
  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه کنترل عفونت

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 3ویرایش: 

 

1 
 

 

 فصل اول
 

 

 مقدمه:

بعد يا طی (  ساعت 48 يا 24عفونت بيمارستانی به عفونتی گفته می شودكه پس از پذيرش بيماردربيمارستان )

جراحی،پس از ترخيص بيمار  عفونتهای زخم % 21 تا52  روز( پس ازترخيص بيمار) 01 تا01  دوره ای مشخص )

  .ظاهرمی گردند( رخ دهد و در زمان پذيرش بيمار وجود نداشته و در دوره نهفتگی خود نيز نبايد قرارداشته باشد

، كار گذاشته شود ، عفونت بيمارستانی (Implant)در بدن بيماران جسم خارجی  درصورتی كه بدنبال اعمال جراحی ،

ينگونه اعمال ، به وقوع بپيوندد عفونتهای بيمارستانی می توانند عالوه بر بيماران ، می تواند تا يك سال پس از ا

 كاركنان و عيادت كنندگان را نيزمبتال سازند .

هر يك از اعضای بدن انسان می تواند در بيمارستان ، دچار عفونت گردد ولی در بين انواع عفونتهای 

اشاره  % 11 ونت دستگاه تنفسی تحتانی ) در مطالعه ديگر به عدد،عف% 24  بيمارستانی ، عفونت دستگاه ادراری

(، ازاهميت %1-12(و عفونت دستگاه گردش خون) %42عفونت ناشی از زخم جراحی) (،% 42 تا % 11  شده ( يا

عفونت ادراری ، شايعترين و پنومونی كشنده ترين عفونتهای  طبق بررسی های انجام شده ،  . خاصی برخور دارند

گرچه در بعضی از مراكز، عفونت بيمارستانی دستگاه گردش خون، علت اصلی  مرگ بيمارستانی محسوب می شوند 

 .بيماران می باشد
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تعاريف انواع عفونتهای بيمارستانی براساس نظام مراقبت مراكز پيشگيری و كنترل بيماريها را شرح   1 جدول

 داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز پس از جراحی ، يا طی يك سال پس ازجراحی ايمپلنت                   02 عمل جراحی كه طی عفونت ناشی از

 ) كارگذاری جسم خارجی (اتفاق بيفتد .

 SSI-SKIN ) عفونت سطحی ) عفونت محل جراحی

و تنها پس از عمل جراحی روی داده باشد  روز 03 عفونت طی

 د.پوست و بافت زير پوستی را درگير كرده باش

 : و دست كم يكی ازموارد زير را داشته باشد

 ( Surgical Site Infection : SSI ) عفونت محل عمل جراحی
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 ترشح چركی از محل برش سطحی 

 ارگانيسم از مايع يا بافت محل برش سطحی ك به طورآسپتيك تهيه شده جداگردد 

  وجود داشت باشد دست كم يكی ازعالئم يانشانه های دردناكی ، ورم موضعی، قرمزی يا گرمی

 مگراينكه كشت

 .منفی باشد 

 تشخيص عفونت سطحی توسط پزشك مربوطه مطرح شده باشد.  

 

 )SSI-ST عفونت عمقی)عفونت محل جراحی

خود برش عمقی) زخم (يا باز ه ب عضله بازشدن خود و خروج ترشح چركی از برش عمقی مانند فاسيا *

مگراينكه نتيجه  تب و يا درديا حساسيت موضعی دارد شدن آن به طور عمدی توسط جراح در زمانيكه بيمار 

 كشت منفی باشد

 يا توسط بررسیبرش عمقی كه حين معاينه مستقيم جراحی مجدد آبسه يا سايرشواهد عفونت  *

 آسيب شناسی بافتی يا راديولوژی رويت شود

 .ص عفونت زخم توسط جراح ياپزشك مربوطهتشخي *

 .تشخيص عفونت زخم توسط جراح ياپزشك مربوطه

 فضا / عفونت عمل جراحی عضو

باز يا دستكاری شده است وحداقل ش جراحی قرارگرفته و حين جراحی فضا كه در زير محل بر / عفونت عضو

 : يكی از موارد زير را دارا  باشد

فضا كارگذاشته  / در عضو (Stab Wound)خروج ترشح چركی ازدرنی كه توسط جراحی و چاقو    *

 .شده   است
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 فضا / جدا شدن ارگانيسم به روش استريل از كشت مايع يا بافت آن عضو *

 حين جراحی مجدد يا براساس بررسی فضا حين معاينه مستقيم / آبسه يا ساير شواهد عفونت عضو *

 يا راديولوژی آسيب شناسی بافتی *

 تشخيص عفونت توسط جراح يا پزشك مربوطه *

 

  

نداشته و در  عفونت گردش خون تاييد شده توسط آزمايشگاه كه در زمان پذيرش بيمار در بيمارستان وجود

موارد زير را دارا            بيمارستان رخداده است ، و يكی ازدور نهفتگی آن نيز قرار نداشته وحين يا بعد از اقامت در 

 : می باشد

جدا شدن پاتوژنهای شناخته شده از كشت خون و عدم ارتباط پاتوژن با عفونت در كانون ديگر، يا  *

جدا شدن پاتوژن مرتبط با وسيله داخل عروقی) عفونت اوليه گردش خون (يا مرتبط با عفونت بيمارستانی در 

 .ون ديگر) عفونت ثانويه گردش خون (كان

تب ، لرز يا افت فشارخون و جدا شدن ارگانيسمی كه به طورشايع پوست را آلوده می كند از دو  *

 نمونه .

كشت خون ، يا از يك نمونه كشت خون در بيماری كه وسيله داخل عروقی دارد به شرط آن كه  *

 .كند يا مثبت شدن آزمون آنتی ژن نمونه خونپزشك درمان مناسب با آنتی بيوتيك را برای وی شروع 

 

 

 

 

 فونت ا دراری عالمتدارع

 (Bloodstream infection : BSI)عفونت دستگاه گردش خون

 عفونت دستگاه ادراري
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 دارا باشد عفونت در زمان پذيرش در بيمارستان وجود نداشته ودردوره نهفتگی نيز نبوده و يكی ازموارد زير را

:  

كشت  يا حساسيت ناحيه سوپراپوبيك وتكرر يا سوزش ادرار  ( Urgency )احساس فوريت در ادراركردن تب،

در هر ميلی ليترادرار و بدست آمدن حداكثر دو نوع  122222 ادرارمثبت با شمارش كلونی مساوی يا بيشتر از

 ارگانيسم از نمونه ادرار 

 

يا آزمون نيترات يالكوسيت استراز مثبت  يا رنگ آميزی مثبت وجود دو عالمت از عاليم فوق همراه باپيوری  *

 122 ، يا انجام دو نمونه كشت ادرار و جدا شدن ارگانيسم در هر دو نمونه با شمارش كلونی معادل يا بيشتر از گرم

درهر ميلی ليتر ادرار در مواقعی كه  122222 هزار در هر ميلی ليتر ادرار، يا يك كشت ادرار با كلونی معادل يا كمتراز

 يمارآغاز كند ، يا تشخيص يا درمان مناسب عفونت توسط پزشكپزشك معالج درمان مناسب آنتی بيوتيك را برای ب

 

 

 

 : وجود يكی از موارد ذيل 

كلونی در هر ميلی ليتر ادرار و حداكثر دو نوع ارگانيسم از  122222 كشت ادرار با شمارش معادل يا بيشتر از

وجود دو كشت ادرار با  .نمونه ادرار بيماری كه كاتترمتمكن ادراری داشته ولی فاقد عالمت بالينی است ، جدا شود 

روز  7 طیدر هر ميلی ليترادرار و جدا شدن همان ارگانيسم در بيماری كه  122222 شمارش كلونی معادل يا بيشتر از

 .است گذشته كاتتر متمكن ادراری نداشته و فاقد عالمت بالينی

 

 

 

 باکتريوري بدون عالمت
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عفونت در زمان پذيرش بيماردر بيمارستان وجود نداشته و دردوره نهفتگی خود نيز نبوده است ، و يكی 

 ازموارد ذيل را شامل    می شود

ز كشت يا جدا شدن پاتوژن ا سه سينه و پيدايش خلط چركی جديد وجود رال يا ماتيته حين دق كردن قف *

 نمونه بيوپسی يا شستشوی برونش خون نمونه ترانس تراكئال 

حفره يا مايع پلور جديد در عكس سينه و وجوديكی از شاخصهای اشاره شده پيدايش ارتشاح ريوی تراكم  *

از لحاظ وجود پاتوژن تنفسی يا تشخيص پنومونی بر در فوق ، يا آزمون تشخيصی مستقيم مثبت يا سرولوژی مثبت 

 . اساس شواهد آسيب شناسی بافتی

 

 وزن   :                      نام:                    نام خانوادگی :                       جنس  : مذكر           مونث :             سن :                   

 

 :                     بخش بستری :               ساعت بستری:                  تاريخ ترخيص:                       تاريخ فوت

 

 تشخيص اوليه:                           تشخيص نهايی:                                      بيماری مزمن زمينهای:

 

 □خير       □در صورت جواب مثبت نوع آن      يا هنگام بستری تب داشته ؟بلی □خير          □آيا بيمار نقص ايمنی دارد؟ بلی

 

 اگر از اقدام تهاجمی استفاده شده با تاريخ شروع ذكر شود:كاتتر وريدی/               كاتتر شريانی/                  كاتتر ادراری/

 

 تراكيوستومی/            ساكشن/      ينتوباسيون/         ونتيالتور/           تغذيه وريدی /       شنت مغزی  

 

 نوع جراحی :فقط مجدداًمحل عمل قبل سوچر شد.    جراحی/              

 

 ...................آدرس وتلفن تماس-تغيير بخش بستری به ترتيب زمان انتقال ................

 

 عاليم ونشانه های عفونت محل جراحی           تاريخ شروع

 

 عاليم ونشانه های عفونت ادراری                  تاريخ شروع

 بیماريابی -1فرم شماره 
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 فرم عفونت های بيمارستانی                                                                              وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی

 

 

 عفونت سطحی :درد

 عفونت سطحی:تندرنس

 عفونت سطحی :ترشح چركی

 عفونت سطحی :قرمزی وتورم موضعی

 عفونت سطحی:بلز كردن توسطح جراح

 عفونت سطحی تشخيص توسط جراح

 عضله(:تب-عمقی )فاسيا

 عضله(:درد وتندرنس موضعی-عمقی )فاسيا

 عضله(:چرك يا آبسه در معاينه يا جراحی-عمقی )فاسيا

 عضله(:باز شدن خودبخودی-فاسياعمقی )

 عضله(:باز كردن مجدد توسط جراح-عمقی )فاسيا

 عضله(:تشخيص توسط جراح معالج-عمقی )فاسيا

 آبسه عمقی در فضاهای عمقی: كد محل را مشخص كنيد(

 آبسه عمقی در فضاهای عمقی: چرك از درن

 آبسه عمقی در فضاهای عمقی:تشخيص جراح معالج

 

 

 درجه سانتيگراد                                 03تب باالتر از 

 سوزش ادرار

 تكررادرار

 فوريت در ادرار كردن 

 درد سوپرا پوبيك

 هيپو ترمی

 استفراغ

 آپنه

 برادی كاردی

 لتارژی

 شواهد مستقيمآبسه)مشاهده يا جراحی(

C.V.Tدردوتندرنس لوكاليزه 

 توسط پزشكUTIتشخيص 

 پزشكتوسط UTIدرمان 

 

  

 نوع باكتری
 محل كشت

 

 

تاريخ تهيه 

 كشت

 

 
 

 

 
 

 

 
 

تاريخ تهيه  نوع كشت نوع باكتری

 كشت

 

 MRI  -اسكن ها-سی تی اسكن-نتايج سونوگرافی

    

 U/Aیافتهای مثبت  يافته های راديولوژی

 

 بیماریابی-1فرم شماره 
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 چهار عفونت اصلی:NNISدهای ك

 

 تاريخ شروع عالئم ونشانه های عفونت خونی  تاريخ شروع عاليم ونشانه های پنومونی

 رال

Dullness 
 خلط چركی

 تغيير حالت خلط

 آپنه

 تاكيكاردی

 ويزينگ

 سرفه

 رونكای

 افزايش ترشحات تنفسی

 درجه03تب باالی

 درجه07هيپوترمی)زير 

 لرز

 (02هيپوتانسيون)فشارسيستول كمتر از 

 برادی پنه

 آپنه

 شروع درمان توسط پزشك معالج

 
 

تاريخ تهيه 

 كشت

تاريخ تهيه  نوع باكتری محل كشت

 كشت

 نوع باكتری محل كشت

 

 

     

 يافتهای راديوگرافی وسرولوژی

 

 

 سرولوژيك،اسكن وگرافی هايافته های 

 عفونت جراحی عفونت ادراری

UTI-SUTI عفونت ادراری عالمت ادراری SS I-(SKIN) عفونت سطحی پوست وبافت زير پوستی 

UTI-ASB عفونت ادراری بدون عالمت SKINC-SSI  عفونت سطحی در ناحيه سينه 

UTI-OUT  ساير عفونت های سيستم

 ادراری

SSI-SKINL  سطحی در ناحيه پاعفونت 

 عفونت زخم سوختگی  SSI-BURN عفونت تنفسی )پنومونی(

PNEU-
PNEU 

 عفونت عمقی فاسيا وعضله SSI-(ST) ذاتالريه)پنومونی(

 عفونت عمقی بافت نرم سينه SSI-STC عفونت خونی

BSI-LCBL  عفونت خونی ثابت شده در

 آزمايشگاه

SSI-STL عفونت عمقی بافت نرم پا 

BSI-
CSEP 

/)SSI سپسيس بالينی

 (فضا،ارگان
عفونت عمقی )اعضای داخلی /فضای 

 بين اعضا(
 ,ENDO,EMET,DISC,EAR كد محلهای ويژه:  

CARD,BRST,BONE,MEN,LUNG,MED 
EYE,GIT,IAB,IC,JNT,VASC,UR,SA 

SINU,OUTI,ORAL,OREP,VCUF,DCUBITUS 
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 NNISكد تشخيصی:

 

 :كد تشخيصويژگيهای 

1-                                         4-                                          0- 

 
 فصل دوم

 

 

در بيمارستان ميكروارگانيسم ها می توانند به طرق مختلف منتقل گردند و گاهی يك ميكروب می تواند از 

 چند طريق منتقل شود .

 : راههای انتقال ميكروارگانيسم ها در بيمارستان عبارتند از

، شايعترين و مهمترين راه انتقال عفونتهای بيمارستانی به شمار    تماس (Contact):انتقال از طريق تما س 

 می آيد و به سه زيرگروه تقسيم می شود:

 اهمیت عفونت بیمارستانی
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 بدن و انتقال فيزيكی ميكروارگانيسم ها بين ميزبان حساس و فرد دچار عفونت ياسطوح تماس مستقيم  

  كلونيزه شده با ميكروب

 

 

در بيمارستان ميكروارگانيسم ها می توانند به طرق مختلف منتقل گردند و گاهی يك ميكروب می تواند از 

 چند طريق منتقل شود .

 : ن عبارتندازراههای انتقال ميكروارگانيسم ها در بيمارستا

شايعترين و مهمترين راه  تماس (Contact):انتقال ازطريق تما س 

انتقال عفونتهای بيمارستانی به شمارمی آيد و به سه زيرگروه تقسيم        

 می شود:

 سطوح بدن و انتقال فيزيكی ميكروارگانيسم ها بين ميزبان حساس وفرد دچار عفونت ياتماس مستقيم  

  كلونيزه شده با ميكروب

 ميزبان حساس باشیءواسطه آلوده) سايل، سوزن ، پانسمان ، دستكش آلوده (. تماس غيرمستقيم

 سرفه و صحبت كردن ، حين ساكشن كردن يا توليد شده توسط فرد حين عطسه ،( Droplet )قطره (1

 مخاط بينی يا دهان . برونكوسكوپی و مواجهه با ملتحمه 

  Airborne )(انتقال از طريق هوا )  4

 مانند غذا ، آب ، داروها و تجهيزات و وسايل آلودهطريق وسيله مشترك آلود ه (انتقال از  3

 .مانند پشه، مگس و موش كه اهميت چندانی در انتقال عفونتهای بيمارستانی ندارد(انتقال از طريق ناقلين   4

 

 راههاي انتقال میكروارگانیسم هادربیمارستان
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استافيلوكوك ، باكتريهای خانواده انتروباكترياسه ، عفونتهای ويروسی مانند : تماس با بيماران يا وسايل

 روتاويروس،  و قارچ كانديدا .

 . آدنوويروس، ويروس آنفلوانزا : قطره

 Bهپاتيت : HIV , سوزن

 باسيل سل : هوا

 .آسينتوباكتر، سراشيا : ، مواد گندزدا ، آب مايعات وريدی

 .پسودومونا ، آسينتوباكتر  : اندوسكوپ

 سالمونال ، پسودومونا : غذا

 

 

 سن بيمار) نوزادان ، افرادمسن (

انسدادی ريه ، نارسايی بيماری زمينه ای مانند نارسايی عضو) سيروز كبدی ، ديابت مليتوس، بيماری مزمن •

 كليه ، سرطان ، نوتروپنی (

 .نقص ايمنی مادرزادی يا اكتسابی ) ايدز ، درمان با داروهای سركوب كننده دستگاه ايمنی،سوء تغذيه (•

 آسيب پذيری در مقابل عفونتهای ويروسی•

 اتترهای متمكن ،اختالل در سد دفاعی جلدی مخاطی بدنبال تروما ، سوختگی ، جراحی ، اندوسكوپی ، ك•

 بيماريهای پوستی و مخاطی 

 براساس راه انتقالپاتوژنهاي منتقله دربیمارستان 

عوامل مستعدکننده بیماران به عفونتهاي بیمارستانی 

عبارتنداز
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 كه به سركوب سرفه يا كاهش تهويه ريوی منجرمی گردد .  ( Sedation )بيهوشی ، ايجاد خواب آلودگی• .

 استفاده ا ز داروهای آنتی بيوتيك ، آنتی اسيد ) تغيير فلور مقيم  بدن و كاهش مقاومت در مقابل جايگزينی•

 انتخاب باكتريها و قارچهای جهش يافته و مقاوم به آنتی بيوتيكها و انواع بالقوه مقاوم (فلور بيمارستانی ، 

 .كلونيزه شدن فلور و در نتيجه بروزحالت ناقلی باكتريها و قارچهای فرصت طلب•

 . عفونتهای نهفته و خاموش وفعاليت مجدد آنها بدنبال سركوب دستگاه ايمنی•

 

 

 

 ميكروارگانيسم های متفاوتی می توانند باعث بروز عفونت بيمارستانی به صورت اندميك واپيدميك گردند .

 .كه تابع شرايطی مانند بيماری زمينه ای ، استفاده از وسايل تهاجمی و مصرف قبلی آنتی بيوتيك است

ميكروبی عفونتها ی بيمارستانی، سيستم ملی نظام يكی از بهترين منابع كسب اطالعات در مورد الگوی 

ميالدی توسط اين  1002تا  1002. در بررسی كه از سال  می باشد ( NNISS system )مراقبت عفونت بيمارستانی

موارد باكتريهای بی هوازی ، در  %0موارد باكتريهای هوازی ، در  %37گرفته ، مشخص گرديد كه در رت مجموعه صو

به .  موارد ساير انواع ويروسها و انگلها در ايجاد عفونتهای بيمارستانی دخيل بوده اند %1چها و در موارد قار 0%

( شايعترين عامل بيماريزا بوده و پس از آن  E. Coliاشريشياكولی)،طوركلی در بين انواع عفونتهای بيمارستانی 

 .استافيلوكوك آرئوس در مرتبه دوم قرارداشته است

 E. Coliاستافيلوكوك آرئوس شايعترين عامل عفونت زخم جراحی ،  شايعترين عامل عفونت دستگاه ادراری ،

پسودوموناآئروژينوزاو استافيلوكوك آرئوس شايعترين باكتريهای عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی و كوكسيهای گرم 

 مثبت شايعترين ميكروارگانيسمها در ايجاد باكتری می اوليه بوده اند.

 نتهاي بیمارستانیمیكروارگانیسم هاي مسبب عفو
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 سوم فصل
 

 

 

كنترل بيماران ، كاركنان بيمارستان و دانشجويان و عيادت 

به منظور رسيدن به اين هدف ، تشكيالتی در  . كنندگان است

 بيمارستانها پديد آمده است كه به آن كميته كنترل عفونت بيمارستانی

(Infection Control Committee) . گويند 

 

بيمارستان مسئوليت برنامه ريزی و ارزيابی كليه امور مربوط به كنترل عفونت را بر  كميته كنترل عفونت در

 اعضای اين كميته عبارتند از: . عهده دارد

 يا رئيس بيمارستان مدير•

 پزشك كنترل عفونت يا اپيدميولوژيست•

 پرستار كنترل عفونت•

 مايشگاهیميكروبيولوژيست بالينی يا متخصص علوم آز•

 مدير پرستاری•

 روشهاي کنتر ل عفونت بیمارستانی
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پزشك ،  . . . سايراعضا مانند پزشك متخصص داخلی ، جراح ، نماينده واحدهای بهداشتی ، تغذيه ، خدمات و•

پرستار و ميكرولوژيست بيمارستان تيم كنترل عفونت بيمارستانی را تشكيل می دهند ومهمترين و فعالترين اعضای 

 .كميته به شمار می آيند 

 : بار در سال تشكيل جلسه می دهد و وظايف آنها  عبارتند از 12 تا 3 عفونت كميته كنترل

 ( Surveillance )برقراری نظام مراقبت عفونت بيمارستانی•

 تدوين برنامه های آموزشی در جهت كنترل عفونت•

 حفظ  سالمت كاركنان•

ازآنتی بيوتيكها و مواد جديدگندزدا رابطه با كنترل عفونت مانند استفاده  برنامه ريزی و تعيين خط مشی در•

 و دفع زباله

 .ارزيابی و نظارت بر اجرای مقررات وضع شده توسط كميته •

 آموزش

پرستار  يكی از وظايف اصلی كميته كنترل عفونت بيمارستانی ، تدوين برنامه های آموزشی است و در اين ميان

آموزش كاركنان بيمارستان در رابطه ، با كنترل  . دارد كنترل عفونت نقش اساسی در جهت اجرای برنامه های آموزشی

استفاده صحيح از وسايل و  (Disinfection)  گندزدايی  ( Sterilization ) بيماريهای مسری ، سِتَرون سازی

تجهيزات ، رعايت مسائل بهداشتی و شستن دستها ، و محافظت در برابر بيماريهای منتقله از راه خون مانند هپاتيت و 

 ميباشد . . . . ويروس ايدز و

 

 

 

 پزشكیمراقبت ازکارکنان 
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ت در بيمارستان می باشند بديهی كاركنان حرفه های پزشكی ، در معرض خطر مواجهه با بيماريهای قابل سراي

است بدنبال  ابتال به بيماری ، خطر انتقال عفونت از  كار كنان به بيماران ، سايركاركنان و اعضاء در مقابل عفونتهای 

  . بيمارستانی و نيز در مقابل مواجهه شغلی بويژه با خون و مواد بالقوه آلوده می باشد

رعايت احتياطهای عمومی) استاندارد ( و ساير قوانين مربوط به  يناسيون كاركنان،بدين لحاظ واكس

ايزوالسيون يا جدا سازی بيماران و نيز شستن دستها توسط كاركنان شاغل در بيمارستان ، به كاهش موارد مواجهه و 

 .ابتال به بيماريها و در نتيجه كاهش عفونتهای بيمارستانی و عواقب حاصله منجرمی گردد 

هش مواجهه كاركنان با عوامل خطرزای موجود در محيط بيمارستان توصيه می شود اقدامات ذيل به منظور كا

 : صورت گيرد

 انجام معاينات پزشكی قبل از استخدام كاركنان•

 انجام معاينات پزشكی دورهای كاركنان•

 ايمن سازی كاركنان بر عليه بيماريهای واگير•

 ت بروز آسيب و حوادث شغلی مانند ) مواجهه با سوزن آلوده بهبرقراری نظام مراقبت از كاركنان در صور•

HIV ) و مخاطرات محيط كار 

 تدوين برنامه های آموزشی به منظور پيشگيری از مواجهه با ميكروارگانيسم های بيماريزای بيمارستانی•

نزل بدنبال ابتال يا برنامه ريزی وتعيين خط مشی در موارد بروز همه گيری در بين كاركنان و استر احت در م•

 مواجهه با عوامل بيماريزا

 : توجه

 يكی از اقدامات سودمند در بيمارستان تشكيل پرونده پزشكی جهت كاركنان می باشد .

 

 ايمن سازي کارکنان شاغل دربیمارستان
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بويژه  افراد ويكی از مقرون به صرفه ترين روشهای پيشگيری از ابتال به بيماريهای قابل سرايت ، ايمن سازی 

براين اساس توصيه می شود كاركنان مشاغل پزشكی شامل دانشجويان بر عليه  . كاركنان حرفه های پزشكی است

 .  بايد به صورت رايگان باشد  Bواكسن هپاتيت ايمن سازی كاركنان با . ايمن گردند B ويروس هپاتيت

(  ) پس ازتزريق  نوبت سوم  Bهپاتيتتوصيه می شود يك تا دوماه پس از تزريق آخرين دوز واكسن 

تا از وضعيت ايمنی آنها بر عليه  گروههای پرخطر شغلی مانند پرستاران و پزشكان صورت گيرد در  HBsAbآزمون

 اطمينان حاصل شود B ويروس هپاتيت

 

 

 

، Bپرسنل حرفه پزشكی بطور روز مره از طريق مختلف در معرض ابتال به عفونت های ويروسی از جمله هپاتيت 

قرار می گيرند . اجتناب از تماس شغلی با خون ، اولين راه جلوگيری از انتقا ل ويروس های فوق در  HIVو C هپاتيت

در پرسنل  Bبرنامه پيشگيری از عفونت هپاتيت  جزء مهمی از  Bپرسنل می باشند همچنين واكسيناسيون هپاتيت 

 می باشد.

 

 

 تماس از هر يك از طريق زير:

 آسيب پركوتانئوس ) نيدل استيك ، بريدگی با اجسام تيز و برنده ( *

 مخاطات ) مانند چشم ودهان ( *

 پوست غير سالم *

 (HIV,HCV,HBS)پیشگیري از عفونت هاي منتقله از راه خون

تعريف تماس شغلی 

:
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 توجه شود :در ارزيابی خطر انتقال بدنبال تماس شغلی به نكات زير 

 نوع مايع -1

 راه و شدت تماس-4

 فرد منبع(HIV,HBSAg ,HCVAb) (وضعيت-0

 فرد تماس يافته B ( هپاتيت تيتر وضعيت واكسيناسيون و سرولوژی )  -2

 : منابع آلودگی

مايع خون و مايعات آلوده به خون ، بافت ها ، منی ، مايع مغزی نخاعی ، پلور ، پريتوئن ، مايع آمنيون ، شير ، 

 پريكارد و ترشحات واژينال

 

 

 توجه به اصول احتياطات همه جانبه -1

 پيشگيری قبل از تماس -4

 پيشگيری پس از تماس-0

 

 

 

حين انجام اقدامات و روش های درمانی در موارد ذيل اتفاق      با توجه به اينكه جراحات و اتفاقات عمده در 

 می افتد ، اقدامات كمكهای اوليه فوری بايستی انجام شود:

 راههاي کنترل وپیشگیري

 دستورالعمل کمكهاي اولیه فوري پس از تماس در کار کنان بهداشتی و درمانی
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 فرو رفتن سر سوزن بدست كاركنان بهداشتی درمانی  -

ء پاشيده شدن خون و يا ساير ترشحات آلوده بدن بيمار به : ) بريدگيهای باز ، ملتحمه )چشم ها ( ، غشا -

 مخاطی ) برای مثال داخل دهان (

 گاز گرفتگی كه منجر به پارگی اپيدرم شود . -

 ارزيابی پرسنل بدنبال تماس شغلی با خون آلوده   

 توجه به نكات زير الزم است :

 گزارش تاريخ و زمان تماس -

 نوع ماده و شدت تماس  -

 راه تماس  -

 ته در فرد تماس يافHBSAg,HIV,HBSAb,HCVAb انجام  -

 فرد منبع HIV,HCV,HBSAgانجام  -

فرد منبع اگر در دسترس  HBSAgوضعيت واكسيناسيون و سرولوژی فرد تماس يافته و همچنين وضعيت 

 باشد. مهم است

با توجه به اينكه جراحات و اتفاقات عمده در حين انجام اقدامات و روش های درمانی شامل موارد ذيل است ، 

 شود:مطابق با دستورالعمل جهت بهره برداری اعالم میكمك های اوليه فوری 

 فرو  رفتن سرسوزن بدست كاركنان بهداشتی درمانی . 

بريدگيهای باز، غشاء مخاطی )  ،پاشيده شدن خون و يا ساير ترشحات آلوده بدن بيمار به : ملتحمه )چشمها(

 برای مثال داخل دهان ( گازگرفتگی كه منجر به پارگی اپيدرم شود.
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 ـ شستشوی زخم با صابون و آب ولرم1   الف (

 خودداری از مالش موضعی چشم  -4        

 شستشوی چشم ها و غشاء مخاطی با مقادير زياد آب در صورت آلودگی . -0        

 .كنترل عفونت يا سوپروايزربالينیب ( گزارش فوری سانحه به سوپروايزر

ج ( ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حين كار توسط سوپروايزر و پروندة بهداشتی كاركنان و 

  مديرمسئول مركز و طرح در كميته كنترل بيمارستانی و پيگيری از طريق مراجع قانونی 

  ( تشكيل پرونده و پی گيری مورد  د

در صورتی كه آلودگی منبع تماس ) بيمار ـ   كاركنان :هـ ( بررسی ميزان خطر بيماريزايی ناشی از تماس در 

محرز باشد ، الزامی است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممكن ترجيحاً در عرض  HIVمددجو ( با عفونت 

 ساعت اول تحت مراقبتهای درمانی با نظر پزشك متخصص عفونی قرار گيرد . 

خون از فرد مورد  1cc-12می باشد ،   HBV/HIVشناخته شده  مورد  و ( در صورتی كه منبع آلوده به عنوان

 شود. تماس گرفته و به منظور پی گيری آتی ذخيره می

و  C/Bميلی ليتر خون از منبع تماس جهت بررسی هپاتيت  1-12ز ( پس از تماس جهت تعيين عفونت منبع ، 

HIV داخذ و مورد آزمايش قرار می گير 

 

 کمك هاي اولیه فوري :
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 فصل چهارم
 

 

ميليون ابتال به هپاتيت  11-3هر سال تزريقات غير ايمن موجب حدود 

B ،4-1  ميليون ابتال به هپاتيت Cهزار مورد  112-32وHIVمی گردد  .

همچنين بيماری های انگلی مانند ماالريا ، عفونت های باكتريال نظير آبسه ها و 

من اتفاق می افتند . ندرتا بعضی عفونت های قارچی نيز در اثر تزريقات غير اي

از عفونت ها ممكن است تا سال ها نامشخص باقی بمانند .سازمان جهانی 

درصد  12ميليارد تزريق انجام می شودكه  14بهداشت تخمين مزند در سال 

در صد تزريقات به منظور درمان انجام می گيرد و در  01آنها غير ايمن هستند ،

داقل يك تزريق دريافت می كنند بسياری از درصد بيماران ح01-41حدود 

 تزريقات ممكن است غير ضروری بوده و يا بی تأثير باشند.   

 كليات تزريقات ايمن:

تزريقات يكی از روشهای شايع در تجويز فرآوردهای دارويی می باشد كه در صورت عدم رعايت موازين توصيه 

، مصرف كنندگا ن خدمت و نيز جامعه اعمال می نمايد . ايمنی  شده خطرات بالقوه و بالفعلی را بر ارائه كنندگان

 تزريقات با تكيه بر چهار محور بنيادی ذيل تأمين می گردد .

 كاهش رفتار پر خطر كار كنان بهداشتی به منظور پيشگيری از جراحات ناشی از مسايل تيز و برنده.-1

 برنده . افزايش سطح ايمنی كاركنان در حين كار با وسايل تيز و-4

 تزريقات ايمنراهنماي 
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 جمع آوری ، نگهداری ، انتقال و  دفع مناسب و بهداشتی زباله های آلوده و پر خطر. -0

 تغيير رفتار و نگرش افراد جامعه و پزشكان نسبت به مقوله تقاضا وتجويز دارو به روش تزريقی.-2

ريق به افراد جامعه به تزريقات ايمن يعنی تهيه و تأمين وسايل و تجهيزات و آموزش هايی برای ارائه خدمت تز

 بر اثر تزريق آسيب نبيند فرد خدمت گيرنده ، خدمت دهنده و جامعهصورتی كه 

يك تزريق ايمن به گيرنده خدمت آسيب نمی رساند و تزريق كننده را در معرض هيچ خطری قرار نمی دهد و 

  داشته باشد ، نمی گردد.تجمع ضايعاتی كه خطر برای جامعه باعث 

 

 

 

 ( در تزريقاتAuto  disable)AD  استفاده از سرنگ  -الف

 برای جمع آوری سرنگ و سر سوزن مصرفی  Safety box استفاده از  -ب

 های پر شده و بی خطر كردن و دفع نهايی آنها  Safety boxجمع آوری  -ج

 گيرندگان خدمتآموزش و ارائه آگاهی های الزم به ارائه دهنده و  -د

  

 

 

  (  Clean workplaceمحل تميز ) -الف

 موازين تزريقات ايمن
 

 أمین کننده تزريق ايمن :عوامل ت
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وسايل الزم برای تزريق شامل پنبه الكل و سرنگ را بر روی ميزی كه به اين امر اختصاص داده ايد، قرار دهيد . 

... منظره آن را زشت نكرده  وبه خاطر داشته باشيد وسايلی كه روی ميز است بايد تميز بوده و خون ، پنبه آلوده 

 .باشد

را جهت دفع بالفاصله سرنگ در نزديك ترين محل به تزريق يا زير ميزی كه وسايل بر  Safety Boxبهتر است 

 روی آن قرار دارد ، قرار دهيد .

 ( Hand washingشستشوی دست )  -ب

بايد دست و باعث انتقال بيماری گردد ، از آنجايی كه هر مايعی از بدن ممكن است حاوی عوامل بيماريزا باشد  

 های فرد تزريق كننده قبل از تزريق به طور كامل با آب و صابون شسته شود

  سرسوزن و سرنگ استريل -ج

يك سرنگ و سرسوزن استريل برداشته و بسته بندی آن را از نظر وجود پارگی و هر گونه صدمه بازبينی  -1

 نماييد .

 نترل كنيد .تاريخ انقضاء آن را ك -4

 در صورت اطمينان از استريل بودن می توانيد از آن استفاده نماييد . -0

و از سرپوش گذاری مجدد سرسوزن اجتناب به هيچ قسمتی از سرسوزن قبل و بعد از تزريق دست نزنيد  -د 

 .كنيد

اگر سرپوش گذاری الزم است ) برای مثال كودك به علت ترس حركاتی انجام می دهد و تزريق با تأخير انجام 

می شود ( ، تكنيك استفاده از يك دست را بكار ببريد . سرسوزنی را كه با سطح غير استريل تماس داشته است ، دور 

 .بياندازيد 

 :سرپوش گذاری به وسيله تكنيك استفاده از يك دست
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 سرپوش را روی ميز قرار دهيد. -1

سرنگ و سرسوزن را در يك دست گرفته و بدون استفاده از دست ديگر داخل سرپوشی كه روی ميز  -4

 گذاشته ايد، قرار دهيد.

 ( Skin cleaning تميز كردن محل تزريق ) -ه 

 شستشو دهيد .محل واكسيناسيون را در صورت كثيف بودن محل تزريق ابتدا با آب و صابون  -1

 درصد( به صورت دايره ای ضدعفونی كنيد . 72محل تزريق را با پنبه الكل ) -4

 هرگز از پنبه الكل از قبل آماده شده استفاده نكنيد. -

 

  جمع آوری صحيح اجسام نوك تيز -و

 Safety boxسرنگ و سرسوزن های مصرف شده را هميشه در 

 بيندازيد

 را پر نكنيد. Safety boxحجم  2/0بيش از 

 های پر شده را قبل از حمل برای دفع ببنديد. Safety boxدرب 

Safety box  . های پر شده را در يك مكان مطمئن و خشك و دور از دسترس كودكان و مردم نگهداری كنيد

 تا مطابق دستورالعمل های موجود دفع شوند .

پر شده را در دست نگيريد ، تكان ندهيد ،  Safety boxبرای اجتناب از ايجاد صدمه در اثر سرسوزن هرگز 

 فشار ندهيد يا روی آن ننشينيد يا نايستيد .

Safety box . پر را دوباره باز نكنيد ، خالی نكنيد يا مورد استفاده مجدد قرار ندهيد 
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رو رفتن نوك سوزن در دست هرگز بعد از تزريق ، به سرسوزن دست نزنيد و از سرپوش برای جلوگيری از ف

گذاری مجدد سرسوزن اجتناب كنيد . جهت شكستن ويال های دارويی ترجيحاً از انواعی استفاده شود كه احتياج به 

  Padدر داخل يك محافظ مثل تيغ اره نداشته باشد و در صورت نياز به استفاده از تيغ اره و جهت رعايت اصول ايمنی 

 گرفته شوند .

مگر در شرايط خاص از جمله اخذ نمونه پس از تزريق از گذاردن درپوش سرسوزن اكيداً خودداری نماييد ، 

 يا كشت خون .  ABGجهت 

 از شكستن و يا خم كردن سرسوزن قبل از دفع خودداری نماييد .

در موارد ضروری جهت گذاردن درپوش سرسوزن از وسيله مكانيكی جهت ثابت نگهداشتن درپوش استفاده 

 جهت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده كنيد . Scoopنماييد و يا از يك دست به روش 

جهت حمل وسايل تيز و برنده از ريسيور استفاده نماييد و از حمل چنين وسايلی در دست يا جيب يونيفرم 

 خودداری نماييد.

 از دست به دست نمودن وسايل تيز و برنده ) بيستوری، سرسوزن و ... ( اجتناب نماييد.

احتياطات عمومی درحين انجام هرگونه اقدام درمانی كه احتمال آلودگی با خون و ساير ترشحات بدن وجود     

 دارد بشرح ذيل می باشد :

ها وجود دارد ، بايد از دستكش استفاده نمود و موضع با در صورتی كه بريدگی و يا زخمی در دست  -1

 پانسمان ضدآب پوشانده شود.

جهت حفاظت كاركنان بهداشتی درمانی در قبال آلودگی با خون و يا ترشحات بدن ، استفاده از پيش بند  -4

 پالستيكی يكبار مصرف ضروری است.

 دستوالعمل ايمنی
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نسوج و يا مايعات آلوده به چشم و غشاء مخاطی در صورتی كه احتمال پاشيده شدن خون و يا قطعاتی از  -0

 وجود دارد ، استفاده از ماسك و عينك محافظ ضروری است.

 در صورتيكه بيمار دچار خونريزی وسيع است ، استفاده از گان ضد آب ضروری است. -2

ع فعاليت در در صورتيكه كاركنان دچار اگزما و يا زخم های باز می باشند ، معاينه پزشك جهت مجوز شرو -1

 بخش ضروری است .

 

 بيماريهای منتقله از راه خون

 

 

 

 

 

 

 كاركنان بهداشت ودرماندستورالعمل كمكهای اوليه فوری پس از تماس با ويروس ايدز  در 

             . را بايد انجام داد اگر به هر دليلی با ويروس ايدز مواجه شديد چه اقداماتی  

 هر چه سريعتر با آب و صابون محل را شستشو بدهيد- 1

 اگر مخاط آلوده شده بود با آب فراوان شستشو بدهيد.- 4

 زمان و ساعت تماس را يادداشت و اطالع دهيد. - 0  

 ميزان انتقال عفونت

 Blood- borneقابل انتقال از طريق خون

HIV/AIDS 3% 

 %3منفی  B HBeAgويروس هپاتيت

HBeAg   33مثبت% 

 C 3%ويروس هپاتيت 
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ساعت پس از آلودگی اثر  74شروع می گردد) حداكثر تا هفته عليه ايدز 2بالفاصله درمان به مدت حداقل - 2

 بخش است (

 (  هفته ششم وماه سوم وماه ششم در سه نوبت) HIVآزمايش -1

خانمها عالوه بر موارد مذكور توصيه می گردد تا از  از اهداء خون و اعضاء خوداری نمايند همچنين در - 1

 بارداری و شيردهی پرهيز نمايند .

 ماه درمان انجام می گردد. 14اگر جواب آزمايش مثبت بود  - 7

اگر آلودگی از طريق سوزن باشد توصيه می گردد تا تدابير الزم جهت آلودگی به ويروس هپاتيت هم انجام  - 3

فاصله ايمونوگلوبولين و واكسن همزمان در دو نقطه متفاوت و انجام آزمايشات مربوط به ويروس پذيرد مانند تزريق بال

 "هپاتيت
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 قرار دارند Bنحوه رويارويی با كاركنانی كه در تماس با ويروس هپاتيت

 

 وضعيت منبع

ضعيت فرد تماس 

  يافته

 مثبتHBSAg منفی HBSAg نامشخص

 

 شروع واكسيناسيون
 

شروع 

 واكسيناسينون
 

HBIG  يك نوبت و واكسن

 Bهپاتيت 
 

عدم 

 واكسيناسيون
 

 

 اقدامی الزم نيست
 

اقدامی الزم 

 نيست
 

 اقدامی الزم نيست
 

واكسيناسيون 

 موثر
 

در صورت پرخطر بودن منبع ، 

 مثبت  HbsAgنظير فرد
 

 

اقدامی الزم 

 نيست
 

HBIG دو نوبت + واكسن هپاتيت
B 

 

واكسيناسيون بی 

 تاثير
 

در صورت وجود آنتی بادی 

كافی در فرد تماس يافته ، نياز به اقدام 

خاصی نيست ولی در صورت مصونيت 

و واكسن دريافت  HBIGناكافی بايد 

 كند .

اقدامی الزم 

 نيست
 

در صورت وجود آنتی بادی كافی 

در فرد تماس يافته ، نياز به اقدام 

خاصی نيست ولی در صورت 

 و HBIGمصونيت ناكافی بايد 

 واكسن دريافت كند .
 

پاسخ آنتی كری 

 نامعلوم
 



  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه کنترل عفونت

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 3ویرایش: 

 

28 
 

 فصل پنجم
 

 

 

 جراحان بيش از ديگر كار كنان مراقبتهای بهداشتی در خطر انواع بيماريهای انتقال پذير از راه خون قرار دارند.

خطر آسيب های درون پوستی به ميزان قابل توجهی با نوع و طول مدت عمل جراحی در مطالعات آينده نگر  

و گرفتن بافت با انگشت به جای استفاده از پنس برای بخيه ارتباط داشته و خطر تماس با خون را به عوامل گوناگونی 

 همچون نوع و طول مدت جراحی ، ميزان خونريزی و وضعيت فوريت مورد ارتباط داده اند .

 جراحی عروق ، هيستركتومی و روش های ارتوپدی با بيشترين ميزان آسيب های درون پوستی همراه هستند .

بيشترين موارد آسيب های درون پوستی در اتاق عمل يا زايمان ، ناشی از سوزن های بخيه است كه معموالً  

 در انگشتان دست غير غالب و بويژه انگشت نشانه رخ می دهد .

 عبارتند از :ا آسيب های درون پوستی همراهند كه بابزارهايی 

تيغ جراحی ، ابزارهای كوتر كردن ، سوزن های درون خالی ) كانول ها ( و گاهی رتركتورها ، سيم ، قطعات 

 استخوان ، نخ بخيه و ابزارهای تخصصی ديگر

 

  

اتاق عمل  فنون زير در هنگام جراحی برای كاهش مواجهه با خون يا ديگر مايعات بدن در

 : پيشنهاد شده است

 احتیاط هاي الزم در حین انجام اعمال جراحی از راه خون و ساير ترشحات
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 تعداد افرادی كه در اتاق عمل هستند بايد به كمترين تعداد مورد نياز كاهش يابد . -

 تمام كاركنان اتاق عمل بايد با اصول احتياط های استاندارد آشنا باشد . -

شود ، زخم باز داشته  اگر كاركنان در نواحی از بدن كه ممكن است به خون يا ديگر مايعات بدن بيمار آلوده -

 باشند ، نبايد در اعمال جراحی شركت كنند .

 -پوشيدن دو دستكش روی هم در برخی از اعمال جراحی از خطر تماس پوست با خون جلوگيری می كند .  -

همچنين در هنگام اعمالی كه روی شكستگی های باز انجام می شود ، پوشيدن دستكش نخی در زير دستكش های 

 ميزان قابل توجهی از خطر مواجهه می كاهد .التكس به 

دستكش ها و گان بايد مرتباً در طول جراحی های طوالنی مدت و خطر آفرين بررسی شوند و دستكش های  -

سوراخ شده و گان به شدت آلوده يا خيس شده تعويض شوند . هنگامی كه خونريزی شديد يا آسيت وجود دارد ،     

 پالستيكی در زير گان استفاده كرد.می توان از پيش بند های 

 چكمه های پالستيكی يا پوشش چكمه در زمان خونريزی شديد توصيه می شود. -

عينك محافظ يا حفاظ صورت را بايد در تمام اعمال جراحی كه موجب ايجاد و پخش ذرات در هوا يا پاشيده  -

 ورد استفاده قرار داد .شدن خون يا ديگر مايعات بدن يا ايجاد ذرات استخوان می شود ، م

اگر دستكش پاره شود يا سوزن به دست فرو رود يا آسيب ديگری رخ دهد ، دستكش بايد به سرعت و به  -

 صورتی كه جان بيمار به خطر نيافتد ، خارج و دستكش جديدی پوشيده شود.

كاهش داده شود . در بسياری از استفاده از تيغ جراحی يا ديگر ابزارهای برنده بايد به كمترين ميزان ممكن  -

 موارد بجای استفاده از تيغ جراحی می توان از كوتر يا قيچی استفاده نمود.
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هنگامی كه ابزار برنده ای رد و بدل می شود يا ابزار خطرناكی استفاده می شود، بايد با صدای بلند هشدار  -

 كردن ابزارهای برنده را انجام دهد .داده شود و بجز پرستار اسكراب نبايد فرد ديگری رد و بدل 

بجای رد و بدل كردن مستقيم ابزارهای برنده ، می توان از مناطق خنثی استفاده نمود بطوری كه وسيله  -

 برنده در يك ظرف قرار گيرد و پس از آن برداشته شود .

 اسكراب برداشته شود. هيچ وسيله برنده ای نبايد در فضای جراحی رها شود و بايد بی درنگ توسط پرستار -

حركت های ميان جراح ، دستيار جراح و تكنسين اتاق عمل بايد آهسته ، با دقت و هماهنگ باشد و بايد از  -

 حركتهای يكديگر آگاه باشند

استفاده از سيم در جراحی بايد كنار گذاشته شود . زيرا گره زدن بخيه ها موجب پارگی و سوراخ شدن  -

 ای تيز بخيه ها در ميان بافت ها باقی می ماند و به جراح بعدی آسيب می رساند        دستكش می شود و انته

 

استفاده از روش های ديگر بجز بخيه زدن در كاهش آسيب های ناشی از فرورفتن سوزن بخيه موثرند .)  -

 يا بست رگ ( argon beam coagulatorمانند گره زدن آزاد ، كوتر ، 

 سوزن های تيز بايد در سه مورد زير احتياط كرد:هنگام استفاده از 

 سوزن را بايد تنها با ابزار گرفت و نبايد از دست استفاده كرد.

 جراح نبايد سوزن بخيه را به سمت دست غير غالب خود يا دست دستيارش هدايت نمايد .

موقعيت نوك سوزن از هنگامی كه جراح در فضای خون آلود مشغول دوخت و دوز است ، نبايد برای شناسايی 

 دست خود استفاده كند بلكه ابتدا بايد خون جمع شده در محل ساكشن شود تا بتوان موقعيت سوزن را مشاهده كرد .
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 ششمفصل 
 

 

 

 

 

فرد به فرد در محيطی كه چندين بيمار همزمان دياليز می شوند ، فرصت برای انتقال 

عوامل عفونی بطور مستقيم يا غير مستقيم از راه وسايل و ابزارها ، سطوح محيطی يا 

دستان كاركنان مراقبتهای بهداشتی پيش می آيد . بعالوه اين بيماران خود دارای 

 ضعف سيستم ايمنی بوده و مستعد ابتال به عفونت می باشند.

 

)ضرورتی برای آزمايش  HBVو HCVهای بهداشتی از نظر عفونت بامراقبت سرولوژی بيماران و كاركنان مراقبت

 نيست . HIV)بيماران از نظر)

 مثبت بايد در اتاقی مجزا و با دستگاه های جداگانه دياليز شوند . HBsAgبيماران 

 توصیه هاي  الزم براي کنترل عفونت در بخش ديالیز  
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احتياط های كنترلی عفونت كه برای تمام بيماران 

ر ، د HIV دياليزی توصيه می شود برای پيشگيری از انتقال

بين بيماران نيز كفايت ميكند كند و نيازی به جداسازی 

از ديگر بيماران يا دياليز آنها با  HIVبيماران مبتال به

 دستگاه جداگانه وجود ندارد.

نيازی به جدا سازی بيماران  CDCطبق توصيه  

+anti  HCV از ديگر بيماران يا دياليز آنها با دستگاه 

 جداگانه وجود ندارد.

كنانی كه در هر شيفت وظيفه مراقبت از تعيين كار

را بعهده خواهند داشت ، بطوری كه  +HBSAgبيماران

كاركنانی كه از اين بيماران مراقبت می كنند در همان 

 شيفت كاری  از بيماران مستعد عفونت مراقبت نكنند .

بايد در نواحی پاكيزه جدای از تهيه ، هر گونه دستكاری ، يا ذخيره دارو ها ، ملزومات و وسايل استفاده نشده 

 اتاق دياليز انجام شود و بايد اين وسايل را از محل دستكاری دور نگهداشت .

برای رساندن دارو به بيماران از ترا لی مشترك دارو استفاده نكنيد . داروی هر بيمار را جداگانه تهيه كنيد و به 

 ومات را در جيب خود نگذاريد .دستش برسانيد . ويال دارو ، سرنگ ، پنبه الكل يا ملز

از ويال های دارويی يكبار مصرف ، فقط يك بار استفاده كنيد . دارو را در اتاق دارو به داخل سرنگ كشيده و 

سپس به بالين بيمار ببريد . هيچگاه داروی دو يا چند ويال را در يك ويال جمع نكنيد و همچنين هيچگاه ويال های 

 جايگاه دياليز به جايگاه ديگر حمل نكنيد .چند دوزی دارو را از يك 

هنگام مراقبت از هر بيمار يا لمس او در جايگاه دياليز و پس از بيرون آوردن دستكش ها ، دستان خود را 

 بشوييد .خوردن ، آشاميدن و سيگار كشيدن در بخش دياليز برای كاركنان ممنوع است .
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ود بايد پس از استفاده دور انداخته يا تنها برای يك بيمار اقالمی كه به داخل جايگاه دياليز آورده می ش

 استفاده شود.

 اقالم دور نيانداختنی كه قابل پاكيزه شدن و ضد عفونی نيستند را بايد برای استفاده يك بيمار اختصاص داد. 

ار استفاده شود و داروهای استفاده نشده يا ملزوماتی كه به بالين بيمارآورده می شود بايد تنها برای همان بيم

 نبايد به ناحيه پاكيزه مشترك برگردانده يا برای ديگر بيماران استفاده شوند .

پس از دياليز هر بيمار وسايل پزشكی و سطوح محيطی شامل تخت يا صندلی دياليز و سطوح بيرونی دستگاه 

 نيد .دياليز را در جايگاه دياليز با صابون، شوينده يا شوينده ميكروب كش پاكيزه ك

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

    

 

 

 

 

 

 

 

 فلو چارت مواجهه شغلی

 فرو رفتن سوزن به دست کارکنان بهداشتی   -1فرد مورد مواجهه شغلی : 

   پاشیده شدن خون و يا ساير ترشحات آلوده بدن  بیمار به بريدگی باز ، ملتحمه )چشم ها( وغشاء مخاطی -2

(شستشوي چشم ها و غشاء مخاطی با مقادير زياد آب 3(خودداري از مالش موضعی چشم ها    2(شستشوي زخم با صابون وآب ولرم    1انجام کمكهاي اولیه فوري  : الف 

 يا نرمال سالین در صورت آلودگی       

 ل عفونت يا بالینی  و پر کردن فرم مواجههب(گزارش فوري مواجهه به سوپروايزر کنتر

 اقدامات مر بوط به بيمار

 اقدامات مربوط به پرسنل

  12تا 1در صورت مشخص بودن بيمار مورد مواجهه )منبع( گرفتن  

و ارسال به  HIV وB,Cسی سی خون از بيمار جهت بررسی هپاتيت 

 آزمايشگاه

 پیگیری جواب آزمایشات بیمار

 B   فرد واكسيناسيون هپاتيت 

 انجام نداده است

فرد واكسيناسيسون 

   داده انجامB  هپاتيت

تیتر آنتی بادی چک شده است 

 است 11و باالی 
تیتر آنتی بادی انجام 

 نشده است
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 فصل هفتم
 

 

هدف از جداسازی بيماران در بيمارستان ، جلوگيری از انتقال ميكروارگانيسم ها از بيماران ) چه مبتال به 

عيادت كنندگان و پرسنل پزشكی است . از آنجايی كه جداسازی عفونت و چه كلونيزه با عفونت ( به ساير بيماران ، 

بيماران وقت گير و پرهزينه بوده و ممكن است مانع ازمراقبت بيماران گردد ، فقط بايد درمواقع ضروری بكار رود . از 

ر بيماران طرف ديگر در صورت عدم رعايت اصول جداسازی ، امكان انتقال بيماری و بروز ناخوشی و مرگ و ميردر ساي

احتياط براساس راه "و"احتياط های استاندارد"وجود خواهد داشت . با رعايت اصول جداسازی مشتمل بر دو قسمت

 می توان از بروزمشكالت فوق جلوگيری نمود."انتقال بيماری

 

بيماران احتياط های استاندارد ، جايگزين احتياط های همه جانبه يا عمومی شده است و رعايت آنها برای تمام 

ضروری است . در صورت تماس با خون ، تمام مايعات بدن ، ترشحات و مواد دفعی بدن بجز عرق) بدون در نظر گرفتن 

 ضروری است خون قابل رويت در آنها (، پوست آسيب ديده و مخاط ها ، رعايت موارد زير

 

 ايزوالسیون يا جداسازي بیماران در بیمارستان
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 دستكشپوشيدن -1

هنگام دست زدن به خون ، مايعات ، ترشحات ، مواد دفعی بدن بيمار ، وسايل 

آلوده و در زمان خونگيری و ساير اقدامات تهاجمی عروقی بايد دستكش تميز 

 پوشيد .

 قبل از تماس با مخاطها و پوست آسيب ديده بايد دستكش تميز پوشيد . 

 .تهاجهی صورت می گيرد اگر برای يك بيمار كارهای مختلف و اقدامات 

دستكش ها بايد در فواصل انجام اين امور تعويض شوند . همچنين بعد از تماس با ماده ای كه ممكن است حاوی 

 .غلظت زياد ميكروارگانيسم باشد ، دستكشها بايد تعويض گردند 

 بالفاصله پس از استفاده از دستكش ، قبل از دست زدن به سطوح و وسايل 

 قبل از تماس با بيمار ديگر ، بايد دستكشها را از دستها خارج نمود .غيرآلوده و 

 شستن دست ها  -2

بالفاصله پس ازخروج دستكش ها از دست . دست ها بايد درفواصل 

تماس بين بيماران نيز شسته شوند . رفع آلودگی دست ها بايد قبل و بعد از 

 صورت گيرد . تماس با بيماران و بالفاصله پس ازخروج دستكش ها

 

 

 Precautions ) احتیاط هاي استاندارد)  

Standard)



  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه کنترل عفونت

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 3ویرایش: 

 

36 
 

يا  پاشيده استفاده از گان، محافظ چشم همراه با ماسك يا محافظ صورت در صورت انجام اعمالی كه احتمال -3

   پخش شدن مايعات بدن وجود دارد .

 

 

 

 

 

عدم دستكاری سوزن ها و وسايل تيز ، درپوش سوزن ها نبايد  -4

سرسوزن نبايد خم يا  كردن (، RECAPمجددا روی سوزن ها قرار گيرد) عدم

 شكسته شوند .

 

سر سوزن ها و وسايل نوك تيز بايد در ظروف مقاوم به سوراخ شدگی دفع  -5  

 گردند.

  

 توجه: 

بدليل انتقال اكثر موارد عفونت های بيمارستانی از طريق تماس ، بويژه با دست پرسنل ، شستن دست ها  -1

مهم ترين راه پيشگيری از عفونت بيمارستانی بشمار می آيد . برای حفظ بهداشت دست های پرسنل ، از مواد حاوی 

 (.Alcohol- basedhand rub الكل استفاده می شود.) 
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وساير اتاق ها برای ويزيت سرپايی ( بايد ظروف ثابت حاوی الكل برای  ش ها و نيز درمانگاه ها )در تمام بخ 

( نصب كردند . در صورتيكه امكان چنين كاری نباشد ، بايد ظروف قابل حمل حاوی   hand rubضدعفونی دست ها )

 الكل در اختيار قرار گيرد.

 آنها رو با آب و صابون ) با يا بدون ماده ضد ميكروبی ( شست. در صورت آلودگی قابل رويت دست ها ، بايد -۲ 

 پوشيدن دستكش به هيچ وجه نبايد جايگزين شستن دست ها شود . -۳ 

 استفاده از ناخن مصنوعی توصيه نمی شود. -4 

 قبل از مراقبت از بيمار بايد انگشتر از دست های پرسنل خارج شود . -5  

 

 

 

اين نوع احتياط ها بايد برای بيمارانی در نظر گرفته شوند كه دچار سندرم بالينی مشكوك يا قطعی ، تشخيص 

ذكر اين نكته بيماری خاص) اختصاصی (، كلونيزاسيون يا عفونت با ارگانيسم مهم از لحاظ اصول همه گيری شده اند . 

 ضروری است كه رعايت اين نوع احتياط ها بايد با رعايت اصول احتياط های استاندارد توام گردد

 وجود دارد كه عبارتند از : انتقال عفونت ها سه نوع احتياط بر اساس راه

    (Airborne هوا ) -الف 

     ( Dropletقطرات)-ب 

 (Contact تماس ) -ج

 بيماری ها) آبله مرغان ( رعايت بيش از يك نوع احتياط ضرورت می يابد.برای تعداد كمی از   

 احتیاط هايی که بايد بر اساس راه انتقال عفونت ها رعايت گردند 
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 ( بكار ميرود.Droplet nucleiگردوغبار حاوی عامل عفونی ) 

بيماری هايی كه رعايت احتياط هوايی برای آنها ضرورت دارد     

 عبارتنداز :) مشكوك به عفونت يا عفونت قطعی واثبا ( 

  سرخك -    

 سل ريه يا حنجره  -   

 آبله مرغان ، يا زونای منتشر -   

 توجه:    

يا در معرض خطر آن كه بابت سرفه و ارتشاح ريوی مراجعه نموده اند بايد به  HIVبيماران دچار عفونت  -۱   

 شود.صورت تجربی تحت احتياط هوايی قرار گيرند تا تشخيص بيماری سل درآنان رد 

 جهت بيماران دارای زخم پوستی باز ناشی از سل، رعايت احتياط هوايی در نظر گرفته شود.-۲ 

برای بيماران دچار ضايعه ريوی با عوامل مايكوباكتريايی غير سلی) آتيپيك (، احتياط هوايی نبايد رعايت -3 

 گردد.

 :اصول احتياط های هوايی عبارتند از -

بار 6بستری بيمار در اتاق خصوصی با فشار هوای منفی كنترل شده) در مقايسه با فضای بيرون ( و حداقل-1 

 تعويض هوا در ساعت بايد صورت گيرد. 

 ( Airborneاحتیاط هاي هوايی )
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 بستن درب اتاق  -2 

خروج هوا از اتاق بيمار بايد بطور مستقيم به فضای خارج و بيرون باشد) نه داخل بخش (. چنانچه اين كار  -3 

 ( خارج گردد .HEPAنباشد ، هوا بايد قبل از برگشت به سيستم تهويه عمومی ، با يك فيلتر قوی و كارآ ) مقدور 

ميكرومتری داشته باشد و  1تمام افرادی كه وارد اتاق بيماران می شوند بايد از ماسك شخصی كه فيلتر  -4 

صاصی بايد متناسب با اندازه صورت فرد باشد ( استفاده نمايند . اين ماسك اخت N95دارد) ماسك  %55حداقل كارآيی 

. 

جابجايی بيمار بايد محدود گردد و قبل از ترك اتاق ،  بيمار بايد ماسك جراحی استاندارد بپوشد . پرسنلی  -5 

 كه قرار است بيمار را تحويل بگيرند ، بايد قبل از جابجايی بيمار مطلع شوند تا احتياط های الزم را بكار گيرند.

 :توجه 

كردن با يك  هر بيمار دچار سل يا مشكوك به آن بايد دهان و بينی خود را در هنگام عطسه يا سرفه -1 

 جدا شود . بپوشاند . همچنين بايد تا هنگام رد كردن بيماری سل ، از ساير بيماران  دستمال

حال بهبودی می  بالينی دربيماران مبتال به سل اثبات شده كه تحت درمان موثر ضد سل هستند و از لحاظ  -2 

باشند ) سه نمونه اسمير خلط پشت سر هم در روزهای مجزا از لحاظ باسيالسيد فست منفی باشد ( می توانند از 

 ايزوالسيون خارج شوند .

توصيه می شود در بيماران دچار سل شديد همراه با ايجاد حفره ، سرفه مداوم ، با سل حنجره ، و احتماال  -3 

بيماران دچار سركوب دستگاه ايمنی (  -ه محيط های دارای افراد پرخطر بر می گردند) مانند اطفالكسانی كه ب

 جداسازی حداقل تا يك ماه صورت گيرد.

(، بايد در طول مدت بستری در بيمارستان ، از سايربيماران  MDRبيماران دچار سل مقاوم به چند دارو)  -4 

 جدا شوند .

اظ بالينی وضعيت ثابتی دارند و داروهای ضد سل خود را بطور مرتب مصرف می كنند و در بيمارانی كه از لح-5 

 در خانه خود می مانند ، بستری كردن در بيمارستان ) به منظور جداسازی آنان ( الزم نيست.
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 جهت بيماران دچار عفونت قطعی يا مشكوك به سرخك ، واريسال) آبله مرغان ( يا زونای منتشر يا زونای -6 

موضعی در بيمار دچار نقص ايمنی بايد جداسازی نوع هوايی صورت گيرد . چنانچه پرسنلی در مقابل اين عفونت ها 

بيماران وارد شوند و در صورتيكه ورود به اتاق اين بيماران ضروری  ايمن نباشند ، در صورت امكان نبايد به اتاق اين

  استفاده نمايند . N95 باشد، بايد ازماسك 

 

 

برای جلوگيری از انتقال آئروسل های درشت) قطره (، از اين نوع احتياط 

استفاده می شود . بدليل اندازه بزرگ ، اين قطرات در هوا معلق نمی مانند و تا 

فاصله زيادی حركت نمی كنند .اين ذرات حين صحبت ، عطسه يا سرفه كردن 

انجام اعمالی مانند ساكشن يا برونكوسكوپی ايجاد می شوند . يا در زمان 

 اصول رعايت احتياط قطرات عبارتند از :

بستری كردن بيمار در اتاق خصوصی ولی اقدام خاصی برای كنترل  -1 

هوای اتاق ضرورت ندارد ) در صورت وجود چند بيمار با يك بيماری خاص، می 

     (. توان آنها را در يك اتاق بستری نمود

     پا يا حدود يك ميكرون (. 3درب اتاق می تواند باز بماتد ) بدليل جابجايی كم ذرات در حد -2 

  در صورت كار كردن پرسنل در فاصله يك متری بيمار ، بايد از ماسك استاندارد جراحی استفاده گردد. -3 

  استفاده از گان و دستكش تابع اصول احتياط های استاندارد است.-4 

  از اتاق ايزوله ، بيمار بايد ماسك استاندارد جراحی بپوشد.  در صورت انتقال و جابجايی بيمار به خارج -۵ 

مهاجم ، مننگوكوك ، بيماری پنوموكوك مقاوم  Bبرای عفونت هايی مانند باكتری هموفيلوس آنفوالنزای نوع  - 

 B19چند دارو ، مايكوپالسما پنومونيه ، سياه سرفه ، ويروس آنفوالنزا ، اوريون ، سرخجه و پاروويروس  به

     احتياط قطرات ضروری است .  رعايت

 (Droplet precautionsاحتیاطهاي  قطرات) 
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بيماران كلونيزه يا دچار مهم از لحاظ همه گيرشناسی كه مربوط به  برای جلوگيری از انتقال ارگانيسم های

يا سطوح   عفونت بوده و از طريق تماس مستقيم ) لمس كردن بيمار ( يا تماس غير مستقيم ) تماس با اشياء و وسايل

   بيمار ( انتقال می يابند ، رعايت احتياط تماسی توصيه می شود . اصول احتياط های تماسی عبارتند از:  آلوده محيط

تاق خصوصی ) يا بستری چند بيمار با عفونت يكسان در يك اتاق ، در صورت نبودن بستری بيمار در ا -۱ 

   خصوصی به تعداد كافی (.  اتاق

   استفاده از وسايل محافظت شخصی برای محافظت پوست مواجهه ديده و لباس شامل : -2 

 * پوشيدن دستكش در زمان ورود به اتاق . 

   * در آوردن دستكش قبل از ترك اتاق . 

( بال Alcohol-based hand rub* رفع آلودگی دست ها با يك ماده طبی شوينده دست يا ماده حاوی الكل)  

 پس از درآوردن دستكش.  فاصله

  * جلوگيری از آلودگی مجدد دست ها قبل از ترك اتاق . 

*استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با بيمار يا   

    محيطی پيرامون بيمار.سطوح 

* استفاده از گان در صورت افزايش خطر تماس با مواد بالقوه عفونی بيمار ) در  

دارد ، كولوستومی يا ايلئوستومی شده ، يا ترشح   صورتيكه بيمار بی اختياری يا اسهال

      زخم وی كنترل نمی شود (.

بايد مراقب بود كه لباس  * قبل از ترك اتاق ايزوله، گان بايد درآورده شود و 

    پرسنل آلوده نگردد.

 ( Contact  precautionsاحتیاطهاي  تماسی )  
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* وسايل غير بحرانی مراقبت از بيمار ) گوشی ، دستگاه فشار سنج ( بايد در اتاق ايزوله بمانند و بايد آنها را  

    ابتدا پاك و گندزدايی نموده و سپس مورد استفاده قرار داد.

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

 

 

بيماران دچار عفونت يا كلونيزه با باكتری های مقاوم به چند دارو ) انتروكوك مقاوم به وانكومايسين،  ۞ 

انتريت با عامل كلستريديوم اورئوس مقاوم به متی سيلين يا با كاهش حساسيت به وانكومايسين،  استافيلوكوك

     ديفيسيل (.

(در بيمارانی كه بی اختياری  Aدهانی )شيگلال ، روتا ويروس و هپاتيت  -عفونت های منتقله از راه مدفوعی ۞ 

  يا از پوشك استفاده می كنند . داشته

 بيماری های اسهالی حاد كه احتماال دارای منشاء عفونی هستند ۞ 

 (interic)عفونت های منتقله از طريق مدفوع 

 (interic)عفونت های منتقله از طريق مدفوع 
 

 Aويروس هپاتيت 
 

22% 

 سالمونال
 

22%-5% 

 هليكو باكتر پيلوری
 

 نامشخص

 ويروس نورواك
 

 %52بيش از 

 كريپتوسپوريديوز
 

 %32بيش از 

 : در موارد زير رعايت احتیاط تماسی ضرورت دارد 
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 (Transmission –Based Precautions)احتياط برای آنها بر اساس راه انتقال آنها صورت می گيردعفونت هايی كه رعايت 

 كلوسترديوم ديفسيل
 

 نامشخص

 احتياط تماسی

(Contact  Precautions) 

 احتياط قطرات

(Droplet Precautions) 

 احتياط هوايی

(Air borne P 

recautions) 

 آبسه ای كه پانسمان نشده يا ترشح آن كنترل نمی شود.

 ويروس در نو زادان يا اطفالآدنو 

 سلوليتی كه ترشح  آن كنترل نمی شود

 اسهال با عامل كلستريديوم ديفيسيل

 كونژنكتيويت حاد ويروسی

 زخم بستر عفونی و عدم كنترل ترشحات آن

 ديفتری جلدی

 عفونت ناشی از شيگال ، انتريت با يرسينيا انتروكوليتيكا ، روتا ويروس ، 

 H73110:از نوع  E.Coli،كوليت ناشی از A هپاتيت

 دربيمارانی كه از پوشك استفاده می كننديا بی اختياری دارند .

 عفونت های انترو ويروسی در نوزادان واطفال

 در نوزاد نوع (HSV)ويروس هرپس سيمپلكس 

 منتشر ، يا جلدی مخاطی شديد اوليه

 فورونكولوز در نوزادان واطفال

 زرد زخم 

 های مقاوم  به چند دارو  شپش باكتری

 )عفونت ياكلو نيزاسيون با 
(MRSA,VRSA,VISA,VRE 

 Monkey pix)آبله ميمونی(

 عفونت پارا آنفلوانزا  در نوزادان واطفال

 (RSV)عفونت با ويروس سنسيشيال تنفسی 

 در نوزادان ،اطفال وبيماران نقص ايمنی

 سرخجه ماد زادی 

 آدنو ويروس در نوزادان يا اطفال 

 

 ديفتری حلقی 

ناشی از همو مننژيت يا اپی گلوتيت 

 فيلوس آنفلوانزا

پنومونی ناشی از همو فيلوس 

 آنفلوانزا در اطفال ونوزادان 

 ويروس آنفلوانزا

 عفونت های منگوكوكی

 اوريون

 مايكوپال سما پنومونيه

 B19 پارو ويروس

 سياه سرفه

پنومونی ناشی از طاعون )طاعون 

 ريوی(

 سرخجه

فارنژيت يا پنومونی يا مخملك با 

 A)استرپتوكوك )گروهعامل 

 در نوزادان يا اطفال خرد سال

 سرخك

 (Monkey pox) آبله ميمونی

 سل حنجره

شديد -سندرم تنفسی حاد
(SARS) 

  (Small pox)آبله

 (Varicella)آبله مرغان 

تب های خونريزی دهنده 
(VHF) 

 

زونا ) منتشر يا در بيمار نقص 

 ايمنی (
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 .و بر اساس راه انتقال آنها بايد احتياطات الزم را رعايت نمود (Empiric).مواردی كه بطور تجربی

 گال 

(SARS)   حاد –سندرم تنفسی 

 عفونت عمده پوست ، زخم يا سوختگی با عامل  

 A)استافيلوكوك ارئوس يا استرپتوكوك)گروه

 (Small pox)آبله  

 (Varicella)آبله مرغان 

 (VHF)تب های خونريزی دهنده 

 زونا نوع منتشر يا در بيمار نقص ايمنی

 

 

 احتياط تماسی

 

 احتياط قطرات

 

 احتياط هوايی

 

اسهال حاد با عامل احتمالی  عفونی در بيمار دچار - 

 بی اختياری يا در صورت استفاده از پوشك

 

اسهال در فرد بالغ كه اخيرا آنتی بيوتيك  مصرف -

 كرده است.

 

 های تنفسی در نوزادان و اطفال كم سن عفونت-

 

سابقه عفونت يا كلونيزاسيون با ميكروب های مقاوم  -

 (MDR)به چند دارو 

 

عفونت پوست ، زخم يا دستگاه ادراری  در بيمارانی -

كه اخيرا در بيمارستان بستری شده يا در آسايشگاه 

سالمندان بستری بوده و در اين مراكز ارگانيسم های 

 چند دارو شيوع دارند . مقاوم به

 

 

 مننژيت-

 بثورات پتشی يا اكيموز همراه با تب-

 ای يا شديد مداوم در دوره سرفه حمله-

 فعاليت بيماری سياه سرفه

 

 بثورات تاولی -

بثورات ماكولی و پاپولی همراه با -

 آبريزش بينی و تب 

سرفه ، تب وارتشاح در لوب فوقانی -

 ريه 

سرفه ، تب وارتشاح ريوی در فرد  -

)يا فرد در معرض HIV دچار عفونت

 ( HIVخطر عفونت

تب عاليم تنفسی در فردی كه اخيرا -

 تماس با بيمار مبتال به  سندرم حاد 

 (SARS)شديد تنفسی 

داشته  يا مسافرت اخير به منطقه ای 

 در آنجا منتقل ميشود. SARS كه
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 فصل هفتم
 

 

عامل انتقال عفونتهای بيمارستانی مهمترين اهميت دست ها در انتقال عفونت های بيمارستانی كامال مشخص 

 است و از طريق شستن  دستها به روش صحيح ، خطر انتقال عفونت ها به حداقل می رسد. دست آلوده است

با شستن مكرر و صحيح دستها با آب و صابون آلودگيها سلولهای مرده و باكتريهای موجود روی پوسته شسته 

يشگيری از انتقال عفونتها است. پوشيدن دستكش به هيچ عنوان می شوند . شستن صحيح دستها بهترين راه پ

جايگزين شستن دست نمی شود . شستن دستها موجب پيشگيری از انتقال عفونت از بيمار به پرستار و بالعكس 

پوست دست كاركنان پزشكی دارای  همچنين از پرسنل به ساير همكاران و از بيمار به بيمار ديگر می گردد .

اكثر ميكروبهای مقيم پوست دراليه های سطحی قرار دارند ولی   .نيسم های مقيم وانواع موقت استميكروارگا

آنها در اليه های عمقی اپيدرم قرار دارندآنها بدنبال شستشوی دستها با صابونهای معمولی پاك نمی  % ۲١تا۱١حدود

 

 آبسه يا زخم دارای ترشح كه قابل پانسمان نباشد.-

 تب ،عاليم تنفسی در فردی كه اخيرا در تماس با 

 SARSيا به نواحی كه SARSبوده بيمار مبتال به 

 درآنجا رخ می دهد اخيرا مسافرت كرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شستن دست ها
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شستن دستها با صابون معمولی  . گردد شوند ولی معموال بوسيله مواد ضدميكروبی ، كشته شده يارشدشان مهارمی

 باعث زدودن ميكروبهای موقتی پوست خواهد شد .

 

 

 

 ( در شروع شيفت كاری1

 ( پس از خارج كردن دستكشها از دست2

 ( هنگام آلوده شدن دستها3

 (پس از عطسه كردن، سرفه يا پاك كردن بينی خود4

 بيماران( در فواصل تماس با 5

 ( قبل از تهيه داروهای بيماران6

 ( قبل از انجام اقدامات تهاجمی7

 ( قبل از مراقبت از بيماران آسيب پذير مانند نوزادان و افراد دچار سركوب شديد سيستم ايمنی8

 ( قبل و بعد از تماس با زخم5

 نز غذا خورد( قبل ا12

با ميكروبهای بيماريزا وجود دارد مانند ظروف اندازه  (بعد از دست زدن به اشيايی كه احتمال آلودگی آنها11

 گيری ادرار بيماران و وسايل جمع آوری ترشحات بدن بيماران

 انديكاسیون هاي شستن دست
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( پس از مراقبت از بيماران دچار عفونت يا بيمارانی كه احتمال دارد با ميكروبهايی كه از لحاظ اپيدميولوژی  (12

 ريهای مقاوم به چند نوع آنتی بيوتيكاهميت خاصی دارند كلونيزه شده باشند مانند باكت

 (در پايان شيفت كاری13

 

 ی

 

 به روش معمول ياروتين شستن دستها

شامل كف آلود كردن دستها با صابون معمولی) مايع،جامد (و ماليدن محكم 

 03مراحل بايدحداقلين . اتمام سطوح دستها به يكديگر و آبكشی آنها با آب است

 بايد با دستمال كاغذی خشك گردند . سپس دستها ثانيه طول بكش

 

 شستن دستها به كمك مواد ضدعفونی كننده

وياصابونهای حاوی ( بتادين) می توان از محلول پوويدون ايودی برای ضدعفونی نمودن دستها

دستها  اگر ثانيه است.  ٠١اين گونه شستن دستها حداقل زمان مناسب برای  د.استفاده كر % ٤يا %۲كلرهگزيدين

دقيقه انجام  ۳تا ۲حداقل بايستی قبل از اقدام به روشهای تهاجمی مانند جراحی شسته می شوند مراحل شستشو

 شود .

 

 : انديكاسيونهای ضدعفونی كردن دستها با مواد ضدميكروبی عبارتند از

 مشابهقبل از انجام اعمال جراحی يا اقدامات تهاجمی  *

 حين مراقبت از بيمارانی كه ايزوله شده انديا رعايت بعضی احتياطها برای آنها ضروری است *

 روش هاي شستن دست



  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه کنترل عفونت

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 3ویرایش: 

 

48 
 

  (Nursery)يا شيرخوارگاه  (NICU)قبل از ورود به بخش مراقبت ويژه نوزادان *

 با مواد ضدعفونی كننده مانند الكل ياژلهای ضد باكتريايی بدون آبكشی با آب مالش دستها

 

كه امكان شستشوی سريع با آب وجود  در مواقع خاصی

ندارد ميتوان با مالش دستها توسط موادی مانند الكل و ياژلهای 

 ضدعفونی كننده باكتريهای بيماريزا را از سطح پوست حذف نمود.

بمنظور ضد عفونی دست با استفاده از محلول های مايع با 

 بنيان الكلی جهت

 Hand rubكامال خًشك شوندآنها را  دست خود ريخته و تا زمانی كه دست هاكافی از محلول را در كف  مقدار

 .بهم بماليد

 اجتناب نماييد. Hand rub از مصرف همزمان  صابون و محلول ضد عفونی با بنيان الكلی جهت 

 از افزودن محلول به ظروف نيمه پرحاوی محلول بپرهيزيد.

 

 

مايع بايد به راحتی قابل شستشو و تعويض باشند و طوری نصب گردند كه به سهولت ظروف حاوی صابون 

جهت حذف باكتريها و بيشتر ويروسها توصيه می گردد .  %72توسط مچ و آرنج قابل استفاده باشد . استفاده از الكل 

 هميشه ناخنها را كوتاه نگه داريد و از وسايل زينتی استفاده نكنيد.

ست بايستی از دستشويی فاصله گرفت تا از خيس شدن و آلوده شدن يونيفرم پيشگيری هنگام شستن د -1

 گردد.

 نحوه شستشوي دست با آب وصابون
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 ابتدا حلقه و ساعت بيرون آورده شود سپس آستين را باال زده و آب با فشار و دمای مناسب تنظيم گردد. -2

 ن جاری گردد.در حالی كه دستها در سرازيری هستند آنها را خيس نماييد تا آب به طرف نوك انگشتا -3

 سی سی صابون مايع را در كف دستها ريخته و دستها را به هم بماليد تا كف ايجاد گردد. 12-5مقدار  -4

 شستن دست را با حركت دورانی و مالشی آغاز نماييد. -5

  

 كشيده شود . بالعكس كامالً به پشت دست چپ و سپس كف دست راست را-6

 

 

 به طوری انگشتان بين هم قرار گيرند و كامالً ساييده شوندكف دستها به هم كشيده شود. -7

 

 

 

پشت انگشتان دست راست را در كف دست چپ به طوری كه انگشتان دست ديگر به صورت چرخشی  -8   

 كامالً ساييده شود و بالعكس.

 

 باكف يك دست انگشت شست دست ديگر را به صورت چرخشی كامالً سائيده شود و بالعكس -9
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نوك انگشتان يك دست را در كف دست ديگر فشرده و با حركت چرخشی كامالً شستشو داده تا تميز  -12

 شود و       بالعكس.

 

 بار تكرار گردد. 5هر يك از اعمال مذكور در شستشوی صحيح دستها بايستی -11

 دستها و مچ را كامالً آبكشی نماييد.

با همان حوله كاغذی شير را ببنديد و از بستن آن با دست  دستها را با حوله كاغذی كامالً خشك نموده و

گردد خودداری كنيد . زير موجب آلوده شدن مجدد دستها ميگردد . استفاده از دست خشك كن برقی توصيه نمی

 زيرا موجب پراكنده شدن ميكروبها می گردد .

از صابون جامد توصيه نمی گردد اما در صورت استفاده پس از مصرف كف صابون را شسته و مجدداً در استفاده 

 جای خود قرار دهيد .

 

 

 :ضروری است انجام اقدامات ذيل قبل از شروع آماده سازی دستها برای انجام جراحی– الف

باشد، ناخن را هميشه كوتاه نگاه داريد ، . با توجه به اينكه منشاء غالب ميكروبهای دست از زير ناخنها می 1

 ودر هنگام شستن دست زيرآنها را كامالً تميز نموده و بشوئيد .

 .از زدن الك ناخن و استفاده از ناخن مصنوعی اجتناب نمائيد . 4

قبل از ورود به فضای اتاق عمل تمامی زينت آالت و  .0

 : مثال ننوابعجواهرات مورد استفاده را ازدست خود در آوريد ) 

 (حلقه،انگشتر ، ساعت مچی و دستبند 

 :  توصیه هايی براي آماده نمودن دست جهت اقدام به جراحی
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 .در صورتی كه دستها بصورت آشكارا كثيف می باشند ، قبل از آماده سازی دستها برای اقدام2

خرده های موجود در زير ناخنها  .  به جراحی و ورود به فضای اتاق عمل ، دستها را با آب و صابون ساده بشوئيد

بدليل صدمه به پوست و افزايش احتمال پوسته ريزی از  . را ترجيحاً در زير شير آب بوسيله ناخن شور خارج نمائيد

ناخن شورهايی كه قابليت اتوكالو شدن و در صورت لزوم از ناخن شور استريل استفاده كنيد .)   .برس استفاده نكنيد

 دارند در حال حاضر در بازار موجودند (.استرليتی مجدد را 

 

 

 

اين عمل از آلودگی مجدد  . .با باالتر نگاهداشتن دستها از ساعد ، شروع به اسكراب دستها و ساعدتا آرنج نمائيد  1

 .   دستها بوسيله آب ناحيه ساعد پيشگيری می نمايد

دقيقه هر طرف هر يك از انگشتان ، بين انگشتان و پشت و روی هر دست را اسكراب  1تا 4گرفتن زمان بمدت با . 4

 . دقيقه توصيه نمی شود ( 12 كنيد ) اسكراب طوالنی مدت برای مثال به مدت

 . دقيقه بشوئيد 1 خلف ساعد را از ناحيه مچ تا آرنج بمدت رويه قدام و. 0

 . را در مورد دست ديگرتان نيز تكرار نمائيد 0 و 4 بندهای. 2

دقيقه  1 در صورتی كه در هر زمانی دست شما با هر چيزی به جز برس تماس يافت ، ناحيه آلوده شده را بمدت. 1

 طوالنی تر اسكراب نمائيد

دستها و آرنج بطور كامل از ميان جريان آب ، دستها را از نوك انگشتان تا ناحيه آرنج آبكشی حركت يك سويه  با. 1

 . دست را در ميان جريان آب به عقب و جلو حركت ندهيد. نمائيد

 . باال نگاهداشتن دستها باالتر از آرنج وارد اتاق عمل شويد با. 7

استاندارد اسكراب جراحی دستها با استفاده از صابون  

:ضدمیكروبی)طبی(
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لباس جراحی كه بر تن داريد نپاشد ، بدين منظور كاسه . در كل فرآيند اسكراب دستها دقت نمائيد كه آب به 3

 . دستشويی بايد بنحوی باشد كه از پاشيدن آب و ترشحات بر روی لباس افراد ممانعت شود

در اتاق عمل قبل از پوشيدن گان ، كاله و دستكش استريل دستها و ساعد را با استفاده از حوله استريل و تكنيك  .0

 آسپتيك خشك نمائيد

اندارد اسكراب جراحی با استفاده از محلولهای ضدعفونی دست با بنيان الكلی كه دارای فعاليت پايدارمی است

 :باشند

.هنگامی كه ازمحلولهای ضدعفونی با بنيان الكلی با فعاليت پايدار جهت اسكراب جراحی استفاده می نمائيد ، 1

 محلول را بر روی دستهای خشك بريزيد

استفاده از مقدار كافی و الزم از محلول ضدعفونی ، دستها و ساعد تا ناحيه آرنج  را با  با محاسبه زمان و .1 

استفاده از حركات چرخشی آنقدر بهم بماليد تا كامال خًشك شوند مدت زمان ماليدن دستها و ساعد به يكديگر با 

مدت دستها و ساعد تا ناحيه مقدار محلول استفاده شده به حدی باشد كه در كل اين  استفاده از حركات چرخشی

 .( باشد می  16ccبراساس مطالعات تجربی اين مقدار كمتر از)  .آرنجها كامالً مرطوب باقی بمانند

 در صورتی كه كيفيت آب مورداطمينان نيست جهت آماده سازی دستها قبل از اقدام به جراحی اقدام به

Hand rub . با استفاده ازمحلولهای ضدعفونی با بنيان الكلی نمائيد 

محلولهای ضد عفونی دست با بنيان الكلی و جراحی بصورت تؤام با  Hand rubاز استفاده اسكراب جراحی و 

 . يا بصورت متعاقب بعد از يكديگر اجتناب نمائيد

 ساعدها تا ناحيه آرنج كامالخًشك شوند . قبل از پوشيدن كاله ، گان و دستكش استريل اجازه دهيد دستها و0

  . با باال نگاهداشتن دستها باالتر از آرنج وارد اتاق عمل شويد . 2

 

 
 (18دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده )

 راهنماي آماده سازي پوست بیماران جهت جراحی الكتیو
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 در اعمال جراحی الكتيو الزم است :

توصيه می شود حتی المقدور بيمار قبل از انجام عمل جراحی حمام نمايد و بهتر است ترجيحاً در صبح روز  -1

 عمل جراحی و يا در طول شب قبل از عمل جراحی انجام شود .

 موهای ناحيه توسط ماشين مخصوص كوتاه نمودن مو و ترجيحاً يك ساعت قبل از عمل جراحی كوتاه شود .-4

ود جهت تراشيدن موهای موضع جراحی از تيغ استفاده نگردد ، در صورت لزوم اين عمل بايد توصيه می ش -0

قبل از انجام جراحی صورت پذيرد . استفاده از تيغ بدليل آسيب هايی كه به پوست وارد می كند . ممكن است از 

 طريق كلونيزاسيون باكتريها ، خطر رخداد عفونت جلدی را افزايش دهد .

با   povidone Iodineسازی پوست قبل از عمل جراحی ، يكبار رنگ نمودن موضع توسط  جهت آماده2

دقيقه  1كافی است . يا از محلول اپی مكس اسكراب با توجه به ميزان آلودگی و تجمع غدد چربی بين ا تا  %12غلظت 

 محل مورد نظر را آغشته و سپس بشوئيد.
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 فصل هشتم
 

 

برای رقيق سازی در مصرف گروهاير مختلف مواد شيميايی نكات مهمی وجود داردكه رعايت آنها به 

منظوركنترل مؤثر ميكروارگانيسم ها الزامی است . برخی از اين نكات بر روی بر چسب آنها قيد 

ات كلی و مفيد درباره اين تركيبات ذكر         شده و بعضی نيز جنبه عمومی دارند كه در اينجا نك

 می گردد.

 .ماده مصرفی بايد به دقت پيمانه شود-1

  برای ساختن محلول بايستی از ظروف خشك استفاده شود.-2

 برای ساختن محلول بايستی مقدار مناسبی از آب به ماده گندزدا افزوده شود.-0

 لكه ها و كثافات پاك شوند. پيش از كاربرد ماده گندزدا در صورت امكان-4

مازاد ماده گندزدا در پايان كار روزانه دور ريخته شود . ) به جز موادی كه با شرايط خاص مدت نگهداری -5

 طوالنی تری دارند (

توجه شود كه كاربرد محلولهای ضد عفونی كننده ، بدون دقت و مهارت سبب افزايش رشد ميكروبها و -6

 گسترش عفونتها می گردد.

 زدا برای استريل كردن استفاده نشود. تا حد امكان از ضد عفونی كنندها وماده گند-7

 ابزار و وسايل تميز بايستی درون محلولهای ميكروب كش نگهداری شوند.-8

 موردکاربرد ضدعفونی کنندها وگندزداهادستورالعمل کلی در 
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 ظروف حاوی مواد گندزدا نبايستی دوباره پر شوند بلكه بايد محلول داخل آنها عوض شود.-9

گند زدا كه همراه فرد به بيمارستان آورده شده پرهيز شده و از آنچه كه از به كار گيری محلول های -13

 بيمارستان در اختيار قرار می دهد استفاده گردد.

از به كارگيری محلولهای ساخته شده در روزهای قبل بايستی پرهيز شده و هر روز محلول تازه ای ساخته -11

 شود.

 تی به كار برد.هرگز دو محلول ضد ميكروبی را با هم نبايس-12

 از تركيب و اختالط پاك كننده ها با مواد گندزدا بايد پرهيز گردد زيرا ممكن است اثر هر دو خنثی گردد.-10

فقط در صورتی كه كاربرد روشهای حرارتی ممكن نباشد از محلولهای ضدعفونی كننده انتخابی استفاده -14

 گردد

 

 

 

 بر كليه ميكروارگانيسمهای بيماری زا ) باكتری ، ويروس و قارچ و... ( مؤثر باشد.-1

 در مدت زمان كوتاهی اثر نمايد.-2

 برای نسوج بدن سمی و محرك نباشد.-0

 بر اثر خون ترشحات زخم و مواد آلی ديگر از فعاليت آن كاسته نشود.-4

 قدرت نفوذ كافی داشته باشد.-5

 وا ، نور يا حرارت فاسد نشده و تغيير ماهيت ندهد.در مجاورت ه-6

 خصوصیات يك ماده

 :ایده آلضد عفونی کننده 
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 .به پارچه و وسايل پزشكی آسيب نرساند.7

 فاقد بوی زننده بوده و پس از مصرف ايجاد رنگ ننمايد.-8

 در آب محلول بوده ، به سادگی و به مقدار زياد قابل تهيه باشد.-9

 ارزان و به سهولت قابل حمل باشد .-13

 

 

با توجه به اينكه افرادی كه در محيط های بيمارستانی فعاليت می نمايند در معرض ابتال به انواع بيماری ها قرار 

دارند لذا جهت حفظ سالمت فرد وخانواده و نهايتاً جامعه الزم است تمهيداتی جهت حفظ سالمت فردی در نظر گرفته 

 شود.

استفاده از روپوش و لباس كار فقط در محيط كار صورت می پذيرد ودر صورت آلوده شدن بالفاصله تميز و -1

ضدعفونی گردد كه با شستشوی مناسب و اتو كشيدن می توان به اين امر دست يافت . بديهی است لباسها نبايستی 

 جهت شستشو به منزل برده شوند .

 ستفاده شود.كفش كار نيز در محيط كار ا-2

در هنگام استفاده از مواد شيميايی از مواد پاك كننده و گندزدا به دستورالعمل مربوطه دقيقاً توجه شده و -0

 از تماس با اينگونه موارد ترجيحاً خودداری گردد.

 در هنگام نظافت حتماً از ماسك استفاده شود.-4

 ه شخص مصرف كننده و محيط زيست خواهد گرديد.استفاده بی رويه از مواد گند زدا باعث صدمه رساندن ب-5

 در هنگام استفاده از مواد شيميايی بايستی از دستكش استفاده شود.-6

 بايد جهت نظافت محيط از لوازم جداگانه ) دستمال،تی ،جارو و... (استفاده گردد.-7

 فردي در مقابل آلود کننده ها وضدعفونی کننده هاتوصیه هاي حفاظت 



  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه کنترل عفونت

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 3ویرایش: 

 

57 
 

 حتی االمكان پس از پايان كار استحمام انجام گيرد.-8

 از لوازم شخصی استفاده شوبه هيچ عنوان نبايستی -9

 

 انواع ضدعفونی كنندها بر حسب خاصيت ضد عفونی كنندگی:

 

 

 

 

 

 

 

 پالس  53دستورالعمل استفاده ازدكونكس

سيستم له در نتيجه فاقد عوارض مضر بر روی دستگاههای بدن از جمفاقد آلدئيدوفنل و   :مشخصات و خواص

 عليه ويروسهای باشد و دارای خاصيت پاك كنندگی قوی ، خاصيت ضدخورندگی ابزار و وسايل می  .تنفسی می باشد

HIV وHBV  انواع عفونتهای ميكروبی، قارچی، باكتريايی(TB) باشد ، موثرمی . 

قطعات  وسايل جراحی ، انواع اندوسكوپهای قابل انعطاف و غيرقابل انعطاف نی ابزار وضدعفو  :مواردمصرف

و  HBV , HIVلوله های بنت و كليه وسايلی كه آلوده به ويروس ،پالستيكی و الستيكی، ساكشن و وسايل بيهوشی

 .انواع عفونتهای تنفسی ، گوارشی ، پوستی ازجمله پسودوموناس ، استاف آرئوس می باشند 

انواع ضد عفونی 

 كنندهای سطح پايين

انواع ضدعفونی كنندهای سطح 

 متوسط

انواع ضدعفونی كنندهای 

 سطح باال

تركيبات 

آمونيوم)ساولن،مايع 

 ظرفشويی و...(

فنل وتركيبات 

 فنلی)افروز(

 كلردار)وايتكس(تركيبات 

 تركيبات يددار)بتادين(

 تركيبات الكلی)الكل(

 AF53دكونكس 

 Sاپی مكس 

پراكسيد هيدروژن يا آب 

 اكسيژنه

 گلوتارالدئيد)سايدكس(

 پراستيك اسيد

 فرمالدئيد

 پالس50دكونكس 

 SCاپی مكس 



  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه کنترل عفونت

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 3ویرایش: 

 

58 
 

 

 سی سی از محلول +يك ليتر آب۲١=%۲سی سی از محلول +يك ليتر آب          و            ۱١=%۱ :ادهروش استف

 .دقيقه  می باشد 15 زمان ضروری غوطه ور بودن وسائل داخل محلول،الزم به ذكراست كه حداقل 

 آلودگی بارز و عدم تشكيل رسوب و ذرات معلق بمدتدرصورت عدم رقيق شده محلول : توجه

رنگ محلول دليل عدم كارايی آن  تغيير. می تواند برا ی ضدعفونی وسايل مختلف استفاده شود روز 14 

 . باشدنمی

توصيه می شود در صورتی كه وسايل ضدعفونی  شده در اين مايع كامالًخونی و به ميزان قابل توجه آلوده 

 .بنابر صالحديد مسئول بخش كاهش يابدباشند مدت زمان نگهداری آن 

 : AF 50دستورالعمل استفاده ازدكونكس

قد الدئيدوفنل و در نتيجه فاقد عوارض مضر بر روی دستگاههای فا : مشخصات و خواص

دارای خاصيت پاك كنندگی قوی ، خاصيت   .بدن از جمله سيستم تنفسی می باشد

ميكروبی باكتريايی و  TB ضدخورندگی ابزار و وسايل موثر بر عليه و نيز ضد چسبندگی سطوح

 ويروسهای  HBVو  HIV، و انواع عفونتهای قارچی می باشد .

 

، ICU،CSR،مخصوص ضدعفونی سطوح از قبيل تخت ، ميز ، كابينت و ترالی در اتاق عمل : موارد مصرف

 بخشهای عفونی و اتاقهای ايزوله می باشد

 

پس  زيرا . تهيه و مصرف گردد محلول حتما بصورت رقيق شده استفاده شده و بايستی بصورت روزانه : توجه

 رود. ساعت خاصيت ضدعفونی كنندگی مايع از بين می 24ازگذشت حداكثر

 استفاده گردد. %2 و حساس بهتراست از محلول در بخشهای ويژه .
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 آبسی سی از محلول +يك ليتر۲١=%۲سی سی از محلول +يك ليتر آب    و            ۱١=%۱ :روش استفاده

دكونكس سوالرسيت  :  از اين فرآورده ها می توان به منظور ضد عفونی و پاكسازی سطوح تجهيزات  -

اثر می كند به  الكترونيكی كه حساس به مواد ضد عفونی كننده محلول در آب هستند استفاده نمود . محلول سريعاً

را تنها در يك دقيقه خنثی می كند . قارچ ها و باكتری ها دو دقيقه پس از قرار  HIVطور ی كه فعاليت ويروس های 

 گرفتن در مجاورت اين محلول از بين می روند . 

 اپی مكس سريع االثر

 حلول ضد عفونی كننده سريع االثر و آماده مصرف سطوح و ابزار غير حساس 

 موارد و نحوه مصرف:

 وازم و ابزارآالت غير حساس پزشكی و دندان پزشكیضد عفونی كننده سطوح غير حساس و ل

 ضد عفونی محيط اتاق كشت ميكروبی در آزمايشگاه در هنگام آزمايش

 ضد عفونی تجهيزات بيمارستانی ، درمانگاهی و مطب 

اسپری نمودن (و يك دقيقه تامل گردد. برای  12تا 3ميلی ليتر محلول به ازای هر متر مربع اسپری )12

 ر سطح مورد نظر را قبل از ضدعفونی از آلودگی و چربی پاك نماييد.اثربخشی بهت

 نكات قابل توجه:

 برای پالستيكهای شفاف مانند پلی كربناتها و پلی اكريل آميدها استفاده نشود.

قبل ازاستفاده ازاسپری ، در صورت آغشته بودن سطوح به صابون و دترجنتهای آنيونی ، سطح را خوب 

 آبكشی نماييد.

ازتماس محلول با چشم ، پوست آسيب ديده و غشای مخاطی خودداری و درصورت تماس اتفاقی با چشم ، 

 موضع را با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه شود .
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 به دليل داشتن الكل ، آتشگيراست.

 محلول ضدعفونی كننده پوست بيماران قبل از اعمال جراحی و دست جراحان )اسكراب(

 كننده موثر عليه انواع: باكتريهای گرم مثبت و منفی، مخمرها . ضدعفونی

 روش مصرف :  

ميلی ليتر از محلول را به مدت  1بعد از شستشوی عمومی برای ضدعفونی دست جراحان ، 

دقيقه با روش صحيح بر روی دست مالش داده سپس دستها را با آب بشوييد و  0ثانيه تا  12

ی نواحی مختلف پوست با توجه به موضع مصرف ، ميزان آلودگی و خشك نماييد . برای ضدعفون

دقيقه محل مورد نظر را با مقدار كافی ازمحلول آغشته نماييد و  1تا  1تجمع غددچربی ، بين 

 سپس با آب بشوييد .

 محلول ضدعفونی كننده پوست و محل تزريق

 موارد و روش مصرف :

  ضدعفونی پوست قبل و بعد از اعمال جراحی-

 ضدعفونی پوست قبل از سوندگذاری-

 ضدعفونی زخمهای بسته-

 ضدعفونی پوست محل تزريق-

 آماده سازی پوست جهت نصب كاتترهای وريدی و نمونه گيری-

 از خون و بافتهای مختلف بدن و ... در حداقل زمان ممكن 

محلول قبل از تزريق و سوندگذاری و قبل و بعد از اعمال جراحی بر روی پوست نواحی مختلف مورد نظر -

 اسپری شود . برای اثربخشی بهتر موضع مورد نظر را قبل از ضدعفونی از آلودگی پاك كنيد. 
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 نكات قابل توجه : 

با چشم موضع را با آب فراوان  از تماس محلول با چشم و غشاءمخاطی خودداری و در صورت تماس اتفاقی

 شستشو داده و به پزشك مراجعه شود . به دليل داشتن الكل آتشگير است . دور از دسترس اطفال نگهداری شود .

 (Sمحلول غليظ ضدعفونی كننده سطوح بيمارستانی) اپی مكس

 موارد مصرف :

ضدعفونی سطوح  و كف غيرحساس در آزمايشگاههای پزشكی ، كلينيكهای دندانپزشكی و پزشكی و 

بيمارستانها در مواردی از جمله بخش عمومی ، راهروها سرويسهای بهداشتی ، تخت ، ميز ، كابينت ، اتاقهای شستشو 

ارستاها از جمله اتاقهای تميز ، اتاقهای ، توالت ، ظروف ادرار ، حمام و ...  ضد عفونی سطوح و كف نيمه حساس در بيم

جراحی ، انكوباتور نوزادان ، بخش مراقبت های ويژه و غيره  ضد عفونی سطوح آلوده و كثيف ) حساس و نيمه 

ليتر رسانده  1سی سی ازمحلول را به حجم  13بسته به ميزان آلودگی برای ضدعفونی سطوح غيرحساس حساس( 

( . پس از اسپری %4ليتر می رسانيم ) 1سی سی از محلول را به حجم  43مه حساس ( و جهت ضدعفونی سطوح ني1%)

 . دقيقه خواهد بود 13مدت زمان اثرگذاری  . يا پاشيدن آن روی سطوح ، تی كشی يا دستمال كشی می نماييم

برای ضدعفونی سطوح آلوده وكثيف )حساس و نيمه حساس (  

( . پس از %2می رسانيم )سی سی از محلول را به حجم يك ليتر  23

اسپری آن بر روی سطوح تی يادستمال می كشيم . مدت زمان اثر 

 دقيقه خواهد بود .23گذاری  

 

 (SCمحلول غليظ پاك كننده و ضدعفونی كننده همزمان ) اپی مكس

 دارای پايداری نسبتاً زياد و موثر بر طيف وسيعی از ميكرو ارگانيسم ها شامل باكتری های گرم مثبت و گرم 
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 منفی ، مخمر و قارچ ها ، ويروس ها ی بدون پوشش دار و اسپور 

 مقدار و روش مصرف : 

ه بعد از رقيق سازی ( و بالفاصل%1ليتر رسانده ) 1ميلی ليتر از محلول را به حجم  12*برای سطوح غيرحساس 

دقيقه خواهد بود . برای سطوح  12برای ضدعفونی سطوح استفاده نماييد . زمان تماس با سطوح مورد نظر حداقل 

دقيقه اثر گذار می باشد  02( كه در مدت زمان %4ليتر رسانده )1ميلی ليتر از محلول را به حجم   42نيمه حساس نيز 

 ل می كشيم .. پس از آن ، سطوح را تی يا دستما

 )ياوايتكس آب ژاول(  دستورالعمل استفاده از هيپوكلريت سديم

 . باشدخاصيت ضدعفونی كننده با اثر سريع بر روی فعاليت ميكروارگانيسم ها می  دارای : مشخصات و خواص

 . داردمخمرها ، ويروسها و پروتوزوئرها را ، گاز كلر موجود در اين محلول توانايی كشتن اغلب باكتريها 

آزاد شده آن باعث سرفه وتحريك شديد دستگاه تنفس می شود و اين گاز  هيپوكلريت و تنفس بخار : عوارض

دارای اثر  همچنين  .خاصيت خصوصاً در هنگام استفاده همزمان اسيدها و مواد اكسيد كننده تشديد خواهد شد

 . شود  موضع با آب فراوان شستهحريك كننده بر روی پوست نيز می باشد كه در صورت تماس بايستی ت

،  كف ،جهت ضدعفونی و شستشوی زمين  %1تا حداكثر  0/1  %ب صورت رقيق شده  محلو ل : موارد مصرف

 . شوددر كليه بخشها بكار برده می   ...ديوارها تمامی قسمتهای متشكل از سنگ ، دستشويی ، توالت ، حمام و

 . شودنين در مواردی كه خون و مايعات آلوده بر روی سطوح پاشيده شوند بايستی شستشو انجام همچ

پس  محلول بايستی بصورت تازه و روزانه تهيه و مصرف شده و از مصرف محلول رقيق شده  :نكات قابل توجه

زمصرف ماده با غلظت بيش همچنين ا  .زيرا ماده اثربخشی خود را از دست می دهد  .ساعت پرهيز شود 24 از گذشت

زيرا باعث تحريك دستگاه تنفسی شده و برای بيماران و پرسنل بصورت جدی آزار دهنده می  . خودداری شود %1 از

 بدليل اثرخورندگی از مصرف هيپوكلريت سديم برای اشياء فلزی و استيل خودداری شود  .باشد

 :نحوه صحيح نگهداری پنبه الكل
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و برای هر بار دار به صورت خشك نگهداری شود ب مصرف هر شيفت داخل گاليپات در پنبه استريل به اندازه

 الكل مخلوط گردد. باور مخصوص يسيمصرف داخل ر

  : H2O2دستورالعمل استفاده ازآب اكسيژنه

دارای خاصيت ضدويروسی و ضدقارچ بوده و   .آب اكسيژنه اكسيدكننده قوی بوده و آنتی سپتيك می باشد

بدليل ايجاد واكنش شيميايی و توليد گاز می تواند جهت پاكسازی و ضدعفونی زخمهای عميق  و وسايل تو خالی و 

 .حفره دار مورد استفاده قرار گيرد

   :موارد مصرف

وسايل توخالی كه دارای خلل و  آندوسكوپی ، همودياليز ، آنژيوگرافی و كليه درضدعفونی ابزار مورد استفاده 

اين ماده دارای خاصيت  . استنيز با استفاده از آب اكسيژنه امكانپذير ها فرج می باشند ضدعفونی بعضی از زخم

 .خورندگی فلزات می باشد 

 روش استفاده:

درمحلول بصورت دقيقه  20را از داروخانه تهيه كرده و ابزار و وسايل را بمدت %6 تا %3 محلول آب اكسيژنه

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

زيرا   .  محلول بايستی در ظروف تيره و در بسته نگهداری شده و بصورت روزانه رقيق شود  :شرايط  نگهداری

 .از بين ميرودبر اثر گذشت زمان خاصيت ضدعفونی كنندگی آن 

 : بتادين() % 10دستورالعمل استفاده ا زپويدون آيداين

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

بريدگی ، خراشيدگی ، زخمهای سطحی ، زخم بستر همچنين ،  3 و 2 های درجهكردن سوختگي

و موضع عمل قبل و بعد از عمل جراحی ، هنگام تزريق برای پيشگيری دن پوست ضدعفونی نمو
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 .از عفونت در پانسمانها و بخيه ها و در درمان برفك و عفونتهای باكتريايی و قارچی پوست بكارمی رود

آن ار الزم از محلول بتادين را در يك ظرف كوچك دهانه گشاد ريخته و از رقيق كردن روش استفاده : مقد

سپس گاز يا پنبه الزم را در محلول گذاشته تا كامال خيس شود گاز يا پنبه را شود مگر در موارد خاص  خودداری

كشيده و سپس پنبه را دور انداخته و  ...برداشته و فقط يك بار از باال به پايين روی موضع زخمهای باز ، محل بخيه و

آغشته به بتادين باعث جابجايی و  فت و برگشت پنبهر  .برای ضدعفونی مجدد از پنبه يا گاز ديگری استفاده شود

همچنين از كشيدن يك پنبه   .تكثير ميكروارگانيسم ها شده و خطر انتقال عفونت را بطور جدی افزايش می دهد

در مورد زخم های باز ضدعفونی از  . جداً اجتناب شودآغشته روی دو موضع مختلف به علت افزايش خطر عفونت 

 . وسط زخم خودداری گرددنجام شده و از بردن پنبه آلوده به داخل به خارج ا

 برای شستشو و ضدعفونی محل عمل بايد محل را از داخل به سمت خارج بصورت دايره ا ی و در چندين

 . مرحله انجام داد

 :موارداحتياط

 .از انباشته شدن دارو درچين خوردگيها و زير بدن بيمار بستری اجتناب گردد -

 . گرم مصرف نشود  1500نوزادان با وزن كمتر ازدر  -

ی و شيردهی و در صورت وجود زخم های عميق و سوختگيهای شديد با مشورت پزشك معالج در دوران حاملگ

در مورد زخم های عميق و بافتهای تازه بتادين باعث از بين رفتن فيبروبالستها شده و از ترميم بافت .  مصرف شود

 .جلوگيری می كند

 گرم كردن محلول قبل از استفاده پرهيز شوداز  -

 . مشورت شود كرده و با پزشك معالجی بروز حساسيت پوستی و تحريك پوست از مصرف خوددار در صورت -

 طريقه نگهداری:
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درپوش ظرف بايد گذاشته شود ، زيرا باز ماندن درب ظرف سبب رشد ميكروارگانيسم ها در  از مصرف ، .پس 1

 .بعد از باز شدن درب بتادين تاريخ روی آن درج شود، قسمت باز شده و بسادگی سبب عفونت می شود 

 .درجه نگهداری شده و از يخ زدن آن جلوگيری شود 30در دمای زير.2

 : ساولن

 باكتريهای گرم مثبت اثرخوب و برباكتريهای گرم منفی اثر متوسط و بر باكتريهایاين محلول بر 

 .دار بی اثراستاسپور

 وسايل بيمارستان  –ديوارها  –جهت شستشوی كف : 1 –موارد 

 برای ضدعفونی ظروف پالستيك ، سوندها 2-

 

 :ئيدگلوتارآلد

 نكات را در حين استفاده از آن بايد رعايتمحلول ضدعفونی موثری است كه به دليل خواص آلرژيك برخی 

 نمود:

 ستفاده از دستكش غير قابل نفوذ1-

 نگهداری محلول در محفظه های دردار 2-

 .كليه وسايل ضدعفونی شده با آن قبل از مصرف با آب استريل آبكشی شوند  3-

 .محفظه های آب استريل را دائماً ضدعفونی نمائيد  4-

 .به منظور جلوگيری از زنگ زدن لوازم استفاده می شود  ئيدگلوتارآلد +نيتريت سديم 5- 
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 .روز فعال است  14 برای مدت محلول فعال كه به رنگ سبز كمرنگ می باشد 6-

 دستورالعمل استفاده از دستگاه اشعه ماوراء بنفش

اشعه غير يونيزه ايی كه در كنترل فيزيكی ميكروارگانيسم ها مورد استفاده قرار 

گيرد اشعه ماوراء بنفش ) اولتراويوله ( می باشد . اثرات ضدميكروبی اين اشعه به  می

ميزان پرتو تابيده شده و به مسافت بستگی دارد و هر چه ميزان پرتو باال بوده و مسافت 

كمتر باشد تعداد سلول های ميكروبی نابود شده افزايش می يابد . نور ماوراء بنفش 

يك عامل گندزدا می باشد . محدوديت اصلی در استفاده از  استريل كننده نبوده ولی

اين اشعه قدرت نفوذ ضعيف آن است و با وجود عبور اين پرتو از هوای بدون غبار و آب 

صاف ، اين اشعه قادر به نفوذ از شيشه معمولی ، بسياری از پالستيكها ، محلول های 

بر اين در صورت تابش مستقيم به  كدر و اليه های نازك چربی و شير نمی باشد  و عالوه

چشم باعث صدمه در شبكيه شده و اگر پوست به مدت طوالنی با آن در تماس باشد 

 دچار سرطان خواهد شد

 نكات قابل توجه در به كار گيری اشعه ماوراء بنفش 

 متر جهت كنترل دوز پرتو دهی المپ   UVاستفا ده از - 1

مان مصرف جهت كنترل زمان كاركرد المپ ؛ كه با توجه به نوع المپ متغير استفاده از تايمر و يا يادداشت ز- 2

 ساعت تاريخ مصرف دارند . 3333ساعت و المپ های هلندی  2333است كه المپ ها تی روسی 

 َ تميز شود .%03دوره ايی سطح المپ با الكل   - 3

در نور مريی اثر باكتری كشی به ميزان مو قع استفاده از المپ پنجره و شيشه ها پوشيده و تاريك شوند . - 4

 زيادی كاهش می يابد .

 در صورت تقيم افراد بايد از لباس های محافظ و عينك استفاده نمود .   – 1
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متر مربع را گند زدايی می نمايد لذا در صورت وسيع بودن اتاق تعداد المپ الزم مورد استفاده  24المپ - 6

 المپ اولترا ويوله می باش . 3متر مربع باشد نياز به  02ت يك اتاق قرار گيرد به معنی ديگر اگر مساح

 ساعت می باشد . 4زمان گندزدايی هر اتاق با المپ اولتراويوله حداقل  - 0
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 فصل نهم
 

 

 

شامل كف اتاق ، ديوارها ، مبلمان و ساير وسايل كه بخشهای  بيمارستان سطوح  مربوط  به 

 . ندبه ظاهرتميز وخشك می باشنداز نظرخطرانتقال عفونت دارای ريسك پايين می باش

وجود محيطی تميز و مناسب برای اجرای استانداردهای بهداشتی وضد عفونی الزم بوده و 

وسايل مرطوب محيط  سطوح و . گرددباعث اطمينان خاطر بيماران و ساير پرسنل می 

 .های احتمالی و رشد ميكروارگانيسم ها بوجود می آورندنمناسبتری را برای انتقال پاتوژ

 

محلولهای پاك كننده و وسايلی كه جهت نظافت استفاده می شوند ممكن است شديداً با باكتريها آلوده شده باشند كه 

ن و يا تهيه مواد غذايی دورگردند نظافت معمولی می تواند بايستی پس ازاتمام نظافت سريعاً ا ز محيط درمان بيمارا

 بيشترلوازم را بطور نسبی ازخطرانتقال عفونت پاك كرده واز نظرحمل و نقل ايمن گرداند.

 روشهای نظافت سطوح وتجهيزات مورد استفاده بيمار

مشاهده نشود.گندزدايی اين  پاك كردن ديوارها و سقفها بايد در حد كافی صورت گيرد تا خاك و لكه بر روی آنها

قسمتها مورد نياز نمی باشد مگر در صورت مشاهده آلودگی شناخته شده خون ،ادراريا مايع آلودكننده كه بايد فوراً 

پاك شود. در زمان پاك كردن ديوارها ، سطوح آنها بايد حتی المقدور خشك نگه داشته شود.آسيب ديدن ديوارها و 

ها باعث مشخص شدن گچ  زير آن شده وخون ريخته شده به طور كامل پاك نمی شود و به از بين رفتن رنگ و روی آن

 دنبال مرطوب شدن ، به شدت با  باكتری آلودگی پيدا می نمايد. بنابراين اين گونه ديوارها بايد به سرعت ترميم شوند.

 دستورالعمل شستشو و ضد عفونی وسايل وتجهیزات  و سطوح بخشها
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 دستورالعمل شستشوی توالت

بايد حداقل روزی يك بار توالتها هر شيفت بايستی نظافت شوند و دستگيره 

پاك شوند. بعالوه درمواردی كه بصورت قابل رويت آلوده باشند نيز نظافت 

 .الزامی است جهت نظافت روتين استفاده ازمحلول دترجنت كافی است

لوده بوده ويا بعد از استفاده بيمارانی آدرمواردی كه محل شستن بصورت آشكار

 .اشند ضد عفونی نمودن الزامی ستكه مبتال به عفونت دستگاه گوارش می ب

 .مايع ضدعفونی كننده مورد استفاده هيپوكلريت سديم می باشد

ب فاضآلريختن مايع ضد عفونی كننده در .نشستن بايستی باآب شستشو شده و قبل ازاستفاده خشك گردد محل

 هيچ نقشی دركاهش ميزان عفونت بيمارستانی ندارد.

 :سينگها و محل شستن دستها ،رالعمل مربوط به شستشوی حمام ها دستو

استفاده ازموادد  .حمام ها و محل شستشوی دستها بايستی حداقل بصورت روزانه توسط پرسنل خدمات تميزگردد

درمواردی كه بيمار عفونی است حمام كرده ويا بيمارمبتال به ارگانيسم های  . برای نظافت روتين كافيستترجنت 

قبل از استحمام  حمام ضدعفونی نمودن  .م يا مشكل زا باشد بايستی ازماده ضد عفونی كننده استفاده شودومقا

درمواردی كه احتمال  .ماده ضد عفونی مناسب همان هيپوكلريت سديم می باشد .بيماران با زخم باز نيز الزم می باشد

دارد ميتوان با مشورت كميته كنترل عفونت مايع وجود آسيب رساندن به سطوح دراثر استفاده از هيپوكلريت سديم 

 .ضد عفونی كننده جايگزين انتخاب نمود

 يورينال)لوله( دستورالعمل شستشو و ضدعفونی بدپن ) لگن (و

برای جلوگيری از انتقال عفونت پس از استفاده يا جابجايی بدپن ) لگن ( حتماً  بايستی دستها شسته شوند حتی اگر 

لوله ها در   .% بايد جهت  شستشو  استفاده نمود.1از محلول  هيپوكلريت سديم  نظر ظاهراً تميز باشد.ظرف مورد  

.% ضدعفونی  می گردد و در قفسه مخصوص قرار داده می شود تا خشك شود و 1پايان هر شيفت در محلول وايتكس 

 شود و بعد از يك هفته از رده خارج می شود.  ضمناً هنگام تحويل لوله و لگن از انبار به بخش  پشت آن تاريخ زده می
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 دستورالعمل استفاده از صابون مايع

در صورتيكه هنگام استفاده از صابون مايع اطراف ظرف دستشويی آلوده به قطرات صابون گرديد ، بايستی روزانه 

ركردن مجدد آن خودداری تميز و صابونهای اضافی پاك گردد. پس از اتمام صابون موجود در ظرف صابون مايع ، از پ

 كرده و حتماً پس از شستشو و خشك كردن ظرف اقدام به پر كردن آن نمائيد.

باعث رشد  بدون شستشو وخشك نمودنباقی ماندن آلودگيها در اطراف ظرف مزبور و يا پر كردن مجدد آن 

 باكتريهای بيمارستانی در صابون مايع می شود.

 دستورالعمل شستشوی پرده ها

پرده های هر بخش بر حسب نوع آن متفاوت است . شستشوی پرده های پارچه ای معموالً هر سه تا شش   شستشوی

ماه يكبار با آب و دترجنت كافی است و شستشوی پرده های كركره هر دو هفته يكبار با يك دستمال محتوی 

 ت شسته شود و سپس نصب شوند.دترجنت گرد و غبار آن برطرف شود و هر سه ماه يكبار بطور كامل با آب و دترجن

 دستورالعمل شستشوی تشك و بالش بيمار

تشك و بالش بيمار بايد از روكش غير قابل نفوذ به آب باشد تا هنگام شستشو و نظافت آب  به داخل آن نرود . روكش 

ر كه آغشته به تشك و بالش بيمار بعد از ترخيص هر بيمار با دستمال آغشته به دترجنت تميز و سپس با دستمال ديگ

. %( می باشد ضد عفونی شود و بعد از خشك شدن جهت بيمار 0يا الكل S1%محلول ضد عفونی كننده ) اپی مكس 

 بعدی مورد استفاده قرار گيرد.
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 فصل دهم
 

 

 و در صورت اجبار پوشش مناسب آنها پوشيدن يونيفرم تميز و كامل و عدم استفاده از زيوراالت -

 اجتناب ازپوشيدن كفش جلو باز پشت باز پاشنه دار و هرگونه كفش مدل دار -

 برق ناخن و ديگر اقالم آرايشی -خودداری ازاستفاده از الك -

 كوتاه بودن ريش و سبيل -پوشش مناسب جهت موها -رعايت اصول بهداشت فردی ،كوتاه بودن ناخن -

سنداژبه علت اينكه عفونت ادراری از باالترين ميزان  "يتی در پروسيجرهای پرستاری خصوصارعايت اصول استريل -

 عفونتهای بيمارستانی برخوردار است.

بيمارانی كه تحت عمل جراحی قرار می  "انجام آموزش های مربوط به تنفس عميق در بيماران بستری خصوصا  -

مين بيماری كه بعلت عفونتهای بيمارستانی در بخش های گيرندجهت جلوگيری از ابتال به پنومونی بعنوان دو

 بستری بوجود می آيد.

محيط مرطوب مناسبترين مكان جهت كلونيزاسيون ميكرو ارگانيسم می باشد لذا در هنگام اجرای پروسيجرهای  -

 موارد زير: "پرستاری دقت الزم بعمل آيد خصوصا

 تميز گردد."ه های آنژيوكت ريخته نشود و در صورت ريخته شدن فورادر هنگام  رگ گيری دقت گردد كه خون بيمار كنار -1

 آنژيوكت بدرستی فيكس گردد  زيرا  يكی از موارد فلبيته شدن عروق حركت آنژيوكت يا  اسكالپ است . -2

 جهت خروج آنژيوكت و اسكالپ و... با  پنبه الكلی خشك به اين كار مبادرت گردد. -3

 بعد از فلبيت شدن تعويض گردد. موضع رگ گيری بالفاصله -4

ايده ال است كه جهت كليه اقدامات تهاجمی به وريد و شريان از پنبه الكل همراه با بتادين استفاده گردد . و جهت تزريقات   -5

 درصد  استفاده گردد. 70ی و ساير موارد از الكل با غلظت عضالنی و  زير جلد

رستانقانون و مقررات مربوط به کنترل عفونت در بیما  
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 . استفاده شود و هيچ زمانی با نيدل سوراخ نگرددجهت تخليه هوای باتل سرم از روش صحيح  -

با توجه به اينكه شستن دست يكی از مهمترين اقدامات در كنترل عفونت است قبل از انجام كارهايی كه تميز بودن دست  -

لكلی مخصوص ثانيه با آب و صابون بشوييد يا از محلول ا 30اهميت دارد )سونداز ،پانسمان،سوچرو....( دستهای خود را بمدت  

 استفاده نماييد.

 جهت كنترل عفونت در طول شيفت بجز موارد جزيی و  ضروری از ترك بخش خودداری گردد. -

 جهت استفاده از سلف سرويس بدون  روپوش مراجعه نماييد. -

 در صورت بروز هر گونه مشكل در زمينه كنترل عفونت با سوپروايزر كنترل عفونت تماس بگيريد
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 فصل يازدهم
 

 

 

شستشوی دستها قبل از آماده كردن و دادن هر نوع داروی تزريقی و خوراكی انجام  -1

 شود 

از نگهداری هرگونه داروی تزريقی در داخل سرنگ حتی در زمان كوتاه و در يخچال  -2

 اكيداً  خودداری گردد

داروی تزريقی بايد فقط بوسيلۀ سرنگ   مجزا  كشيده شده يا حل گردد و در هر نوع  -3

موقع كشيدن دارو  به داخل سرنگ دقت شود كه دست با  بدنۀ  پيستون تماس پيدا 

 نكند.

استفاده از سرنگ مشترك جهت آماده كردن يا حل كردن چند نوع داروی مختلف يا مشابه اكيداً  ممنوع               -

 اشد.می ب

جهت جلوگيری از آلودگی ميكروبی، در مورد ويالهای تزريقی  به  شكل وريدی بايد با يك سرنگ دارو حل شده و  -5

 با سرنگی ديگر دارو به بيمار تزريق گردد.

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

كه پس از حل شدن بر اساس دستور كارخانۀ سازنده  مجاز  به نگهداری می باشند حتماً روی آنها تاريخ   داروهايی -7 

 و  ساعت درج شود.

 نكاتی در مورد نحوۀ آماده کردن داروها و سرمها
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 شرايط نگهداری داروها از قبيل حفظ دمای مناسب ،  محافظت از نور  و ... بطور دقيق رعايت شود. -8

اص نظير محافظت مسير تزريق از نور ، كنترل عالئم حياتی و چنانچه تجويز   برخی از داروها  نياز به  مالحظات خ -5

 ... دارد حتماً اقدامات الزم انجام گردد.

درب الستيكی ويالهای تزريقی و محل وارد كردن ست سرم در سرمها به هيچ وجه استريل نمی باشد و بايد با  -10

 شود.محلول ضد عفونی كنندة  مناسب  قبل از استفاده كردن ضد عفونی 

از سوراخ كردن و زدن سوزن به محفظۀ پالستيكی سرمهای تزريقی جهت افزايش سرعت تزريق و جلوگيری از  -11

جمع شدگی محفظۀ پالستيكی كه موجب  ورود  هوای غير استريل محيط به محلول استريل داخل محفظه  می شود 

 ت  برطرف شدن اين مشكل استفاده گردد.اكيداً  اجتناب  و  از ستهای سرم كه مجهز به فيلتر می باشند جه

در مورد داروهای خوراكی به ويژه قرصها و كپسولها از تماس مستقيم دست با دارو اجتناب شده و دارو با بسته  -12

 بندی ايجاد  شده توسط شركت سازنده در اختيار  بيمار قرار داده شود.

جدد به لحاظ پيشگيری از هرگونه اشتباه و نيز آلوده از نگهداری مابقی قرصهای شكسته شده جهت استفاده م -13

 شدن دارو خودداری شود.

 از استفادة هر نوع داروی خوراكی يا تزريقی كه تغيير رنگ پيدا كرده حتی در صورت كمبود جداً خودداری گردد. -14

 حتماً نوشته شود.  در پروندة بيمار در صفحۀ گزارش پرستاری پس از تيك زدن دارو، نام فرد دهندة دارو -15
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 فصل دوازدهم
 

 

 

خانه  بيمارستان جهت شستشو  درجه حرارت آب مورد استفاده در رختشوی 

 160توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است .  بطور كلی درجه حرارت مينيمم 

دقيقه مشخص شده  25  درجه سانتيگراد (  برای 71-75  درجه  فارنهايت )  167  تا

های خيلی كم  های بيمارستانی با  لكهرسد كه درجه حرارت البسهاست . به نظر می

درجه سانتی گراد ( 60  درجه فارنهايت ) 140تواند تا از مناطق غيرايزوله  می

اسب برای اما برای اطمينان از بدست آوردن يك درجه حرارت من .كاهش يابد

بررسی و تحقييق بيشتری الزم   های ايزوله ( ،شستشوی همه البسه ) شامل البسه

 است . 

های بيمارستانی ،  رقيق سازی و  طرز استفاده از سفيد كننده ها و ضدعفونی كننده ها و سيكل در شستشوی البسه

مديريت صحيح البسه های شسته شده به خشك كردن البسه ها از درجه حرارت آب مهم تر هستند . در هر مورد ، 

 ها  ضروری است .منظور جلوگيری ازانتقال آلودگی

 

 

 

 

 هاي بیمارستانيشستشوي البسه
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 (1دستورالعمل كلی جهت تاريخ  تعويض كاتترهای بيماران )ضميمه 

 

 

 

 دستورالعمل كلی جهت تاريخ تعويض كاتترهای بيماران

 مدت  عنوان 

 ساعت يكبار به استثناء اطفال و نوزادان  72هر  آنژيوكت 

و شيمی درمانی كه  بايد  بالفاصله دور  Hyperساعت يكبار )پس از  24هر  ست سرم 

 انداخته شود(

 ميكروست 

(Microset) 

 ساعته است  24كه  NICUروز بجز بخشهای  3هر 

 ساعت يكبار  24هر  تری وی 

N.G.T 24  دستگاه گوارش(  8..2ساعت تعويض شود )برونر  72تا 

 بر حسب نياز و دستور پزشك 

 سوند فولی 
Int foly  

 روز يكبار تعويض گردد. 5هر 

 توجه : در هر شيفت كاری حداقل يكبار بيمار مراقبت از فولی بگيرد.

 ساعت يكبار  24هر  هپارين الك 

 ساعت يكبار  24هر  باتل سرم 

 ساعت يكبار  24هر  اكستنشن تيوپ 

متوالی و يا در غير اين صورت به ازای هر  pc   كيسه 4به ازاء هر  ست خون 
Transfusion 

E.T.T  روز يكبار پس از هفت روز اقدام جهت تراكياستومی انجام می شود. 7هر 

 يكبار مصرف باشد يك هفته  لوله های خرطومی تنفسی ونتيالتور 
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نكته : كليه كاتترهای متصل به بيماران در صورت آلوده شدن به خون و عفونت بايد بر اساس نياز تعويض شوند و نظر 

 پزشك نيز در تعويض موارد فوق بايد در نظر گرفته  شود

 

 

 

 دستورالعمل كلی جهت تاريخ تعويض كاتترهای بيماران

 مدت  عنوان 

CVP  بر اساس  14هر( روز يكبارCDC) 

 اختصاصی برای هر بيمار و در صورت لزوم  روزانه تعويض گردد. كاتتر اكسيژن 

Tube suction  روز  1هر 

 ساكشن يك عدد كاتتر مصرف شود.يكبار مصرف باشد و جهت هر بار  كاتتر ساكشن )سوند نالتون ساكشن(

Chest lead  ساعت يكبار  24هر 

 روزی يكبار  Double lumenپانسمان  

 از سه هفته تا يكماه دبل لومن 

Pulmonay Artrey catheters CVP  روز  3تا 

Peripheral Arterial catheters  روز يكبار  4هر 

Cutdown نياز تعويض گردد. هر يكماه در صورت بروز عفونت بر حسب 

Ext.foly )بر حسب نياز  بيمار و همراه با كنترل روزانه )آموزش به بيماران 

Foly Bag .زمان تعويض فولی و در صورت آلودگی فوراً  تعويض گردد 

 ساعت  24با تزريق هر دارو و حداكثر تا  سرنگ اينفيوژن پمپ

 نوزادان استفاده  نشودساعته عوض شود در اطفال و  48 فيلتر آنتی باكتر 
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 (2زمان پايداری بعد از حل شدن دارو)ضميمه 

 زمان نگهداری نام دارو

محلول حاصله بايد  بالفاصله  مصرف شود باقی مانده قابل نگهداری نمی  آسيكلوويرويال  

 باشد
 ساعت دريخچال قابل نگهداری می باشد4يك ساعت دردمای اتاق و ويال  آمپی سيلين

 ساعت در يخچال قابل نگهداری می باشد24ساعت دردمای اتاق و8 ويال  اريترو مايسين 
 روز در دمای اتاق و يك هفته در يخچال قابل نگهداری  ميباشددو  ويال  استرپتو ماسين

محصول حاصله بايد  بالفاصله  مصرف شود باقی مانده قابل نگهداری نمی  ويال  ايمی پنم

 باشد
 ساعت در دمای اتاق ويك هفته در يخچال قابل نگهداری است B 24آمپول آمفوتريپسين 

 يخچال قابل نگهداری استيك هفته در  پتاسيمGويال پنی سيلين 
 ساعت در يخچال   قابل نگهداری می باشد 22  آمپول پنتو پرازول

 ساعت در يخچال قابل نگهداری می باشد 24محلول حاصله تا  ويال  تيوپنتال
 ساعت در يخچال قابل نگهداری می باشد 48ساعت در دمای اتاق و  24 ويال  سفازولين

 دمای اتاق و يك  هفته در يخجال قابل نگهداری استساعت در  24 ويال  سفيپيم
 ساعت در دمای اتاق و يك هفته در يخجال قابل نگهداری است 24 ويال  سفتازيديم

 ساعت در يخچال قابل نگهداری است 22ساعت در دمای اتاق  و  24 ويال  سفترياكسون
 ل قابل نگهداری استساعت در يخچا   48ساعت در دمای اتاق و  21 ويال  سفتی زوكسيم

 ساعت دريخچال قابل نگهداری می باشد 48ساعت در دمای اتاق  و  24 ويال  سفوتاكسيم
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 ساعت در يخچال قابل نگهداری می باشد 24محلول حاصله تا  ويال  سوكسينيل كولين
 ساعت در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد 24 ويال  كلوگزاسيلين

 ساعت در يخچال قابل نگهداری می باشد  24ساعت در دمای اتاق و  22 ويال  گان سيكلووير
 ساعت در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد 48  ويال  متيل پردنيزولون

 ساعت در يخچال قابل نگهداری می باشد 8ساعت در دمای اتاق و  2 ويال  مروپنوم
 قابل  نگهداری می باشدساعت در يخچال  61ساعت در دمای اتاق و  24 ويال  نفيسيلين 

 ساعت در يخچال قابل  نگهداری می باشد 61ساعت در دمای اتاق و 24 ويال  وانكو مايسين
روز در دمای اتاق قابل  3پس از انحالل در صورت حفاظت كامل از نور تا ويال  هيدرو كورتيزون

 نگهداری می باشد


