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 با عرض خوشامد گویی و خیر مقدم خدمت جنابعالی

 

بدددددداتخل کنتددددددرل امیددددددد واریددددددو شدددددداهد تددددددعش روز افددددددزون شددددددما در همدددددده عرصدددددده هددددددا 

 عفونت بیمارستان باشیو

کددددددده ابتددددددددا از جنابعدددددددالی دعدددددددوت میادددددددود جهدددددددت انجدددددددام تسدددددددتهای ایمنولدددددددو ی در 

بصددددددورت رای دددددددان در آزمایاددددددد اه جهددددددت پرسدددددددنل بیمارسدددددددتان انجددددددام میادددددددود ا ددددددددام 

نماییددددددد و جهددددددت تکمیددددددل پرونددددددده بهداشددددددتی نددددددزد پرسددددددتار کنتددددددرل عفونددددددت مراجعدددددده 

ات توسدددددک پزشدددددک کنتدددددرل عفوندددددت بدددددا مراجعددددده نمدددددوده و پدددددن از رویدددددت نتیجددددده آزمایاددددد

انجدددددام واکسیناسدددددیون بددددده  نسدددددبت بددددده بددددده پرسدددددتار کنتدددددرل عفوندددددت در صدددددورت ضدددددرورت

 شددواحد واکسیناسیون مستقر در درمان اه معرفی خواهی
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 فونت های بیمارستانیع

 (nosocomial infection)  دچددددار نبددددوده  در زمددددان بسددددتری بددددودن بدددده آنعفددددونتی اطددددع  مددددی شددددود کدددده بیمددددار بدددده عفونددددت بیمارسددددتانی

آن هدددو نبددددوده باشددددد. و یددددا  سدددداعت بعدددد از پدددددیرش بیمددددار در بیمارسدددتان ایجدددداد مددددی شدددود بدددده شددددر  انکددده در دوره کمددددون 72تددددا  48اسدددت و 

درصددددد عفونددددت هدددددای  50تددددا  25روز( پددددن از تددددرخیل بیمددددار ر  میدهددددد.   30-10ماننددددد زخددددو هددددای جراحددددی طددددی دوره ای مادددد ل از  

 جراحی پن از ترخیل ظاهر میاود.( زخو

درصددددورتیکه بدددددنبال اعمددددال جراحددددی در بدددددن بیمدددداران جسددددو خددددارجی گداشددددته شددددود عفونددددت بیمارسددددتانی میتوانددددد تددددا یکسددددال پددددن از 

این وندددده اعمددددال بدددده و ددددو  بییوندددددد. عفونددددت هددددای بیمارسددددتانی یددددک ماددددکل جدددددی مراکددددز بهداشددددتی درمددددانی مددددی باشددددند و هرسدددداله هزیندددده 

را بدددده بیمدددداران و مراکددددز بهداشددددتی درمددددانی تحمیددددل میکننددددد. درحددددال حاضددددر در کاددددورهای پیاددددرفته میددددزان ایددددن عفونددددت هددددا هددددای زیددددادی 

بددددداتترین آمدددددار عفوندددددت بیمارسدددددتانی در % ت مدددددین زده میادددددود. 25% مدددددوارد بسدددددتری و در کادددددورهای درحدددددال توسدددددعه حددددددود  10حددددددود 

بیمارسددددتانی در یددددک مرکددددز بهداشددددتی درمددددانی ناددددان دهنددددده کیفیددددت خدددددمات میددددزان عفونددددت اینمرکددددز متعلددددق بدددده ب دددد  سددددوخت ی اسددددت 

 ارئه شده در آن مرکز می باشد.

 اهداف کلی کمیته کنترل عفونت بیمارستانی عبارتند از:

  هدددددای بدددددا بکدددددارگیری اسدددددتانداردها در مقابلددددده بدددددا انتادددددار عفونتپرسدددددنل درمدددددانی و  یدددددر درمدددددانی ارتقدددددار مهدددددارت علمدددددی و عملدددددی 
 بیمارستانی 

  کدددداه  میددددزان عفونددددت بیمارسددددتانی از طریددددق بررسددددی، تجزیدددده و تحلیددددل مددددوارد عفونددددت بیمارسددددتانی و مندددداب  احتمددددالی عفونتهددددا و
 و یا رف   نوا ل موجود حدف  ارتقار سیستو مرا بت بهداشتی و درمانی در جهت

 زا در بیمارستانو و سایر مراکز مرتبک با بیمارستان بر اساس امکانات موجود  پیا یری از بروز و انتاار عوامل عفونت 

 اعضار کمیته  :

 :هسته مرکزی 

  پژمان عاطفی من   ( و یا مدیر بیمارستان  آ ای حمید چناری رئین بیمارستان  دکتر)  
  کنترل عفونت  دکتر علی فراهانی مت صل عفونی ( ریاست 
 یبا ابراهیمیان کارشناس پرستاری پرستار کنترل عفونت  فر 
  :زیر گروه کمیته 
   سوپروایزر و یا نماینده ایاان  ،(  خانو نجفی پور مدیر پرستاری    
  پورمند (مسئول بهداشت محیک  خانو 
 ) مسئول خدمات  آ ای عرب 
 جاریانی مسئول امور دارویی  دکتر )                               
  بر حسب ضرورت و مسئولین ب اها  

 



 

 بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        

 
  

 

 

 

5 
 

 تعالیت ها و آموزش های کنترل عفونف

 :برنامه ریزی و تعیین خک مای های  بیمارستان در رابطه با کنترل عفونت و ارائه اطععات تکنیکی در این زمینه-الف

 مرا بت از بیماران در مقابل عفونتهاي  بیمارستاني  .1
 مرا بت از پرسنل در مقابل عفونتهاي بیمارستاني  .2
 آموزش مهارتي پرسنل  .3
 رعایت بهداشت دستها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت  .4
 پیا یري و کنترل بروز و شیو  عفونت بیمارستاني  .5
 ن هداري و مرا بت ا عم پارچه اي  .6
 نظارت بر دف  پسماندها  عفوني ،خون و مایعات بدن ( .7
 ل دف  اجسام تیز و برنده پیا یري از عفونتهاي منتقله از راه خون میان کارکنان شام .8
 مدیریت بیمارانیکه دچار نقل ایمني هستند . .9

 پیا یري از عفونت محل جراحي  .10
 نظارت بر ری تن مایعات خطرناك  .11
 استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي  .12
 خک ماي ایزوتسیون شامل اداره و گزارش بیماراني با بیماریهاي واگیر احتمالي  .13
مجدددداري تنفسددددي کدددده از طریددددق انتوباسددددیون ، حمایددددت تنفسددددي بددددا ونتیعتددددور یددددا تراکیوسددددتومي ایجدددداد شددددده پیادددد یري از عفونددددت  .14

 باشد .
 ا دامات درماني و اسکوپیهاي مربو  به بیمار  مانند کاتتریزاسیون ورید مرکزي و کاتترهاي ادراري ( .15
 نظافت و پاکسازي بیمارستان  .16
 ند زداها نظارت بر بکار گیري ضد عفوني کننده ها و گ .17
تهیدددده کاددددت و دوره انجددددام آن در  الددددب نظددددام مرا بددددت و مصددددوبات کمیتدددده کنتددددرل عفونددددت بیمارسددددتان  مندددداطقي چددددون اتددددا   .18

 ژه و  یره ( عمل اتا هاي نوزادان ، واحد مرا بت وی
مددددداخعت رعایددددت نظددددام مرا بددددت عفونتهدددداي بیمارسددددتاني  جمدددد  آوري ، تجزیدددده و تحلیددددل داده ، ارایدددده  پددددن خورانددددد ، طراحددددي  .19

 و اجراي آنها در  الب برنامه ها و طرحهاي عملیاتي زمانبندي شده (
 

 نت:کنترل ،ارزیابی و نظارت در اجرای مقررات وض  شده در رابطه با  کمیته کنترل عفو-ب

 کنترل وسایل و تجهیزات بیمارستان در اتا  عمل ،آشیزخانه ،رختاوی انه و.... .1

 کنترل و ارزیابی روش ضدعفونی و گندزدایی موجود در بیمارستان و نحوه بکارگیری آنها توسک پرسنل  .2

  ICU ب اهایکنترل و ارزیابی روشهای درمانی ،تا یصی و تهاجمی بویژه در .3

 کنترل و ارزیابی روشهای موجود نظافت در  سمتهای م تلف بیمارستان  .4

 کنترل و ارزیابی روشهای جداسازی بیماران  .5

 تدوین وتوسعه برنامه های آموزشی مرتبک با کنترل عفونت در بیمارستان :-ج

 بمنظور کاه  عفونت در زمینه استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات در  سمتهای م تلف بیمارستان  پرسنل آموزش  .1
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 آموزش بهداشت به کارکنان بیمارستان در جهت کاه  موارد آلودگی  بطور معمول و در زمان همه گیری(  .2

 آموزش پرسنل در زمینه روشهای گندزدایی تجهیزات و لوازم ( .3

 آموزش پرسنل در زمینه رعایت بهداشت محیک بیمارستان .4

 آموزش پرسنل در زمینه رعایت شرایک آسیسی و شستاوی دست  .5

 :تهیه ، تجزیه و تحلیل و اععم گزارشات مربو  به پیا یری  و کنترل عفونت  -د

 یه شده توسک پزشک ،اپیدمیولو یست و یا پرستار کنترل عفونت اگزارشات ار تجزیه و تحلیل .1

 بیماریهای  ابل گزارش به مرکز بهداشت  رب گزارش  .2

 رزه با بیماریها و یا کمیته مرکزی کنترل عفونتامبکار کمیته به مراکز مافو  به عنوان مثال اداره کل گزارش  .3

 :مای بیمارستان در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی  بر راری سیستو مرا بت وارزیابی و. تحقیقات دوره ای در رابطه با کارایی خک-و

 ارزیابی موارد مثبت عفونت بیمارستانی از موارد کاذب آن  .1

 انجام تحقیقات و مطالعات به منظور یافتن مناب  احتمالی عفونت و بررسی آنها و تهیه ابزار تا یصی عفونت بیمارستانی  .2

موزشهای کنترل عفونت  آ

 رعایت بهداشت دستها .1
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 مهمتددددرین عامددددل انتقددددال عفونددددت هددددای بیمارسددددتانی دسددددت آلددددوده اسددددت. بددددا شسددددتن مکددددرر و صددددحیح دسددددت هددددا بددددا آب و صددددابون آلددددودگی
هددددا، سددددلول هددددای مددددرده و بدددداکتری هددددای موجددددود روی پوسددددت شسددددته میاددددوند. شستاددددوی صددددحیح دسددددت هددددا بهتددددرین راه پیادددد یری از 
انتقددددال عفونددددت هددددا اسددددت. پوشددددیدن دسددددتک  بدددده هددددی  عنددددوان جددددای زین شسددددتن دسددددت نمیاددددود. شسددددتن دسددددت هددددا موجددددب پیادددد یری 

 . ل به سایر همکاران و از بیمار به بیمار دی ر می گردداز انتقال عفونت از بیمار به پرستار و بالعکن همچنین از پرسن

            

 

 شستن دست در موارد ذیل الزامی می باشد:
 بل و بعد از مرا بت های پرستاری و پزشکی  
 پن از تماس با خون، ترشحات و مایعات دفعی و پانسمان و وسایل آلوده بیمار 
  مرا بت از بیماران عفونی و یا مستعد عفونتپن از 
 بل از تماس با  دا یا داروی بیمار  
 پن از تزریق جهت بیمار   
 بل از انجام پروسجیرهای درمانی     

 پنج مو عیت الزامی جهت بهداشت دست به  رار ذیل است : تر  به عبارت صحیحمی توان گفت  و  

 

'''Clean Care is Safer Care, 
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بعددددد از هددددر ا دددددامی کدددده خطددددر تمدددداس بددددا ترشددددحات بیمددددار را -3                پروسددددیجر  بددددل از انجددددام  -2                         بددددل از لمددددن بیمددددار -1
 داشته باشد 

 بعد از لمن محیک اطراف بیمار  -5                        بعد از لمن بیمار  -4

 بهداشت دست

و تعویض باشند و طوری نصب گردند که به سهولت توسک م  و آرنج  ابل استفاده باشد. استفاده از ظروف حاوی صابون مای  باید به راحتی  ابل شستاو 
 % جهت حدف باکتریها و بیاتر ویروسها توصیه می گردد. همیاه ناخن ها را کوتاه ن ه دارید و از وسایل زینتی استفاده نکنید.70الکل 

 تا از خین شدن و آلوده شدن یونیفرم پیا یری گردد.هن ام شستن دست بایستی از دستاویی فاصله گرفت -1
 وندشابتدا حلقه و ساعت بیرون آورده -2

.

 

 روش ضدعفونی دست با محلول الکلی

 

روش شستشوی دست با آب و صابون
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقداری محلول ضد عفونی کننده روی دستها میریزیم

 
   
 

 
 
 

 شیر آب را باز نموده دستها را به مایع دستشویی آغشته می کنیم

 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 

   
 کف دستها                                                                              پشت دستها                                                                                    ن بین انگشتا                                                   

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 پشت انگشتها                                                                                                                                                                      انگشت پنجم زیر ناخنها

دستها را در شش مرحله با محلول ضد عفونی کننده و یا مایع دستشویی آغشته مینماییم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
              

 با آب میشوییم "با همان دستمال شیرآب را میبندیم  دستها را با یک دستمال خشک میکنیم دستها را کامال             
 

 

 

  ثانیه                30-20 ثانیه                                                                                                                                             40-60

 

           
 
   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

بیمارستان شهدای یافت آباد  

 دفتر بهبود کیفیت

 
 



 

 بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        

 
  

 

 

 

9 
 

 ایمن تزریقات

 :مقدمه-1

 ومسددددئولیت باشد،رسددددالت مددددی بیمدددداران سددددعمت سددددطح وارتقددددار جددددان نجددددات کدددده درمددددانی خدددددمات ازارائدددده  ددددایی هدددددف بدددده باتوجدددده
 خطددددر کدددداه  درراسددددتای درمددددانی واسددددتانداردهای عفونددددت وکنتددددرل پیادددد یری مددددوازین بررعایددددت مبنددددی درمددددانی بهداشددددتی کارکنددددان

 مددددی محقددددق ایمددددن تزریددددق اسددددتانداردهای بارعایددددت ازآن ب اددددی کدددده یابددددد مددددی فزونددددی سددددعمت ازخدددددمات منتقلدددده هددددای عفونددددت انتقددددال
 .گردد

معنای تزریقی است که: 1-1 به  ایمن   :تزریقات 

 .آسیب نزند(بیمار به دریافت کننده خدمت  -1

 .کارکنان خدمات بهداشتی درمانی صدمه ای وارد نسازد/به ارائه کنندگان  -2

 .پسماندهای آن باعث آسیب وزیان درجامعه ومحیک زیست ناود -3

و ددددای   هاوان ددددل هددددا شددددده وتزریقددددات  یددددرایمن مددددی توانددددد سددددبب انتقددددال انددددوا  پدددداتو ن هددددا از جملدددده ویددددروس ها،بدددداکتری ها، ددددار  
اسدددددتفاده مجددددددد ازسدددددرنا وسرسدددددوزن بیمددددداران .ناخواسدددددته ای ازجملددددده آبسددددده ویددددداواکن  هدددددای توکسدددددیکی رادرپدددددی داشدددددته باشدددددد

براسددددداس .  دددددرار مدددددی دهدددددد( ازطریدددددق ویدددددال دارویدددددی آلدددددوده  ویا یرمسدددددتقیو (ازطریدددددق وسدددددایل آلدددددوده  رادرمعدددددرض عفوندددددت مسدددددتقیو
میلیددددون تزریددددق باهدددددف درمددددانی 16000اددددورهای درحددددال توسددددعه ودرحددددال گدددددر سددددالیانه مطالعددددات سددددازمان جهددددانی بهداشددددت درک

درصدددددد تزریقدددددات بددددده منظورارائددددده خددددددمات  5-10(تزریدددددق بددددده ازای هرفدددددرد 4/3بددددده طورمیدددددان ین  ویابهداشدددددتی تجدددددویز مدددددی شدددددود
اکثریددددت ایددددن تزریقددددات درصددددد تزریقددددات بدددده منظورارائدددده خدددددمات درمددددانی تجددددویز مددددی شددددوندواین درحددددالی اسددددت کدددده 90بهداشددددتی و

کدددده  در کاددددورهای در حددددال توسددددعه و در حددددال   براسدددداس   مدددددل هددددای ریاضددددی  سددددازمان جهددددانی  بهداشددددت.  یرضددددروری مددددی باشددددند
درصددددد مددددوارد  B   32میلیددددون مددددورد از مددددوارد جدیددددد مبتعیددددان بدددده  هیاتیددددت   21مددددیعدی انجددددام شددددده اسددددت ابددددتعر  2000گدددددر در سددددال 

(  درصددددد مددددوارد جدیددددد ایددددن بیمدددداری کددددل  C   40میلیددددون مددددورد از مددددوارد جدیددددد مبتعیددددان بدددده هیاتیددددت  2عر     ، ابددددت( جدیددددد ایددددن بیمدددداری 
را بددددده تزریقدددددات  یدددددر ایمدددددن ارتبدددددا  ( درصدددددد مدددددوارد جدیدددددد ایدددددن بیمددددداری  5 مدددددورد از مدددددوارد جدیدددددد مبتعیدددددان بددددده ایددددددز  260000و 

درصددددد 39و HIVدرصددددد مددددورد 4/4رکنددددان بهداشددددتی درمددددانی منجددددر بددددهمیدهنددددد، ابددددتع بدددده عفونددددت هددددای منطقدددده از راه خددددون در میددددان کا
HBV وHCVبنابراین تکنیک ها وروش های استاندارد تزریقات،ایمنی کارکنان وبیماران را تضمین می نماید.شده است. 

منتقله ازراه خون :2-1  :انتقال ویروس های 

پدددداتو ن هددددایی نظیددددر . بیمدددداری زا وحجددددو ونددددو  مواجهدددده داردخطددددر انتقددددال عفونددددت هددددای منتقلدددده ازراه خددددون بسددددت ی بدددده نددددو  عامددددل 
HBC,HBVوHIVممکن است با آلودگی های نامحسوس نیز منتقل شوند. 

بیمددداری هدددای  ابدددل انتقدددال نظیدددر ماتریدددا نیدددز ازطریدددق خدددون منتقدددل مدددی شدددونداما بدددرای انتقدددال نیازمنددددحجو زیدددادی ازخدددون مدددی باشدددند 
 .می شودلدا از م اطرات ضمن انتقال خون محسوب 
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 :Bویروس هیاتیت-1

HBVبدددددن بیمددددار مبددددتع ممکددددن اسددددت بدددده افددددراد سددددالو   ازطریددددق مواجهدددده بافددددت زیرپوسددددتی ویددددا م اطددددات بدددداخون آلددددوده ویاترشددددحات
 .عفونت می تواند ناشی از مواجهه نامحسوس واز طریق خراشیدگی ها ویا زخو ویا سطوح م اطی اتفا  افتد. منتقل شود

جداشددددده وعفونددددت آن بدددده ا بددددات semenمددددزمن مددددی باشددددد ازسددددرم ،بددددزا  وBکدددده مبیدددددابتعر بدددده هیاتیددددت Bآنتددددی  ن سددددطحی هیاتیددددت 
ویدددددروس درمحدددددیک بددددده . بیادددددترین  لظدددددت رادرسدددددرم داراسدددددت و لظدددددت آن دربدددددزا  ومدددددای  سدددددمن کمتدددددر اسدددددت HBV.رسدددددیده اسدددددت 

ابددددتعر بدددده عفونددددت . مانددددد روز دردمددددای اتددددا  درروی سددددطوح درمحددددیک زنددددده بددددا ی مددددی7طددددور نسددددبی پایدددددار مددددی باشدددددوبه مدددددت 
، درمیددددان کارکنددددان خدددددمات بهداشددددتی درمددددانی Bبعددددد ازفددددرورفتن سرسددددوزن آلددددوده بدددده خددددون یددددک منبدددد  مثبددددت هیاتیددددت  Bهیاتیددددت 

 -PEP (POST  -EXPOSURE درصددددددددد اسددددددددت کدددددددده البتدددددددده مددددددددداخعت فددددددددوری ومناسددددددددب براسدددددددداس مددددددددوازین 62-23
PROPHILAXIS)ن تمددددددامی کارکنددددددان خدددددددمات بهداشددددددتی درمددددددانی ومنجملدددددده خطددددددر ابددددددتعر راکدددددداه  مددددددی دهد،لدددددددا واکسیناسددددددیو

 .الزامی بوده  بل ازاشتغال آنان درواحدها وب   های بالینی توصیه می شود Bکادرخدماتی برعلیه هیاتیت

 :Cویروس هیاتیت .2

 HCV. کمتراسددددت HBVانتقددددال آن بدددده نسددددبت . ازطریددددق مواجهدددده بافددددت زیرجلدددددی بدددداخون آلددددوده منتقددددل مددددی شددددود HCVبدددده طوراولیدددده 
 انتقددددال بیمدددداری ازطریددددق خددددون آلددددوده بدددده ا بددددات رسددددیده اسددددت. سدددداعت زنددددده بددددا ی مددددی مانددددد 16-23مدددددت حدددددا ل  درمحددددیک بدددده 

 .وازطریق مواجهه پوست ناسالو ویا م اطات باخون آلوده به ندرت وجود دارد

3.HIV 

و سددددر ( انتقددددال خددددون و یددددا تزریقددددات  یددددر ایمددددن از طریددددق تمدددداس جنسددددی ، انتقددددال عمددددودی و یددددا مواجهدددده بددددا خددددون آلددددوده  HIVانتقددددال 
 HCVیدددددا  HBVدر محدددددیک و  ابلیدددددت انتقدددددال آن بددددده نسدددددبت  HIVمانددددددگاری . سدددددوزن و سدددددرنا مادددددترت بدددددین معتدددددادان اتفدددددا  مدددددی افتدددددد

ترشددددحات و مددددواد ترشددددحی بدددددن بیمدددداران ماددددتمل بددددر خددددون، سددددایر ترشددددحات بدددددن، مددددای  سددددمن و ترشددددحات وا ینددددال کدددده . کمتددددر اسددددت
د خددددون آلددددود مددددی باشددددند در صددددورت تمدددداس بددددا جراحددددات بافددددت زیددددر جلدددددی،  اددددار م دددداطی و پوسددددت سددددالو بددددرای بدددده طددددور ماددددهو

درصددددد و بددددرای  3میددددان ین خطددددر انتقددددال بعددددد از مواجهدددده زیددددر جلدددددی بددددا خددددون آلددددوده  . کارکنددددان م دددداطره آمیددددز محسددددوب میاددددوند
 .درصد ت مین زده می شود 9تماس  اار م اطی 

مای های : 4-1  :پیا یرانهخطی 

در برخدددددی از . خددددددف تزریقدددددات  یدددددر ضدددددروری بهتدددددرین روش پیاددددد یری از عفوندددددت هدددددای ناشدددددی از تزریقدددددات  یدددددر ضدددددروری اسدددددت
در صددددورتی کدددده درمددددان مددددو ر از سددددایر طریددددق ممکددددن باشددددد بدددده . درصددددد تزریقددددات  یددددر ضددددروری محسددددوب مددددی شددددوند 70کاددددورها 

 .قال ، به عنوان روش ارجح و مورد توصیه استمنظور کاه  امکان مواجهه با خون و موادعفونی و خطر انت

جهدددددت حفاظدددددت کارکندددددان و بیمددددداران بسدددددیار حدددددائز اهمیدددددت  Bواکسیناسدددددیون کارکندددددان خددددددمات بهداشدددددتی درمدددددانی علیددددده هیاتیدددددت 
 ..است

 :بهترین روش ها در انجام تزریقات: 2

 :اصول ایمنی کلی در انجام تزریقات: 1-2

 رعایت بهداشت دست 
  موا   ضروریپوشیدن دستک  در 
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 استفاده از سایر وسایل حفاظت فردی یک بار مصرف 
 آماده سازی و ضد عفونی پوست 

 رعایت بهداشت دست: 2-1-1

بهداشددددت دسددددت وا ه ای کلددددی اسددددت کدددده بدددده شستاددددوی دسددددت هددددا بددددا آب و صددددابون و یددددا بددددا اسددددتفاده از مدددداده ضددددد عفددددونی ، محلددددول 
 .می شودهای ضد عفونی و یا ضدعفونی  بل از جراحی اطع  

 دستک : 2-1-2

در ضددددمن ارائدددده ا دددددانات مرا بتددددی، تا یصددددی و درمددددانی، در صددددورتی کدددده احتمددددال مواجهدددده بددددا خددددون و یددددا فددددرآورده هددددای خددددونی میباشددددد 
 .کامع اندازه دست خود استفاده نمایند  الزامی است کارکنان از دستک  تتکن ، بدون تتکن ویا تمیز

 :راهنمای عملی استفاده از دستک 

   بددددالقوه عفددددونی بیمدددداران   در زمددددانی کدددده احتمددددال تمدددداس مسددددتقیو بددددا خددددون و یددددا سددددایر مایعددددات و ترشددددحات بدددددن و بددددزا ) ،
 .استفاده نمایید . اندازه دستتان می باشد " وجود دارد از دستک  یک بار مصرف  یر استریل که کامع

 در زمان انجام تزریق و یا خون گیری 
 ائدددده دهنددددده خدددددمت بدددده دلیددددل ابددددتعر بدددده اگزمددددا و یددددا خاددددکی و تددددرت خددددوردگی سددددالو در صددددورتی کدددده پوسددددت دسددددت فددددرد ار

 .نیست 
  در صورتی که پوست بیمار به دلیل ابتعبه اگزما و یا سوخت ی و یا عفونت سالو نیست. 
  لددددیکن از آن جددددا کدددده پوشددددیدن دسددددتک  هددددی  گوندددده حفدددداظتی در  بددددالneedLe-stick  و یددددا سددددایر زخددددو هددددای سددددورا  کننددددده

دلیدددل فدددرو رفدددن اشدددیار ندددوت تیدددز و برندددده ر  مدددی دهندددد ایجددداد نمدددی نمایدددد ، در صدددورت سدددعمت کامدددل پوسدددت دسدددت  کددده بددده
فددددرد ارائدددده کننددددده خدددددمت در زمددددان انجددددام تزریقددددات معمددددول داخددددل پوسددددتی و زیددددر جلدددددی و عضددددعنی و بیمددددار پوشددددیدن 

ز و برندددده نظیدددر سرسدددوزن هدددا و اسدددکالیل نهایدددت احتیدددا  در جابجدددایی و کدددار بدددا اشدددیار ندددوت تیددد.  دسدددتک  توصدددیه نمدددی شدددود 
 .(توصیه می شود 

 :سایر وسایل حفاظت فردی یکبار مصرف 

بدددرای انجدددام تزریقدددات اسدددتفاده از ماسدددک ، حفددداو چادددمی و یدددا سدددایر مدددوارد حفددداظتی توصدددیه نمدددی شدددود ، م دددر در مدددوا عی کددده احتمدددال 
 .آلودگی با خون و یا پاشیده شده خون و ترشحات بیمار به فرد ارائه کننده خدمت پی  بینی می شود 

 :راهنمای عملی در ضمن استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 .رت استفاده از وسایل حفاظت فردی ، بعفاصله بعد از استفاده آن ها را به روش مطمئن دف  نمایید در صو

 آماده سازی و ضد عفونی پوست در انوا  م تلف تزریقات 4-1-2
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 نو  تزریق

 ضد عفونی و آمادگی پوست

آب و 
 صابون

  درصدددددددد  60-70محلدددددددول هدددددددای بدددددددا پایددددددده الکلدددددددی 
 (ایزوپروپیل و یا اتانول 

 خیر بله داخل جلدی

 خیر بله زیر جلدی

 خیر بله واکسیناسیون عضعنی

 بله بله درمانی

 بله خیر  یدیور

 

 :راهنمای عملی برای ضد عفونی و آماده سازی پوست 

 :برای ضد عفونی پوست گام های ذیل را بردارید 

بددددرای ضددددد عفددددونی ( ایزوپروپیددددل و یددددا اتددددانول   درصددددد  60-70از سددددو آب پنبدددده یددددک بددددار مصددددرف آ اددددته بدددده محلددددول هددددای بددددا پایدددده الکلددددی 
 .موض  تزریق استفاده نمایید از متیل الکل و یا متانول جهت تزریق استفاده ننمایید 

 .موض  تزریق را از مرکز به خارج با پنبه الکل ضد عفونی نمایید

 . انیه در موض  تزریق به روش فو  الدکر بمالید  30لکل را به مدت پنبه ا

 :توجه 

  اسدددددتفاده از آب و صدددددابون جهدددددت آمددددداده سدددددازی پوسدددددت موضددددد  تزریدددددق  بدددددل از تزریقدددددات داخدددددل جلددددددی ، زیدددددر جلددددددی و
عضددددعنی توصددددیه مدددددی شددددود کددددده در صددددورت مهیدددددا بددددودن در بیمارسدددددتان و آمددددادگی بیمدددددار و ارائدددده دهنددددددگان خدددددمت  ابدددددل 

 .استفاده است ودر  یر این صورت استفاده از الکل بعمان  است 
 ب پنبدددده آمدددداده موجددددود در ظددددروف پنبدددده الکددددل کدددده در الکددددل خددددین خددددورده انددددد بدددده دلیددددل آلددددودگی بدددده وسددددیله هرگددددز از سددددوآ

 .باکتری های دست و محیک جهت تزریق استفاده ننمایید 
  از الکل برای ضد عفونی موض  در تلقیح واکسن ها استفاده ننمایید. 

                           :خعصه گام های ضروری در تزریقات :  5-1-2
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 ا دامات پیا یری و کنترل عفونت         

 نبایدها بایدها

بهداشددددت دسددددت هددددا را بددددا اسددددتفاده از آب و صددددابون و یددددا محلددددو هددددای 
Hand Rub  رعایددددت نماییددددد ایددددن عمددددل را بدددده د ددددت و بددددر اسدددداس روش

شتاددددوی توصددددیه شددددده در راهنمددددای رعایددددت بهداشددددت دسددددت ابع ددددی 
 .از وزارت بهداشت ، انجام دهید 

 .رعایت بهداشت دست را فراموش نکنید 

در صددددورت لددددزوم از یددددک جفددددت دسددددتک  یکبددددار مصددددرف  یددددر اسددددتریل 
اسددددتفاده نماییددددد و دسددددتک  را مددددا بددددین بیمدددداران و یددددا بدددده ازای انجددددام هددددر 

 .ا دام درمانی تعویض نمایید 

از یددددددک جفددددددت دسددددددتک  بددددددرای بددددددی  از یددددددک تزریددددددق 
 .استفاده نکنید 

بدددددرای اسدددددتفاده مجددددددد از دسدددددتک  مصدددددرف شدددددده آن را 
 .ناویید 

نمونددده خدددون و کادددیدن خدددون فقدددک بدددرای یدددک بدددار از وسدددیله بدددرای اخدددد 
 تزریقات یک بار مصرف استفاده کنید

سددددرنا ، سرسددددوزن و تتسددددت را فقددددک یکبددددار مصددددرف کنیددددد 
. 

در صددددورت نیدددداز بدددده دسترسددددی وریدددددی ، موضدددد  تزریددددق را ضددددد عفددددونی 
 نمایید

 .بعد از ضد عفونی ، موض  تزریق را لمن ننمایید 

وسدددددایل تزریدددددق مصدددددرف شدددددده را در ظدددددروف پدددددن از مصدددددرف ، " فدددددورا
 ایمن دف  نمایید

 .سرسوزن را در خارج از ظروف ایمن نیندازید 

در صددددورتی کدددده گددددداردن در پددددوش سرسددددوزن مددددورد اسددددتفاده ضددددروری 
 .است برای گداردن در پوش به روش یک دستی ا دام نمایید 

بددددددددرای گددددددددداردن در پددددددددوش سرسددددددددوزن از دو دسددددددددت 
 .استفاده نکنید 

ظددددددروف ایمددددددن را پرنکنیددددددد و یددددددا درب آن را  4/3بددددددی  از  ایمن را با درپوش محافظ مهر و موم نماییدظروف 
 .جدا ننمایید 

 rackلولددددده نمونددددده خدددددون را  بدددددل از ورود سرسدددددوزن بددددده داخدددددل آن در 
 . رار دهید 

از تزریددددق خددددون بدددده داخددددل لولدددده آزمددددای  زمددددانی کدددده آن را 
 .اجتناب نمایید . با دست دی ر ن ه داشته اید 

آن را گدددددددزارش نماییدددددددد و پروتکدددددددل  needle stickدر صدددددددورت و دددددددو  
بیمارسددددددتان را در ارتبددددددا  بددددددا پروفیعکسددددددی بعددددددد از مواجهدددددده دنبددددددال 

 نمایید

پروفیعکسددددی بعددددد از مواجهدددده بددددا اجسددددام بددددالقوه آلددددوده را 
 72سدددددداعت انجددددددام داده ، چددددددرا کدددددده بعددددددد از  72در ظددددددرف 

 .ساعت بی ا ر می باشد 
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 تفکیک پسماند

 همکار محترم

وظیفه وزارت بهداشت تأمین ، حفظ و ارتقاي و از آنجاییکه   ژه   پزشکي و . . . ( با تولید کننده است  طبق  انون مجلن ، مدیریت اجرائي پسماندهاي وی
قر شده است و د ت در تفکیک پسماند در در  سمت زیر زمین واحد اداری مست 1390سعمت جامعه است لدا دست اه امحائ زباله از بهمن ماه سطح 

 تمامی افرادی است که به طریقی با بیمارستان در ارتبا  هستندرسنل و پراستای سیاستهای وزارت بهداشت و وظیفه همه 

 تفکیك

جم  آوري و در م زن زرد رنا پسماندهاي عفوني   بجز اعضار و اندامهاي  ط  شده و جنین ( و پسماندهای شیمیایي بایستي در کیسه زباله زرد رنا  
م صوص،  ابل شستاوو ضدعفوني ، ن هداري شوند .اعضار  و اندامهاي  ط  شده و جنین بایستي مجزا جم  آوري و جهت دف  به  داراي ععمت

اشته باشد در جعبه یا محفظه گورستان محل حمل شده و به روش خاص خود دفن گردد.زباله هاي نوك تیز و برنده صرف نظر از اینکه آلودگي داشته یا ند
(م صوص جم  آوري گردد ظروف جم  آوري این اجسام باید ضد سورا  شدن بوده و درپوش مناسب داشته باشد و جنن این ظروف به  S . Bمقاوم   

 ا را در خود ن ه دارد . دري س ت و نات ناپدیر باشد که نه فقک اجسام برنده و نوك تیز بلکه هرگونه بقایاي آب ونه هاي موجود در سرنا ه
 کلیه سرسوزن ها از سرنا هاي مصرف شده   ب صوص در موارد شیمي درماني( جدا ناود و بصورت تبام جم  آوري گردد . 

شد زیر  اهدپسماندهاي پرتوزا  و رادیواکتیو برابر ضوابطي که به اتفا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان انر ي اتمي تهیه و اععم خو
آبي نظر مسئول فیزیك بهداشت مدیریت خواهد شد.زباله هاي معمولي یا شبه خان ي  بایستي در کیسه زباله مقاوم ماکي رنا جم  آوري و در م زن 

 رنا  ابل شستاو و ضدعفوني ، ن هداري شود .

 پسماند های کا دی در سطلهای کا دی م صوص دف  شود .

 رویی داخل سطلهای سفید  با کیسه زباله سفید دف  شود .پسماندهای دارویی و ویالهای دا

 جم  آوری

 ب آنها ، باید آنها را برداشت و تي سه چهارم ظروف و کیسه هاي پعستیکي پر از پسماند شد پن از بستن در 
 .ي انباشتن پسماندها حمل شوند گردآوري شوند و به محل تعیین شده برا( یا درصورت لزوم چند بار در روز   پسماندها باید همه روزه 

 .کیسه از محل تولید خارج شود  هی  کیسه محتوي پسماند نباید بدون داشتن برچسب و تعیین نو  محتواي
 .باشد ... م ب   ، نو  زباله وبرچسب باید داراي ما صاتي از  بیل تاریخ تولید ، نا

این کیسه ها و ظروف در هرجایي که .   ظروف از همان نو   رار داده شود  باید به جاي کیسه ها و ظروف مصرف شده بعفاصله کیسه ها و
 (پسماند تولید مي شود به آساني توزی  شوند 

 سطل زباله هاي پن از خارج کردن کیسه پر شده بعفاصله شستاو وضدعفوني گردند 
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 «و ترشحات آلوده روش ضدعفونی خون»

کا ددددد خاددددک کددددن  روی سددددطوح محیطددددی ابتدددددا دسددددتک  پوشددددیده سددددین در محددددل cc 30بددددی  از  درصددددورت ری ددددتن خددددون -الفففف 

 سددددمت  9%  نددددیو درصددددد(  یددددک  سددددمت سددددفیدکننده وایددددتکن در 0.5هییوکلریددددت سدددددیو حولدددده یکبددددار مصددددرف پهددددن مددددی نمدددداییو  و یددددا 
 1000صدددددبر مدددددی کندددددیو سدددددین محدددددل را بدددددا یدددددک شدددددوینده تمیدددددز نمدددددوده و مجددددددد بدددددا هییوکلریدددددت سددددددیو  د یقددددده 10آب( ری تددددده و 

ppm ضدعفونی می کنیو . 

خدددددون را بدددددا  کا دددددد خادددددک   روی سدددددطوح محیطدددددی ابتددددددا دسدددددتک  پوشدددددیده سدددددین cc 30کمتدددددر از  از  درصدددددورت ری دددددتن خدددددون -ب
هییوکلریددددت سدددددیو تمیددددز نمددددوده و در آخددددر محددددل را بددددا  حولدددده یکبددددار مصددددرف پددددات نمددددوده  سددددین محددددل را بددددا یددددک شددددوینده کددددن و یددددا 

 می نماییو  ضدعفونی   سمت آب(  9%  نیو درصد(  یک  سمت سفیدکننده وایتکن در 0.5

بدددرای ضددددعفونی نمدددودن فضدددای اتدددا  آلدددوده بددده بیماریهدددای تنفسدددی مثدددل سدددل ابتددددا بایسدددتی فضدددای اتدددا  بدددا چدددرا ، اشدددعه یدددا فرمدددول  -ج 
 ین داخل اتا  و وسایل آن شستاو و ضدعفونی گردد.گداری ضدعفونی گردد و س

توجدددده داشددددته باشددددید درصددددورتیکه مقددددادیری از مددددواد آلددددوده و ترشددددحات خددددونی همددددراه بددددا شیادددده خددددرد شددددده و یددددا محلددددول کاددددت 
آزمایادددد اه پاشددددیده شددددود ابتدددددا  بددددل از تمییددددز و پددددات نمددددودن آنهددددا بایددددد محلددددول مناسددددب گندددددزدا را روی مددددواد آلددددوده ری ددددت تددددا 

 دگی رف  شود سین طبق دستورالعمل الف تمییز کردآلو

 سه راهبرد اصلی برای پیا یری از آسیب ها:

 تاویق افراد در معرض خطر به تغییر رفتارهایاان 
 تغییر رفتار به واسطه  انون یا  واعد اجرایی 
  محیک کارفراهو نمودن محافظت خودبه خودی برای افراد در معرض خطر از راه طراحی فرآورده ها یا 

دسددددتورالعمل نحددددوه برخددددورد در هن ددددام مواجهدددده بددددا اجسددددام نددددوت تیددددز یددددا پاشددددیده شدددددن ترشددددحات آلددددوده بدددده چاددددو و »
 «م ا  

 و ترشحات آلوده ،توجه به نکات ذیل الزامي است اشیار تیز در صورت مواجهه شغلي با :همکار محترم 

 شستاوي زخو با آب ولرم و صابون:الف 

 خونریزي در محل اولیه زخوکمك به جلوگیري از :ب 

 خودداري از مال  موضعي ناحیه و شستاوي ان با مقدار زیاد آب:ج 

 گزارش فوري سانحه به سوپر وایزر: د 

 بددددت رسددددمي در گزارشددددات توسددددک سددددوپروایزر  و تاددددکیل پرونددددده بهداشددددتي کارکنددددان و اطددددع  بدددده مسددددئول مرکددددز و طددددرح سددددانحه : ه 
 ز طریق مراج  براي تاکیل پرونده و پی یري مورددر کمیته کنترل عفونت و پی یري ا

 زایيبیماری بررسي میزان خطر : و 

در صددددورتیکه آلددددودگي منبدددد  تمدددداس بددددا ویددددروس ایدددددز آشددددکار باشددددد بررسددددي میددددزان خطددددر الزامددددي نیسددددت فددددرد مددددورد تمدددداس  ددددرار  -1
  رار گیردگرفته میبایست در حدا ل زمان ممکن  ترجیحًا یك ساعت اول (تحت مرا بتهاي درماني 
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سددددي سددددي خددددون فددددرد مددددورد تمدددداس  10-5در صددددورتیکه آلددددودگي منبدددد  تمدددداس بددددا عفونددددت ویددددروس ایدددددز و هیاتیددددت مادددد ل باشددددد  -2
  رار گرفته به منظور پی یري ذخیره شود

 صورتیکه آلودگي منب  تماس با عفونت هیاتیت بي ،سي و ایدز نا ما ل باشد: در -3
 سي سي خون منب  تماس جهت بررسي این موارد اخد و مورد آزمای   رار گیرد  5-10
ا ددددامات اور اندددن از تمددداس شدددغلي بدددا خدددون آلدددوده بددده بیمددداري بدددا وضدددعیت ندددا معلدددوم  ایدددن ا ددددامات بایدددد تحدددت نظدددر پزشدددك انجدددام  -4

 گیرد (
 ( جهت پی یری در کمیته الزامیست .عفونی   نیدل استیک و تماس با ترشحات فرم گزارش در صورت مواجهه شغلی تکمیل  

 سایل حفاظت فردیو

 دستک  و عینک م صوص جهت رعایت احتیاطات استاندارد کعه ،داشتن ماسک ،گان ، 

 ب   ایزوله تنفسی محافظت پرسنل داشتن وسایل حفاظت فردی اختصاصی جهت 

 ی اتا  عمل ،سی سی یو و آی سی یو روکفای در ورودی ب اها

 پی  بند ضد آب جهت انجام کارهایی که احتمال پاشیدن ترشحات عفونی وجود دارد 

 

 

 اهداف استفاده از دستک 

 به عنوان محافظ برای پیا یری از آلودگی دست ها

 حفاظت فردی وسایل

 کاله 

 عینک

 ماسک

 گان

 پیش بند 

 دستکش

 روکفشی
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 میکروارگانیسو های موجود روی پوست کارمندان به بیمارانبه منظور کاه  انتقال 

 به منظور کاه  احتمال انتقال میکروارگانیسو ها از یک بیمار به بیمار دی ر 
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 روش پوش  دستک 

 

 

 

ابتدا با دست  یر  الب دستک  دست  الب را بر میداریو بنحوی 
که دست ما فقک با  سمت داخل دستک  تماس داشته باشد توجه 

کنید که داخل دستک  را همیاه آلوده فرض میکنیو و به هی  وجه 
 دست با  سمت خارجی دستک  تماس پیدا نکند .

 

 

 

سین با دست دارای دستک  دستک  بعدی را از  سمت بیرونی 
 گرفته مییوشیو

 

 

برای در آوردن دستک  عکن مراحل فو  را انجام میدهیو  
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 ماسک :

 اولین بار به منظور پیا یری از انتقال بیماری های واگیردار تنفسی به ویژه سل مطرح شد.

ماسددددک هددددای جراحددددی بددددرای محافظددددت از پاشددددیدگی خددددون یددددا مایعددددات بدددددن و دی ددددر ذرات معلددددق در هددددوا اسددددتفاده میاددددود. ماسددددک 
 ماسک تعویض گردد. پن از خین شدن ،میکرونی را پاتی  نماید و  5تا  3% ذرات 95باید دست کو 

ریدددددز معلدددددق در هدددددوا و یدددددا احتمدددددال آلدددددودگی مجددددداری تنفسدددددی و م دددددا  دهدددددان از طریدددددق ذرات ل در مدددددوارد احتمدددددا ماسدددددکپوشددددد  
 عفونی الزامیست  پاشیدن ترشحات

 گان
 با ترشحات الزامی استپوش  گان در موا   احتمال آلودگی 

 
 روش پوشیدن گان

 

�          
 

      �                   
                 

 

 
  

 

ابتدا فرد دوم  سمت بیرونی و تمیز گان را 
می یرد بنحویکه نفر اول براحتی دستها را 

داخل آستین گان نماید  

 

 

سین نفر دوم بندهای گان را از پات 
 میبندد 

21 

3 

4 
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 انوا  احتیاطات :

  احتیا   طرات 

  احتیا  تماسی 

   هواییاحتیا  
 

 Air Borne Precautions      ح   ط ه   �

بسددددتری بیمددددار در اتددددا  خصوصددددی بددددا فاددددار هددددوای منفددددی، خددددروج هددددوا از اتددددا  بیمددددار بایددددد بدددده طددددور مسددددتقیو بدددده فضددددای : تددددا  بیمددددارا
خددددارج و بیددددرون باشددددد در  یددددر اینصددددورت هددددوا بایددددد  بددددل از برگاددددت بدددده سیسددددتو تهویدددده عمددددومی از فیلتددددر هیددددا عبددددور کنددددد ، درب اتددددا  

 .بیمار باید بسته باشد 

بددددرای افددددرادی کدددده وارد اتددددا  مددددی شددددوند و ماسددددک جراحددددی بددددرای بیمددددار بدددده هن ددددام خددددروج از ( (N95   اسددددتفاده از ماسددددک: ماسددددک 
 اتا  الزامی است 

بطددددور معمددددول نیدددداز نمددددی باشددددد م ددددر اینکدددده بدددددنبال ا دددددامات پزشددددکی خطددددر پاشددددیده شدددددن : گددددان و محافظددددت از چاددددو هددددا و صددددورت
 .خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد 

ور معمددددول نیدددداز نمددددی باشددددد م ددددر اینکدددده خطددددر تمدددداس بددددا خددددون ، مایعددددات خددددونی ، ترشددددحات ، مددددواد آلددددوده ، اددددار بطدددد: دسددددتک  
 . م اطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و تعویض دستک  جهت معاینه بیمار دی ر ضروری است 

پدددددن از تمددددداس بدددددا خدددددون ، مایعدددددات خدددددونی ، ترشدددددحات ، مدددددواد آلدددددوده ، بعفاصدددددله پدددددن از در آوردن : رعایدددددت بهداشدددددت دسدددددتها 
 تزمستدستک  ها ودر فاصله تماس بین بیماران 

 آنفلونزای حاد > سل ریه یا حنجره ، سرخک ، آبله مر ان ، زونای منتار: مثال 

 
 Droplet Precautions      ح   ط قط  ت

 بستری بیمار در اتا  خصوصی ، درب اتا  بیمارمی تواند بازباشد : اتا  بیمار

بدددددرای افدددددرادی کددددده وارد اتدددددا  مدددددی شدددددوند یدددددا بدددددرای خدددددود بیماربددددده هن دددددام خدددددروج از اتدددددا  اسدددددتفاده از ماسدددددک اسدددددتاندارد : ماسدددددک 
 . جراحی الزامی است 

ل ا دددددامات پزشددددکی خطددددر پاشددددیده شدددددن بطددددور معمددددول نیدددداز نمددددی باشددددد م ددددر اینکدددده بدددددنبا: گددددان و محافظددددت از چاددددو هددددا و صددددورت
 .خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد 

بطددددور معمددددول نیدددداز نمددددی باشددددد م ددددر اینکدددده خطددددر تمدددداس بددددا خددددون ، مایعددددات خددددونی ، ترشددددحات ، مددددواد آلددددوده ، اددددار : دسددددتک  
 . م اطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و تعویض دستک  جهت معاینه بیمار دی ر ضروری است 

 آنفلوانزا، منن وکوت، سیاه سرفه ، اوریون ، سرخجه : مثال 
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 (Contact Precautions ( احتیا  تماسی

 بستری بیمار در اتا  خصوصی: اتا  بیمار 

 نیاز نمی باشد ، م ر اینکه خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات آلوده بیمار وجود داشته باشد: ماسک 

 . بایستی استفاده شود ، خارج نمودن گان  بل از ترت اتا  الزامی است : گان 

بطددددور معمددددول نیدددداز نمددددی باشددددد م ددددر اینکدددده بدددددنبال ا دددددامات پزشددددکی خطددددر پاشددددیده شدددددن خددددون : محافظددددت از چاددددو هددددا و صددددورت 
 .، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد 

 . استفاده از دستک  الزامی است : دستک  

آوردن پدددددن از تمددددداس بدددددا خدددددون ، مایعدددددات خدددددونی ، ترشدددددحات ، مدددددواد آلدددددوده ، بعفاصدددددله پدددددن از در : رعایدددددت بهداشدددددت دسدددددتها 
 . دستک  ها ودر فاصله تماس بین بیماران ضروری است 

 ، آلودگی با شی  و گال Aزرد زخو ، زخو بستر ، اسهال حاد ، هیاتیت : مثال 

 

 

 تجهیزات و امکانات اختصاصی کنترل عفونت به  رار ذیل است 

جهدددددت اسدددددتفاده در مدددددوارد مواجهددددده شدددددغلی بندددددا بددددده دسدددددتور HIVایمنوگلوبدددددولین و داروی دپدددددوی جهدددددت مدددددوارد مواجهددددده بدددددا  -1
 و سرم مار و عقرب گزیدگی در اور اننفوکال پوینت عفونی 

 روشویی مجهز به مای  صابون در همه ب اها -2
 در کلیه ب اها  Hand Rubدر دسترس بودن محلول  -3
 داشتن ماسک ،گان ، دستک  و عینک م صوص جهت رعایت احتیاطات استاندارد  -4
 سایل حفاظت فردی اختصاصی جهت پرسنل ب   ایزوله تنفسی داشتن و -5
 دارا بودن ب   ایزوله جهت بستری بیماران تنفسی   -6
دارا بدددددددودن امکاندددددددات دفددددددد  مناسدددددددب پسدددددددماند و سدددددددطلهای زرد  عفدددددددونی( ،مادددددددکی خان ی ( ،کا ددددددددی وسفید شدددددددیمیایی( و  -7

 سفتی باکن در کلیه ب اها
 داشتن دست اه امحار زباله جهت بی خطر سازی پسماند های عفونی  -8
 داشتن واحد لنژری در بیمارستان -9

 تستهای اتوکعو جهت سنج  کیفیت اتوکعو در سه کعس  -10
 CSRدارا بودن دو دست اه اتوکعو پره واکیوم در واحد  -11
 ارایه شده از مرکز بهداشت  رب جهت استفاده در بیماریهای واگیر  ابل گزارش داروهای  -12
 داشتن واحد واکسیناسیون در بیمارستان  -13
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 CSR :               Quality Control فیکنترل کی

  کالیبراسیون آزمون جمله از پیا یرانه ن هداري العملهاي دستور اجراي-1

 هن ام تولید در کارخانه سازندهتست هاي مکانیکي دست اهها -2

 تأمین الزامات نصب از جمله کیفیت ب ار و آب ورودي-3

 کنترل کیفي توسک اندیکاتورهاي بیولو یك و شیمیایي -4

 تأمین فضاي فیزیکي مناسب و تهویه استاندارد -5

 

 Chemical Indicators:اندیکاتورهاي شیمیایي

کددددعس طبقدددده بندددددي  6وجددددود دارد کدددده ناددددان رهاي شددددیمیایي را بدددده  ISO 11140رابطدددده بددددا ناددددان رهاي شددددیمیایي اسددددتاندارد اختصاصددددي  در
 مي کند

 

 اندیکاتورهاي مکانیکي( الف

درجدددده حددددرارت و فاددددار هسددددتند کدددده ارائدددده اطععددددات بدددده وسددددیله آنهددددا از طریددددق  زمددددان ، پایادددد رهاي مکددددانیکي بددددراي اتددددیلن اکسددددید شددددامل  
 .عقربه اندازه گیري و یا صفحه نمایا ر است رینت هاي کامییوتري ،پ

 

 اندیکاتورهاي شیمیایي ( ب

اندددددیکاتورهاي شددددیمیایي نقدددد  بسددددیار مهمددددي را در تضددددمین کیفیددددت هددددر وسددددیله اسددددتریل شددددده و یددددا محمولدددده دسددددت اه ایفددددا مددددي کننددددد 
 کار روند اما به دو علت نباید جای زین آنها شوند  این اندیکاتورها مي توانند همراه با اندیکارتورهاي بیولو یکي به 

 .آنها استریلیزاسیون را در زمانهاي کو ناان مي دهند 

فقدددددک انددددددیکاتورهاي بیولدددددو یکي داراي اسدددددیور مقددددداومي هسدددددتند کددددده میتوانندددددد  ددددددرت ت ریدددددب میکروبدددددي فرآیندددددد استریلیزاسدددددیون را 
 اندازه گیري کند

 .باید درون هر بسته  رار گیرد تا نفوذ ب ار را تأیید کند ترجیحًا  یك اندیکاتور شیمیایي نیز

اندددددیکاتورهاي شددددیمیایي معمددددوًت داراي جوهرهدددداي حسدددداس بدددده گرمددددا یددددا مددددواد شددددیمیایي هسددددتند کدددده رنددددا آنهددددا هن ددددامي کدددده یددددك 
 .پارامتر با ا ر  رمیسیدال مانند گرما یا بیاتر وجود دارد تغییر مي کند

بایددددد روزاندددده در یددددك دسددددت اه اتددددوکعو پددددی  خددددعر خددددالي جهددددت حصددددول اطمینددددان از ( دیددددك  –تسددددت بددددووي   یددددك تسددددت ت لیدددده هددددوا 
 :دسته تقسیو کرده است 5اندیکاتورهاي شیمیایي را بر اساس نحوه عمل آنها به  FDA. ت لیه هوا انجام گیرد
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تنهددددا بددددراي اینکدددده ناددددان داده شددددود از آنهددددا بدددده همددددراه ا ددددعم تددددك پددددی  و . اندددددیکاتورهاي فرآینددددد هسددددتند:  1اندددددیکاتورهاي کددددعس 
کدددده وسددددایل در معددددرض فرآینددددد استریلیزاسددددیون  ددددرار گرفتدددده و در نتیجدددده بتددددوان بددددین بسددددته هددددایي کدددده تحددددت فرآینددددد  ددددرار گرفتدددده و  یددددر از 

 .نمونه اي از این اندیکاتورها، نوار چسب هاي اتوکعو است. آن تمیز  ائل شد، استفاده مي شود

 

عمومدددددًا  از   یکاتورهاي شدددددیمیایي بدددددراي انجدددددام تسدددددت ویدددددژه از  بیدددددل تسدددددت خدددددروج هدددددواي دینامیدددددك اندددددد :2انددددددیکاتورهاي کدددددعس
 .هستند( دیك یاد مي شود –آن به صورت تست بووي 

 

اندددددیکاتورهاي هسددددتند کدددده امکددددان بررسددددي پارامترهدددداي واحددددد را دارنددددد و تنهددددا مددددي تواننددددد یددددك پددددارامتر :  3اندددددیکاتورهاي کددددعس 
 .استریلیزاسیون را اندازه گیري کنند از پارامترهاي فرآیند

 

اندددددیکاتورهاي چنددددد پارامترهددددایي هسددددتند کدددده هددددر تغییددددر در یددددك یددددا چنددددد مددددورد از پارامترهدددداي از پددددی   :4اندددددیکاتورهاي کددددعس 
تعیددددین شددددده فرآینددددد را بددددر منبدددداي تغییددددرات فیزیکددددي یددددا شددددیمیایي ناشددددي از مواجهدددده بددددا فرآینددددد ناددددان مددددي دهنددددد و بدددده طددددور روتددددین در 

 .تهاي پانسمان  رار داده مي شوندس

 

کدددده بدددده عنددددوان مکمددددل هدددداي شددددیمیایي شددددناخته مددددي شددددوند، ایددددن اندددددیکاتورها بددددراي واکددددن  دادن بددددا : 5و 6اندددددیکاتورهاي کددددعس
همددددده پارامترهددددداي بحراندددددي در طدددددول محددددددوده ما صدددددي از چرخددددده هددددداي استریلیزاسدددددیون طراحدددددي شدددددده اندددددد و عملکدددددرد آنهدددددا بدددددا 

کددده از نظدددر شدددرایک اسدددتفاده بدددا آن مطدددابق اسدددت هدددو بسدددته بدددوده و از ایدددن جهدددت کدددامًع  شدددبیه بددده آن اسدددت عملکدددرد تسدددت بیولدددو یکي 
بددددا وجددددود ایددددن دانسددددتن ایددددن مسددددأله مهددددو اسددددت کدددده ایددددن دسددددته از اندددددیکاتورهاي شددددیمیایي بدددده علددددت نداشددددتن اسددددیور نمددددي تواننددددد . 

 .تفاده مي شوندو بیاتر براي پ هاي بزرگ عمل اس. جای زین تست هاي بیولو یك شوند

 

 Biological Indicators:اندیکاتورهاي بیولو یك

جهدددددت مانیتوریندددددا اتوکعوهددددداي ب دددددار از اسیورباسدددددیلوس اسدددددتئاروترموفیلوس اسدددددتفاده مدددددي شدددددود بددددده طدددددور هفت دددددي بدددددراي هدددددر اتدددددوکعو 
 صورت پدیرد
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