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  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 معاونت درمان 

  خدمات تعاليو  بيمارستاني دفتر مديريت
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 استانداردهای فضای ايزوله تماسي/ قطره ای

 

 اجزاء ارزيابي  رديف 

 

 

 

خير       بلي          

روش 

 ارزيابي 

 مالحظات 

آیا بیمارستتناد راراا اقاا ایله ت قماستتطر  ای  اا  ط            1

 باشد؟ 
 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا اقاا ایله ت قماسطر  ای  اا  راراا قوا ت، رهشویط ه  2

 حمام اخنصاصط است؟ 
 - شاهد  خير      بلي         

  صاحبت 

 

هاجد پنجی    قیجیحاًقماسطر  ای  اا ایله ت  آیا اقاا 3

  شاهد  است؟  
 - شاهد   خير       بلي        

  صاحبت

 

قیجیحاً  بت صورت قماسطر  ای  اا  ایله ت آیا ررب اقاا 4

 بسنت  ط شور؟  اقو ات
 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

، نوع  قماسطر  ای  اا آیا بی رها ررب هرهرا اقاا ایله ت 5

ایلهالسیود نصب شد  است)  منوعیتر  حدهریت  قیرر 

 یاجعین ه بیماراد با عال ت هشدار  بی رها ررب اقاا 

 بیمار نصب شد  است؟(

 

 خير       بلي        

 - شاهد 

  صاحبت

 

آیا  بت  نظور پیشگییا از آ ورگط  حیاط رر هنگام خارج  6

نمورد هسایل حفاظت فیرا اسنفار  شد ، اقاا ایله ت 

  جهل شد  است؟   بت پیش اقاا قماسطر  ای  اا 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

رهشویط هاجد شیی ) ا کنیهنیکر بازهیط آیا رسنیسط بت  7

 ه پیش اقاا قماسطر  ای  اااقاا ایله ت  ه یا پدا ط( رر 

 شد  است؟قعبیت  ارائت کنندگاداسنفار  بیاا 

 خير       بلي        

 

 - شاهد 

  صاحبت

 

آیا بیاا ارائت خد ات بت بیمارر بیماراد بسنیا رر اقاا  8

، کارکناد اخنصاصط رر نظی گیفنت قماسطر  ای  اا  ایله ت

  ط شور؟

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 ریسپنسیقماسطر  ای  اا آیا رر  جاهرت اقاا ایله ت  9

  وجور است؟   hand rubبیاا رعایت 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا رسنیسط  کارکناد بت هسایل حفاظت فیرا   بل از هرهر  10

بت اقاا ایله ت فیاهم شد  است؟) پوشیدد  رسنکش، 

  اسک ه گاد  (.  اسنفار  از 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 Hand آیا رسنیسط کارکناد بت قسهیالت بهداشت رست) 11

rub/wash )ًه یا رر فضاا  جاهر اقاا  آننیهمرر  قیجیحا

ایله ت فیاهم شد  است؟ ) شسنشوا رست بالفاصلت بعد 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت
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از ررآهررد رسنکش ، با آب ه صابود ضد  یکیهبط یا 

  ایعات ضدعفونط رست با پایت ا کلط (.

آیا رسنیسط کارکناد جهت رفع هسایل حفاظت فیرا آ ور   12

هاا عفونط   بل از خیهج از اقاا ایله ت فیاهم  پسماندرر  

 شد  است؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 آیا قجهیلات ه هسایل پلشکط  وجور رر اقاا ایله ت قماسط 13

 اخنصاصط ه انحصارا هی بیمار است؟  ر  ای  اا

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

رر اقاا ایله ت  کت بیماراد بت صورت کوهورترر صورقط  14

 یا بت   ط شوند، آیا بی نوع ه فاز بیمارا قماسطر  ای  اا 

 قاکید  ط شور؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

آیا بیمارسناد راراا رسنورا عمل ضد عفونط اقاا ایله ت)  15

فضا ه  قجهیلات اخنصاصط بیمار ( بعد از قیخیص  ط 

 باشد؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

 آیا بیمارسناد راراا  رسنورا عمل  دیییت ایمن پسماند 16

 هاا عفونط اقاا ایله ت است؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

ایا رر صورت آ ورگط  لحفت بت قیشحات ه   وار رفعط جا د  17

، از رهش جابجایط  لحفت ه ا بست آ ور  بیمار با بکارگییا 

 اسنفار   ط شور.  "  double bag ره کیست "رهش 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

کاربیا آیا بیمارسناد راراا  رسنورا عمل  دیییت ایمن  18

  لحفت ر ا بست بیماراد بسنیا رر اقاا ایله ت است؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

آیا نظارت  ط شور کت بین ا بست کثیف رر راخل اقاا  19

 بیمار  یار گییر؟ 
 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا نظارت  ط شور کت اقاا ایله ت راراا حدا ل اثاثیت  20

 باشد؟ 
 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا رر اقاا ایله ت قماسط ر  ای  اا  بیاا رفع سی سوزد   21

 هجور رارر؟  safety box ه هسایل قیل ه بیند  
 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت
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تنفسي(  /هوابرد)  فشار منفي استانداردهای فضای ايزوله 

 

 

 

 اجزاء ارزيابي  رديف 

 

 

 

خير       بلي          

روش 

 ارزيابي 

 مالحظات 

قاا ایله ت فشتتتار  نفط)            1 ناد راراا ا مارستت یا بی آ

 (  ط باشد؟ ر قنفسطهوابیر

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

 حل استتنایار اقاا ایله ت فشتتار  نفط را رر ستتنود  2

یدب ب ش بستتنیا  یبو        - الحظات قوضتتید ره

 ب ش اهرژانس؟ - ب ش هیژ  

   

عدار ق ت ایله ت فشتتتار  نفط      3 عال رر   ق  وجور ه ف

 بیمارسناد را رر سنود  الحظات ررج نمایید.

   

رر صورقط کت رر اقاا ایله ت فشار  نفط ، هننیالقور  4

ار ه دبیاا بیماراد هاجد شیایط قعبیت شد  است، قع   

جایگا  ق ت هاا  ورر نظی را رر ستتنود  الحظات        

 ذکی نمایید. 

   

قعدار ق ت  وجور رر اقاا را رر سنود  الحظات ذکی   5

 نمایید. 

   

 آیا اقاا ایله ت فشار  نفط هاجد پنجی  ره جدار  6

 است؟ 

 - شاهد  خير      بلي         

  صاحبت 

 

اقاا ایله ت فشار  نفط بت طیز  آیا  نافذ ه ررزهاا 7

 شد  است؟ ررزگییا ه ر یاط  امئن

 - شاهد   خير       بلي        

  صاحبت

 

هاجد پنجی   شاهد   آیا اقاا ایله ت فشار  نفط 8

 است؟  

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 (آیا اقاا ایله ت فشار  نفط هاجد پیش اقاا ) آننیهم 9

 است ؟

 

 خير       بلي        

 - شاهد 

  صاحبت

 

راراا قوا ت، رهشویط ه  آیا اقاا ایله ت فشار  نفط 10

رر صورت هجور اقاا حمام اخنصاصط است؟ ) 

جلء ا لا ات  ، اهرژانسب ش رر ایله ت فشار  نفط 

  نیست.(

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

سیهیس بهداشنط  اقاا ایله ت  یا کانال اگلاستآ 11

فشار  نفط بت نحوا طیاحط شد  است کت رر راخل 
 خير       بلي        

 

 - شاهد 

  صاحبت
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عمو ط بیمارسناد  قهویت سیسنم اگلاستکانال 

 ق لیت نشور؟ 

 

رر صورقط کت بیمارسناد راراا بیش از یک اقاا  12

راراا سیسنم ایله ت فشار  نفط است، آیا هی اقاا، 

 ط  ه  نفک از یکدیگی )  کش( اخنصاصط اگلاست

 ؟باشد

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 150رر فاصلت  آیا   یج  کانال هاا اگلاست 13

 اند؟ یلیمنیا از کف اقاا قعبیت شد  

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

 کت است شد  قنظیم نحوا بت آننیهم هواا فشار آیا 14

 )  انندب راهیهها(  جاهر اها فضا نسبط فشار از

 باشد؟ کمنی پاسکال15

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 شد  طیاحط نحوا بت  بهداشنط سیهیس ررب آیا  15

  نشور؟ باز پیش اقاا رر کت است

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

 قنظیم نحوا بت بیمار بسنیا اقاا هواا فشار آیا 16

 پاسکال 15 اقاا پیش نسبط فشار از کت است شد 

  باشد؟ کمنی

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 طط رر) اقو ات صورت بت  نفط فشار اقاا ررب آیا 17

 شور؟  ط بسنت( ثانیت 5 حداکثی

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

 باز هنگام رر  نفط فشار ایله ت اقاا هرهرا ررب آیا 18

  یا ه نماید؟  ط حیکت خارج طیف بت قیجیحاً  شدد

   غلند؟  ط هم رها بی

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

آیا قغییی جییاد هواا اقاا ایله ت فشار  نفط رر حد  19

 بار رر ساعت قنظیم شد  است؟ 12

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا رطوبت نسبط هواا اقاا ایله ت فشار  نفط  رر  20

ررصد رطوبت نسبط  رر ز سناد( ه  30)  ینیممحد 

) ررصد رطوبت نسبط رر قابسناد( قنظیم شد  60

 است؟

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

قا  70آیا ررجت حیارت اقاا ایله ت فشار  نفط رر حد  21

 قنظیم  ط شور؟ ررجت فارنهایت 75

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

  هواساز  آیا اقاا هاا ایله ت فشار  نفط راراا  22

ررصد هواا اقاا ایله ت  100آیا  )   شنیک است؟

 ؟(قا ین  ط شوراز هواا قاز   فشار  نفط

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 است؟ HEPAآیا  دخل هواا خیهجط هاجد فیلنی  23

بت چت صورت  HEPAنگهداشت پیشگییانت فیلنی 

 ) رر سنود  الحظات قوضید رهید(.است؟

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت
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رر  دخل رریچت   HEPAرر صورت عدم هجور فیلنی  24

هواا خیهجط آیا رریچت هواا خیهجط  اقاا ایله ت 

 نیا نسبت بت باالقیین بام  10فشار  نفط رر ارقفاع

  جاهر  یار رارر؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا ررجت حیارت، رطوبت نسبط  ه فشار اقاا ایله ت  25

 ه ثبت کننیل ،بت صورت  سنمی پایشفشار  نفط 

  ط شور؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا  بت  نظور پایش ه کننیل ررجت حیارت، رطوبت  26

، از  انینور نسبط  ه فشار اقاا ایله ت فشار  نفط 

 ریدارا ه شنیدارا اسنفار    ط شور؟  آالرمهاجد 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

کننیل ررجت حیارت، فشار ه رطوبت نسبط اقاا آیا  27

 است؟ ه  انینور یکلاایله ت فشار  نفط از طییق 

بت نحوا نصب شد  است کت بیاا کارکناد   انینور

  ابلیت رسنیسط راشنت باشد؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

 یکلا است؟ از عدم  آیا اقاا ایله ت راراا ساکشن 28

بیگشت قیشحات رر سیسنم اطمیناد حاصل شد  

 است؟

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

قا ین اکسیژد بیمار بسنیا رر اقاا ایله ت فشار      آیا 29

 است؟ ساننیالاکسیژد  نفط از طییق 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

آیا بی رها ررب هرهرا اقاا ایله ت ، نوع  30

ایلهالسیود نصب شد  است)  منوعیتر  حدهریت  

عال ت هشدار  بی رها قیرر  یاجعین ه بیماراد با 

 ررب اقاا بیمار نصب شد  است؟(

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا رسنیسط بت هسایل حفاظت فیرا بیاا ارائت  31

 ، قسهیل شد  است؟ پیش اقااخد ت رر  کنندگاد

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

رهشویط ه قسهیالت بیاا شسنشوا  آیا رر آننیهم 32

 (   وجور است؟ اقو اترست ) شیی بازهیط ه یا 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

 آیا رر  فضاا بسنیا ایله ت رهشویطر  ریسپنسی 33

  وجور است؟   hand rub/ hand washبیاا رعایت 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت 

 

آیا  انینور بت نحوا نصب شد  است کت بیاا  34

 کارکناد  ابلیت رسنیسط راشنت باشد؟ 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا بی رها ررب هرهرا اقاا ایله ت ، نوع  35

ایلهالسیود نصب شد  است)  منوعیتر  حدهریت  
 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت
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قیرر  یاجعین ه بیماراد با عال ت هشدار  بی رها 

 بیمار نصب شد  است؟(ررب اقاا 

آیا بیاا ارائت خد ات بت بیمارر بیماراد بسنیا رر  36

اقاا ایله ت، کارکناد اخنصاصط رر نظی گیفنت  ط 

 شور؟

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

اهرژانس بی اساس هییایش  قیا ط  پیش اقااآیا رر 37

 پنجم  قجهیل ه رر رسنیس است؟  

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

 - شاهد  خير       بلي          وجور است؟   safety box   پیش اقااآیا رر  38

  صاحبت 

 

آیا بیمارسناد راراا رسنورا عمل ضد عفونط اقاا  39

ایله ت) فضا ه  قجهیلات اخنصاصط بیمار ( بعد از 

 قیخیص  ط باشد؟ 

 

 - شاهد  خير       بلي        

  صاحبت

 

آیا بیاا اقاا ایله ت بیا اضایارا قعبیت شد   40

 است؟ 

 - شاهد  بلط              خیی 

  صاحبت 

 

آیا بیمارسناد راراا  رسنورا عمل  دیییت ایمن  41

 لحفت ر ا بست بیماراد بسنیا رر اقاا ایله ت فشار 

  نفط است؟ 

 - شاهد  بلط              خیی 

  صاحبت

 

آیا رر پیش اقاا بین گثیف بیاا انداخنن  ا بست  42

 حفاظت فیرا  پارچت اا کثیف  وجور است؟

 - شاهد  بلط              خیی 

  صاحبت 

 

آیا بیمارسناد راراا رسنورا عمل ضد عفونط  ناسب  43

بت  بیاا  اقاا ایله ته قهویت  ناسب  کف  ، ساوح

 است؟ هیژ  پس از قیخیص بیمار 

 - شاهد  بلط              خیی 

  صاحبت

 

آیا بیمارسناد راراا  رسنورا عمل  دیییت ایمن  44

 هاا عفونط است؟  پسماند

 - شاهد  بلط              خیی 

  صاحبت

 

رر صورت  یا بت بیماراد بت صورت کوهورت، آیا  45

رسنورا عمل بسنیا بیماراد رر فضاا  شنیک 

 وجور بور  ، ه کارکناد ضمن آگاهط بت آد عمل  ط 

 نمایند؟

 - شاهد  بلط              خیی 

  صاحبت
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ستاني  هاي عفونتبا توجه به اهمیت روز افزون  شورها  سالمت  نظام که اخیراً  بیمار شي  به را ک مي  فرا جدي چال

 روزافزون افزايش ، ها، بیمارستان افزايش .خوانند

 سالمت خدمات از ناشي عفونت هاي بروز پزشكي متنوع خدمات به نیاز و میكروبي هاي مقاومت

راه انتقال بیماري از مهمترين روش هاي پیشااریري از ايزوالساایون بیماران بر اسااا  .ساااز  مي ناپذير اجتناب را

اشاااعه بیماري ها موبااوب مي شااو  که  ر کنار رعايت ساااير موازين پیشااریري و کنترل عفونت مي تواند  ر جهت 

با توجه به ، شرايط موجو  و وضعیت بروز و شیوع بیماري هاي      ر اين راستا  موثر باشد.  کنترل بیماري هاي واگیر

شتي بین المللي     واگیر  و  شدن مقررات بهدا ستاي اجرايي  سي/ قطره اي و     " ر را ستاندار هاي اتاق هاي ايزوله: تما ا

 ، به پیوست جهت استوضار ارسال مي شو . تنفبي فشار منفي

 راستاي اجراي اقدامات پیشریرانه و کنترلي بیماري هاي واگیر

 هاي عفونتناشااي از  اقتصااا ي و اجتماعيو بار  عوارضاحتراماً همانرونه که مبااتوضاار مي باشااید  ر حال حاضاار  

ستاني  صلي ترين  غدغه ها  بیمار سالمت   ي  ر مراکز  رماني ، يكي از ا بوب  نظام هاي  شو    مو بتم   که مي  سی   توجه 

  نوپديد و بازپديد يهاي بیمار ظهورهاي مديريتي نظام سااالمت را  ر ساارتاساار  نیا به خو  معطوه نمو ه اساات.    

واحتمال وقوع طغیان بیماري هاي واگیر خطرناک با اهمیت گزارش  هي  ر حیطه  مقررات بهداشاااتي بین المللي،   

رعايت  قیق و همه جانبه موازين پیشاااریري و کنترل عفونت را  ر راساااتاي حفاظت بیماران، مالقات کنندگان و        

 کارکنان الزامي مي نمايد.  

ن متناساااا با راه انتقال بیماري هاي واگیر، رعايت احتیاطات اساااتاندار  و مبتني بر با توجه به اين که ايزوالسااایون بیمارا

روش انتقال و تهويه مناسا فضاهاي بهداشتي  رماني از ارکان اساسي  ر پیشریر و کنترل عفونت موبوب مي شو  ، به          

رخدا هاي بهداشتي لزوم افزايش و   مللي و ضرورت آما گي کشور  ر مقابله با  بهداشتي بین ال منظور اجرايي شدن مقررات  

ست .     ضاهاي ايزوله الزامي ا ست ارتقاء ظرفیت ف بي      "به پیو سي/ قطره اي و تنف ستاندار هاي اتاق هاي ايزوله: تما ا

فشار منفي، جهت استوضار و  ستور اقدام مقتضي ارسال مي شو . خواهشمند است  ستور فرمايید نببت به               

يزوله موجو  و ساااخت فضاااهاي ايزوالساایون متناسااا  با ظرفیت پذيرش و  ارتقاء اسااتاندار هاي فضااا هاي ا

 ببتري بیماران  
 


