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 هدف :  

با توجه به حساسیت باالی کاار اورژاناس  در مادمات رساانی باه بیمااران در اورژاناس پایش         

بیمارستانی و در مط مقدم درمان برمورد با مون ,ترشحات و آلودگی های انگلی , میکروبای و  

 تدوین ایان دساتور العمال طبقاه بنادی اناوا       از  هدف ویروسی امری اجتناب نا پذیر میباشد لذا 

آلودگی ها ؛ انوا  سطوح درگیر آلاودگی ,اناوا  شاویندا هاا و در نهایات روش هاا ی اساتاندارد        

استفادا از شویندا ها در تجهیزات مختلف پزشکی و سطوح مختلف آمباوالنس میباشاد ا انتظاار    

میرود در پایان کلیه نیرو های عملیاتی انوا  آلودگی ها را شنامته و از سطوح مختلف درگیار باا   

انوا  شویندا ها را بشناسد و طریقه کار باا شاویندا هاا و ماورد     مار اطال  کامل داشته باشد ا بی

 مصرف هر کدام را بداندا

 گروا هدف:

 115کلیه نیروهای عملیاتی و مدماتی شاغل در مراکز اورژانس 

 

 مقدمه:

 توجاه  ماورد  همیشاه  اجتمااعی  و اقتصادی ، بهداشتی های جنبه از اعفونته از پیشگیری مسئله

 بخش کارکنان شدا بستری بیماران عمدا مشکالت ،واز است بودا امر ومتخصصان کارشناسان

 اشوند می مبتال بدان بیمار با وکار,  دربیمارستان اقامت حین در که است عفونتهایی درمان

 مراکاز  در وبیماری عفونت کنترل برای محیط، بهداشت ویژا به بهداشتی موازین رعایت بنابراین

 تواناد  می بهداشتی موازین رعایت وعدم توجهی بی که ،چرا است اهمیت حائز ودرمانی بهداشتی

 کاه  است فعالیتهایی مجموعه ، محیط بهداشت اگذارد برجای مود از را پذیری نا جبران مسارات

 ی بیمااریزا  عوامل که طوری ،به گیرد می انجام آن محیط سازی وسالم وضعیت بهبود جهت در

 مصاو   در عاواملی  کنتارل  باا  رو ایان  ازایابناد  وشیو  گسترش محیط این در نتوانند مارجی

 به بیماری اشاعه واز شدا آمبوالنس و پایگاا محیط سازی سالم موجب توان می محیط بهداشت

 وماوازین  اصول ،رعایت نمود جلوگیری همراهان و بیماران سایر به آن انتقال وهمچنین تکنیسین
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 تمرکز کانون کنندا کنترل ،بلکه است افراد وروانی جسمی رفاا کنندا تامین تنها نه محیط بهداشت

 ابود مواهد بیمارستانی عفونتهای

 

 

 دراماور  تواناد  مای  هاا  کننادا  وضادعفونی  گنادزداها  مصاو   در کاافی  اطالعات از مندی بهرا

 استفادا مورد در افراد برمی آگاهی عدم علت به متاسفانه امااباشد فراوانی اهمیت حائز بهداشتی

 واثارات  کاربرد شود می گرفته کار به اصولی وغیر نامناسب طور به گاها که مواد این از صحیح

 هاای  نیارو  اسات  الزم لاذا ادارد دربار  مطلاوب  نا بهداشتی عواقب ویا نمودا تاثیر بی اغلب را آن

 کافی اطال  ها کنندا وضدعفونی گندزداها صحیح وکاربردهای مصوصیات از مدماتی و عملیاتی

 می آن از صحیح استفادا زیرا باشند، آگاا کدام هر مصرف ومحدودیت موارد از وهمچنین داشته

 وشایو   اپیادمی  هنگاام  باه ا باشاد  داشاته  سالم محیط ایجاد در توجهی وقابل مطلوب نتایج تواند

 بسایار  بیمااری  کنتارل  جهات  ها کنندا ضدعفونی یا گندزداها مختلف عوامل از ،استفادا بیماریها

 تماا   همچاون  مختلاف  طار   از بیمااری  شایو   احتماال  کاه  است شرایطی چنین ،در بودا مهم

 نقاش  درتاثیرگنادزداها  مختلفای  عوامال  اسات  پذیر امکان سکونت محل ونیز ،آب،اشیاء،لبا ،هوا

 جمله: ازآن که دارند

 مختلاف  اناوا   رشاد  کردن متوقف و نابودی در مختلفی کارایی گندزداها: ارگانیسم و ن 

 دهند می نشان مود از ارگانیسمها

 معینای  حاد  تاا  حرارت درجه رفتن باال با معموال گندزدا عامل یک فعالیت: حرارت درجه 

 یابد می افزایش

 تعاداد  باشاد  بیشاتر  شایمیایی  ماادا  یاک  غلظات  چاه  هار  معاین  محدودا یک در :غلظت 

 بود مواهد بیشتر شدا کشته های میکروارگانیسم

 هاا  ارگانیسام  نابودی برای که شیمیایی دا ما است بدیهی :ارگانیسم با گندزدا مجاورت 

 نمیشود رعایت اوقات اکثر که گیرد، قرار ها ارگانیسم مجاورت در میباید میرود کار به
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 ماادا  غلظات  باه  تنهاا  ناه  هاا  ارگانیسام  نابودی میزان:ها ارگانیسم با تما  زمان مدت 

 با گندزدا تما  زمان و حرارت درجه به بلکه شیمیایی، مواد از ترکیبی غلظت یا شیمیایی

 داردا بستگی نیز ارگانیسم

 هاا  کننادا  عفاونی  ضاد  و گنادزداها  میکروبای  ضاد  اثر :مواد سایر گندزدابا شدن منثی 

 ایابد می کاهش شدت به الی مواد از برمی توسط

 

 

 

 عفونتهاای  دچاار  جهاان  در نفار  میلیاون  2 از بایش  ساالنه الملی بین امارهای و نتایج اسا  بر 

 باه  مخات   تنهاا  و سات  کشورها اکثر گیر گریبان عفونتها این شیو  البته شوند می بیمارستانی

 عفونتهاای  صارف  هزیناه  میلیاارد  14 تاا  12 سااالنه  رسامی  غیار  امارهای براسا  نیست ایران

 باه  کاه  دارناد  وجاود  هایی آمبوالنس هنوز کشور در که است حالی در این شود می بیمارستانی

 در پزشاکی  تجهیازات ا  پردازناد  مای  ماود  وساایل  عفاونی  ضاد  باه  ابتدایی و بدوی بسیار شکل

 بهبود باعث سو یک از توانند می دیگر عبارت به و هستند دوم شمشیرهای منزله به ها آمبوالنس

 از مود این ند گرد افراد بیماری سبب عفونت اوردن وجود به با دیگر سوی از و شدا بیمار حال

 بیماری موارد هشداردهندا عالئما است افزودا پزشکی مشکالت بر امروزا که است مسائلی جمله

 ایان  اسات  محایط  الودگی مستقیم نتایج از یکی شوند می مبتال عفونی بیماریهای به که افرادی در

 اباشد می بیمارستانی عفونت ، اکتسابی بیماریهای نو 

 اساتفادا  باا  ،زیارا  پاذیرد  صاورت  عفونی وضد گندزدایی جهت ای گستردا اقدامات باید اینرو از

 واز دادا کااهش  را زیسات  ومحایط  انساان  بار  واردا مسارت توان می بهداشتی عوامل از بهینه

 و هاا  آمباوالنس  وم مادا  گنادزدایی  باا  وهمچناین  نمود جلوگیری کالن های وهزینه انرژی اتالف

 افرادجلاوگیری  سایر به آن انتقال از بیماری کنترل ضمن عمومی مکان یک عنوان به پایگاا محیط

 پتاو،  تختخاواب،  حوله،دستمال،ملحفه، گندزدایی جهت درمحیطها مواد این از استفادا حتیا نماییم
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 الزم اماری  دفعای  ماواد  و مون,ساینه  ملاط  ، بینای  ترشحات بیمار، اقامت محل موراکی، وسایل

 ا است وضروری

 در رویاه  وحادت  ایجااد  نیاز  و آنهاا  اناوا   تعدد دلیل وبه گندزداها کاربرد اهمیت به توجه با لذا

 ساطح  با منطبق زمینه این در الزم اطالعات وجود عدم دیگر سوی از و گندزدایی روشهای زمینه

 کاه ا اسات  شادا  تهیاه  روان و سادا زبانی با العمل دستور این عملیاتی و مدماتی نیروهای علمی

 است گردیدا ذکر آن در تفکیک به محیط و تجهیزات ، سطوح،ابزار کلیه گندزدایی روشهای

 هار  قادمی  سپس و کسب را تعالی باری مداوند رضای اول ،دستور العمل این ارائه با است امید

 در سهمی و برداشته زمینه این درگیردر همکاران آموزشی علمی مسائل حل جهت در کوتاا چند

 لاذا ا باود  مواهاد  هایی کاستی دارای قطعا فو  مجموعه اباشم داشته جامعه سالمت ارتقاء جهت

 یااری  مجموعاه  این نواق  رفع جهت در را اینجانب مود پیشنهادات ارائه با نظر صاحب عزیزان

 انمایند

 

 

 وسائل و ابزار بندی طبقه: 

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

 بحرانی وسایل: 

 بااکتری  اساپور  جمله از میکروارگانیزم هر با آلودگی صورت در که وسایلی یا ابزار از دسته آن

 کاه  هساتند  زایماان  هاای  ست و ادراری گیری، رگ کاتترهای ها، تراشه لوله شامل موارد این ها

 بسایار  پاس  باشاند  داشاته  عفونت ایجاد باالی خطراستریل صورتا شوند می به مریداری عموماً

 اشوند استریل که است ضروری

 

 بحرانی نیمه وسایل: 
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 باه  آنهاا  از میتاوان  اناد  غیرسالم پوست و مخاطات و سلولی غشاهای با تما  در که وسائلی از

 چسات  الرنگوسکوپ، تیغه بیهوشی، و تنفسی درمانی وسایلا برد نام بحرانی نیمه وسائل عنوان

 اهستند وسایل دسته این از ها پنس و آنورکتال مانومتر پانسمان کاتترهای وسایل ها لید

 غیربحرانی وسایل: 

 عصااهای  فشارسانج،  هاای  کاف مثل موادی جمله از هستند سالم پوست با تما  در که سائلیو

 اااااو بیمار وسایل تخت کنار میز غذا، ظروف از بعضی ها، ملحفه تخت، های نردا زیربغل،

 سطوح: 

 نمود پزشکی تجهیزات سطوح و مدماتی سطوح دسته دو شامل توان می را سطوح

 مدماتی سطوح:                                                                                                              

 لذا دارند ها بیماری انتقال مورد در را مطر کمترین مدماتی و محیطی سطوح این چون

 کار به پزشکی تجهیزات و وسایل مورد در که هایی روش با را آنها راحتی به توان می

 روشویی, حمام و ها دستشویی,محوطه, ها راهرو مانند    انمود ضدعفونی نیز رود می

 اااااااااااا و پارکینگ,ها سینک و ها

 پزشکی تجهیزات سطوح: 

سات هاای زایمان,وساایل     ماون،  فشاار  هاای  کااف  مانناد  مواردی توان می سطوح دسته این از

شاو  ,   DCیاا    AEDرگگیری,وسایل لوله گذاری,وسایل حمال بیمار,جمباگ, دساتگاا گلکاومتر,    

 و حتی سطوحی مانند دامل کابین آمبوالنس را عنوان کردا ساکشن , پالس اکسیمتر

 

 : انوا  روش ضدعفونی کردن 

 وقاایع  ایان  کاه  بیفتاد  اتفا  هم سر پشت وقایع از ای مجموعه باید عفونی بیماری گسترش برای

 :باشد می زنجیرا یک در زیر موارد وجود شامل

 بیماریزا عامل 
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 بیماریزا عامل ذمیرا منبع 

 انتقال راا 

 میزبان بدن به ورود برای راهی 

 مستعد میزبان 

 اشود می منتهی عفونتها کنترل به عفونی فرایند زنجیرا های حلقه از یکی حذف

 نماودن  اساتریل  باه  توجه عدم بیمارستانی عفونتهای انتقال و انتشار راههای و منابع مهمترین از

 بسیاری موارد موجب سالیانه آلودا پزشکی وسایلا است شدا ذکر جراحی لوازم و ابزار صحیح

 تماام  ناابودی  بایاد  هادف  ماوارد،  ایان  از جلاوگیری  جهات ا شاود  مای  بیمارساتانی  عفونتهای از

 اباشد زندا میکروارگانیسمهای

 استریل و عفونی ضد گندزدایی، تفاوت 

  

 

 بیجان اشیاء روی بر که بیماریزا غیر یا و بیماریزا ارگانیسمهای میکرو نابودی: گندزدایی 

 کاه  جاایی  در – رود نمای  بکاار  بادن  روی – شود نمی شدن استریل سبب – دارد وجود

 ارود می بکار است ضروری غیر یا ممکن غیر استریلیزاسیون

 جاناداران  روی بر که بیماریزا غیر یا و بیماریزا ارگانیسمهای میکرو نابودی: عفونی ضد 

 برموردارند کمتری سمیت از گندزداها به نسبت – دارد وجود

 روی از میکربهاا  انوا  تمام آن بوسیله که است فرایندی:استریلیزاسیون یا سازی سترون 

 و گرمااا بااا بیمارسااتانها در سااازی سااتروناروند ماای بااین از و زدودا وساایله یااا شاا 

 اگیرد می صورت شیمیایی محلولهای

 

 

 :انوا  شویندا های شایع و موثر در مراکز درمانی 

 پال  53 دکونکس 
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 روی باار مضاار عااوار  فاقااد نتیجااه در و فناال و آلدئیااد فاقااد:  مااوا  و مشخصااات

 ، قاوی  کننادگی  پاا   ماصایت  دارایا باشاد  می تنفسی جمله سیستم از بدن دستگاههای

 اناوا  ( TB) ویروساهای  علیاه  ماوثر  میباشاد و  وساایل  و ابازار  مورنادگی  ضد ماصیت

 ا  باشد HBV و HIV ، باکتریایی ، قارچی ، میکروبی عفونتهای

 و ساکشان  انعطااف،  قابال  غیار  و ، جراحای  وساایل  و ابازار  ضدعفونی:  مصرف موارد

 ، تنفسای  عفونتهاای  اناوا   باه و  آلودا که وسایلی کلیه و بنت های لوله ، بیهوشی وسایل

 باشند ویرو  می HBV , HIV آرئو  استاف ، پسودومونا  جمله از پوستی ، گوارشی

 ا

 کردن رقیق از و کردا تهیه دارومانه از %2 شدا رقیق بصورت را محلول:  استفادا روش

 محلول از را ظرف یک نیاز دامل مورد ظرفیت بر بنا سپسا گردد جدا مودداری آن مجدد

 دقت وسایل قراردادن از قبلا شود دادا قرار آن دامل آلودا و وسایل ابزار و پرکردا 2%

 گیرند قرار محلول در کامل بطور و شدا جدا هم کامال از دستگاا قطعات تمامی که ، شود

  جلوگیری هوا حباب ایجاد از تا

 

 وساایل  دقیقه 15 گذشت از پس کند پیدا نفوذ فرج و ملل و ها لوله دامل تمامی به محلول و شدا

 زماان  طای  کاه  اسات  ذکار  باه  الزما  شوند کشی آب سپس و آوردا شدا بیرون محلول دامل از

 ذکر به الزما  شوند کشی آب سپس و شدا آوردا محلول بیرون دامل از وسایل دقیقه 15 حداقل

 ا باشد می دقیقه 15 ، محلول دامل بودن وسائل ور غوطه ضروری زمان حداقل که است

 معلاق  ذرات و رساوب  تشاکیل  عادم  و باارز  آلاودگی  عادم  صورت در شدا رقیق محلول:  توجه

عدم  دلیل محلول رنگ تغییرا شود استفادا مختلف وسایل ضدعفونی برای تواند می روز 14بمدت

 ا باشد نمی آن کارایی

 قابل میزان به و مونی کامالً مایع این در شدا ضدعفونی وسایل که صورتی در شود می توصیه

 ا یابد کاهش پایگاا مسئول صالحدید بنابر آن نگهداری زمان مدت آلودا باشند توجه
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 50استفادا از دکونکس AF: 

 بادن  دستگاههای روی بر مضر عوار  فاقد نتیجه در و فنل و الدئید فاقد:  موا  و مشخصات

 ابزار مورندگی ضد ماصیت ، قوی کنندگی پا  ماصیت دارایا باشد می تنفسی سیستم جمله از

 HBV و HIV و باکتریاایی  و قارچی ، میکروبی عفونتهای انوا  و TB ضد نیز بر و موثر وسایل و

 ا باشد می سطوح ویروسهای چسبندگی علیه

کابین عقاب   در ترالی و کابینت ، میز ، تخت قبیل از سطوح ضدعفونی مخصو :  مصرف موارد

 ا  باشد می عفونیآمبوالنس ومحیط های 

 یاا  دساتمال  باا  و کاردا  تهیاه  داروماناه  از %2 یا%1 شدا حل بصورت را محلول:  استفادا روش

 ا شوند ضدعفونی و پا  نظر مورد سطوح محلول به آغشته تمیز پارچه

 مصارف  و تهیه روزانه بصورت بایستی و شدا استفادا شدا رقیق بصورت حتماً محلول:  توجه

 رود می بین از مایع کنندگی ضدعفونی ماصیت ساعت 24 حداکثر گذشت از پس زیراا  گردد

 بهتراسات  شرایط ویژا که بیمااران عفاونی و شادیدا واگیار دار دامال آمباوالنس باودا اناد        درا 

 گرددا استفادا%2 ازمحلول

در دستر  و قابل استفادا اسپری  یک نو  از این محلول به صورت رقیق شدا و آمادا به شکل 

 میباشدا

 لیترآب4+دکونکس سی سی80:% 2 دکونکس تهیه نحوا

 لیترآب4+دکونکس سی سی40 :% 1 دکونکس تهیه نحوا

 

 سدیم هیپوکلریت (وایتکس یا ژاول آب (  : 

 میکارو  فعالیات  روی بار  ساریع  اثار  با کنندا ضدعفونی ماصیت دارای : موا  و مشخصات

داردا  پروتوزوئرهاا  و ویروساها  ، مخمرهاا  ، کشتن باکتریها می باشد اغلب توانایی ها ارگانیسم

 .در این محلول گاز کلر وجود دارد
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 تنفس دستگاا شدید تحریک و سرفه باعث آن شدا آزاد عوار : تنفس بخار هیپوکلریت وگاز 

این ماصیت مصوصاً در هنگام اساتفادا همزماان اسایدها و ماواد اکساید کننادا       و      شود می

 صاورت  در که باشد می نیز پوست روی بر کنندا تحریک اثر دارای همچنین تشدید مواهد شد ا 

 فراوان شسته شودآب                با موضع بایستی تما 

جهت ضدعفونی و شستشوی زمین ، کاف ،    %1تا حداکثر  %1/0موارد مصرف : محلول بصورت 

رقیق شدا دیوارها تمامی قسمتهای متشکل از سانگ ، دستشاویی ، توالات ، حماام و ااا در کلیاه      

می شود ا همچنین در مواردی که مون و مایعات آلودا بر روی سطوح پاشیدا  بخشها بکار بردا

 شوند بایستی شستشو انجام شود ا

نکات قابل توجه : محلول بایستی بصاورت تاازا و روزاناه تهیاه و مصارف شادا و از مصارف        

ساعت پرهیز شود ا زیرا مادا اثر بخشای ماود را از دسات     24محلول رقیق شدا پس از گذشت 

مودداری شودا زیرا باعث تحریک دستگاا  %1دهد ا همچنین از مصرف مادا با غلظت بیش از می 

تنفسی شدا پرسانل بصاورت جادی آزار دهنادا مای باشاد ا بادلیل اثار مورنادگی از مصارف           

 هیپوکلریت سدیم برای اشیاء فلزی و استیل مودداری شود ا

 

 

 ( هایژن)  کلراید آلکوئیم بنز: 

 لوازم ، ظروف ، میوا عفونی ضد برای ضرر بی و قوی کش میکروب کوئیمبنزآل:  مصرف موارد

 میااا  و ترالی ، تخت ، میز قبیل از چوبی و فلزی وسایل و دیوارها ، کف شامل و سطوح پارچه ،

 اباشد

 قسامت  1 پارچاه  و ملحفاه  ، لاوازم  ، دیاوار  ، کاف  مانناد  سطوح ضدعفونی برای:  استفادا وشر

 قارار  اساتفادا  ماورد  ساپس  ، آیاد  بدست %1 محلول تا کردا آب مخلوط قسمت 99 با بنزآلکوئیم

 ا گیرد
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 70 %اتیلیک الکل 

 باشاند  می ضدعفونی های فعالیت از وسیعی طیف دارای الکل ها چه اگرمشخصات و موا : 

 ساایر  از محادودتر  آن اساتفادا  ماوارد  دلیال  همین به هستند اسپور کشندگی ماصیت فاقد ولی

 و باودا  % 70 ضادعفونی  عمال  جهات  اساتفادا  مورد غلظت بهترینا  باشد می ضدعفونی مایعات

ا باشاد  مای  کننادا  ضدعفونی اثر فاقد توجهی قابل بطور % 50 از کمتر و % 90 از بیشتر غلظتهای

 ا اسات  گرفتاه  قارار  نظر مورد تجهیزات ضدعفونی در آن از استفادا مایع این آسان تبخیر بدلیل

 ا شود می آنها شدن فعال غیر باعث ها ارگانیسم میکرو پروتئینی سامتارهای تخریب با الکل

 ، ماانیتور  قبیال  از تجهیازات  و وساایل  ، تزریاق  هنگاام  پوسات  ضدعفونی برای:  استفادا موارد

 االمکان حتی اما داشته ضدعفونی به نیاز که وسایلی سایر و شو  الکترو دستگاا ECGدستگاا 

 ا شود استفادا % 70 الکل به آغشته پنبه یا پارچه از شوند بایستی میس نباید

 داربه ب در گالیپات دامل هرشیفت مصرف اندازا به استریل پنبه:الکل پنبه نگهداری صحیح نحوا

 مخلاوط  الکال  ،باا  مخصاو   ریسیور دامل برای هربارمصرف و شود نگهداری مشک صورت

 اگردد

 

 

 ب اکسیژنه آ( H2O2) : 

 دارایا  باشاد  مای  ساپتیک  آنتای  و باودا  قاوی  کننادا  اکساید  اکسیژنه مشخصات و موا  :آب

 تواناد  مای  گااز  تولیاد  و شایمیایی  واکانش  ایجاد بدلیل و بودا ضدقارچ و ویروسی ضد ماصیت

 قارار  اساتفادا  ماورد  دار حفارا  و مالی تو وسایل و عمیق زممهای ضدعفونی و پاکسازی جهت

 ا گیرد

 کلیاه  و آنژیوگرافی ، همودیالیز ، آندوسکوپی در استفادا مورد ابزار عفونی ضد:  مصرف موارد

 آب از استفادا با نیز زممها از بعضی ضدعفونی باشند می فرج و ملل دارای که مالی تو وسایل

 ا باشد می فلزات مورندگی ماصیت دارای مادا اینا  است پذیر امکان اکسیژنه
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 بمدت را وسایل و ابزار و کردا تهیه دارومانه از را %6 تا %3 اکسیژنه آب محلول:  استفادا روش

 محلاول  از وساایل  الزم زماان  گذشات  از پسا  دهید قرار ور غوطه بصورت محلول در دقیقه 20

 ا شود کشی آب معمولی آب با سپس شدا آوردا بیرون

شرایط نگهداری : محلول بایستی در ظروف تیرا و در بسته نگهاداری شادا و بصاورت روزاناه     

 زیرا بر اثر گذشت زمان ماصیت ضدعفونی کنندگی آن از بین می رود ا ا رقیق شود

 

  بتادین (  % 10پویدون آیداین (: 

ید فعال می باشد ا این محلول برای ضدعفونی کاردن   % 10موارد مصرف : محلول بتادین حاوی 

، بریادگی ، مراشایدگی ، زممهاای ساطحی ، زمام بساتر همچناین         3و  2سومتگی های درجاه  

ضدعفونی نمودن پوست و موضع عمل قبل و بعد از عمل جراحی ، هنگام تزریق برای پیشاگیری  

از عفونت در پانسمانها و بخیه ها ودر درمان برفک و عفونتهای باکتریایی و قارچی پوست بکاار  

 می رودا

قیق روش استفادا : مقدار الزم از محلول بتادین را در یک ظرف کوچک دهانه گشاد ریخته و از ر

کردن آن مودداری شود )مگر در موارد ما  ( سپس گاز یا پنبه الزم را در محلول گذاشاته تاا   

کامال میس شود ا گاز یا پنبه را برداشته و فقط یکبار از باال به پایین روی موضع ) زممهای باز 

یاا گااز   ، محل بخیه و ااا ( کشیدا و سپس پنبه را دور اندامته و برای ضادعفونی مجادد از پنباه    

 دیگری استفادا شود ا رفت و برگشت پنبه آغشته 

 

به بتادین باعث جابجایی و تکثیر میکرو ارگانیسم ها شدا و مطر انتقاال عفونات را بطاور جادی     

افزایش می دهد ا همچنین از کشیدن یک پنبه آغشته روی دو موضع مختلف به علت افزایش مطر 

باز ضدعفونی از دامال باه ماارج انجاام شادا و از       عفونت جداً اجتناب شود ا در مورد زممهای

بردن پنبه آلودا به وسط زمم مودداری گردد ا برای شستشو و ضدعفونی محل عمل باید محال  

 را از دامل به سمت مارج بصورت دایرا ای و در چندین مرحله انجام داد ا
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 احتیاط: موارد

 اگردد اجتناب ماربی بدن زیر و ها موردگی چین در و دارو شدن انباشته از 

 باا  مادت  طاوالنی  درماان  تحات  بیمااران  و تیروئید غدا اعمال امتالل به مبتال بیماران در 

 مودداری مصرف از ، ید به حساسیت سابقه وجود صورت در گردد مصرف نباید لیتیوم

 ا شود

 ا نشود مصرف گرم 1500 از کمتر وزن با نوزادان در 

 شدید های سومتگی و عمیق زممهای وجود صورت در و شیردهی و حاملگی دوران در 

 بتاادین  تاازا  بافتهاای  و عمیق زممهای مورد درا  شود مصرف معالج پزشک مشورت با

 اکند می جلوگیری بافت ترمیم از و شدا ها فیبروبالست رفتن بین از باعث

 ا شود پرهیز استفادا از قبل محلول کردن گرم از 

 باا  و کاردا  ماودداری  مصارف  از پوسات  تحریاک  و پوستی حساسیت بروز صورت در 

 شود مشورت معالج پزشک

 درب مانادن  بااز  زیارا  ، شاود  گذاشاته  بایاد  ظرف درپوش ، مصرف از پس : نگهداری طریقه

 ،بعد شود می عفونت سبب بسادگی و شدا باز قسمت در ارگانیسمها میکرو رشد سبب ظرف

  30پس از باز شدن درب ظرف طای مادت   شودا  درج آن روی تاریخ بتادین درب شدن باز از

 روز باید مصرف گرددا سپس دور ریخته شودا

 

 

  

 ساولن : 

 هاای  بااکتری  بار  و موب اثر مثبت گرم های باکتری بر محلول این موا  و مشخصات

 ا است اثر بی اسپوردار باکتریهای بر و متوسط اثر منفی گرم

 ظاروف  عفاونی  ضاد  بارای  - وساایل  – دیوارها – کف شستشوی جهت:  مصرف موارد

 واااااا سوندها ، پالستیک



14 
 

 شودا جلوگیری آن زدن یخ از و شدا نگهداری درجه 30 زیر دمای در

 

 آلدئید گلوتار : 

 آن از اساتفادا  حین در را نکات برمی آلرژیک موا  دلیل به که است موثری ضدعفونی محلول

 :رعایت نمود باید

 نفوذ قابل غیر دستکش از استفادا 

 دردار های محفظه در محلول نگهداری 

 اشوند کشی آب استریل آب با مصرف از قبل آن با شدا ضدعفونی وسایل کلیه 

 ا نمائید ضدعفونی دائماً را استریل آب های محفظه 

 مای  اساتفادا  لوازم زدن زنگ از جلوگیری منظور به گلوتارآلدئید+  سدیم نیتریت 

 ا شود

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

 

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

  : عفونات بیمارساتانی   انتقاال  از پیشاگیری  بمنظاور  دساتها  بهداشت رعایت دستورالعمل

 و مرگ علل شایعترین از یکی که درمانی بهداشتی های مراقبت ارائه از ناشی های عفونت

 در گاردد  مای  محساوب  بیمارساتان هاا   در بساتری  بیمااران  در افزایش معلولیات  و میر

  و توسعه حال در کشورهای

 

 از دنیاا  کشاور  14 در واقاع  بیمارساتان  55 در افتاد  می اتفا  جهان سراسر در پیشرفته

 مراقبات  ارائاه  از ناشی های عفونت شیو  مؤید ، شرقی مدیترانه منطقه های کشور جمله

ا اسات  باودا  %7/8نار   میاانگین  باا  بیمارساتانی  بساتری  بخش در درمانی بهداشتی های

 عوارضناشی از نفر 1400000 جهان در لحظه هر در جهانی بهداشت سازمان آمار مطابق

 عفونات  میازان  توساعه  حال در های کشور درا کشند می رنج بیمارستانی های عفونت از
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 بار  بیشاتر  و % 40 حد تا درمانی بهداشتی های مراقبت ارائه از ناشی پیشگیری قابل های

 بسایار  روشای  که 1 دست بهداشت رعایت هم هنوز که حالیست در این ااست شدا آورد

کااهش   در تمهیادات  تارین  اولیاه  از یکای  و ماوازین  ترین اساسی بعنوان باشد می سادا

 بیمااران  افازایش ایمنای   و میکروبای  ضاد  گساترش مقاومات   و بیمارساتانی  های عفونت

 شود می محسوب

 

 

 وصابون آب با دست شستن موارد : 

  بیماریهاا  کنتارل  و( CDC) مشاورتی  کمیتاه  و پیشاگیری  مرکاز  بنادی  طبقاه  اسا  سیساتم  بر

 ،بالینی تجربی مطالعات برمی به استناد با و (HICPAC)درمانی بهداشتی عفونت کنترل اقدامات

 اکید ذیل بصورت موارد در وصابون آب با دست شستن ، قوی تئوریک دالیل و اپیدمیولوژیک یا

 : شود می توصیه

 هاای  معیاار  باه  توجاه  باا  دستها مشهود کثیفیا )  باشند 4 کثیف آشکارا بصورت دستها 

 شود می توجیه دنیا از کشوری هر در مذهبی اعتقادات و محیطی ،قومی وعوامل فرهنگی

 ا(

 اباشد بدن مایعات سایر یا و مون نظیر پروتئینی مواد به آلودا مشهود بصورت دستها 

 اساپور  کنندا تولید بالقوا های ارگانیسم با شدا ثابت یا معر  تما  احتمالی در دستها 

 صاابون  و آب با دست شستن دیفیسیل کلستریدیوم طغیان های موارد در جمله از باشند

 اشود می محسوب دست بهداشت دررعایت ارجح روش

  یاا  و پیشانهادی  اپیادمیولوژیک  یاا  و و بالینی مطالعات ، کارشناسان نظر براسا  اجما 

 است شدا توصیه توالت از استفادا از بعد آب وصابون با دست شستن یا تئوریک دالیل

 

  مواردی که در آن شستشو باHAND RUB):انجام میشود) 
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 اکیاد  بصاورت  مناساب  طراحای  دارای اپیادمیولوژیک  یاا  ، باالینی  ، تجربی مطالعات به استناد با

 دستها بصاورت  که ذیل شرح به بالینی مدمات ارائه های موقعیت سایر در که است شدا توصیه

 بکارگیری و الکلی بنیان با عفونی ضد های محلول از استفادا با ترجیحاً باشند نمی کثیف آشکارا

 ضد های محلول که صورتی در نمائید توجه ، نمائید را دستها بهداشت رعایت Hand rub روش

 ابشوئید وصابون آب با را دستها نیست دستر  در Hand rub جهت الکلی بنیان با عفونی

 بیمارانا با دستها تما  مستقیم از بعد و قبل 

 مودا  دست از استریل غیر یا و دستکش استریل آوردن در از بعد 

 مادامالت  ارائه در استفادا مورد وسیله جابجایی گونه هر یا به زدن دست از قبل 

 (میر یا اید دستکش پوشیدا اینکه از صرفنظرا ) بیمار برای تهاجمی درمانی

 یاا  و دیدا آسیب پوست ، مخاطی غشاء ، بدن ترشحات یا مایعات تما  با از بعد 

  ا بیماران در زمم پانسمان

 از بعاد  شاما  دسات  ، درماانی  اقادامات  انجاام  یا و مراقبت حین در که درصورتی 

 تماا  مواهاد   او بادن  تمیاز  نواحی با بیمار بدن آلودا موضع یا و تما  باناحیه

 یافتا

 تجهیازات  بار  مشاتمل ا ) بیماار  نزدیاک  و مجااور  محیطای  اشایاء  تما  با از بعد 

 (پزشکی
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  الکلای  بنیاان  باا  دسات  عفاونی  محلولهاای ضاد   از اساتفادا  مزایاای Hand rub 

 اسکراب دست ها:جهت
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 سریع فعالیت 

 بودن الطیف وسیع 

 عالی کشی میکروب ویژگی های 

 میکروبی مقاومت بروز احتمال عدم 

 ساینک  و آب باه  دسترسای  محادودیت  کاه  ماواردی  در دساتها  بهداشات  رعایت سهولت 

 داردا وجود دستشویی

 و حولاه  از اساتفادا  عادم ضارورت   از حاصال  جویی به صرفه توجه با ها کاهش هزینه 

 ا مصرف یکبار دستمال

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

 باا  باا  پوستی مواسته نا بروزواکنشهای میزان جهانی بهداشت سازمان مطالعات طبق بر 

 محلولهاای  از استفادا Hand rub در مؤثر های فرآوردا سایر با مقایسه در الکلی بنیان

 اباشد می کمتر دست بهداشت

 

 :دستور العمل شستشوی دست 

بایاد   hand rubشستشوی دست درموارد اعالم شدا قبل و بعد از ماموریت با صابون یا ماواد  

قبل از هار اقادامی سااعت و انگشاتر ماود را       مرحله انجام گردد 10ثانیه و در  60تا  40به مدت 

   مارج نماییدا

یان  استفادا میکنید نیاازی باه ا   hand rubدست ها را با آب میس نماییدا اگر از محلول  ا1

 آلودگی واضح روی آنها رویت نشوداکار نیست و باید دست ها مشک باشد و 

سای سای از    3روی دسات اساپری نماییادا میازان      hand rubصابون یا مایع کاافی از   ا2

 هرکدام قابل قبول میباشدا

 اآغشته نمایید hand rubدست ها را موب به هم بمالید و کل آن را به صابون یا مایع  ا3

 



19 
 

ا روی دست چپ بمالید و این کار را برای برای دست مقابل نیز تکارار  کف دست راست ر ا4

 کنیدا

 انگشتان هر دو دست را در هم بردا و کف دستان را  به صورت مالشی بشویید ا ا5

 پشت انگشتان را در کف دست قفل نمایید و به صورت مالشی بشوریدا ا6

 دورانی بشوریداهر یک از شست ها را دامل کف دست مخالف قرار دادا و به صورت  ا7

 انگشتان دست را به صورت بسته و دورانی در کف دست مقابل بشوریدا ا8

در این مرحله اگر از صابون استفادا کردا اید دست را با آب کامال آبکشی نماییاد و اگار    ا9

 استفادا نمودا اید منتظر بمانید تا دست هایتان مشک شوداhand rub از

 دستمال کاغذی مشک نماییدابعد از آبکشی دست ها را با حوله یا  ا10

 با همان دستمال شیرآب را ببندیدا ا11

 اکنون دست های شما پاکیزا و عاری از میکروب میباشدا ا12
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 دستکش پوشیدن: 

 بیماران از مراقبت حین در درمانی بهداشتی مدمات دهندا ارئه کارکنان توسط دستکش پوشیدن

 : گیرد می صورت ذیل هدف دو به توجه با

 یاک  از یاا  و بیمااران  باه  کارکناان  دست از ها میکروارگانیسم انتقال از پیشگیری ا1

 ا مدمات یا مراقبت ارائه حین در دیگری به بیمار

 ا کارکنان به بیماران از بیماری انتقال از پیشگیری ا2

 

 ضروریست زیر نکات این به توجه : 

 دساتکش  ) آن مناسب نو  انتخاب و دستکش از استفادا عدم یا استفادا ضرورت 

بیمااران   از مراقبات  یاا  و مادمات  ارائه مختلف های موقعیت ( در استریل یا تمیز

 باشد می تماسی و د استاندارد احتیاطات موازین با منطبق

 بیمااران  از مراقبات  یاا  و مادمات  ارائه حین در نمائید می پیشبینی که زمانی در ، 

 یاا  و بیماار  عفونی بالقوا مواد و ترشحات سایر و مون با دستها آلودگی احتمال

 دستکش بپوشیدا ، دارد وجود آنان ناسالم پوست و مخاطی غشاء

 پوشایدن  عفونات  کنترل و پیشگیری موازین رعایت لحاظ به که باشید داشته بیاد 

 Hand یا و وصابون آب از استفادا با)  دست بهداشت رعایت دستکش ضرورت

rub نمایدا نمی منتفی را ( الکلی بنیان با دست عفونی ضد محلولهای از استفادا با 

 اکنید استفادا بیمار یک از مراقبت یا و مدمات ارائه برای دستکشفقط جفت یک از 

 بیماارو  از مراقبات  حاین  در کاه  درصورتی ، دارید دستکش بدست که هنگامی در 

 تمیاز  موضاع  اسات  بیمارنیااز  آلاودا  ناحیاه  یک در درمانی اقدام یک اتمام از بعد

 را آن یاا  و آوریاد  در را ماود  دساتکش  ، نمائیاد  لماس  را محیط یا و بیمار همان

 اکنید عو 

 ًا نمائید اجتناب دستکش ها مجدد استفادا از که شود می توصیه شدیدا 

 



22 
 

 

 دستکش استریل: از استفادا موارد از مثالهایی 

 زایمان واژینال -

 جراحی اقدامات گونه هر انجام -

 دستکش تمیز از استفادا موارد از مثالهایی: 

 ا بیمار با تما  مستقیم -

 بیمارو دفعی مواد و ترشحات ، بدن مایعات ، مون معر  در گرفتن قرار احتمال -

 ا باشد می بیمار دفعی مایعات به آلودا مشهود بصورت که مواردی و اشیاء

 ا بیمار دیدا آسیب پوست و مخاطی غشاء با تما  -

  مطرنا  و عفونی شدیداً های معر  تما  ارگانیسم در گرفتن قرار احتمال -

 ا اپیدمی اورژانس یا های موقعیت -

 ااا او آنژیوکت کشیدن یا و گذاردن -

 ا وریدی راا بستن یا قطع -

 ا بیماران در واژینال و لگنی معاینات -

 اباز آندوتراشیال های سیستم ساکشن -

 ا بیمار با مستقیم تما  غیر -

 ابیمار معدا از برگشتی مواد تخلیه -

 ا تجهیزات و وسایل کردن تمیز یا جابجایی -

 ا ها پسماند تخلیه یا جابجایی -

 لکاه  ضامن  در یاا  و اشایاء  روی شادا  پاشیدا بدن مایعات ترشحات نمودن تمیز -

 ا البسه گیری

 

 شستشوی پایگاا: دستورالعمل 

 

 باه  که وسایل سایر و مبلمان فرش ها ، دیوارها ، اتا  کف شامل پایگاا به مربوط سطوح 

 باشندا می پایین ریسک دارای عفونت انتقال مطر نظر از باشند می مشک و تمیز ظاهر
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 باعث و بودا الزم ضدعفونی و بهداشتی استانداردهای اجرای برای مناسب و تمیز محیطی وجود

 انتقاال  بارای  را تاری  مناساب  محایط  مرطاوب  وسایل و سطوح ا گردد می پرسنل ماطر اطمینان

 عماومی  بطاور  ضدعفونی مواد اآورند می بوجود ها ارگانیسم میکرو رشد و احتمالی پاتوژنهای

 اگیرند قرار استفادا مورد بایستی ماصی سیاست تحت و شدا کنترل بصورت تنها و نبودا الزم

 باار  هار  بارای  و شدا رقیق صحیح بصورت حتماً بایستی ضدعفونی مواد از استفادا صورت در

 مراحال  انجاام  اشاوند  ریختاه  دور بالفاصاله  اساتفادا  از پاس  و شدا تهیه تازا بصورت استفادا

 برطباق  بایساتی  و بودا(مادمات  نیاروی  امکاان  صاورت  در) پرسنل عهدا به ها پایگاا در نظافت

 داشاته  نظافات  باه  نیااز  کاه  لاوازمی  کلیاه  شدا تدوین پایگاا مسئول توسط که  مشخصی برنامه

 بخاش  هر برای ضدعفونی مواد از استفادا نظر از آن نو  و نظافت این تناوب و گردیدا مشخ 

 اگردد مشخ  کامل بصورت پایگاا از

 

 (کف) زمین نظافت دستورالعمل 

 اساتفادا  باا  عفونت انتقال میزان که باشد می توجه قابل نکته این زمین نظافت با رابطه در 

 از اساتفادا  و نکاردا  پیادا  توجاه  قابل تغییر دترجنت مواد بجای کنندا ضدعفونی مواد از

 ماواد  از اساتفادا  رساد  مای  بنظر کافی طبیعی بطور نظافت جهت معمولی کنندا پا  مواد

 درا  گیارد  انجاام  بایساتی  HIV یاا  HBSشدا شنامته موارد جهت تنها کنندا ضدعفونی

 بایاد  حیااط  یاا   ها راهرو یا پارکینگ زمین روی دیگر ترشحات یا مون مشاهدا صورت

 با کنندا عفونی ضد مواد  به آغشته تی از  آب با شستشو یا دستمال با کردن پا  از بعد

 در شاود  مای  انجاام  مشاک  بصاورت  نظافت که مواردی در اشود استفادا صحیح غلظت

 واکیاوم  هاای  سیساتم  از بایساتی  فات  نظا برای غذا تهیه محلهای یا و همکاران مجاورت

 چاک  بایساتی  دساتگاا  دامل کیسه استفادا بار هر از قبل و گردیدا استفادا( برقی جارو)

 ا باشد پر آن نصف از کمتر و شدا
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 مرطوب نظافت به مربوط دستورالعمل 

 و رنگهاا  و رساوبات  نماودن  برطارف  جهات  مشخ  زمانی فواصل با مرطوب نظافت 

 مرطاوب  منااطق  ساایر  و ها توالت گیردا می قرار استفادا مورد قبیل این از آلودگیهای

 هاا  پایگاا در نظافت این زمانی فواصل ادارند نظافت به نیاز یکبار روزانه حداقل مشابه

 پرسانل  نیارو  وجاود  صاورت  در) پرسانل  توساط  و پایگاا مسئول صالحدید براسا 

 وساایل  ، هاا  ساطل  قبیل از نظافت جهت معمولی جنت دتر موادا میشود انجام( مدماتی

 و تاازا  بصاورت  بایستی و بودا کافی استفادا بایستی سطوح سایر و زمین کنندا تمیز

 در و شادا  نگهاداری  مشاک  بصاورت  و تمیز این به مربوط وسایل گردند تهیه روزانه

 ایان  زیارا  باودا  الزم زماین  کنندا تمیز وسایل نمودن مشکا گردند تخلیه مناسب محل

 بصاورت  آلاودگی  ایان  ولای  شاوند  مای  آلودا منفی گرم های باسیل با براحتی وسایل

 انماید می ایجاد جدی مشکل و شدا منتقل زمین سطح به موقت

 غوطه % 1 سدیم هیپوکلریت محلول در سپس و انجام شستشو کامال ابتدا روش این در 

 مای  مشاک  و شستشاو  کامل بطور مجددا سپس و( دقیقه 30 مدت به حداکثر) شدا ور

 واروناه  بصاورت  شستشاو  از پاس  بایستی ها سطل سریعتر شدن مشک جهتا  گردد

 ناو   بهتارین  ا شاوند  دادا قارار  آویازان  نیاز ( ها تی) زمین نظافت وسایل و گرفته قرار

 کثیاف  و تمیاز  آب بارای  مجازا  بصاورت  سطل دو از که است این استفادا مورد سطل

 ،مشک مرطوب نظافت از پس که میرسد بنظر ضروری نیز نکته این ذکرا شود استفادا

 انتشاار  و هاا  ارگانیسام  میکارو  تکثیار  از جلاوگیری  باه  سطوح سریعتر چه هر نمودن

 ا نماید می کمک عفونت

 

 سقف و دیوارها نظافت دستورالعمل  
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 بسیار عفونت مطر احتمال  باشند سالم و مشک ، صاف تمیز، سطوح این که صورتی رد 

 بایساتی  ظااهری  کثیفای  و آلودگی از جلوگیری ، سقف و دیوارها نظافت ا باشد می پایین

 تجااوز  مااا  24 تاا  12 از نبایسات  معمول بطور فاصله اینا  پذیرد انجام منظم فواصل در

 ریزی برنامه پایگاا مسئول توسط بایستی مطلوب زمانی فاصله است ذکر به الزما  نماید

 در باشد نمی الزم شدا شنامته آلودگی موارد در مگر ضدعفونی مواد از استفاداا  گردد

 با وضدعفونی گردد پا  بالفاصله بایستی آلودا مواد سایر یا مون شدن پاشیدا صورت

  هنگاما  گردد انجام صحیح غلظت با مواد به آغشته دستمال

 

 دیاوار  مراب های قسمتا  شود مشک ممکن حد تا بایستی حتماً سطوح ، دیوارها نظافت

 ا گردند صاف و تعمیر سریعاً بایستی عفونت انتقال احتمال افزایش بدلیل

 

 توالت شستشوی دستورالعمل 

 قابال  بصاورت  کاه  مواردی در بعالوا شوند نظافت بایستی یکبار روزانه حداقل ها توالت 

 جنت دتر محلول از استفادا روتین نظافت جهت است الزامی نظافت نیز باشند آلودا رویت

 اساتفادا  از بعاد  یا و بودا آلودا آشکار بصورت شستن محل که مواردی درا  است کافی

ا  الزامیسات  نماودن  ضادعفونی  باشاند  می گوارش دستگاا عفونت به مبتال که اشخاصی

 با بایستی نشستن محلا  باشد می سدیم هیپوکلریت استفادا مورد کنندا ضدعفونی مایع

 در کننادا  ضادعفونی  ماایع  ریخاتن ا  گاردد  مشاک  اساتفادا  از قبال  و شدا شستشو آب

 اندارد بیمارستانی عفونت میزان کاهش در نقشی هیچ فاضالب

 

 نظافت حمام و سینک ها به مربوط دستورالعمل 

 مادمات  پرسانل  توسط روزانه بصورت حداقل بایستی دستها شستشوی محل و حمامها 

 مناسب ضدعفونی امادا کافیست روتین نظافت برای دترجنت مواد از استفاداا  گردد تمیز

 اثر در سطوح به رساندن آسیب احتمال که مواردی درا  باشد می سدیم هیپوکلریت همان

 ماایع  عفونات  کنتارل  کمیتاه  مشاورت  با توان می وجوددارد سدیم هیپوکلریت از استفادا
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 بار   از بایساتی  سینکها و ها حمام نظافت جهت انمود انتخاب جایگزین کنندا ضدعفونی

 ا شود استفادا نایلونی های

  شادا  آنهاا  شدید آلودگی موجب پالستیکی غیر برسهای یا ای پنبه دستمالهای از استفادا

 گیرد قرار استفادا مورد نباید دلیل همین بها  کند می مشکل را آنها ضدعفونی و

 بایستی ها پارچه شوند می استفادا نظافت برای مصرف چندبار های پارچه صورتیکه در 

 سایکل  دارای کاه  شستشو ماشینهای توسط ترجیحاً)  شدا شسته استفادا بار هر از پس

 هاای  پارچاه  از اساتفادا  گردناد  مشاک  ساپس  و(  شادا  دادا شستشو باشند ضدعفونی

 با ها پارچه از استفادا و باشد می ضروری موری غذا یا و آشپزمانه محل برای مختلف

 ااست نمودا آسان کامالً را جداسازی این مختلف رنگهای

 

 پرسنل بهداشتی دستورالعمل: 

 تیاز  ناو   اجسام رفتن فرو قبیل از پوستی آسیب گونه هر با پرسنل که هنگامی ، 

 سریعتر چه هر بایستی شوند می مواجهااا  و چشم به مونی مواد مستقیم پاشیدن

طباق دساتور    باه  بهداشاتی  اقادامات  کلیاه  و واکسیناسیون انجام و پیگیری جهت

 ا نمایند مراجعه العمل اجسام و  تیز ایالغی از اورژانس کشور

 باه  آنهاا  باردن  از و شادا  نگهاداری  و شسته بیمارستان در بایستی کار لباسهای 

 ا گردد مودداری اکیداً منزل

 و شاود  استفادا جداگانه دستمالهای از تمیز و کثیف سطوح کلیه کردن تمیز برای 

 ا شود مشک کامال و شستشو استفادا بار هر از پس باید دستمال ها

 جاهاای  و یخچالهاا  دامال  سطوح پایگااا،  ، تلفن مثل تمیز جاهای به زدن دست از 

 بیمااری  ایجااد  باعاث  چون ، گردد مودداری اکیداً آلودا دست یا دستکش با تمیز

 شودا می پرسنل تمامی در

 مخصااو  دسااتکش از بایسااتی توالتهااا شستشااوی و زبالااه آوری جمااع باارای 

 شودا استفادا

 سارویس   شستشاوی  هنگاام  در و دساتکش  و مناسب کار لبا  از کار هنگام در

 ا گردد استفادا چکمه از حتماً بهداشتی های
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 قارار  از و شادا  دادا قارار  مخصو  لبا  کمد در بایستی شخصی وسایل کلیه 

 ا گردد مودداری پایگاا قسمتهای سایر وسایل در این دادن

 پایگااا مای   مسائول   عهدا بر فو  موارد انجام حسن بر نظارت مسئولیت:  توجه 

 ا باشد

 

 

 

 و دسات  بهداشات  رعایات  هاای  شایوا  تارویج  جهتمدیریتی  مختلف های ردا مسئولیت 

 :آنها به نسبت کارکنان پذیرش ارتقاء

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

 آلاودگی  به منجر تواند می بیماران به مدمات ارائه ویا مراقبت زمان در که مختلفی موارد 

 آلودگیا از پیشگیری های وشیوا گردد کارکنان در دستها

 ادست بهداشت متفاوت روشهای از یک هر بکارگیری با تؤام مضارت و آموزش مزایا 

 آنانا به مناسب بازمورد دست بهداشت رعایت لحاظ به پایش کارکنان 

 بهداشت موضو  با ارتباط در آنان بین مؤثر همکاری برقراری به نسبت کارکنان تشویق 

 ا دست

 کیفیات  مصاو   در آناان  از دسات  بهداشات  به اقدام به نسبت افزایشکارکنان منظور به 

 ا نمائید دستر  نظرمواهی در بهداشتی مواد

 آیای  کار با دست کنندا عفونی ضد و بهداشتی مواد کافی مقادیر به کارکنان دسترسی از 

 برموردار پوست کنندگی تحریک ماصیت حداقل از که نحوی به مطلوب کیفیت و مناسب

 ا گردید مطمئن ، باشد

 شانامته  واکانش  گوناه  هار  باه  دست کنندا عفونی ضد و بهداشتی مواد انتخاب هنگام در 

 در اساتفادا  ماورد  دستکشاهای  و کنندا مرطوب های لوسیون ، کرم و مواد این بین شدا

 ا نمائید توجه بیمارستان
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 محلاول  حااوی  های افشانه به کارکنان دسترسی سهولت از Hand rub هاای  محال  در 

 نمائیدا کسب اطمینان مدمت)کابین عقب و جلو آمبوالنس دامل پایگاا ( ارائه

 از محلاول  الزم و کاافی  مقادار  ماروج  و هاا  افشاانه  مناسب کارکرد و صحت ، کفایت از 

 ا نمایید کسب اطمینان ها افشانه

 گوناه  هار  یاا  آتاش و  مجاورت در آن محلول اشتعال احتمال به نسبت ها افشانه ایمنی از 

 ا نمائید حاصل اطمینان شعله

 ورزیدا اجتناب صابون پر نیمه های افشانه به صابون مایع افزودن از 

 

 

 :روش اسکراب لوازم تجهیزات و محیط پایگاا 

الزم به ذکر است منظور از دترجنت هرگونه شویندا و پا  کنندا معماول و در دساتر    

 میباشد)تاید, صابون واااا(

 

 زمان وروش اسکراب و ضد عفونی  محلوسیله یا 

حمام ها، ساینک هاا ،محال    

 شستن دست ها ، شیرآالت

بارای نظافات روتاین     )پاا  کننادا(  روزانه تمیز شوند، دترجنت

 کافی است ا

 توالت کف و توالت سنگ

 

 دترجنتا  شود نظافت رویت قابل آلودگی صورت در و روزانه

 روتین کافی است نظافت برای

 تای  نماودن  آغشته+  آلودگی از زمین کردن پا  و جاروکشی زمین کف

 ابتادای  از زیگزاگ بصورت زمین کشی تی محلول با تمیز نخی

 قبل گندزدا محلول با تی کردن آغشته و شستن+  انتها به سطح

 بعدی اتا  کشی تی از

 یاا  AF 50 دکاونکس  عادی, سطوح برای )پا  کنندا(دترجنت ا

آلودا  کف آمباوالنس بعاد از    بخشهای برای سدیم هیپوکلریت
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 ماموریت

 اساپری  ا شاود  پاا   دترجنات  ماادا  و آب باا  هفتگی بصورت در،کلیدوپریزها دستگیرا

 از پاس  تمیاز  پارچه با کردن مشک+  آنها روی محلول نمودن

 دقیقه 15زمان گذشت

 شود گردگیری مرطوب دستمال با هفته هر انبار

 cprجم بگ دارویی و 

 

 

 

 حاداقل  در ، ترشاحات  ساایر  و مون به شدن آلودا درصورت

ودر ماواد ضاد عفاونی باا      ا شاود  انجام گندزدایی ممکن زمان

در غیار ایان صاورتبه صاورت      غلظت مناسب قوطه ور گارددا 

 ماهیانه شستشو گرددا

 ها پردا

 

 

 

 باا  یکباار  مااا  شاش  تاا  ساه  هار  معماوالً  ای پارچه های پردا

 شوند شسته آب و )پا  کنندا(دترجنت

 محتاوی  دساتمال  یاک  باا  یکباار  هفتاه  دو هر کرکرا های پردا

 طاور  باه  مااا  ساه  هر و شود برطرف آن غبار و گرد دترجنت

 اگردد نصب و شسته دترجنت و آب با کامل

 

 ، عکسااااها قاااااب بردهااااا،

 تلویزیون

 

 اشوند گردگیری هفتگی مرطوب دستمال با

 تعویض شود ودر صورت لزوم شسته آن فیلتر یکبار سال هر کولر

 باا  کننادا  ضادعفونی  ماادا  پاشیدن بوسیله کولر مود و گردد

 شودا تمیز دستمال
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 هر روز مرتب و از پتو و ملحفه شخصی استفادا شودا ها تخت

 ماا یک بار شسته شودا 6هر 

 و مااون لکااه کااردن جمااع

 روی از آلاااودا ترشاااحات

 زمین و سطوح

 

 کاغاذی  حوله سپس و ریخته محل روی سدیم هیپوکلریت ابتدا

 پاس  و ریختاه  حوله روی وایتکس مجدداً و کردا پهن آن روی

 قارار  زباله کیسه در و برداشته را آلودا مواد تمام دقیقه دا از

 شویندا مادا با دقیقه دا از پس و ریخته وایتکس مجدداً ، دهید

 ادهید شستشو

 

 اشود شسته سدیم هیپوکلریت با روزانه شویی تی

 

 مرطومی های لوله

 

 

 در سااازی ور غوطااه اینصااورت غیاار در و مصاارف یکبااار

 و آبکشای  مجدداً سپس و دقیقه 15 به مدت پال  53 دکونکس

 ا د شو مشک کامالً تا کردا آویزان

 

 داغ آب با شود می تخلیه ها زباله که کاری شیفت هر پایان در زباله های سطل

 مشاک  و نگهاداری  واروناه  صاورت  به و شستشو دترجنت و

)عفونی و غیار  شاود  کشایدا  جدیاد  زبالاه  کیسه سپس و شود

 عفونی(

 

 آلااودگی صااورت در و ای دورا صااورت بااه بایااد فشارساانج ها سنج فشار
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گوشی فشار سنج قبل از هر بار استفادا باا پنباه    اشود شسته

 الکل تمیز شودا

 

 ماادا  و داغ آب باا  و نماودا  آب را یخچال برفک یکبار هفته هر یخچال

 رجنت دت

 شود شستشو

 ماااااو  -کلیااااد صاااافحه

 – کامپیوتر

 تلفن گوشی

 با سپس و شستشو دترجنت مادا به آغشته دستمال با روزانه

 ا شود ضدعفونی%70روزانه با الکل  70 الکل

 اشود ضدعفونی % 70 الکل با روزانه قیچی – پزشکی گوشی

 الکتریکاای وسااایل – آیفااون

 دیگر

 شاود  پا  نحوی به دترجنت مادا به آغشته دستمال با روزانه

 به مایع که

 نکند نفوذ دستگاا دامل

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

 محلول در یا

 آبکشی سپس و ور غوطه دقیقه 15 مدت به پال  53 دکونکس

 مشک و

 بایاد  نیز الرنگوسکوپ های تیغه نگهداری جعبها شود نگهداری

 شود بررسی

 هااای تیغااه مجاادد آلااودگی موجااب تااا گااردد ضاادعفونی کااه

 انشود الرنگوسکوپ
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 الرنگوسکوپ دسته

 

 

 دترجنت و گرم آب به آغشته دستمال با استفادا بار هر از بعد

 و شدا پا 

 ماون  باا  شادن  آلاودا  یا عفونی بیماران با مواجهه صورت در

 اگردد استریل

 ساکشن رابط - ایروی

 

 مصرف یکبار

 70 الکال  باا  استفادا بار هر از پس و باشد شخصیبهتر است   ترمومتر

 شود نگهداری مشک بصورت و شستشو آب با و تمیز درصد

 افازایش  باعاث  کنندا ترمومتردرموادضدعفونی دائم نگهداریا)

 گرم رشدباسیل های احتمال

 ا(مواهدشد منفی

 

 ماشااین درون دقیقااه 25 ماادت باارای درجااه 71 حاارارت در البسه و ملحفه

 و شسته لباسشویی

 ا شوند گندزدایی سدیم هیپوکلریت با دقیقه 10 مدت به سپس

 بادون  صاورت  ایان  غیار  درا  باشاد  مصارف  یکبار است بهتر ساکشن باتل

 درنظرگرفتن

 و شاود  تخلیه دستشویی دامل روزانه شدا، آسپیرا مقدارمایع

 محلول با

 باا  شستشاو  از بعاد  یا شود مشک و اتوکالو ، شسته دترجنت

 و دترجنت
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 و ور غوطاه  پاال   53 دکاونکس  در دقیقاه  15 مدت به آبکشی

 مجدداً سپس

 ساکشان  درباتل کنندا ضدعفونی ازمایع استفاداا گردد آبکشی

 انمیگردد توصیه

 تمیاز  دساتمال  یاک  باا  بایاد  و ست شستشو قابل غیر مانومتر اکسیژن فلومتر

 الکل به آغشته

 جارم  بار   و دترجنات  باا  آب محفظاه ا شاود  ضدعفونی %70

 و شسته و زدایی

 در و اساات ضااروری یکبااار ای هفتااه شستشااوا شااود مشاک 

 باشاد  مای  تنفسای  دساتگاا  عفونتهای به مبتال بیمار صورتیکه

 اگردد شسته تمیزو باید فلومتر بعدی بیمار برای

 

 در شادن  اساتریل  جهات  آبکشی و دترجنت با شستشو از بعد آمبوبگها

 کامالً مجدد و ور غوطه پال  53 دکونکس یا %2 آلدئید گلوتار

 اشود آبکشی

 از بعاد  صاورت  ایان  غیار  درا  باشند مصرف یکبار است بهتر تراشه لوله

 با شستشو

 شوند اتوکالو آبکشی و دترجنت

 مشک و شستشو از پس ظرف در موجود صابون اتمام از پس مایع صابون ظرف

 شودا آن مجدد کردن پر به اقدام ظرف کردن

 ا
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 محلاول  دامال  دقیقاه  15 مادت  باه  روزاناه  بایاد  نخای  های تی ها تی

 در و باشاند  آویازان  همیشه بایدا گیرند قرار سدیم هیپوکلریت

 دوناو   باا  هاا  تیا شوند نگهداری آزاد هوای در امکان صورت

 شوند می مشخ  ، دسته رنگ

 ( پرسنل اتاقهای)  سفید 1-

 ( آلودا و راهرو ها اتاقهای)  سبز یا آبی 2-

 باه  نیاازی  شوند گردگیری مرطوب دستمال با هفتگی بصورت ها طاقچه و ها قفسه

 ماواد  ساایر  و بدن عفونی مایعات با اینکه مگر نیست گندزدایی

 باالینی  کارهاای  کاه  نواحی درا باشند شدا آلودا عفونی بالقوا

 شود تمیز ، دترجنت و گرم آب با روزانه شود می انجام

 

(BED SIDE )هاای  کنارا 

 تخت

 شود مشک و شدا شسته دترجنت مادا یک با

 آب و دترجنات  باا  صورت این غیر در ، مصرف یکبار ترجیحاً ریسیور

 شود مشک و کشی آب شسته داغ

 

 بااا و شسااته دترجناات و آب بااا روزانااه و بعااد از ماموریاات  برانکارد

 ا شود اسکراب دکونکس

 دساااتگاا لیدودساااتبندهای

 نوارقلب

 

 شود ضدعفونی تمیزوباالکل بعدازاستفادا
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ای  شیشاه  ودرهاای  شیشه

 آمبوالنس

 

 تمیزشوند روزانه

 سردکن آب

 

 شوند نظافت روزانه

 کتترساکشن

 

 گردد تعویض هربارساکشن باشدوجهت یکبارمصرف

 گالیپاتها

 

 هفتگاای و ضاادعفونی و شستشااو روزانااه و دارباشااند درب

 شوند اتوکالو

بهتر است از پک های یک بار مصرف اساتفادا شاود  در غیار     ست زایمان

 شاود  استفادا ست پیچیدن برای الیه2 عددپارچه2این صورت 

گاردد روی سات حتماا ماوارد      استریل مجددروز  7-14 هر و

تااریخ بساته شادن سات قیاد شاود و ناام         دامل آن قید شود 

و در صاورت بااز   شخصی که سات را بساته مشاخ  باشاد     

 چک مجدد انجاام شادا و اساتیریل گارددا    شدن یا میس شدن 

+  ابازار  کامال  کشای  بر  با آلودگی زدودن و آب با شستشو

+   دقیقاه   instrument15 (2) % محلاول  در ساازی  ور غوطه

 در نماودن  استریل+  ابزار کردن پک+  نمودن مشک+  آبکشی

 ا تمیز و مشک محل در نگهداری و اتوکالو دستگاا
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 :مدیریت پسماند ها و مواد زائد 

  زباله های غیر عفونی: زباله های شبه مانگی میباشد که که به صورت زباله های تر و

در سااعات   در کیسه های مشکی جمع آوری گاردد  مشک و کاغذ جدا سازی شدا و

در پایگااا هاای   پایانی شب توسط شهرداری جمع آوری و از پایگااا ماارج میگارددا   

جادا ای و دور افتادا زباله ها به نزدیک ترین دا یا شهر منتقال گرددایاا باه صاورت     

 اصولی دفن یا سوزاندا شودا

 

          زباله های عفونی:بعلت امکان آلودگی بیشاتر نسابت باه زبالاه هاای غیار عفاونی باه

نیاز دارنداموارد تیز و برنادا شاامل نیادل, تیا. واااا بایاد       مراقبت و مدیریت بیشتری

سفتی باکس ایمن و استاندارد جمع آوری گرددا گاز های مونی و مواد آغشاته   دامل

به ترشحات بیماران و سایر زباله ها مثل پوکه های دارو آنزژیوکت فاقد نیدل  وااا که 

ممکن است آلودا باشند دامل کیسه های زرد رنگ جمع آوری شدا و تحویال مراکاز   

 سوز استاندارد امحاء گرددادرمانی شوند تا توسط دستگاا های زباله 

 :لیست زباله های عفونی 

 ست سرم, ست مون, کیسه مون و هر شیءآلودا به مون بیمارا 

 انوا  سوند ها و تمامی پد های آلودا به مون مدفو  و هر نو  ترشح دیگربدن 

 قسمت پالستیکی آنژیوکت 

 )کلیه وسایل مصرفی بعد از پانسمان و رگ گیری)چسب  و پنبه واااا 

 دستکش استفادا شدا توسط همکاران 

 مایعات و مواد باقی ماندا از زایمان و موارد آغشته به آنا 

 

 و ساوزن  سار  فارورفتن ) پرسانل  مطرناا   تماساهای  از پس اولیه اقدامات دستورالعمل 

 (مخاط و چشم به بیمار ترشحات شدن پاشیدا
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ابالغی اورژانس کشور در صورت برمورد با موارد مواجهات شغلی پر مطر از دستورالعمل 

 در این مصو  پیروی کنیدا

 

 ایمن تزریق موارد رعایت 

 ا  دهید شستشو صابون و آب با نراآ ابتدا تزریق محل بود کثیف صورت در -1

 ا  کنید عفونی ضد ای دایرا بصورت الکل پنبه با را تزریق محل -2

 

 ا نکنید استفادا شدا آمادا قبل از الکل پنبه از هرگز -3

 انکنید پر را  safety box حجم 3/2 بیش -4

 از بایاد  بااکس  سفتی روز 3 عر  درا نمایید درج را تاریخ باکس سفتی از استفادا موقع -5

 ا  گردد مارج                         دور

 ا ،ببندید دفع برای حمل از قبل را شدا پر های safety box درب -6

7-    Safety boxاندهید قرار مجدد استفادا مورد یا نکنید مالی ، نکنید باز دوبارا را پر 

 پرسنل تمام اکنید مودداری یونیفورم جیب یا دست در نو  تیز و برندا وسایل از حمل    توجه:

 تیاز  ناو   اجساام  از اساتفادا  موقاع  needle cuter   یاا  safety box داشاتن  همراا به ملزم

 باکس های لیوانی استفادا گردداهستنداکه بهتر است دامل جم بگ از سفتی 

 :پروندا سالمت شغلی پرسنل 

( بارای صایانت نیاروی انساانی و مناابع ماادی کشاور رعاات         85بر اساا  قاانون کاار )ماادا     

دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظات فنای )جهات تاامین حفاظات فنای( و وزارت       

 بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوین میشوند برای کلیه کارکنان الزامی می باشدا 
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این قانون شاغلین در آنها به اقتضای نو  کار در معار  باروز    85کلیه واحد های موضوعمادا 

بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پروندا پزشاکی تشاکیل دهناد و    

حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی و درمانی از آنها معاینه و آزمایش های الزم به عمال  

 مربوطه ضبط نماینداآورند و نتیجه را در پروندا 

 :نحوا تشکیل پروندا بهداشتی 

 همراا داشتن یک قطعه عکس 

  پر کردن فرم سه برگی مخصو 

 انجام معاینات دورا ای ساالنه 

 

 انجام آزمایشات تشخیصی ویرال و روتین 

 جهت پرسنل مدماتی و فنی گرفتن کارت سالمت و تمدید سالیانه آنا 

 

  کار:در حین  نکاتی چند در مصو  ایمنی 

 ضامن سالمتی شماستا استفادا از وسایل حفاظت فردی 

   و ااارا , ماساک  پوشش های ایمنی حافظ جان شماستا)کاور ,کالا ,عینک ,چکماه

 در موارد ما  استفادا نماییدا

 استفادا از دارو نوشابه های الکلی و مواد مخدر در حین کار ممنو  میباشدا 

 ارانتان سیگار نکشیدا در محیط کار برای حفظ سالمت مود و همک 

 تلفن های ضروری و مروجای  ,ازمحل وسایل آتش نشانی و طریقه استفادا از آن

 های  اضطراری محل کار مود مطلع باشید پیش از آنکه به آنها نیاز پیدا کنیدا

   بر  مادم شماست ولی میتواند قاتل شما هم باشدا گزارش به موقع معایب برقای

 ایجاد محیط امن میباشدا در همان لحظه یکی از موارد

     در صورت مشاهدا هر گونه حادثه ای در شبکه بر  یا مرابای سایم و اتصااالت

دستگاا ها و تجهیزات مراتب را با افراد متخص  و تعمیر گاا های مجااز اطاال    

 دهید 
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 کابل کشی غیر اصولی منجر به آتش سوزی میشودا 

  بگیریداموقع حمل بار سنگین حتما از نفر دوم کمک 

 مساوی با حادثه استا ,شتاب زدگی و بی نظمیغرور و بی دقتی 

 نظم و ترتیب در محل کار الفبای ایمنی میباشدا 

 حی االمکان در رانندگی از قوانین پیروی کنیدا 

 عدم دید کافی در هنگام حمل و نقل حادثه آفرین میباشدا 

 الزم را دیدا باشیداباشد وارد نشوید مگر آموزشات  در صحنه هایی که امن نمی 

 بر روی سطوح نا هموار و لغزندا با احتیاط راا برویدا 

 در محیط های اداری از نور مناسب استفادا نمایید و نور نباید میرا کنندا باشدا 

 از باز کردن هم زمان چند فایل پرهیز نماییدا 

 یدانردبان ایمن استفادا نمایبرای برداشتن وسایل از بلندی از چهار پایه یا 

  دسیبل باشد ا برای منثی نمودن  40میزان صدا در محیط های اداری باید حداکثر

 صدا از مصالح مخصو  و پنجرا های دو جدارا استفادا شودا

 عصبانیت و ایمنی با هم سازگار نیتتندا از تکنیک های کنترل مشم استفادا کنیدا 

  ها مرتبا جماع آوری  برای جلوگیری از آتش سوزی باید کاغذ های باطله و زباله

  شوندا

         بی توجهی به دساتورالعمل هاای ایمنای و بهداشات یعنای اساتقبال از حاوادث و

 بیماری هاا

 شومی های بیجا در حین کار ممنو  میباشدا 

 اگر مسُولیت کاری به شما واگذار شدا آن را مود سرانه انجام ندهیدا 

 

 

 

 "هموارا موفق و پیروز و سالمت باشید"
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