از اسپور مي باشد �

ضد باكتري سل و خنثي كننده فعاليت هاي  ،ضد قارچ  ،طيف فعاليت ضدباكتري  �

 .ويروسي  مي باشد

 .دكوسپت فقط براي ضد عفوني پوست سالم مي باشد  �

 .اين محلول را نمي توان براي ضدعفوني زخم ها و يا غشاء مخاطي بكار برد  �

 :ميزان مصرف و مدت زمان مورد نياز براي ضدعفوني بهداشتي دست ها �

سي سي در كف دست ها ريخته و دست ها را به  5الي  3دكوسپت را به مقدار  

 .الش دهيد به طوريكه محلول كامالً جذب پوست گردد ثانيه م 30مدت 

همواره توجه داشته باشيد كه دست ها به طور كامل آغشته به اين محلول شوند، در  

صورت آلودگي احتمالي و يا قطعي با باكتري سل يا روتا ويروس ها مراحل مذكور را 

 .همواره با مقادير بيشتري از دكوسپت مجددا تكرار نمائيد

 . ا را به مدت يك دقيقه مالش دهيددست ه 
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ميزان مصرف و مدت زمان مورد نياز دكوسپت براي ضد عفوني دست ها براي  � 

 انجام اعمال جراحي 

ميلي ليتر  5تا  3دقيقه طي دو الي سه مرحله مقدار  3دست ها و ساعدها را به مدت  

شود و در طي اين با دكوسپت مالش داده به طوريكه پوست كامال به اين محلول آغشته 

 .مدت كامال مرطوب باشد 

هنگام اعمال جراحي قبل از استفاده از دكوسپت بايد دست ها با آب و صابون به  

خوبي شسته و ناخن ها و زير آنها با برس و يا تكه چوبي نرم تميز شود و سپس خشك 

 .گردد 

به به منظور ضدعفوني بهداشتي دست ها در صورت تميز بودن دست ها نيازي  

 .شستن مجدد آنها قبل از استفاده از دكوسپت نمي باشد 

 

  : روش استفاده از دكوسپت  

مقداري از محلول دكوسپت را با توجه به برنامه بهداشتي مورد نظر در بين دست ها  �

 بريزيد ) در حال خشك ( 

 ابتدا كف دست را به هم بماليد  �

 سپس كف دست راست ، پشت دست چپ را مالش دهيد و همينطور بر عكس  �

سپس كف دست ها را به طوريكه انگشتان دو دست با هم تداخل دارند به يكديگر  �

 بماليد 

سپس قسمت هاي بيروني انگشتان يك دست را در كف دست ديگر بماليد به  �

ند چنانچه الزم است طوريكه انگشتان دو دست  يكديگر را به طور مخالف در بر گير

 مجددا مقداري از محلول دكوسپت را بين دستها بريزيد 

سپس انگشت شست چپ را توسط داخل دست راست كه مشت شده است مالش  �

 دهيد و بر عكس 
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 سپس نوك انگشتان راست را در كف دست چپ مالش دهيد و بر عكس  � 

  

  

 

  پالس  53دكونكس  �

پالس را مي توان براي ضد عفوني ابزار و وسايل مراقبت از  53دكونكس  �

بيماران در بيمارستانها بخصوص در اتاق عمل ، بخش مراقبت هاي ويژه و ساير بخش ها 

براي ضدعفوني و پاك پالس  53عالوه بر ضد عفوني ابزار جراحي دكونكس . بكار برد 

كردن انواع آندوسكوپ قابل انعطاف و يا غير قابل انعطاف و همچنين وسايل بيهوشي 

ها  پالس جهت ضدعفوني ابزار دندانپزشكي شامل دريل 53بسيار مناسب است دكونكس 

 . و ديگر ابزار چرخشي نيز مناسب مي باشد

 

  پالس  53 خصوصيات و ويژگيهاي كاربردي فارماكوديناميكي دكونكس 

 پالس فاقد الدئيد وفنل 53دكونكس  �

كنسانتره براي ضدعفوني و پاك كردن دستي ابزار جراحي و دندانپزشكي و وسايل  �

 مراقبت از بيماران همچنين براي تمامي انواع آندسكوپها بسيار مؤثر در حداقل غلظت 

 اين فراورده آسيبي  به ابزار نمي رساند �

 از خاصيت پاك كنندگي فوق العاده اي برخوردار است  �

فرموالسيون كامال ً جديد اين ماده سبب مي شود كه مقادير بسيار اندك ماده مؤثر  �

 . حداكثر تأثير پاك كنندگي را داشته باشند

پالس تحليل آني خون ،پاكسازي و ضد عفوني  53خاصيت بي نظير دكونكس  �

  .همزمان ابزار را ميسر مي سازد

 دقيقه استفاده كنيد 2از دكوسپت به مدت   Bبراي پيشگيري هپاتيت  
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طيف فعاليت ضد باكتري ، ضد قارچ، ضد باكتري سل ، خنثي كننده فعاليت هاي  � 

 .ويروسي را دارد

 :پالس  53روش استفاده دكونكس  �

پيش از قرار دادن ابزار داخل اين محلول مي بايست قطعات آنها را بترتيب از هم  

ا از ايجاد حباب جدا كرد توجه داشته باشيد كه ابزار به طور كامل در محلول قرار گيرد ت

هاي هوا در حفره ها جلوگيري شود سپس ابزار را كامال آبكشي نمائيد در صورت 

امكان در آخرين مرحله آبكشي و قبل از خشك كردن از آب مقطر استفاده نمائيد 

چنانچه در محلول نشانه هاي بارز آلودگي وجود داشته باشد آنرا با محلول تازه تعويض 

حلول براي اولين بار گرفته مي شود، استفاده از فرآورده ديگري به نماييد چنانچه اين م

 .اينتنسيو توصيه مي گردد   36نام دكونكس 

قابليت ميكروب كشي آن توسط صابون سورفاكتانت هاي  غيريوني و كلرين  �

 .كاهش مي يابد 

دقيقه اثر  60به مدت % 1دقيقه و در غلظت  15به مدت % 2اين فرآورده در غلظت  �

را اعمال مي كند كه بر حسب نياز يكي از دو غلظت فوق قابل استفاده است محلول  خود

هفته و در صورت عدم مصرف به مدت  2رقيق شده در صورت استفاده به مدت حداكثر 

  . يك ماه اثر خود را حفظ مي كند
 

 :پالس  53جدول غلظت و زمان مصرف دكونكس 

  

  

  

  دقيقه60  دقيقه30  دقيقه 15  زمان

  درصد 1  درصد 1.5  درصد3  غلظت



 V٣ كنترل عفونتكتابچه                                                                               

  : پالس  53روش استفاده دكونكس   

 .ظروف مخصوص عمل ضدعفوني را تا ميزان معين از آب تازه پر كنيد �

پالس را به ميزان مورد نياز بر حسب مقدار  53مقدار معيني از كنسانتره دكونكس  �

 .آب موجود در ظرف ضد عفوني به آب اضافه كنيد 

 .بزنيد تا كنسانتره كامالً در آب حل شود محلول را به خوبي هم  �

درب ظرف را بسته نگه داريد و مشخصات نوع كنسانتره غلظت ماده رقيق شده و  �

 . تاريخ آماده سازي محلول را توسط برچسب روي ظرف قيد نمائيد

ابزار و وسايل استفاده شده را در محلول قرار دهيد دقت كنيد وسايل كامالً در  �

 .ند محلول غوطه ور شو

پس از گذشت مدت زمان ابزار و وسايل را از محلول خارج كرده و با آب آنها را  �

 .شستشو دهيد در صورت نياز مي توانيد از برس نيز استفاده نماييد 

 .ابزار و وسايل را با دستمال نيز خشك كرده و از نحوه عملكرد آنها مطمئن شويد  �

براي مرحله بعدي يعني  ابزار و وسايل جراحي را پاك نموده و آنها را �

 . استريليزاسيون توسط اتوكالو آماده نمائيد 

 

  AF  5.دكونكس �

محلولي است جديد   AF  5.دكونكس  �

براي ضد عفوني سطوح فاقدآالدئيد و بابوي معطر كه 

متعدد قرار گرفته وداراي      مورد آزمايشات          

گواهي استاندارد از انجمن  بهداشت و ميكروبيولوژي 

دقيقه محلولي با غلظت دو  5تنها طي .  آلمان مي باشد 

درصد كليه باكتريها ، قارچ ها و ويروسها شامل 

اين امر نه . را از بين مي برد )  HIV/HBVويروسهاي 
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از لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفه مي تنها عمل ضدعفوني را تسريع مي كند بلكه  

باشد اين محلول را مي توان همزمان براي ضدعفوني و تميز كردن سطح زمين ، ديوار و 

دستگاهها در اتاق عمل ، بخش هاي مختلف بيمارستان ، حمام و دستشويي خصوصاً 

 . ر بردتجهيزات پزشكي مثل ميز ها ، تختخواب ها، انكو باتورهاي نوزادان و غيره بكا

توسط صابون ، سورفاكتانتهاي غير  AF.5قابليت ميكروب كشي دكونكس  �

يوني و كلرين تحت تأثير قرار مي گيرد بنابراين فراورده هاي حاوي مواد اوليه فوق نبايد 

 .مورد استفاده قرار گيرند  AF  .5به عنوان پاك كننده همراه با دكونكس 

راهروها، اتاق هاي بيماران و : اين فراورده بايد در فضاهاي عمومي مثل �

سرويس هاي بهداشتي با نسبت يك درصد و در مكان هاي تخصصي و با اهميت باالتر 

 .درصد رقيق و استفاده شود  2و غيره با نسبت  CCU  ،ICUمثل اتاق هاي عمل ، 

سي سي از فراورده را  20مثال بايد ( درصد  2منظور از رقيق كردن به نسبت  �

 )يك ليتر بر سانيمبا آب به حجم 

در هنگام استفاده از اين فرآورده بايستي ميزان مورنياز به اندازه مصرف روز  �

 .رقيق و آماده شود 

 . بايد توجه داشت كه باقيمانده آن براي روزهايي بعد قابل استفاده نمي باشد �

  

  

  

  AF  .5زمان تماس و غلظت كنسانتره دكونكس : جدول 

  ساعت4  ساعت1  دقيقه30  دقيقه 15  دقيقه5  زمان

 5/1  درصد2  غلظت

  درصد

  درصد25/0  درصد5/0  درصد1

  

  



 VV كنترل عفونتكتابچه                                                                               

  :   AF  .5روش استفاده دكونكس   

ظروف مخصوص تهيه ماده ضدعفوني را تا ميزان معين از  �

 آب تازه پر كنيد 

را به ميزان مورد   AF .5مقدار معين از كنسانتره دكونكس  �

مندرج اندازه نياز و بر حسب مقدار آب موجود توسط ظرف 

 .گيري كنيد 

مقدار اندازه گيري شده كنسانتره و دكونكس را در  �

 .ظروف حاوي آب بريزيد 

پيمانه مندرج را در محلول آماده شده به خوبي هم بزنيد تا  �

 .كنسانتره كامالً در آب حل شود 

 ) قسمت تميز.(تي مخصوص را در يكي از سطل ها مرطوب نمائيد  �

ت حركت دادن مارپيچي با تي ضدعفوني و پاك نمائيد سطح كف زمين را به صور �

. 

 ) قسمت آلوده ( سپس تي را در داخل سطل دوم قرار داده و شستشو دهيد  �

 5تي را در همان قسمت آلوده فشرده و آبكشي كنيد سپس عمليات را از مرحله  �

 .مجدداً تكرار نمائيد 

  

  ) وايتكس( آب ژاول يا هيپوكلريت سديم  �

ندزدايي كننده با اثر سريع بر روي فعايت ميكروارگانيسم ها مي داراي خاصيت گ �

 . باشد و اثر گندزدايي آن مربوط به كلر مي باشد

بدين ترتيب بايد آب ژاول تازه . در نتيجه كهنه شدن از اثر آن كاسته مي شود �

 .استعمال نمود 
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 گاز كلر توانايي كشش اغلب باكتريها ، مخمرها، ويروس ها و پروتوزوئرها را دارد  � 

براي ضدعفوني وان حمام ، لباس ها، ديواره هاي حمام ، توالت و آشپزخانه مناسب  �

است و نيز ضدعفوني واحدهايي كه در معرض ويروس  هپاتيت قرار دارند استفاده مي 

 .شود 

ويروس و باكتري ها را نابود مي  ،ها اعم از قارچ محلول آب ژاول تمام ميكروب  �

 .كند 

نگهداري آب ژاول در ظروف مات و سر بسته و خودداري از بكار بردن آن به  �

 .همراه جوهر نمك 

وايتكس بي ثبات وسريعا در محيط هاي آلي بخار شده وبراي استفاده در همان روز  �

 .رقيق گردد

 : مقدار مصرف  �

درصد جهت ضدعفوني و 1درصدتا حداكثر 1/0شده محلول به صورت رقيق  

شستشوي زمين ، كف، ديوارها، تمامي قسمت هاي متشكل از سنگ ، دستشويي، توالت 

 .، حمام و كليه بخش ها بكار برده مي شود 

الزم به توضيح است كه محلول بايستي به صورت تازه و روزانه تهيه و مصرف شده  

زيرا ماده اثر بخشي . ساعت پرهيز شود  24گذشت و از مصرف محلول رقيق شده پس از 

 . خود را از دست مي دهد 

در مواردي كه خون ومايعات آلوده بروي سطوح پاشيده شود، بايستي شستشو مطابق  

 .انجام شود

تحر يك دستگاه تنفسي ، مضر % ( 1خودداري از مصرف ماده با غلظت بيش از  

 ) براي بيماران و پرسنل 
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دگي از مصرف هيپوكلريت سديم براي اشياء فلزي و استيل بدليل اثر خورن  

 . خودداري شود

 .درجه سانتيگراد تجاوز نكند 40ر زمان مصرف وايتكس بهتر است دما از د 

 

  
  
  
  
  
  
  

  :عوارض وايتكس 

تنفس بخار هيپو كلريت وكلر آزاد شده آن باعث سرفه وتحريك شديد دستگاه  �

استفاده همزمان اسيد ها ومواد اكسيد تنفس مي شود واين خاصيت خصوصا در هنگام 

 .كننده تشديد خواهد شد

داراي اثر تحريك كننده بر روي پوست كه در صورت تماس بايستي موضع با آب  �

 .فراوان شسته شود

  .چون اين ماده موجب خورندگي فلزات مي شود، براي وسايل فلزي مناسب نيست �

 ضدعفوني از متفاوت استفاده طرز و اي كارخانه متفاوت نامگذاري به توجه با �

 در ، شود مي استفاده پاكسازي جهت كه موادي اي دوره طور به گندزداها و ها كننده

 آموزش صورت به آنها از يك هر از استفاده طرز و معرفي ميگيرد قرار واحدها اختيار

 .شود مي برگزار بيمارستان در عمومي

 

غلظت هاي مورد استفاده اين ماده براي كاربردهاي مختلف جهت گندزاديي 

  .)درصد مي باشد 25/5غلظت هيپو كلريت سديم در ايران : (

 %)20( ترشحات خوني ، غلظت يك پنجم   •

 %)5(ظروف آزمايشگاه ، غلظت يك بيستم  •

 %)2(محيط، غلظت يك پنجاهم  •

 %)1(وسايل تميز، يك صدم  •
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  الكل  
كننده ها هستند پرمصرف ترين گند زداها وضدعفوني 

هستند بعضي  اوقادر به از بين بردن باكتريها وقارچ ه

   .ويروس هاي چربي دار هم توسط اين مواد از بين ميروند

  

گي هاي كاربردي الكل  ژخصوصيات ووي �

  اتيليك 

داراي خاصيت ميكروب كشي ومخصوصا روي  

  .آلودگي هاي حاصل از كوكسي هاي پوست موثر است 

الكل اين باالترين قدرت ميكروب كشي را دارد از مشخصات مخصوص % 70الكل  

ودليلش اين است كه الكل چنين خاصيتي را ندارد) بدون آب(است كه الكل خالص 

روي باكتريهاي خشك بدون آب موثر نيست ولذا آب موجود در محلول الكل رطوبت 

درجه براي  90الكل .ين مي برد وسپس الكل باكتري را از بالزم را به باكتري مي بخشد

  .رجه براي سطوح خشك يا كم رطوبت مناسب استد 70تا  50سطوح مرطوب والكل 

الكل اتيليك داراي اثرات بسيار كمي بر اسپور باكتريها است وممكن است الكل ها  

بدون آن . به وسيله اسپور باكتريها با وارد كردن يك جسم خارجي در آن آلوده گردد

  .از بين برودكه اسپور 

  .الكل باعث التهاب پوستي مي گردد 

  .قابل اشتعال است بنابراين بايد در اماكن خنك با تهويه عالي قرار گيرد 

ابزارهايي كه لنز دار مي باشند كارايي ندارد زيرا قادر به نفوذ به رسوباتي كه روي  

  .وسايل لنز دار ميشودآنها است نيست وباعث تخريب 
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راي تميز كردن خون ومايعات بدن استفاده گردد چون اين ماده در بالكل را نبايستي   

  .غير فعال مي شودمحيط بيولوژيكي 

الكل سريع عمل مي كند ، باقي مانده ندارد، وسايل را رنگي نمي كند وزود تبخير  

  .مي شود

دقيقه غوطه ور سازي اجسام در آن ، از بين برنده  10الكل در كمترين زمان يعني با  

 .وقارچ ها است اما قادر به حذف اسپورها نيست باكتريها ، سودومونا

 

  
  

  

  

  :كننده استريل هاي دستگاه و استريليزاسيوني ها روش

  
 وسايل ريليزاسيوناست 

 استريل به توجه عدم بيمارستاني عفونتهاي انتقال و انتشار راههاي و منابع مهمترين از             

 آلوده پزشكي وسايل . ميشود تĤكيد آن وروي شده ذكر جراحي لوازم و ابزار صحيح نمودن

 . شود مي بيمارستاني عفونتهاي از بسياري موارد موجب ساليانه

  استريل پكهاي به مربوط دستورالعمل 

 و ضدعفوني ، شستشو كامالً ابندا بايد پك در پيچيدن جهت ابزار و وسايل كليه �

 . گردند خشك

 استفاده است موجود بخشها در كه كردن پك مخصوص كاغذهاي يا ها پارچه از �

 . شود

  درجه 96 الكل قسمت 3 عالوه به مقطر آب قسمت1: طريقه رقيق كردن
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 ،شيفت تاريخ، تست نوار روي و شود چسبانده پكها روي اتوكالو ي ها تست � 

 .شود نوشته آن نوع و كننده پك فرد نام ، بخش

 45 حداكثر )پكها عرض( اندازه وهمچنين باشد كيلوگرم6 از بيشتر نبايد ها بسته �

 .باشد متربايد سانتي

 .شود بسته محكم بايد ها پك �

 .باشد وسالم شده دوخته بايد وسائل بستن ي ها پارچه اطراف �

 پكها مرطوب دست وبا باشد خشك كامال بايد اتوكالو از پكها آوردن در از پس �

 . شود استفاده مخصوص ظرف از آن حمل براي و نشود جا جابه

 باشند نداده رنگ تغيير استريليزاسيون از پس اتوكالو هاي تست كه درصورتي �

 اطالع عفونت كنترل ومسئول CSR مسئول به و نموده خودداري بسته استفاده از بايستي

 .شود داده

 پس مانند، مي باقي استريل روز 10 تا خشك و بسته در كمد در استريل هاي پك �

 . يابد انتقال CSR بخش به مجدد استريليزاسيون جهت بايد حتماً مدت اين از

 .گردد خودداري CSR بخش و استريليزاسيون محل به ورود از �

 اموزشي جزوه توسط استريليزاسيون صحيح روش و چگونگي است ذكر به الزم �

 .دارد قرار CSR بخش كاركنان اختيار در

  

 Ultraviulation Radiation آن استفاده وموارد بنفش ماوراي اشعه

 بار اولين كه باشد مي ساز يون غير جزوپرتوهاي اشعه چيست؟اين بنفش ماوراي اشعه

 از اشعه اين.شد هوااعالم طريق از عفونت انتقال قطع براي روشي عنوان به1940 سال در

 و شود مي ها ميكروارگانيزم DNA تخريب باعث U.V تابش از حاصل انرژي طريق

 اشعه از زيادي مقدار توانند مي توكلئيك اسيد و پروتئين داشتن علت به ها باكتري

 ميكروبي ضد اثر.شوند مي كشته و ديده اسيب نتيجه در نمايند جذب را بنفش ماوراي
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 بستگي تابش سطح تا فاصله– زمان مدت– شده تابيده پرتوي ميزان به اشعه اين 

 مورد زدا گند عامل يك عنوان به ولي نيست كننده استريل بنفش ماورائ نور.دارد

 مي سيار و ثابت دونوع به بنفش ماوراي اشعه حاوي هاي المپ.گيرد مي قرار استفاده

 در شودكه داده تحويل دريافتي المپ با خريد موقع بايد كارخانه هر دستورالعمل.باشند

 از منشعب انرزي مقدار– جريان شدت– المپ عمر طول قبيل از المپ مشخصات ان

 كه گيرد قرار محلي بايددر المپ. است عبور زمان واحد در سطح واحد از كه منبع

 .دهد پوشش را ااتاق در موجود وسايل كليه

  

 :اشعه چراغ از استفاده شرايط

  .شود انجام المپ كاركرد كنترل جهت مصرف زمان يادداشت ويا تايمر از استفاده �

 .شود تميز الكل با المپ سطح اي دوره طور به �

 .ميباشد ساعت 8 نوبت هر در الزم زمان مدت �

 و آلودگي گونه هر شوندواز نظافت كامل طور به تجهيزات و محيط ابتدا �

 .شوند گردوغبارپاك

 .باشد خاموش اتاق هواكش �

 مرئي نور زيرا باشد تاريك بپوشانيدواتاق چسب با را درزها و باشد بسته ها درب �

 .ميدهد كاهش زيادي ميزان تا را كشي باكتري اثر

 .باشد باز اتاق در موجود هاووسايل قفسه، ها كمد كليه درب �

 .شود پوشانيده نور به حساس داروهاي روي �

 .نشود استفاده اتاق در نور كننده منعكس ءاشيا وساير آينه از �

 مستقيم تماس صورت در -باشد ازاتاق خارج اشعه وصل و قطع كليد بهتراست �

 .كنند استفاده عينك و محافظ لباس از افراد
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 عفوني ضد را ميتابد آن به نور كه را اتاق از قسمتي فقط چراغ اينكه به باتوجه � 

 .داد قرار اتاق هاي قسمت تمامي در را چراغ زماني فواصل به بايد لذا ميكند

 الزم اتاق درب جلوي گذاري اشعه هنگام دهنده هشدار تابلوي نصب و استفاده �

 .باشد مي

 .شود انجام مناسب تهويه دقيقه 10مدت به كار اتمام از بعد �

  

  ازفور استفاده روش
 .گردند استريل است قرار كه ابزارهايي تمام كردن خشك و شستشو كردن، تميز 

 .بندي بسته بدون هايي قفسه در دادن قرار 

 .دار درب فلزي ظروف در ابزارها دان قرار 

 ابزار به زياد گرماي اعمال صورت به روش اين در استريل كه اين دليل به :نكته 

 ظروف در شده بندي بسته ابزارهاي و نيست قيچي ابزار مثل كردن باز به نيازي است،

 .ندارند درب كردن باز به نياز هم دار درب

 گراد سانتي درجه 50 زير به دستگاه داخل حرارت درجه تا سيكل پايان در 

 وسايل به بيرون هواي آلودگي, دما اختالف به علت چون شود باز درب نبايد نرسيده

 . كند مي سرايت دستگاه داخل

 

 دستگاه كنترل هاي روش

 : مكانيكي كنترل

 دكمه كنترل, حرارت درجه كنترل, آن واشر كنترل و درب بازديد شامل ♦

 چند از استفاده با كه حرارت اي دوره روزانه آزمايش بطور پريز و برق, سلكتورها,

 ,معين زمان و به دما توجه با دستگاه مختلف نقاط در دادن قرار و شاهد دماسنج

 . باشد گراد سانتي درجه2از بيش نبايد آمده بدست هاي درجه اختالف
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 :عملكرد كنترل 

 استفاده دستگاه عمل صحت از اطمينان جهت )انديكاتور ( شيميايي نشانگرهاي از ♦

 .كنيد

 فرآيند از قسمتي هم دستگاه نگهداري كنيد مي استفاده فور دستگاه از شما اگر ♦

 لذا .شد نخواهد حاصل استريل نرسد، صحيح دماي به اگردستگاه .است استريليزاسيون

 :كنيد رعايت را زير موارد حتما

   .داريد نگه تميز را دستگاه داخل هميشه �

 هفته هر( .كنيد استفاده )دستگاه دماسنج جز به ( دما گيري اندازه ابزارهاي از �

 )يكبار

  

  فشار تحت بخار اتوكالو روش در استريليزاسيون مراحل
 به كه اشيائي براي استريليزاسيون روش ترين هزينه كم و ترين قديمي روش اين ♦

 .ميباشد حساس نيستند گرما و رطوبت

 پروتئيني مواد و جذب را آب مرطوب حرارت مجاورت در ها ارگانيسم ميكرو ♦

 . باشد مي استريليزاسيون روش ترين مطمئن و.روند مي بين از شده منعقد آنها

 . شوند مي تقسيم دسته دو به محفظه داخل هواي حذف اساس بر وها كال اتو ♦

  ميكند عمل محفظه داخل هواي حذف اساس بر كه: GRAVITY)( گراويتي ♦

 عمل سرعت با و پمپ توسط مكش اساس بر كه(PREVACUM ) : پرواكيوم  ♦

   . كند مي
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 :اتوكالو فوايد 

  استريل كوتاه سيكل 

   روش بودن غيرسمي 

   غيرآاليندگي 

   زيست محيط براي روش بودن ايمن 

   صرفه به مقرون 

  گرما و بخار برابر در مقاوم ابزارهاي براي مناسب 

  

 بخار اتوكالوهاي ويژگي

 .باشد بايستي L316 Aisi)  (نوع از استيل جنس از آن )چمبر ( محفظه 

 .باشد)  Aisi304( استيل نوع از بايستي اتوكالو خارجي قسمت 

 آن صحت از و شده كاري صيقل و صاف بايستي چمبر داخل هاي جوش تمامي 

 .شود اطمينان حاصل × اشعه توسط

 .باشد گرفته انجام حلقوي شكل به ها لوله جوشكاري 

 طور به آن داخل در بخار كه باشد شده طراحي طوري بايستي چمبر شكل 

 .شود توزيع يكنواخت

  .شود استفاده بهداشتي شيرهاي از 

  

  اتوكالو كار اساس
 دستگاه در تخليه اين كه شود جايگزين بخار تا تخليه اصلي محفظه داخل هواي ابتدا

 پمپ توسط پرواكيوم دستگاه در و گيرد مي صورت بخار خروج اوليه اثر در گراويتي

 صورتيكه در. باشد مي دقيقه 15-10حداكثر مخزن حجم به بستگي آن مدت كه
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 درجه وبخار مخصوص وزن اختالف علت به نشود تخليه كامال دستگاه داخل هواي 

  .رسد نمي مطلوب حد به حرارت

 و ميرسد TM3/2 به  تا يافته افزايش فشار ,اصلي محفظه داخل به بخار ورود از پس

 باشد مي متفاوت دستگاه نوع به بسته كه گراد سانتي درجه134تا  121 از دما همچنين

 اليه به آرامي به بخار وضعيت اين در و شروع شده استريليزاسيون سيكل مرحله اين در.

 با(بسته) يك كه دماي اي مرحله تا كند مي نفوذ لوازم ساير و اي پارچه وسايل اليه

 دقيقه 30 تا4 از دما و دستگاه نوع به توجه با آن زمان كه شود يكسان بخار دماي

 خشك مرحله و شود مي شروع استريل سيكل پايان در كه بعدي مرحله. متفاوت است

كه  برسد صفر به اتاقك فشار تا بوده واكيوم و اتاقك بخار تخليه  شامل كه بوده كردن

 در بوده متفاوت مختلف دستگاههاي در شده ذكر مراحل. دقيقه مي باشد 20تا 15

 انجام كنترل شده و اتومات صورت به پيشرفته دستگاههاي در و دستي صورت به بعضي

 .شود مي

  

  : اتوكالو كنترل هاي روش
 : مكانيكي كنترل

 و بازديد تاريخ بايد و انجام تجهيزات به آشنا فرد توسط اي دوره و منظم بطور 

 .شود ثبت خرابي علت

  :عملكرد كنترل

 هفتگي صورت به ترمومتريك كنترل 

 به زمان طي فشار اختالف گيري اندازه با كه نشتي و خال كنترل با هوا شناسايي 

 شود انجام مي هفتگي صورت

  .شود مي انجام روزانه  BD تست توسط بخار كنترل 
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 يك وزن اختالف گيري اندازه با حساس ترازوي يك طريق از ها بسته خشكي  

  . دستگاه از خروج از وپس استريل از قبل بسته

  . بخار جهت مصرفي آب آزمايش 

 و بسته روي و بسته داخل رطوبت دماو كنترل جهت مختلف هاي تست از استفاده 

 ضميه و چسبانده مخصوص فرم در بايد انديكاتورها لوژيكي تمامي وبيو شيميايي تست

  .شود بيمار پرونده

 بايستي دستگاه .كنيد روشن را دستگاه و داده قرار دستگاه محفظه در را ابزارها 

 شده حاصل نظر مورد دماي باشيم داشته اطمينان كه باشد دما يا نشانگر دماسنج داراي

  .است

 :نكته

 اين و شوند مي كند زياد گرماي دليل به ها سوزن نيز و برنده و تيز ابزارهاي 

  .نشوند استريل درجه 160 از دماي باالتر در بايستي ابزارها

 از را ها آن استريل هاي گيره توسط سپس شوند خنك ابزارها تمامي كنيد صبر 

 .كنيد نگهداري استريل هاي محل ودر كرده خارج محفظه

 خود از ابزارها نگهداري محل .كنيد نگهداري درستي به را استريل ابزارهاي 

 .تراست مهم كننده استريل

 باشد مجهز فشار نشانگرهاي به 

 شده استفاده ) 430 ( استيل هاي ورقه از آن روي كه سراميك از بندي عايق براي 

  .رود كار به است،

  بندي بسته اصول

 . نشود بندي بسته فشرده ها بسته, نباشد سوراخ, پاره, كثيف ها پارچه 

 وزن و باشد متر سانتي 30-30-50 ارتفاع و عرض و طول حداكثر داراي ها بسته 

 . نباشد گرم كيلو 5/5 از بيشتر بسته
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 صورت به نواري تست بسته روي, شود داده قرار مخصوص تست ها بسته داخل  

 ,دستگاه در ها بسته درچيدن. شود نوشته مشخصات و نصب متر سانتي10حدود ضربدر

 . شود داده قرار ضلع باريك طرف از ها بسته

 كند عبور ها بسته البالي براحتي بخار تا نشود پر دستگاه حد از بيش شود دقت 

 كه شود داده قرار بشكلي ها لوله و ها لگن مثل هستند عمق كه داراي وسايلي و ظرف,

  . شود تخليه براحتي آن هواي

 داده اطالع تاسيسات واحد به سريعاً بايد اتوكالو كار در ايراد هرگونه صورت در 

  .شود

 اتوكالو دستگاه با كار دستورالعمل

 باشد باز كه آب شير كردن چك 

 باشد بار 5/3تا 3 بين بخار فشار كردن چك 

 هوا فشار چك 

 شود گرم آن داخل بدنه تا دستگاه كاركرد از قبل ساعت نيم دستگاه كردن روشن 

 استريل درب بودن بسته از اطمينان 

 برسد نقاط تمامي به بخار كه اي گونه به داخل در وسايل چيدن . 

 وسايل استريل از اطمينان جهت انديكاتور گذاشتن 

 استريل غير هاي درب بستن 

 دستگاه بكار شروع و روشن كليد زدن 

 دستگاه شدن سرد از اطمينان 

 انديكاتور چك و استريل درب كردن باز 

 انديكاتور جواب صورت در وسايل تخليه 

  استريل اتاق قفسه در وسايل چيدن 
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  دستورالعمل نظافت بخش ها و تجهيزات بيمارستان
  

  : سقف و ديوارها نظافت دستورالعمل

 عفونت خطر احتمال . باشند وسالم خشك ، صاف ، تميز سطوح اين صورتيكه در 

 كثيفي و ازآلودگي جلوگيري جهت سقف و ديوارها نظافت . باشد مي پائين بسيار

 24 تا 12 از نبايد معمول بطور فاصله اين . پذيرد انجام منظم فواصل در بايستي ظاهري

 ذكر به الزم . نمايد تجاوز عمل اتاقهاي براي ماه 6 از و معمولي هاي بخش جهت ماه

 . گردد ريزي برنامه بخش مسئول توسط بايستي مطلوب زماني فاصله است

 در ، باشد نمي الزم شده شناخته آلودگي موارد در مگر عفوني ضد مواد از استفاده 

 نظافت هنگام گردد پاك بالفاصله بايستي آلوده مواد ساير يا خون شدن پاشيده صورت

 . شود خشك امكان حد تا بايستي حتماً سطوح ، ديوارها

 انتقال احتمال افزابش بدليل عمل اتاقهاي در خصوصاً ديوار خراب هاي قسمت 

 . گردند صاف و تعمير سريعاً بايستي عفونت

  

  اكسيژن فلومتر

 مجراي با مستقيم تماس در و بوده مرطوب اكسيژن فلومتر دستگاه كه اين به توجه با 

  است بيمار تنفسي

  . باشد مي ضروري آن كردن تميز و ضدعفوني 

 باكتري خصوص به ها ميكروارگانيسم رشد براي مناسبي مكان مرطوب هاي محيط 

  .باشد مي منفي گرم هاي
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 شده تشكيل آب محفظه و مانومتر شامل مجزا قسمت دو از تراپي اكسيژن دستگاه  

  .است

  : مانومتر 

 يك از بايستي آن ضدعفوني براي و بوده شستشو غيرقابل دستگاه از قسمت اين 

  )مجاز گندزداهاي ساير يا. (  كرد استفاده%  70 الكل به آغشته تميز دستمال

  : آب محفظه

 از كامال ابتدا بايستي آن ضدعفوني براي و بوده شستشو قابل دستگاه از قسمت اين 

 و شسته انتها در و زدايي جرم ، برس و معمولي دترجنت مواد با وسپس شده جدا مانومتر

  .شوند خشك

 كه صورتي در و بوده ضروري بار يك اي هفته عادي حالت در دستگاه شستشوي 

 و شسته بايد فلومتر بعدي بيمار براي ، باشد مي تنفسي دستگاه هاي عفونت به مبتال بيمار

  .گردد تميز

 مرطوب از و شده استفاده مقطر آب از بايستي فقط دستگاه كردن مرطوب براي 

 مي فلومتر داخل در رسوب تشكيل باعث زيرا. شود پرهيز معمولي آب با آن كردن

  .گردد

  ترمومتر

 با و تميز درجه 70 الكل با استفاده بار هر از پس و باشد شخصي بايست مي ترمومتر 

  .شود نگهداري خشك صورت به و شده داده شستشو آب

 داخل در دقيقه 10 براي بعد و شده شسته دترجنت با ، بيمار ترخيص زمان در:  تذكر 

 .نماييد خشك و كرده پاك را آن سپس.  شود ور غوطه درجه 70 الكل
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 باسيل رشد احتمال افزايش باعث كننده ضدعفوني مواد در ترمومتر دائم دارينگه  

  .شد خواهد منفي گرم هاي

  آمبوبگ

 محلول با دترجنت با شستشو از بعد) اتوكالو غيرقابل( غيرسيليكوني هاي آمبوبگ 

 15 مدت به پالس 53 دكونكس محلول در يا. ( شود آبكشي سپس و ضدعفوني% 2 سايدكس

  .)شود كامالآبكشي مجددا و ور غوطه دقيقه

  

  : پرتابل نوع و ثابت نوع ساكشن دستگاه

 بايد عينك از دارد قرار پرخطر گروه در بيمار اگر( دستكش و پالستيكي بند پيش پوشيدن 

  )شود استفاده فيلتردار ماسك از بايد دارد ريوي سل بيمار اگر. (  شود استفاده

 سيستم در مخزن تخليه كثيف اتاق به آن انتقال و واكيوم سيستم از مخزن كردن جدا 

 و مخزن آبكشي)تايد(دترجنت محلول و فراوان آب با دستشويي شستشوي )دستشويي( فاضالب

  آن مجدد آبكشي و داغ آب و) تايد( دترجنت با آن شستشوي

  : نكات

) شده آسپيره مايع مقدار گرفتن نظر در بدون(  بار يك روزي حداقل بايد ساكشن مخزن 

  .گردد خالي بايد باشد شده پر اگر شودو شسته

 متصل دستگاه به بايد جديد هاي لوله ، ديگر بيمار براي دستگاه از استفاده از قبل بالفاصله 

  .گردند

 مورد در مگر نيست ضروري روتين طور به مخزن شستشوي براي گندزدا ماده از استفاده 

 هاي بيماري براي% 1 غلظت با وايتكس از استفاده با ضدعفوني سل هاي بيماري و عفوني بيماران

  .شود مي توصيه عفوني و سل

  .شود استفاده جديدي كاتتر بايستي ، بيمار براي ساكشن دستگاه از استفاده بار هر در 

  .شود تعويض بايد فيلتر بيماران بين در مصرف فواصل در 
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 متصل نبايد كاتترها و بوده خشك بايد مخزن شود نمي استفاده ساكشن دستگاه از اگر  

  .شود پوشيده گردوغبار ضد پوشش با بايد ودستگاه شوند

  

  الرنگوسكوپ تيغه

 آب با بايد استفاده از پس الرنگوسكوپ هاي تيغه 

 و درصدتميز 70 الكل با و شده شسته دترجنت يك و سرد

 باال سطح در ضدعفوني به نياز صورت در. شود ضدعفوني

 پالس 53 دكونكس محلول در دقيقه 15 مدت به را ها تيغه

) بيمارستان در موجود High level محلول ديگر يا(   2%

  .كنيد آبكشي سپس و داده قرار

 هاي تيغه ايدز و هپاتيت ، سل به مبتال موارد در 

 با شستشو آخرين باال اقدامات ازانجام پس كه صورت بدين. شوند استريل بايد الرنگوسكوپ

 كرده پيچ تك را الرنگوسكوپ آن المپ برداشتن از پس و شود خشك و شده انجام مقطر آب

  . شود اتوكالو تا كنيد ارسال CSRبه و

  : تذكر

  .شود نگهداري استيل دار درب ديش در بايد الرنگوسكوپ 

  

)EKG (قلب نوار دستگاه  

 با سپس و شده نظافت تميز دستمال با دستگاه هاي قسمت كليه ابتدا استفاده هر از پس 

  .گردد ضدعفوني درصد 70 الكل به آغشته دستمال

  .شود ضدعفوني درصد 70 الكل با و تميز استفاده از بعد بايد نيز دستگاه دستبندهاي و ليد 

  

  الكتروشوك دستگاه

 .گردد ضدعفوني درصد 70 الكل به آغشته تميز دستمال با استفاده بار هر از پس 
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  )شيو دستگاه( مو تراشيدن مخصوص دستگاه

  .شود استفاده مصرف بار يك هاي تيغ از ترجيحا موها تراشيدن براي 

 سر قسمت ، استفاده از بعد) موزر( برقي تراش ريش ماشين از استفاده صورت در 

 70 الكل با دستگاه هاي قسمت كليه سپس. گردد پاك كامال و كرده جدا را ماشين

 .شود ضدعفوني درصد

  

  بيهوشي ماسك

 يا( پالس 53 دكونكسدرصد 5/1 محلول با سپس و شده شسته تايد و داغ آب با ابتدا 

 تميز جاي در و خشك ، آبكشي ، ضدعفوني) بيمارستان توسط شده معرفي جانشين محلول

  .شود نگهداري

   فشارسنج دستگاه

 70 الكل با بايد فشارسنج گوشي 

  .شود ضدعفوني درصد

 بايست مي فشارسنج دستگاه كاف 

 صورت در همچنين و اي دوره صورت به

 تايدو آب از استفاده با و خارج آلودگي

  .شود شسته

  كامپيوتر ماوس و كليد صفحه

  .گردد ضدعفوني درصد 70 الكل به آغشته دستمال با روزانه 

  آيفون

 به مايع كه شود پاك نحوي به) تايد( دترجنت ماده به آغشته دستمال با روزانه 

  .نكند نفوذ آيفون داخل
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  پزشكي گوشي 

 درصد 70 الكل به آغشته دستمال با روزانه 

  .گردد ضدعفوني

  

  

  ريسيور

 و) تايد( دترجنت با صورت اين غير در.  شود استفاده مصرف بار يك نوع از ترجيحا 

  .شود خشك و آبكشي سپس و شسته داغ آب

  بخور دستگاه

 محلول وسيله به دستگاه سطح و شده پاك بايد بيماران بين فواصل در 

 ضدعفوني و شده اسپري) بيمارستان توسط شده معرفي جانشين محلول يا( سوالرسپت

 صورت در يا و بار يك ساعت24 هر بايد آب اين.  شود پر استريل آب با سپس. گردد

  .گردد تعويض ، آن از زودتر لزوم

  اكسيژن چادر

 كامل طور به و آبكشي خوب ، شسته) تايد( دترجنت محلول و داغ آب با 

 .شود نگهداري تميز جاي در و پالستيكي پوشش يك داخل در و شود خشك

  

  راديولوژي دستگاه ، CT ، راديولوژي پرتابل

 وسيله به) تايد( دترجنت محلول و آب با 

 70 الكل با سپس و كنيد پاك را آن مرطوب پارچه

  .كنيد ضدعفوني درصد
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  سونوگرافي دستگاه 

 با دستگاه پروپ بيماران بين فواصل در 

  .شود ضدعفوني درصد 70 الكل

  

   پانسمان و دارو سيني

 70 الكل با سپس و شستشو) تايد( دترجنت و آب با استفاده بار هر از پس 

  .شود ضدعفوني درصد

  انكوباتورها

 سازي پاك مناسب صورت به بعدي نوزاد براي مصرف از پيش بايد انكوباتور 

  .شود ضدعفوني و

 5(  نوزاد بستري طي در روز 5- 7 هر انكوباتورها خارج و داخل ضدعفوني 

 و نوزاد ترخيص از پس) تر بزرگ نوزادان براي روز  7 و وزن كم نوزادان براي روز

 جداشدني هاي قسمت تمام بايد ، بعدي نوزاد براي انكوباتور از استفاده از پيش

 بعدي نوزاد براي مصرف از پيش و ضدعفوني سازنده شركت توصيه طبق انكوباتور

  .شود داده انكوباتورهوا

 ضدعفوني بايست مي 50AFدكونكس  محلول از استفاده با روزانه انكوباتور 

   .شود

  تزريقات ريسيور

 سي سي 10(  درصد 1 وايتكس وسيله به و شسته) تايد( دترجنت و آب با روزانه 

  .شود ضدعفوني) ليترآب يك در خانگي وايتكس

 يا(  پالس 53 دكونكس محلول با ، تايد و آب با شستشو از بعد بار يك اي هفته 

 از بعد و شده ضدعفوني) بيمارستان توسط CSR. شود فرستاده شده معرفي جانشين محلول

  . شود فرستاده بيمارستانCSR به شدن استريل براي كردن خشك و آبكشي
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  پانسمان هاي ست

 و شسته اند شده آلوده خون به كه را وسايلي كليه سرد آب وسيله به ابتدا 

 در را وسايل. كرد پاك وسايل روي از را ها آلودگي كليه) تايد( دترجنت ماده با سپس

) بيمارستان توسط شده معرفي جانشين محلول يا(  درصد 1 پالس 53 دكونكس محلول

 ها ست ، كردن خشك و آبكشي مرحله انجام از بعد و كرد ور غوطه دقيقه 15 مدت به

  . شوند فرستادهCSR به شدن استريل براي
  

  دارو و پانسمان ليترا

 ضدعفوني%  70 الكل با ترالي روي بايستي كاري شيفت هر پايان و كار انجام از قبل 

  .شود

 ضدعفوني الكل با سپس و كرده پاك را آن ابتدا باشد مي ترالي روي اگرآلودگي 

  . شود

  . شود تميز جداگانه دستمال با روزانه بايد ترالي هاي چرخ و پايه شود دقت 

  .شود ضدعفوني% 70الكل با روز هر پايان در: تلفن نظافت
  

  قيچي

 در وفرستاده شود،  CSR به  كردن استريل جهت باشد استريل است الزم اگر 

 درصد 70 الكل با استفاده از بعد و قبل  نباشد استريل كردن به نيازي كه صورتي

   .شود ضدعفوني
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  بيمار بالش و تشك 

 براي آب به نفوذ قابل غير روكش از بايد 

 هر ترخيص از پس. شود استفاده بيمار بالش و تشك

 شده تميز) تايد( دترجنت ماده به آغشته دستمال با بيمار

 محلول به آغشته دستمال با عفوني بيماران مورد در و

 يا درصد دو AF 50  دكونكس درصد يا 1 وايتكس

  . شود خشك و ضدعفوني درصد 70 الكل

  

  ) باتل يورين(  ادرار ظرف و لگن

 دستگاه در يا صورت اين غير در.  باشد مصرف يكبار است بهتر ظروف اين 

 در شود شسته) اتوماتيك شوي لگن( حرارت با همراه كننده ضدعفوني و شستشو

 از توان مي جايگزين بصورت ، بخش در شستشو دستگاه وجود عدم يا خرابي صورت

  .نمود استفاده% 1 )ژاول آب(  سديم هيپوكلريت محلول

 در دقيقه 10 بمدت سپس شسته ساده آب با را بدپن ابتدا:  شستشو نحوه 

 . گردد شستشو آب با دوباره و داده قرار% ) 1 ژاول آب(  1% سديم هيپوكلريت محلول

  .شود داده قرار مناسب جاي در كردن خشك و آبكشي از بعد

  برانكارد و ويلچر

) تايد( دترجنت و داغ آب با ابتدا 

 محلول به آغشته تميز دستمال با سپس و شسته

 در وايتكس سي سي 10(  درصد 1 وايتكس

 مي عمل اين. شود ضدعفوني)  آب ليتر يك

 خون به شدن آلوده بار هر از پس بايست

  .گيرد انجام هفتگي صورت به همچنين و وترشحات
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  شده استفراغ مواد مخصوص ظروف

 و) تايد( دترجنت با ، مقدماتي آبكشي از بعد و شده خالي ظروف اين ابتدا 

  .شود نگهداري مناسب جاي در و خشك ، آبكشي سپس. شود شسته مجددا داغ آب

  

  

  نوزادان تشك

 پس. باشد آب به نفوذ غيرقابل رويه با بايد انكوباتورها يا وارمرها هاي تشك 

 بعد و شود تميز ها تشك) تايد( دترجنت و آب به آغشته بادستمال ابتدا نوزاد ترخيص از

 يا(  50AFدكونكس  كننده ضدعفوني محلول به آغشته كه ديگري دستمال با آن از

 . گردد خشك و ضدعفوني است) آن جايگزين

  

  

  ها بخش ضدعفوني و شستشو دستورالعمل: 7 ضميمه

 هاي بخش به مربوط سطوح 

 و ميز ، ديوارها ، اتاق كف قبيل از بيمارستان

 و ظاهرتميز به كه وسايل ساير و صندلي

 عفونت انتقال خطر نظر از باشند مي خشك

 و سطوح.  باشند مي پايين ريسك داراي

 براي را تري مناسب ،محيط مرطوب وسايل

   .آورند مي وجود به ها ميكروارگانيسم رشد و احتمالي هاي پاتوژن انتقال
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  شيرآالت و ها دست شستن محل ، ها سينك ، ها حمام 

 در.است كافي روتين نظافت براي) تايد( دترجنت.  شوند تميز روزانه صورت به 

 1 وايتكس محلول از ضدعفوني جهت ، باز زخم با استحمام از قبل عفوني بيماران مورد

  .شود استفاده درصد

  

  

   توالت كف و توالت سنگ

 قابل آلودگي صورت در و روزانه صورت به 

 براي) تايد( دترجنت از استفاده. شود نظافت رويت

 استفاده از بعد ولي است كافي روتين نظافت

 هستند مبتال گوارش دستگاه عفونت به كه بيماراني

 .شود استفاده وايتكس از

  

  زمين كف

  .شود ضدعفوني درصد 1 غلظت با وايتكس از استفاده با شيفت هر در 

  ها پرده

 پرده. شود شسته آب و) تايد( دترجنت با بار يك ماه 6 تا 3 هر اي پارچه هاي پرده 

 آن گردوغبار) تايد( دترجنت محتوي دستمال يك با بار يك هفته دو هر كركره هاي

 .شود نصب و شسته) تايد( ودترجنت آب با كامل طور به ماه 3 هر و شود برطرف

  

  

  تلويزيون و ها قاب ، ها برد

  .شوند گردگيري هفتگي مرطوب دستمال با
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  ها تخت 

 با ، بخش ماهيانه شستشوي موقع در.  شوند ضدعفوني درصد 1 وايتكس محلول با روزانه

  .شود شسته وايتكس و تايد

  شوي تي

  .شود شسته درصد 1 وايتكس و) تايد( دترجنت با روزانه

  زباله هاي سطل

 شستشو) تايد( دترجنت داغ آب با شوند مي تخليه ها زباله كه كاري شيفت هر پايان در

  .شود كشيده جديد زباله كيسه سپس و شوند خشك و نگهداري وارونه صورت وبه

  

  

  ها يخچال

 و نموده آب را يخچال برفك بار يك هفته هر 

 درب روزانه. شود شستشو دترجنت ماده و داغ آب با

 درصد 1 وايتكس و) تايد( دترجنت هابا يخچال

   .شود ضدعفوني

 داخل سياه پالستيك گذاشتن از شود دقت بايد 

   . شود خودداري يخچال

 يكبار و پالستيكي هاي بطري دادن قرار از 

  .شود خودداري فريزر در مصرف

 درجه 8 -2بين يخچال حرارت درجه 

  .شود حفظ سانتيگراد
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  ها تي 

 و) تايد( دترجنت با كار پايان در و كار به شروع از قبل روزانه بايد نخي هاي تي

  .شوند وآويزان شده شسته كامال وايتكس

  

  ها طاقچه و ها قفسه

 نيست ضدعفوني به نيازي. شوند گردگيري مرطوب دستمال با هفتگي صورت به 

 باليني كارهاي كه نواحي در. باشند شده آلوده بدن عفوني مايعات و خون با كه اين مگر

 .شود درصدضدعفوني 1 وايتكس محلول با روزانه شود مي انجام

  

  اي شيشه درهاي و كن سرد آب

 سي سي 10(  درصد 1 وايتكس و) تايد( دترجنت ماده و آب از استفاده با روزانه 

  .شود ضدعفوني و نظافت )آب ليتر يك در وايتكس

  

  مايع صابون ظرف

 آورده بيرون خود محل از را جاصابوني ، ظرف در موجود مايع صابون اتمام از بعد 

 و آبكشي سپس. شود ضدعفوني درصد 1 وايتكس محلول وسيله به شستن از بعد و

 قرار خود جاي در و كرده مايع صابون از پر نيمه تا مجددا را جاصابوني. شود خشك

  .دهيد

 قطرات به آلوده دستشويي ظرف اطراف مايع صابون از استفاده هنگام صورتيكه در 

 صابون اتمام از پس.  گردد پاك اضافي وصابونهاي تميز روزانه ،بايستي گرديد صابون

 از حتماًپس و كرده خودداري آن مجدد پركردن از ، مايع صابون ظرف در موجود

 در آلودگيها ماندن باقي.نمائيد آن كردن پر به اقدام ، ظرف كردن خشك شستشوو
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 رشد باعث نمودن، وخشك شستشو ،بدون آن مجدد كردن پر يا و مذبور ظرف اطراف 

  .شود مي مايع صابون در بيمارستاني باكتريهاي

  

 خطرناك پسماندهاي مديريت

  : زباله ها تفكيك

 دستورالعمل طبق بيمارستاني هاي عفونت كاهش و جامعه سالمت و بهداشت ارتقاء منظور به

 به بيمارستان مختلف هاي بخش در ها زباله كه شد انديشيده تدابيري بهداشت وزارت كشوري

 طي و شود جداسازي معمولي از عفوني و خطرناك هاي زباله تا شوند تفكيك مجزا صورت

  شود خارج بيمارستان از نهايي دفع براي و تبديل خطر بي هاي زباله به مراحلي

  

 :باشد مي ذيل شرح به زباله تفكيك مراحل

 را زباله انتقال و حمل آوري، جمع تفكيك، مسئوليت كه بيمارستان در خدماتي نيروي هر ابتدا

 بهياران و پرستاران البته .باشد داشته كافي آگاهي مراحل اين اجراي به نسبت بايد دارد عهده به

 كه پزشكان و پرستاران زيرا كنند مي ايفا بسزايي نقش زباله تفكيك همكاري در پزشكان و

 و بيندازند بايد را چيزي چه ظرفي چه در بدانند بايد و دهند مي انجام را پانسمان و تزريقات

 اجرا خوبي به دستورالعمل اين باشند نداشته را زباله تفكيك و مراحل اين به اشراف اگر

 .شود نمي

 وزارت كشوري دستوالعمل آخرين اساس بر زباله تفكيك مراحل عملياتي جامع برنامه ابتدا لذا

 به را الزم هاي آموزش سپس شود مي نوشته و تنظيم عفونت كنترل واحد توسط بهداشت،

  .دهند مي خدمات و بهياران پرستاران، مسئولين، از اعم بيمارستان كاركنان
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  بيمارستاني هاي زباله انواع 

 
 : شامل كه شود مي تقسيم دسته چند به بيمارستاني زباله

 جامد زائد موارد يا معمولي هاي زباله -1

 خانگي شبه يا معمولي

 آشپزخانه، مالي، –اداري هاي قسمت هاي زباله

 پرستاري هاي ايستگاه كاركنان، پاويون آبدارخانه،

 زباله قبيل اين از و باغباني و

 را ها زباله از بزرگي بخش كه است معمولي

 هاي كيسه در بايد پسماندها اين .دهد مي تشكيل

 با سطل هاي زباله آبي رنگ در داخل  رنگ سياه

 از پس سپس و شود ريختهغيرعفوني  برچسب

  .شود منتقل زباله اتاقك داخل نارنجي رنگ  به بين حمل

  

 بيمارستان خطرناك يا عفوني هاي زباله -2

 يو،-سي-آي اورژانس، تريتمنت، اتاق زايمان، اتاق عمل، اتاق هاي قسمت پسماندهاي

 آلوده، سواب ها، بافت ميكروبي، كشت هاي محيط ( آزمايشگاه پاتولوژي تزريقات،

 شده دفع مواد و اند داشته تماس عفوني بيماري به مبتال بيمار فرد كه تجهيزاتي يا مواد

 ايزوله، اتاق دياليز، بخش پانسمان، اطاق اتوپسي، بخش عفوني، بخش ،)بيمار اين از

 :از عبارتند كه عفوني هاي زباله كلي بطور و سوختگي و سوانح بخش خون، بانك

 براي شده مصرف پنبه و گاز و غيره و خون به آلوده البسه و ها پارچه كليه �

 سوند، :مانند پالستيكي اقالم مربوطه، كشت محيطي آزمايشگاهي هاي نمونه پانسمان،

 .باشد مي قبيل اين از و دياليز هاي فيلتر و سرنگ ادرار، كيسه دستكش،
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 هاي كيسه در بايد عفوني ي ها زباله اين � 

 زرد رنگ دار درب زباله سطل داخل در مقاوم زرد

 باشد عفوني برچسب داراي و شود ريخته بخش در

 زرد مخازن به زباله اتاقك به انتقال از پس سپس

 .شود ريخته رنگ

 بيمارستان در كه است ذكر به الزم �

 خطر بي جهت زباله امحاء دستگاه داراي كه هائي

 اپراتور يا متصدي يك داراي و محيط بهداشت نظارت تحت كه هستند زباله سازي

 برچسب با رنگ زرد كيسه در كه عفوني هاي زباله ت صور آن در كه باشد مي خاص

 بي مراحل گذراندن از پس كه شود داده دستگاه متصدي تحويل بايد است عفوني

 .شود داده تحويل شهرداري هاي ماشين به معمولي زباله همراه به سازي خطر

  

 برنده و تيز هاي زباله - 3

 هاي ست جلدي، زير هاي سوزن چاقو، يا جراحي چاقو تيغه بيستوري، تيغ تزريق، سوزن

 يا بريدگي زخم، موجب كه چيزي هر يا و اينها مانند و شكسته هاي شيشه ها، اره انفوزيون،

 هاي پسماند عنوان به هرحال به كه شوند مي محسوب برنده و تيز هاي زباله جزء شدگي سوراخ

  .آيند مي شمار به سالمتي كننده تهديد شدت به
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 استاندارد و مقاوم و ايمن هاي محيط در بايد ها زباله نوع ينا 

Safety box) (بر با قرمز درب با زرد رنگ بهظروف  مانند 

 هاي زباله همراه به و شود ريخته خطرناك و برنده و تيز چسب

 منتقل عفوني زباله قسمت در زباله اتاقك به و شود برده عفوني

   .شود

  

 داروئي و شيميايي هاي زباله - 4

 و شده تفكيك نشده، مصرف گذشته، تاريخ داروهاي از عبارتند دارويي هاي پسماند

 نحو به بايد و نيست نيازي آنها به ديگر كه هايي سرم و مخدر مواد ها، واكسن آلوده،

 دستكش، خطرناك، داروهاي باقيمانده داراي هاي قوطي و ها بطري شوند، دفع مناسبي

 در شدن آزاد صورت در كه داروهايي هاي ويال يا شيشه و اتصال هاي لوله ماسك،

 .باشند مضر انسان براي محيط

 خصوصيات است ممكن و خطرناكند شدت به كه زا سرطان شيميايي هاي پسماند -

 ها زباله اين باشند داشته زايي سرطان يا زايي الخلقه عجيب سلولي، جهش ايجاد

 پس هم و بيمارستان درون هم مشكالت اين .آورند مي وجود به جدي ايمني مشكالت

 گيرد قرار خاص توجه مورد بايد و باشد تواند مي بيمارستان از بيرون در ها اين دفع از

 .هستند قبيل اين از پرتوساز مواد و درماني شيمي داروهاي :شامل كه

 جمع اي قهوه يا سفيد مقاوم پالستيكي هاي كيسه در جداگانه بطور بايد پسماندها اين

  .گردند دفع دارويي و شيميايي چسب بر با و آوري
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 شيميايي پسماندهاي 

 و داري خانه نظافت، كارهاي و درتشخيص كه شيميايي گازهاي و جامد مواد مانند

 حفاظت زمينه در كه باشند خطر بي يا توانندخطرناك مي كه روند مي بكار گندزدايي

 يا خورندگي خاصيت يا سمي حداقل كه آيند مي شمار به خطرناك موقعي تندرستي و

 .باشند خطرناك شيميايي داروهاي يا انفجاري يا بخود خود احتراق

 زباله آوري جمع

 و شديم آشنا آنها تفكيك چگونگي و آنها بندي دسته و ها زباله انواع با اينكه از پس

 حجم4/3 وقتي زباله هاي كيسه آورديم دست به زباله خطرات به نسبت كافي شناخت

 كيسه كاركنان بتوانند تا شود پر كامل نبايد زباله كيسه كه است معني بدين و پرشد آنها

 از پس جدا و مجزا بصورت را معمولي هاي زباله و عفوني هاي زباله و زده گره را ها

 اتاق از ها زباله بيمارستان هاي بخش در .نمايند زباله منتقل اتاقك به زدن چسب بر

 بخش موقت اتاقك به و شود مي زده گره و آوري جمع مختلف ي ها واحد و بيماران

 نگهداري خود مخصوص مخازن در عفوني غير و عفوني هاي زباله تا شود مي آورده

ها  در اين بيمارستان اتاقك نگهداري موقت زباله در بخش ها وجود ندارد ، زباله(  .شوند

  )در داخل بين ها نگهداري مي شود

 گذاري چسب بر

 محل از كيسه محتواي نوع تعيين و چسب بر داشتن بدون نبايد زباله محتوي كيسه هيچ �

 .شود خارج توليد

 نام عنوان تحت مخصوص چسب بر عفوني هاي زباله حاوي رنگ زرد هاي كيسه روي �

 مشخصات همين هم معمولي هاي زباله براي و شود نوشته زباله نوع توليد، تاريخ بخش،

 .شود آماده زباله اتاقك به انتقال براي و شود چسبانده
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 صورت به يا و چسبانده كيسه يا ظرف روي بر بايد خواندن قابل اندازه با ها چسب بر � 

 قابل طرف هر از و شود پاك يا جدا آساني به نبايد حمل يا تماس اثر بر و شود درج چاپي

 .باشد مشاهده

 .نمايد خودداري اكيداً برچسب فاقد هاي زباله دريافت از بايد كننده امحاء واحد �

 زباله انتقال

 گره و گذاري چسب بر از پس مجزا معمولي و عفوني زباله هاي كيسه بخش در �

 منتقل زباله موقت اتاقك به زباله حمل مخصوصبين هاي در گذاشتن و ها كيسه زدن

 .شود

 پرتاب از نمايند، منتقل بين ها به آرامي به و آورده در سطل از را ها زباله كيسه �

 كاركنان صورت به آلوده مواد و نشود پاره ها كيسه تا شود خودداري بايد زباله كردن

 هاي سطل ها كيسه كردن خالي از پس .شود خودداري زباله شدن پراكنده از و نپاشد

 بهداشت كارشناس دستور طبق كننده عفوني ضد مواد با سپس و شسته ابتدا را زباله

 كه است ذكر به الزم(. دهيد قرار زباله هاي استقرارسطل محل در و نمائيد عفوني ضد

  ).شود استفاده عفوني پسماند جايي جابه و انتقال براي نبايد دار شيب سطوح از

 رنگ زرد بين هاي كه دارد وجود زرد و نارنجي رنگ به واحدها بين هايي  در �

 عالمت يا شده مشخص آن روي عالمتي يا اي نوشته با كه است عفوني زباله مخصوص

 مخصوص رنگنارنجي  مخزن و است عفوني هاي كيسه مخزن دهنده نشان زرد رنگ

 نشان نارنجي رنگ همان يا عالمتي يا اي نوشته با هم باز كه باشد ميغيرعفوني  زباله

 بيندر هستند رنگ زرد كيسه در كه هايي زباله است معمولي هاي كيسه مخزن دهنده

 مي تخليه نارنجي رنگ مخازن در هستند رنگ سياه كيسه در كه هايي زباله و زرد زباله

 گفته هاي حفاظت و ماسك و دستكش بدون عنوان هيچ به است توضيح به الزم شوند

   ببنديد را بين ها درب زباله تخليه از پس نكنيد .اقدام به جمع آوري زباله نكنيد  به شده
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 زباله اتاقك محيط بهداشت

 :كه بطوري باشد بهداشتي شرايط داراي بايد زباله موقت نگهداري محل

 .باشد بدور آشپزخانه و مختلف هاي بخش از االمكان حتي �

 و عفوني زباله مخازن يعني باشد شده بندي قسمت بيمارستاني زباله انواع نگهداري جهت �

 .باشد مشخص عفوني غير

 و حشرات دسترس از بدور و بسته در جاي در زباله كه شكلي به باشد اتاقك شبيه محل �

 و شوند خارج راحتي به مخازن كه باشد هايي درب ورودي درب و باشد حيوانات و جوندگان

 .باشد بارگيري امكان و باشد داشته زباله براي كافي جاي

 .باشد كردن عفوني ضد و شستشو قابل �

 .باشد شستشو قابل زميني و شستشو قابل سقف زير تا ديوار �

 .باشد تهويه داراي �

 .باشد درپوش و فاضالب شور كف داراي �

 .شوند نگهداري زباله اتاقك از بيرون محوطه و محيط در نبايد زباله �
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 .باشد محكم سقف داراي � 

  .باشد واضح و گويا تابلو داراي بايد زباله نگهداري محل �

 .باشد شوي كف و سرد و گرم آب سيستم به مجهز بايستي محل �

 .باشد سردي نسبتاً جاي يعني كند فراهم را زباله گنديدن يا و فساد امكان نبايد اتاقك �

 .باشد داشته وجود كافي نور نيز و زباله نگهداري محل در دما كنترل امكان �

 .باشد مناسب ايمني داراي زباله اتاقك انبار �

 استقرار براي كافي فضاي بايد است سازي خطر بي دستگاه داراي بيمارستان چنانچه �

 .باشد فراهم زباله نگهداري محل در نظر مورد هاي سيستم

 را عفوني هاي زباله تا باشد داشته متصدي يا اپراتور يك بايد زباله ساز خطر بي دستگاه �

 سپس و بريزد آن داخل در را عفوني هاي زباله و كند راهبري را دستگاه بتواند و گرفته تحويل

 .دهد شهرداري هاي ماشين تحويل معمولي هاي زباله همراه به را ها زباله سازي خطر بي از بعد

 نظارت با زباله خروج و ورود و داشته مطمئن و مناسب امنيتي سيستم بايد زباله اتاقك �

 امكان ( آيد عمل به جلوگيري آن به مسئول غير افراد ورود از پذيرد صورت مربوطه مسئول

 ) باشد فراهم كردن قفل

 هر نگهداري محل و شوند نگهداري محل در يكديگر از جدا بايد پزشكي هاي زباله انواع �

 و شيميايي عفوني، هاي پسماند بخصوص شود تعيين مشخصه عالمت با بايد پسماند نوع

 .نگيرند قرار يكديگر با تماس در وجه هيچ به راديواكتيو

 ضد و شستشو بايد زباله مخازن شهرداري، هاي ماشين به تحويل و زباله تخليه از بعد �

 .شوند عفوني

 .شود انجام گرم آب با مخازن شستشوي �

 .شود شسته كامالً )كف  –ديوار( هزبال اتاقك �

 بند پيش - چكمه – ماسك -دستكش -كار لباس به مجهز بايد زباله اتاقك مسئول �

 .باشد كار هنگام در پالستيكي

 محيط بهداشت كارشناس توسط بايد ابتدا شود مي استفاده كه اي كننده عفوني ضد مواد �

 .شود داده آموزش كننده عفوني ضد مواد مصرف و كاربرد نحوه
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 را ظروف يا ها كيسه كه باشد اي گونه به بايد شود مي مستقر زباله اتاقك در كه مخازني � 

  .باشد آسان آن شستشوي نكند، پاره

  

 زباله حمل دستي چرخ و مخازن و زباله سطل شستشوي

 :كه بدانند بايد كنند مي كار زباله با كه خدمات زحمتكش كاركنان كلي طور به

 و شسته گرم آب با ابتدا مخازن و ها بخش در زباله هاي سطل در زباله با تخليه از پس �

 .شود عفوني ضد مناسب مواد با بيمارستان محيط بهداشت كارشناس آموزش طبق سپس

 .)شود عفوني ضد و نظافت روز هر ( شود انجام روزانه بطور بايد شستشو �

 .گيرد قرار خود مخصوص سرجاي بايد دستي چرخ و مخزن و سطل هر �

 .باشد ناپذيز نشت و نشود استفاده ديگر وسايل حمل براي زباله حمل بين يا سطل از �

 .باشد آسان تخليه و بارگيري براي وسيله �

 درب بايد (Safety box) رود مي بكار تيز نوك وسايل براي كه هايي جعبه يا ظروف �

  همان به و شود محكم و بسته آن

 .شود خودداري آن تخليه و شستشوي از و گردد دفع عفوني هاي زباله داخل صورت �

 ثانيه 15 مدت به گراد سانتي درجه 82 حداقل گرم آب با مخازن و ها سطل شستشوي �

  .شود گندزدايي سپس و گيرد انجام

  

  :بيمارستان محيط نظافت 

 لحاظ از بيمارستان كه شود انجام اي بگونه بايد بيمارستان محيط روتين نظافت �

 .باشد خاك و غبار و گرد از عاري و تميز ظاهري

 تميز و دارند وجود رؤيت قابل هاي آلودگي در ها ميكروارگانيسم از بسياري �

 .نمايد مي ها آلودگي اين حذف به كمك روتين كردن

 كافي معمول خانگي نظافت ندارد وجود بيمار با تماس كه اداري و دفتري مناطق �

 .است
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 .شود نمي توصيه خشك جاروزدن .شود تميز مرطوب تي با بيماران مراقبت مناطق � 

 .بخشد مي بهبود را نظافت كيفيت ها كننده پاك از استفاده �

 آن بايد باشد داشته وجود بدن مايعات يا خون با رؤيت قابل آلودگي صورتيكه در �

 .شوند ضدعفوني مناطق

 تماس عفوني هاي مريض با كه ديگر مناطق و ايزوله هاي اتاق مثل پرخطر مناطق �

 اتاق هر براي بايد و( دارند گندزدا/ كننده پاك محلول يك با كردن تميز به نياز دارند

 )شود برده بكار جداگانه وسايل

 .شود نظافت روزانه بطور بايد ها توالت تمامي و افقي سطوح همه �

 .است محيط مؤثر و مفيد كننده تميز يك ( 81) داغ آب �

 صورت محيط بهداشت كارشناس نظارت با بيمارستاني عفونت كنترل از حوزه اين �

 .باشد مي بيمارستان خدماتي پرسنل طرف از زير نكات رعايت آن الزمه و گيرد مي

 به كه را نياز مورد ساليانه آزمايشات و واكسيناسيون و بهداشتي هاي توصيه �

 جدي رسد مي اطالع به محيط بهداشت و عفونت كنترل واحد توسط اطالعيه صورت

 .بگيريد

 . شود ريخته باكس سفتي داخل برنده وسايل ساير و سوزن �

 مي اعالم ها اطالعيه طي خدماتي پرسنل جهت كه آموزشي كالسهاي در حتماً �

 . نمائيد شركت شود

 آموزشي كالس صورت به كه گندزدا و كننده ضدعفوني مواد تهيه و استفاده طرز �

 شود رعايت كامالً است شده گذاشته محيط بهداشت و عفونت كنترل واحد توسط

 در عفونت كنترل كارشناس توسط هم و واحدها مسئولين توسط هم مورد اين(

 )شود مي سؤال و موردبررسي روزانه بازديدهاي
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 مسائل كليه نظاقت هنگام در و گردد خودداري كار محل در دمپايي پوشيدن از � 

 . شود رعايت ودستكش ماسك ، چكمه از دهااستف مانند ايمني و بهداشتي

 صابون، ي جا روي ، ديوار و كف نظافت ( باشد تميز همواره بهداشتي سرويس �

 )... و تانك فالش ، تهويه ، مهتابي المپ روي

 پاشيدن ، تيز نوك اجسام رفتن فرو قبيل از پوستي آسيب هرگونه با كه هنگامي �

 و پيگيري جهت سريعتر هرچه بايستي شوند مي مواجه ... و چشم به خوني مواد مستقيم

  . نمائيد مراجعه عفونت كنترل پرستار به بهداشتي اقدامات كليه و واكسيناسيون انجام

  

 زدن جارو دستورالعمل

 . كنيد استفاده ماسك و دستكش از جاروب هنگام حتماً �

 بخش بيماران پانسمان  بيماران خوردن غذا هنگام كه كنيد شروع زماني را جاروب �

 . نباشد مالقاتي و بيمار راند يا و

 را جارو و بگذاريد دستكش و ماسك و خاموش را ها پنكه جاروب هنگام حتماً �

 .نشود پخش هوا در خاك و گرد تا كرده خيس

  بشوئيد را دستها جاروب پايان از پس �

  

 البسه و ملحفه حمل دستورالعمل

 . كنيد استفاده ماسك و دستكش از ها ملحفه جابجايي هنگام حتماً 

 .دهيد لنژ تحويل و گذاشته بين داخل را كثيف هاي ملحفه و لباسها 

 منتقل رختشويخانه محل به بين با )بخش نام و تاريخ( برچسب با را عفوني لباسهاي 

 .كنيد

 حوضچه به را آن و كنيد خودداري رختشويخانه كف ها ملحفه ريختن از 

 . دهيد انتقال )عفوني غير و عفوني ملحفه ( مخصوص
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 .بشوئيد را دستها حتماً بيماران كثيف لباس و ملحفه تحويل از بعد  

 .شود خودداري محل اين در اضافي توقف از ، است تميزي محل رختشويخانه 

 انتقال و جابجايي ، ميكروبي عوامل و آلودگي پراكندگي از جلوگيري جهت 

 بايد كار لباسهاي - شود انجام خوردگي بهم و تالطم كمترين با رختشويخانه به البسه

 . فرمائيد خودداري اكيداً منزل به آنها بردن از و شود نگهداري و شسته بيمارستان در

 توصيه و داده تحويل وي همراه به را او شخصي لباسهاي بيمار پذيرش هنگام در 

 كيسه نباشد منزل به لباسها بردن امكان كه بيماراني درمورد و ببرند منزل به گردد

 . شود داده لباسها گذاشتن جهت پالستيكي

  

 شوند رعايت و گرفته بكار آزمايشگاه در بايد كه هايي احتياط

 :نمايند رعايت را زير نكات آزمايشگاه محترم پرسنل شود مي توصيه

 اين درب و شده داده قرار محكم ظروفي در بايد بدن مايعات و خون هاي نمونه تمام �

 بايد نمونه آوري جمع درزمان . نكند نشت مايع انتقال حين تا شود بسته محكم بايد ظروف

 به مربوط فرم و چسب بر همچنين و ظروف خارجي سطوح تا داشت مبذول كافي دقت

 .نگردند آلوده نمونه مشخصات

 بايد دارند دخالت بدن ومايعات خون هاي نمونه سازي آماده در نحوي به كه افرادي تمام �

 ماسك از بايد دارد وجود مايعات بدن يا خون با مخاط تماس احتمال اگر .بپوشند دستكش

 تميز بايد شود مي انجام ها آن روي بر كار كه افقي سطوح . نمود استفاده محافظ وعينك

 . شوند شسته دستها و خارج بايد ها دستكش ها نمونه برروي كار اتمام از بعد و گردند

 شناسي آسيب و شناسي بافت مطالعات مثل شوند مي انجام روتين بطور كه هايي كار براي �

 (biological safety cabinet)بيولوژيك كابينت به نيازي ميكروبيولوژيك كشت يا

 اين از بايد دارد وجود "قطرات" توليد احتمال كه گيرد مي صورت اعمالي اگر ولي .نيست

 .كرد استفاده) II و I كالس( هاكابينت 
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 قطره توليد كه است مواردي جمله از شديد زدن بهم و كردن مخلوط نظير هايي فعاليت � 

 .كنند مي

 استفاده مكانيكي هاي پيپت از بايد آزمايشگاه در موجود مايع مواد تمام از استفاده براي �

 .نمود مايعات كردن پيپت به اقدام دهان با نبايد و كرد

 ودر شود استفاده سرنگ و سوزن از باشد نداشته وجود جايگزين صورتيكه در فقط �

 رعايت "عمومي هاي طااحتي"بايد ديدگي آسيب جلوگيري براي وسايل اين از استفاده صورت

 .شوند

 بدن سايرمايعات يا خون آنها روي بر كه سطوحي – آزمايشگاه در كار اتمام از بعد �

 آنها وآلودگي شوند پاك كش ميكروب مناسب شيميايي ماده يك با بايد است شده پاشيده

 .گردد مرتفع

 در دادن قرار يا بازيافت از قبل بايد شده انجام آزمايش آنها روي بر كه اي آلوده مواد �

 هاي زباله دفع براي مربوطه مركز هاي مشي خط اساس بر بعد شود رفع شان آلودگي كيسه

 .گردند دفع عفوني

 از قبل بايد اند شده آلوده بدن مايعات ساير يا خون با پزشكي تجهيزات و ها دستگاه اگر �

 .گردد مرتفع آنها وآلودگي پاك آزمايشگاه در تعمير يا كارخانه به انتقال

 از قبل رابشويندو خود دستهاي بايد افراد تمام آزمايشگاه در فعاليت و كار اتمام از پس �

 .آورند در را كننده محافظت ووسايل ها لباس بايد محل ترك

 نمونه روي چسب بر نصب به نيازي شود رعايت بيماران تمام براي عمومي هاي احتيط اگر �

 تلقي بايدعفوني را بيماران كليه بدن مايعات ساير و خون چون نيست هشداردادن منظور به ها

 كرد

 هاي فراورده شناسي آسيب و شناسي ميكروب هاي آزمايشگاه هاي وزباله زايد مواد �

 مورد در خاص هاي احتياط رعايت كه هستند زايدي مواد جمله از خون هاي نمونه و خوني

 .است الزم آنها
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 ها بخش بهداشتي شرايط 

 بدون و آب به نفوذ غيرقابل و شستشو قابل ، سالم بايستي ها قسمت كليه كف �

 . باشد خوردگي ترك

 انجام براحتي نظافت تا بوده زاويه بدون بصورت كف و ديوار اتصال محل : تبصره 

 . پذيرد

 به و تميز ، خوردگي ترك و شكستگي فاقد ، سالم بايستي ها قسمت كليه ديوار �

 قسمتها كليه در سقف. باشد شستشو قابل متر 8/1حداقل ارتفاع تا و بوده روشن رنگ

 و شده آميزي رنگ روشن رنگ به و خوردگي ترك بدون صاف ، سالم بايستي

 .باشد تميز هميشه

 و كف وضعيت نظر از بهداشتي شرايط داراي بايستي ها حمام و دستشويي ، توالت �

 كاشي يا سنگ يا موزائيك حمام و دستشويي و توالت محوطه كف ( سقف و ديوارها

 قابل حمام سقف و كاري كاشي سقف تا ديوارها و مشابه هاي پوشش يا و مخصوص

 .باشند مناسب تهويه و تانك فالش داراي ها توالت و بوده ) باشد شستشو

 ابعاد به شده كاري كاشي اطراف با دستشويي نصب تخت دو از بيش هاي اتاق در �

 .است ضروري بيمارستان فاضالب سيستم به آن فاضالب اتصال و متر يك در متر يك

 .است الزامي توالت از بيمار استفاده جهت دستگيره نصب :تبصره �

 كليد با ( .باشد بيرون از شدن باز قابل بايستي ها بخش حمام و توالت قفل :تبصره �

 ) مخصوص

 .باشد زنگ ضد سيمي توري به مجهز بايستي اتاق شو باز هاي پنجره كليه �

 .باشد مناسب بايد بيمار بستري هاي اتاق در مصنوعي و طبيعي نور ميزان �

 به نيازي استيل هاي تختخواب(.باشد شده آميزي رنگ و سالم تختخوابها كليه �

 ).ندارند آميزي رنگ
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 بطور بايد روتختي و ها ملحفه ، بالش ، پتو ، تشك قبيل از بيمار تخت وسايل كليه � 

 .باشد ازآلودگي عاري و تميز ، سالم پيوسته كه نحوي به .گردد تعويض مرتب

 تميز و شده آميزي رنگ و سالم بايستي تخت كنار كمدهاي و غذا مخصوص ميز �

 آميزي رنگ به نيازي استيل كمدهاي و ميزها( باشند تيز هاي گوشه فاقد و باشد

  ).ندارند

 .گردد نظافت روزانه بطور آن در موجود تجهيزات و وسايل كليه و ها اتاق �

 تهويه سيستم از بايستي ترجيحا ها اتاق در الزم برودت و حرارت ايجاد منظور به �

 كولر و )شوفاژ( مركزي حرارت سيستم از حداقل صورت اين غير در و استفاده مطبوع

 .شود استفاده

 .شود انجام بهداشتي و مناسب نحو به بايست مي ها اتاق كليه تهويه �

 ، غيرعفوني زباله كيسه درداربا دان زباله داراي بايست مي بستري هاي اتاق كليه �

 ها دان زباله و تخليه ها زباله مرتباً و بوده زباله كيسه به مجهز و زنگ ضد ، شستشو قابل

 .شود عفوني ضد و شستشو

 .گردد خودداري بيماران هاي اتاق كليه در دار خاك هاي گلدان استقرار از �

 تي با سپس و نظافت مرتب بطور بايستي ها بخش در راهروها و ها اتاق كليه كف �

 .گردد عفوني ضد مناسب محلول به آغشته

 روزانه و مرتب بطور بايستي ها بخش هاي حمام و ها دستشويي ، ها توالت كليه �

 .گردد ضدعفوني و تميز
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 عمل هاي اتاق بهداشتي شرايط 

 داراي بايستي ها اتاق ساير بهداشتي شرايط بودن دارا ضمن عمل هاي اتاق

 : باشد ذيل شرح به ويژه شرايط

   كف 

 گونه به آن جنس و شكاف و درز بدون ، سالم بايد عمل اتاق هاي قسمت كليه در 

 قابل و آب به نفوذ قابل نيزغير و نگردد پخش فضا در و جدا آن از ذرات كه باشد اي

  .باشد زاويه بدون ديوار به كف اتصال محل و بوده شستشو

 .شود پوشيده فرج و خلل فاقد كفپوش با بايد عمل هاي اتاق كف 

 ها ديوار 

 و شكاف و درز بدون و سالم ، بوده روشن كامالً رنگ به كاري كاشي سقف تا 

 .باشد كننده پاك و كننده ضدعفوني مواد به مقاوم و خوردگي ترك

   سقف

 شستشو قابل و روشن رنگ به و خوردگي ترك و شكاف و درز بدون ، سالم 

 .باشد

 . باشد زميني اتصال داراي و جرقه ضد برق پريزهاي و كليد 

 عمل هاي اتاق مجموعه در كافي تعداد به ، بهداشتي شرايط با دستشويي و توالت 

 .شود گرفته نظر در قرمز خط و رختكن اتاق از قبل

 پرسنل كل براي و بوده بهداشتي شرايط داراي بايستي عمل اتاق لباس هاي قفسه 

 .باشد مجزا عمل اتاق

 و درصد 50-60 بين آن نسبي رطوبت و تهويه مناسب روش با مرتب بطور هوا 

 .باشد سانتيگراد درجه 20-24 بين خشك دماي

  گردد ضدعفوني مناسب روش به و مرتب بطور بايستي عمل تاقا 
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 شرايط از برخورداري ضمن ها تكنسين و پرستاري كادر و جراح رختكن محل  

 .باشد نيز دوش و انفرادي لباس كمد داراي بايد انطباق موازين رعايت و بهداشتي

 جهت لزوم مورد هاي قفسه با و كننده استريل دستگاه با استريليزاسيون اتاق وجود 

 .است الزامي مركزي استريليزاسيون بخش C.S.R بخش از رسيده وسايل نگهداري

 كننده پاك مواد و نظافت مكانيكي تجهيزات و كننده تميز وسايل نگهداري جهت 

 .شود نظرگرفته در بهداشتي شرايط با مخصوص اتاق بايستي كننده ضدعفوني و

 تسهيالتي و سرد و گرم آب سيستم به مجهز شستشوي محل يك وجود : تبصره 

 است الزامي تي و ها كفش و ها چكمه و ها پوتين كردن ضدعفوني و كردن تميز براي

. 

 عمل اتاق محوطه هاي رختكن قسمت در بايستي عمل اتاق كادر استراحت اتاق 

 .گردد مستقر

 و بوده حريق ضد كپسول داراي بايستي عمل هاي اتاق محوطه هاي قسمت كليه 

 ، بستري هاي تاق ا كليه در امكان صورت در همچنين .شود نصب مناسب محل در

 Smoke دود كننده مشخص دستگاه انتظار هاي سالن و ها آزمايشگاه عمل، هاي اتاق

Detector گردد نصب 

 غيره و تيغ ، سرسرنگ ، سوزن قبيل از عمل اتاق برنده و تيز مصرف بار يك لوازم 

 دفع عملي و بهداشتي بطريق و آوري جمع مقاوم و دردار مخصوص ظرف در بايستي

 .گردد

 با روزانه و مرتب بطور بايستي عمل اتاق هاي حمام و ها دستشويي ، ها توالت كليه 

 .گردد گندزدايي مناسب كننده ضدعفوني مواد

 اطفاء سيستم به مجهز بايستي زايشگاه يا و بيمارستان محوطه بهداشتي شرايط ساير 

 .باشد ذيربط هاي سازمان تأييد مورد حريق
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 انجام ايمني و فني اصول كليه رعايت با بيمارستان قسمتهاي تمام برق كشي سيم  

 .شود

 ارتفاع حداكثر و سانتيمتر 120 ، سانتيمتر 81 ترتيب به ها پله طول و عرض حداقل 

 .باشد سانتيمتر 30 ها پله

 اضطراري مواقع در پرسنل و بيماران انتقال جهت فرار پله داراي بايستي بيمارستان 

 .باشد

  

 فوري هاي بيماري گزارش

 فوري موارد جزء و باشند مي اهميت حائز بروز و شيوع نظر از بيماريها از تعدادي 

 . ميباشند بهداشت شبكه به تلفني اطالع

 24 صورت به( روز شبانه از ساعتي هر در موظفند )پرستاري كادر( همكاران كليه 

 و پيشگيري واحد به را موارد وايشان اعالم شيفت سوپروايزر به را موارد اين )ساعته

 .دهند طالعا بهداشت شبكه  واگير بيماريهاي با مبارزه

 .شود رسانده بيمارستاني عفونت كنترل مسئول اطالع به روزانه موارد اين همچنين 

  

  بيمارستاني عفونت كنترل با مرتبط شده مديريت هاي مراقبت
  14شماره  شده مديريت هاي مراقبت دستورالعمل

  تزريقات ايمني راهنماي

 صورت در كه باشد مي دارويي محصوالت و داروها تجويز در شايع روشهاي از يكي تزريقات

 مصرف و كنندگان ارائه بر را بالفعلي و بالقوه خطرات درماني استانداردهاي رعايت عدم

 آموزش و درمان بهداشت وزارت سالمت معاونت. نمايد مي اعمال جامعه نيز و خدمت كنندگان

 را تزريقات ايمني دستورالعمل ذيل بنيادي محور 5 به توجه با تزريقات ايمني راستاي در پزشكي

  :نمايد مي اعالم الزم برداري بهره جهت
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 وسايل از ناشي جراحات از پيشگيري بمنظور درماني بهداشتي كاركنان پرخطر رفتار كاهش  

  آلوده برنده و تيز

  درماني وبرنده تيز وسايل با كار حين در كاركنان ايمني سطح افزايش 

  پرخطر و آلوده هاي زباله بهداشتي و مناسب ودفع انتقال نگهداري، آوري، جمع 

 به دارو تجويز و تقاضا مقوله به نسبت پزشكان و مددجويان اجتماعي نگرش و رفتار تغيير 

  تزريقي روش

  دستورالعمل نمودن اجرايي 

  

  درماني بهداشتي كاركنان پرخطر رفتار كاهش

 حرف شاغلين ويژه به درماني بهداشتي كاركنان مهارت كسب و آگاهي سطح ارتقاء �

 خدماتي گروههاي بيمارستاني، پيش درماني خدمات تشخيصي، امور پرستاري، پزشكي،

 از ناشي جراحات بروز از پيشگيري منظور به درماني برنده و تيز وسايل با كار حين در پشتيبان،

 درماني بهداشتي كاركنان بنابراين. است ضروري امري برنده و تيز وسايل ساير و سرسوزن

 و درماني اقدامات نيز و مزبور وسايل از ناشي صدمات از پيشگيري چگونگي درخصوص بايستي

 آموزش مداوم بصورت ب و الف ايمني دستورالعمل با مطابق آلوده موارد با اوليه پيشگيرنده

  .ببينند

 در درماني بهداشتي كاركنان كليه رايگان واكسيناسيون و بهداشتي پرونده تشكيل �

 پرخطر اقدامات فردي يا واحدي محوله وظايف نوع به توجه با الزاماً كاركنان كه واحدهايي

 كلينيك و ها مطب تشخيصي، هاي كلينيك اورژانس، عمل اطاق ويژه، هاي بخش مانند دارند

 كه واحدهايي و محدود جراحي مراكز ، CSR اتوپسي، پاتولوژي، واحدهاي خصوصي، هاي

 يا و انجام را تهاجمي درماني پروسيجرهاي كه كاركناني ويا دهند مي انجام خون ترانسفوزيون

 حاد رواني بيماران از يا و باشند مي بيماران آلوده ترشحات ساير و سرم خون، با تماس در

  .است الزامي HBV عليه مامايي و پرستاري پزشكي، دانشجويان كليه نيز و نمايند مي مراقبت
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  درماني برنده و تيز وسايل با كار حين در كاركنان ايمني سطح افزايش  

  

 انجام طريق از درماني بهداشتي كاركنان آلودگي احتمال به توجه با

  .شود مي...  و بريدگي needle stick به منجر كه پرخطر پروسيجرهاي

 كه ابزارهايي شود مي توصيه قوياً: الف جراحي تيغ نمودن جدا جهت فورسپس -الف

 كاربران دسترس درneedle clipper نظير كند مي تضمين را برنده و تيز وسايل ايمني

  .گيرد قرار پرخطر ابزارهاي

 به نفوذ غيرقابل گان دستكش، نظير مناسب حفاظتي وسايل شود مي توصيه قوياً - ب

 كاركنان استفاده جهت محافظ عينك و ماسك پالستيكي، بند پيش ترشحات، و آب

  .باشد دسترس در درماني پروسيجرهاي و بيمار وضعيت با متناسب درماني بهداشتي

 ايمن واحدهاي همانند Auto Disable (AD) سرنگهاي از استفاده ميشود توصيه - ج

  .شود گرفته بكار نيز تزريقات واحدهاي ساير در سازي

  

  :برنده و تيز هاي زباله بهداشتي و مناسب دفع و انتقال نگهداري، آوري، جمع

 مصرفي برنده و تيز اشياء ساير و سرسوزن دفع و نگهداري و آوري جمع: الف

 مي توصيه قويا كه)... و شكسته ويالهاي وين، اسكالب النست، بيستوري،,  آنژيوكت(

 و آوري جمع safety Box ايمن آوري جمع ظروف در مصرف از پس بالفاصله شود

  .گردد دفع مطلوب نحو به يا و سوزانده"ترجيحا

 از و پارگي به مقاوم نفوذ، غيرقابل مستحكم، آوري، جمع ظروف است ضروري: ب

  .باشند برخوردار مناسب ابعاد و كافي حجم

 الزامي برنده و تيز وسايل از ناشي جراحات از پيشگيري منظور به اينكه به توجه با: ج

 روش انجام و مصرف از پس سريعا ايمن آوري جمع ظروف در وسايل اين دفع است
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 دسترس در گوناگون باابعاد و كافي تعداد به ظروف اين بايستي. گيرد صورت درماني 

  .باشد داشته قرار ذيربط واحدهاي كليه در خدمت دهنده ارائه

 احتمال مضمون با آوري جمع ظروف برروي دهنده هشدار برچسب از استفاده: د

 درماني بهداشتي كاركنان توجه جلب منظور به عفوني برنده و تيز اشياء با آلودگي

  .است الزامي

 حجم  3/ 4 حداكثر كه صورتي در دفعي وسايل شدن سرزير از پيشگيري منظور به: ه

  .شوند دفع و بسته شده مناسبي نحو به ظروف درب است ضروري پرشده مزبور ظروف

  

  :اجتماعي نگرش و رفتار تغيير

 مورد سه به توجه با تزريقي روش به دارو تجويز تعديل بمنظور زروريست: آموزش �

  :گيرد قرار پزشكان جامعه مداوم آموزش برنامه در تزريقات ايمني قابل

 خوراكي جمله از اشكال ديگر به دارو كه زماني تا تزريقي روش به دارو تجويز از �

 ساير جاي به تزريقي روش از زماني ترجيحاً گردد، اجتناب االمكان حتي نباشد موجود

 يا باشد گوارشي دچاراختالالت يا و بيهوش پذير تحريك بيمار كه شود استفاده روشها

 مورد دارو سريع جذب از ناشي مطلوب درماني نتايج بيمار باليني وضعيت به توجه با

  .است انتظار

 مصرف از ناشي بالقوه خطرات خصوص در جامعه آگاهي سطح ارتقاء است الزامي �

 آموزشي ريزيهاي برنامه در بيماران تقاضاي كاهش بمنظور تزريقي روش به دارو

  .ر گيردقرا دانشگاه

 گروههاي ساير و پشتيباني خدماتي كادر جهت توجيهي آموزشهاي دوره برگزاري �

  .باشد مي ضروري درماني بهداشتي
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 آموزش )غيردولتي – دولتي( درماني بهداشتي واحدهاي در شاغل همكاران همه � 

 به تزريقي داروي مصرف بالقوه خطرات درخصوص جامعه نگرش اصالح براي را الزم

  .نمايند ارائه جامعه افراد ساير

  

  : دستورالعمل نمودن اجرائي

 بر نظارت ادارات طريق از خصوص به دانشگاه هر در درمان محترم هاي معاونت است الزم �

 به نمايند تضمين پوشش تحت درماني واحدهاي در را دستورالعمل اين اجراي حسن درمان،

  .درآيد اجرا به دستورالعمل اين درماني، واحد هر مختلف قسمتهاي در كه نحوي

 صدمات و جراحات بروز از پيشگيرنده اقدامات – الف ايمني دستورالعمل �

 به توجه با درماني بهداشتي كاركنان در برنده و تيز وسايل و سرسوزن از ناشي

 مهمترين از برنده و تيز وسايل و سرسوزن رفتن فرو از ناشي جراحات اينكه

 شود، مي محسوبHIV/HCV/HBV به درماني بهداشتي كاركنان آلودگي موارد

  :است الزامي مزبور صدمات و جراحات از پيشگيري منظور به ذيل نكات رعايت

 نداشته اره تيغ به احتياج كه شود استفاده انواعي از ترجيحاً داروئي ويالهاي شكستن جهت �

 محافظ يك داخل در ايمني اصول رعايت جهت و شده استفاده اره تيغ از نياز صورت در و باشد

  .شوند گرفته Pad مثل

 از خاص شرايط در مگر نمائيد خودداري اكيداً سرسوزن درپوش گذاردن از تزريق از پس �

  .خون كشت يا ABG جهت خون نمونه اخذ جمله

  .نمائيد خودداري دفع از قبل سرسوزن كردن خم يا شكستن از �

 نگه ثابت جهت مكانيكي وسايل از سرسوزن درپوش گذارندن جهت ضروري موارد در �

 درپوش گذاردن جهتScoop روش به دست يك از يا و نمائيد استفاده درپوش داشتن

  .كنيد استفاده سرسوزن

 يا دست در مزبور وسايل حمل از و نمائيد استفاده رسيور از برنده و تيز وسايل حمل جهت �

  .نمائيد خودداري يونيفرم جيب
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 .نمائيد اجتناب )... و سرسوزن بيستوري،(برنده و تيز وسايل نمودن دست به دست از � 

  

 آلودگي احتمال كه درماني اقدام هرگونه انجام حين در عمومي احتياطات �

  :باشد مي ذيل شرح به دارد وجود بدن ترشحات ساير و خون با

 استفاده دستكش از است الزامي دارد وجود دستها در زخمي يا و بريدگي كه صورتي در �

  .شود پوشانده آب ضد پانسمان با موضع و شود

 بند پيش از استفاده بدن، ترشحات يا و خون با آلودگي قبال در بدن حفاظت جهت �

  .است ضروري مصرف يكبار پالستيكي

 و چشم به آلوده مايعات يا و نسوج از قطعاتي يا و خون شدن پاشيده احتمال كه صورتي در �

  .است ضروري محافظ عينك و ماسك از استفاده دارد، وجود مخاطي غشاء

  .است ضروري ضدآب گان از استفاده است، وسيع خونريزي دچار بيمار كه صورتي در �

 مجوز جهت پزشك معاينه باشند مي باز زخمهاي يا و اگزما دچار كاركنان كه صورتي در �

 .است ضروري بخش در فعاليت شروع

  

 تماس از پس فوري اوليه هاي كمك دستورالعمل - ب ايمني دستورالعمل �

 حين در عمده اتفاقات و جراحات اينكه به توجه با درماني بهداشتي، كاركنان در

 فوري اوليه هاي كمك. است ذيل موارد شامل درماني روشهاي و اقدامات انجام

  :شود مي اعالم برداري بهره جهت دستورالعمل با مطابق

  درماني بهداشتي كاركنان بدست سرسوزن رفتن فرو �

  :بيماربه بدن آلوده ترشحات ساير يا و خون شدن پاشيده �

  باز بريدگيهاي 

  )چشمها(ملتحمه 

  )دهان داخل مثال براي( مخاطي غشاء 

 .شود اپيدرم پارگي به منجر كه گازگرفتگي 
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  فوري اوليه كمكهاي � 

  ولرم آب و صابون با زخم شستشوي 

  )تماس موضع( زخم اوليه محل از خونروي و كمك 

  چشم موضعي مالش از خودداري 

  آلودگي صورت در آب زياد مقادير با مخاطي غشاء و ها چشم شستشوي 

  باليني سوپروايزر به سانحه فوري گزارش 

 بهداشتي پرونده و سوپروايزر توسط كار حين گزارشات در شده گزارش مورد رسمي ثبت 

 مراجع طريق از پيگيري و بيمارستاني كنترل كميته در طرح و مركز مسئول مدير و كاركنان

  قانوني

  مورد پيگيري و پرونده تشكيل 

 منبع آلودگي كه صورتي در كاركنان در تماس از ناشي بيماريزايي خطر ميزان بررسي 

  است الزامي. باشد محرز HIV عفونت با)مددجو – بيمار( تماس

 مراقبتهاي تحت اول ساعت عرض در ترجيحاً ممكن زمان حداقل در تماس مورد مزبور فرد 

  .گيرد قرار عفوني متخصص پزشك نظر با درماني

 CC 10-5  باشد، مي HBV/HIV شده شناخته مورد عنوان به آلوده منبع كه صورتي در 

  .شود مي ذخيره آتي گيري پي منظور به و گرفته تماس مورد فرد از خون

 بررسي جهت تماس منبع از خون ليتر ميلي 10- 5 منبع، عفونت تعيين جهت تماس از پس 

  .گيرد مي قرار آزمايش مورد و اخذ HIV و C/B هپاتيت
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  18 شماره شده مديريت هاي مراقبت دستورالعمل 

  الكتيو جراحي جهت بيماران پوست سازي آماده راهنماي �

 Surgical preparation بيماران سازي آماده �

  :است الزم الكتيو جراحي اعمال در �

 است بهتر و نمايد حمام جراحي عمل انجام از قبل بيمار المقدور حتي شود مي توصيه �

  .شود انجام جراحي ازعمل قبل شب طول در يا و جراحي عمل روز صبح در ترجيحاً

 از قبل ساعت يك ترجيحاً و مو نمودن كوتاه مخصوص ماشين توسط جراحي ناحيه موهاي �

  .شود كوتاه جراحي عمل

 لزوم، صورت در نگردد، استفاده تيغ از جراحي موضع موهاي تراشيدن جهت ميشود توصيه �

 كه هائي آسيب بدليل تيغ از استفاده. پذيرد صورت جراحي انجام از قبل بالفاصله بايد عمل اين

 عفونت رخداد خطر باكتريها، كلونيزاسيون افزايش طريق از است ممكن كند، مي وارد پوست به

  .دهد راافزايش جلدي

 توسط جراحي موضع نمودن رنگ يكبار جراحي، عمل از قبل پوست سازي آماده جهت �

Povidone Iodine است كافي%  01 غلظت با.  

  .ندارد اقتصادي و علمي پشتوانه جراحي موضع پوست كردن رنگ از قبل اضافي پرپ انجام �

 3 شماره دستورالعمل و علمي انديكاسيون طبق جايز، موارد در پروفيالكتيك بيوتيك آنتي �

  .شود تجويز 25/6/1381س مورخه /83271ه شمار نامه موضوع شده مديريت هاي مراقبت
  

  

  

  

  

  

  :منابع 

  كشوري كنترل عفونتراهنماي 


