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 مقدمه:

 ومتخصصان کارشناسان توجه مورد هميشه اجتماعی و اقتصادی ، بهداشتی های جنبه از اعفونته از پيشگيری مسئله

 بيمار اب وکار  دربيمارستان اقامت حين در که است عفونتهايی،  درمان بخش کارکنان عمده مشکالت واز است بوده امر

 .شوند می مبتال بدان

 حائز درمانیو بهداشتی مراکز در وبيماری عفونت کنترل برای محيط، بهداشت ويژه به بهداشتی موازين رعايت بنابراين

 .ذاردگ برجای خود از را پذيری نا جبران خسارات تواند می بهداشتی موازين رعايت وعدم توجهی بی که چرا است اهميت

 وریط به گيرد می انجام آن محيط سازی وسالم وضعيت بهبود جهت در که است فعاليتهايی مجموعه ، محيط بهداشت

 بهداشت خصوص در عواملی کنترل با رو اين از.يابند وشيوع گسترش محيط اين در نتوانند خارجی ی بيماريزا عوامل که

 به آن تقالان وهمچنين تکنيسين به بيماری اشاعه واز شده آمبوالنس و پايگاه محيط سازی سالم موجب توان می محيط

 روانیو جسمی رفاه کننده تامين تنها نه محيط بهداشت وموازين اصول رعايت. نمود جلوگيری همراهان و بيماران ساير

 .بود خواهد بيمارستانی عفونتهای تمرکز کانون کننده کنترل ،بلکه است افراد

 البته شوند می بيمارستانی عفونتهای دچار جهان در نفر ميليون 2 از بيش ساالنه الملی بين امارهای و نتايج اساس بر

 12 ساالنه رسمی غير امارهای براساس نيست ايران به مختص تنها و ست کشورها اکثر گير گريبان عفونتها اين شيوع

 وجود هايی آمبوالنس هنوز کشور در که است حالی در اين شود می بيمارستانی عفونتهای صرف هزينه ميليارد 14 تا

 به ها نسآمبوال در پزشکی تجهيزات.  پردازند می خود وسايل عفونی ضد به ابتدايی و بدوی بسيار شکل به که دارند

 به با گردي سوی از و شده بيمار حال بهبود باعث سو يک از توانند می ديگر عبارت به و هستند دوم شمشيرهای منزله

. است ودهافز پزشکی مشکالت بر امروزه که است مسائلی جمله از خود اين گردند افراد بيماری سبب عفونت وردنآ وجود

 محيط لودگیآ مستقيم نتايج از يکی شوند می مبتال عفونی بيماريهای به که افرادی در بيماری موارد هشداردهنده عالئم

 .باشد می بيمارستانی عفونت ، اکتسابی بيماريهای نوع اين است

 می هداشتیب عوامل از بهينه استفاده با ،زيرا پذيرد صورت عفونی وضد گندزدايی جهت ای گسترده اقدامات بايد اينرو از

 وهمچنين نمود جلوگيری کالن های وهزينه انرژی اتالف واز داده کاهش را زيست ومحيط انسان بر وارده خسارت توان

 ساير هب آن انتقال از بيماری کنترل ضمن عمومی مکان يک عنوان به پايگاه محيط و ها آمبوالنس وم مدا گندزدايی با

 وسايل ،پتو تختخواب، حوله،دستمال،ملحفه، گندزدايی جهت درمحيطها مواد اين از استفاده حتی. نماييم افرادجلوگيری

 . است وضروری الزم امری دفعی مواد و خون,سينه خلط ، بينی ترشحات بيمار، اقامت محل خوراکی،

 و گندزدايی روشهای زمينه در رويه وحدت ايجاد نيز و آنها انواع تعدد دليل وبه گندزداها کاربرد اهميت به توجه با لذا

 العمل دستور اين عملياتی و خدماتی نيروهای علمی سطح با منطبق زمينه اين در الزم اطالعات وجود عدم ديگر سوی از

 ذکر آن رد تفکيک به محيط و تجهيزات ، سطوح،ابزار کليه گندزدايی روشهای که. است شده تهيه روان و ساده زبانی با

 است گرديده
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 حل جهت در کوتاه چند هر قدمی سپس و کسب را تعالی باری خداوند رضای اول ،دستور العمل اين ارائه با است اميد

 جموعهم .باشم داشته جامعه سالمت ارتقاء جهت در سهمی و برداشته زمينه اين درگيردر همکاران آموزشی علمی مسائل

 واقصن رفع جهت در را اينجانب خود پيشنهادات ارائه با نظر صاحب عزيزان لذا. بود خواهد هايی کاستی دارای قطعا فوق

 نمايند ياری مجموعه اين

 :   فاهدا

  انتقال عفونت از بيماران ومصدومين به کارکنان اورژانس پيش بيمارستانی از پيشگيری -

 با انواع روشهای گندزدايی وضدعفونی کردن تجهيزات وسطوح آشنايی -

ت، شستشو وضد عفونی کردن دسدر زدا گندشوينده وبا روش های استاندارد استفاده ازمواد  آشنايی -

 تجهيزات مختلف پزشکی و آمبوالنس

 

 گروه هدف:

 115کليه نيروهای عملياتی و خدماتی شاغل در مراکز اورژانس 

 

 :عوامل مختلف در گندزدایی تاثير

 خود از ارگانيسمها مختلف انواع رشد کردن متوقف و نابودی در مختلفی کارايی گندزداها :ارگانیسم وعن 

 دهند می نشان

 يابد می افزايش معينی حد تا حرارت درجه رفتن باال با معموال گندزدا عامل يک فعاليت: حرارت رجهد 

 کشته های ميکروارگانيسم تعداد باشد بيشتر شيميايی ماده يک غلظت چه هر معين محدوده يک در :غلظت 

 بود خواهد بيشتر شده

 ميرود کار به ها ارگانيسم نابودی برای که شيميايی ده ام است بديهی :ارگانیسم با گندزدا مجاورت 

 نميشود رعايت اوقات اکثر گيردکه قرار ها ارگانيسم مجاورت در بايد می

 غلظت يا شيميايی ماده غلظت به تنها نه ها ارگانيسم نابودی ميزان:ها ارگانیسم با تماس زمان مدت 

 دارد. ستگیب نيز ارگانيسم با گندزدا تماس زمان و حرارت درجه به بلکه بستگی دارد شيميايی مواد از ترکيبی

 مواد از برخی توسط ها کننده عفونی ضد و گندزداها ميکروبی ضد اثر :مواد سایر گندزدابا شدن خنثی 

 .يابد می کاهش شدت به الی
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. 

 

 وسائل و ابزار بندي طبقه: 

 .شوند می بندی تقسیم غیربحرانی و بحرانی نیمه بحرانی، وسایل دسته سه به

 بحرانی وسایل: 

 عفونت دباالی ايجا طرخ ها باکتری اسپور جمله از ميکروارگانيزم هر با آلودگی صورت در که وسايلی يا ابزار از دسته آن

ورت ص به  عموماً که هستند زايمان های ست و ادراری گيری، رگ کاتترهای ها، تراشه لوله شامل موارد اين باشند داشته

 . شوند می خريداریاستريل 

 

 بحرانی نیمه وسایل: 

 نام حرانیب نيمه وسائل عنوان به آنها از ميتوان اند غيرسالم پوست و مخاطات و سلولی غشاهای با تماس در که وسائلی

 آنورکتال مانومتر کاتترهای،پانسمان  وسايل،  ها ليد چست الرنگوسکوپ، تيغه بيهوشی، و تنفسی درمانی وسايل مانند .برد

 .هستند وسايل دسته اين از ها پنس و

 غیربحرانی وسایل: 

 ها، هملحف تخت، های نرده زيربغل، عصاهای فشارسنج، های کافمانند  هستند سالم پوست با تماس در که سائلیو

 .....و بيمار وسايل،  تخت کنار ميز غذا، ظروف از بعضی

 سطوح: 

 نمود پزشکی تجهيزات سطوح و خدماتی سطوح دسته دو شامل توان می را سطوح

 خدماتی سطوح:                                                                                                       

  به توان می لذا دارند ها بيماری انتقال مورد در را خطر کمترين خدماتی و محيطی سطوح اين چون

  .نمود ضدعفونی نيز رود می کار به پزشکی تجهيزات و وسايل مورد در که هايی روش با را آنها راحتی             

 ............ و پارکينگ,ها سينک و ها روشويی, حمام و ها دستشويی,محوطه, ها راهرو مانند              
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 پزشکی تجهيزات سطوح: 

گيری,وسايل لوله  ست های زايمان,وسايل رگ خون، فشار های کاف مانند مواردی توان می سطوح دسته اين از

و حتی سطوحی مانند  اکسيمترشوک , ساکشن , پالس  DCيا   AEDگ, دستگاه گلکومتر,جامبگذاری,وسايل حمل بيمار,

 داخل کابين آمبوالنس را عنوان کرد.

 

 فرایند کنترل عفونت : 

 در زير واردم وجود شامل وقايع اين که بيفتد اتفاق هم سر پشت وقايع از ای مجموعه بايد عفونی بيماری گسترش برای

 :باشد می زنجيره يک

 بیماریزا عامل 

 بیماریزا عامل ذخیره منبع 

 انتقال راه 

 میزبان بدن به ورود برای راهی 

 مستعد میزبان 

 .شود می منتهی عفونتها کنترل به عفونی فرايند زنجيره های حلقه از يکی حذف

 لوازم و ابزار صحيح نمودن استريل به توجه عدم بيمارستانی عفونتهای انتقال و انتشار راههای و منابع مهمترين از

 جهت .شود می بيمارستانی عفونتهای از بسياری موارد موجب ساليانه آلوده پزشکی وسايل. است شده ذکر جراحی

 .باشد زنده ميکروارگانيسمهای تمام نابودی بايد هدف موارد، اين از جلوگيری

 استریل و عفونی ضد گندزدایی، تفاوت 

 

 سبب – اردد وجود بيجان اشياء روی بر که بيماريزا غير يا و بيماريزا ارگانيسمهای ميکرو نابودی: گندزدایی 

 روریض غير يا ممکن غير استريليزاسيون که جايی در – رود نمی بکار بدن روی – شود نمی شدن استريل

 .رود می بکار است

 به سبتن – دارد وجود جانداران روی بر که بيماريزا غير يا و بيماريزا ارگانيسمهای ميکرو نابودی: عفونی ضد 

 برخوردارند کمتری سميت از گندزداها

 وسيله يا ئش روی از ميکربها انواع تمام آن بوسيله که است فرايندی:استریلیزاسیون یا سازی سترون 

 .گيرد می صورت شيميايی محلولهای و گرما با بيمارستانها در سازی سترون.روند می بين از و زدوده
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 :انواع شوینده هاي شایع و موثر در مراکز درمانی 

 پالس 53 دکونکس 

جمله  از بدن دستگاههای روی بر مضر عوارض فاقد نتيجه در و فنل و آلدئيد فاقد:  خواص و مشخصات

 يباشد وم وسايل و ابزار خورندگی ضد خاصيت ، قوی کنندگی پاک خاصيت دارای. باشد می تنفسی سيستم

 .  باشد HBV و HIV ، باکتريايی ، قارچی ، ميکروبی عفونتهای انواع ،  ويروسهای عليه موثر

 ایه لوله ، بيهوشی وسايل و ساکشن انعطاف، قابل غير جراحی وسايل و ابزار ضدعفونی:  مصرف موارد

 استاف ، پسودوموناس جمله از پوستی ، گوارشی ، تنفسی عفونتهای به انواع آلوده که وسايلی کليه و بنت

 . باشند ويروس می HBV , HIV آرئوس

. گردد جدا خودداری آن مجدد کردن رقيق از و کرده تهيه داروخانه از %2 شده رقيق بصورت را محلول:  استفاده روش

. شود داده قرار آن داخل آلوده و وسايل ابزار و پرکرده %2 محلول از را ظرف يک نياز داخل مورد ظرفيت بر بنا سپس

 ندگير قرار محلول در کامل بطور و شده جدا هم کامال از دستگاه قطعات تمامی که ، شود دقت وسايل قراردادن از قبل

 دقيقه 15 گذشت از پس کند پيدا نفوذ فرج و خلل و ها لوله داخل تمامی به محلول و شده جلوگيری هوا حباب ايجاد از تا

 دقيقه 15 حداقل زمان طی که است ذکر به الزم.  شوند کشی آب سپس و آورده شده بيرون محلول داخل از وسايل

 رو غوطه ضروری زمان حداقل که است ذکر به الزم.  شوند کشی آب سپس و شده آورده بيرون محلول داخل از وسايل

 . باشد می دقيقه 15 ، محلول داخل بودن وسائل

 

 

 برای تواند می روز 14بمدت معلق ذرات و رسوب تشکيل عدم و بارز آلودگی عدم صورت در شده رقيق محلول:  توجه

 . باشد نمی آن عدم کارايی دليل محلول رنگ تغيير. شود استفاده مختلف وسايل ضدعفونی

 مدت ندآلوده باش توجه قابل ميزان به و خونی کامالً مايع اين در شده ضدعفونی وسايل که صورتی در شود می توصيه

 . يابد کاهش پايگاه مسئول صالحديد بنابر آن نگهداری زمان

 

 50استفاده از دکونکس AF: 
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 تمسيس جمله از بدن دستگاههای روی بر مضر عوارض فاقد نتيجه در و فنل و الدئيد فاقد:  خواص و مشخصات

 انواع و TB دض نيز بر و موثر وسايل و ابزار خورندگی ضد خاصيت ، قوی کنندگی پاک خاصيت دارای. باشد می تنفسی

 . باشد می سطوح ويروسهای چسبندگی عليه HBV و HIV و باکتريايی و قارچی ، ميکروبی عفونتهای

 کابين عقب آمبوالنس ومحيط در ترالی و کابينت ، ميز ، تخت قبيل از سطوح ضدعفونی مخصوص:  مصرف موارد

 .  باشد می عفونیهای 

 به آغشته تميز پارچه يا دستمال با و کرده تهيه داروخانه از %2 يا%1 شده حل بصورت را محلول:  استفاده روش

 . شوند ضدعفونی و پاک نظر مورد سطوح محلول

 گذشت از پس زيرا.  گردد مصرف و تهيه روزانه بصورت بايستی و شده استفاده شده رقيق بصورت حتماً محلول:  جهتو

 رود می بين از مايع کنندگی ضدعفونی خاصيت ساعت 24 حداکثر

 گردد. استفاده%2 ازمحلول بهتراست شرايط ويژه که بيماران عفونی و شديدا واگير دار داخل آمبوالنس بوده انددر

 در دسترس ميباشد.و قابل استفاده اسپری  يک نوع از اين محلول به صورت رقيق شده و آماده به شکل 

 ليترآب4+دکونکس سی س80:% 2 دکونکس تهیه نحوه

 ليترآب4+دکونکس سی سی40 :% 1 دکونکس تهیه نحوه

 

 

 سدیم هيپوکلریت (وایتکس یا ژاول آب (  : 

می باشد  ها ارگانيسم ميکرو فعاليت روی بر سريع اثر با کننده ضدعفونی خاصيت دارای : خواص و مشخصات

 .دارد. در اين محلول گاز کلر وجود دارد پروتوزوئرها و ويروسها ، مخمرها ، کشتن باکتريها اغلب توانايی

اين ود  شو می تنفس دستگاه شديد تحريک و سرفه باعث آن شده آزاد : تنفس بخار هيپوکلريت وگازعوارض 

 يکتحر اثر دارای همچنين ..خواهد شد خصوصاً در هنگام استفاده همزمان اسيدها و مواد اکسيد کننده تشديدخاصيت 

 فراوان شسته شود  آب با موضع بايستی تماس صورت در که باشد می نيز پوست روی بر کننده

تمامی و ديوارها ت ضدعفونی و شستشوی زمين ، کف ، جه %1تا حداکثر  %1/0: محلول بصورت  موارد مصرف

قسمتهای متشکل از سنگ ، دستشويی ، توالت ، حمام و ... در کليه بخشها بکار برده می شود . همچنين در مواردی که 

 خون و مايعات آلوده بر روی سطوح پاشيده شوند بايستی شستشو انجام شود .
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از مصرف محلول رقيق شده پس از  : محلول بايستی بصورت تازه و روزانه تهيه و مصرف شده و نکات قابل توجه

ساعت پرهيز شود . زيرا ماده اثر بخشی خود را از دست می دهد . همچنين از مصرف ماده با غلظت بيش از  24گذشت 

خودداری شود. زيرا باعث تحريک دستگاه تنفسی شده پرسنل بصورت جدی آزار دهنده می باشد . بدليل اثر خورندگی  1%

 يم برای اشياء فلزی و استيل خودداری شود .از مصرف هيپوکلريت سد

 

 

 ( هایژن)  کلراید آلکوئيم بنز: 

 شامل و سطوح پارچه ، لوازم ، ظروف ، ميوه عفونی ضد برای ضرر بی و قوی کش ميکروب بنزآلکوئيم:  مصرف موارد

 .باشد می...  و ترالی ، تخت ، ميز قبيل از چوبی و فلزی وسايل و ديوارها ، کف

 قسمت 99 با بنزآلکوئيم قسمت 1 پارچه و ملحفه ، لوازم ، ديوار ، کف مانند سطوح ضدعفونی برای:  استفاده وشر

 . گيرد قرار استفاده مورد سپس ، آيد بدست %1 محلول تا کرده آب مخلوط

 

 70 %اتيليک الکل 

 خاصيت فاقد ولی باشند می ضدعفونی های فعاليت از وسيعی طيف دارای الکل ها چه اگر:مشخصات و خواص 

 لظتغ بهترين.  باشد می ضدعفونی مايعات ساير از محدودتر آن استفاده موارد دليل همين به هستند اسپور کشندگی

 اثر فاقد توجهی قابل بطور % 50 از کمتر و % 90 از بيشتر غلظتهای و بوده % 70 ضدعفونی عمل جهت استفاده مورد

 است گرفته قرار نظر مورد تجهيزات ضدعفونی در آن از استفاده مايع اين آسان تبخير بدليل. باشد می کننده ضدعفونی

 . شود می آنها شدن فعال غير باعث ها ارگانيسم ميکرو پروتئينی ساختارهای تخريب با الکل .

 دستگاه،  ECGدستگاه  ، مانيتور قبيل از تجهيزات و وسايل ، تزريق هنگام پوست ضدعفونی برای:  استفاده موارد

 آغشته پنبه يا ارچهپ شوند بايستی از خيس نبايد االمکان حتی اما داشته ضدعفونی به نياز که وسايلی ساير و شوک الکترو

 . شود استفاده % 70 الکل به

 خشک ورتص داربه درب گاليپات داخل هرشيفت مصرف اندازه به استريل پنبه:الکل پنبه نگهداری صحیح نحوه

 .گردد مخلوط الکل با مخصوص ريسيور داخل برای هربارمصرف و شود نگهداری
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 ب اکسيژنه آ( H2O2) : 

 و يروسیو ضد خاصيت دارای.  باشد می سپتيک آنتی و بوده قوی کننده اکسيد اکسيژنه :آب مشخصات و خواص

 وسايل و قعمي زخمهای ضدعفونی و پاکسازی جهت تواند می گاز توليد و شيميايی واکنش ايجاد بدليل و بوده ضدقارچ

 . گيرد قرار استفاده مورد دار حفره و خالی تو

 دارای که الیخ تو وسايل کليه و آنژيوگرافی ، همودياليز ، آندوسکوپی در استفاده مورد ابزار عفونی ضد:  مصرف موارد

 خاصيت اراید ماده اين.  است پذير امکان اکسيژنه آب از استفاده با نيز زخمها از بعضی ضدعفونی باشند می فرج و خلل

 . باشد می فلزات خورندگی

 محلول در دقيقه 20 بمدت را وسايل و ابزار و کرده تهيه داروخانه از را %6 تا %3 اکسيژنه آب محلول:  استفاده روش

 آب معمولی آب با سپس شده آورده بيرون محلول از وسايل،  الزم زمان گذشت از پس.  دهيد قرار ور غوطه بصورت

 . شود کشی

ا بر اثر زير : محلول بايستی در ظروف تيره و در بسته نگهداری شده و بصورت روزانه رقيق شود .شرایط نگهداری 

 گذشت زمان خاصيت ضدعفونی کنندگی آن از بين می رود .

 

 

 

 

  بتادین (  % 10پویدون آیداین (: 

يد فعال می باشد . اين محلول برای ضدعفونی کردن سوختگی های درجه  % 10: محلول بتادين حاوی  موارد مصرف

همچنين ضدعفونی نمودن پوست و موضع عمل قبل و بعد  ، بريدگی ، خراشيدگی ، زخمهای سطحی ، زخم بستر 3و  2

ی ا ودر درمان برفک و عفونتهای باکترياياز عمل جراحی ، هنگام تزريق برای پيشگيری از عفونت در پانسمانها و بخيه ه

 و قارچی پوست بکار می رود.

: مقدار الزم از محلول بتادين را در يک ظرف کوچک دهانه گشاد ريخته و از رقيق کردن آن خودداری  روش استفاده

ه و فقط پنبه را برداشتشود )مگر در موارد خاص ( سپس گاز يا پنبه الزم را در محلول گذاشته تا کامال خيس شود . گاز يا 

يکبار از باال به پايين روی موضع ) زخمهای باز ، محل بخيه و ... ( کشيده و سپس پنبه را دور انداخته و برای ضدعفونی 

رگانيسم به بتادين باعث جابجايی و تکثير ميکرو امجدد از پنبه يا گاز ديگری استفاده شود . رفت و برگشت پنبه آغشته 
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نتقال عفونت را بطور جدی افزايش می دهد . همچنين از کشيدن يک پنبه آغشته روی دو موضع مختلف ها شده و خطر ا

ضدعفونی از داخل به خارج انجام شده و از بردن ، به علت افزايش خطر عفونت جداً اجتناب شود . در مورد زخمهای باز 

عمل بايد محل را از داخل به سمت خارج  پنبه آلوده به وسط زخم خودداری گردد . برای شستشو و ضدعفونی محل

 بصورت دايره ای و در چندين مرحله انجام داد .

 

 :احتياط موارد

 گردد اجتناب بيمار بدن زير و ها خوردگی چين در دارو شدن انباشته از. 

 گردد صرفم نبايد ليتيوم با مدت طوالنی درمان تحت بيماران و تيروئيد غده اعمال اختالل به مبتال بيماران در 

 . شود خودداری مصرف از ، يد به حساسيت سابقه وجود صورت در

 نشود مصرف گرم 1500 از کمتر وزن با نوزادان در . 

 معالج پزشک مشورت با شديد های سوختگی و عميق زخمهای وجود صورت در و شيردهی و حاملگی دوران در 

 ترميم زا و شده ها فيبروبالست رفتن بين از باعث بتادين تازه بافتهای و عميق زخمهای مورد در.  شود مصرف

 .کند می جلوگيری بافت

 شود پرهيز استفاده از قبل محلول کردن گرم از . 

 ودش مشورت معالج پزشک با و کرده خودداری مصرف از پوست تحريک و پوستی حساسيت بروز صورت در 

 کرومي رشد سبب ظرف درب ماندن باز زيرا ، شود گذاشته بايد ظرف درپوش ، مصرف از پس : نگهداری طریقه

 درج آن روی تاريخ بتادين درب شدن باز از بعد .شود می عفونت سبب سادگیه ب و شده باز قسمت در ارگانيسمها

 روز بايد مصرف گردد. سپس دور ريخته شود.  30پس از باز شدن درب ظرف طی مدت شود. 

  

 ساولن : 

 راث منفی گرم های باکتری بر و خوب اثر مثبت گرم های باکتری بر محلول اين: خواص و مشخصات

 . است اثر بی اسپوردار باکتريهای بر و متوسط

 ......و سوندها ، پالستيک ظروف عفونی ضد برای - وسايل – ديوارها – کف شستشوی جهت:  مصرف موارد

 شود. جلوگيری آن زدن يخ از و شده نگهداری درجه 30 زير دمای در

 

 آلدئيد گلوتار : 
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 :رعايت نمود بايد آن از استفاده حين در را نکات برخی آلرژيک خواص دليل به که است موثری ضدعفونی محلول

 نفوذ قابل غير دستکش از استفاده 

 دردار های محفظه در محلول نگهداری 

 شوند کشی آب استريل آب با مصرف از قبل آن با شده ضدعفونی وسايل کليه. 

 نمائيد ضدعفونی دائماً را استريل آب های محفظه . 

 شود می استفاده لوازم زدن زنگ از جلوگيری منظور به گلوتارآلدئيد+  سديم نيتريت . 

 است فعال روز 14 مدت برای باشد می رنگ کم سبز رنگ به که فعال محلول . 

 

 :115در اورژانس و وسایل  سطوح ,تجهيزات دست, روش و دستورالعمل ضد عفونی

 عفونت  : عفونت بیمارستانی انتقال از پیشگیری بمنظور دستها بهداشت رعایت دستورالعمل

 در افزايش معلوليت و مير و مرگ علل شايعترين از يکی که درمانی بهداشتی های مراقبت ارائه از ناشی های

 هانج سراسر در پيشرفته و توسعه حال در کشورهای در گردد می محسوب بيمارستان ها در بستری بيماران

 شيوع مؤيد ، شرقی مديترانه منطقه های کشور جمله از دنيا کشور 14 در واقع بيمارستان 55 در افتد می اتفاق

 بوده %7/8رخن ميانگين با بيمارستانی بستری بخش در درمانی بهداشتی های مراقبت ارائه از ناشی های عفونت

 های عفونت از ناشی عوارض از نفر 1400000 جهان در لحظه هر در جهانی بهداشت سازمان آمار مطابق. است

 مراقبت ارائه زا ناشی پيشگيری قابل های عفونت ميزان توسعه حال در های کشور در. کشند می رنج بيمارستانی

 بهداشت رعايت هم هنوز که حاليست در اين .است شده آورد بر بيشتر و % 40 حد تا درمانی بهداشتی های

کاهش  رد تمهيدات ترين اوليه از يکی و موازين ترين اساسی بعنوان باشد می ساده بسيار روشی که 1 دست

 شود. می محسوب بيماران افزايش ايمنی و ميکروبی ضد گسترش مقاومت و بيمارستانی های عفونت

 

 : وصابون آب با دست شستن موارد

 عفونت کنترل اقدامات  بيماريها کنترل و( CDC) مشورتی کميته و پيشگيری مرکز بندی طبقه اساس سيستم بر

 ، قوی تئوريک داليل و اپيدميولوژيک يا ،بالينی تجربی مطالعات برخی به استناد با و (HICPAC)درمانی بهداشتی

 : شود می توصيه اکيد ذيل بصورت موارد در وصابون آب با دست شستن

 وعوامل ،قومی فرهنگی های معيار به توجه با دستها مشهود کثيفی. )  باشند  کثيف آشکارا بصورت دستها 

 .( شود می توجيه دنيا از کشوری هر در مذهبی اعتقادات و محيطی

 باشد بدن مايعات ساير يا و خون نظير پروتئينی مواد به آلوده مشهود بصورت دستها. 



12 
 

 موارد در جمله از باشند اسپور کننده توليد بالقوه های ارگانيسم با شده ثابت يا معرض تماس احتمالی در دستها 

 حسوبم دست بهداشت دررعايت ارجح روش صابون و آب با دست شستن،  ديفيسيل کلستريديوم طغيان های

 .شود می

 شستن يا کتئوري داليل يا و پيشنهادی اپيدميولوژيک يا و و بالينی مطالعات ، کارشناسان نظر براساس اجماع 

 است شده توصيه توالت از استفاده از بعد آب وصابون با دست

 

 (انجام ميشود:(HAND RUBمواردي که در آن شستشو با 

 ساير در که ستا شده توصيه اکيد بصورت مناسب طراحی دارای اپيدميولوژيک يا ، بالينی ، تجربی مطالعات به استناد با

 محلول از فادهاست با ترجيحاً باشند نمی کثيف آشکارا دستها بصورت که ذيل شرح به بالينی خدمات ارائه های موقعيت

 صورتی در نمائيد توجه ، نمائيد را دستها بهداشت رعايت Hand rub روش بکارگيری و الکلی بنيان با عفونی ضد های

 .بشوئيد وصابون آب با را دستها نيست دسترس در Hand rub جهت الکلی بنيان با عفونی ضد های محلول که

 بيماران. با دستها تماس مستقيم از بعد و قبل 

 خود.  دست از استريل غير يا و دستکش استريل آوردن در از بعد 

 ماربي برای تهاجمی درمانی مداخالت ارائه در استفاده مورد وسيله جابجايی گونه هر يا به زدن دست از قبل  .

 (خير يا ايد دستکش پوشيده اينکه از صرفنظر)

 بيماران در زخم پانسمان يا و ديده آسيب پوست ، مخاطی غشاء ، بدن ترشحات يا مايعات تماس با از بعد .  

 بدن هآلود موضع يا و تماس باناحيه از بعد شما دست ، درمانی اقدامات انجام يا و مراقبت حين در که درصورتی 

 يافت. تماس خواهد او بدن تميز نواحی با بيمار

 (پزشکی تجهيزات بر مشتمل. ) بيمار نزديک و مجاور محيطی اشياء تماس با از بعد 
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 Hand rub الکلی بنيان با دست عفونی محلولهاي ضد از استفاده مزایاي

 اسکراب دست ها:جهت

 سريع فعاليت 

 بودن الطيف وسيع 

 عالی کشی ميکروب ويژگی های 

 ميکروبی مقاومت بروز احتمال عدم 

 دارد. وجود دستشويی سينک و آب به دسترسی محدوديت که مواردی در دستها بهداشت رعايت سهولت 

 مصرف يکبار دستمال و حوله از استفاده عدم ضرورت از حاصل جويی به صرفه توجه با ها کاهش هزينه . 

 Hand rub  برد می کمتری زمان وصابون آب با دست شستشوی نسبت به  . 

 با مقايسه رد الکلی بنيان با با پوستی خواسته نا بروزواکنشهای ميزان جهانی بهداشت سازمان مطالعات طبق بر 

 .باشد می کمتر دست بهداشت محلولهای از استفاده Hand rub در مؤثر های فرآورده ساير

 

 دستور العمل شستشوي دست:

ثانيه  60تا  40بايد به مدت  hand rubشستشوی دست درموارد اعالم شده قبل و بعد از ماموريت با صابون يا مواد 

   قبل از هر اقدامی ساعت و انگشتر خود را خارج نماييد. مرحله انجام گردد 10و در 

استفاده ميکنيد نيازی به اين کار نيست و بايد  hand rubدست ها را با آب خيس نماييد. اگر از محلول  .1

 آلودگی واضح روی آنها رويت نشود.دست ها خشک باشد و 

 سی سی از هرکدام قابل قبول ميباشد. 3روی دست اسپری نماييد. ميزان  hand rubصابون يا مايع کافی از  .2

 .آغشته نماييد hand rubدست ها را خوب به هم بماليد و کل آن را به صابون يا مايع  .3

 کف دست راست را روی دست چپ بماليد و اين کار را برای برای دست مقابل نيز تکرار کنيد. .4

 و کف دستان را  به صورت مالشی بشوييد . انگشتان هر دو دست را در هم برده .5

 يد.يپشت انگشتان را در کف دست قفل نماييد و به صورت مالشی بشو .6

 د.ييهر يک از شست ها را داخل کف دست مخالف قرار داده و به صورت دورانی بشو .7

 يد.يانگشتان دست را به صورت بسته و دورانی در کف دست مقابل بشو .8

استفاده hand rub صابون استفاده کرده ايد دست را با آب کامال آبکشی نماييد و اگر ازدر اين مرحله اگر از  .9

 نموده ايد منتظر بمانيد تا دست هايتان خشک شود.

 بعد از آبکشی دست ها را با حوله يا دستمال کاغذی خشک نماييد. .10
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 با همان دستمال شيرآب را ببنديد. .11

 ميکروب ميباشد.اکنون دست های شما پاکيزه و عاری از  .12
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 :دستکش پوشيدن

 هدف ود به توجه با بيماران از مراقبت حين در درمانی بهداشتی خدمات دهنده ارئه کارکنان توسط دستکش پوشيدن

 : گيرد می صورت ذيل

 در گریدي به بيمار يک از يا و بيماران به کارکنان دست از ها ميکروارگانيسم انتقال از پيشگيری .1

 . خدمات يا مراقبت ارائه حين

 . کارکنان به بيماران از بيماری انتقال از پيشگيری .2

 

 ضروریست زیر نکات این به توجه : 

 ( در ريلاست يا تميز دستکش ) آن مناسب نوع انتخاب و دستکش از استفاده عدم يا استفاده ضرورت 

 و د استاندارد احتياطات موازين با منطبقبيماران  از مراقبت يا و خدمات ارائه مختلف های موقعيت

 باشد می تماسی

 دستها آلودگی احتمال ، بيماران از مراقبت يا و خدمات ارائه حين در نمائيد می بينی پيش که زمانی در 

 اردد وجود آنان ناسالم پوست و مخاطی غشاء يا و بيمار عفونی بالقوه مواد و ترشحات ساير و خون با

 دستکش بپوشيد. ،

 ضرورت، ش دستک پوشيدن عفونت کنترل و پيشگيری موازين رعايت لحاظ به که باشيد داشته بياد 

 ضد محلولهای از استفاده با Hand rub يا و وصابون آب از استفاده با)  دست بهداشت رعايت

 نمايد. نمی منتفی را ( الکلی بنيان با دست عفونی

 کنيد استفاده بيمار يک از مراقبت يا و خدمات ارائه برای فقط دستکش جفت يک از. 

 قداما يک اتمام از بعد بيمارو از مراقبت حين در که درصورتی ، داريد دستکش بدست که هنگامی در 

 ستکشد ، نمائيد لمس را محيط يا و بيمار همان تميز موضع است بيمارنياز آلوده ناحيه يک در درمانی

 .کنيد عوض را آن يا و آوريد در را خود

 ًنمائيد اجتناب دستکش ها مجدد استفاده از که شود می توصيه شديدا . 

 

 دستکش استریل: از استفاده موارد از مثالهایی 

 زايمان واژينال -

 جراحی اقدامات گونه هر انجام -

-  
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 دستکش تمیز از استفاده موارد از مثالهایی: 

 . بيمار با تماس مستقيم -

 که مواردی و اشياء بيمارو دفعی مواد و ترشحات ، بدن مايعات ، خون معرض در گرفتن قرار احتمال -

 . باشد می بيمار دفعی مايعات به آلوده مشهود بصورت

 . بيمار ديده آسيب پوست و مخاطی غشاء با تماس -

  خطرناک و عفونی شديداً های معرض تماس ارگانيسم در گرفتن قرار احتمال -

 . اپيدمی اورژانس يا های موقعيت -

 . ...و آنژيوکت کشيدن يا و گذاردن -

 . وريدی راه بستن يا قطع -

 . بيماران در واژينال و لگنی معاينات -

 .باز آندوتراشيال های سيستم ساکشن -

 . بيمار با مستقيم تماس غير -

 .بيمار معده از برگشتی مواد تخليه -

 . تجهيزات و وسايل کردن تميز يا جابجايی -

 . ها پسماند تخليه يا جابجايی -

 . البسه گيری لکه ضمن در يا و اشياء روی شده پاشيده بدن مايعات ترشحات نمودن تميز -

 

 شستشوي پایگاه: دستورالعمل

 اشندب می خشک و تميز ظاهر به که وسايل ساير و مبلمان فرش ها ، ديوارها ، اتاق کف شامل پايگاه به مربوط سطوح

 باشند. می پايين ريسک دارای عفونت انتقال خطر نظر از

 سنلپر خاطر اطمينان باعث و بوده الزم ضدعفونی و بهداشتی استانداردهای اجرای برای مناسب و تميز محيطی وجود

 ها مارگانيس ميکرو رشد و احتمالی پاتوژنهای انتقال برای را تری مناسب محيط،  مرطوب وسايل و سطوح . گردد می

 ستیباي خاصی سياست تحت و شده کنترل بصورت تنها و نبوده الزم عمومی بطور ضدعفونی مواد .آورند می بوجود

 بار هر ایبر و شده رقيق صحيح بصورت حتماً بايستی ضدعفونی مواد از استفاده صورت در .گيرند قرار استفاده مورد

 عهده به اه پايگاه در نظافت مراحل انجام .شوند ريخته دور بالفاصله استفاده از پس و شده تهيه تازه بصورت استفاده

 شده دوينت پايگاه مسئول توسط که  مشخصی برنامه برطبق بايستی و بوده(خدمات نيروی امکان صورت در) پرسنل

 دعفونیض مواد از استفاده نظر از آن نوع و نظافت اين تناوب و گرديده مشخص داشته نظافت به نياز که لوازمی کليه

 .گردد مشخص کامل بصورت پايگاه از بخش هر برای
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 (کف) زمين نظافت دستورالعمل

 کننده ونیضدعف مواد از استفاده با عفونت انتقال ميزان که باشد می توجه قابل نکته اين زمين نظافت با رابطه در

 کافی طبيعی بطور نظافت جهت معمولی کننده پاک مواد از استفاده و نکرده پيدا توجه قابل تغيير دترجنت مواد بجای

.  گيرد انجام بايستی HIV يا HBSشده شناخته موارد جهت تنها کننده ضدعفونی مواد از استفاده رسد می بنظر

 ستمالد با کردن پاک از بعد بايد حياط يا  ها راهرو يا پارکينگ زمين روی ديگر ترشحات يا خون مشاهده صورت در

 بصورت ظافتن که مواردی در .شود استفاده صحيح غلظت با کننده عفونی ضد مواد  به آغشته ازتی آب با شستشو يا

 واکيوم های سيستم از بايستی فت نظا برای غذا تهيه محلهای يا و همکاران مجاورت در شود می انجام خشک

 پر آن صفن از کمتر و شده چک بايستی دستگاه داخل کيسه استفاده بار هر از قبل و گرديده استفاده( برقی جارو)

 . باشد

 

 مرطوب نظافت به مربوط دستورالعمل

 ردمو قبيل اين از آلودگيهای و رنگها و رسوبات نمودن برطرف جهت مشخص زمانی فواصل با مرطوب نظافت

 واصلف .دارند نظافت به نياز يکبار روزانه حداقل مشابه مرطوب مناطق ساير و ها توالت گيرد. می قرار استفاده

 رسنلپ نيرو وجود صورت در) پرسنل توسط و پايگاه مسئول صالحديد براساس ها پايگاه در نظافت اين زمانی

 ايرس و زمين کننده تميز وسايل ، ها سطل قبيل از نظافت جهت معمولی جنت دتر مواد. ميشود انجام( خدماتی

 بصورت و تميز ناي به مربوط وسايل گردند تهيه روزانه و تازه بصورت بايستی و بوده کافی استفاده بايستی سطوح

 اين رازي بوده الزم زمين کننده تميز وسايل نمودن خشک. گردند تخليه مناسب محل در و شده نگهداری خشک

 شده منتقل زمين سطح به موقت بصورت آلودگی اين ولی شوند می آلوده منفی گرم های باسيل با براحتی وسايل

 .نمايد می ايجاد جدی مشکل و

 مدت به حداکثر) شده ور غوطه % 1 سديم هيپوکلريت محلول در سپس و انجام شستشو کامال ابتدا روش اين در

 تیبايس ها سطل سريعتر شدن خشک جهت.  گردد می خشک و شستشو کامل بطور مجددا سپس و( دقيقه 30

 نوع ترينبه . شوند داده قرار آويزان نيز( ها تی) زمين نظافت وسايل و گرفته قرار وارونه بصورت شستشو از پس

 نيز نکته اين ذکر. شود استفاده کثيف و تميز آب برای مجزا بصورت سطل دو از که است اين استفاده مورد سطل

 ميکرو رتکثي از جلوگيری به سطوح سريعتر چه هر نمودن ،خشک مرطوب نظافت از پس که ميرسد بنظر ضروری

 . نمايد می کمک عفونت انتشار و ها ارگانيسم
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  سقف و دیوارها نظافت دستورالعمل

 نظافت . اشدب می پايين بسيار عفونت خطر احتمال  باشند سالم و خشک ، صاف تميز، سطوح اين که صورتی رد

 بطور صلهفا اين.  پذيرد انجام منظم فواصل در بايستی ظاهری کثيفی و آلودگی از جلوگيری ، سقف و ديوارها

 مسئول توسط بايستی مطلوب زمانی فاصله است ذکر به الزم.  نمايد تجاوز ماه 24 تا 12 از نبايست معمول

 صورت در باشد نمی الزم شده شناخته آلودگی موارد در مگر ضدعفونی مواد از استفاده.  گردد ريزی برنامه پايگاه

 غلظت با مواد هب آغشته دستمال با وضدعفونی گردد پاک بالفاصله بايستی آلوده مواد ساير يا خون شدن پاشيده

 رابخ های قسمت.  شود خشک ممکن حد تا بايستی حتماً سطوح ، ديوارها نظافت هنگام.  گردد انجام صحيح

 . گردند صاف و تعمير سريعاً بايستی عفونت انتقال احتمال افزايش بدليل ديوار

 

 توالت شستشوي دستورالعمل

 نظافت يزن باشند آلوده رويت قابل بصورت که مواردی در بعالوه شوند نظافت بايستی يکبار روزانه حداقل ها توالت

 شکارآ بصورت شستن محل که مواردی در.  است کافی جنت دتر محلول از استفاده روتين نظافت جهت است الزامی

.  الزاميست نمودن ضدعفونی باشند می گوارش دستگاه عفونت به مبتال که اشخاصی استفاده از بعد يا و بوده آلوده

 از قبل و شده شوشست آب با بايستی نشستن محل.  باشد می سديم هيپوکلريت استفاده مورد کننده ضدعفونی مايع

 ارستانیبيم عفونت ميزان کاهش در نقشی هيچ فاضالب در کننده ضدعفونی مايع ريختن.  گردد خشک استفاده

 .ندارد

 نظافت حمام و سينک ها به مربوط دستورالعمل

 مواد زا استفاده.  گردد تميز خدمات پرسنل توسط روزانه بصورت حداقل بايستی دستها شستشوی محل و حمامها

 که دیموار در.  باشد می سديم هيپوکلريت همان مناسب ضدعفونی .ماده کافيست روتين نظافت برای دترجنت

 نترلک کميته مشورت با توان می وجوددارد سديم هيپوکلريت از استفاده اثر در سطوح به رساندن آسيب احتمال

 نايلونی ایه برس از بايستی سينکها و ها حمام نظافت جهت .نمود انتخاب جايگزين کننده ضدعفونی مايع عفونت

 . شود استفاده

 را آنها یضدعفون و  شده آنها شديد آلودگی موجب پالستيکی غير برسهای يا ای پنبه دستمالهای از استفاده

 گيرد قرار استفاده مورد نبايد دليل همين به.  کند می مشکل

 شسته فادهاست بار هر از پس بايستی ها پارچه شوند می استفاده نظافت برای مصرف چندبار های پارچه صورتيکه در

 گردند خشک سپس و(  شده داده شستشو باشند ضدعفونی سيکل دارای که شستشو ماشينهای توسط ترجيحاً)  شده
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 هایرنگ با ها پارچه از استفاده و باشد می ضروری خوری غذا يا و آشپزخانه محل برای مختلف های پارچه از استفاده

 .است نموده آسان کامالً را جداسازی اين مختلف

 

 :پرسنل بهداشتی دستورالعمل

 ستقيمم پاشيدن ، تيز نوک اجسام رفتن فرو قبيل از پوستی آسيب گونه هر با پرسنل که هنگامی 

 يونواکسيناس انجام و پيگيری جهت سريعتر چه هر بايستی شوند می مواجه...  و چشم به خونی مواد

 مراجعه طبق دستور العمل اجسام وک تيز ايالغی از اورژانس کشور به بهداشتی اقدامات کليه و

 . نمايند

 داریخود اکيداً منزل به آنها بردن از و شده نگهداری و شسته بيمارستان در بايستی کار لباسهای 

 . گردد

 ايدب دستمال ها و شود استفاده جداگانه دستمالهای از تميز و کثيف سطوح کليه کردن تميز برای 

 . شود خشک کامال و شستشو استفاده بار هر از پس

 اي دستکش با تميز جاهای و يخچالها داخل سطوح پايگاه، ، تلفن مثل تميز جاهای به زدن دست از 

 شود. می پرسنل تمامی در بيماری ايجاد باعث چون ، گردد خودداری اکيداً آلوده دست

 شود. استفاده مخصوص دستکش از بايستی توالتها شستشوی و زباله آوری جمع برای 

 از ماًحت بهداشتی سرويس های شستشوی هنگام در و دستکش و مناسب کار لباس از کار هنگام در 

 . گردد استفاده چکمه

 وسايل در اين دادن قرار از و شده داده قرار مخصوص لباس کمد در بايستی شخصی وسايل کليه 

 . گردد خودداری پايگاه قسمتهای ساير

 پایگاه می مسئول  عهده بر فوق موارد انجام حسن بر نظارت مسئولیت:  توجه 

 . باشد
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 اءارتق و دست بهداشت رعایت هاي شيوه ترویج جهتمدیریتی  مختلف هاي رده مسئوليت

 :آنها به نسبت کارکنان پذیرش

 کنترل عفونتبا ارتباط در درمانی بهداشتی کارکنان جهت آموزشی های برنامه برگزاری 

 انکارکن در دستها آلودگی به منجر تواند می بيماران به خدمات ارائه ويا مراقبت زمان در که مختلفی موارد 

 آلودگی. از پيشگيری های وشيوه گردد

 دست بهداشت متفاوت روشهای از يک هر بکارگيری با تؤام مضارت و آموزش مزايا. 

 آنان. به مناسب بازخورد دست بهداشت رعايت لحاظ به پايش کارکنان 

 دست بهداشت موضوع با ارتباط در آنان بين مؤثر همکاری برقراری به نسبت کارکنان تشويق . 

 هداشتیب مواد کيفيت خصوص در آنان از دست بهداشت به اقدام به نسبت کارکنانپذيرش  افزايش منظور به 

 . نمائيد دسترس نظرخواهی در

 کيفيت و مناسب آيی کار با دست کننده عفونی ضد و بهداشتی مواد کافی مقادير به کارکنان دسترسی از 

 . گرديد مطمئن ، باشد برخوردار پوست کنندگی تحريک خاصيت حداقل از که نحوی به مطلوب

 و وادم اين بين شده شناخته واکنش گونه هر به دست کننده عفونی ضد و بهداشتی مواد انتخاب هنگام در 

 . نمائيد توجه بيمارستان در استفاده مورد دستکشهای و کننده مرطوب های لوسيون ، کرم

 محلول حاوی های افشانه به کارکنان دسترسی سهولت از Hand rub خدمت)کابين  ارائه های محل در

 نمائيد. کسب اطمينان عقب و جلو آمبوالنس داخل پايگاه (

 بکس اطمينان ها افشانه از محلول الزم و کافی مقدار خروج و ها افشانه مناسب کارکرد و صحت ، کفايت از 

 . نماييد

 لحاص اطمينان شعله گونه هر يا آتش و مجاورت در آن محلول اشتعال احتمال به نسبت ها افشانه ايمنی از 

 . نمائيد

 ورزيد. اجتناب صابون پر نيمه های افشانه به صابون مايع افزودن از 

 

 

 و محيط پایگاه: روش اسکراب لوازم تجهيزات

 

الزم به ذکر است منظور از دترجنت هرگونه شوينده و پاک کننده معمول و در دسترس ميباشد)تايد, صابون 

 و....(

 



23 
 

 زمان وروش اسکراب و ضد عفونی  وسیله یا محل

حمام ها، سينک ها ،محل شستن 

 دست ها ، شيرآالت

 برای نظافت روتين کافی است . )پاک کننده(روزانه تميز شوند، دترجنت

 توالت کف و توالت سنگ

 

 تنظاف برای دترجنت.  شود نظافت رويت قابل آلودگی صورت در و روزانه

 روتين کافی است

 با تميز نخی تی نمودن آغشته+  آلودگی از زمين کردن پاک و جاروکشی زمين کف

 و ستنش+  انتها به سطح ابتدای از زيگزاگ بصورت زمين کشی تی محلول

 بعدی اتاق کشی تی از قبل گندزدا محلول با تی کردن آغشته

 هيپوکلريت يا AF 50 دکونکس عادی, سطوح برای )پاک کننده(دترجنت .

 آلوده  کف آمبوالنس بعد از ماموريت بخشهای برای سديم

 ویر محلول نمودن اسپری . شود پاک دترجنت ماده و آب با هفتگی بصورت در،کليدوپريزها دستگيره

 دقيقه 15زمان گذشت از پس تميز پارچه با کردن خشک+  آنها

 شود گردگيری مرطوب دستمال با هفته هر انبار

 cprدارويی و امبگ ج

 

 

 

 ممکن زمان حداقل در ، ترشحات ساير و خون به شدن آلوده درصورت

 ودر مواد ضد عفونی با غلظت مناسب قوطه ور گردد. . شود انجام گندزدايی

 به صورت ماهيانه شستشو گردد. در غير اين صورت

 ها پرده

 

 

 

 ده()پاک کنندترجنت با يکبار ماه شش تا سه هر معموالً ای پارچه های پرده

 شوند شسته آب و

 و ردگ دترجنت محتوی دستمال يک با يکبار هفته دو هر کرکره های پرده

 و شسته دترجنت و آب با کامل طور به ماه سه هر و شود برطرف آن غبار

 .گردد نصب
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 تلويزيون ، عکسها قاب بردها،

 

 .شوند گردگيری هفتگی مرطوب دستمال با

 ولرک خود و گردد ودر صورت لزوم تعويض شسته آن فيلتر يکبار سال هر کولر

 شود. تميز دستمال با کننده ضدعفونی ماده پاشيدن بوسيله

 

 استفاده شود.هر روز مرتب و از پتو و ملحفه شخصی  ها تخت

 ماه يک بار شسته شود. 6هر 

 ترشحات و خون لکه کردن جمع

 زمين و سطوح روی از آلوده

 

 نآ روی کاغذی حوله سپس و ريخته محل روی سديم هيپوکلريت ابتدا

 مواد تمام دقيقه ده از پس و ريخته حوله روی وايتکس مجدداً و کرده پهن

 سپ و ريخته وايتکس مجدداً ، دهيد قرار زباله کيسه در و برداشته را آلوده

 .دهيد شستشو شوينده ماده با دقيقه ده از

 

 .شود شسته سديم هيپوکلريت با روزانه شويی تی

 

 خرطومی های لوله

 

 

به  پالس 53 دکونکس در سازی ور غوطه اينصورت غير در و مصرف يکبار

 د وش خشک کامالً تا کرده آويزان و آبکشی مجدداً سپس و دقيقه 15 مدت

. 

 

 تدترجن و داغ آب با شود می تخليه ها زباله که کاری شيفت هر پايان در زباله های سطل

 الهزب کيسه سپس و شود خشک و نگهداری وارونه صورت به و شستشو

 )عفونی و غير عفونی(شود کشيده جديد

 

شی گو .شود شسته آلودگی صورت در و ای دوره صورت به بايد فشارسنج ها سنج فشار

 فشار سنج قبل از هر بار استفاده با پنبه الکل تميز شود.
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 نتترجد ماده و داغ آب با و نموده آب را يخچال برفک يکبار هفته هر يخچال

 شود شستشو

 – کامپيوتر ماوس -کليد صفحه

 تلفن گوشی

 70 الکل با سپس و شستشو دترجنت ماده به آغشته دستمال با روزانه

 . شود ضدعفونی%70روزانه با الکل 

 .شود ضدعفونی % 70 الکل با روزانه قيچی – پزشکی گوشی

 هب مايع که شود پاک نحوی به دترجنت ماده به آغشته دستمال با روزانه يگرد الکتريکی وسايل – آيفون

 نکند نفوذ دستگاه داخل

 محلول در يا شود ضدعفونی % 70 الکل با و شستشو گرم آب و دترجنت با الرنگوسکوپ

 خشک و آبکشی سپس و ور غوطه دقيقه 15 مدت به پالس 53 دکونکس

 شود یبررس بايد نيز الرنگوسکوپ های تيغه نگهداری جعبه. شود نگهداری

 .شودن الرنگوسکوپ های تيغه مجدد آلودگی موجب تا گردد ضدعفونی که

 الرنگوسکوپ دسته

 

 

 و دهش پاک دترجنت و گرم آب به آغشته دستمال با استفاده بار هر از بعد

 .گردد استريل خون با شدن آلوده يا عفونی بيماران با مواجهه صورت در

 ساکشن رابط - airwayايروی

 

 مصرف يکبار

 و تميز درصد 70 الکل با استفاده بار هر از پس و باشد شخصیبهتر است   ترمومتر

 دائم نگهداری.) شود نگهداری خشک بصورت و شستشو آب با

 رمگ رشدباسيل های احتمال افزايش باعث کننده ترمومتردرموادضدعفونی

 .(خواهدشد منفی
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 و شسته لباسشويی ماشين درون دقيقه 25 مدت برای درجه 71 حرارت در البسه و ملحفه

 . شوند گندزدايی سديم هيپوکلريت با دقيقه 10 مدت به سپس

 درنظرگرفتن بدون صورت اين غير در.  باشد مصرف يکبار است بهتر ساکشن باتل

 محلول با و شود تخليه دستشويی داخل روزانه شده، آسپيره مقدارمايع

 و دترجنت با شستشو از بعد يا شود خشک و اتوکالو ، شسته دترجنت

 مجدداً سپس و ور غوطه پالس 53 دکونکس در دقيقه 15 مدت به آبکشی

 وصيهت ساکشن درباتل کننده ضدعفونی ازمايع استفاده. گردد آبکشی

 .نميگردد

 الکل هب آغشته تميز دستمال يک با بايد و شستشوست قابل غير مانومتر اکسيژن فلومتر

 و شسته و زدايی جرم برس و دترجنت با آب محفظه. شود ضدعفونی %70

 مبتال يمارب صورتيکه در و است ضروری يکبار ای هفته شستشو. شود خشک

 تميزو ايدب فلومتر بعدی بيمار برای باشد می تنفسی دستگاه عفونتهای به

 .گردد شسته

 

 %2 لدئيدآ گلوتار در شدن استريل جهت آبکشی و دترجنت با شستشو از بعد آمبوبگها

 .شود آبکشی کامالً مجدد و ور غوطه پالس 53 دکونکس يا

 اب شستشو از بعد صورت اين غير در.  باشند مصرف يکبار است بهتر تراشه لوله

 شوند اتوکالو آبکشی و دترجنت

 ظرف کردن خشک و شستشو از پس ظرف در موجود صابون اتمام از پس مايع صابون ظرف

 شود. آن مجدد کردن پر به اقدام

. 
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 سديم هيپوکلريت محلول داخل دقيقه 15 مدت به روزانه بايد نخی های تی ها تی

 آزاد هوای در امکان صورت در و باشند آويزان هميشه بايد. گيرند قرار

 شوند می مشخص ، دسته رنگ دونوع با ها تی. شوند نگهداری

 ( پرسنل اتاقهای)  سفيد 1

 ( آلوده و راهرو ها اتاقهای)  سبز يا آبی 2

 نيست ايیگندزد به نيازی شوند گردگيری مرطوب دستمال با هفتگی بصورت ها طاقچه و ها قفسه

. باشند دهش آلوده عفونی بالقوه مواد ساير و بدن عفونی مايعات با اينکه مگر

 ، دترجنت و گرم آب با روزانه شود می انجام بالينی کارهای که نواحی در

 شود تميز

 

(BED SIDE )های کناره 

 تخت

 شود خشک و شده شسته دترجنت ماده يک با

 بآ شسته داغ آب و دترجنت با صورت اين غير در ، مصرف يکبار ترجيحاً ريسيور

 شود خشک و کشی

 

پالس  53  دکونکس با و شسته دترجنت و آب با روزانه و بعد از ماموريت  برانکارد

 . شود اسکراب

 لبنوارق دستگاه ليدودستبندهای

 

 

 شود ضدعفونی تميزوباالکل بعدازاستفاده

ای  شيشه ودرهای شيشه

 آمبوالنس

 

 تميزشوند روزانه

 شوند نظافت روزانه سردکن آب
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 کتترساکشن

 

 گردد تعويض هربارساکشن باشدوجهت يکبارمصرف

 گاليپاتها

 

 شوند اتوکالو هفتگی و ضدعفونی و شستشو روزانه و دارباشند درب

بهتر است از پک های يک بار مصرف استفاده شود  در غير اين صورت  ست زايمان

 مجددروز  7-14 هر و شود استفاده ست پيچيدن برای اليه2 عددپارچه2

ت تاريخ بسته شدن س گردد روی ست حتما موارد داخل آن قيد شود  استريل

دن و در صورت باز شقيد شود و نام شخصی که ست را بسته مشخص باشد 

 و آب با شستشو چک مجدد انجام شده و استيريل گردد.يا خيس شدن 

    (2 % )محلول در سازی ور غوطه+  ابزار کامل کشی برس با آلودگی زدودن

instrument15  ابزار کردن پک+  نمودن خشک+  آبکشی+   دقيقه 

 . تميز و خشک محل در نگهداری و اتوکالو دستگاه در نمودن استريل+ 

 

 

 

 مدیریت پسماند ها و مواد زائد:

: زباله های شبه خانگی ميباشد که که به صورت زباله های تر و خشک و کاغذ جدا زباله های غیر عفونی

در ساعات پايانی شب توسط شهرداری جمع آوری و از  در کيسه های مشکی جمع آوری گردد سازی شده و

زباله ها به نزديک ترين ده يا شهر منتقل گردد.يا به ، در پايگاه های جاده ای و دور افتاده پايگاه خارج ميگردد.

 صورت اصولی دفن يا سوزانده شود.

 

 آلودگی بيشتر نسبت به زباله های غير عفونی به مراقبت و مديريت بيشتری:بعلت امکان زباله های عفونی

نياز دارند.موارد تيز و برنده شامل نيدل, تيغ و.... بايد داخل سفتی باکس ايمن و استاندارد جمع آوری گردد. گاز 

فاقد نيدل  و... های خونی و مواد آغشته به ترشحات بيماران و ساير زباله ها مثل پوکه های دارو آنزژيوکت 
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که ممکن است آلوده باشند داخل کيسه های زرد رنگ جمع آوری شده و تحويل مراکز درمانی شوند تا توسط 

 دستگاه های زباله سوز استاندارد امحاء گردد.

 ليست زباله هاي عفونی: 

 .ست سرم, ست خون, کيسه خون و هر شیءآلوده به خون بيمار 

  آلوده به خون مدفوع و هر نوع ترشح ديگربدنانواع سوند ها و تمامی پد های 

 قسمت پالستيکی آنژيوکت 

 )....کليه وسايل مصرفی بعد از پانسمان و رگ گيری)چسب  و پنبه و 

 دستکش استفاده شده توسط همکاران 

 .مايعات و مواد باقی مانده از زايمان و موارد آغشته به آن 

 

 شيدهپا و سوزن سر فرورفتن) پرسنل کخطرنا تماسهاي از پس اوليه اقدامات دستورالعمل

 (مخاط و چشم به بيمار ترشحات شدن

در صورت برخورد با موارد مواجهات شغلی پر خطر از دستورالعمل ابالغی اورژانس کشور در 

 این خصوص پیروی کنید.

 

 ایمن تزریق موارد رعایت

 .  دهيد شستشو صابون و آب با نراآ ابتدا تزريق محل بود کثيف صورت در-1

 .  کنيد عفونی ضد ای دايره بصورت الکل پنبه با را تزريق محل-2

 . نکنيد استفاده شده آماده قبل از الکل پنبه از هرگز-3

 .نکنيد پر را  safety box حجم 3/2 بيش-4

 .  گردد دور خارج از بايد باکس سفتی روز 3 عرض در. نماييد درج را تاريخ باکس سفتی از استفاده موقع-5

 . ،ببنديد دفع برای حمل از قبل را شده پر های safety box درب-6

7-   Safety boxندهيد قرار مجدد استفاده مورد يا نکنيد خالی ، نکنيد باز دوباره را پر. 
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 داشتن اههمر به ملزم پرسنل تمام .کنيد خودداری يونيفورم جيب يا دست در نوک تيز و برنده وسايل از حمل    توجه:

safety box يا  needle cuter از سفتی جامبگهستند.که بهتر است داخل  تيز نوک اجسام از استفاده موقع 

 باکس های ليوانی استفاده گردد.

 پرونده سالمت شغلی پرسنل:

( برای صيانت نيروی انسانی و منابع مادی کشور رعات دستورالعمل هايی که از طريق 85بر اساس قانون کار )ماده 

شورای عالی حفاظت فنی )جهت تامين حفاظت فنی( و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوين ميشوند برای 

 کليه کارکنان الزامی می باشد. 

اين قانون شاغلين در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بيماری های ناشی از کار  85ماده  کليه واحد های موضوع

قرار دارند بايد برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکيل دهند و حداقل سالی يک بار توسط مراکز بهداشتی و درمانی 

 مربوطه ضبط نمايند. از آنها معاينه و آزمايش های الزم به عمل آورند و نتيجه را در پرونده

 :نحوه تشکيل پرونده بهداشتی 

 همراه داشتن يک قطعه عکس 

 پر کردن فرم سه برگی مخصوص 

 انجام معاينات دوره ای ساالنه 

 انجام آزمايشات تشخيصی ويرال و روتين 

 .جهت پرسنل خدماتی و فنی گرفتن کارت سالمت و تمديد ساليانه آن 

 

 کار:در حين  نکاتی چند در خصوص ایمنی 

 ضامن سالمتی شماست. استفاده از وسايل حفاظت فردی 

  و ...را در موارد خاص , ماسک پوشش های ايمنی حافظ جان شماست.)کاور ,کاله ,عينک ,چکمه

 استفاده نماييد.

 .استفاده از نوشابه های الکلی و مواد مخدر ممنوع ميباشد 

  .در محيط کار برای حفظ سالمت خود و همکارانتان سيگار نکشيد 

 تلفن های ضروری و خروجی های  اضطراری ,ازمحل وسايل آتش نشانی و طريقه استفاده از آن

 محل کار خود مطلع باشيد پيش از آنکه به آنها نياز پيدا کنيد.

  معايب برقی در همان لحظه برق خادم شماست ولی ميتواند قاتل شما هم باشد. گزارش به موقع

 يکی از موارد ايجاد محيط امن ميباشد.
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  در صورت مشاهده هر گونه حادثه ای در شبکه برق يا خرابی سيم و اتصاالت دستگاه ها و تجهيزات

 مراتب را با افراد متخصص و تعمير گاه های مجاز اطالع دهيد 

 .کابل کشی غير اصولی منجر به آتش سوزی ميشود 

  بار سنگين حتما از نفر دوم کمک بگيريد.موقع حمل 

 مساوی با حادثه است. ,شتاب زدگی و بی نظمیغرور و بی دقتی 

 .نظم و ترتيب در محل کار الفبای ايمنی ميباشد 

 .در رانندگی از قوانين پيروی کنيد 

 .عدم ديد کافی در هنگام حمل و نقل حادثه آفرين ميباشد 

 نشويد مگر آموزشات الزم را ديده باشيد.باشد وارد  در صحنه هايی که امن نمی 

 .بر روی سطوح نا هموار و لغزنده با احتياط راه برويد 

 .در محيط های اداری از نور مناسب استفاده نماييد و نور نبايد خيره کننده باشد 

 .از باز کردن هم زمان چند فايل پرهيز نماييد 

 ايمن استفاده نماييد. نردبانبرای برداشتن وسايل از بلندی از چهار پايه يا 

  دسيبل باشد . برای خنثی نمودن صدا از مصالح  40ميزان صدا در محيط های اداری بايد حداکثر

 مخصوص و پنجره های دو جداره استفاده شود.

 .عصبانيت و ايمنی با هم سازگار نيتتند. از تکنيک های کنترل خشم استفاده کنيد 

  های باطله و زباله ها مرتبا جمع آوری شوند.برای جلوگيری از آتش سوزی بايد کاغذ  

 .بی توجهی به دستورالعمل های ايمنی و بهداشت يعنی استقبال از حوادث و بيماری ها 

 .شوخی های بيجا در حين کار ممنوع ميباشد 

 .اگر مسُوليت کاری به شما واگذار شده آن را خود سرانه انجام ندهيد 

 

 

 

 "باشيدهمواره موفق و پيروز و سالمت "
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