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 مقدمه

 مرکز عفونت کنترل های مشی خط و ها دستورالعمل با که است شایسته و خرسندیم نمودید بکار شروع مرکز این در اینکه از گرامی همکار

 مددجویان بهتر چه هر رسانی خدمت در را ما آموزشی بسته این در موجود نکات بستن کار به و گیری یاد با که امیدداریم ما .شوید آشنا

 .میگردد جدید ویرایش کتابچه یکبار سال هر ، میباشد پیشرفت حال در سرعت با علمی مطالب نجاییکهآ از است ذکر قابل. نمایید یاری

 

 تاریخچه کنترل عفونت در مرکز شهید رجایی

 در عفونت کنترل سوپروایزر عنوان به را بالینی سوپروایزران از نفر یک رسما 1377 سال از بیمارستانی عفونت کنترل لحاظ به مرکز این

 .نمود فعالیت به شروعرییس کمیته کنترل عفونت  عنوان به دائم بطور پاتولوژی متخصص و علمی هیات عضو یکنفرو با حضور  گرفت نظر

 اساس بر کدام هر که شد گرفته نظر در عفونت کنترل رابط عنوان به نظر مورد شرایط احراز با یکنفر بخش هر از امور برخی انجام جهت به

 .است گردیده اشاره آن به عفونت کنترل رابطین وظایف شرح در که. میباشند دار عهده را عمومی امور برخی و خاص وظایف بخش نوع

اموری که توسط واحد پیشگیری و کنترل عفونت  در این مرکز به انجام می رسد به صورت کلی شامل بیماریابی با عفونت های 

در بیمارستان و انجام پژوهش در این زمینه، آموزش در زمینه راههای کنترل   out breakبیمارستانی، شناخت و بررسی علل ایجاد 

عفونت بیمارستانی، تدوین دستورالعمل ها و خط مشی های مربوطه و نظارت بر اجرای آن، نظارت عالی بر بهداشت مرکز جهت پیشگیری 

به بیماریهای منتقله و مواجهات شغلی و انجام مشاوره در  از عفونت ها ، برنامه ریزی جهت سالمت کارکنان در زمینه پیشگیری از ابتال

  زمینه محافظت کارکنان یا بیماران در برابر عفونت های بیمارستانی است.

 واحد با عفونت کنترل واحد میگردد توصیه بیمارستانی عفونتهای از پیشگیری ،جهت درمانی امور کلیه انجام در بهداشت رعایت آنجاییکه از

 کنترل آموزشی کالسهای الزم های هماهنگی از پس جهت همین به. میباشد تنگاتنگی ارتباط در(  کارکنان و پرستاری پزشکی،)آموزش

 .میرسد کارکنان کلیه اطالع به مربوطه واحدهای طریق از عفونت

 

 

 

 ساختار و شرح وظایف کمیته کنترل عفونت:
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 عفونت کنترل روشهای و ها مشی خط منظم مرور و رسانی روز به. 1

 برنامه اثربخشی و بیمارستان از شده کسب عفونتهای مراقبت نظام های داده تحلیل و منظم آوری جمع. 2

 مربوطه های واحد/  بخشها تمامی در کمیته، در شده تأیید روشها و ها مشی خط اجرای بر نظارت. 3

 مربوطه ی واحدها/  ها بخش ارشد مدیران به بیمارستانی های عفونت اطالعات نتایج انتقال بر نظارت. 4

 مقررات( قوانین و چارچوب )در بیمارستان از خارج عمومی بهداشت و سالمت های سازمان به بیمارستانی های عفونت گزارش. 5

 متبوع وزارت دستورالعمل مطابق جدید، موارد و واگیر غیر واگیر، بیماریهای گزارش. 6

 مرکزی استریل واحد توسط پکها سازی آماده و صحیح استریل بر نظارت. 7

 بیماران آلوده وسایل و البسه صحیح دفع و امحاء بر نظارت. 8

 ... و بیماران وسایل و البسه درمانی های محیط از های دوره کشتهای انجام. 9

 عفونی بیماران از پرستاری و پزشکی مراقبتهای نحوه بر نظارت.  11

 ای دوره ومعاینات واکسیناسیون انجام و کارکنان بهداشتی پرونده تشکیل.  11

 شستشو جهت غیرعفونی از عفونی البسه تفکیک بر نظارت.  12

 در ها ارگانیسم مقاومت این و حساسیت بررسی و موجود های ارگانیسم میکرو مستمر بررسی بیمارستانی عفونتهای وضعیت تشخیص.  13

 تدابیرالزم وایجاد میکروبیال آنتی داروهای مقابل

 ایجاد از پس اقدامات و پیشگیری برای وراهکارهایی شغلی خطرات بررسی.  14

 بیمارستانی عفونت کنترل درحیطه کارکنان آموزش.  15

 عفونی های زباله ویژه به بیمارستانی های زباله جداسازی نحوه بر نظارت.  16

 پروفیالکسی بیوتیک آنتی نظر از بیماران های پرونده بررسی.  17

 بیمارستانی عفونتهای موارد دهی گزارش صحیح نحوه بر نظارت.  18

 :عفونت كنترل كميته اعضاء تركيب
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 :بیمارستان عفونت کنترل تیم( الف

  عفونت کنترل (کارشناس1

  عفونت کنترل (پزشک2

 :بیمارستان عفونت کنترل کمیته( ب

  بیمارستان عفونت کنترل تیم .1

 بیمارستان ریاست .2

  بیمارستان مدیریت .3

 بیمارستان مدیر پرستاری .4

  محیط بهداشت کارشناس .5

  آزمایشگاه سوپروایزر .6

 ی ویژه سرپرستاران بخش ها .7

 سرپرستاران بخش ها .8

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار .9

 کارشناس بهداشت حرفه ای .10
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 عفونت ها در سطح بیمارستان به سه گروه می توان تقسیم کرد
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 (NNIS) بیمارستانی های عفونت مراقبت نظام

 های عفونت مراقبت کشوری نظام بوده، بیمارستانی های عفونت شده استاندارد تعاریف دارای که مراقبتی روشهای بهترین از یکی

 مراقبتی نظام این که میباشد National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)بیمارستانی یا 

 توصیف و (پایش فرایند طی فعال و سیستماتیک صورت به بهداشتی های داده و اطالعات تفسیر و تحلیل تجزیه و اوری، جمع از عبارتست

 کنترل و عمومی بهداشت به مربوط های وبرنامه مداخالت ارزیابی و بکارگیری -طراحی جهت امده بدست بهداشتی اطالعات واقعه یک

 .گیرد می قرار مورد استفاده بیمارستانی های عفونت

 

 .شود می آسیب دچار زا بیماری عامل تکثیر و رشد و تهاجم دلیل به میزبان که است ای پدیده معنای به :عفونت

 تفاوت کلونیزاسیون ، عفونت و ناقل بودن

  :( در بدن میزبان بدونه ایجاد عفونت می باشد.میکروارگانیسمبه معنای رشد و تکثیر عامل عفونی )کلونیزاسیون 

  : افرادی که کلونیزاسیون آنها با میکروارگانیسم ها می تواند بالقوه منجر به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شود.ناقل 

 ( بیماریزاییPathogenicity : ) چگونگی و میزان توانایی برای تهاجم به بافت ها جهت ایجاد عفونت را نحوه پاتوژنیستی یا

 چگونگی بیماریزایی آن عفونت گویند.

 ویرالن(سVirulence : ).شدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیماری زا را میزان ویرالنس آن می گویند 

 ( وکتورVector : ) منظور پشه، مگس و امثال آن است که گاهی منجر به انتقال عفونت )عامل عفونی( می شوند . گرچه این

 راه انتقال در عفونت های بیمارستانی شایع نیست.

 ( مخزنReservoir : ) محلی است که عامل عفونی می تواند در آنجا زنده مانده و رشد و تکثیر نماید مانند خود انسان ، حیوان

 و ....، خاک، آب 

 وسایل بیجان: (Fomite)  نتقال یا مخزن یا منبع عفونت است که می توانند به عنوان راه ا شامل وسایل یا مواد مختلفی

 عمل کنند.
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 مشخص دوره ای طی یا( بعد ساعت 72 الی48)  بیمارستان در بیمار پذیرش از پس که میشود گفته عفونتی به بیمارستانی عفونت          

 در. باشد داشته قرار نباید خود نیز نهفتگی دوره در و نداشته وجود بیمار پذیرش زمان در و دهد رخ بیمار ترخیص از پس( روز 30 تا 10) 

 از پس یکسال تا میتواند بیمارستانی شود عفونت گذاشته کار Implant) خارجی) جسم بیماران بدن در جراحی، اعمال بدنبال که صورتی

 .بپیوند وقوع به اعمال، اینگونه
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 سه گروه اصلی عفونت های بیمارستانی شامل:

 عفونت ادراری : -الف

 UTI- SUTIعفونت ادراری عالمت دار کد:  .1

 UTI-ASBعفونت داراری بدون عالمت کد:  .2

سایر عفونت های سیستم ادراری ) کلیه ، میزنای، مثانه، پیشابراه و بافت های احاطه کننده پشت صفاقی یا فضای اطراف کلیه(  .3

 SUTI-OUTکد: 

 عفونت محل زخم: -ب

بجز عفونتی که به دنبال گرافت بای پس عروق کرونر با برش  SSI-(SKIN)عفونت محل عمل جراحب )عفونت سطحی( کد:  .1

 گزارش کنید.  SKNLو اگر در ناحیه پا باشد با کد  SKNCسینه و پا به وجود می آیدکه اگر عفونت در ناحیه سینه باشد با کد 

ت بای پس عروق بجز عفونتی که به دنبال گراف SSI-(ST{Soft Tissue})عفونت محل عمل جراحی )عفونت عمقی( کد :  .2

)بافت نرم سینه ( یا اگر در پا )دهنده  STCکرونر یا برش سینه و پا به وجود می آید که اگر عفونت در سینه به وجود بیاید از کد 

 )بافت نرم پا( استفاده می کنیم.  STLرگ ( باشد از کد 

 SSI –ای مورد نظر( عفونت محل عمل جراحی) اعضای داخلی ، فضاهای بین اعضا( کد :)ارگان / یا فض .3

 PNEU-PNEUعفونت پنومونی :کد -ج

 BSI-LCBIعفونت خونی ثابت شده در آزمایشگاه :کد -د

 BSI-CSEPعفونت سپسیس بالینی : کد 

 42)  ادراری دستگاه عفونت بیمارستانی، عفونتهای انواع بین در ولی گردد عفونت دچار بیمارستان، در میتواند انسان بدن اعضای از یک هر

تا  5 خون گردش دستگاه عفونت و ،%( 24)  جراحی زخم از ناشی عفونت ،%( 20 تا%  15)  پنومونی یا تحتانی تنفسی عفونت دستگاه ،%(

 بیمارستانی عفونتهای ترین کشنده پنومونی و شایعترین ادراری، عفونت شده، انجام بررسیهای طبق. برخوردارند خاصی اهمیت از 10%

 عفونت میزان .میباشد بیماران مرگ اصلی علت خون، گردش دستگاه بیمارستانی عفونت مراکز، بعضی از در میشوندگرچه محسوب

 هزینه ای اتالف به بیمارستانی عفونت افزایش یافته است سالیانه %36،  1995سال تا سال  20طی  و بوده متغیر %10تا  2.5از بیمارستانی

 است گردیده منتسب میر، و مرگ %3 به و میانجامد مبتال بیماران %1 مرگ به مستقیم طور به شده، منجر کاآمری در دالر بیلیون 5 معادل

 عفونت مسبب عوامل باکتریها اکثرموارد، در بررسیها طی. میشود بیمارستان در بیماران بستری مدت طول افزایش روز 30 تا 1 باعث و

 و اطفال گروه در میکروب شایعترین) آرئوس استافیلوکوک ،(بالغین در باکتری شایعترین) اشریشیاکولی باکتریها، در بین و بوده بیمارستانی
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 یا و مستقیم تماس عفونت، انتقال راه مهمترین هستند، میکروارگانیسمها شایعترین کلبسیال، و آئروژینوزا، انتروکوک پسودومونا ،(نوزادان

 بیمارستانی، عفونت کنترل های کمیته نمودن فعال از عبارتند بیمارستانی عفونت کنترل استراتژیهای .است بیمارستان در مستقیم غیر

 مناسب جداسازی دستها، شستن بر تاکید عفونت، کنترل پرستاران بویژه و کارکنان بیمارستانی، آموزش عفونت مراقبت نظام برقراری

 از مراقبت زباله، بهداشتی دفع سازی، سترون و گندزدایی اصول و نکات الزم، رعایت مداخالت انجام و گیری همه موارد ارزیابی بیماران،

 تمهیدات، تمام بکارگیری علیرغم که است ذکر شایان. وسیع الطیف بیوتیکهای آنتی مصرف محدودیت و آنها ایمنسازی و کارکنان

 . هستند پیشگیری قابل موارد سوم یک در تنها بیمارستانی عفونتهای

 :از عبارتند بيمارستانی عفونتهاي به بيماران كننده مستعد عوامل

 (مسن افراد نوزادان،) بیمار سن( 1

 (نوتروپنی سرطان، کلیه، نارسایی ریه، انسدادی مزمن بیماری ملیتوس، دیابت کبدی، سیروز) عضو نارسایی مانند ای زمینه بیماری( 2

 (.تغذیه سوء ایمنی، دستگاه کننده سرکوب داروهای با درمان ایدز،) اکتسابی یا مادرزادی ایمنی نقص( 3

 ویروسی عفونتهای مقابل در پذیری آسیب( 4

 مخاطی و پوستی بیماریهای متمکن، کاتترهای اندوسکوپی، جراحی، سوختگی، تروما، بدنبال مخاطی جلدی دفاعی سد در اختالل( 5

 . میگردد منجر ریوی تهویه کاهش یا سرفه سرکوب به که Sedation آلودگی خواب ایجاد ( بیهوشی،6

انتخاب  بیمارستانی، فلور جایگزینی مقابل در مقاومت کاهش و بدن مقیم فلور تغییر) اسید آنتی بیوتیک، آنتی داروهای از استفاده( 7

 (.مقاوم بالقوه انواع و بیوتیکها آنتی به مقاوم و یافته جهش و قارچهای باکتریها

 .طلب فرصت قارچهای و باکتریها ناقلی حالت بروز نتیجه در و فلور شدن کلونیزه( 8

 ایمنی دستگاه سرکوب بدنبال آنها مجدد فعالیت و خاموش و نهفته عفونتهای( 9

 

 UTIادراري  دستگاه عفونت

 می جای به خود از را مشکل کمترین آیندو می حساب به درمان نظر از آنها آسانترین عمدتا و هستند بیمارستانی عفونتهای شایعترین

 .در صد از عفونت های گزارش شده در بخش های ویژه را شامل می شود %30بیش از   .گذارند

 : شامل باشند می همراه بیمارستان در عفونت نوع این ایجاد با اساسی خطر عامل چهار 
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 بودن مونث( 1

 ادراری کاتتریزاسیون مدت طول( 2

 سیستمیک های بیوتیک آنتی فقدان( 3

 کاتتر از مناسب مراقبت نبود( 4

 ای دنده زاویه حساسیت یا پهلو درد خصوص به و سیتوز ادرار؛لکو ؛تکرر ادرار سوزش ؛تب؛ اند داشته ادراری کاتتر روز چند که بیمارانی در

 مربوط های نشانه یا عالیم بدون تب به مبتال بیماران در.باشند می پیلونفریت یا مثانه عفونت کننده مطرح “قویا( ورتبرال کوستو)مهره ای

 تلیالی اپی های سلول بدون سفید های گلبول وجود قبیل ؛از ادراری عفونت کننده مطرح فرعی های یافته دنبال به ادراری باید دستگاه به

 تشخیص جهت مهم اقدامات از یکی نیز ادرار کشت انجام .بود ادرار تجزیه آزمایش در نیتریت یا لکوسیت استراز ؛یا ادراری رسوب در

 کشت آلودگی اثر بر زیاد احتمال به کشت ادراری در میکروارگانیزم سه یا دو آمدن بدست که است حالی در این.است ادراری های عفونت

 . شود تکرار است بهتر وکشت افتاده اتفاق

 است Coli-E کولی اشرشیا شود می ادراری عفونت باعث که ارگانیزم میکرو شایعترین

 : تذکرات

 نیست ادراری عفونت تشخیص برای قبولی قابل آزمایشگاهی تست ادراری، کاتتر نوک از مثبت کشت . 

 (.تمیز روش به آوری جمع یا کاتتریزاسیون مانند) داد انجام مناسب روشهای با باید را ادراری کشت 

 داد انجام عانه فوق آسپیراسیون یا کاتتراسیون از حاصل ادرار از باید را ادراری کشت نوزادان، در. 

 کاتتریزاسیون طریق از آسپتیک طور به که های نمونه با باید و بوده اعتماد قابل غیر کیسه، در ادرار نمونه از ادراری مثبت کشت 

 . شود تأیید آمده، دست به فوق عانه آسپیراسیون یا

 

 :برسانیم حداقل به را ادراری های عفونت شیوع احتمال توانیم می زیر ساده راهکارهای اتخاذ با

 .شود انجام استریل باید کاتتریزاسیون پروسیجر- 1

 وسایل استریل دستکش پوشیدن از قبل نفره یک صورت به کار انجام و پرسنل کمبود صورت در ولی شود انجام نفره 2 باید پروسیجر- 2

 .کنید آماده را
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 پوستی عوارض به توجه با لذا ندارد وجود سالین نرمال با شستشو و بتادین با موضع ضدعفونی بین چندان تفاوتی جدید تحقیقات در- 3

 در  آقایان در مثانه کاتتریزاسیون از قبل و کرد کاتتریزاسیون به اقدام سپس و شستشو سالین نرمال با بخوبی را موضع می توان بتادین

 نمود. تزریق سرنگ با ژل زایلوکائین سی سی 10 مجرا

 .کنید ثابت بیمار شکم یا و ران به چسب با آنرا کاتتر شدن کشیده از جلوگیری جهت فولی نصب از پس- 4

 از بگ یورین شدن پر صورت در و شود خودداری بگ یورین کردن جدا از و ماند می باقی بسته همیشه بگ یورین و فولی سیستم- 5

 .نمائید ادرار تخلیه به اقدام پایین بگ شیر طریق

 و چهارپایه و صندلی یا بخش کف روی بر بگ یورین گذاشتن از و گیرد قرار مثانه به نسبت تری پایین سطح در همیشه بگ یورین- 6

  شود. وصل هنگر به حتماً بگ یورین شود و خودداری…

 .شود انجام کاتتر اطراف و پرینه شستشوی شیفت هر در- 7

 .نمایند مصرف آب لیوان 8 الی 7 نبودن ، روزانه NPOدر صورت  دارند فولی که بیمارانی- 8

 مربوطه گزارش شود پزشک به بیماران در تب یا و ادرار شدن کدر و هماچوری مانند غیرعادی موارد - 9

 مخصوص ثبت شود جای در کاردکس در فولی نصب تاریخ -10

 .شود انجام فولی از مراقبت شیفت هر در:  توجهسوند تعویض شود. ... عفونت،انسداد، بالینی اندیکاسیون درصورت - 11

 .گردد ارسال کشت جهت فوراً  و تهیه ادرار نمونه ، عفونت های نشانه وجود صورت در- 12

 تا لوله هرگاه. یابد جریان لوله در آزادی به ادرار باید شود جلوگیری عفونت از اینکه برای. شود جمع لوله در ادرار که داد اجازه نباید- 13

 .ماند می راکد لوله های حلقه و ها قوس در ادرار مقداری وسیله بدین و شود می تخلیه اختالل باعث بچرخد دور خود یا بخورد

 فواصل در ادرار حجم بودن زیاد صورت در یا) یکبار ساعت 8 هر حداقل را کیسه درون ادرار باید ها باکتری ازدیاد از پیشگیری برای -14

 .تخلیه کرد( کمتر

 : پنومونی یا تنفسی عفونت

 لوله که کسانی بخصوص شوند می بستری ICUدر  که هستند آنهایی دارند را بیمارستانی پنومونی به ابتال خطر بیشترین که بیمارانی

؛   مسن شود ؛بیماران می گذاشته برایشان ای معده بینی های لوله و شود می مختل هوشیاریشان شوند؛سطح می تراشه داخل گذاری

 H 2مسدود کننده های  که فوق بیماران از یک هر و دارند قرار عمل از بعد مراقبت تحت که ریه ، بیمارانی مزمن بیماری به مبتال بیماران
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 مرگ میزان..  باشد بیشتر برابر 20 تا 10 است ممکن پنومونی بروز ونتیالتور هستند ؛ میزان زیر که بیمارانی در .کنند دریافت اسید آنتی یا

 علت به یا و تراشه داخل لوله کاف کنار از باکتری نشت علت به باشند ونتیله که بیمارانی .است صد در 33 حدود بیمارستانی پنومونی ومیر

 معرض ایند؛در می در معلق صورت به ونتیالسیون هنگام و اند شده مرطوب کننده؛متراکم و نبوالیزر های دستگاه در که هایی باکتری

 تب دچار “جدیدا بیمار که شود انگیخته بر پنومونی به شک باید وقتی ICU در بستری غیر بیماران در .هستند پنومونی به خطر

 ترین عمده بیمارستانی پنومونی در .شود پیدا اش سینه قفسه رادیوگرافی در جدیدی انفیلتراسیون  و باشد شده خلط تولید و ،سرفه،لکوسیتوز

 بیمارستانی پنومونی ارگانیزمهای مسبب شایعترین.است منفی گرم هوازی های ارگانیزم دارد وجود نگرانی آنها به نسبت که هایی ارگانیزم

 .باشند می باکتر انترو های سوش و پنومونیه طالیی ، کلبسیال ، استافیلوکوک آئروژینوزا پسودومونا

 عبارتند از : VAPاصول کلی در پیشگیری از 

 درجه ( در صورتیکه کنتراندیکاسیون درمانی نداشته باشد 45تا  30) باال بردن سر تخت بیمار 

 کاهش کلونیزاسیون دهانی، حلقی از طریق استفاده از محلول های دهانشویه 

 )ارزیابی روزانه بیمار جهت جدا نمودن هر چه سریعتر وی از دستگاه )طبق دستورالعمل جداسازی بیمار از ونتیالتور 

 انشویه و ساکشن دهان(مراقبت دهانی حلقی )ده 

  سی سی تا حدی که از اطراف لوله نشت هوا نداشته  2-4سانتی متر آب )حدود  20تنظیم فشار کاف لوله داخل تراشه به میزان

 باشد(

 شستن دست ها قبل و بعد از تماس یا هرقسمت از ونتیالتور 

 .لوله گذاری داخل دهانی به لوله گذاری بینی ارجح است 

 : (SSI) جراحی زخم محل عفونتپیشگیری از 

 صد در 30-25 جراحی زخم محل عفونت چه اگر. کرد بررسی دقت به را زخم محل باید بیمار یک در جراحی عمل از بعد تب ارزیابی در

 در کوتاهی مدت به بیماران که هنگامی بخصوص عفونت این واقعی میزان تعیین ولی شود می شامل را بیمارستانی های عفونت موارد

  .است مشکل می شوند بستری بیمارستان

 اصول کلی در پیشگیری از عفونت محل عمل جراحی عبارتند از :

 کنترل قند خون در بیماران دیابتی 

 کاهش مدت زمان بستری قبل از جراحی 

 آموزش به بیمار جهت ترک سیگار 
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  شود فقط با استفاده از ماشین ریش تراش این کوتاه نمودن موهای محل جراحی در کوتاهترین زمان قبل از عمل توصیه می

 کار انجام گردد)استفاده از تیغ ممنوعیت دارد(

 .دوش گرفتن شب قبل از جراحی سبب کاهش کلونی میکروارگانیسم های روی پوست می گردد 

  شستن محل هایی که قرار است برش جراحی در انجا صورت گیرد با محلول کلرهگزیدین قبل از عمل 

 زی پوست در اتاق عملآماده سا 

  رعایت بهداشت دست در اتاق عمل 

 استفاده از آنتی بیوتیک پروفیالکسی 

  رعایت نکات آسپتک حین عمل جراحی و حین تعویض پانسمان 

 و انتروکوك اپیدرمیدیس، کوك اورئوس،استافیلو استافیلوکوك جراحی زخم محل عفونت در ها ارگانیزم شایعترین

 .باشند می هوازی بی های باکتری

 (: باکتریمی) خون گردش دستگاه عفونت

 .بدن از دیگری جای در عفونت وجود بدون خون، از پاتوژن یک کردن جدا از است عبارت اولیه باکتریمی

 آلودگی موجب که است پوست فلور های ارگانیزم از واقعی پاتوژنهای افتراق دارد وجود باکترمی اهمیت ارزیابی در که مشکالتی از یکی

 هایی ارگانیزم زیرا کند می پیدا اهمیت عروقی داخل ثابت کاتتر یک از ناشی عفونت تشخیص در بخصوص مشکل این. شده اند ها نمونه

 .شوند می نیز عفونت باعث شایعی بطور منفی گوالز کوا های استافیلوکوک “مثال می باشند مستقر پوست در که

 خون اصول کلی در پیشگیری از عفونت گردش

 شستن دستها قبل و بعد از تماس با کاتترهای ورید مرکزی و شریانی ویا پانسمان آن 

 استفاده از ماسک، دستکش استریل ، گان استریل و شان استریل حین کارگذاری کاتتر مرکزی 

 کش تمیز حین کارگذاری کاتتر محیطاستفاده از دست 

  یا بتادین، محلول کلرهگزیدین در الکل( و خشک شدن پوست  %70کننده )الکل ضدعفونی محل کار گذاری کاتتر با ماده ضدعفونی

 قبل از کارگذاری کاتتر

  عدم تماس محل کارگذاری با دست 

 .در کاتترهای مرکزی ، کاتتر ساب کالوین ارجحیت دارد 

 کنترل و ارزیابی روزانه کاتتر 
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. 

 

 

 تزریقات ایمن 

 .شود انجام خوراکی و تزریقی داروی نوع هر دادن و کردن آماده از قبل دستها شستشوی- 1

 .گردد خودداری اکیداً یخچال در و کوتاه زمان در حتی سرنگ داخل در تزریقی داروی هرگونه نگهداری از- 2 

 که شود دقت سرنگ داخل به دارو کشیدن موقع در و گردد حل یا شده کشیده مجزا سرنگ بوسیلۀ فقط باید تزریقی داروی نوع هر- 3

 .نکند پیدا تماس بدنۀ پیستون با دست

 .باشد می ممنوع اکیداً مشابه یا مختلف داروی نوع چند کردن حل یا کردن آماده جهت مشترک سرنگ از استفاده- 4

 دارو دیگر سرنگی با و شده حل دارو سرنگ یک با باید وریدی شکل به تزریقی ویالهای مورد در میکروبی، آلودگی از جلوگیری جهت- 5

 .تزریق گردد بیمار به

 .شود عمل بدقت و توجه دارو سازنده کارخانۀ دستور طبق شدن حل از پس دارو نگهداری شرایط و نحوه به- 6

 .شود درج ساعت و تاریخ آنها روی حتماً باشند می نگهداری به مجاز سازنده کارخانۀ دستور براساس شدن حل از پس که داروهایی- 7

 .شود رعایت دقیق بطور… و نور از محافظت ، مناسب دمای حفظ قبیل از داروها نگهداری شرایط- 8

 اقدامات حتماً دارد… و حیاتی عالئم نور،کنترل از تزریق مسیر محافظت نظیر خاص مالحظات به نیاز داروها از برخی تجویز چنانچه- 9

 .گردد انجام الزم

 ضدعفونی محلول با باید و باشد نمی استریل وجه هیچ به سرمها در سرم ست کردن وارد محل و تزریقی ویالهای الستیکی درب- 10

 .شود عفونی ضد کردن استفاده قبل از مناسب کنندة

 محفظۀ شدگی از جمع جلوگیری و تزریق سرعت افزایش جهت تزریقی سرمهای پالستیکی محفظۀ به سوزن زدن و کردن سوراخ از -11

 به مجهز که سرم ستهای از و اکیداً اجتناب شود می محفظه داخل استریل محلول به محیط استریل غیر هوای ورود موجب که پالستیکی

 .گردد استفاده مشکل این شدن برطرف جهت باشند می فیلتر



 

17 
 

 توسط شده ایجاد بندی بسته با دارو و شده اجتناب دارو با دست مستقیم تماس از کپسولها و قرصها ویژه به خوراکی داروهای مورد در-12

 .شود داده قرار بیمار اختیار در شرکت سازنده

 خودداری دارو شدن آلوده نیز و اشتباه هرگونه از پیشگیری لحاظ به مجدد استفاده جهت شده شکسته قرصهای مابقی نگهداری از- 13

 .شود

 

 

 

 نام دارو زمان ماندگاری

در دمای اتاق نگهداری  ساعت 24محلول حاصله باید بالفاصله مصرف شود محلول آماده برای 

  شود. .
 آسیکلوویر

 ویال آمپی سیلین  ساعت در یخچال قابل نگهداری می باشد .4یک ساعت در دمای اتاق و 

 ویال آمنی پک  محلول حاصله باید بالفاصله مصرف شود ، باقیمانده قابل نگهداری نمی باشد .

 ویال اریترومایسین  می باشد .ساعت در یخچال قابل نگهداری 24ساعت در دمای اتاق و 8

 ویال استروپتومایسین  داروی رقیق شده باید بالفاصله مصرف شود .

 ویال ایمی پنم  محلول حاصله باید بالفاصله مصرف شود ، باقی مانده قابل نگهداری نمی باشد .

دمای یخچال ساعت در دمای اتاق به دور از نور و به مدت یک خفته در  24داروی حل شده به مدت 

  پایدار است. داروی رقیق شده بالفاصله بعد از رقیق شدن مصرف شود .
 Bآمپول آمفوتریسین 

 Gویال پنی سیلین   ساعت در دمای اتاق و یک هفته در یخچال قابل نگهداری می باشد . 24داروی رقیق شده 

 آمپول پنتوپرازول ساعت قابل نگهداری می باشد 12

 ویال تیوپنتال ساعت در یخچال قابل نگهداری می باشد . 24محلول حاصله تا 

 ویال سفازولین ساعت در یخچال قابل نگهداری می باشد.48ساعت در دمای اتاق و  24

 ویال سفپیم ساعت در دمای اتاق و یک هفته در یخچال قابل نگهداری می باشد .24

 ویال سفتازیدیم می باشد .ساعت در دمای اتاق و یک هفته در یخچال قابل نگهداری 24

 ویال سفتریاکسون ساعت در یخچال قابل نگهداری می باشد . 72ساعت در دمای اتاق و 24

ساعت در یخچال قابل نگهداری  48ساعت در دمای اتاق ( و  24ساعت در دمای اتاق)کمتر از 16

 می باشد .
 ویال سفتی زوکسیم

 ویال سفوتاکسیم قابل نگهداری می باشد .روز در یخچال 10ساعت در دمای اتاق و 24
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 ویال سوکسینیل کولین ساعت در یخچال قابل نگهداری می باشد.24محلول حاصله تا 

 ویال کلوگزاسیلین ساعت باید مصرف شود . 1حداکثر ظرف 

 ویال گان سیکلوویر ساعت در یخچال قابل نگهداری می باشد .24ساعت در دمای اتاق و تا 12

 ویال متیل پردنیزولون در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد .ساعت 48

 ویال مروپنم داروی رقیق شده بالفاصله باید مصرف شود .

 ویال وانکومایسین روز در یخچال قابل نگهداری می باشد .14ساعت در دمای اتاق و 4

 ویال هیدروکورتیزون روز در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد  3پس از انحالل در صورت حفاظت کامل از نور تا 

 آمپول آمیکاسین ساعت در یخچال پایدار است. 48ساعت در دمای اتاق و به مدت  24داروی رقیق شده تا 

ساعت در دمای یخچال پایدار  48ساعت در دمای اتاق و تا  8تا  NSداروی رقیق شده با سرم 

 است.
 آمپول آمپی سیلین

ساعت در دمای یخچال پایدار  48ساعت در دمای اتاق و تا  8تا  NSداروی رقیق شده با سرم 

 است.
 آمپول آمپی سیلین

ساعت در دمای یخچال پایدار  48ساعت در دمای اتاق و تا  8تا  NSداروی رقیق شده با سرم 

 است.
 آمپول آمپی سیلین سولباکتام

ساعت در دمای یخچال پایدار  48ساعت در دمای اتاق و تا  8تا  NSداروی رقیق شده با سرم 

 است.
 آمپول آمپی سیلین سولباکتام

 سیپروفلوکساسین ویال روز در یخچال پایدار است. 14داروی رقیق شده تا 

 آمپول کلیندامایسین ساعت در دمای اتاق پایدار است. 16محلول رقیق شده تا 

 آمپول جنتامایسین ساعت در دمای اتاق پایدار است. 24داروی رقیق شده تا 

 ویال مترونیدازول ساعت مصرف شود. نگهداری در یخچال باعث رسوب می شود. 24داروی رقیق شده طی 

ساعت در  24ساعت در یخچال و داروی رقیق شده  48ساعت در دمای اتاق،  24شده تا ویال باز 

 دمای اتاق و یک هفته در یخچال قابل نگهداری است.
 ویال پیپراکتام)پیپیراسیلین +تازوباکتام(

 ویال تیکوپالنین بهتر است محلول آماده بالفاصله مصرف شود.
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 ونت درمان قزوین توسط معا 98سال دستورالعمل اتصاالت ابالغی 
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  بیمارستان در بیماران جداسازی یا ایزوالسیون

به (  عفونت با کلونیزه وچه عفونت به مبتال چه) ازبیماران ها میکروارگانیسم ازانتقال دربیمارستان،جلوگیری بیماران ازجداسازی هدف

 ازمراقبت مانع است ممکن و بوده گیر و پرهزینه وقت بیماران جداسازی که ازآنجایی .است پزشکی پرسنل و کنندگان سایربیماران، عیادت

 وبروزناخوشی بیماری انتقال سازی،امکان جدا اصول رعایت عدم دیگردرصورت طرف از . رود بکار ضروری درمواقع باید بیماران گردد، فقط

 براساس احتیاط“و“استاندارد های احتیاط“قسمت بردو مشتمل جداسازی اصول رعایت با.داشت خواهد وجود مرگ ومیر در سایر بیماران و

 .نمود جلوگیری فوق بروزمشکالت از می توان“بیماری انتقال راه

 

 Personal Protective Equipment (PPE فردی  ) حفاظت وسایل

 پالستیکی بند پیش      

 دستکش 

 کفشی رو 

 کاله  

 عینک/صورت محافظ  

 ماسک  

 گان 

 

  فردی حفاظت وسایل از استفاده اصول

 . برند نمی بین از کامال را احتمال این ولی دهند می کاهش را عفونت احتمال 

 .  موثرند شوند استفاده درست صورتیکه در فقط 

 .شوند نمی( دست شستن) عفونت کنترل جزء ترین اصلی جایگزین 

  نمایند؟ استفاده فردی حفاظت وسایل از باید کسانی چه

 .  تماسند در ایزوله دراتاق بستری بیمار با که کسانی تمام 

 ...و خانواده خدمات، آزمایشگاه، ، لوژی رادیو ،کارکنان پزشکان،پرستاران 
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 دستکش:

 موارد استفاده از دستکش :

  ترشحات و مواد دفعی و لوازم آلوده از دستکش استفاده  _مایعات بدن –به هنگام دست زدن به خون

 کنید.

  ز بپوشیدار دستکش تمیتماس با مخاطات بیمار و پوست آسیب دیده بیمقبل از 

  بالفاصله بعد از انجام کار و قبل از دست زدن به وسایل غیر آلوده و سطوح محیطی و پرداختن به بیمار

 بعدی دستکش را خارج کنید.

  شود.بالفاصله دستها را بشوید تا از انتقال میکروارگانیسم هابا محیط بیمار جلوگیری 

 : باید دستکش

 . بپوشاند را گان آستین مچ 

 . گردد استفاده یکبار فقط 

 . گردد تعویض مشاهده قابل آلودگی و پارگی صورت در 

 . شود تعویض هاست، میکروارگانیسم حامل که بیماری از مراقبت انجام بار هر بین 

 به ها ارگانیسم میکرو انتقال از تا شود شسته دستها بالفاصله و بایدخارج دیگر، بیمار به مراقبت ارائه از پیش و استفاده از پس 

 .شود جلوگیری بیماران سایر یا محیط

 : باید گان

 ترشحات یا خون شدن پاشیده احتمال که پروسیجرهایی انجام طی ها لباس شدن آلوده از جلوگیری و پوست از حفاظت برای 

 .کرد استفاده استریل غیر و تمیز از گان باید ، دارد وجود بدن

 .دارد رود می آن با مواجهه احتمال که مایعی میزان به بستگی شده انتخاب گان نوع 

 : ماسک باید

 الزم دارد، وجود بدن ترشحات و مایعات خون پاشیدن احتمال که پروسیجرهایی انجام طی در دهان و بینی مخاطی غشای از حفاظت برای

 .شود استفاده از ماسک است

   جراحی ماسک  -FFP       2 , ( N95 ) 2مخصوص   تنفسی ماسک- 1: ماسک انواع
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 : باید جراحی ماسک

 . بپوشاند را چانه و دهان ، بینی روی باید ماسک 

 . شود بسته سر پشت کش یا بند بوسیله باید ماسک 

 . تعویض شود شدن مرطوب صورت در باید ماسک 

 . نکنید آویزان گردن به هرگز را ماسک 

 . بشویید را دستها ماسک از استفاده از پس 

 . گردد معدوم استفاده از پس باید ماسک 

 بیمار از مراقبت فعالیتهای طی در محافظت از بخشی عنوان به یا و قطرات راه از منتقله بیماری به مبتال بیمار از مراقبت هنگام 

 . شود می استفاده. دارد، وجود بدن مایعات یا ترشحات ، خون احتمال پاشیدن که

 استفاده نباید موارد این در و کنند نمی ایجاد ذره کوچک های آئروسل برابر در را کامل حفاظت جراحی یا مراقبتی های ماسک 

 نباشد دسترس در مخصوص تنفسی ماسک اینکه مگر شوند

 

 

 : صورت محافظ/  محافظ عینک

 صورت محافظ /محافظ عینک از باید دارد وجود ملتحمه و ها چشم آلودگی خطر که زمانی بیماری، تشخیص از صرف نظر 

 .کرد استفاده

  بدن مایعات یا خون ترشح ل احتما 

  آئروسل کننده تولید های پروسجر انجام هنگام 
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 ( عطسه و سرفه مانند) است تنفسی حاد عالئم دچار که بیماری با نزدیک تماس در و مراقبت ارائه هنگام 

 تنفسی حاد بیماری به مبتال فرد با کمتر یا و متری یک فاصله در کار هنگام 

 : گیرد صورت زیر وسایل با تواند می چشم از حفاظت

 محافظ عینک(3   صورت محافظ با ایمنی کاله(2   صورت محافظ( 1

 

 :  پا محافظ

 . باشد آب وضد(  بپوشاند را شلوار مچ) بلند ساق که نمود دقت باید کفشی رو از استفاده صورت در : روکفشی 

 می محسوب مهمی امر کارکنان حفاظت برای اما ندارد، وجود استاندارد احتیاطات در پاها از حفاظت معموالً اگرچه : کفش 

 یا صندل نه) فراگیرد را پاها سطح تمام کامالً  و باشد مایعات جذب به مقاوم که بپوشند هایی کفش باید کار هنگام پرسنل. شود

 ( .دمپایی

 : فردی حفاظت وسایل وشیدنپ ترتیب

 ( استاندارد احتیاطات با مطابق) دست شستن( 1

 گان پوشیدن( 2

 (اختیاری)  سر موهای محافظت یا کاله پوشیدن( 3

 ماسک( 4

 . عینک یا صورت محافظ( 5
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 دستکش( 6

 . باشید محیط و ،دیگران خود نشدن آلوده مراقب ، فردی حفاظت وسایل از استفاده هنگام 

 . ننمایید لمس آلوده دستکش با را...( و ماسک عینک،) حافظتی وسایل و صورت هرگز 

 .نمایید اجتناب بیمار از مراقبت مواقع از غیر ، محیطی سطوح لمس از 

 

 : فردی حفاظت وسایل آوردن در ترتیب

 .بشویید هارا دست دستکش ازدرآوردن پس بالفاصله درآوردید، را آن ترین آلوده ابتدا

 دستکش درآوردن. 1

 گان آوردن در. 2

 دست شستن. 3

 صورت محافظ یا عینک درآوردن. 4

 مجدد استفاده جهت جدا ظرف یک در صورت محافظ یا عینک دادن قرار  

 استفاده صورت در مو پوشش یا کاله آوردن در  

 سر پشت از ماسک آوردن در. 5

 دست شستن. 6

 . کنید نمی آلوده را وسایرافراد خود که باشید داشته اطمینان PPE درآوردن هنگام

 .بیاندازید عفونی های زباله سطل داخل را یکبارمصرف وسایل

 .بیاندازید(  ضدعفونی محلول هرگونه بدون) خشک بسته ظرف دریک را بارمصرف چند وسایل

 

 . بکشید پائین به گردن و شانه ناحیه از وآنرا برده گان داخلی قسمت به را خود دست یک کنید، باز را ها گره :گان درآوردن

 .گیرد قرار خارج به رو آن داخلی بخش که نحوی به کنید وارونه آنرا گان آوردن در حین در
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 بیاندازید زباله سطل داخل به آنرا و کنید تا یا لوله را تن از شده خارج گان

 است آلوده( صورت حفاظ یا) عینک خارجی قسمت!  نکنید فراموش : صورت محافظ/  عینک درآوردن

 . نکنید لمس را قسمت این است، آلوده ویژه ماسک /جراحی ماسک جلوی قسمت!  نکنید فراموش :ماسک آوردن در

توصیه های سازمان بهداشت جهانی در خصوص پوشش حفاظت فردی در احتیاطات استاندارد و احتیاطات قطره 

 ای ، تماسی و هوایی 
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 بیماری انتقال راه براساس احتیاط انواع

  Airborne precautions هوایی   های احتیاط( 1)

 Droplet precautions قطرات      احتیاط 2 ))

    Contact precautions تماسی   های احیتاط( 3)

 

 

 

 (Airborne precautions) هوایی های احتیاط

 گردوغبار ذرات یا میکرون 5 از تر کوچک اندازه با قطرات هسته ازطریق که هایی است بیماری ازانتقال جلوگیری برای هوایی احتیاط

 .میرود بکار (Droplet nuclei عفونی) عامل حاوی
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 سرخک  

 حنجره یا ریه سل  

 منتشر زونای یا ، مرغان آبله 

 شدید حاد-تنفسی سندرم SARS 

  (19بیماریهای نوپد )کوید 

 :توجه

 احتیاط تحت تجربی صورت به باید اند نموده مراجعه ریوی ارتشاح و سرفه بابت که آن خطر معرض در یا HIVعفونت  دچار بیماران1 -

 .شود رد درآنان سل بیماری تشخیص تا قرار گیرند هوایی

 .شود گرفته نظر در هوایی احتیاط رعایت سل، از ناشی باز پوستی زخم دارای بیماران جهت- 2

 .گردد رعایت نباید هوایی احتیاط ،( آتیپیک) سلی غیر مایکوباکتریایی عوامل با ریوی ضایعه دچار بیماران برای- 3

 

 : از عبارتند هوایی های احتیاط اصول

 باید ساعت در هوا تعویض بار6 حداقل و(  بیرون فضای با مقایسه در) شده کنترل منفی هوای فشار با خصوصی اتاق در بیمار بستری -1

 .گیرد صورت

 اتاق درب بستن- 2

 قبل باید هوا ، نباشد مقدور کار این چنانچه(. بخش داخل نه) باشد وبیرون خارج فضای به مستقیم بطور باید بیمار اتاق از هوا خروج- 3

 .گردد خارج ( (HEPA  کارآ و قوی فیلتر یک با ، عمومی تهویه سیستم به ازبرگشت

) دارد 95%  کارآیی حداقل و باشد داشته میکرومتری 1 فیلتر که شخصی ماسک از باید شوند می بیماران اتاق وارد که افرادی تمام- 4

 .باشد فرد صورت اندازه با متناسب باید اختصاصی ماسک این.نمایند ( استفادهN95ماسک

 تحویل را بیمار است قرار که پرسنلی.بپوشد استاندارد جراحی ماسک باید بیمار اتاق، ازترک قبل و گردد محدود بیمارباید جابجایی

 .گیرند بکار را الزم های احتیاط تا شوند مطلع بیمار جابجایی قبل از بگیرند،باید

 فقط بیماران به عفونت مشترک در یک اتاق باشند
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 هنگام ورود به اتاق ماسک بپوشید

 ورود افراد حساس به اتاق ممنوع می باشد

 رعایت احتیاطات استاندارد ضروری می باشد

 رفت و آمد در اتاق کنترل و محدود می شود

 

 

 :یت نمودعانکاتی که باید در بیماران سل ر

 تا باید همچنین. بپوشاند دستمال یک با کردن سرفه یا عطسه هنگام در را خود بینی و دهان باید آن به مشکوک یا سل دچار بیمار هر -1

 .شود جدا بیماران سایر از سل، بیماری رد کردن هنگام

 اسمیر نمونه سه)  باشند می بهبودی حال در بالینی لحاظ واز هستند سل ضد موثر درمان تحت که شده اثبات سل به مبتال بیماران- 2

 .شوند خارج ایزوالسیون از توانند می(باشد منفی فست اسید باسیل لحاظ از مجزا روزهای سرهم در پشت خلط

 دارای های محیط به که کسانی حنجره،واحتماال سل با ، مداوم سرفه حفره، ایجاد با همراه شدید سل دچار بیماران در شود می توصیه- 3

 .گیرد صورت ماه یک تا حداقل جداسازی( ایمنی دستگاه سرکوب دچار بیماران- اطفال مانند) گردند پرخطر برمی افراد

 .جداشوند سایربیماران از بیمارستان، در بستری مدت طول در باید (MDR دارو) چند به مقاوم سل دچار بیماران -4

 مانند، می خود درخانه و کنند می مصرف مرتب رابطور خود سل ضد داروهای و دارند ثابتی وضعیت بالینی ازلحاظ که بیمارانی در- 5

 .نیست الزم(  آنان جداسازی منظور به(  در بیمارستان کردن بستری
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 نقص دچار بیمار در موضعی زونای منتشریا زونای یا) مرغان آبله) واریسال سرخک، به مشکوک یا قطعی عفونت دچار بیماران جهت- 6

 این اتاق به نباید امکان صورت نباشند،در ایمن ها عفونت این مقابل در پرسنلی چنانچه.گیرد صورت هوایی نوع باید جداسازی ایمنی

 نمایند استفاده N95ازماسک باشد،باید ضروری بیماران این اتاق به ورود صورتیکه. در و شوند وارد بیماران

 

 

  (Droplet precaution) قطرات احتیاط( 2

 نمی معلق هوا در قطرات این بزرگ، اندازه بدلیل. شود می استفاده احتیاط نوع این از ،( قطره) درشت های آئروسل انتقال از جلوگیری برای

 یا ساکشن مانند اعمالی انجام زمان یادر کردن سرفه یا عطسه صحبت، حین ذرات این.کنند نمی حرکت زیادی فاصله و تا مانند

 :از عبارتند قطرات احتیاط رعایت اصول. می شوند ایجاد برونکوسکوپی

 بیماری یک با بیمار وجودچند درصورت) ندارد ضرورت اتاق هوای کنترل برای خاصی اقدام ولی خصوصی اتاق در بیمار کردن بستری- 1

 .(نمود بستری اتاق یک در را آنها می توان خاص،

 میکرون( یک حدود یا پا 3 حد در ذرات کم جابجایی بدلیل)  بماند باز تواند می اتاق درب -2

 .گردد استفاده جراحی استاندارد ماسک از باید بیمار، متری یک فاصله در پرسنل کردن کار صورت در- 3

 .است استاندارد های احتیاط اصول تابع دستکش و گان از استفاده -4

 .بپوشد جراحی استاندارد ماسک باید بیمار ، ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال صورت در- 5

 مایکوپالسما ، دارو چند به مقاوم پنوموکوک بیماری ، ، مننگوکوک مهاجم Bنوع آنفوالنزای هموفیلوس باکتری مانند هایی عفونت برای-6

 .است ضروری قطرات احتیاط رعایت B19 پاروویروس و سرخجه ، اوریون آنفوالنزا، ویروس ، سرفه سیاه پنومونیه
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 Contact precautions) تماسی) های احتیاط( 3

 تماس طریق از و بوده عفونت دچار یا کلونیزه بیماران به مربوط که گیرشناسی همه ازلحاظ مهم های ارگانیسم انتقال از جلوگیری برای

 احتیاط ،رعایت یابند می انتقال(  بیمار محیط آلوده سطوح یا وسایل و اشیاء با تماس)  مستقیم غیر تماس یا(  بیمار کردن لمس)مستقیم 

 :از عبارتند تماسی های احتیاط اصول. می شود توصیه تماسی

 (. کافی تعداد به خصوصی اتاق نبودن صورت در اتاق، یک در یکسان عفونت با بیمار چند بستری یا)  خصوصی اتاق در بیمار بستری- 1

 :شامل لباس و دیده مواجهه پوست محافظت برای شخصی محافظت وسایل از استفاده- 2

 اتاق به ورود زمان در دستکش پوشیدن. 

 اتاق ترک از قبل دستکش درآوردن. 

 الکل حاوی ماده یا دست شوینده طبی ماده یک با ها دست آلودگی رفع (Alcohol- based hand rub) پس فاصله بال 

 .اتاق ترک از قبل ها دست مجدد آلودگی از جلوگیری دستکش درآوردن از

 بیمار پیرامون محیطی سطوح یا بیمار با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در گان از استفاده. 

 دارد، اسهال یا اختیاری بی بیمار صورتیکه در ) بیمار عفونی بالقوه مواد با تماس خطر افزایش صورت در گان از استفاده 

 (.شود نمی کنترل وی زخم ترشح یا ، ایلئوستومی شده یا کولوستومی

 نگردد آلوده پرسنل لباس که بود مراقب باید و شود درآورده باید گان ایزوله، اتاق ترک از قبل. 

 وگندزدایی پاک ابتدا را آنها باید و بمانند ایزوله اتاق در باید(  سنج فشار دستگاه ، گوشی)  بیمار از مراقبت بحرانی غیر وسایل 

 .داد قرار مورد استفاده سپس و نموده

 برسد ممکن حداقل به باید ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال. 

 :دارد ضرورت تماسی احتیاط رعایت زیر موارد در

متی  به مقاوم اورئوس استافیلوکوک وانکومایسین، به مقاوم انتروکوک)  دارو چند به مقاوم های باکتری با کلونیزه یا عفونت دچار بیماران

 (دیفیسیل کلستریدیوم عامل با انتریت وانکومایسین، به حساسیت کاهش با یا سیلین

می  استفاده پوشک از یا داشته اختیاری بی که دربیمارانی Aهپاتیت  و ویروس روتا ، شیگلال) دهانی - مدفوعی راه از منتقله های عفونت

 هستند عفونی منشاء دارای احتماال که حاد اسهالی های بیماری کنند
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  استاندارد احتیاطهای

 : شوند رعایت استاندارد احتیاطهای باید ذیل موارد از یک هر با تماس و مواجهه مواقع در

 خون 

 آنها در رویت قابل خون وجود نظرگرفتن در بدون عرق جز به بدن دفعی مواد و ترشحات، مایعات، تمام . 

 دیده آسیب پوست  

 مخاطات 

 

 : استاندارد احتیاطهای اصول

 دستها شستن  

 دستکش  

 ،صورت محافظ چشم، محافظ ماسک  

 گان  

 بیمار از مراقبت وسایل و تجهیزات  

 ملحفه  

 خون راه از منتقله پاتوژنهای و شغلی سالمت  

 بیمار از مراقبت و استقرار محل  
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  دست بهداشت

 معمولی صابونهای توسط میتواند دستها شستن .می آید شمار به بیمارستانی عفونتهای از پیشگیری راه مهمترین تنهایی به دستها بهداشت

 شوند زدوده پوست روی از تا میکروارگانیسمها میشود باعث آبکشی و معمولی صابونهای با دست شستن. گیرد صورت ضدمیکروبی انواع یا

ضد  آن به که میگردد رشد آنها مهار یا میکروارگانیسمها شدن کشته باعث میکروبی ضد محصوالت با دست شستن(. مکانیکی روش)

 پوست مقیم اکثر میکروبهای. است موقت انواع و ثابت یا مقیم میکروارگانیسمهای دارای پزشکی کارکنان دست پوست. گویند کردن عفونی

 با دستها بدنبال شستشوی است ممکن دارندکه قرار اپیدرم عمقی های الیه در آنها%  20 تا 10 حدود ولی دارند قرار سطحی های الیه در

 معمولی با صابون دستها شستن. میگردد مهار رشدشان یا شده کشته میکروبی، ضد مواد بوسیله معموال ولی نشوند پاک معمولی صابونهای

 . شد خواهد پوست موقتی میکروبهای زدودن باعث

 :از عبارتند دست بهداشت اندیکاسیونهای

 : بشویند را خود دستهای همیشه باید کارکنان فوری، بسیار موارد در جز به

 دست از دستکش ها کردن خارج از پس  

 کاری شیفت شروع در  

 خود بینی کردن پاک یا سرفه کردن، عطسه از پس دستها، شدن آلوده هنگام 

 بیماران با تماس فواصل در 

 بیماران داروهای تهیه از قبل  
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 توالت به رفتن از پس  

 تهاجمی اقدامات انجام از قبل  

 ایمنی سیستم شدید دچار سرکوب افراد و نوزادان مانند پذیر آسیب بیماران از مراقبت از قبل 

 زخم با تماس از بعد و قبل  

 خوردن غذا از قبل  

 و بیماران ادرار گیری اندازه ظروف مانند دارد وجود بیماریزا میکروبهای با آنها آلودگی احتمال که اشیایی به زدن دست از بعد 

 بیماران بدن ترشحات آوری جمع وسایل

 خاصی اهمیت اپیدمیولوژی لحاظ از که میکروبهایی با دارد احتمال که بیمارانی یا عفونت دچار بیماران از مراقبت از پس 

 بیوتیک آنتی نوع چند به مقاوم باکتریهای مانند باشند شده دارندکلونیزه

 

 موقعیت زیر : 5در و به طور کلی 

 بیمار با تماس از قبل 

 آسپتیک پروسیجر از قبل 

 بیمار بدن مایعات و خون با مواجهه از بعد 

 بیمار با تماس از بعد 

 بیمار مجاور محیط با تماس از بعد 
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  دست شستن بهداشت روشهای

 دستها شستن Hand wash   

 کننده عفونی ضد یا میکروبی ضد مواد وسیله به هندرابHand rub   

 جراحی اسکراب Scrub surgical   

 اسکراب روش به هندراب Scrub based-Alcohol 

 

   Hand wash دستها شستن

 شیر) جاری آب با آنها آبکشی و یکدیگر به دستها سطوح تمام محکم مالیدن و( جامد مایع،) معمولی صابون با دستها کردن آلود کف شامل

آب  شیر بستن صورت در. گردند خشک کاغذی( حوله) دستمال با باید دستها سپس. بکشد طول ثانیه 60 تا 40 باید مراحل تمام. است (آب

 جلوگیری سینک و آب شیر با دستها مجدد آلودگی از است، شده استفاده آن از دستها کردن خشک برای که دستمال کاغذی با پدالی و یا

 .شود می
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 (hand rub)آب از استفاده بدون دستها شستن

 .استفاده میشود ،محلولهای پایه الکلی مانند ندارند، نیاز آب به شستشو برای که موادی از دست آلودگی ظاهری ندارد که خاصی مواقع در

 

 hand rub روش

 که صورتی در) بمالید بهم ، شوند خشک که زمانی تا را انگشتان و دستها کف و پشت سپس و ریخته دست کف را محلول از مقداری

-20زمان انجان مدت (.است بوده کم الکل میزان که معناست این به شد خشک یکدیگر به مالیدن از بعد ثانیه 10-15از  کمتر در دستها

 ثانیه می باشد. 30
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  دستها کردن عفونی ضد یا( کننده عفونی ضد) میکروبی ضد مواد با دستها شستن

 .کرد استفاده %4 یا %2 کلرهگزیدین و اسکراب( بتادین) ایودین پوویدون محلول از میتوان دستها نمودن عفونی ضد برای

 

 :  از عبارتند ضدمیکروبی مواد با دستها کردن ضدعفونی اندیکاسیونهای

 مشابه تهاجمی اقدامات یا جراحی اعمال انجام از قبل( 1

 .است ضروری آنها برای احتیاطها بعضی رعایت یا اند شده ایزوله که بیمارانی از مراقبت حین( 2

 ویژه مراقبت بخش به ورود از قبل( 3

 فعالیتهای یا تهاجمی کارهای انجام حین دهان و بینی چشم، مخاط محافظت منظور به: صورت محافظ چشم، محافظ ماسک،

 چشم یا صورت محافظ و ماسک از باید دارد وجود دفعی مواد و ترشحات بدن، مایعات خون، شدن پاشیده احتمال که بیمار از مراقبت

 .نمود استفاده

 وجود دفعی مواد و ترشحات بدن، مایعات خون، شدن پاشیده احتمال که بیمار از مراقبت فعالیتهای یا تهاجمی کارهای انجام حین : گان

 .پوشید گان باید لباس شدن آلوده و کثیف از جلوگیری و پوست از محافظت منظور به دارد،

 تهاجمی اقدامات سایر و خونگیری زمان در و آلوده وسایل بیمار، بدن دفعی مواد ترشحات، مایعات، خون، به زدن دست هنگام :دستکش

 .پوشید تمیز دستکش باید عروقی

 پوشید تمیز دستکش باید دیده آسیب پوست و مخاطها با تماس از قبل . 

 شوند تعویض امور این انجام فواصل در باید دستکشها میگیرد صورت تهاجهی اقدامات و مختلف کارهای بیمار یک برای اگر .

 .گردند تعویض باید دستکشها باشد، میکروارگانیسم زیاد غلظت حاوی است ممکن که ای ماده با تماس بعداز همچنین

 دستکشها باید دیگر، بیمار با تماس از قبل و غیرآلوده وسایل و سطوح به زدن دست از قبل دستکش، از استفاده از پس بالفاصله 

 .نمود خارج دستها از را
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  بیمار از مراقبت وسایل و تجهیزات

 به باید اند، شده آلوده دفعی مواد یا و ترشحات بدن، مایعات خون، با که بیمار از مراقبت وسایل و تجهیزات انتقال و آوری جمع 

 محیط و بیماران سایر به میکروارگانیسمها انتقال و لباس شدن آلوده آنها، با مخاطها و پوست مواجهه از که باشد ای گونه

 .آید عمل به جلوگیری

 از قبل باید اند، بوده تماس در مخاطات یا بدن، مایعات خون، دیده، آسیب پوست با و هستند مجدد استفاده قابل که وسایلی 

 آنها نباید وسایل، این کامل کردن تمیز از قبل. شوند تمیز و پاک بیمارستانی، مناسب گندزدای ماده با دیگر، بیمار برای استفاده

  .داد قرار تمیز دیگر، مناطق یا دیگر بیماران اتاق در را

 مناسب گندزدای ماده با باید است، شده فرستاده سرویس یا تعمیر جهت مختلف بخشهای از که بیمار از مراقبت وسیله نوع هر 

 شود پاک بیمارستانی

 یا پوست با مواجهه از که باشد ای گونه به باید دفعی مواد یا ترشحات، بدن، مایعات خون، به آلوده ملحفه انتقال و آوری جمع ملحفه

 یا زمین روی را کثیف ملحفه نباید هرگز. آید عمل به جلوگیری محیط و بیماران سایر به میکروارگانیسمها و انتقال لباس مخاط، آلودگی

 .داد قرار تمیز سطوح

  خون راه از منتقله پاتوژنهای و شغلی سالمت

 را آنها فورا و نمود احتیاط بسیار باید تیز نوک وسایل سایر و اسکالپ سوزن، انتقال و آوری جمع حین دیدگی آسیب از جلوگیری منظور به

 .داد قرار تیز نوک اشیای مخصوص داخل ظروف در
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 اشیای یا سوزن نوک شود باعث که روشی هیچ از یا داد قرار شده مصرف سوزنهای روی مجددا را سوزنها سرپوش نباید هرگز 

 با و دست یک با دارد، ضرورت سوزن روی سرپوش گذاشتن بالینی، شرایط در اگر. کرد استفاده نباید گیرد قرار بدن طرف به تیز

 .شود انجام کار این سوزن غالف نگهداشتن برای وسیله مکانیکی یا مخصوص پنس یک از استفاده

 نمود جدا مصرف یکبار سرنگ از را شده مصرف سوزن دست، با نباید . 

 قابل  که تیز وسایل یا سوزنها سرنگها،. نمود دستکاری یا شکست نباید را آن کرد، خم دست با نباید را شده مصرف سوزن

 محیطی زیست مخاطرات نشانه و چسب بر آنها روی که شدن سوراخ مقابل در مقاوم ظروف داخل در باید هستند مجدد استفاده

 .گردند حمل آنها نمودن گندزدایی و تمیز جهت محل مناسب به و گرفته قرار باشد داشته وجود

 هپاتیت به ابتال از جلوگیری منظور به B هپاتیت واکسن پزشکی پرسنل ، B نمایند تزریق را . 

 یا سوزن رفتن فرو یا و بدن مخاطهای سایر یا دهان چشم، مخاط به عفونی بالقوه مواد سایر یا خون، شدن پاشیده صورت در 

 .شود گزارش کنترل عفونت کارشناسباید به  مواجهه به بدن، تیز نوک اشیای

 

  بیمار از مراقبت و استقرار محل

 وی برای نیست، همکاری به قادر یا نمیکند همکاری محیط کنترل یا بهداشت حفظ در یا میسازد آلوده را محیط بیماری اگر 

 هوا،) میکروب یا عفونت انتقال نحوه براساس است الزم گاهی استاندارد، احتیاطهای رعایت بر عالوه .شود فراهم ایزوله اتاق

 گان، ماسک، از استفاده اتاق، هوای تهویه خصوصی، اتاق از استفاده شوند مانند رعایت خاصی احتیاطهای ،(تماس قطرات،

 .بیمارستان بیمار در جابجایی کاهش و کننده عفونی ضد ماده با دستها شستن و دستکش

 

 تزریقات ایمنی راهنمای(  14)  مدیریت شده مراقبتهای دستورالعمل

 اجسام رفتن فرو needle stick به منجر که پرخطر بالینی اعمال انجام طریق از درمانی بهداشتی کارکنان آلودگی احتمال به توجه با

 :شود می...  و بریدگی ،(دست در تیز نوک

 جدا جهت فورسپس و needle clipper نظیر کند می تضمین را برنده و تیز وسایل ایمنی که ابزارهایی شود می توصیه قویاً: الف 

 .گیرد قرار پرخطر ابزارهای کاربران دسترس در Scalples جراحی تیغ نمودن

 عینک و ماسک پالستیکی، بند پیش ترشحات، و آب به نفوذ غیرقابل گان دستکش، نظیر مناسب حفاظتی وسایل شود می توصیه قویاً: ب

 .باشد دسترس در درمانی پروسیجرهای و بیمار وضعیت با متناسب درمانی بهداشتی کارکنان استفاده محافظ جهت
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 گرفته بکار نیز تزریقات واحدهای سایر در سازی ایمن واحدهای همانند AD (Auto Disable) سرنگهای از استفاده میشود توصیه:ج

 .شود

باید  که...(  وین و اسکالب النست، بیستوری،. آنژیوکت) مصرفی برنده و تیز اشیاء سایر و سرسوزن دفع و نگهداری و آوری جمع: د

 .گردد دفع مطلوب نحو به یا و سوزانده"ترجیحا و آوری جمع safety Box ایمن آوری جمع ظروف در مصرف از پس بالفاصله

 

 : است الزامی مزبور صدمات و جراحات از پیشگیری منظور به ذیل نکات رعایت

 اره تیغ از نیاز صورت در و باشد نداشته اره تیغ به احتیاج که شود استفاده انواعی از ترجیحاً داروئی ویالهای شکستن جهت -1

 .شوند گرفته Pad مثل  محافظ یک داخل در ایمنی اصول رعایت جهت و شده استفاده

 یا ABG جهت خون نمونه اخذ جمله از خاص شرایط در مگر نمائید خودداری اکیداً سرسوزن درپوش گذاردن از تزریق از پس -2

 .خون کشت

 .نمائید خودداری دفع از قبل سرسوزن کردن خم یا شکستن از  -3

 یک از یا و نمائید استفاده درپوش داشتن نگه ثابت جهت مکانیکی وسایل از سرسوزن درپوش گذارندن جهت ضروری موارد در  -4

 .کنید استفاده سرسوزن درپوش گذاردن جهت Scoop روش به دست

 .نمائید خودداری یونیفرم جیب یا دست در مزبور وسایل حمل از و نمائید استفاده رسیور از برنده و تیز وسایل حمل جهت  -5

 .نمائید اجتناب...(  و سرسوزن بیستوری،) برنده و تیز وسایل نمودن دست به دست از -6

 دارد وجود بدن ترشحات سایر و خون با آلودگی احتمال که درمانی اقدام هرگونه انجام حین در عمومی احتیاطات

 :باشد می ذیل شرح به

 .شود پوشانده آب ضد پانسمان با موضع و شود استفاده دستکش از است الزامی دارد وجود دستها در زخمی یا و بریدگی که صورتی در( 1 

 .است ضروری مصرف یکبار پالستیکی بند پیش از استفاده بدن، ترشحات یا و خون با آلودگی قبال در بدن حفاظت جهت( 2

 و ماسک از استفاده دارد، وجود مخاطی غشاء و چشم به آلوده مایعات یا و نسوج از قطعاتی یا و خون شدن پاشیده احتمال که صورتی در( 3

 .است ضروری عینک محافظ

 .است ضروری ضدآب گان از استفاده است، وسیع خونریزی دچار بیمار که صورتی در( 4

 .است ضروری بخش در فعالیت شروع مجوز جهت پزشک معاینه باشند می باز زخمهای یا و اگزما دچار کارکنان که صورتی در( 5
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 : تیز نوك و برنده اجسام یا سرسوزن با مواجهه هنگام در برخورد نحوه دستورالعمل

 صابون  و آب با زخم شستشوی (1

و در صورت مثبت بودن، اطالع به سوپروایر کشیک یا کارشناس  HIVو  B، هپاتیت  Cارسال نمونه برای بیمار از نظر هپاتیت  (2

 کنترل عفونت 

 ندارد( واکسن به نیاز  U/mL 10  از  بیش تیتر) فرد مواجهه شده بادی آنتی تیتر میزان از اطمینان (3

 وتزریق ایمنوگلوبولین تهیه آمپول نیاز مورد دوز یک بایستی بادی آنتی تیتر میزان پایین بودن صورت دردر بیماران هپاتیت ب ،  (4

 .گردد اقدام هپاتیت واکسن تلقیح جهت وسریعا نمایید

 

  مخاطی غشاء و باز بریدگی و چشم به آلوده وترشحات خون شدن پاشیده هنگام در برخورد نحوه دستورالعمل

 سالین نرمال یا و آب زیاد مقادیر با مخاطی وغشاء چشم شستشوی ابتدا (1

 HIV و B هپاتیت ، C هپاتیت نظر از بیمار برای نمونه ارسال (2

 بقیه فرایند، همانند مواجهه با اجسام تیز و برنده می باشد (3

 فرایند مواجهه شغلی در پیوست می باشد.

 

  بیمارستانی های پسماند دفع

 .شود استفاده باکس سفتی از برنده و تیز وسایل و نیدلها دفع برای. 1

 .شود استفاده زرد های کیسه از باید عفونی های پسمانده دفع برای. 2

 .شود استفاده مشکی های کیسه از باید غیرعفونی پسماندهای دفع برای. 3

 استفاده شود. سطلهای سفید.برای دفع پسماندهای شیمیایی )دارویی و ...( باید از کیسه های سفید با 4

 

 



 

43 
 

 : شامل عفونی های پسماند

 پانسمان تعویض از مانده باقی های پسماند 

  آنژیوکتD/C شده 

 سرم ، ست ، NGT ، ETT بیمار برای شده استفاده وسایل سایر و ، دستکش  

 عرق جز به... و خلط ، مدفوع ، ادرار مانند بدن ترشحات سایر و خون به آغشته های پسمانده کلیه 

 :  شامل غیرعفونی های پسماند

 پرسنل و بیماران غذای باقیمانده  

 و کاغذی های پسماند ... 

 

 دارویی و شیمیایی شامل:پسماندهای 

: مانند شده ریخته دور اقالم همچنین. شوند دفع مناسبی نحو به باید میکروست ها وها  واکسن گذشته، مصرف تاریخ داروهای

 های زباله. باشد مضر انسان و محیط برای محیط در شدن آزاد درصورت که داروها های( ویال) شیشه و خطرناک داروهای

 وظهور ثبوت داروهای ، زمایشگاهیآ ی معرفها ، شکسته ترمومترهای ، داروئی پر و پر نیمه ویالهای – شیمیایی ومواد دارویی

 ،کیسه سرم های ست :از اعم)  درمانی شیمی تحت بیماران ومراقبت درمان ، تشخیص از شده منتج زباله گونه هر و... و فیلم

 استوما های کیسه ، سوند ، ادرار های

 

 

 

 Sharps Containerعلمی  نام با سفتی باکس

 سرنگهای همچنین و برنده و تیز پسماندهای حفظ و نگهداری قابلیت با مصرف یکبار کامال و نفتی پلیمر مواد از است ظرفی 

 بهداشتی دفع سپس و شده پلمپ کامال با چسب رنگ قرمز درپوش توسط ظرف(، 4/3نشانه) خط تا پرشدن از پس که پزشکی،

 .شود می

 سقوط صورت در تا کنید محکم( موقت) عادی بطور را رنگ قرمز درپوش باید حتما باکس سیفتی با کار توقف زمانهای در 

 .نیابد راه خارج به آلوده اشیاء ظرف، برگشتن یا احتمالی

 ( وین و اسکالپ النست، بیستوری،. آنژیوکت) مصرفی برنده و تیز اشیاء سایر و سرسوزن دفع و نگهداری و آوری جمع باید...  

 ایمن آوری جمع ظروف در مصرف از پس بالفاصلهsafety Boxگردد دفع مطلوب نحو به یا و سوزانده"ترجیحا و آوری جمع. 
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 شود آوری جمع سپس و پلمپ حجم¾ویا نشانه خط تا پرشدن از پس باید باکس سفتی. 

 شود قید نصب تاریخ باید باکس سفتی روی بر. 

 باشد می الزامی باکس سفتی هر روی بر خطر عالمت وجود . 

 باشد وهپاتیت ایدز نظیر سازبیماریهایی زمینه تواند می تیزوبرنده نوک ازوسائل ناشی آسیب پیامد. 

 دهید انجام بادی آنتی تیتراژ و شسته را محل فراوان وصابون آب با ، سوزن فرورفتن درصورت 

 ایدز و (C , Bهپاتیت ) های بیماری برای کارکنان شغلی مواجهه در الزم اقدامات

 گیرند می قرار HIV و Cو B هپاتیت جمله از ویروسی عفونتهای به ابتال معرض در مختلف طرق از روزمره بطور پزشکی حرف پرسنل

 برنامه از مهمی هپاتیت جزء واکسنیاسیون همچنین.  باشد می فوق ویروسهای انتقال از جلوگیری راه اولین خون با شغلی تماس از اجتناب

 . باشد می پرسنل در هپاتیت B بیماری از پیشگیری

 

  بیمارستان کارکنان واکسیناسیون

 :کنند دریافت را زیر واکسنهای درمانی مراقبتهای مراکز کارکنان شود می توصیه

 تزریق از بعد ماه یک الی دو گردد، تزریق( ماه 6 و1 و0)  نوبت سه در( بازو)دلتوئید عضله در عضالنی صورت به  Bهپاتیت  

 . داد انجام بادی آنتی تیتر توان می ایمنی ایجاد از اطمینان برای سوم نوبت

  آنفوالنزا 

   اوریون ، سرخجه سرخک، 

 (کزاز – دیفتری) بزرگساالن توام 
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عفونت  کنترل واحد به بهداشتی پرونده تشکیل و B هپاتیت واکسیناسیون انجام جهت ، درمانی بهداشتی مراکز در کار به شروع هنگام

 .نمائید مراجعه

 . می گردد تزریق 0،1،6 نوبت سه در دلتویید عضله در عضالنی صورت به Bهپاتیت  واکسن 

 .شود تزریق فرصت اولین در دوم دوز شود قطع واکسیناسیون برنامه اول واکسن از پس اگر 

 است( الزم ایمنی پاسخ از اطمینان جهت Bهپاتیت  بادی آنتی تست)سرولوژی  انجام واکسیناسیون پایان از پس ماه دو تا یک 

 در و بررسی Bهپاتیت  نظر از اوال باشد( 10 از کمتر بادی آنتی تیتر)اند نداده پاسخ واکسیناسیون اول سری به که اشخاصی 

 تیترآنتی واکسیناسیون پایان از پس نیز مجددا که صورتی در و. کنند دریافت را واکسن دوز نوبت سه مجددا بودن منفی صورت

 مثبت ژن آنتی بیمار با شغلی تماس صورت در باشد می بایستی احتمال تماس شغلی وی را به حداقل رساند و 10 از کمتر بادی

 کند. دریافت واکسن همراه به نوبت یک یا و ایمنوگلوبولین ماه یک فاصله با نوبت دو در باید

  بهداشتی پرونده

 کلیه سوابق که میباشند بهداشتی پرونده یک دارای بهداشت، واحد یا عفونت کنترل درواحد بیمارستانی پزشکان و پرسنل از هرکدام

 .شود می ثبت درآن شده تزریق و واکسنهای آزمایشات معاینات،

 :شامل پزشکی پرونده در شده ثبت موارد

 هپاتیت و ایدز بیماری تشخیص برای آزمایشگاهی اقدامات 

 (عفونتها وسایر اوریون آنفوالنزا، هپاتیت، مورغان، آبله سل،)عفونی بیماربهای به ابتال سابقه 

 تست PPD سل  بیماری تشخیص برای 

 مواجهه شغلی سابقه 

 صالحدید و حال شرح طبق غذایی مواد توضیح و تهیه کارکنان خصوص در) آن وکشت مدفوع سینه و آزمایش قفسه عکس 

 (.عکس نیست به انجام نیازی ندارد سل و تنفسی بیماریهای عالئم و است منفی فرد PPD اگرتست  پزشک،

 سل و سرخجه اوریون،  سرخک، ، دیفتری،کزاز هپاتیت، بیماری علیه بر واکسیناسیون سابقه 

 عمومی سالمت وضعیت 
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 محیطی سطوح نظافت اصول و ( Terminology) پایه مفاهیم

 : (Disinfection) گندزدایی

 و سطوح بروی مضر های میکروارگانیسم نسبی بردن بین از یا کاهش برای که شیمیایی یا فیزیکی های روش از استفاده یعنی گندزدایی

 : شامل گندزدایی فرایند . (شوند تخریب یا و محو میکروارگانیسمها آن طی که فرآیندی.) میگیرد صورت اشیاء بیجان

 کردن تمیز( 1

 شستشو( 2

 کردن عفونی ضد( 3

 

 : (Cleaning) پاکسازی یا نظافت

 سطوح و اجسام روی از( معدنی و آلی مواد) رویت قابل آلودگیهای تمام حذف .است الزامی استریلیزاسیون و ازضد عفونی قبل پاکسازی

  .است

 .است پذیر امکان دترجنتها و آب توسط پاکسازی عمل

 

 :(Antisepsis) ضدعفونی )پلشت بری(  

( مخاط و پوست) زنده سطوح مضر بروی های میکروارگانیسم نسبی بردن بین از یا کاهش برای که میگردد اطالق شیمیایی روش به

 .میشود استفاده

 میرود کار به زنده بافت برای کننده عفونی ضد و زنده غیر سطوح برای گندزدا . 

 گردد اجتناب بافتها به آسیب از به حدی باشد تا بایستی ها کننده عفونی ضد غلظت . 

 دارند کمتری سمیت گندزداها به نسبت ها کننده عفونی ضد. 
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 : (Detergent)دترجنت

 کشش از استفاده با و دارند کنندگی پاک اثرات و بوده دوست چربی و آبدوست جز2 دارای که هستند ترکیباتی سورفکتانت یامواد شوینده 

 .میبرند از بین را آلودگیها سطحی

 :(Sterilization) سترونی یا استریلیزاسیون

 .گیرد می شیمیایی و فیزیکی روشهای توسط که است میکروبی حیات اشکال تمام تخریب یا کامل حذف

 :فیزیکی روشهای

 فشار تحت بخار(Auto Clave) 

 خشک حرارت(یا فوورFour) 

 اکساید اتیلن گازEthylene Oxide 

 هیدروژن پراکسید پالسمای گاز 

 (: شیمیایی محلولهای توسط) شیمیایی روشهای

 ترکیبات حاوی فرمالدئید )فرمالین(( 1

 پراکساید هیدروژن و اسید پراستیک( 2

 ترکیبات حاوی گلوتارآلدهید( 3

 کلرینه ترکیبات و ترکیبات حاوی کلر( 4

 آنها به صورت این در که را باکترها اسپور میتوانند(ساعت 12 حداکثر و 3 حداقل) طوالنی های تماس مدت در شیمیایی محلولهای این

 . ببرند بین از میشود گفته شیمیایی کننده های استریل
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 : جراحی و پزشکی وسایل برای اسپالدینگ بندی تقسیم

 

 : Critical Itemsبحرانی  وسایل-1

 (ادراری و قلبی کاشتنی،کتترهای وسایل جراحی، ابزار و وسایل. )شوند می بیمار بدن عروقی سیستم و استریل بافت وارد که وسایلی

 .شوند استریل استریلیزاسیون روشهای توسط یا شده خریداری استریل بصورت باید یا وسایل این بیشتر

 .کرد استفاده هیدروژن پراکسید گاز پالسمای یا اکساید اتیلن گاز از توان می باشند حساس حرارت به وسایل این اگر

 :Semi Critical Items بحرانی نیمه وسایل -2

 های تیغه اندوسکوپها، بیهوشی، و تنفسی درمانی وسایل. )هستند سالم غیر پوست و موکوسی غشاهای با تماس در که وسایلی

 (دیافراگم کننده تنظیم های حلقه ، مانومتری الرنگوسکوپ، پروپهای

 مقاومند میشوند ایجاد باکترها اسپور توسط که هایی عفونت به معمول بطور گوارش دستگاه و ها ریه غشای مانند سالم مخاطی غشاهای

 .حساسند MB و ویروسها باکتریها، از برخی مانند ها دیگرارگانیسم به اما

 ،نمی بکار بحرانی نیمه وسایل عفونی ضد برای معمول بطور کلرینه، ترکیبات و اسید استیک پر هیدروژن، پراکسید گلوتارالدهید 

 .هستند فلزات در خورندگی خاصیت دارای باال غلظتهای در زیرا روند
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 FDA 6 کاهش log 10 پذیرفته واقعی باالی سطح عفونی ضد عنوان به را اسپورها از کمی تعداد بجز میکروارگانیسمها برای 

 .است

 شوند استریل مناسب بطور بیماران برای استفاده درفواصل باید میشوند بدن استریل بافت وارد چون آرتروسکوپها و الپاراسکوپها . 

 باید نیست، موجود استریل آب که شرایطی در.شوند آبکشی استریل آب با باال سطح عفونی ضد از بعد باید بحرانی ابزار نیمه 

 .گردد خشک هوا جریان توسط و شده شستشه الکل توسط سپس و آبکشی شهری آب با ابتدا

 

  چیست؟ شستشو از بعد کردن خشک لزوم الکل؟  با شستشو چرا

 شهری آب در میتوانند پسودوموناس نظیر منفی گرم باکتریهای و لژیونال غیرسلی، باکتریومهای مایکو مانند ارگانیسمهایی زیرا

 .میکاهد اندوسکوپها درون شده انباشته باکتریایی آلودگی از موثری بطور خشک هوای جریان . باشند موجود

 :Critical Items بحرانی غیر وسایل. 3

 ها، ملحفه بیمار، تخت کنار صندلی و میز غذا، ظروف. )ندارند تماسی مخاطی غشاهای با و بوده سالم پوست با تماس در که هستند وسایلی

 ...(و بغل عصاهای زیر

 . است پایین بسیار وسایل این طریق از عفونت انتقال خطر

 . شوند عفونی ضد پایین، سطح عفونی ضد ترکیبات توسط مرتب بطور باید اما شوند استفاده مجددا توانند می نظافت های پارچه و ها تی

 در وسیعی آلودگی انتشار باعث است ممکن کشیدن تی( اتاق 4 یا3 بعد معموال) نشود تعویض مرتب بطور عفونی ضد ماده و آب ترکیب اگر

 .شود بیمارستان سطح

 

 

 کننده: ضدعفونی و گندزداها کلی بندی طبقه

 High levelهای  کننده ضدعفونی -1

 Intermediate level های کننده ضدعفونی -2

 low levelضد عفونی کننده های  -3
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 جدول محلول ها و تاثیر آن برروی میکروارگانیسم ها

 

 

 در بخش ها مثال ها از محلول های رایج

 گندزدایی سطح برحسب ایران در رایج گندزدای مواد بعضی

L.L.D I.L.D H.L.D 

 مایع ظرفشویی

 ساولن 

 مایع صابون

 رقیق فرمالدئید
   %4 کلرهگزیدین
 رقیق سدیم هیپوکلریت

 رقیق پرکلرین محلول 
 رقیق هیدروژن پراکسید

  (Povidone Iodine) بتادین 
 ها الکل

 HP , HIسایاسپت 

 %2 گلوتارالدئید
  %1 اسید پراستیک

 غلیظ پرکلرین محلول
 غلیظ سدیم هیپوکلریت

 (%30) غلیظ هیدروژن پراکسید
 

 

( I.L.D) بینابینی گندزدای مواد .میشوند هاویروس و هاقارچ وژتاتیو، هایباکتری از خیلی حذف باعث( L.L.D) پایین سطح گندزدای مواد

 باعث( H.L.D) باال سطح گندزدای مواد و شوند می توبرکولوزیس مایکوباکتریوم جمله از وژتاتیو هایارگانیسم همه شدن کشته باعث

 . شوند می اسپورها از زیادی تعداد جز به هاارگانیسم تمام شدن کشته
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 بعضی از محلولهای بینابینی در رقت های کمتر به عنوان محلولهای سطح پایین محسوب می شوند. 

 

 گندزداها و هاکننده ضدعفونی از استفاده در توجه قابل نکات

 کرد استفاده کم مقادیر در باید را کننده ضدعفونی مواد. 

 کند می اثر بی را ساولن ، صابون مثال. کرد استفاده هم با نباید را کننده ضدعفونی مواد. 

 (نکنید را کار این ، ید و ژاول آب با. )شود می بیشتر داغ آب با گندزدایی هر کشی میکرب اثر 

 باید جدا تنفسی دستگاه و گوش ، چشم ، دهان به آنها ورود از و است خارجی استعمال برای تنها گندزداها و هاکننده ضدعفونی 

 .کرد جلوگیری

 ابر با کردن تمیز و کشیدن تی مثال. کرد جلوگیری هم با آنها تماس از و شناخت باید را هاکننده ضدعفونی کننده اثر بی عوامل 

 ، کتان ، چوب که کرد بیان توان می گونه این را امر این علت. شود می کننده ضدعفونی مواد کردن اثر بی باعث ، اسفنج و

 .شوند می ساولن و هافنل کردن اثر بی و خنثی سبب ، هاپالستیک و هاالستیک ، پارچه

 

 :شهید رجاییهای مورد استفاده در بیمارستان  کننده عفونی ضد انواع

 محلول ضدعفونی کننده و گندزدای سطوح

چهار  آمونیوم ترکیبات پایه بر هالوژن ها و فنل الدئید، فاقد ، دندانپزشکی و پزشکی واحدهای وعمومی عفونی سطوح کننده ضدعفونی

 .باشد می بیگوانیدی ترکیبات و پنجم نسل ظرفیتی

 ایزوله اتاقهای و اتاق عمل ، دربخشها... و( بیماران یونیت) ترالی و کابینت ، میز ، تخت قبیل از سطوح ضدعفونی مخصوص:  مصرف موارد

 .باشد می عفونی

 : مصرف دستورالعمل

ویژه  و عمومی بخشهای ، در..و کف و دیوار و در(  بیماران یونیت)ترالی و کابینت ، میز ، تخت قبیل از سطوح عفونی ضد جهت %2 رقت

که جهت سهولت انجام و دقت در رقیق سازی با استفاده از دستگاه رقیق ساز خودکار مستقر در رختشویخانه انجام گرفته و خدمات هر 

 بخش با توجه به نیاز از رختشویخانه تحویل می گیرد. 
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 کنندگی ضدعفونی خاصیت ساعت 72 حداکثر گذشت از زیراپس. گردد مصرف وروزانه شده رقیق بصورت میبایست فوق توجه: محلول

 . رود می بین از مایع

 : نگهداری شرایط

 کافی تهویه با محیط در -

 .شود استفاده دستکش از سازی رقیق برای -

 .شود داشته نگه بسته همیشه محصول درپوش -

 .شود داشته نگه دور کودکان دسترس از -

 .دهید شستشو آب با را شده آلوده محل دست، و چشم با غلیظ محلول تماس صورت در -

  ابزار عفونی محلول ضد

 .میگیرد قرار استفاده مورد ...(و ساکشن ،آمبوبگ، الرنگوسکوپ) ابزار عفونی ضد جهت موارد مصرف:

 :معرف دستورالعمل

آلوده  ووسایل و ابزار پرکرده 2%  محلول از را ظرف یک داخل بخش نیاز مورد ظرفیت بر بنا سپس.  نموده تهیه%2 رقت در را محلول•

 .شود داده قرار آن داخل

 و آلودگی های ظاهری را شستشو نمایید کنید جدا هم از را ابزار قطعات االمکان حتی شده، تهیه محلول در ابزار وری غوطه از قبل •

 .باشد شده آغشته محلول به کامل بطور سطوح تمام که شوید مطمئن•

 .نمائید آبکشی دقیقه 30 وگذشت ضدعفونی از پس را آالت ابزار •

 .گردد خودداری آنیونیک های کننده پاک با همزمان استفاده از •

 وسایل برای ضدعفونی تواند می روز 14 بمدت معلق ذرات و رسوب تشکیل عدم و بارز آلودگی عدم صورت در شده رقیق محلول:  توجه

 .شود استفاده مختلف
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 محلول هندراب

 ،E-Coliتوبرکولوزیس  مایکوباکتروم نظیر هایی بردن میکروارگانیسم بین از قابلیت است که دارای مؤثری بسیار سپتیک آنتی ترکیب

HIV، HBدارد را...  و پسودوموناس. 

 :مصرف دستورالعمل

 برای .دهید مالش همدیگر روی بر را هردودست کامل بطور و کرده اسپری دست های قسمت کلیه روی بر را محلول از سی سی 3 تا2

 .شود خشک پوست روی از محلول ،دهید اجازه ثانیه 30 مدت

 محلول ضدعفونی سریع االثر

از  می توان ...و سونوگرافی، مونیتورها ، پروبهای سیالیتیک ، انکوباتور، چراغ ونتیالتور مانندپزشکی  حساس ضدعفونی سطوح و ابزار جهت

 .نمود استفاده محلول سریع االثر

 :مصرف دستورالعمل

  شود خشک دهید واجازه کرده اسپری آلوده سطوح برروی را محلول  . ندارد کردن رقیق به ونیازی است مصرف آماده سریع االثر محلول-

 .میدهد انجام را عفونی ضد عمل و دارد را میکوبی ضد فعالیت بیشترین دقیقه 3 درمدت حداکثر محلول این-

 شود آغشته محلول به ابزار سطح تمام شودکه دقت باید محلول این از استفاده هنگام در -

 مصرف یکبار دستمال از استفاده آنها با روی بر نمودن اسپری از پس باشد ظاهری آلودگی دارای نظر مورد ابزار و وسایل صورتیکه در-

 .کنید اسپری آنها روی بر را محلول مجددا ظاهری الودگی رفع از پس و کرده تمیز را ابزار سطح

 کنید وخشک تمیز را نظر مورد سطح محلول از استفاده از قبل ، بهتر نتیجه کسب برای - 

 : وایمنی نگهداری شرایط

 . بپرهیزد صورت سمت به آن کردن اسپری از 

 شود. داشته نگه بسته همیشه محصول پوش در

 شود. نگهداری خورشید نور از ودور خنک ، خشک درجای 

 کنید. خودداری شعله برروی آن کردن اسپری از 
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 . شود نگهداری کودکان دسترس از دور 

 سفید کننده خانگی

 کنند می حل آب در را( درصد 5) آن از کم خیلی درصد که است قوی العادهفوق ترکیبی و است سدیم آن هیپوکلریت در موجود اصلی ماده

 ، حمام دیوارهای ، هالباس ، حمام وان و لگن ضدعفونی برای و کنند می عرضه بازار به کننده سفید عنوان تحت مختلف هاینام با و

 می استفاده ،( همودیالیز بخش) دارند قرار هپاتیت ویروس معرض در که آزمایشگاههایی ضدعفونی در نیز و است مناسب آشپزخانه و توالت

 .شود

 نگهداری سربسته و مات ظروف در باید رامحلول . کند می نابود را باکتری و ویروس ، قارچ از اعم هامیکروب تمام ، هیپوکلریت محلول

 .کرد خودداری جدا باید نمک جوهر همراه به آن بردن بکار از و کرد

 

 

 درجه 70 اتیلیک الکل

 موارد دلیل همین اسپورهستند به کشندگی خاصیت فاقد ولی باشند می ضدعفونی های فعالیت از وسیعی طیف دارای الکلها چه اگر -

 غلظتهای و بوده درجه 70 ضدعفونی عمل جهت مورداستفاده غلظت بهترین.  باشد می ضدعفونی مایعات سایر از محدودتر آن استفاده

 در آن از استفاده مایع این آسان تبخیر بدلیل.  باشد می کننده فاقداثر ضدعفونی توجهی قابل بطور 55%  از کمتر درجه و 90 از بیشتر

 می آنها شدن فعال غیر باعث ها ارگانیسم میکرو پروتئینی ساختارهای تخریب با الکل.  است نظرقرار گرفته مورد تجهیزات ضدعفونی

  .شود

 سایر و ECG شوک، الکترو دستگاه دستگاه ، مانیتور قبیل از تجهیزات و وسایل ، تزریق هنگام پوست ضدعفونی برای:  استفاده موارد

 .شود درجه استفاده 70  الکل به آغشته پنبه یا پارچه از بایستی .شوند خیس نباید االمکان حتی اما داشته ضدعفونی به نیاز که وسایلی

 (میشود تهیه داروخانه توسط این بیمارستان درجه در  70 الکل که است ذکر شایان)  
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 :فرمالدئید

 . است فرمالدئید %37 حاوی که دارد نام فرمالین آن محلول. شود می استفاده مایع و گاز شکل دو به و استHigh Level گندزدای یک

 :استفاده موارد

 با شود، می باال محسوب سطح کننده ضدعفونی ماده عنوان به فرمالدئید و است شیمیایی کننده استریل ماده یک الکل -فرمالدئید چند هر

 مانند علل سایر و دلیل همین به است شده محدود آن تند بوی و کننده تحریک گازهای واسطه به آن بیمارستانی استفاده موارد این وجود

حاوی  گندزدای یا کننده استریل هیچ و است شده حذف آمریکا در کننده ضدعفونی مواد لیست از ژرمیسید این سرطانزایی، خاصیت

 .ندارد وجود  FDAتأییدیه دارای فرمالدئید

 از برخی کردن جهت استریل پایین حرارت درجه با استریلیزاسیون روش نداشتن دلیل به فرمالین قرص از استفاده ما کشور در متأسفانه

 عمل و آی سی یو اتاقهای هوای جهت ضدعفونی موارد برخی در حتی و باشد می متداول...(  و کوتر های قلم ارتوپدی، های دریل) وسایل

 می توصیه مواجه سطح تعیین برای اولیه نداشتن پایش و قرص این بودن کارسینوژن و اتوژن به توجه با شود می استفاده فرمالین قرص از

 این و ندارد وجود فرمالین قرص کیفی کنترل پایش جهت تست اختصاصی. نشود استفاده فضا ضدعفونی برای قرص این از هرگز گردد

 پایش 4 کالس شیمیای اندیکاتورهای با( استاندارد زمان و پائین حرارت درجه نسبی،  رطوبت غلظت، )با پایش LTSF روش به فقط قرص

 رنگ تغییر با سیکل پایان از بعد و گذاشته فرمالدئید اتوکالو داخل در تست این و است انجام قابل تهویه استاندارد شرایط در که شود می

 درماتیت شدید، پوستی واکنشهای تنفسی، مجاری تحریک التهاب، باعث فرمالین قرصهای اثرات .شود می پایش وسایل اندیکاتور استریلته

 .کند می آسم ایجاد پوست روی بر یا هوا در موجود کم مقادیر با طوالنی مواجه که طوری به. شود خارش می و

 

 *نحوه رقیق سازی محلولهای ضدعفونی

 کننده عفونی ضد محلول سی سی 10+  آب لیتر1=           %1محلول  تهیه نحوه

 کننده عفونی ضد محلول سی سی 20+  آب لیتر1=            %2محلول تهیه نحوه

 

 Nocospryنوکواسپری   دستگاه

 .باشد می...  و سوختگی و  ICU ، عمل اتاق خصوص به ویژه های بخش در محیط و سطوح ضدعفونی جهت دستگاه این
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 مزایای دستگاه :

را دارد که  ( DRY MIST) خشک مه تکنولوژی از استفاده با پزشکی  تجهیزات و سطوح و هوا همزمان عفونی ضد این دستگاه ،قابلیت•

 باشد را داراست نمی آن امکان معمولی عفونی ضد با که فرجی و خلل و دسترس قابل غیر نقاط عفونی ضد امکان

 تا فضا عفونی ضد دقیقه و امکان 30 ظرف فقط محل از مجدد استفاده و دقیقه 3 زمان مدت در مکعب متر 50:سریع عفونی ضد قابلیت•

     از مزیت های دیگر این دستگاه می باشد. ممکن زمان حداقل در مکعب متر 1000  حجم

 Intermediate و High Level ضدعفونی سطح دو بودن دارا•

 (سطوح و هوا عفونی ضد برای) UV های المپ و فرومالدئید قرص مناسب جایگزین•

 محیط حجم کردن مشخص با تنها دستگاه از آسان استفاده•

 آسان نقل و حمل قابلیت•

 ها میکروارگانیسم حضور عدم از اطمینان برای کیفیت کنترل کیت بودن دارا•

 80 سرعت با و(  باکتریوسیدال خاصیت افزایش) کرده باردار میکرون 5 از کمتر قطر به را کننده ضدعفونی مواد دستگاه توربوجت موتور•

 .کند می پرتاب متر 15 فاصله تا ثانیه بر متر

 :محلول های ویژگی

 ….BV,HIV,HCV,H1N1)  ها ویروس ، ها قارچ ،( Tb جمله از)  ها باکتری انواع بردن بین از قابلیت با باال میکروبی ضد اثر طیف•

 ( دیفیسل کلستریدیوم اسپور جمله از)  اسپورها و (

 ها فیلم بیو بردن بین از قابلیت•

 (فنل و آلدئید فاقد) رسمی غیر کننده عفونی ضد محلول•

 هوا رطوبت و اکسیژن به کننده عفونی ضد محلول کامل تجزیه قابلیت•

  خوردندگی اثر فاقد•

 محیط شدن خوشبو باعث و دارد را ارگانیک مواد و  محیط بد بوی بردن بین از قابلیت ، عفونی ضد بر عالوه که خاصی محلول بودن دارا•

 .گردد می
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 : عفونت کنترل های دستورالعمل*

 ها بخش شستشوی دستورالعمل*

 خطر نظر از می باشند، خشک و تمیز ظاهر به که وسایل سایر و مبلمان ، دیوارها ، اتاق کف شامل بیمارستان بخشهای به مربوط سطوح -

 و بوده الزم عفونی ضد و بهداشتی استاندارهایاجرای  برای مناسب و تمیز محیطی وجود. باشند می پائین ریسک دارای عفونت انتقال

 رشد و احتمالی پاتوژنهای انتقال برای را تری مناسب محیط مرطوب و وسایل سطوح. گردد می پرسنل سایر و بیماران خاطر اطمینان باعث

 .آورند می وجود به ها میکروارگانیسم

 نیاز  به نظافت که لوازمی کلیه مشخص برنامه طبقمیبایست  و بوده کارکنان نظافتی خدمات عهده بخشها به در نظافت مراحل انجام

 در. گردد مشخص بصورت کامل بخش هر برای عفونی ضد مواد از استفاده نظر از آن نوع و نظافت این تناوب و گردیده مشخص داشته

 با بیمار وجود یا HIV و HBVویروس به آلوده خون یا خون ریختن قبیل از یابد؛ می افزایش عفونت انتقال احتمال خطر که مواردی

 .گیرد صورت بخش پرستار مسئول نظارت با بایستی حتماً عفونی ضد و نظافت مراحل بخش، در باال خطرات

 

 (کف) زمین نظافت دستورالعمل 

 دترجنت مواد کننده بجای عفونی ضد مواد از استفاده با عفونت انتقال میزان که باشد می توجه قابل نکته این زمین نظافت با رابطه در

 عفونی ضد مواد از استفاده ، رسد می بنظر طبیعی کافی بطور نظافت جهت معمولی کننده پاک مواد از استفاده و نکرده پیدا توجه قابل تغییر

 .گیرد انجام بایستی عفونت انتقال احتمال یا و شده شناخته موارد جهت تنها کننده

 به نظافت و پائین بوده شده ذکر محیطی موارد سایر یا و زمین طریق از عفونت به ابتالء خطر که است الزم نکته تاکید این حال هر به

 شود. می انجام خشک بصورت نظافت که مواردی در.  باشد می کافی معموالً تنهایی

 .است کافی سدیم )طبق دستورالعمل( کلریت هیپو محلول رقیق شده ی سطوح و یا  از استفاده زمین نظافت هنگام -

 سقف و دیوارها نظافت * دستورالعمل

 .باشد می پایین بسیار عفونت خطر احتمال.  باشند سالم و خشک ، صاف تمیز، سطوح این که صورتی در -

 زمانی فاصله ذکر است به الزم.  پذیرد انجام منظم فواصل در بایستی ظاهری کثیفی و آلودگی از جلوگیری ، سقف و دیوارها نظافت -

 در باشد نمی الزم شده شناخته آلودگی در موارد مگر ضدعفونی مواد از استفاده.  گردد ریزی برنامه بخش مسئول توسط بایستی مطلوب
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 خشک ممکن حد تا بایستی حتماً سطوح ، دیوارها نظافت هنگام.  پاک گردد بالفاصله بایستی آلوده سایرمواد یا خون شدن پاشیده صورت

 .گردند صاف و سریعاًتعمیر بایستی عفونت انتقال احتمال افزایش بدلیل عمل در اتاقهای خصوصا دیوار خراب های قسمت.  شود

 

محل  و ها سینک ها، حمام شستشوی دستورالعمل دستها شستن محل و سینکها حمامها، شستشوی *دستورالعمل

 ها دست شستن

 نظافت برای شویندهمواد  از استفاده. گردد تمیز خدمات پرسنل توسط روزانه بصورت حداقل باید ها دست شستشوی محل و ها حمام -

 .کافیست روتین

 ماده بایستی از باشد، زا مشکل های ارگانیسم یا و مقاوم ارگانیسمهای به مبتال بیمار یا کرده استحمام عفونی بیمار که مواردی در -

 .شود استفاده ی سطوح کننده ضدعفونی

محلول  یا %0.5سدیم هیپوکلریت همان مناسب ضدعفونی ماده.  باشد می الزم نیز باز زخم با بیماران استحمام از قبل نمودن، ضدعفونی -

 .میباشد ضدعفونی سطوح

کارشناس بهداشت  مشورت با میتوان دارد، وجود سدیم هیپوکلریت ار استفاده اثر در سطوح به رساندن آسیب احتمال که مواردی در -

 .نمود انتخاب جایگزین کننده ضدعفونی مایع از محیط

 جهت .الزامی است نظافت نیز باشند آلوده رؤیت قابل بصورت که مواردی در بعالوه شوند، نظافت باید یکبار روزانه حداقل ها توالت -

 مبتال که بیمارانی استفاده ازبعد  یا و بوده آلوده آشکار بصورت شستن محل که مواردی در. است کافی شوینده ماده از استفاده روتین نظافت

 .باشد می%0.5سدیم  هیپوکلریت استفاده مورد کننده ضدعفونی مایع. الزامیست نمودن ضدعفونی باشند، می گوارش دستگاه عفونت به

 قبل و شده شستشو Bleach سفید کننده خانگی مثل متوسط سطح گندزدای محلول یک با باید فرنگی های توالت در نشستن محل -

 (.کرد استفاده نیز اسپری شکل به بخش در موجود گندزدای محلول از توان می. )گردد خشک ازاستفاده

 موجب پالستیکی برس غیر با ای پنبه دستمال های از استفاده ، شود می استفاده نایلونی بلند دسته برس از سینکها و حمام نظافت جهت -

 . گیرد استفاده قرار مورد نباید دلیل همین به کند می مشکل را آنها ضدعفونی و شده آنها شدید آلودگی

 مایع صابون از استفاده* 

 پاک اضافی صابونهای و تمیز بایستی ، گردید صابون قطرات به آلوده دستشویی ظرف اطراف مایع صابون از استفاده هنگام صورتیکه در -

 .گردد
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 اقدام ظرف، کردن شستشوو خشک از پس حتماً و کرده خودداری آن مجدد پرکردن از ، مایع صابون ظرف در موجود صابون اتمام از پس -

 .نمائید آن کردن پر به

 در بیمارستانی رشد باکتریهای باعث نمودن، وخشک شستشو بدون آن، مجدد کردن پر یا و مذبور ظرف اطراف در آلودگیها ماندن باقی -

 .شود می مایع صابون

 

 * رنگبندی تی در بخش ها

 : شوند می مشخص دسته رنگ نوع سه با ها تی بخش هر در بیمارستان این در

قرمز)اتاق های عمل، اتاق بیماران  -3راهروها() زرد -2 (انبارها پرستاری، ایستگاه پزشکان، اتاق ها، رختکن) سفید -1: دسته با نخی تی

 و سالن اورژانس( CPRبستری، تریاژ، 

 ها( حمام تمیز، سفید)اتاق -2سرویسهای  بهداشتی و توالت ها، اتاق کثیف( زرد )-1 :با دسته تی الستیکی

 ساکشن دستگاه ضدعفونی و نگهداری* 

 .گردند تخلیه شیفت پایان در بایستی شده آسپیره مایع مقدار گرفتن نظر در بدون ساکشن به مربوط باتل -

 دقیقه 30 مدت به غوطه وری محلول در را آنها آبکشی و شوینده با شتشو از بعد و شده تخلیهاتاق کثیف  فاضالب داخل تواند می باتل -

 درصد( 1دقیقه در محلول  60درصد و یا  2دقیقه در محلول  30)نمود. آبکشی بعد مجددا و در محلول اینترمدیت  ور غوطه

 دفع از پس دست ها شستشوی و بوده کافی ها باتل وشستشوی تخلیه جهت استریل غیر های دستکش از استفاده که است ذکر به الزم -

 .است الزامی ، باتل مایع

 .گیرد قرار استفاده مورد جدیدی کاتتر بایستی بیمار، برای ساکشن دستگاه از استفاده مصرف بار هر در -

 .شود نگهداری خشک صورت به بایست باتل ، گیرد نمی قرار استفاده مورد ساکشن دستگاه که مدتی در -
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 ( لگن)  بدپن ضدعفونی و شستشو* 

 ظاهراً نظر مورد اگر ظرف حتی شوند شسته دستها بایستی حتماً(  لگن)  بدپن جابجایی یا استفاده از پس عفونت انتقال از جلوگیری برای -

 .باشد تمیز

 .گردد عفونی ضد و شستشو لگن شستشوی ماشین در بایستی ها لگن -

 .نمود استفادهسفید کننده خانگی  محلول از توان می جایگزین بصورت ، بخش در شستشو دستگاه وجود عدم یا خرابی صورت در -

 ( باتل یورین)  ادرار ظرف ضدعفونی و *شستشو

 .میشود توصیه اکیداً حرارت با همراه کننده عفونی ضد و شستشو دستگاه از استفاده ظروف این عفونی ضد و شستشو برای -

 حتماً آن با از تماس پس دستها و گردند تلقی آلوده ظروف بعنوان بایستی حتماً ، باشند نشده عفونی ضد حرارت با که ادراری ظروف -

 خشک تا شود می داده قرار مخصوص قفسه در و گردد می سفید کننده خانگی استفادهمحلول  در شیفت هر پایان در ها لوله. شود شسته

 . شود

 

 ترمومتر ضدعفونی و نگهداری*

 . شود استفاده دیجیتال ترمومترهای از است بهتر -

%  70 الکل آغشته به گاز یا پنبه توسط ، استفاده بار هر از پس بایستی شود می استفاده اختصاصی ترمومتر از بیمار برای صورتیکه در -

 .شود نگهداری بعدی دفعات برای خشک بصورت و شستشو آب با سپس شده تمیز

 اکسیژن فلومتر ضدعفونی و نگهداری* 

 کردن تمیز و ضد عفونی است، بیمار تنفسی مجرای با مستقیم تماس در و بوده مرطوب همیشه اکسیژن فلومتر دستگاه اینکه به توجه با -

 .باشد می منفی گرم های بخصوص باکتری و ها میکروارگانیسم رشد برای مناسبی مکان مرطوب محیطهای باشد می ضروری آن

 .است شده تشکیل آب محفظه و مانومتر شامل مجزا قسمت دو از تراپی اکسیژن دستگاه -

سریع االثر  یا 70%الکل به آغشته تمیز دستمال یک از بایستی آن عفونی ضد برای و بوده شستشو قابل غیر دستگاه از قسمت این:  مانومتر

 .کرد استفاده
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 با سپس و شده مانومتر جدا از کامالً ابتدا بایستی آن کردن تمیز و ضدعفونی برای و بوده شستشو قابل دستگاه از قسمت این:  آب محفظه

  .شوند خشک و شسته انتها در و زدایی جرم برس و معمولیشوینده  مواد

 تنفسی می دستگاه های عفونت به مبتال بیمار صورتیکه در و بوده ضروری بار یک ای هفته عادی درحالت دستگاه یشستشو -

 .گردد تمیز و شسته بایدو مانومتر  فلومتر بعدی بیمار برای باشد،

 باعث زیرا شود، پرهیز معمولی آب با آن کردن مرطوب از و شده استفاده مقطر آب از بایستی فقط دستگاه کردن مرطوب برای: توجه

 .گردد می فلومتر داخل در جرم تشکیل

و از وارونه کردن  باشد خشک استفاده عدم درصورت بعد از هر بیمار شسته و خشک گردد و باید( نبوالیزر،اکسیژن) مقطر آب محفظه -

 محفظه مانومتر روی فلومتر خودداری گردد.

 ها پرده شستشوی* 

 توسط رختشویخانه یکبار ماه سه هر معموالً ای پارچه های پرده شستشوی.  است متفاوت آن نوع حسب بر بخش هر های پرده شستشوی

 سه هر و آغشته به محلول ضدعفونی سطوح ضدعفونی شود. دستمال یک با یکبار هفته دو هر کرکره های پرده شستشوی و است کافی

 .شوند نصب سپس و شود شسته شوینده و آب با کامل بطور یکبار ماه

 بیمار بالش و تشک شستشوی* 

 بیمار بالش و روکش تشک.  نرود آن داخل به آب نظافت و شستشو هنگام تا باشد آب به نفوذ قابل غیر روکش از باید بیمار بالش و تشک

 .گیرد قرار مورد استفاده بعدی بیمار جهت شدن خشک از بعد و شود ضدعفونیسطوح  کننده ضدعفونی محلول با بیمار هر ترخیص از بعد

 الکر و تخت شستشوی* 

 کننده ضدعفونی مواد به مرطوب دستمال یک با توان می تخت بیمار در داشتن هنگام در یا ترخیص از بعدرا  بیماران الکرهای و ها تخت

 کرد. ضدعفونی

 دارو و پانسمان ترالی نظافت* 

 می ترالی روی و اگرآلودگی شود ضدعفونی محلول سطوح یا%  70 الکل با ترالی روی بایستی کاری شیفت هر پایان و کار انجام از قبل -

 . شود ضدعفونی محلول یا الکل با سپس و کرده پاک را آن ابتدا باشد

 شود تمیز جداگانه دستمال با روزانه باید ترالی های چرخ و پایه شود دقت -
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 تلفن نظافت*

 .شود ضدعفونی محلول سریع االثر ،یا%  70 الکل با روز هر پایان در -

 گوشی و سنج فشار دستگاه نظافت*

 شسته و خارج آلودگی باید صورت در فشارسنج دستگاه کاف. شود ضدعفونی االثر سریع محلول یا%  70 الکل با باید فشارسنج گوشی -

  شود

 یخچال نظافت*

 .خودداری شود یخچال داخل سیاه پالستیک گذاشتن از شود دقت باید و شوند تمیز هفتگی بصورت باید ها یخچال -

 تلویزیون و ها عکس قاب نظافت*

 تلویزیون نیز با محلول سریع االثر ضدعفونی شود. .شود تمیز هفتگی ضدعفونی سطوحآغشته به محلول  دستمال باقاب عکس ها  -

 

 شیو های ماشین نظافت*

 سریع محلولبا  موهای آن کردن تمیز و آن قطعات کردن جدا از پس موزر از استفاده هنگام ولی هستند مصرف یکبار نوع از معموالً -

 .شود می ضدعفونی%  70 الکل یا االثر

 آشغال های سطل شستشوی*

 زباله کیسه سپس و شود تا خشک شود نگهداری وارونه صورت به و شود شستشو کننده پاک مواد و داغ آب با زباله سطلهای بایستی -

 .شود کشیده جدید

 ها آمبوبگ نظافت*

و  کامال آبکشی مجدد و نموده ور غوطه 2%  محلول ضدعفونی غوطه وری در شوند آبکشی مواد شوینده، با شستشو از بعد باید ها آمبوبگ

 .شوندخشک 

 الرنگوسکوپ نظافت و شستشو*
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 همچنین. نمائید ضد عفونی%  70 الکل با را آن بعد و شود تمیز و شستشو گرم آب و شوینده مواد با الرنگوسکوپ های تیغه بهتراست -

 رفتار کرد.طبق دستور شرکت سازنده  سپس و شستشو را الرنگوسکوپ های تیغه میتوان

 در بخش ها که در صورت مشاهده حتما به واحد کنترل عفونت گزارش نمایید یماریهایی قابل گزارش فوریب
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 پاشیدن خون و ترشحات به چشم

 

  بدن ای دست به آلوده برنده و زیت اجسام فرورفتن

 

 شستشوی محل آسیب با آب و صابون  شستشوی چشم با آب فراوان

 )فشردن محل آسیب جهت کمک به خونروی ممنوع می باشد(

 HIV Ab , HCV Ab , HBS  شاتیآزما ودرخواست ماریب از لخته خون سی سی 4-5 گرفتن

Ag 

 (دهید بیآس فرد کد ملی و ماریب مشخصات ذکر)  خطا گزارش فرم لیتکم

 ایجاد مواجهه شغلی در کارکنان

 شگاهیزماکارکنان آ به کیاست دلین بروقوع دیتاک و شگاهیآزما به خون نمونه ارسال

 ساعت توسط فرد آسیب دیده 24پیگیری جواب آزمایش از آزمایشگاه تا 

 1400تاریخ بازبینی: 

آموزشی واحد کنترل عفونت مرکز 

 رجاییدرمانی شهید 

بیمار مثبت  HIV Ab , HBS Agآیا 

 است ؟

 درمان به ازین عدم
ارجاع به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید 

 بلندیان
1- + HIV : داروهای  یروسیضدو ییدارو درمان شروع(

 موجود در دفتر پرستاری با دستور پزشک(

2- HBS Ag+  :باشد  10 یباال دهید بیآس فرد تریت اگر 

 10از کمتر یباد یآنت تریت اگر. ردیگ ینم صورت یاقدام

)اطالع به کارشناس  پروتکل طبق اقدامات انجام، باشد

 کنترل عفونت(

3-HCV+  ارجاع به مرکز بهداشت شهید بلندیان : 
 پایان

 خیر
 بله

 همه. است ساعت 72 شاتیازما انجام میتا گلدن.ردیپذ صورت ماریب صیترخ از قبل و ،بالفاصله دیبا مواجهه شاتیآزما ارسال:  توجه

    داشته باشند 10باالی  یباد یانت تریت و داده انجام را تیهپات ونیناسیواکس دیبا انیدانشجو و پزشکانارکنان، ک


