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 (72 حداقل). شود ایجاد بيمارستان در بيمار پذیرش از بعد ساعت 48  که شرطي به شود مي ایجاد بيمارستان در آن سموم یا

شته را مربوطه عفونت آشكار عالئم نباید فرد پذیرش، زمان در  با مرتبط معيارهای .نباشد خود نهفتگي دوره در بيماری و باشد دا

 . باشد داشته بيمارستاني عفونت تعریف جهت را (مربوطه کد )اختصاصي عفونت

 :رشد و تكثير عامل عفوني در ميزبان بدون ایجاد عفونت کلونیزاسیون.3

 دیگران شوند افرادی که کلونيزاسيون آنها با ميكرو ارگانيسها مي تواند بالقوه منجر به کلونيزاسيون یا عفونت :ناقل.4

 و ميزان توانایي برای تهاجم به بافتها جهت ایجاد عفونت چگونگي:بیماری زایی.5

سا:مخزن.6 شد و تكثير کند)ان ست که عامل عفوني مي تواند در آن زنده بماند و ر سایل بي جان -خاک -حيوان-نمحلي ا آب( و و

 مي  توانند به عنوان مخزن یا راه انتقال مطرح باشند 

مگس و امثال آنها که منجر به انتقال عفونت )عال عفوني( مي شههوند گرچه درباره عفونت های بيمارسههتاني شههایع -:پشههه وکتور.7

 نيست 

 :شدت و قدرت تهاجمي یک عامل عفوني بيماری زاویروالنس.8

شيا:منبع.9 آب -یا بيماری زا بالفاصله از آنها به پذیرنده منتقل مي شوند)خاک برای سياه زخم اشخاص یا موادی که عامل عفوني-ا

 برای تيفوئيد (

 

ست بيمار (: ( UTI-SUTI دار عالمت ادراری عفونت.10 شانه و عالئم از یكي کم د سانتي  درجه 38 از باالتر های دمای ن

  سایر وجود بدون ادراری فوریت موضعي، لمس با شدید عانه فوق درد و ادرار سوزش تكرر، گراد،

 . باشد کرده شروع ادراری عفونت جهت مناسبي بيوتيک آنتي پزشکو   پزشک باليني تشخيص -

  :باشد داشته دیگری دليل بدون را زیر های نشانه و عالئم از یكي کم دست و داشته سن سال 1 زیر که بيماری -

  بي کردن،  ادرار موقع در آرامي نا برادیكاردیا، ،آپنه، گراد سانتي درجه 37 زیر دمای یا گراد، سانتي درجه 38 از باالتر دمای

  .کمتر یا ارگانيسم نوع دو با ادرار سي سي هر در کولوني 100000 کم دست با اداری مثبت کشت یک و استفراغ حالي،

   .باشد مثبت نيترات یا و  Leukocyte esterezeبرای ادراری نوار تست

 (: UTI-ABS) عالمت بدون ادراری عفونت.11

  نوع دو حداکثر با اداری مثبت کشت دارای و باشد کرده استفاده فولي سوند از کشت، انجام از قبل روز 7 مدت کم دست بيمار

 ، گراد سهاني درجه 38 باالی دمای دارای . اسهت ادراری مكعب متر سهانتي در ميكروارگانيسهم 100000 کم دسهت با ارگانيسهم

 نداشته فولي سوند ادرای کشت شدن مثبت از پيش روز 7 طي بيمار .نباشد سوپراپوبيک درد و سوزش ادرار، ،تكرر ادراری فوریت

  .باشد
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 توجهات:

  .نيست ادراری عفونت تشخيص برای قبولي آزمایشگاهي قابل تست ، ادراری کتتر نوک از مثبت کشت-1

 . (تميز روش به ادرار آوری جمع یا ادراری کتتریزاسيون )داد انجام ، مناسب های روش با باید را ادراری کشت-2

شت-3 سيون یا  ک سپتيک از طریق کاتتریزا سه غير قابل اعتماد بوده و باید با نمونه ای که بطور آ مثبت ادراری از نمونه ادرار در کي

 آسپيراسيون فوث عانه بدست آمده باشد تایيد شود

  (OUT-SUTI )و  میزنای کلیه ) ادراری سیستم های عفونت سایر.12

 . باشد شده جدا درگير ناحيه بافت یا (ادرار جز به ) مایع کشت از ارگانيسم -

 . باشد داشته هيستوپاتولوژیک های آزمایش یا جراحي عمل حين عفونت بر دال شواهدی یا بوده آبسه دارای بيمار -

  درگير ناحيه لمس با موضعي درد و درد گراد، سانتي درجه 38 باالی دمای -

  درگير ناحيه از چرکي ترشح -

  مشكوک موضع در عفونت با مقایسه قابل خون از شده داده کشت ارگانيسم -

  عفونت از حاکي رادیولوژیک شواهد -

  پزشک تجویز به منایب بيوتيک آنتي مصرف شروعومعالج  پزشک تشخيص -

 بي برادیكاردیا، آپنه، گراد، سههانتي درجه 37 زیر دمای یا گراد، سههانتي درجه 38 از باالتر دمای: سههال 1 زیر بيماران در -

  درگير ناحيه از چرکي ترشح و استفراغ و حالي

  مشكوک موضع در عفونت با مقایسه قابل خون از شده داده کشت ارگانيسم -

  پزشک تجویز به مناسب بيوتيک آنتي مصرف شروع- و  معالج پزشک تشخيص- 

 

  :SSI-(SKIN )سطحی عفونت( جراحی محل عفونت.13

شد داده روی جراحي عمل از پس روز 30 طي عفونت  ست تنها و با ستي زیر بافت و پو شد و کرده درگير را پو ست با  از یكي کم د

  :باشد داشته را زیر موارد

 سطحي برش محل از چرکي ترشح   

 گردد جدا شده تهيه آسپتيک طور به که سطحي برش محل بافت یا مایع از ارگانيسم   

 باشد منفي  کشت اینكه مگر باشد داشته وجود گرمي یا قرمزی موضعي، ورم دردناکي، های نشانه یا عالئم از یكي کم دست.  

 باشد شده مطرح مربوطه پزشک توسط سطحي عفونت تشخيص . 
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  :SSI-ST )عمقی عفونت ( جراحی محل عفونت .14

شد کرده بروز روز 30 طي که جراحي عمل به مربوط عفونت شده قرار محل در ( implant ) چيزی  هيچ که صورتي در با شد داده ن  یا و با

 درگير را )عضالني های الیه فاسيا و ( عمقي های بافت و باشد گرفته قرار محل در چيزی که صورتي در باشد کرده سه ماه بروز طي در

   :باشد داشته را زیر های ویژگي از یكي کم دست بيمار باشدو کرده

  . نباشد دیگر فضای یا ارگان به مربوط که شرطي به برش محل عمق از چرکي ترشح -

  . شود مي باز باشد زیر های نشانه و عالئم از یكي که زماني یا و جراح توسط یا خود به خود که جراحي محل عمقي عفونت -

 . باشد منفي کشت دارای زخم اینكه مگر -

  . موضعي دردناکي و حساسيت گراد، سانتي درجه 38 باالی دمای -

  . شود دیده رادیولوژیک یا هيستوپالوژیک مجدد،آزمایشهای جراحي درحين که زخم عمق در ازعفونت دیگری یاشواهد آبسه -

  . مربوطه پزشک توسط عمقي عفونت تشخيص -

  :  )SSIاعضا بین فضاهای داخلی، اعضای ( جراحی محل عفونت .15

 ست عبارت عفونت نوع این سيا، پوستي، برش محل جز به ) بدن از بخش هر عفونت از ا  حين  و شده باز که ( عضالت الیه فا

ستكاری جراحي عمل ضای یا/ارگان نام ذکر با ) جراحي محل عفونت عنوان تحت را ها عفونت این. شود د  مي ذکر (درگير ف

  .کنند

 چيزی  اگر ( سه ماه طي یا ) باشد نگرفته قرار محل در چيز هيچ که صورتي در ) جراحي عمل از پس روز 30 طي عفونت این 

 جراحي، فاسيا برش محل جز به ) گردد شامل را بدن از قسمتي هر عفونت تواند مي و نموده بروز  (باشد گرفته قرار محل در

  .است شده دستكاری جراحي عمل طي که (عضالني های الیه یا

 دارد را زیر های ویژگي از یكي کم دست بيمار:  

  . اند داده قرار خاصي ارگان یا فضا داخل و زخم محل در که درني از چرکي ترشح خروج -

  . شود ثابت خاصي بافت یا و ویژه ارگان یا فضا داخل کشت طریق از که ارگانيسم وجود -

 شناسي بافت های آزمایش یا مستقيم مشاهده طریق از که خاص ارگاني یا و زخم در عفونت بر دال شواهدی هرگونه یا آبسه -

  .شود کشف رادیولوژیكي یا

 :(PNEU-PNEU) 9. پنومونی 

 یا رال باید باليني معاینه در بيمار dullness شته شد دا ست آن کنار در و با  ویژگي تغيير یا چرکي خلط شروع :موارد از یكي کم د

  .خلط

 یا و برونش داخل کشيدن برس ، تراشه طریق از آسپيراسيون از حاصل نمونه در ارگانيسم وجود خون، کشت در ارگانيسم وجود 

  .بيوپسي

 پيشههرونده ، یا جدید انفيلتراسههيون از حاکي سههينه قفسههه از رادیوگرافيconsolidation ، آن در کنار و پلور افيوژن یا حفره وجود 

  .خلط باشد ویژگي تغيير یا چرکي خلط شروع موارد از یكي کم دست
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 و برونش  داخل کشيدن برس ، تراشه طریق از آسپيراسيون از حاصل نمونه در ارگانيسم وجود خون، کشت در ارگانيسم وجود -

سي یا سي ژن آنتي یا ویروس وجود احراز ، بيوپ شحات از ویرو سي، تر شحات ميزان افزایش تنف سي، تر  چرکي یا خلط شروع تنف

  خلط، ویژگي تغيير

  :BSI-LCBIآزمایشگاه  در شده ثابت خونی عفونت .16

 باشد کرده رشد مشابهي پاتوژن خون، کشت چند از یا خون، کشت یک در پاتوژن رشد-باشد داشته را زیر های ویژگي از یكي کم دست

 : باشد داشته را زیر عالئم از یكي کم دست بيمار و. نباشد دیگری محل عفونت به مربوط خون از شده داده کشت ارگانيسم و

 : زیر موارد از یكي حداقل آن کنار در و هيپوتانسيون یا لرز (گراد سانتي درجه 38 باالی دمای )تب

شد بيمار خون کشت چند یا دو در که پوست معمول های کننده آلوده وجود  که پوست معمول های کننده آلوده وجود نماید ر

  نماید رشد کند مي دریافت مناسبي بيوتيک آنتي و بوده الین

 : باشد دارا را زیر عالئم از یكي دست کم و دارد سن سال یک حداکثر که بيماری

ست کم و (برادیكاردیا یا آپنه) گراد سانتي درجه 37 زیر دمای(  ترمي هيپو) (گراد سانتي درجه 38 باالی دمای ) تب زیر  موارد از یكي د

 : باشد موجود نيز

  (:BSI-CSEP)بالینی  سپسیس .17

  : باشد داشته را زیر باليني های نشانه و عالئم از یكي کم دست بيمار

 زیر سيستوليک فشار(هيپوتانسيون  ،)گراد سانتي درجه 38 باالی دمای ( تبmmg  90 نشده انجام خون کشت و اوليگوری یا 

 پزشک و نداشته باشد وجود دیگری محل در واضحي عفونت و باشد نشده یافت خون در ژني آنتي یا ارگانيسم هيچ یا و باشد

  .باشد کرده شروع را سپسيس برای درمان

 علت از ناشي آنكه بدون باشد دارا های باليني زیر را نشانه و عالئم از یكي دست کم و دارد سن که حداکثر یک سال بيماری 

  :باشد دیگری شده شناخته

 و باشد نشده خون انجام کشت و برادیكاردیا یا آپنه)گراد سانتي درجه 37 زیر دمای ( ترمي هيپو ، )گراد سانتي درجه 38 باالی دمای ( تب

 را سپسيس برای درمان پزشک و نداشته باشد وجود دیگری محل در واضحي عفونت و باشد نشده یافت خون در ژني آنتي یا ارگانيسم یا

 .باشد کرده شروع

 :احتیاطات استاندارد

)شستن دستها مهمترین راه پيشگير از عفوتهای بيمارستاني قبل و بعد از تماس با هر بيمار اصول بهداشت دست را رعایت کنيد _1

آلودگي واضح باید دستها با آب و صابون شسته شوند و الک و ناخن مصنوعي و انگشتر و زیور آالت نداشته صورت مشاهده است در

شيد ( زماني که احتمال تماس با ترشحات بيمار وجود دارد  _3لوازم مشترک بيماران را به خوبي پاکسازی و ضدعفوني کنيد _2 با
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ستفاده کنيد سایل حفاظت فردی ا سي و  _4و شت تنف سرفه کردن را رعایت کنيدبهدا سه و  سطوح محيطي را مرتبًا  _5آداب عط

 پسماندها را با رعایت اصول ایمني حمل و دفن کنيد _6پاکسازی کنيد

 احتیاطات استاندارد که بر اساس راه انتقال عفونت ها و بیماری ها باید رعایت گردد:

شهههود که دچار بيماری عفوني یا ا) برای بيماراني در نظر گرفته ميدر پيش گرفتن اقدامات احتياطي بر اسهههاس راه انتقال بيماری ه

گيری شناسایي شده باشند( در این صورت بایستي بيماری را مختصر شناخته و راه واگير مشكوک و یا قطعي باشند و از لحاظ همه

ست برای تع شود الزم به ذکر ا ساس آن احتياط الزم را رعایت  ها مانند) آبله مرغان( رعایت دادی از بيماریانتقال آن را بدانيم و بر ا

 بيش از یک احتياجات ضروری دارد

 سه نوع اعتیاد بر اساس راه انتقال عفونت ها وجود دارد که عبارت هستند از:

 احتياط تماسي _3    احتياط قطرات _2    احتياط هوابرد یا هوایي _1

ميكرون یا ذرات گرد و غبار حاوی  ۵برای جلوگيری از انتقال بيماری هایي که از طریق قطرات با اندازه کوچكتر از  :احتیاط هوایی

 عامل عفوني به کار مي رود. 

 آبله مرغان یا زونای منتشره _3سرخک _2سل ریه یا حنجره _1این بيماری ها عبارتند از:

 توجه:

 

که بابت سرفه و ارتشاح ریوی مراجعه نموده اند باید به صورت تجربي تحت احتياط هوای قرار گيرند تا  HiV: بيماران دچار عفونت1

 زماني که تشخيص بيماری سل در آنان رد شود

 : برای بيماران دوره زخم پوستي ناشي از سل رعایت احتياط هوایي در نظر گرفته مي شود2

استفاده شود و قبل از خروج  N95ق اصول بهداشت دست رعایت شود و از ماسک بيش از ورود به اتاصول احتیاط های هوایی: ا

 ی منتشره (آبله مرغان  یا زونا-سرخک-)سل ریه یا حنجرهاز اتاق ماسک را دور بيندازید و اصول بهداشت دست را رعایت کنيد
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هوای اتاق در ساعت باید صورت گيرد و  بار تعویض ۶بستری بيمار در اتاق خصوصي با فشار هوای منفي کنترل شده و حداقل  _1

تمام افرادی که وارد اتاق مي  _3بستن درب اتاق _2خروج هوا از درون اتاق باید مستقيم به فضای بيرون و آزاد باشد نه داخل بخش

سک  ستي از ما ستفاده کنند N95شوند بای س _4ا شود و قبل از ترک اتاق بيمار باید یک ما ک جراحي جابجای بيمار باید محدود 

 استاندارد بپوشد و این خروج باید در ساعت خلوتي بخش باشد

 توجه:

بيمار سههل ثابت شههده در حال -2بيمار مشههكوک به سههل باید دهان و بيني خود را هنگام عطسههه و سههرفه با دسههتمال بپوشههانند-1

شود  سر هم در روزهای  مجزا منفي باشد(مي تواند از ایزوالسيون خارج  سمير خلط پشت  بيمار دچار عفونت -3بهبودی)سه نوبت ا

سرخک  شكوک به  سالوار)مرغان آبله–قطعي یا م شره زونای یا-(ی ضعي زونای یا منت سازی باید ایمني نقص دچار  بيمار در مو  جدا

  باشد هوایي

سرفه مدام یا سل حنجره و احتماال کساني که به محيط های دارای -ماه در بيماران با سل شدید همراه با ایجاد حفره 1جداسازی -4

 سرکوب سيستم ایمني(-افراد پرخطر )اطفال

 برای پرسنل و ماسک جراحي برای بيمار در هنگام تماس با افراد سالم N95استفاده از ماسک  نتیجه:

 احتیاط قطرات:

شههوند احتياط قطرات باید رعایت شههود به دليل درشههت برای جلوگيری یا انتقال هایي که از طریق ذرات درشههت قطرات منتقل مي 

کنند این ذرات در حين صههحبت و عطسههه و سههرفه کردن یا انجام د حرکت نميمانند و تا فاصههله زیابودن قطرات در هوا معلق نمي

 شونداعمالي مانند ساکشن ایجاد مي

پنوموکوک مقاوم به چند دارو            _۶پاروویروس   _۵سههرخجه           _4   اوریون _3ویروس آنفوالنزا      _2سههياه سههرفه       _1

 مایكو پالسما پنومونيه -9  مقاومBآنفوالنزا نوع  هموفيلوس_8مننگوکوک             _7

حتماً قبل از ورود به اتاق از ماسک استفاده شود و اصول بهداشت دست رعایت شود و قبل از خروج از اتاق اصول احتیاط قطرات: 

 ماسک دور انداخته شود و مجدداً اصول بهداشت دست رعایت شود



 

 

10 
 

درب اتاق مي تواند باز بماند به  _2اقدام خاصي برای کنترل هوای اتاق ضروری نيست بستری کردن بيمار در اتاق خصوصي ولي _1

 در صورت کار کردن پرسنل در حد یک متری بيمار باید از ماسک جراحي استفاده شود _3متر 1دليل جابجایي کم ذرات در حدود 

)اسههتفاده از گان و دسههتكش تابع اصههول احتياطات در صههورت جابجایي بيمار به خارج از اتاق بيمار باید ماسههک جراحي بپوشههد _4

 استاندارد است (

 احتیاط تماسی:

شگيری مي  ستقيم با بيماران یا محيط مراقبتي بيمار پي ستقيم یا غيرم سهال کنداین احتياط از بروز عفونت از طریق تماس م مانند:ا

شده—Aهپاتيت -حاد عفوني شده یا ترشح آن کنترل ن سمان ن سه پان -سرخجه مادرزادی-گال-زرد زخم-شپش-جلدی دیفتری-آب

 -بيمار با بي اختياری ادراری یا استفاده از تشک

 اصول احتیاط تماسی:

صورت نبودن اتاق خصوصي به  _1 ستری چند بيمار به عفونت یكسان و مشابه در یک اتاق در  ستری بيمار در اتاق خصوصي یا ب ب

 تعداد کافي

 شامل: استفاده از وسایل حفاظت فردی که _2

ستكش در زمان ورود به اتاق الف: شيدن د ستكش قبل از ترک اتاق ب: پو ست :پ درآوردن د  ها باهنراب یا هندواش رفع آلودگي د

قبل از ورود به اتاق  استفاده از گان :ث : جلوگيری از آلودگي مجدد دست ها قبل از ترک اتاقت پس از درآوردن دستكشبالفاصله 

وسایل غير بحراني مانند  :جاز ترک اتاق گان خارج شود در این حين مراقب باشيد لباس پرسنل آلوده نشودگان پوشيده شود و قبل 

 چ:گوشي و فشار سنج در اتاق بماند و برای سایر بيماران استفاده نشود و در صورت لزوم استفاده باید گندزدایي و ضدعفوني شوند

 انتقال بيمار به خارج از اتاق به حداقل برسد

 کاله یا محافظ مو های سر  _گان  _رعایت بهداشت دست  روش صحیح پوشیدن وسایل حفاظت فردی: (لفا

 دستكش _عينک یا شيلد صورت  _ماسک  _

سایل حفاظت فردی (ب صحیح خارج کردن و ستكش :روش  ست ها-درآوردن گان-درآوردن د ستن د در آوردن عينک و -ش

  دستها شستن–ماسک -نه نهاده شود(شيلد )در صورت استفاده مجدد در ظرف جداگا
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 موازین پوشیدن دستکش در بخش ها

جهت پيشگيری از انتقال ميكروارگانيسم ها از  _2قبل از ارائه هر نوع مراقبت و خدمات از بيماران پوشيدن دستكش الزامي است _1

جهت پيشهههگيری از انتقال بيماری از  _3خدماتدسهههت کارکنان به بيماران و یا از یک بيمار به بيمار دیگر در حين ارائه مراقبت و 

در زماني که پيش  _5در هنگام ارائه مراقبت و خدمات از بيماران با رعایت احتياطات اسهههتاندارد و تماسهههي _4بيماران به کارکنان

شاء م شحات و یا غ سایر تر ست با خون و  ست بيني مي نماید در حين ارائه مراقبت و خدمات بيماران احتمال آلودگي د خاطي و پو

 در زمان انجام تزریقات وریدی یا خونگيری و یا هر اقدام تهاجمي برای بيمار _6ناسالم وجود دارد

بهداشت دست ها بالفاصله  _واگر در حين ارائه مراقبت و خدمات دستكش سوراخ یا پاره شود باید بالفاصله تعویض گردد _1توجه:

به یاد داشته باشيد پوشيدن دستكش به هيچ وجه جایگزین بهداشت دست  _2یت شودقبل و بعد از استفاده از دستكش بایستي رعا

 ها نمي شود و هرگز با دست خيس دستكش نپوشيد

  N95موارد استفاده از ماسک 

 الزامي مي باشد n9۵در مواجهه با هر بيماری که نياز به رعایت احتياط هوایي و احتياط قطرات دارد استفاده از ماسک 

سههل ریه یاحنجره، زونای منتشههره، سههندرم شههدید حاد :N95بيماریهای نيازمند رعایت احتياط هوایي و اسههتفاده از ماسههک  (1

، ابله مرغان، تب H1N1همراه باسرفه، سرخک، بيمار بازخم باز پوستي ناشي از سل، آنفوالنزای Hiv(، بيمار باعفونت  sarsتنفسي)

 خونریزی دهنده ویروسي

سک  بيماری های (2 ستفاده از ما سرخچه، B: آنفوالنزای نوعN95نيازمند رعایت احتياط قطرات و ا سرفه،  سياه  ساده،  ، آنفوالنزای 

 ، دیفتری حلقي، مخملکB19اوریون، مننژیت، پنوموني مقاوم به چند دارو، مایكوپالسما پنومونيه، پارو ویروس 

 بیماریهای مشمول گزارش فوری:

شل -التور)وبا( سرفه-حادفلج  سرخجه مادرزادی-سرخک-سياه  -تب زرد-تيفوس-طاعون-مننژیت-کزاز نوزادان-دیفتری-سندرم 

عوارض ناخواسته متعاقب -(CCHFتب های خونریزی دهنده ویروسي)-هرنوع حيوان گزیدگي- -سياه زخم تنفسي-بوتوليسم-ماالریا

ستان ستری در بيمار سازی)مرگ ب سه-ایمن  ضه ای-آب شود(و افزایش ناگهاني هر  لنف آدنيت و هر عار که منجر به نگراني عمومي 

 بيماری واگير )طغيان یا همه گيری(

 بیماری های مشمول گزارش غیر فوری)کتبی(:
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 زخم سههياه-شههيگلوزیس—تيفوئيد-انواع هپاتيت های ویروسههي-بيماری های مقاربتي– HIV-عفونت-ایدز-کزاز بالغين-جذام-سههل

 -یمن سازیناخواسته غير فوری ا عوارض-جلدی

  نحوه صحیح شستشوی دست: 

خط اول مبارزه با انتقال عفونت شستشوی صحيح دستان است. شستشوی دست ساده ترین و موثرترین روش برای 

جلوگيری از انتقال عفونت محسوب مي شود. اجراء روش صحيح شستشوی دست یک تالش مشترک بين کارکنان 

 ، بيمار و همراهان محسوب مي شود.  (خدمات و... پزشک، پرستار ، کمک بهيار،)مراکز درماني

ستان آلوده انتقال پيدا مي کنند  در نتيجه تماس های روزانه بين بيمار و کادر درمان ، ميكروبها به راحتي از طریق د

 : ( Hand washing )* دستورالعمل شستشوی عمومی دست ها.

 الف: موارد شستشوی دستها با آب و صابون: 

 باشند.  آشكارآلوده و کثيف تبصور دستها 

 . باشد بدن مایعات سایر یا و خون نظير پروتئيني مواد به بصورت آشكارآلوده دستها 

 موارد در جمله از اسههپورباشههند( کننده توليد بالقوه های ارگانيسههم با شههده ثابت یا معرض تماس احتمالي در دسههتها 

  ) دیفيسيل کلستریدیوم طغيانهای

  دستشویي.بعد از رفتن به  

 بار هندراب ،یكبار شستشوی دست مفيد مي باشد.  5پس از هر  

 ب:نحوه شستن دست هابا آب و صابون: 

ست که در طي تماس های روزمره بر روی  سكوپي بيماریزایي ا ست ، زدودن موجودات ميكرو شوی د ست ش هدف از 

 پوست تجمع پيدا کرده ، به سالمت فرد و سایرین آسيب وارد مي کند. 

 ثانيه روش اجراء:  40 – 60مدت زمان اجراء: 

 آستين های خود را تا کنيد.   

داشههتن زیور آالت در محل کار )زیور آالت و سههاعت را از دسههت خارج کنيد 

 (ممنوع است.

 ناخن ها باید بدون الک باشد.  
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 شير آب را باز نموده، دما و شدت جریان را تنظيم نمائيد.  

 دستها را با آب خيس کنيد.  

 صابون کافي برای پوشاندن سطح دستها بردارید.  

 استفاده از صابون جامد حتي بصورت اختصاصي و شخصي ، ممنوع است. 

 کف دستها را به هم بماليد. -7

  

  

  

شت   ست را به پ ست را کف د

دسهههت چ  و الی انگشهههتان 

 بماليد 

  

  

شتان   ست ها  وبين انگ کف د

 را به هم بماليد. 

  

  

پشت انگشتها را داخل کف دستها ببرید تا در هم قفل شوند. و پشت انگشتان را به حالت خم شده به کف دست  

 دیگر بماليد این عمل با دست دیگر نيز انجام شود 

  

  

  

  

  

 شست دست چ  را بصورت چرخشي توسط کف دست راست بماليد. این عمل با دست دیگر نيز انجام شود.  
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ست دیگر نيز   -2 ست بماليد. این عمل با د  ست را  شده د  شتان خم  شي با انگ  صورت چرخ  ست چ  را ب  کف د 

 انجامشود. 

  

  

  

  

 دستها را با آب شستشو دهيد.  

 

  

 

 

 شير  شده  استفاده  کاغذی دستمال   همان با)با یک دستمال کاغذی دستها را بطور کامل خشک کنيد.  

  (ببندید را آب
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 :نکات ضروری  

 شستن دستان را قبل  و بعد از هر تماس با بيمار انجام دهيد.  

شو را   شست شده  ست مطابق با روش ذکر  ضد عفوني د سد ، مي توانيد با مایع  ستانتان تميز به نظر مي ر اگر د

 انجام دهيد. 

در صههورتيكه از مایع ضههد عفوني اسههتفاده کرده اید ، جهت جلوگيری از خشههكي پوسههت کرم مرطوب کننده  

 استفاده کنيد. 

 ، دهد افزایش مي را پوست به احتمال صدمه و پوست تحریک باعث داغ خيلي آب با تماس مكرر اینكه به توجه *با

 نكنيد.  استفاده دستها شستن جهت داغ آب از

  

 (  Alcohol-based hand rub) ضد عفونی عمومی دست ها به روش هند رابدستوالعمل  

  (هند راب)الف:موارد ضدعفونی دستها با محلول الکلی  

  . بيماران با دستها تماس مستقيم از بعد و قبل 

 . قبل و بعد از پوشيدن دستكش - 

  بيمار برای درماني تهاجمي مداخالت ارائه در استفاده مورد وسيله گونه جابجایي هر یا زدن دست از قبل 

 (خير. یا اید دستكش پوشيده اینكه از صرفنظر)

  بيماران. در پانسمان زخم یا و دیده آسيب پوست ، مخاطي غشاء بدن، ترشحات یا مایعات تماس با از بعد 

  حين مراقبت از بيمار در صورت حرکت دست از قسمت آلوده بدن به قسمت تميز 

  پزشكي) تجهيزات (شامل بيمار نزدیک و مجاور محيطي اشياء تماس با از بعد 

  قبل از کارگزاری سوند ادارای یا کاتتر وریدی محيطي 

  

 ب: نحوه استفاده از محلولهای هند راب: 

 شستشوی دست به روش هندراب در بخشهای درماني:  

 ثانيه  20 –30مدت زمان اجراء:  

 یک کف دست را از محلول کامالً پر کنيد.  

  

  

 کف دست ها  وبين انگشتان را به هم بماليد.  
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  کف دست راست را به پشت دست چ  و الی انگشتان بماليد، این عمل با دست دیگر نيز انجام شود. 

  

  

  

  

  

  

  کف دست ها و بين انگشتان را به هم بماليد. 

  

  

  

  

حالت خم شههده به کف پشههت انگشههتان را به  

  دست دیگر بماليد. این عمل با دست دیگر نيز انجام شود.

  

 
ست بماليد. این عمل با دست دیگر نيز انجام   صورت چرخشي توسط کف دست را شست دست چ  را ب

 شود. 

  

 
کف دست چ  را بصورت چرخشي با انگشتان خم شده دست راست بماليد. این عمل با دست دیگر نيز  

 انجامشود. 

  

  



 

 

17 
 

  

  

  صبر کنيد دست ها خشک شوند، حال دست های شما تميز هستند. 

 در را محلول از کافي ، مقدار الكلي بنيان با مایع های محلول از استفاده با دست عفوني *به طور خالصه بمنظورضد

 .  بماليد بهم آنهارا شوند خشک کامالً دستها که زماني تا و ریخته خود دست کف

 استفاده از محلول های ضدعفونی کننده دست :نکات 

  ستفاده سالم مي باشد و نمي توان از آن جهت ضدعفوني زخمها و یاغشاء مخاطي ا این محلول ها جهت ضدعفوني پوست 

 نمود. 

 نشوید آتش نزدیک مصرف هنگام در باشد مي اشتعال قابل دست الكلي  ماده ضدعفوني. 

  سي سي محلول مي باشد۵الي 2هر پاف حاوی 

 .دست ها در هنگام مصرف ماده ضدعفوني کننده الكلي نباید خيس باشند 

 .پس از مصرف دستها را نشویيد و بگذارید خود محلول خشک شود 

 شود. پوشيدن دستكش هيچوقت جایگزین بهداشت دستها نمي 

  ثانيه30تا 20هنداب:ضدعفوني کردن دستها با محلول باپایه الكل)سيتي ژل( زمان 

 ثانيه۶0تا40هندواش :شستشوی دستها با آب وصابون زمان 

  بارهنداب کردم یک مرتبه هندواش باید انجام شود.۶-8بعداز 

ستها: شت د قبل از انجام -بعد از تماس بامحيط اطراف بيمار -بعداز تماس با بيمار -قبل از تماس با بيمارپنج مرحله رعایت بهدا

 بعداز انجام اقدام آسيتيک. -اقدام اسيتيک

 انجام اقدامات بعد از مواجهه شغلی:

 انجام هنگام به که بدن مایعات دیگر یا خون با پوستي درون تماس یا مخاط،  چشم،  پوست،  عبارت است از تماس : شغلي مواجهه

   . برسد نظر به منطقي آن رخداد انتظار بدهد و رخ شغلي وظایف

  :  است ممکن مواجهه این

   ( ها گزیدگي انسان یا پوست به سوزن رفتن فرو مثالً)  پوست راه از مواجهه-

 ( دهان یا بيني چشم، به آلوده مایعات پاشيدگي مثالً) مخاطی غشاهای مواجهه-

  باشد. (است درماتيت دچار یا خورده ترک خراشيده،  یا بریده که پوستي مثالً )ناسالم پوست مواجهه-
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 با که شهههود مي گفته افرادی تمامي به (HCP Health Care Personel/provider) : بهداشتتتی مراقبت کارکنان

 مایعات و بافتها ، خون مانند) عفوني مواد با مواجهه احتمال و نمایند مي ارائه مراقبت بهداشههتي دسههتمزد بدون یا و دسههتمزد

  دارند. را ( مواد به این آلوده محيطي سطوح یا و تجهيزات پزشكي،  وسایل و بدن خاص

سالها دچار مواجهه  شده و بعد از  ست اما چک تیتر آنتی بادی انجام ن سن دریافت نموده ا سه دوز واک سنلی  اگر پر

چک شده و در صورت منفی شدن یک نوبت واکسن تجویز شود و یک ماه بعد آنتی بادی HBSADشغلی گردد ابتدا 

 چک و اگر مثبت شده بود نیاز به دوز های بعدی نیست 

شغلی  سنلی به دنبال مواجهه  شدچک آنتی بادی برای وی HBIGاگر پر سن دریافت کرده با ماه بعد  6-3به همراه واک

 باشد  HBIGموجود در سرم ممکن است ناشی از آنتی بادی یا به دلیل  ANTI HBSاز دریافت انجام شود چرا که

ستتاعت  48روز بعد از مواجهه خواهد بود اما بهتر استتت قبل از 7در زودترین زمان و حداکثر تا HBIGزمان تجویز 

 تجویز شود 

ند مي که اسهههت بدن مایع مهمترین خون : عفونت زا بالقوه مایعات  مایع مغزی نخاعي، مایع  همچنين . باشهههد عفونتزا توا

 انتقال خطر ميزان  محسههوب مي شههوند. زا عفونت آمنيوتيک نيز بالقوه مایع و پریكارد مایع صههفاقي، مایع پلور، مایع سههينوویال،

 بيني، ترشههحات اسههتفراغي، مواد مدفوع،  خلط،  بزاق،  ادرار،  . نيسههت مایعات مشههخص این از HCV و HIV ،HBS عفونت

 . شود مشاهده آنها در خون اینكه مگر نيستند،  زا عفونت عرق و اشک

 تماس در پزشكي حرف پرسنل که باشد مي خون از منتقله ویروسهای از یكي به ابتال به مشكوک یا و مبتال بيمار منظور : منبع   

 . اند گرفته قرار وی عفونت زای بالقوه مایعات   با

، ارجاعي از واحد آموزش در بدو ورود تمامي پرسههنل جدید الورودو کارشههناس بهداشههت حرفه ای  سههوپروایزر کنترل عفونت -

وآموزش های الزم را به آنها مي دهند در صورت نياز  و تيتر آنتي بادی آنان را بررسي مي نماید. Bوضعيت واکسيناسيون هپاتيت 

 واکسيناسيون انجام مي شود  10تيتر آنتي بادی کمتر از 

صفر،یک و شش ماه بعد دریافت  10کمتر از   Bپرسنل دارای تيتر آنتي بادی هپاتيت)- صل زماني  سه دوز واکسن و در فوا باید 

  (چک نمایند B نمایند و یک تا دو ماه بعد از پایان تزریق دوز آخر واکسن، مجددا تيتر آنتي بادی هپاتيت

دوره واکسههيناسههيون جهت انجام آزمایش تيتر آنتي بادی معرفي نامه  به سههوپروایزر کنترل عفونت حداقل یک ماه بعد از پایان -

 در بيمارستان برای فرد انجام مي شود.   Bواحد آزمایشگاه صادر نموده و آزمایش تيتر آنتي بادی هپاتيت

سيون و تيتر آنتي نيروهای کاردانشجویي را در بدو ورود برای بررسي وضعيت واکسينا سوپروایزر آموزشي در صورت شروع بكار -

 .  به واحد کنترل عفونت ارجاع مي دهد Bبادی هپاتيت 
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گزارش شده است باید ابتدا از   10Miu/ml پرسنلي که به دوره اول واکسيناسيون پاسخ ایمونو لوژیک نداده اند و تيتر آنها زیر-

سن دریاف HBS Ag نظر سه نوبت دوز واک صورت منفي بودن مجددا  شوند و در  سي  صورتيكه پس از پایان برر ت نمایند و در 

 تلقي مي شوند.  Non responder سری دوم هم تيتر آنتي بادی آنها پایين گزارش شود به عنوان

شغلي با بيمار آنتي ژن مثبت، ایمونوگلوبولين  Non responder پرسنلي که به عنوان- تلقي شده اند باید پس از هر بار تماس 

 در دو نوبت به فاصله یک ماه یا یک نوبت به همراه یک دوز واکسن دریافت نمایند. 

شگير- شغلي و پي صوص نحوه مدیریت مواجهه  شي در خ سترها،  فلوچارتها و پيامهای آموز ی از نيدل سوپروایزر کنترل عفونت پو

  استيک را  تهيه و در اختيار کارکنان باليني بخشها قرار ميدهد .

سئولين بخش ها  سوپروایزر کنترل عفونت - سفتي باکسهای با کيفيت به تعداد کافي و م از تامين امكانات حفاظت فردی و وجود 

 در محلهای ایمن و مناسب در بخشها و واحدها اطمينان حاصل مي  نماید. 

ستان موجود  در این سوپروایزر کنترل عفونت و در نمرکز ویال ایمونوگلوبين درداروخانه بيمار ضای  صورت نياز با ام شد و در  مي با

سوپروایزر باليني و هماهنگي با ضای  شب با ام صر و ستاری. شيفتهای ع ستان.مدیریت خدمات پر ستان.مدیر بيمار ست بيمار  ریا

  .یافت  به مرکز آموزشي درماني شهدای عشایر  ارجاع داده مي شود تایيد و جهت درسوپروایزر کنترل عفونت  

 که شامل موارد زیر می باشد :    باشند آشنا می استاندارد احتیاطی اقدامات با بهداشتی مراقبت کارکنان-

 . بشویند وصابون آب با بيمار مراقبت از بعد و قبل کامل طور به و دفعات به را  دستها •

 . نمایند استفاده ( ماسک و محافظ عينک ، چكمه گان، دستكش، )بيمار مراقبت وضعيت با مناسب فردی حفاظت وسایل از •

 . بپوشند دستكش باید وریدی یا شریاني شامل رگ گيری هرگونه زمان در •

 : شود توجه زیر موارد به تيز وسایل با کارکردن هنگام در •

 آنها  انداختن دور مخصوص جهت ظرف به راحت دسترسي با امن محيط در تيز نوک وسایل از استفاده 

 آنها مصرف از بعد بالفاصله شدن سوراخ برابر در مقاوم ظروف در شده استفاده تيز نوک وسایل نداختن ا دور  

 سوزنها مجدد گذاری سرپوش عدم   

 شود.  استفاده مناسب ایمني وسایل از امكان صورت در 

 اقدامات درماني بعد از مواجهه و اقدامات پيگيری:  

 

 کلیه کارکنان باید اقدامات ذیل را انجام دهند:  

مایع مغزی نخاعي ، مایع سهههينوویال، مایع پلور، مایع )اقدامات اوليه که باید پس از مواجهه با خون یا سهههایرمایعات بالقوه عفوني

 ، فورا در محل انجام شود: (صفاقي، مایع پریكارد، مایع آمنيوتيک،..

 در صورت آسیب پوستی با سوزن یا اجسام تیز آلوده: 

  از فشار یا مالش دادن محل آسيب خودداری کنيد.

 در صورت خونریزی زخم از ادامه خونریزی جلوگيری نكنيد. 
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صابون  صله با آب و  ضع را بال فا سالين  مو شود سرم نرمال  ست نمي  ضد عفوني کننده  مالیم که باعث تحریک پو یا یک محلول 

 مانند کلرهگزیدین گلوکونات شست و شو دهيد. 

برای تميز  (هندراب های الكلي،...)یا محصههوالت حاوی الكل (بتادین)یا ید  (وایتكس)از محلول های قوی مانند بليچ -

 حریک زخم باعث بدتر شدن آسيب شود. کردن   موضع جدا خودداری کنيد زیرا مي تواند با ت

 در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی روی پوست سالم:     

  موضع را بال فاصله با آب روان و صابون بشوئيد.

 از ضد عفوني کننده های حاوی الكل استفاده نكنيد. -

 از ماليدن پوست خودداری کنيد. 

 در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در چشم: 

  چشم مواجهه یافته را بالفاصله با آب یا نرمال سالين شست و شو دهيد.

روی صندلي بنشينيد و سر را به سمت عقب بگيرید و از یک همكار بخواهيد که آب یا نرمال سالين را به آرامي روی 

  ه کنيد تا مطمئن شوید که چشم کامال تميز شده است.چشم بریزد. پلک را باز و بست

در صورت استفاده از لنز تماسي ، بگذارید لنز ها در حين شست و شو در محل باقي بماند زیرا مانند سد عمل کرده و 

شگي آن ها را  شد، لنزها را در آورده و با روش معمول همي شم ها تميز  شم ها محافظت مي کند.پس از آنكه چ از چ

  يز کنيد.تم

 از استفاده ی صابون یا ضد عفوني کننده ها در چشم خودداری کنيد. 

 در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در دهان: 

 سریعا مایع را بيرون بریزید. 

 دهان را کامال با آب یا نرمال سالين شسته و دوباره بيرون بریزید. این کار را چندین بار تكرار کنيد. 

  از استفاده صابون یا ضد عفوني کننده ها دردهان خودداری کنيد.

سانحه را به صورت فوری به سوپروایزر باليني در شيفتهای عصر و شب و ایام تعطيل و کارشناس کنترل  

 عفونت در شيفتهای اداری گزارش نمایيد. 

 سوپروایزر کنترل عفونت مواجهه شغلي را در فرم مواجهات شغلي ثبت مي نماید.  

 رماني پروفيالکسي خود را به صورت زیر انجام ميدهد: سوپروایزر کنترل عفونت پيگيری و در صورت لزوم اقدامات د-3

   ارسال نمونه خون از بيمار شامل نمونه های HBS ag HIV AB  و HCV Ab   

  .در صورتيكه جواب آزمایش های ارسال شده منفي باشد نياز به انجام هيچ اقدامي نيست 
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 مثبت باشد :  در صورت وجود پاسخ به واکسيناسيون (منبع)بيمار B در صورتيكه جواب آزمایش هپاتيت 

ساوی یا باالتر از ) سيون کامل (mIU/ml10تيتر آنتي بادی م سينا سه دوز )، پس از واک شتر از  ساوی یا بي نياز به  (م

 اقدامي نمي باشد . 

، معرفي نامه  (واکسن بعد از شش دوره 10تيتر آنتي بادی کمتر از )در صورت  عدم پاسخ فرد مواجهه یافته به واکسن 

توسههط سههوپر وایزر کنترل عفونت صههادر مي  cc/kg  0.06به ميزان  B برای دریافت دو نوبت  ایمونوگلوبولين هپاتيت 

به فاصله های زماني  صفر ، یک ، سه و شش ماه  HBS AG . آزمایش های پيگيری انجام تست  (به فاصله یكماه )شود  

 بعد از مواجهه انجام مي شود. 

سن تجویزمي گردد و    سيون ناقص،  همزمان ایمونو گلوبين و دوز اول واک سينا سيون یا واک سينا صورت عدم واک در 

سهههاعت مي  B  72برای تزریق ایمونوگلوبولين هپاتيت  Golden time دوزهای بعدی واکسهههن هم تكميل ميگردد. 

 باشد. 

باشههد :  یا قبل از آماده شههدن جواب آزمایش منبع ، مواجهه پر  HIVدر صههورتيكه منبع دارای جواب آزمایش مثبت 

شد سابقه زنداني بودن ، ابتال به هپاتيت )خطر با شامل: معتاد تزریقي، زنداني  یا  ، بي  Cیک مورد یا بيشتر از موارد ذیل 

ی اوليه بعد از طبق مشههاوره با متخصههص عفوني پروفيالکسههي دارویي در سههاعتها  (بند باری جنسههي و نوزاد سههر راهي

شدن جواب بيمار  golden time  24مواجهه و با  صورت آماده  شود و در  شروع مي  ساعت  برای فرد مواجهه یافته 

روز ، فرد مواجهه یافته توسط سوپروایزر کنترل عفونت  28مثبت  برای ادامه درمان پروفيالکسي به مدت  HIVبر مبني 

 رفي مي شود. به مرکز مبارزه با بيماریهای واگير مع

را به فاصههله زماني صههفر ، یک ، سههه و شههش ماه بعد از  HIV، آزمایش  بعدی فرد مواجهه یافته برای پي گيری های 

 مواجهه انجام مي دهد. 

صورتيكه منبع دارای جواب آزمایش مثبت  شد  : در HCVدر  ضر حال با صيه هيچ حا  دارویي پروفيالکسي برای ای تو

 باید یافته مواجهه کارکنان برای . ندارد وجود نيز واکسههن . نيسههت موثر ایمنوگلوبولين.  ندارد وجود HCV تماس از بعد

 به شرح زیر انجام شود.  پيگيری و آزمایش مناسب،  مشاوره

 فرستاده مي شود.  anti hcv abو  ALT/AST در ابتدا به عنوان آزمایش پایه از فرد مواجهه یافته آزمایش های  

 

 انجام مي شود.   PCR HCVو  ALT/ASTیكماه بعد از مواجهه ، آزمایش های 

  

 انجام مي شود.   anti hcv abو ALT/ASTسه ماه بعد از مواجهه ، آزمایش های 
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انجام مي شود. در صورت هرگونه تغيير در جواب  anti hcv abو ALT/ASTشش ماه بعد از مواجهه ، آزمایش های 

شاور عفوني  سوپروایزر کنترل عفونت به م سط  سبت به آزمایش پایه ، فرد مواجهه یافته  تو آزمایش های پي گيری ن

 بيمارستان معرفي مي گردد. 

  

شد  شخص با صورتيكه منبع نام سيفتي باکس یا نيدل افتاده بر روی زم)در  یا بيمار مرخص (ينمانند نيدل موجود در 

مثبت فرض شده و پي گيری های مربوطه طبق پروتكل ذکر شده انجام مي شود و نياز به پي گيری  HBSشده باشد  ، 

 نمي باشد.  HIV , HCV برای 

 

  :وجود کيت های انجام تيتر آنتي بادی و آزمایشهههای هورموني در آزمایشههگاه،  ویال  امكانات و تسهههيالت مورد نياز 

IVIG - واکسن هپاتيت ،B   
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 HIVانجام پروفیالکسی بعد تماس در 

 مراقبت درمان راه انتقال نوع تماس

 شغلي

 

 

 

 

 

 

 

  

Needle Stick 1- شههسههتشههوی محل با آب و صههابون و

 محلولهای ویروس کش.

شو با آب -2 ست ش شم  سطوح مخاطي و چ

 فراوان

تا  شهههروع درمان دارویي**-3 دوازده یک 

سهههاعت ترجيحاً یک تا دو سهههاعت اول تا 

 مشخص شدن جواب تست بيمار

شش  HIVکنترل آزمایش  صل  به فوا

 موارد د)ماه شهههش –سهههه ماه  -هفته

و  HIV به آلوده افراد با مشخص تماس

HCV  ماه هم چک  12بهتر اسههت در

 شود(

حات  با ترشههه ماس  ت

 بدن*

 

منجر به انتقال نمي شههوند مگر  +HIVخلط و ترشههحات بيني بيماران  -بزاق -عرق بدن -مدفوع -ادرار -*ترشههحاتي چون اسههتفراغ

 اینكه آغشته به خون باشند. 

 درمان سه دارویي مي باشد. Hig Riskمان دو دارویي و در تماس های رد Low Risk**در تماسهای 

 ***داروهای مورد استفاده:

 ایمن: تزریق نا

دسههترسههي افراد جامعه به سههرنگ و سههرسههوزن -دزغلط دارو-حالل غليظ-داروی ناصههحيح-محل نامناسههب تزریق-روش غلط تزریق

 استفاده شده )امحاء نا صحيح(

 دستورالعمل تزریقات ایمن

ستریل-1 سایل ا ستفاده از و شگیری نمایید _2ا سایل و داروها پی سام نوک  _3از آلودگی و صحیح اج : 4تیزجمع آوری 

 تزریقات ایمن برای ویال های مولتی دوز
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 استفاده از وسایل استریل: _1

 برای هر تزریق از یک سرنگ و سرسوزن استریل یكبار مصرف جدید استفاده شود  _

 قبل از استفاده از سرنگ و سرسوزن به تاریخ انقضای آن توجه شود _

 بندی آن از لحاظ وجود پارگي و صدمه توجه شودقبل از استفاده از سرنگ و سرسوزن نان به بسته  _

 قبل از تزریق دارو از لحاظ کدورت و شكستگي بررسي شود _

 از آلودگی وسایل و داروها پیشگیری نمایید: _2

 بر روی یک ميز یا سيني تميز که مخصوص تزریقات است و وسایل تزریقات آماده شود _

 گذاریدهيچگاه سر سوزن را بر روی سرنگ به جای ن _

 حتي المقدور از ویال های تک دوزی استفاده شود _

 در صورت لزوم به استفاده از ویال چنددوزی برای هر بار کشيدن دارو از یک سر سوزن استریل جدا استفاده شود _

 هرگز از پنبه الكل از قبل آماده شده استفاده نكنيد _

 کنيد فونيضدع دوراني صورت به درصد 70  محل تزریق را با الكل _

 محل تزریق را در صورت کثيف بودن مشهود با آب و صابون بشویيد _

 در صورت تماس سرسوزن با سطح غير استریل بالفاصله به نحو صحيح دفع شود _

 قبل از آماده کردن دارو و در صورت آلوده شدن دست مابين تزریق بهداشت دست رعایت شود _

 درماتيت و تزریق خودداری شوددر نواحي ناسالم پوست بریدگي و  _

 جمع آوری صحیح اجسام نوک تیز: _3

 سرنگ و سرسوزن مصرف شده را همراه با هم در سفتي باکس بياندازید _
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هرگز بعد از تزریق سرپوش گذاری مجدد انجام نشود و در صورت لزوم از تكنيک یک دست استفاده شود کاور سر سوزن را روی  _

سر سوزن فيكس ميز بگذارید با یک دست  مي دل را جای گذاری کنيد سپس با فشار آن بر روی یک سطح سخت کاور را بر روی 

 کنيد

 باکس را پر نكنيدسفتي  4/3بيش از  _

 سفتي باکس را دو باره خالي نكنيد و مورد استفاده مجدد قرار ندهيد _

 ا پلم  کنيدبرای دفع سفتي باکس در محل مخصوص قبل از حمل ابتدا در به قرمز آن ر _

 تزریقات ایمن بر چهار محور بنیادی استوار است:

 کاهش رفتار پر خطر کارکنان بهداشتي درماني _

 افزایش سطح ایمني کارکنان _

 جمع آوری و نگهداری و انتقال و دفع مناسب زباله های آلوده و پرخطر _

 و به روش تزریقي از پزشكانتغيير رفتار و نگرش افراد جامعه نسبت به مقوله تقاضای تجویز دار _

 : تزریقات ایمن برای ویال های مولتی دوز:4

 استفاده از ویال های مولتي دوز تنها در زماني توصيه مي شود که راه حل منحصر به فرد باشد _

 هر ویال مولتي دوز را برای یک بيمار اختصاص دهيد _

 بر روی آن مطابق توصيه کارخانه در شرایط مناسب نگهداری شودبعد از چسباندن برچسب نام بيمار تاریخ بازنمودن ویال  _

 ویال های مولتي دوز را در فضای بخش به دليل احتمال آلودگي با اسپری ها و ترشحات محيطي قرار ندهيد _

درج نشده باشد ویال های مولتي دوز را در صورتي که محتوای آن خراب شده باشد یا تاریخ گذشته باشند بر روی آن تاریخ توليد  _

سماندها دفع  صحيح دفع پ شند را به روش  شده با سهواً آلوده  شد و یا  شده با صحيح انبار یا نگهداری ن شدن به طور  دارو بعد از باز 

 کنيد
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 برای ویال های مولتي دوز برای کشيدن هر بار از دارو از سر سوزن و سرنگ جدید و استریل استفاده کنيد _

 دارو از ویال مولتي دوز و جدا کردن سرنگ از نيدل نيدل را داخل ویال رها نكنيدهيچگاه بعد از کشيدن  _

 برای ویالهای مولتي دوز آماده که نياز با آماده سازی ندارند بر روی ویال ذکر نام بيمار و تاریخ باز شدن کافي ميباشد _

 درصد ضدعفوني شود 70قبل از هر بار استفاده از ویال دیافراگم پالستيكي سر ویال با الكل  _

 از داخل نمودن یک سر سوزن و سرنگ به داخل چندین ویال مولتي دوز خودداری شود. _

 :اصول ایمنی کلی در انجام تزریقات

 : رعایت بهداشت دست قبل و بعد از تزریقات1

 : پوشيدن دستكش2

 درصد 70: آماده سازی و ضدعفوني کردن پوست با الكل 3

 انجام شود در محل صحيح با دوز صحيح برای بيمار صحيح و استفاده از حالل مناسب: روش درست تزریقات 4

 : قبل از تزریق از سالم بودن الین وریدی بيمار اطمينان حاصل شود۵

 : الصاق ليبل قرمز رنگ بر روی داروهای پرخطر و جداسازی آنها از سایر داروها۶

 :تزریقات ایمنی به معنای تزریقی است که

 ریافت کننده خدمت آسيبي نزند: به د1

 : به ارائه کننده خدمت صدمه وارد نسازد2

 : پسماندهای آن باعث آسيب و زیان نشوند3
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 جمع آوری صحیح اجسام نوک تیز:  توجهات در زمان 

  

 بيندازید. Safety Boxسرنگ وسر سوزنهای مصرف شده را هميشه در  

سر پوش گذاری مجدد   ست نزنيد واز  سوزن د سر  سوزن در دست هرگز بعد از تزریق به  برای جلوگيری از فرو رفتن نوک 

 سرسوزن اجتناب کنيد. 

 را پر نكنيد. Safty Boxحجم4/3بيش از  

 های پر شده را قبل از حمل برای دفع ببندید. SafteyBoxدرب 

 Safety Box سترس کودکان  و مردم نگهداری کنيد. تا مطابق شک  ودور از د شده را در یک مكان مطمئن و خ های پر 

 دستورالعمل های موجود دفع شوند. 

پر شده را در دست نگيرید ،تكان ندهيد ،فشار ندهيد یا Saftey Boxبرای اجتناب از ایجاد صدمه در اثر سر سوزن هرگز  

 روی آن ننشينيدیا نایستيد. 

 Saftey Box .پر را دوباره باز نكنيد،خالي نكنيد،یا مورداستفاده مجدد قرار ندهيد 

 روش های پيشگيری از فرو رفتن سوزن به دست 

  به حداقل رساندن حمل و نقل و جابجائي سرنگ و سوزن های مصرف شده 

  استفاده ار ریسيور و (حمل و نقل ایمن سرنگ و سوزن.(…   

  .آماده کردن محل تزریق به نحوی که امكان خطر ایجاد جراحت را کاهش دهد 

  قرار دادن بيمار در وضعيت صحيح جهت تزریق 

 در دسترس بودن ظروف مخصوص جمع آوری کليه اجسام نوک تيز در محل تزریق  

  استفاده از روش یک دست یاscoop  

 اب کنيد. از گذاشتن مجدد درپوش سرسوزن و یا دستكاری آن اجتن 

o  شيا برنده و ستفاده در محفظه دفع که غير قابل نفوذ به ا سرنگ ها و سرسوزن های مصرف شده را در همان محل ا

مراقب  آن را پر کنيد.) 75غير قابل نشت مي باشد جمع آوری کنيد و قبل از آنكه کامال پر شود،آنرا پلمب کنيد ( %

از آن به عمل آورید دسهههت های ارائه کننده خدمت باید تميز و حرکات ناگهاني بيمار را در طي تزریقات و پس 

  (از دستكش استفاده شود.)ضدعفوني شده باشد و در صورت داشتن زخم و یا عفونت موضعي باید پوشاندهشوند

o  ست از صورتي که خونریزی زیادی در جریان ا شد ولي در  ستكش در موقع تزریقات مورد نياز   نمي با شيدن د پو

  یكبار مصرف استفاده شود.دستكش 

 :های خونیتزریق فرآورده

 های خوني بایستي موارد زیر با پرونده و دستبند شناسایي بيمار مورد مطابقت قرار گيرد:: در تزریق فرآورده1
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سال _3نام پدر -2   رنام و نام خانوادگي بيما _1 گروه  _۶شماره فراورده خوني _۵شماره پرونده _4تاریخ تولد بيمار به روز ماه و 

برچسههب کلي نمونه ها بایسههتي واجد نام و نام خانوادگي و تاریخ تولد و تاریخ و سههاعت نمونه گيری و نوع و  _8نام بخش _7خوني

ی برچسههب نمونه بعد از گرفتن نمونه از بيمار قبل از ترک بالين در بيماران بسههتر _9آزمایشههات مورد درخواسههت و نام بخش باشههد

از رقيق کردن کيسه خون  _11برای کيسه خون از یک ست خون فيلتردار برای تزریق استفاده شود _10بيمار برای لوله نصب شود

 خودداری شود

 لیست آنتی بیوتیک های پرهزینه

 کاسپوفانژین_8آمفوتریسين بي  _7تيكوپالنين_۶وریكونازول  _۵لينزوليد_4مروپنم   _3کوليستن_2ایمي پنم   _1

 های نامبرده جهت ادامه درمان حتماً بيمار مشاوره اصولي انجام شودبيوتيکساعت از آنتي 72در صورت مصرف بيش از  توجه:

 روش های گندزدایی و سترون سازی در بیمارستان 

  (:سترون سازی) الف

  سانتي گراد به مدت  121 )اتوکالو یا بخار سایل فلزی جراحي (دقيقه  03تا  11درجه  شک یا فور  . برای و  )حرارت خ

 · (  درجه سانتي گراد به مدت یک ساعت 171

 سيد اتيلن یا سایل جراحي حساس به حرارت  ETOگاز اک گاز فرمالدئيد و بخار در حرارت کم   .برای مواد پالستيكي و و

 ·   مانند پالستيکبرای وسایل حساس به حرارت 

 مایعات ميكروب کش مانند گلو تارآلدئيد·  گاز پالسما برای وسایل فلزی و پالستيكي حساس به حرارت و رطوبت   · 

  گندزدایي با مواد شههيميایي گلوتارالدئيد جهت گندزدایي وسههایل در ) ب ( کاتتر پروتز)اشههعه گاما برای وسههایل ایمپلنت

 سطح باال، مانند دستگاه اندوسكوپ  

  بویژه آلوده به ( پراستيک اسيد و آب ترکيبات کلردار برای گندزدایي سطوح 

 الكل جهت ضدعفوني پوست·  ترکيبات حاوی ید برای ضد عفوني پوست  · 

ميكرو ارگانيسم های پاتوژني که برروی اشياء بي جان وجود دارند به جز اسپور باکتریها)سطوح بي حذف اکثریت یا همه گندزدایی:

 جان مانند اماکن مسكوني، البسه و ظروف، آب، سبزی و...(

 ماده ای است که برای کم کردن بار ميكروبي از روی سطوح بي جان و اجسام بكار برده مي شود.ماده گندزدا :

 :گام کار با گندزداهانکات ایمنی در هن
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 افراد مسئول نظافت در هنگام کار باید از ماسک، دستكش ولباس کار استفاده نمایند.-

 گيرد در دسترس باشد.جعبه کمک های اوليه باید در هر ایستگاه و یا هر مكاني که مواد شيميایي مورد استفاده قرار مي_

 ایمني تهيه شده توسط توليد کننده ها انجام شود.کاربرد هر ماده شيميایي باید براساس دستورالعمل _

 هنگام تهيه محلول رقيق هميشه باید محلول غليظ به آب اضافه شود. از اضافه کردن آب به محلول غليظ خودداری نمایيد._

 تماس پوست با محلول غليظ موجب سوختگي خواهد شد._

 ب صورت استفاده شود.در هنگام کاربرد محلول رقيق تهيه شده باید از پوشش مناس_

شم باید به مدت _ شم، چ صورت تماس با چ ساس برگه اطالعات ایمني ماده عمل 10در شود( برا شته  سرد باز نگاه دا دقيقه در آب 

 گردد.

 گندزدا باید با آب سرد یا معمولي تهيه گردد._

بين شهههوینده و گندزدا انجام گيرد. وبه یاد  دو مرحله نظافت و گندزدایي، دو مرحله جدا از یكدیگرند،و نباید هيچگونه اختالطي_

 داشته باشد قبل از گندزدایي باید هرگونه آلودگي برطرف شود.

 )باتوجه ب اینكه آب گرم باعث تجزیه بعضي از مواد گندزدا و کاهش اثر آن مي گردد الزم است رقيق سازی با آب سرد انجام شود.

 درج گردد. مشخصات زیر روی ظرف محلول گندزدای رقيق شده_

 نام و نام خانوادگي رقيق کننده_

 تاریخ انقضاء_تاریخ رقيق سازی_غلظت محلول گندزدا_نام محلول گندزدا_

 :انواع وسایل 

سایل بحرانی  ستند  :)مهم(و سایلي اند که در تماس با بافت زنده بيمار ه شوند و ستم عروقي مي  سي مانند ابزار وارد  بافت های 

این وسهههایل نيازمند اجزای مرتبط با دسهههتگاه اکسهههيژناتور قلب و ریه و دسهههتگاه همو دیاليز -کاتترهای اداری و قلبي–جراحي 

 استریليزاسيون اند
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-اندوسهههكوپ هاپوسهههت آسهههيب دیده اند مانند یا مخاط وسهههایلي هسهههتند که در تماس یا :)نیمه مهم(وستتایل نیمه بحرانی 

 نيازمند ضدعفوني محلول سطح باالاند تفاده در بيهوشي و ونتيالتور تجهيزات مورد اس -ترمومتر-سيستوسكوپ

سایل غیر بحرانی سالمند مانند  :)غیر مهم(و ست  سایلي اند که در تماس با پو سنجو شار سباب و لوازم -چكش رفلكس-کاف ف ا

 .دارند پایين سطح  ضدعفوني-کف زمين–بيمار 

 انواع اقدامات :

 :سونداژ، پانما.. که هندراپ انجام مي دهند. ساکن(اقدامات تهاجمی کوتاه مدت) 

 در بخش ها اسكراب باالكل و در اتاق عمل سرپایي اسكراب با بتادین-cvp, li، اینتوباسيون :اقدامات تهاجمی بلند مدت

سههطوح زنده بكار :بكارگيری ماده ای برای نابود کردن یا مهار ميكرو ارگانيسههم ها در پوسههت یا بافتهای زنده )درمورد ضدعفونی 

 رود(مي

ضدعفونی کنند ضدعفوني کننده ها ماده  ست. غلظت  سم ها از روی بافت های زنده ا ست که بازدارنده فعاليت ارگاني ه :ماده ای ا

بایستي کمتر از گندزداها باشد تا از آسيب به بافت ها جلوگيری شود. به همين دليل ضدعفوني کننده ها نسبت به گندزداها سمّيت 

 ی دارند(کمتر

 ضدعفونی ها:طبقه بندی 

 (فرمالدئيدتارالدنيد، گلو) پراکليد هيدروژن، پراستيک اسيد، high levelضدعفونی کننده سطح باال

 ()کلرو ترکيبات کلره، ید و ترکيبات یده، الكل ها intermediate level ضدعفونی کننده متوسط

 (کواترنر)گروه سورفاکتانتها)فنل و ترکيبات فنلي، ترکيبات آمونيوم low level ضدعفونی کننده های پایین

حذف یا نابودی کامل تمام انواع ميكروبها )که شامل اسپور باکتریها نيز انجام مي شود( تعریف سترون سازی یا استریلیزاسیون:

 که طي فرایند شيميایي یافيزیكي در داخل بيمارستان.

  ترکيبات آمونيوم چهار ظرفيتي برای گندزدایي در سطح پایين مانند گندزدایي سطوح 
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 (  استریليزاسيون) سترون سازی3رفع آلودگي 2(  تميز کردن) پاکسازی1: استریلیزاسیون اصول

 پاک نشوند وخون ، بافت باقي مانده ، چرک و نيز ذرات خارجي قابل رویت که بر روی ابزار قرار دارند اگر  مانندآلودگي های توجه:

 وزدودن آنها مشكل ميشود پس بالفاصله بعد از استفاده با رعایت نكات ایمني باید تميز شوند  شوند  مي  خشک

بدليل انعقاد پروتئين ها دردمای .درجه نباشههد  51از درجه حرارت آب مورد اسههتفاده در فرایند نظافت مقدماتي بيشههتر  -

 توجه کنيد که: وسایل عفوني ضد زمان در مهم درجه و چسبيدن به یكدیگر در طول عمليات  نكات 51باالی 

 مكان مخصوصي را جهت شستشو و گندزدایي وسایل اختصاص دهيد . 

  ًتميز که در مكان مناسب نصب (سبد ) از قفسه هایجهت خشک نمودن وسایل بعد از فرایند شستشو و گندزدایي حتما

 . شده اند استفاده شود

 پگهای آماده استریل را در مكان مخصوص و تميز نگهداری نمایيد . 

 در حين فرایند شستشو و گندزدایي حتماً از وسایل حفاظت فردی مورد نياز استفاده شود . 

دقيقه لوازم در کلر غوطه ور نگردد و  20آن بایسهههتي بيش از  کاهش اثرکلر برفلزات اثر خورندگي دارد برای 

 .  پس از ضد عفوني با آب سالم شستشو شود

 انواع محلولهای ضدعفونی کننده :

 :  Sayasept_HPپی_ساپاسیت اچ 

 ضدعفوني کننده سطوح عفوني و عمومي واحد پزشكي و دندانپزشكي _

 خاصيت پاک کنندگي را نيز دارداین محصول عالوه بر اثر ضدعفوني کنندگي  _

 

 

 

 زمان تماس غلظت مورد نیاز و طریقه ساخت محصول نام ماده گندزدا 

 ساپاسيت اچ پي 

 )بصورت اسپری و اسفنج کشي استفاده شود(

 دقيقه۵ ب(آليتر 1سي سي از ماده گندزدا در20)  2%

 دقيقه1۵ ب(آليتر 1سي سي در  1۵) % ۵/1
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 وجه: برای آماده کردن محلول ضد عفونی کننده)سایاسپت اچ پی( در تی شور به این صورت که:ت

ضدعفوني کننده در حسب حجم محلول ) هر ليتر آب  الف: سي محلول( ریخته  10در هردو مخزن به مقدار معين آب و ماده  سي 

 مي شود. سپس یک مخزن به عنوان مخزن تميز و دیگری مخزن کثيف عالمت گذاری ميشود.

شته ميكنيد و کف زمين را  ب: شده در مخزن تميز آغ به حالت دوراني به حالت حرکت مارپيچ تي تي را در محلول به محلول آماده 

 کشي کنيد.

 تي را در مخزن کثيف شست و شو داده و آبگيری کنيد سپس  مجدد وارد مخزن تميز کرده و عمل را تكرار  کنيد. ج:

سالن  4برای هر  شد. که برای هر  سالن مي با صورت  ستان بخش ها به  شود. در این بيمار ستي آماده  یک یا اتاق محلول جدید بای

 دوبار محلول تعویض مي شود.

 تي ها بعد از نظافت در محلول وایتكس رقيق شده آغشته  شده آبگيری شده و آویزان ميشوند. د:

 

شده جایگزین کنيد قبل از این طوری  شده آن را با محلول تازه آماده  صورت الودگي ظاهری محلول رقيق  صرف در  ستورالعمل م د

ي االمكان قطعات ابزار را از هم جدا کنيد تا تمامي سطوح محلول آغشته شود مطمئن شوید که تمامي ابزار در محلول تهيه شده حت

سطوح به طور کامل به محلول آغشته شده باشد ابزارآالت را پس از ضدعفوني آبكشي نمایيد از استفاده همزمان با پاک کننده های 

 آنيونيک خودداری شود.

 های گندزدای سطح باالمحلول

لول  High level نام محلول ردیف ح م گاری  ند ما

 )روز(

 ماندن ابزار درمحلول)دقیقه(

 دقيقه 30 ب(آليتر 1سي سي در 10)   1%

 دقيقه۶0 ليتر آب( 1سي سي در  ۵)۵% 
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 20 28-14 * ویویساید 1

 10 28-14 * اسپورسيدین 2

 10 3۵ * سپورساید1۵4دکونكس 3

 1۵ 7 * کورسولوکس 4

 

 

سيدین برای  سپور سازی ندارد و م ضدعفونيا صورت عدم تغيير رنگ یا دقيقه و  20اثربخشي  دتکردن تجهيزات نياز به آماده  در 

 روز را دارد 28تا 14قابليت نگهداری و استفاده مجدد وجو ذره یا بافت 

سورفیس اسههپری ضههد عفوني کننده سههریع و تميز کننده سههطوح وابزار آالت باخواص ماندگار وموثر رازبين برنده مایكو :سپتی 

 ({-گرم)+( و گرم) (باکتریHCV_HDV_Hivباکتریوم ویروس ها )

 :دستورالعمل مصرف

 محلول سپتي سورفيس، آماده مصرف است و نيازی به رقيق کردن ندارد._

 مقدار مناسبي از محلول را روی سطوح آلوده اسپری کرده واجازه دهيد خشک شود._

 دقيقه بيشترین فعاليت ضدميكروبي خود را اعمال مي کند.1این محلول حداکثر درمدت _

 ب نتيجه بهتر، قبل از استفاده از محلول بعد از چند دقيقه محل مورد نظر را تميز و خشک نمایيد.برای کس_

 این محلول اثر خورندگي برروی سطوح و ابزار االت ندارد و باقي مانده سمي از خود به جای نمي گذارد._

 ت شود.درجه نگهداری شود/از چشم ها محافظ 3۵دور از دسترس اطفال باشد، دمای باالی_

 :septicidin سپتی سیدین
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ویروس های _سههالموند _ضههدعفوني کننده دسههت و پوسههت بدن وقابليت از بين بردن مایكو باکتریوم سههود و مونایياثریثياکولي

(HCV_HRV_HIV) 

 را روی دست ریخته و اجازه دهيد روی دست خشک شود. سي سي  2-3_

 اسپری ریخته شود، ازقبل آماده شده ونياز به آماده سازی ندارد.برای استفاده بهتر آن را داخل ظرف دارای پم  یا_

 ثانيه 30ها درکاهش شمارش ميكروب%99. 99اثر آن را طوالني مدت و ماندگار و طيف اثر وسيع و_

 نگهداری شود و مراقبت از چشم درصورت پاشيدن شستشو چشم بااب سرد. 3۵cدور از دسترس کودکان باشد باالی_

 سيتي ژل)ژل الكلي ضدعفوني کننده پوست دست( سيتي سيدین )محلول آنتي سپتيک مخصوص دست( 

 آب ژاوال )هیپوکلریت سدیم( 

  درصد جهت ضدعفوني و شستشوی زمين کف دیوارها تمامي قسمتهای  10درصد تا حداکثر %1محلول به صورت رقيق شده

 ها به کار برده مي شود. متشكل از سنگ دستشویي توالت حمام و... در کليه بخش

  همچنين در مواردی که خون و مایعات آلوده بر روی سطوح پاشيده شوند بایستي شستشو مطابق دستورالعمل مربوطه توسط

 ها رنگي هم کاربرد دارداین محلول انجام شود برای ضدعفوني کردن انواع البسه و پارچه

 نکات قابل توجه 

  روزانه تهيه مصرف شودمحلول بایستي به صورت تازه و 

  ساعت پرهيز شود  24از مصرف محلول رقيق شده پس از گذشت 

  درصد خودداری شود 10همچنين از مصرف ماده با غلظت بيش از 

 به دليل اثر خورندگي بهتر است برای اشيا فلزی و استيل استفاده نشود 

 گراد تجاوز ننماید .درجه سانتي 40ر از در زمان استفاده از این محلول درجه حرارت ابزار یا وسيله مورد نظ 

 (sayasept HI )اچ آی_سایاسپت

 (برای از بين بردن قارچ ها ویروس پوشش دارHIVمایكرباکتریوم توبرکلوزی )س 
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  صيت پاک کنندگي نيز ضدعفوني کنندگي خا ستفاده قرار مي گيرد که عالوه بر اثر  ضدعفوني ابزار غير بحراني مورد ا برای 

 دارد.

 توان برای ضههدعفوني ابزار جراحي و وسههایل پزشههكي و دندانپزشههكي از جمله لوازم از این محصههول با دقت مناسههب مي

 استفاده نمود: Csrمصرفي در بيهوشي ضدعفوني و پاکسازی افزار قبل از اتو کالو در بخش air wayپالستيكي 

  روز قابل استفاده است 14این محلول بعد از رقت سازی تا 

 های جاری خودداری شود تن پسماند موصول به داخل منابع آباز ریخ 

  محيط تهویه داشته باشد دور از دسترس کودکان باشد حين رقيق کردن ماست و دستكش استفاده شود 

  دقيقه شستشو داده شود 10در صورت آلودگي چشم با آب سرد به مدت 

 

 ماندگاری زمان تماس غلظت مورد نیاز و طریقه ساخت محلول نام ماده گندزدا

برای ابزار دندان -یاچ ا_سههایاسههپت

 پزشكي و پزشكي

 روز14 دقيقه1۵ بآليتر 1سي سي از ماده گندزدا در20)  2%

 روز14 دقيقه30 ب(آليتر 1سي سي در  1۵) % ۵/1 

 روز 14 دقيقه۶0 ب(آليتر 1سي سي در 10)   1%

 

 لیست اقالم حساس به حرارت

 

انتتتجتتتام روش  نام ابزار ردیف

 گندزدایی /استریل

 های لول ماسک بيهوشي 1

 های لول آمبوبگ 2
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 های لول الرنگوسكوپ 3

تههههههههههههههههههههجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيههههههههههههههههههههزات  4

 سيستوسكوپي(_یورتروسكوپي_اتروسكوپي_هيستروسكوپي_اسكوپي)الپاراسكوپي

 اتيلن اکساید_های لول

 های لول تجهيزات آندوسكوپي وکولونوسكوپي ۵

 

 

 انواع پسماند

 

شامل شتی درمانی  سماندهای بهدا ستانها ، مراکز پ ساتي از قبيل بيمار س سيله مراکز ومو شده بو سماندهای توليد  : کليه پ

  . بهداشتي درماني ، آزمایشگا ههای  تشخيص طبي وتحقيقاتي وسایر مراکز مشابه است

  . مراکز فوق شامل دو دسته عمده زیر است پسماندهای توليد شده بوسيله

  : چهار دسته زیر تقسیم می شوندصورت کلی  به پسما ند های خطرناک که خود به  -1گروه 

 ردیف نوع پسماند ظرف جمع آورینوع  رنگ ظرف نگهداری برچسب

 1 عفوني کيسه پالستيكي مقاوم زرد زرد عفوني

تيز و برنده دارای خطر 

 زیستي

 2 تيز و برنده (Safety boxظرف استاندارد)  زرد بادرب قرمز

 3 شيميایي و دارویي کيسه پالستيكي مقاوم سفيد یا قهوه ای سفيدیاقهوه ای شيميایي و دارویي

 4 عادی کيسه پالستيكي مقاوم سياه آبي عادی
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 پسما ند های عفونی   –الف 

  کليه پسماندهای آلوده به خون وفر آورده های خوني •

   کليه پسماندهای مربوط به آزمایشهای تشخيص طبي وتحقيقات پزشكي •

   پسماندهای پاتولوژی •

   کليه ترشحات وپسماندهای آلوده به ترشحات بيماران عفوني •

   کليه مواد و وسایلي که با بيمار عفوني تماس داشته اند •

   کشت های بيولوژیک ومحيط های کشت •

    پسماندهای اتاقهای ایزوله •

   پسماندهای بخش های دیاليز •

   پسماندهای ناشي از جراحي واتوپسي •

  اعضاء واندامهای قطع شده وجنين •

  پسماند اتاق های تحت نظر اورژانس و سرویس های بهداشتي بخش زنان  •

ستری بيمار ویژه  صورت ب صره : در  سيع ، و...  )تب سماندهای عفوني مي (سوختگي ، جراحي های و که دارای مقدار زیادی پ

   اتاق بيمار بالمانع مي باشد.  یس بهداشتي باشند گذاشتن یک عدد سطل زرد رنگ با کيسه زرد در داخل سرو

 پسما ند های شیمیایی    – ب

شيميایي  سماندهای دارویي ومواد  شگاهي ، داروهای  –پ سته ، معرفها ی آزمای شك ویالهای نيمه پر وپر داروئي ، تر مومترهای 

نه پسماندمنتج شده از تشخيص ، درمان هرگووو مواد ضدعفوني کننده تاریخ گذشته یا غير الزم و حالل ها ثبوت وظهور فيلم 

 و مراقبت بيماران تحت شيمي درماني اعم از : ست های سرم ، کيسه های ادرار ، سوند ، کيسه های استوما. 

   پسما ند های نوک تیز وبرنده – ج

ای خوني وداروئي شيشه های شكسته سرم وفر آورده ه -انواع آنژیوکت  -النست  -اسكالپل  -تيغ بيستوری واره  -سر سوزن 

  و هر گونه وسيله یكبار مصرف تيز وبرنده که در تشخيص ودرمان ومراقبت  بيماران استفاده شده است

  : در هنگام شروع استفاده از مخازن سفتي باکس برچسب اطالعاتي مخزن به شرح ذیل تكميل و بر روی آن نصب گردد

ظرف  3/2در صههورتيكه یک هفته از زمان تاریخ زدن و یا ع آوری :. تاریخ جم-3  تاریخ شههروع اسههتفاده 2-  . نام بخش1

 پرشده باشد طبق دستورالعمل جمع آوری گردد

    

 پسما ند های رادیو اکتیو   -د  

  . هسته ای مي باشند-کليه پسماندهای توليد شده در مراکز پزشكي 

 اسباب جيوه ای اندازه گيری فشار خون -ترمومتر شكسته-:مانند باتریپسماندهای فلزات سنگین 
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  مانند پسماندهای دارای مواد با خصوصيت سمي برای ژن ها.از جمله پسماندهای دارای مواد پسماند ژنوتوکسیک:

 سایتو توکسيک که بيشتر در درمان سرطان بكار مي روند و مواد شيميایي سمي برای ژن ها 

 سمانهای پرتو :مایعات مصههرف نشههده پرتو درماني یا آزمایشههگاهي تحقيقاتي.لوازم شههيشههه ای آلوده.بسههته بندی زاپ

کاغذ های جاذب.ادرار و مواد دفع شده بيماران درمان شده یا آزمایش شده به وسيله دارو های رادیو نوکلوئيد مهر و ها.

 موم نشده 

 انه ها :سيلندرهای گاز .کارتریج گاز.قوطي افشظرف های تحت فشار 

 سماندهای دارویی شده یا دارو دارند )مانند قوطي ها و پ شته یا غير الزم.اقالمي که به دارو آلوده  :داروهای تاریخ گذ

 شيشه های دارویي(

 مانند بافت ها و تكه های بدن انساني خون و جنين پسماند های آسیب شناختی: 

شبه خا نگی که به طور عمده از کارکردهای خدمات اداری و عمومی این مراکز  – 2گروه  سما ند های معمولی یا  پ

  . تولید می شود

  . پسماندهای آشپزخانه ، آبدارخانه ، قسمت اداری، مالي ، ایستگاههای پرستاری ، باغباني و از این قبيل است

 مي باشندنيماران زباله های معمولي و شبه خانگي که در ارتباط با ب

 آوری و در مخزن آبي رنگ قابل شستشو و ضد عفوني نگهداری شوداین نوع پسماند باید در کيسه های زباله مشكي رنگ جمع 

 برخی از نکات مهم در مرحله جمع آوری به شرح زیر است:

 موقت پسماند انتقال یابندپسماندها باید حداقل روزی یكبار از نقاط توليد جمع آوری شده و به محل نگهداری  _

 در زمان جمع آوری کيسه و ظروف پر شده باید بالفاصله کيسه و ظروف پسماند از همان نوع جایگزین شود _

 در صورت عدم وجود کيسه زباله مقاوم از دو کيسه همرنگ داخل یكدیگر استفاده شود _

 درب کيسه ها بعد از پر شدن بسته شود _

 زباله جهت کاهش حجم خودداری شود  پس از فشردن کيسه های _

 درب سطل های زباله چرخدار جهت حمل زباله بسته باشد. _
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پس از اینكه سه چهارم حجم کيسه پسماند پر شد باید در آن به طور مناسب بسته شود به منظور جلوگيری از انباشته شدن پسماند 

سماندها باید به طور منظم جمع ساختمان پ شده ودر داخل  سماند اعم از  آوری  صات نام بخش نوع پ شخ سب با م بر روی آن برچ

 عفوني و غيرعفوني تاریخ توليد و جمع آوری تاریخ تحویل نصب شود و به محل اتاقک زباله در محوطه انتقال یابند

  :  جمع آوری

  . آنها را برداشتوقتي سه چهارم ظروف وکيسه های پالستيكي پر از  پسماند شد پس از بستن درب آنها ، باید -    

 . هيچ کيسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعيين نوع محتوای کيسه از محل توليد خارج شود-

کیسه های پسماند و پخش در محیط دستورالعمل پاره شدن  

 ابتدا از وسایل حفاظت فردی شمل : دستكش ، ماسک ، آپرون پالستيكي و... استفاده نمایيد .  

   . کليه پسماند های ریخته شده را با دقت و رعایت احتياط از محيط جمع آوری نمایيد 

  درصد و تي قرمز گندزدایي نمایيد .   2محل را با آب ژاول 

   . محل را با دترجنت تميز نمایيد 

 حمل در مراکز تولید: 

 هيچ منظور دیگری از آنها استفاده نمي شود انجام گيرد حمل زباله ها در بيمارستان باید به وسيله سطل های زباله چرخدار که برای

با اسههتفاده از روش اتوکالو زباله های عفوني و نوک تيز و برنده بي خطر مي : بي خطرسههازی پسههماندهای عفوني و نوک تيز و برنده

 تفاده مي شود.شود. در این روش اتوکالو کردن از رطوبت گرما و فشار برای غير فعال سازی ميكروارگانيسم ها اس

 :جمع آوری البسه عفونی دستورالعمل 
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 .برای تحویل دادن البسه به رختشورخانه و تحویل گرفتن باید  دفتر معين گردد 

 .مسيرهای زرد و آبي در فواصل زماني مناسب باید جهت شستشو به رختشورخانه تحویل داده شود 

 سه باید به گونه سمانتقال و جمع آوری الب ست یا مخاط یاهو لباس فرد و انتقال ميكرو ارگاني شد که از مواجهه با پو ها ای با

 به سایر بيماران و محيط جلوگيری به عمل آید 

 هرگز نباید ملحفه و البسه کثيف را روی زمين یا سطح تميز قرار داد 

 شحات بدن سایر تر ستكش  اگر ملحفه به خوبي و  سک گان د سایل حفاظت فردی مانند ما ستي از و ست بای شده ا شته  آغ

 استفاده شود.

 .پرسنل مسئول جمع آوری البسه بایستي عليه بيماری هپاتيت واکسن شده باشند 

 . در هنگام جمع آوری البسه و ملحفه بایستي آرامش کامل حفظ شود و از شتابزدگي خودداری شود 

 محافظ در بين کثيف قرار داده شهههوند اما ملحفه و البسهههه عفوني آغشهههته به خون و سهههایر  ملحفه های غير عفوني بدون

سه شحات بدن در کي سه الي چهار تر شوند باید  سپس هم  شود و  ستيكي محكم زردرنگ قرار داده و گره داده  های پال

 پالستيک پر شود و تكان دادن بيش از حد و فشردن پالستيک جلوگيری شود.

 ه عفوني بایستي به صورتي پيچيده شوند که قسمت آلوده در وسط و داخلش قرار گيرد .ملحفه و البس 

 .در هنگام جمع آوری ملحفه بایستي از عدم وجود اجسام نوک تيز و برنده و نيذل در داخل آنها اطمينان حاصل شود 

  دقيقه و بعد  2۵آب داغ به مدت در رختشور خانه ملحفه عفوني جدا شده ابتدا شستشو با آب سرد طي دو مرحله سپس با

 سفيد کننده آب ژاول شسته شود سپس شست و شو با آب داغ و مواد شوینده انجام شده آبكشي خشک و اتوکشيده شود.

 . برای بيماران با ویروس ایدز و تيفوئيد بهتر است از البسه و ملحفه یكبار مصرف استفاده شود 

 ين رها نشودهيچگاه البسه و ملحفه مرطوب در داخل ماش 

 . البسه عفوني و غيرعفوني بایستي با ماشين های جداگانه شستشو شوند 

 گذاری البسه عفوني حتما انجام گيرد با ذکر نام بخش تاریخ شيفت عبارت خطر زیستي و یا عفوني برچسب 

  شوند.البسه و ملحفه عفوني الكسيس در بين هاحداقل تا پایان هر شيفت کاری به رخت شور خانه منتقل 

 انتقال البسه و ملحفه حتي المقدور در ساعات کم تردد باشد 

 .انتقال لباس  شخصي کارکنان و بيماران به رختشورخانه ممنوع مي باشد 

 ای باشد که از گرد و خاک و آلوده شدن محافظت شوند.محل نگهداری و انبار البسه و ملحفه تميز باید به گونه 

 الي کمد دار یا کيسه های پالستيكي سفيد رنگ نگهداری شوند.ملحفه و البسه تميز باید در تر 
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 ها به صورت روزانه تعویض شوند اگر با هر نوع ماده عفوني آلوده شدند خون و سایر ترشحات لباس آن داخل کيسه ملحفه

 زرد نهاده و درختشو خانه منتقل شوند .

  شوند اگر به هر نوع ماده عفوني سه زرد بعد هر بار ترخيص تعویض مي  شد داخل کي شحات بيماران آلوده  سایر تر خون و 

 نهاد بعد رخت شور خانه منتقل شوند

 بعد ترخيص بيمار باید روکش تخت بيمار با سایاسيت اچ پي یاسيتي سورفيس شستشو داده شود 

ئيد ، تب ولگردان توسط انتقال بيماریهای پدیكولوزیس ، تيفوس اپيدميک و آندميک ، تب خندق ، تب راجعه اپيدميک ، تيفوشپش:

  . شپش بدن مي گردد و بيماری زرد زخم توسط شپش سر ایجاد مي شود

  : راههای مبارزه

شستشهوی مرتهب سهر بها آب گهرم و صهابون  - رعایهت بهداشهت شخصهي و آمهوزش بهداشهت در مهدارس  :شپش سر -1

   یا شامپو

شانه کردن موها بها اسهتفاده از شهانه ههای فلهزی یها چهوبي دندانهه ریهز اسهتفاده از شهامپوهای اختصاصهي ماننهد شهامپو  -

   درصد 1پرمترین 

  : شپش بدن -2

درجههه  60شستشههوی لباسههها و ملحفههه ههها در حههرارت -  عههدم اسههتفاده از لباسهههای دیگههران-  تعههویض لباسههها -

   سانتيگراد

   ماه 1عدم استفاده از ملحفه ها و لباسهای آلوده به مدت -  درزها و چين های لباسها اطو کشيدن لباسها خصوصا -

درصههد ، تمفههوس  1 (بایگون )درصههد ، پروپكسههور 5 (سههوین )اسههتفاده از گههرد حشههره کشههها ، ماننههد اسههتفاده از کارباریههل 

درصهد ، و سهایر حشهره کشههایي کهه شپشهها نسهبت بهه آنهها مقاومهت نشهان نهداده انهد مشهروط بهر اینكهه مهورد مهورد  2

 تایيد وزارت بهداشت و درمان باشد

 دستورالعمل نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل مورد نیاز:

های مختلف بيمارسهههتان به واحد های اسهههتریل شهههده از بخش( : فراخواني و بازگرداندن کليه سهههتrecallتعریف بازخواني)

 استریليزاسيون برای استریل شدن مجدد. 
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 اجراشودrecall: هر زماني در روند استریل شدن خطا رخ داد و استریت ناموفق داشته باشيم باید برنامه1

شو با آب و م2 ست ش سدها پس از  شوی کامل انجام داده و برای : داخل تمامي  ست ش ستفاده از برس  دقيقه در محلول  20ایع و با ا

و در  4قلم باشد اندیكاتور کالس  12اثر غوطه و کرده بعد آبكشي و خشک شدن در صورتي که کمتر از  ای(-)اچگندزدایي متوسط

 الم چک نمایندقرار داده شود و داخلشان س ۶قلم باشد اندیكاتور کالس  12صورتي که بيشتر از 

شماره 3 سيكل اتوکالو  شيفت و  ست دو هفته بعد و  ضا ا ستن و تاریخ انق صات کامل فرد پگ کننده و نام بخش و تاریخ ب شخ : م

شود سته بندی نوشته  اندیكاتور هرست در کف ظرف )رسيور( قرارداده -ودستگاه اتوکالو و حتماً روی تست اتوکالو چسب اتوکالو ب

 شود

حوی پارچه یا کاغذ سههفيد یا پاره شههده باشههد اگر چه تاریخ انقضهها نيز نگذشههته باشههد و دسههت گذاشههتن اندیكاتور رگاه به هر نه-4

جدیدداخل ست مجدد برای استيل شدن به واحد استریليزاسيون فرستاده شونددر صورتيكه اندیكاتور تغيير رنگ داده باشد بعد از 

 ونده بيمار چسبانده شونداستفاده از صحت اندیكاتور در برگه مخصوص در پر

شده با اندیكاتور  در-۵ سته  ست مجدد ب شد  شد و یا خيس با شود و اندیكاتور تغيير رنگ نداده با صحت داخل بخش باز  صورتيكه 

 شود فرستاده  جدید جهت استریل شدن مجدد به واحد استریليزاسيون

شههان پارچه ای دو الیه به شههرط ----روز 14گراف دو الیه  )کاغذروز باشههد 1۵: تاریخ انقضهها وسههایلي که با پارچه پگ مي شههوند ۶

ترکيب کاغذ کرپ و شان پارچه ای به شكلي که کاغذ کرپ به عنوان پوشش دروني و ---روز 14پارگي و استهالک -نداشتن سوراخ

 شكي )وی پک(:سه ماههرول های پز ---پارچه کتان ضخيم با منافذ غير قابل رویت دوالیه  :یک ماه---شان پوشش بيروني :یک ماه

ستریل شده باید دمای کمتر از : محل نگهداری ست7 وزن ستها نباید -درصد باشد 70درجه سانتيگراد و رطوبت کمتر از  24های ا

 سانتي متر بيشتر باشد  4۵کيلو گرم و عرض پكها نباید از  ۶از 

دور از نور مستقيم  لست های استری ونگهداری شود های استریل در سطحي باالتر از سطح زمين داخل کمد های درب دار: ست8

 هرگونه جابجایي وسایل استيل شده با استفاده از جعبه های دربسته یا ترالي کمد دارو خورشيد باشد

شود10 سي  صورت دورهای برر ستگاه اتوکالو به  شار د ست بووی.: چرخه زمان دما و ف سه تا در _ت دیک قبل از هرگونه جایگذاری 

ستگاه  ستریل کنندهد سط فرد ا شده در واحد اتوکالو درج گردد تو شود و در دفتر تنظيم  ست بيولوژیک با هر بار . اتوکالو انجام  ت

 جایگذاری وسایل استریل انجام شود توسط فرد استریل کننده که به علت نداشتن ازمایشگاه فعالانجام نمي شود
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 دارویی دستورالعمل جهت تاریخ تعویض وسائل تجهیزات و اقالم

 

ترهای متصل به بيماران باید بر اساس نياز و در اسرع وقت خارج و یا تعویض شوند و نظر پزشک نيز در تعویض موارد اتنكته: کليه ک

 فوق باید در نظر گرفته شود. 

 

در صورت نياز به ساکشن برای بيماران وجود ساکشن جدا کن برای هر _:ستورالعمل نگهداری و گندزدایی دستگاه ساکشند

 بيمار الزامي است

 بایستی به طور روزانه تخلیه گردندمخزن مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع اسپيره شده  _

 جهت تميز کردن سطح خارجي ساکشن از محلول الكلي و یا محلول گندزدایي رقيق شده موجود استفاده گردد. _

 مدت  عنوان

 در صورت نياز –ساعت یكبار  72هر  انژیوکت

 در صورت نياز –ساعت یكبار  24هر  ست سرم

 ميكروست

Premature Set 

های  3هر  به جز بخش  ته اسهههت، پس از  24که  NICUروز   Hyperسهههاع

alimentation  .در –و شهههيمي درماني که باید بالفاصهههله دور انداخته شهههود

 صورت نياز 

NGT(Naso –gastric Tube)  برحسب نياز و براساس دستور پزشک 

 در صورت نياز –روز یكبار  10-7خر  سوند فولي داخلي

 توجه : در هر شيفت کاری حداقل یكبار بيمار مراقبت از فولي بگيرد. 

 ساعت یكبار24هر  تل سرمبا

 به ازاء هر ترانسفيوزن ست خون

ETT(Endo Tracheal Tube)  روز یكبار تعویض  7هرETT  روز شههنبه به شههرایط بيمار اقدام   14تا 7و پس از

 جهت تراکياستومي انجام شود. 

CPV Line 
Central Venous Pressure Line) 

خارج کردن کانتر در اولين فرصت که در اندیكاسيون اوليه گذاشتن کانتر بر طرف 

 وعي عفونت(شده است)خارج کردن کنتر در صوت بروز عالئم موض

 اختصاصي برای هر بيمار و در صورت لزوم کنتر اکسيژن 

 ساعت24هر  جست ليد

روز و در صورتي که کدر یا تغيير رنگ داده یا غليظ شده دور  28انسولين پس از  وبال داروهایي مثل انسولين و با همياربن

 ریخته شود. در ضمن در معرض نور خورشيد و حرارت قرار ندهيد. 

همپارین را پس از شروع استفاده و به شرط حفاظت از نور و حرارت و یخ زدگي و 

 روز مي توان استفاده نمود.  4عدم وجود رسوب یا تغيير رنگ تا 
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خشک شود الزم به ذکر است %1یا اچ ایي دا آب ژاول تواند داخل توالت تخليه شده و پس از شستشوی با محلول گندزمخزن مي _

 که استفاده از دستكش های غير استریل کافي بوده و شستشوی دست ها پس از دفع مایع مخزن الزامي است.

ستي ک شن برای بيمار بای ساک ستگاه  ستفاده از د صرف ا ستفاده قرار گيرد برای گندزدایي باتل باید ادر هر بار م تتر جدیدی مورد ا

دقيقه قبل از تخليه و شستشو  1۵درصد و حداقل به مدت  ۵مقدار کافي آب ژاول به داخل مخزن آسپيره نموده تا به درصد مطلوب 

به همين حال باقي گذاشت در مدتي که دستگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمي گيرد مخزن باید به صورت خشک نگهداری شود و 

 شود هفته یكبار انجام  دو هر

 رالعمل شستشو و نگهداری ونتیالتور دستو

شده و لزوم گندزدا ستفاده از فيلتر ، بخوبي محافظت  ستفاده قرار مي گيرد که اکثر آنها با ا یي امروزه انواع فراواني از ونتيالتور مورد ا

 نمودن دستگاه را بطور قابل توجهي کاهش داده است .  

  وجه داشت:در مورد استفاده از فیلتر باید به موارد زیر ت

شدن بيمار از ونتيالتور فيلتر دور انداخته شده و پس از جدا  ستفاده  شود وبرای بيمار بعدی فيلتر  * برای هر بيمار فيلتر جداگانه ا

 جدید گذاشته شود. 

 ساعت تعویض گردد.  48برای بيماراني که بمدت طوالني از ونتيالتور استفاده مي کنند ، بایستي  فيلتر هر  *

ید تعویض گردد  با کارکرد معيوب  یا  له خرطومي ونتيالتور در صهههورت آلودگي واضهههح و  مار  )لو تعویض پس از ترخيض بي

 (الزاميست.

 )قسمت های مرطوب کننده ونتيالتور را مي توان با استفاده از ماشينهای شستشو یا بخار با درجه حرارت کم 

  ضد عفوني گردد .  (درجه سانتيگراد  70

دا شدن بيمار از ونتيالتور قسمت مرطوب کننده باید شسته و خشک شده ، سپس برای بيمار بعدی استفاده شود. در پس از ج

  ساعت توصيه مي گردد. 48مورد بيماراني که بمدت طوالني از ونتيالتور استفاده مي شود شستشوی آن هر 

اک کنيد سههپس با دسههتمال آغشههته الكل یا محلول الكلي سههطح بيروني ونتيالتور را را ابتدا با دسههتمال نمدار لكه های آن پ

 گندزدایي نمایيد .  

 خشک شدن تمامي قسمتها برای استفاده مجدد ضروری بوده و رشد ميكروارگانيسم ها بطور قابل توجهي کاهش مي دهد. توجه :

 

ستورالعمل نگهداری و گندزدایی ترمومتر شود. نگهداری دائم ترمومتر :د شک و تميز نگهداری  صورت خ ترمومترهای دهاني به 

در مواد باعث افزایش احتمال رشد باسيل های گرم منفي خواهد شد. برای بيمار از ترمومتر اختصاصي استفاده شود و پس از هر بار 
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شو و به صورت خشک برای دفعات بعدی نگهداری درصد تميز شده سپس با آب شست 70استفاده توسط پنبه یا گاز آغشته به الكل 

 شود.

شسته آبكشي نموده و بعد در الكل  سرد  شترک در بيماران ترمومتر را تميز کرده و با دترجنت  صد برای مدت  70ترمومتر م  10در

 دقيقه غوطه ور سازی سپس آن ها را پاک کرده و خشک نمایيد

درصههد عفوني شههود. ویروپ  70شههده سههپس با محلول سههپي سههرفيس آیا الكل و ونتيالتور ابتدا دسههتمال کشههي EGبدنه دسههتگاه 

 با آب و صابون شسته و خشک شود. ECدستگاه

ستفاده از مواد پاک کننده ست توالت ها و :پاک کردن زمین با ا ستفاده ازیک ماده دترجنت الزام ا برای لكه گيری و جرم گيری ا

کننده شسته شوند یک ماده دترجنت معموالً کافي است و باید تازه تهيه ا مواد پاکسایر نواحي مرطوب بایستي حداقل روزی یكبار ب

شده و به  سطل ها نيز باید آبكشي  شوند  سب تخليه و خشک  شده و در جای منا سان باید پاک و تميز  شوی و لوازم ال شود زمين 

شده و پس شوند محلولهای پاک کننده باید مرتباً تعویض  ست  صورت وارونه نگهداری  شوند بهتر ا از اتمام نظافت روزانه دور ریخته 

 برای پاک کردن کف زمين با ماده دترجنت از دوسطل استفاده شود بعد از پاک کردن سطوح باید حتي االمكان خشک باقي بمانند

 دستور العمل شست و شوی نظافت در هنگام پاشیده شدن خون و مواد آلوده بدن در محیط

شدن  شحات به دنبال ریخته  ست ولي اگر تر موادی مانند ادرار یا غذا پاک کردن آن محل با آب و یک ماده دترجنت معمول کافي ا

حاوی ارگانيسههم های بالقوه خطرناک باشههند باید از یک ماده گندزدا اسههتفاده کرد برای پاک کردن ترشههحاتي که از آلودگي آنها 

دقيقه صبر  1۵ه یاد داشته باشيد بعد از ریختن خون یاسایر ترشحات مطمئن هستيم باید هميشه دستكش یكبار مصرف پوشيد و ب

شدن خون و مایعات آلوده به خون در  شيده  صورت پا شوید در  شت کنند بعد وارد محل  ضا ن سل های پراکنده در ف کنيد تا آئرو

 ( توصيه مي شود HIVخون مانند محيط های کوچک و مثل ميز تخت. ) به دليل احتمال آلودگي با عوامل بيماری زا منتقله از راه

چكمه و....( - دستكش-شيلدو ماسک -دستكش و در صورت لزوم از سایر وسایل حفاظت فردی استفاده شود) گان پالستيكي _1که

سطح باال یا وایكتس روی حوله بریزید ضدعفوني کننده  سپس محلول  صرف بگذارید  سي  _2روی محل حوله یكبار م صرف زابایت م

آوری و داخل سطل عفوني بياندازید) حوله یكبار مصرف به دستمال کاغذی و یا دستمال های ساخته شده از الياف یافورسپس جمع

ستفاده قرار مي گيرد شود که فقط یک بار مورد ا سپری مي _3پنبه گفته مي  نمایيم بعد از پاک محل را با محلول گندزدایي الكلي ا

داگانه ضههدعفوني کردن اسههتفاده از ماده ضههدعفوني کننده جایگزین مورد اسههتفاده در کردن لک با مواد ضههد عفوني محل را باتل ج
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صحيح و دقيق رقيق  ستي به طور  ضدعفوني کننده آب ژاول بای ست که مایع  ضروری ا شد ذکر این نكته  سب مي با ستان منا بيمار

صورتي که مقدار زیاد خو صورت تازه تهيه گردد در  ستفاده به  شده شده و برای هر بار ا ن و مایعات آلوده به خون در محيط ریخته 

 پسسي یا اگر خون سایر مایعات محتوی شيشه شكسته با اشياء نوک تيز باشند باید اول قطعات راباینس یا فورسسي 30بيشتر از 

 انداخته سپس اقدامات زیر انجام شود. سدر سيفتي بالك

 بپوشاندحوله یكبار مصرف را روی آن پهن نموده و موضع را  _1

 دقيقه صبر کنيد، 10درصد ریخته و حداقل  20رویان محلول هيپوکلریت سدیم با  _2

 با حوله یكبار مصرف آن را جمع کرد _3 

 با آب و دترجنت محل را پاک وتميز نمود. _4

 با محلول هيپوکلریت سدیم )آب ژاول( گندزدایي انجام شود. _۵ 

ستورالعمل نگهداری و گندزدایی فلومتر ا سیژند شه مرطوب بوده و در تماس  با:ک سيژن همي ستگاه فلومتر اک توجه به اینكه د

شد  سب برای ر شد محيط های مرطوب مكان منا ضروری مي با ضدعفوني و تميز کردن آن  ست  سي بيمار ا ستقيم با مجرای تنف م

قسمت مجزا شامل مانومتر و محفظه ميكروارگانيسم ها و به خصوص باکتری های گرم منفي مي باشد دستگاه اکسيژن تراپي از دو 

 هر دو هفته یكبار -آب تشكيل شده است

شستشو بوده و برای ضدعفوني از یک دستمال تميز آغشته به الكل  مانومتر: درصد از محلول  70این قسمت از دستگاه غير قابل 

 هر دو هفته یكبار -گندزدا ماده مصرفي الكلي استفاده کرد

قسمت دستگاه قابل شستشو بوده و برای ضد عفوني و تميز کردن آن بایستي ابتدا کامالً از مانومتر جدا شده و سپس  ب:آمحفظه 

بوده و در صورتي  -هردوهفته یكبار زدایي و در انتها شسته و خشک شوند شستشوی دستگاه با مواد دترجنت معمولي و برص جرم

 که بيمار مرخص شود مانومتر شسته و تاریخ خورده و برای بيمار بعدی فلومتر باید شسته و تميز گردد

شده و از مرطوب کردن آن با بهره توجه: ستفاده  ستي از آب مقطر ا شود زیرا باعث برای مرطوب کردن دستگاه فرد بای مندی پرهيز 

در صههورت اسههتفاده نشههدن هر هفته یكبار باید با محلول های لول ضههدعفوني گردد مجدد  تشههكيل جرم در داخل فلومتر مي گردد

 درصد یا سيتي سرفيس ضدعفوني شوند 70شسته و خشک شوند بدنه مانومتر بالكل 
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شود و در  قبل از انجام کار و پایان هر شيفت کاری بایستي روی ترالي با ماده گندزدا سطوح گندزدایي:نظافت ترالي پانسمان و دارو

شرایط اضطراری باید از محلول گندزدا با پایه الكلي استفاده نمود و پارچه صورتي استفاده شود ترالي ها در پایان هر شيفت دستمال 

 کشي و با محلول سيتي سرفيس ضدعفوني شوند

 هر هفته گردگيری شوند و از گذاشتن کارتون در انبار خودداری شود  نظافت انبارها:

بایستي حداقل روزانه تميز شوند در صورت وجود عوامل عفوني گندزدایي  نظافت سینک ها و محل شستن دستها:ل دستورالعم

 انجام شود از برس نایلوني استفاده شود بر سه نخ یا غير پالستيكي ممنوع است

ستورالعمل سقف: د شند احتمال نظافت دیوارها و سالم با شک و  صاف و خ سطوح تميز  صورتي که این  سيار  در  خطر عفونت ب

صورت  صل منظم و در حد کافي  ستي در فوا سقف جهت جلوگيری از آلودگي و کثيفي ظاهری بای شد نظافت دیوارها و  پایين مي با

روز برای  1۵گيرد تا خاک و لكه بر روی آنها مشاهده نشود این فاصله به طور معمول نباید از یک ماه جهت بخش های معمولي و از 

جاوز نماید الزم به ذکر اسههت فاصههله زماني مطلوب بایسههتي توسههط مسههئول بخش برنامه ریزی گردد گندزدایي این اتاقهای عمل ت

سمت شده مانند خون و ادرار و یا مایع آلوده کننده که باید پاک ق شناخته  شاهده آلودگي  صورت م شد مگر در  ها مورد نياز نمي با

سطوح آنها باید سيب دیدن دیوارها و از بين رفتن رنگ و  شود در زمان پاک کردن دیوارها  شود آ شته  شک نگه دا حتي المقدور خ

شده به طور کامل پاک نمي شده و خون ریخته  شدن گچ زیرا ن شخص  شدت با روی آنها باعث م شدن به  شود و به دنبال مرطوب 

 های عمل و بخش های ویژهبه ویژه در اتاقباکتری آلودگي پيدا مي نماید بنابراین اینگونه دیوار ها باید به سرعت ترميم شوند و 

ستورالعمل صورت قابل رویت  نظافت توالتها: د ضوح و به  شوند همچنين اگر به و توالت ها حداقل روزانه یک بار برای زیر نظافت 

شترک بعد ست در مورد توالت فرنگي م ستفاده از محلول دترجنت کافي ا شوند باید پا گردند جهت نظافت روتين ا ستفاده  آلوده  از ا

بيماراني که مبتال به عفونت دستگاه گوارش مي باشند و ضدعفوني نمودن الزاميست مایع ضدعفوني کننده مورد استفاده هيپوکلریت 

سدیم آب ژاول دو درصد بوده و پس از استفاده از آن محل نشستند بایستي با آب شستشو شده و قبل از استفاده خشک گردد برس 

والت باید دانلود کافي آبكشي شده و بعد خوب تكان داده شود تا آب آن تخليه گردد و بعد به صورت خشک مخصوص پاک کردن ت

نگهداری شههود از اسههفنج که پنبه ای به حالت زبر دار اسههتن باید برای پاک کردن سههطوح اسههتفاده کرد برای اینكار از برس نایلوني 

 ل روزی یكبار پاک شوند.استفاده شود دستگيره ها و کليدهای برق باید حداق

ستورالعمل شو کليه  نظافت حمام: د ست ش ضمن در هنگام  شوند  سته  ش سنل خدمات  سط پر حمام باید حداقل روزی یكبار تو

شيرآالت دوش و اتصاالت نيز بایستي شستشو شود بيماران نيز باید تشویق شوند تا بعد از هر بار استحمام حمام را پاک و تميز کنند 
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ستحمام بيماراني برای پاک کرد ستحمام بيماران عفوني یا قبل از ا ست بعد از ا ستفاده از یک ماده دترجنت کافي ا ن به طور روزانه ا

شد مانند محلول  شته با صيت خورندگي ندا که زخم باز دارند باید حمام را گندزدایي نمود که برای این کار از ترکيبات کلردار که خا

ستفاده ستحمام بيماراني که زخم باز دارند باید حمام را  گندزدایي موجود مي توان ا ستحمام بيماران عفوني یا قبل از ا نمود بعد از ا

 گندزدایي کرد برای این کار از ترکيبات کلر دار مي توان استفاده نمود

دگيری نظافت بایستي روزانه یک بار با دترجنت تازه تهيه شده و دستمال صورتي گر کمدها قفسه ها سایر سطوح: دستورالعمل

 شوند در صورت آلوده شدن به مایعات عفوني و یا سایر ترشحات گندزدایي باید انجام شود

ها را به اتاق شستشوی انتقال دهيد در داخل پس از انجام پانسمان بالفاصله صحبت:دستورالعمل گندزدایی ست های پانسمان

دقيقه است را خارج  20مخزن ماده گندزدا تجهيزات پودر آنزیماتيک تهيه نمایيد ست ها را داخل مخزن گندزدایي قراردهيد بعد از 

 انتقال دهيد cssdها را به واحد و با برس شستشو به شكل مناسب شسته و آبكشي نمایيد در این محله است 

شک ستورالعمل نظافت ت شو و نظافت آب :د شست شود تا در هنگام  ستفاده  شک بيمار باید از روکش غير قابل نفوذ به آب ا برای ت

شته به  ستمال دیگر که آغ سپس با د شته به دترجنت و  ستمال آغ شک بيمار بعد از ترخيص هر بيمار با د داخل آن نرود روکش ت

 باشد گندزدایي شود و بعد از خشک شدن جهت بيمار بعدی مورد استفاده قرارگيرد.گندزدا ميمحلول 

شستشو و ضدعفوني ظروف مایع صابون پس از تمام شدن مایع ظرف بایستي به شرح ذیل  :دستورالعمل استفاده از صابون مایع

دقيقه کامال آبكشي و در محل خود نصب  10د و پس از گوته و شو %2دقيقه ظرف مایع صابون در آب ژاول  10انجام گيرد به مدت 

شود ضرورت مایع صابون باید در دیدار و هميشه تميز باشد حاوی مایع یک رنگ باشد از ریختن آب و یا هر مایع دیگر به داخل آن 

صابون جداً  سوم ظرف انجام گيرد از پر کردن ظرف مایع  صابون به حجم دو شارژ مایع  شود  شود هر دو جداً خودداری  خودداری 

 هفته یكبار مي بایست ظروف مایع صابون به طور کلي شستشو و گندزدایي شود

ستورالعمل یخچال ها باید به صههورت هفتگي تميز شههوند و باید دقت شههود از گذاشههتن پالسههتيک سههياه داخل :نظافت یخچال د

سایل ستفاده جهت نظافت یخچال باید از و شود پارچه مورد ا سایر قسمت یخچال خودداری  سفيد نظافت  شد از دستمال  ها مجزا با

 برای نظافت یخچال ها استفاده شود

ستورالعمل سفيد رنگ گردگيری :نظافت تلویزیون د ستمال  شود با د صورت یک روز در ميان گردگيری  ستمال مرطوب به  با د

 شود
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ميشود بایستي سطل های زباله با آب داغ و  در پایان هر شيفت کاری که زباله ها تخليه:های زبالهدستورالعمل شستشوی سطل

دترجنت مواد پاک کننده شستشو شود و به صورت وارونه نگهداری شود تا خشک شود و سپس کيسه زباله جدید با رنگ مناسب 

ل داخل آن گذاشته شود هر هفته صدها با مواد دترجنت شسته و سپس با مواد گندزدا گندزدایي شود در صورت خرابي و نشتي سط

 ها باید تعویض گردند

درصد بعد از هر بار استفاده از ضدعفوني شود  70گوشي فشارسنج باید با الكل :نظافت دستگاه فشارسنج وگوشی دستورالعمل

 کاف دستگاه فشارسنج در صورت آلودگي باید خارج و شسته شود

ستورالعمل شیو د شین  ستند ولي هنگام ا:نظافت ما صرف ه ستفاده از موزر پس از جدا کردن قطعات آن و معموالً از نوع یكبار م

 درجه گندزدایي مي شود 70تميز کردن موهای آن با اسپری گندزدایي الكلي و یا الكل 

تخت ها و الکر های بيماران را باید بعد از ترخيص هر بيمار با ماده گندزدا شسته و سپس :دستورالعمل شستشوی تخت و الکر

وني با یک ماده در سرجنت شسته و آبكشي و خشک و سپس از یک ماده گندزدا استفاده کنيد در خشک کنيد در مورد بيماران عف

 هنگام حضور بيمار مي توان با یک دستمال مرطوب به مواد ضدعفوني کننده تخت و الکر دستمال صورتي رنگ را ضدعفوني کنيد

ستورالعمل ضدعفوني کننده با پایه الكل یا الكل تلفن های بخش در ابتدا و پایان هر روز با م:نظافت تلفن د ضد  70حلول  صد  در

 عفوني شود با پارچه سفيد

ستورالعمل شاهده آلودگي با آب و دترجنت و  ۶پرده های پارچه ای: هر :نظافت پرده د صله بعد م صورت نياز به بالفا ماه یكبار در 

 اگر آلودگي عفوني هست از گند زده ها استفاده شود

شود و  پرده کرکره ای: ستمال حاوی دترجنت گردگيری  شود کامل با آب و دترجنت اگر هرهر دو هفته یكبار با د سته  ش سه ماه 

 آلودگي عفوني دارند بعد شستشو گندزدایي انجام شود

ستفاده از تی ها: ستورالعمل ا وسههایل مربوط به نظافت از قبيل سههطل ها تي نخي باید به صههورت خشههک و در محل مناسههب  د

سایل تميزکننده  شک نمودن و شود خ صورت امكان در هوای آزاد نگهداری  سب در  شود در محل با نور کافي و تهویه منا نگهداری 

سيل های گرم منفي آلوده مي شود شوند و آزمين الزامي بوده زیرا به راحتي با با سطح زمين منتقل مي  صورت موقت به  لودگي به 

سرویس :نکته شد در  ستفاده ازتي ممنون مي با شتي ا شند و حداکثر هر های بهدا شه آویزان با ست همی روز  15تی ها می بای
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نخ تی ها تعویض گردد الزام به ذکر استتت در بخش های ویژه مانند اتاه های عمل به صتتورت هفتگی نخ تی ها تعویض 

 .گردد

 روی تی ها انجمن تاریخ شروع استفاده و انقضا و محل استفاده مشخص شود

سي سي دریک ليتر 10ابتدا تي هادر اتاق تي شویي با آب شسته شوند سپس درمحلول هيپوکلریت سدیم )آب ژاول( یک درصد ) 

 دقيقه سپس مجددا با آب شسته و آویزان نمایند.30تا1۵آب( نموده وبه مدت 

سپس اتاق بيماران و در آخر اتاق  جارو زدن )تي ستاری اتاق دارویي  ستگاه پر شود و اتاق پرسنل ای شروع  کشيدن( از اتاقهای تميز 

 بيماران ایزوله

 جارو کردن )تي کشيدن( بایستي از باالی اتاق شروع وبه پایين کشيده شود. وسایل به آرامي جابه جا شوند وزیر آنها جارو گردد

 روز باید تعویض گردد.1۵وني هرهفته وبخش غيرعفوني هرهای عفنخ تي های بخش

 

 2-1جلد منبع:راهنمای کشوری نظام مراقبتهای عفونتهای بیمارستانی 
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یل  : نحوه پوشیدن دستکش استر
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  : نحوه خارج کردن دستکش

 با دست چپ لبه دستکش دست راست را گرفته به طوری که دستکش شما با مچ دست برخورد نکند آنرا ازدست خارج کنید . 1 

ون خارج کنید . 2  . انگشتان دست راست را در داخل دستکش دست چپ فرو برده و آنرا به سمت بیر

 . دستکش را از دست خارج نمائید و به شیوه صحیح دفع نمایید . 3 
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  : نحوه پوشیدن گان
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د -  ن مچ زیر دستکش قرار گیر  بندهای گان در پشت بدن بسته شده و در صورت استفاده از دستکش آستیر

  

  

  
  

  

  : نحوه ی خارج کردن گان

 . گره ها را باز کنید - 

ن بکشید -   . یک دست خود را به قسمت داخیل گان برده و انرا از ناحیه شانه و گردن به پائیر

د -  ن در آوردن گان آنرا وارونه کنید به نحوی که بخش داخیل آن رو به خارج قرار گیر  . در حیر

 گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و آنرا به داخل سطل زباله بیاندازید - 

  

 . 
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