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 مقدمه

شکی       شکالت گروه پز ضالت و م ستانی همواره ازمع ستانه  ، عفونت هاي بیمار بوده ا بیماران وبیمار

ست.  ستانی نه   %25تابیش  از %1.9میزان وقوع این عفونتها از حداقل ا شده .عفونتهاي بیمار گزارش 

تماس دارد اعم از کارمندان وعیادت کنند گان و غیره  انتنها به بیماران بلکه به هر فردي که با بیمار

شخص قبل ا      انتقال می یابد. عفونت شود که  ستانی به عفونتی اطالق می شدن   بیمار ستري  ززما ن ب

شرط آنکه در دوره        72تا48به آن  دچار نبوده و شود به  شدن به آن دچار می ستري  ساعت پس از ب

کمون آن هم نبوده باشددد. و یا عال م آن به رددورت آ شددکاردروي و اود نداشددته باشددد. هم نین 

 معیارهاي تعریف عفونت را داشته باشد. 

سرایت آن به مناطق     مهمترین دلیل ابتال به عفونتهاي بیمار سمهاي بدن بیمارو  ستانی میکروارگانی

بستري میشود لوله هاي متعددي به وي ورل میشود که      ICUاستریل بدن است .مثال بیماري که در   

هر کدام از این لوله ها میتوانند میکروبهایی را وارد بدن  کنند   این میکروارگانیسمها بر روي وسایل 

مانی نیز قر  قل          و تجهیزات در مار منت به بی یا غیر مسددتقیم  به رددورت مسددتقیم و  ته و  ار گرف

شتري روي آنها       شوند و یا عملیات تهاامی بی ستري می شوند.بیمارانی که به مدت طوالنی تري ب می

 رورت می گیرد بیشتر در معرض عفونت قرار دارند.

 

 

 



3 Error! No text of specified style in document. | Office07 

 

 یاهمیت عفونت بیمارستان 

 ز اهمیت می باشند :عفونت هاي بیمارستانی از چند انبه حا 

 بیمارانناتوانی مرگ و میر و  •

 افزایش طول مدت بستري بیماران در بیمارستان •

 ودرمانی افزایش هزینه هاي ناشی از طوالنی شدن اقامت بیماران، اقدامات تشخیصی •

 مهمترین وشایعترین عفونتهای بیمارستانی

 عفونتهاي سیستم  ادراري

 عفونتهاي تنفسی 

 اراحی عمل بدنبال زخم عفونت 

 عفونت خون 

 عفونت های ادراری بیمارستانی -1

 ند.عفونت هاي ادراري شایعترین عفونتهاي بیمارستانی است که حدودیک سوم موارد عفونت هاي بیمارستانی را تشکیل می ده

دررد موارد به  80ی آیند. حدود اکثر این عفونت ها به دنبال استفاده مستقیم از وسایل و ابزار پزشکی  درسیستم ادراري به واود م

طالق می شود. علت استفاده از کاتترهاي ادراري است؛ به همین دلیل، در برخی موارد به این عفونتها، عفونت هاي ناشی از کاتتر ا

(CAUTI ) 

 6تا  4که بین  افرادي بروز باکتریوري واوددارد و در دررد احتمال 5هم نین، در بیمارانی که سوند ادراري دارند به ازاي هر روز، 

 دررد افزایش می یابد. 100احتمال باکتریوري به  هفته سوند داشته اند،

  میکند؟ چه عالئمی ما را مشکوك به عفونت بیمارستانی 

 عفونت ادراری:-1

الینی خیص بتب، تکرر ادراري، سوزش ادراري، درد فوق عانه با لمس این ناحیه، فوریت ادراري، پیوري، کشت ادراري مثبت، تش

 پزشک و شروع درمان آنتی بیوتیکی.
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 در بیماران زیر یک سال : 

 یپوترمی، آپنه، برادي کاردي، ناآرامی در موقع ادرار کردن ، بی حالی ، استفراغھ

 اقدامات موثر در پیشگیری از عفونت های ادراری بیمارستانی عبارتند از :  

 اندیکاسیون وادارکننده ) ااباري ( واود داشته باشد پرهیز از کاتتر گذاري مجراي ادراري مگر اینکه.  

  . محدود کردن مدت درناژ ، اگر کاتتر گذاري ضروري است 

 تکنیک استریل براي کارگذاري کاتترها 

  درناژ بسته حفظ یک سیستمووارد کردن کاتتر ادراري به رورت غیرتروماتیک با استفاده از نرم کننده مناسب 

 یمارستانی عفونت های تنفسی ب-2

 عالئم عفونت تنفسی

   شه/تراك( مثبت هوکشت راه  ،   شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط ،   سمع رال سیون ادید ،   ایی )ترا یا  واود انفیلترا

شرونده،  سن دارد:   ،  واود حفره یا افیوژن پلور پی سال  س خآپنه، تاکیکاردي، برادیکاردي، خس  در بیماري که حداکثر یک 

  سرفه ویا واود رونکاي کردن سینه،

        ( شود که در بیماران داراي تهویۀ مکانیکی سو ب می  شایع مح ستانی از عفونت هاي  سن با  ،( VAPپنومونی بیمار افراد م

بیماران داراي  درشددایع تر اسددت. در دهه هاي اخیر  ICUبیماري هاي زمینه اي، اراحی هاي وسددیع و بیماران بسددتري در

VAPبرابرافزایش می یابد. 20-6شانس ابتال به عفونت 

      ستانی کل سترش پنومونی هاي بیمار شان می دهد که عامل مهم ایجاد و گ سیون ناحیۀ اروفارنکس و  ومطالعات متعدد ن نیزا

سط باکتري هاي    شه تو شی از باکتریهاي مقاوم به آنتی          ترا ست. پنومونی هاي نا شی از آن ا سیون نا سپیرا گرم منفی و آ

ستافیلوک  سیلین) بیوتیکهامانند ا شان دهند   MRSA)و کهاي مقاوم به متی  سیل هاي گرم منفی مقاوم به چند دارو ن ه و یا با

 .نیزاسیون باعفونتهاي متقاطع است که ممکن است از طریق دستهاي آلوده کارکنان بیمارستان و.....ایجادشود وکل

 ر این ددررددد موارد  15نمایند که در کمتر از  برخی ارگانیسددم ها می توانند ازطریق انتشددار در خون در ریه، پنومونی ایجاد

شکی آلوده           سایل پز ستفاده از و سیون محتویات معده و مري یا ا سپیرا ست. هم نین، آ شت خون همزمان مثبت ا بیماران ک

 مانند برونکوسکوپ، ساکشن تراشه و اسپیرومتر آلوده از دیگر راه هاي غیرشایع در انتقال عفونت است.
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 هویه مکانیکی:ت

-Ventilator ویه مکانیکی با فشار مثبت ، مواب انتقال میکروارگانیسم هاي بیماري زا به قسمتهاي تحتانی ریه می شودته 

Associated Pneumonia) ( نتیجه  تهویه بیمار  با هواي سرد و خشک باعث ایجاد  اختالل در حرکت موکوس راه هاي هوایی و در

د مواب د عفونت می گردد.تنظیمات غیرمنطبق با شرایط بیمار روي ونتیالتور می توانکولونیزاسیون میکروارگانیسم ها و ایجا

هد. تیغه دافزایش فشار ریوي و کاهش اریان خون آن گردد، که این امر به نوبه خود می تواند ریسک عفونت در بیمار را افزایش 

ریوي هستند  تراشه ، از دیگر مکانیسم هاي ایجاد عفونت کثیف الرنگوسکوپ ، پروسه غلط لوله گذاري تراشه و یا تعویض مکرر لوله

نوان یکی از علل مهم . عالوه بر اینها ، نفوذ تدریجی ترشحات دهان و لوله گوارشی از کنار کاف لوله تراشه به راه هاي هوایی نیز به ع

 عفونت ریوي هستند.

 صیه می گردد:رعایت نکات زیر برای کاهش قابل مالحظه ای در عفونت های ریوی تو 

 30-45ه میزان بدر رورت نبود منع بالینی ، در بیمارانی که خطر پنومونی با منشاء آسپیراسیون براي آنها واود دارد سر تخت را  -

یرتهاامی با غدراه باال بیاورید . چه بیماري که تحت تهویه مکانیکی تهاامی با لوله تراشه باشد چه بیمار تحت درمان با تهویه 

 ماسک.

 معده تجویز گردد. PHدر بیماران با خطرباالي آسپیراسیون ، توریه می شود داروهاي افزاینده  -

اشه یا شستن دست ها با آب ورابون ویااستفاده ازمواد ضدعفونی کننده قبل از انجام لوله گذاري تراشه یا تعویض لوله تر -

 برونکوسکوپی الزامی می باشد.

-Yمی یا در داز انتقال عفونت به مجاري هوایی از فیلترهاي آنتی باکتریال و آنتی ویرال در مسیر توریه می شود اهت پیشگیري  -

PIECE  .استفاده نمود 

 از لوله هاي خرطومی یکبار مصرف استفاده گردد . -

این مسئله  تهویه بیمار با هواي سرد و خشک مواب تلغیظ ترشحات مجاري تنفسی می گردد .توریه می شود اهت پیشگیري از -

استفاده نمود . تغلیظ ترشحات مسیر تنفسی با دو مکانیسم   HMEیا غیر فعال   Heated Humidifier، از مرطوب کننده هاي فعال 

مواب افزایش ریسک عفونت در بیمار می گردد : اول اینکه باعث اختالل در حرکت ذرات خارای ) شامل میکروارگانیسم هاي 
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ن و حبس و کولونیزاسیون آنها در قسمتهاي دیستال ریه می شود ، و دوم اینکه تغلیظ  ترشحات در نهایت بیماریزا ( به سمت بیرو

می تواند مواب انسداد لوله تراشه و الزام تعویض آن می شود ، که همین امر به نوبه خود مواب افزایش ریسک عفونت ریوي خواهد 

 شد .

اخل ( می بایست احتیاط زیادي در زمینه ریختن آب در دHeated Humidifier) دررورت استفاده از مرطوب کننده هاي فعال - 

 محفظه آن ، به رورت آسپتیک ، نمود . آب مورد استفاده براي این منظور باید آب مقطر استریل باشد .

نبوالیزرها  . در برخی ازقبل از استفاده نبوالیزر باید از ضد عفونی شدن محفظه دارو پس از بیمار قبلی اطمینان حارل نمود  - 

 محفظه دارو یکبار مصرف می باشد ، در این رورت باید پس از هر بیمار آنرا تعویض کرد. 

 شستشوي مرتب دهان بیمار و رعایت بهداشت دهان و دندان مواب کاهش ریسک آسپیراسیون ترشحات عفونی می گردد. -

یل ترشحات فراوان و مختل بودن سیستم موکوس راه هاي هوایی ( به دلHeavy Smokerو سیگاري سنگین ) COPDبیماران  -

آنها شروع  بسیار بیشتر در معرض خطر عفونت ریوي هستند ، این بیماران باید هرچه سریعتر شناسایی و اقدامات پروفیالکسی براي

 شود. 

راین مبناي برابر افزایش می دهد ، بنابتهویه مکانیکی طوالنی مدت با ونتیالتور ریسک ابتالء به عفونت ریوي را تا چندین   -

تور است استراتژي تهویه مکانیکی حرکت به سمت مدهاي حمایتی به ااي مدهاي ااباري و اداسازي هر چه سریعتر بیمار از ونتیال

. 

ستفاده از ارد قبل از انجام ساکشن ریوي دستها را با مواد ضد عفونی کننده شسته و از دستکش استریل استفاده نمایید . در مو -

نرمال سالین اهت شستشوي ریه اختالف نظر واود دارد ، به هر حال بهترین و امن ترین روش استفاده از سیستم ساکشن 

 (  می باشد .system) Closed Suctionبسته

هش ایی و کافیزیوتراپی قفسه سینه با ویبراتور مخصوص در بیماران با لوله تراشه مواب حرکت بیشتر ترشحات راههاي هو -

ر منظم ضروري ریسک عفونت می شود . در بیمارانی که به تازگی لوله تراشه آنها خارج شده نیز انجام فیزیوتراپی قفسه سینه به طو

 است . 
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در ردورت اسدتفاده از اکسددیژن بدا فلددومتر بدا مرطدوب کننددده از پرشددن محفظدده مرطدوب کنندده بددا اب مقطدر اسددتریل           -

 .اطمینان حارل نمایید

 عفونتهای زخم جراحی -3

میلیون اراحی  34در کشورهاي غربی با واود کوشش هاي فراوان در اهت الوگیري از بروزعفونت هاي زخم محل اراحی از 

 هزار مورد عفونت زخم گزار ش شده است. 800تا  300 انجام شده در سال حدود

 

دل جراحی به موارد زیر بستگی دارمیزان ابتال به عفونتهای مح  

  اراحی میزان رعایت بهداشت دست حین عمل-1

 عوامل مرتبط با بیمار؛ مانند ایمنی، وضع تغذیه و ابتال به دیابت. -2

 میزبان درحین انجام اراحی. عوامل مرتبط با روش کار؛ مانند استفاده از وسایل در محل یا ضربه به بافت -3

ل تحمدل ارگانیسددم در مقابدد  م ارگانیسددم بده بافددت، میدزان  عوامدل مددرتبط بدا ارگانیسددم بیمداري زا؛ ماننددد قدددرت تهداا     -4

 پاسخهاي دفاعی میزبان و هم نین تحمل آنتی بیوتیک ها. 

 آتنی بیوتیک پروفیالکسی -5

شایع عالیم   

اراحی اطراف زخم د درد و قرمزي  

هابخیه در اطراف سایر مایعات و تجمع د چرك   

تب دربیشترموارد-د  
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عفونت خون-4   

(sepsis)   عفونت خون یا سپسیس   

ث شرایطی است که بدن در حال مبارزه با یک عفونت شدید است که از طریق اریان خون منتشر شده است. عفونت خون، باع -

دید، یک شکاهش اریان خون می گردد و در نتیجه مواد مغذي و اکسیژن، به خوبی به اندام هاي حیاتی نمی رسند. در برخی موارد 

  .د اندام از بین خواهند رفتو یا چن

 .دشو عفونت خون در اثر واکنش سیستم دفاعی بدن در مقابل عوامل عفونی از قبیل باکتري، ویروس و یا قارچ نیز ایجاد می-

  افراد در معرض خطر عفونت خون

و ایدز( و یا  ري ها )مانند دیابتافرادي که داراي سیستم ایمنی ضعیف می باشند. ضعیف شدن سیستم ایمنی می تواند در اثر بیماـ 

 وافراد یوندپاستفاده از داروهاي قوي در بیماران سرطانی و  هم نین)مانند شیمی درمانی و یا استرو یدها( باشد. ییداروهامصرف 

  مسن

بستر  م هايیا زخ ،عفونتهاي تنفسیدر معرض خطرند، زیرا تزریق وریدي، زخم هاي اراحی  شتریب د افراد بستري در بیمارستان

 .مواب عفونت خون می گردد

 اهان درسراسر سالمت هاي نظام روي پیش هاي چالش ترین ،ازادي وکیفیت ایمنی موازین رعایت ولزوم خدمات هزینه افزایش

 راحیا واقدامات پروسیژرها درتمامی که واین تهاامی درمانی تشخیصی ومداخالت اراحیها میزان بودن باال به باتواه. میباشد

 طعیق بیماران وترشحات دیگرباخون وازسوي بیماران بدن استریل وفضاهاي بافت با سو، ازیک اراحی ابزارووسایل تماس احتمال

 ایجاد احتمال کاهش اهت به که است ازمواردي .....و وشستشو،ضدعفونی فراینداستریلیزاسیون کیفیت تضمین ،لذا است

 خدمات نندهک ارا ه هاي نظام ازرویکردهاي یکی ،گرچه راستا دراین. موردتاکیدمیباشد بیماران سایر به ازبیماري متقاطع عفونتهاي

 کنلی. است بوده یکبارمصرف مجددوسایل ،فراوري اقتصادي منابع محدودیت با هاوموااهه هزینه کاهش درراستاي درسراسردنیا

 ایلوس وضدعفونی استریلیزاسیون برنحوه دقیق تیونظار اارایی ،ایجادچارچوب عفونت وکنترل پیشگیري موازین رعایت لحاظ به

  .است الزامی مجدد استفاده اهت پزشکی

  (Sterilization) استریلیزاسیون 

 وشهاير به خدمات کننده دربیمارستانهاومراکزارا ه میشودکه اطالق میکروبی زنده اشکال تمامی ویاحذف بردن فرآیندازبین به

/  اکساید،گازپراکسیدهیدروژن خشک،گازاتیلن فشار،حرارت ازبخارتحت ستفادها میگیرد رورت ویافیزیکی شیمیایی

 .میباشند ازروشهاي استریلیزاسیون شیمیایی پالسما،ومحلولهاي
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(Disinfection)  ضدعفونی 

 اشیاء ،درمانیتی درمراکزبهداش .میشود ازاسپورباکتریهااطالق به اان اشیاءبی پاتوژنهاازروي یاتمامی بسیاري فرآیندحذف به

 .میشوند ضدعفونی مرطوب ویاپاستوریزاسیون شیمیایی معموالبامحلولهاي

  (Cleaning) یپاکساز 

ازروي( وآلی موادمعدنی ) مشاهده قابل آلودگیهاي نمودن وپاك زدودن  ازآب بااستفاده معموالًتوام که واشیاءاست سطوح 

است واشرخودکار ههايویادستگا دستی رورت به آنزیماتیک هاي ویافرآورده وموادشوینده . 

 A single-use devise  یکبارمصرف پزشکی وسیله 

 سازنده کارخانه موازین برحسب. است خورده پروسیجربرچسب یک انجام بیمارواهت دریک استفاده براي که است اي وسیله

دیگرمورداستفاده بیمار شودوبراي استریل ومجددا تمیز،ضدعفونی وسایل این که قرارنیست ردقرارگی  . 
  

 

 

: Reuse 

استفاده  ،مجدداًمورداستفاده بیمار یک برروي وبعدازاستفاده شده یکبارمصرف که است پزشکی مجددازوسیله    .قرارمیگیرد 

 پزشکی وسایل مجددوایمن فراوري درخصوص وزارتخانه دستورالعمل

 وابزارپزشکی وسایل واستریلیزاسیون ضدعفونی براي رویکردمنطقی

سپالدینگ  نام به محققی پیش سال  30 از بیش ستریل  ضدعفونی  عقالنی،براي رویکردي ا سایل  کردن وا شکی  وتجهیزات و  پز

 ضدعفونی  روشهاي  ریزي برنامه درهنگام بندي طبقه طرح تاکنون،این زمان ازآن . کرد راطراحی ازبیماران درمراقبت مورداستفاده 

سط      سیون،تو ستریلیزا صان    یاا ص ستفاده  عفونت کنترل متخ ست  قرارگرفته موردا سپالدینگ . ا  اگرابزارواقالم معتقدبودکه ا

ستفاده  ستفاده  درزمان عفونت خطرابتالبه احتمال به باتواه ازبیماران مراقبت براي موردا  وغیرحیاتی حیاتی حیاتی،نیمه عنوان به ا

 :معیاراسپالدینگ براساس  .شود درك راحتی میتواندبه ضدعفونی شوند،ماهیت بندي طبقه

Non –critical device غیرحیاتی پزشکی وسیله: 
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 بخطر محسو ،کم عفونت انتقال لحاظ به هدستین ازا هایی وسیله سالم پوست  بیماردارند بابدن وغیرتهاامی الدي تماس که

 ...و فشارسنج کاف :عبارتنداز غیرحیاتی ازوسایل اي نمونه. میشوند

Semi-critical device حیاتی نیمه پزشکی وسایل 

 

شندکه  سایلی و سیجرهادرتماس  انجام درحین میبا شاءمخاطی  پرو ست  سالم  باغ سیب  ویاپو شوند  واقع دیده آ سایل  این. می  به و

به       خل  طورمعمول  فت    دا ند          با حال،ا      . نفوذنمیکن ند فرآوري        بایسددتی    تجهیزات     نی بااین مامی        درحین فرآی جدد،ازت  م

سمهاوپاتوژنهاعاري گردند  صرف  . میکروارگانی سازي       به اقدام اول درگام ستی بای کنندگان م شووتمیز ست سایل  کامل ش  نموده و

 .ضروریست حیاتی نیمه ابزارپزشکی باالبراي سطح ضدعفونی حداقل رعایت. نمایند رااستریل وسیله وسپس

سایل  مثالهایی سکوپ،لوله  حیاتی نیمه ازو سکوپ،،پروبهاي    هاي عبارتندازد ودنو شیال،برونکو   لقهمانومتري،ح ازوفاژیال آندوترا

 غیرقابل آندوسکوپهاي مثال براي حرارت) به مقاوم وسایل تنفسی وسایرتجهیزات گوارشی  سیستم   آندوسکوپی  دیافراگم، اتصاالت 

 . مجددشوند فرآوري حرارتی استریلیزاسیون وسیله به ( بایستی انعطاف

سایل  براي شهاي  حرارت به حساس  و ستفاده  فرآوري رو اوزون  (O3) ( ، H2O2) سیدهیدروژن پراک شامل  پایین ازحرارت مجددباا

،(EtO) ستریل  شیمیایی  اکساید ومحلولهاي  اتیلن ستفاده  باسطح  شیمیایی  کننده یاضدعفونی  کننده ا د. گرد واقع باالمیتواندموردا

ستیک   نظیرگلوتارآلد ید،هیدروژن شیمیایی  محلولهاي سیدباهیدروژن  پروکساید، اورتوفتاآلد ید، وپرا اي زبرمجو پروکساید داراي  ا

 میباشند. امریکا  FDA باالاز سطح ضدعفونی
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 ( Critical device) حیاتی پزشکی وسایل 

  

ال  باشند،احتم  پاتوژن میکروارگانیسمهاي  به آلوده ودررورتیکه  قرارگرفته بدن استریل  وفضاهاي  بابافت درتماس هستندکه  وسایلی 

شند  ایجادعفونت لحاظ به خطرباالیی شگیري منظورپ لذابه. دارامیبا سازي  ازعفونتهاي ی سیله  قطعات متقاطع،ادا شکی  و   حیاتی پز

 .است الزامی بعدازهرباراستفاده وسیله واستریلیزاسیون وخارای داخلی سطوح وتمامی کامل ،شستشووتمیزنمودن امکان دررورت

 بدن اسدتریل  درفضداهاي  که اولتراسدوند  وپروبهاي وادراري،ایمپلنتها وقلبی عروقی ابزاراراحی،کاتترهاي که ذکراسدت  شدایان 

فاده  ند  مورداسددت ته  نیازا قرارمیگیر ند  محسددوب دسدد یل  . میشددو  گازاتیلن  توسددط رامیتوان حرارت به  حسدداس وسددا

سیدهیدروژن    ساید،گازپراک سما )اک ستفاده )پال ستریل  شیمیایی  ازمحلولهاي ویاا ستریل .نمود ا  به میتوان شیمیایی  هاي کننده ازا

 کرد. اشاره %4/2گلوتارالد ید

ستریل  لهايمحلو رورت  فقط شیمیایی  کننده ا ضمین  در شوي     کیفیت ت ست ش  تماس،دراه غلظت،زمان ورعایت ازآن قبل فرآیند

 .الذکرمیباشند فوق خواص واستانداردداراي مناسب PHحرارت ،

واستریل   تمیز،ضدعفونی  وقرارنیست  خورده بیماربرچسب  یک براي سازنده  درکارخانه یکبارمصرف  شدوسیله   گفته قبال همانطورکه

 ....(و ،سندادراري سرنگ).قرارگیرد مورداستفاده بیماربعدي پروسیژربراي انجام وبراي شده

سایل  فرآوري شکی  مجددو صرف  پز سط   که مطالعاتی. شد  متداول میالدي 70 درامریکادراواخردهه یکبارم صوص  FDAتو  درخ

سایل   ستفاده مجددازو شکی  ا صرف  پز سئله  این شد،موید  انجام یکبارم سایلی  برخی کهبود، م صرف  دراولین که ازو (  خطر کم )بارم

ستند  شده  بیماران براي متقاطع عفونتهاي سرایت  لحاظ مجددبه ازفرآوري بعد ه سایل  برخی ولی پرخطر اولین در که دیگرازو

ستفاده  ستند،ممکن  کم بارا ست  خطره ستفاده  ا  برخی شدکه  دریافت دراثرمطالعات هم نین. بمانند خطرباقی مجددنیزکم بعدازا

 مخاطرات امریکا براساس  FDA راستا  درهمین.مجددشوند   نمیتواننداستفاده  شرایطی  هیچ نیزاروالًتحت  یکبارمصرف  دیگرازوسایل 

 .است نموده دهی رااولویت ازوسایل برخی ازمصرف مجددقبل فرآوري تحمیلی بربیماران،الزامات
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 :فرایند استریلیزاسیون

 :گردد رعایت سازي استریل بخش به دستگاهها و ابزار ارسال از قبل باید زیر دستورالعمل
 (PEPفردي ) حفاظت وسایل پوشیدن -١

 .گردد دفع باکس سیفتی در درستی به باید تیز نوك ااسام -2

 . گیرد قرار سوراخ فاقد و نشت ضد و محصور کامال روفظ در باید نقل و حمل از قبل آلوده اقالم -3

سپري  یا کردن کردن)خیس تمیز پیش -4  انجام ابزار روي بر آلودگی شدن  خشک  از الوگیري اهت ( ابزار روي آنزیمی محلول ا

 .گردد

 .گردد ااتناب ها ابزار مدت طوالنی کردن خیس از -5

 .میگردد پزشکی وسایل و ها دستگاه از بعضی به آسیب مواب چون نکنید استفاده شستشو مایع بعنوان سالین نرمال از -6

  پزشکی دستگاههاي و ابزار کردن تمیز و پاکسازي

ستفاده  تجهیزات و ابزار شیده  بافت و خون باقیمانده با درمانی اقدام یک در شده  ا شکی  ابزار گاهی هم نین .شد  خواهد پو  پز

ست  شیمیایی  با تماس در ممکن شند  غبار و گرد و مایعات،آلودگی و مواد  ست  ممکن زیادي ابزارهاي .با  هب بافتهاي و خون بقایاي ا

 .باشد آلوده مواد این از پر است ممکن نیز تجهیزات توخالی .باشند داشته را درمانی اقدام از اامانده

ستی  شود  شروع  زدایی آلودگی اهت اقدامی هرگونه اینکه از قبل ستگاههاي  و ابزار بای ستفاده  د  به و ایمن انتقال براي شده  ا

 .شوند آماده زاسیوناستریلی بخش کارکنان آلودگی براي خطر رساندن حداقل

 کردن تمیز از قبل کننده عفونی ضد مواد در ابزار کردن ور غوطه

 :شود نمی توریه زیر دالیل به کردن تمیز از قبل کننده ضدعفونی محلولهاي در ابزار شدن ور غوطه

  .کند ایجاد خوردگی یا و بزند آسیب ابزار به است ممکن

ست  ممکن کننده ضدعفونی  مواد  و میکروبی آلودگی براي منبع یک تواند می آن از پس و شوند،  فعال غیر بدن مایعات و خون با ا

 .باشد بیوفیلم  تشکیل

شته  ي آلوده اقالم نقل و حمل ست  ممکن ضدعفونی  منطقه به شیمیایی  کننده ضدعفونی  مواد به آغ  مراقبتهاي کارکنان براي ا

 .باشد داشته تصادفی خطر آسیب بهداشتی

 شود. کننده ضدعفونی مواد علیه میکروبی ضد مقاومت افزایش باعث است ممکن 
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 کردن تمیز ارلی نقش

 است سازي استریل و ضدعفونی گونه هر از قبل گام ترین ضروري و اولین کردن تمیز . 

 است استفاده از پس وسیله یا یک ابزار بازفرآوري و سازي آماده در گام اولین کردن تمیز . 

 و معدنی مواد و امله میکروارگانیسمها از ، آلی مواد و کثیفی ماندن باقی مثال عنوان به( ارابز مناسب کردن تمیز عدم 

 .گردد استریلیزاسیون وسیله یا و عفونی ضد باعث عدم است ممکن) گریس

 و شوینده مواد کمک به تمیزکردن ، دستی تمیزکردن مانند روشهایی از خارای مواد حذف اهت تمیزکردن فرآیند در 

 میزت و )اولتراسونیک(روت مافوق امواج از استفاده با کردن تمیز ، آب فشار با و زدن وسیله برس به کردن تمیز آب،

 .پذیرد می رورت کننده ضدعفونی و شوینده خودکار دستگاه با کردن

 از قبل پزشکی دستگاههاي تمیزکردن و شستشو براي زیادي و پیشرفته امکانات ودرمانی بهداشتی مراکز همه هرچند 

 .شود انجام کیفیت و دقت باي تمیز مواود، منابع و امکانات از نظر ررف بایستی ولی سازي ندارند استریل و عفونی ضد

 : میگوید که دارد واود شعاري سازي استریل در

 (شود استریل تمیزکردن بدون نمیتواند اما گردد، تمیز کردن استریل بدون میتواند وسایل و ابزار )

 دستی وشوي شست : 

 ونی،ضدعف محلول به آغشته نرم اي پارچه از استفاده با است الزم اراحی ابزار دستی سازي پاك و شستشو هنگام :نکته 

 کامالً نرم برس با سپس شده برده فرو کننده ضدعفونی و پاك ترکیبی محلول یک در را آنها یا شسته را ابزار سطح کامال

 .گردد ازيپاکس ابزار هاي دنده و شیارها میان

 2- ماشین با عفونی ضد و وشو شست : 

 3-اولتراسونیک روش 

 یم قرار استفاده مورد زیر موارد در بیشتر و مناسب فوالدي وسایل نمودن تمیز براي التراسونیک دستگاه با شستشو 

 :گیرد

 -نماید، می کمک دستی پاکسازي فرآیند به موثر روش یک عنوان به 

 -میشود استفاده ماشین با پاکسازي از پس یا قبل بیدهچس قشرهاي بردن بین از اهت 
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 بایدها و نبایدهاي تمیز کردن

 بایدها 

 د.اطمینان از اینکه ماده شوینده در غلظت و حرارت رحیح آماده شده و براي مدت زمان توریه شده استفاده می شو 

 .پس از اراحی در اولین فررت ابزار را مرطوب و تمیز کنید 

 ز کاري، ابزار را از هم ادا سازي کنیدهمیشه قبل از تمی. 

  .اهت دسترسی به تمام سطوح، ابزار داراي مفصل را باز کنید 

  .همیشه از برس هاي با سایز مناسب اهت تمیز کردن اشیا داراي لومن استفاده کنید 

  .همیشه از برس هاي ظریف و نرم اهت تمیزکردن قفل اعبه ها و دندانه ها استفاده کنید 

 ور کاهش خطر تولیدآ روسل ، ابزار را زیر سطح آب تمیز کنید.به منظ  

 نبایدها 

  .هرگز براي تمیز کردن ابزار از برس هاي فلزي و یا اشیاي برنده استفاده نکنید 

  .هرگز ابزار را زیر آب ااري تمیز نکنید، زیرا می تواندآ روسل تولید کند 

  نکنید.  شوینده بیش از حد بارگیري -هرگز سینی ها را در یک دستگاه ضدعفونی کننده 

  شوینده را مسدود نکنید.  -هرگز بازوهاي اسپري دستگاه ضدعفونی کننده 

 .هرگز اشیاي الکتریکی را )مگر اینکه در پوش ضد آب داشته باشند( در محلول غوطه ور نکنید  

 ته نشده است .هرگز از ماده شوینده اي استفاده نکنید که براي دستگاه هاي پزشکی در نظر گرف  

 کردن تمیز بر موثر عوامل

 گذارند می اثر تمیزکردن فرایند اثربخشی بر که دارند واود متعددي عوامل: 

 حضور در یا و شوند رقیق میتوانند تمیزکننده شیمیایی مواد آلودگی از زیادي مقدار واود رورت در :آلودگی نوع و مقدار 

  .شوند اثر بی آلودگی

 استفاده مورد خاص دما هاي در که شده اند طراحی طوري کننده تمیز شیمیایی مواد از برخی : رارتح دراه و آب کیفیت 

 سختی .دهد رسوب پزشکی ابزارهاي روي بر را سموم است ممکن آب خود نباشد، دسترس در اگرآب  تمیز .قرارگیرند

 میتواند هم نین و دهد تغییر را تمیزکننده شیمیایی مواد بخشی اثر محلول( میتواند معدنی مواد حد از بیش )حضور آب

 .شود پزشکی دستگاههاي روي بر رسوب ایجاد و لکه باقیماندن باعث
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 م تجهیزاتازتما استفاده در کافی اندازه به میدهند انجام را کردن تمیز فرایند که کارکنانی است ضروري :کارکنان آموزش 

 بدانند و ند،باش آشنا دستگاههاي درمانی و ابزار با باید کارکنان.باشند دیده آموزش برسها ابزار،مانند و شیمیایی مواد و

 رابزا مجدد مونتاژ و قطعات اداسازي لومنها، کردن تمیز است مانند تر مناسب وسیله هر براي تمیزکردن روش کدام

 کننده تمیز عوامل انتخاب

 واود رکیبیت هیچ برد یاد از نباید البته .کنند حذف را میکروبی و آلی غیر آلی، هاي آالینده توانند می تمیزکننده عوامل 

 .باشد دارا را کثیفیها و ها باقیمانده تمام حذف الزم اهت خواص کلیه یکجا که ندارد

 می کمک که است، سطحی کشش کاهش منظور به سطحی فعال عوامل یا و دترانت از استفاده کردن تمیز در گام اولین 

 .بماند باقی تمیزکننده محلول در و شده داوسیله ا سطح از کثیفی کند

 سخت یا و خشک ترشحات یا خون اگر .گردد حذف شوینده مواد و آب با شستشو توسط باید ابتدا عمده هاي آلودگی 

 .است نیاز مورد آنزیمی شوینده یک محلول در شدن ور غوطه اند،   شده

 کار مهنگا در .کنند می حذف سطوح از را پروتئین تنها نهاآ .نیستند کننده ضدعفونی آنزیمی هاي کننده پاك :یادآوري 

 کشدست آنزیمی هاي کننده پاك زیرا میشود، توریه نیتریل دستکش یا و الستیکی از دستکش استفاده آنزیمی محلول با

 .کرد خواهند تخریب را التکس هاي

 شوینده محلولهاي سازي آماده

 غلیظ تر محلول یک تهیه دارند خود مطلوب رقت در را عملکرد بهترین کننده پاك و کننده ضدعفونی  مواد مانند شیمیایی  مواد

 .بود تاثیر بیشترنخواهد معناي به لزوماً

ستی  موثر تمیزکردن براي ریه  هاي غلظت در شوینده  مواد بای سط  شده)  تو سیدن  براي . شود  آماده تولیدکننده( تو  غلظت به ر

 . کرد اضافه مناسب حرارت دراه در آب از درست حجم به باید را غلیظ مواد شوینده رحیح حجم رحیح،

 .داد انجام آنها با را سازي رقیق همواره نمود و انتخاب شوینده سازي رقیق اهت مناسب حجم با ظرفی و پیمانه توان می

 وري غوطه روش

  .شود پر دستگاه کامل وري غوطه براي کافی گرم آب با دیگر مناسب حوض ه یا و سینک باید ابتدا

  .شود اضافه سازنده کارخانه دستورالعمل طبق شوینده مواد از مناسب دوز سپس

  .نشوند تولید هوا در معلق ذرات که طوري به شود تمیز آب سطح زیر دستگاه

  .است سخت آن کردن تمیز که مناطقی دیگر و لومن قفل، کردن تمیز اهت مناسب ازبرس استفاده
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  .نمیرسد ابزارآسیب سطح به که شود حارل اطمینان که طوري به نرم ونینایل برسهاي از استفاده

  .رسدب میتواند داخلی سطوح تمام به برس که شود حارل اطمینان تا باشد ابزار قطر همان اندازه به باید لومن تمیزکردن براي برس

  .رج شوندخا ابزار دیستال انتهاي از تا باشند بلند کافی اندازه به باید برسها هم نین

 دبگذارن و شده  تمیز برسها  باید نبود، ممکن کار این اگر شوند،  خشک  روز پایان در و ضدعفونی  حرارت توسط  باید برسها  : تواه

 .شوند تعویض باید دیده برسهاي آسیب .شوند خشک

 کامل بطور دستگاه  و ور طهغو تمیز شده  تصفیه  آب در کامل طور به دیگر، کاسه  یا و سینک  در دستگاه  بایستی  زدن برس از پس

 .شود  داده شستشو

 با دستی  کردن خشک  یا و خشک  هواي نمیشود،  توریه  سازنده  توسط  یا و نیست  مواود الزم امکانات اگر مکانیکی؛ کردن خشک 

 .گیرد رورت مصرف یکبار تمیز پرز بدون پارچه هاي  از استفاده

 

 ورسازي غوطه غیر روش

سایل  سطوح  ستگاه  و و صرف،  پرز بدون پارچه یک با کاملبطور را د  قابل هاي آلودگیهاي همه که زمانی تا شوینده  مواد و یکبارم

صاالت  مثال عنوان به( دستگاه  حساس  مناطق به رطوبت که شود  انجام طوري باید فرآیند این .کنید شوند تمیز  حذف مشاهده   ات

 .نشود وارد )برق

 کامال گردد حذف شوینده مواد هاي باقیمانده همه که زمانی تا مصرف، یکبار و مرطوب پرز بدون پارچه یک با دستگاه  سطوح  سپس 

  .شود می پاك

  .تغییریابد دارد، واود آلودگی مشخصا که رورتی در و باشد تمیز هرالسه در باید وآب تمیزکننده محلول

  .است برخوردار آلی مواد حضور در کمی ارزش از و است اثر بی و غیرضروري کردن، تمیز از قبل شیمیایی ضدعفونی

 آبکشی

 میشود  توریه  .است  ضروري  باقیمانده شوینده  مواد کردن پاك و شده  سست   آلودگیهاي حذف اهت تمیزکردن متعاقب آبکشی 

شان  واکنش کننده استریل / کننده ضدعفونی  مواد با است  ممکن که ها، شوینده  باقیمانده حذف براي  کردن، تمیز از پس  دهند، ن

 .آب آبکشی کنید با طورکامل به را گاهدست تمام

 هشد  فرآوري آب یا و آماده( )تجاري تبزا مواد فاقد استریل،  آب با نخاعی داخل /عروقی داخل دستگاههاي  لومنهاي نهایی آبکشی 

 .شود انجام معکوس اسمز سیستم توسط



17 Error! No text of specified style in document. | Office07 

 

 کردن خشک

 بی را آنها است ممکن که کننده شیمیایی ضدعفونی ادمو شدن رقیق و میکروبی رشد از مانع که است مهم گام یک کردن، خشک

 لومن . شوند خشک مصرف یکبار ترایحا پرز بدون و تمیز پارچه یک با یا و دست با یا و خشک هوا با دستگاهها باید .میشود اثرکند

 مشخص دستگاه کننده یدتول توسط هوا فشار .گردد خشک فشرده هواي یا و فیلتر هپا با شده فیلتر هواي توسط باید دستگاهها

 .گردد استفاده فشار کنترل براي کننده تنظیم یک از بایستی و شده

 .شوند خشک شستشو از پس بالفارله بایستی لکه، ایجاد از الوگیري براي ضدزنگ فوالدي دستگاههاي

 جنس مواد بسته بندي

پایین آمدن کیفیت پس از ارلی آن  د. از معایباین روش از قدیمی ترین روش هاي بسته بندي محسوب می شوپارچه منسوج:  -١

از کتان یا  چند باراستفاده، نفوذپذیري در برابر آب، چربی، هوا و گرد و غبار است. بهترین پارچه براي بسته بندي پارچه ساخته شده

دن باید از هر بار استریل کرپلی استر است. پارچه معموال براي بسته بندي هاي بزرگ و سنگین استفاده می شوند. بعد -ترکیب کتان

سته بندي دو الیه در ب. اگر پارچه دچار پارگی و سوراخ شدگی شد آنرا دور بیندازید. پارچه ها را باید به رورت پارچه شستشو شود

ت استفاده کرد. هر چه بافت پارچه متراکم تر باشد براي بسته بندي مناسب تر است. شستشوي مداوم پارچه منجر به کاهش خاری

راي بمحافظتی آن می گردد. هرگز پارچه را رفو نکنید. در نظر داشته باشید که پارچه ضد آب نیست و باید حداکثر احتیاط الزم 

یه ااتناب از رطوبت اعمال گردد. در رورتی که از پارچه هاي ادید براي بسته بندي استفاده می شود بهتر است یک شستشوي اول

  ي به بخار انجام شود.براي افزایش میزان نفوذپذیر

شفاف  این پوشش ها ترکیبی از کاغذهاي داراي رتبه طبی و پلیمرهاي شفاف هستند. این الیهکاغذهاي ترکیبی )رول یا وي پک(:  -2

ندیکاتور ایله دستگاه سیلر بسته می شوند. ااازه می دهد اقالم داخل بسته دیده شوند. این پوشش ها مقاوم بوده و سر آن ها بوس

. لبه شیمیایی هم در آن ها تعبیه شده است. این پوشش براي استریلیزاسیون به روش اتوکالو و گاز اتیلن اکساید سازگار است

 ته هااین بسظرفیت  4/3ب به رورت عمودي بسته شود. همیشههاي کیسه هاي کاغذي باید دو بار تا خورده و سپس با نوار چس

قسمت  همیشه قسمت پلیمري بسته ها در مقابل قسمت کاغذي باشند تا اریان تعویض بخار یا گاز از طریق. را از ابزار پر کنید

 کاغذي بسته رورت بگیرد.
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 (sterilization):ستریلیزاسیونا

 ستا مطلق امري استریل رایندف .اسپورآنهانیزنابودمیشود میکروارگانیسمهاوحتی کلیه آن طی که است فرآیندي شد گفته قبال

 .نیستند یا هستند استریل یا ابزار و ندارد مفهومی استریلیزاسیون حیطه در استریل تقریبا اي یعنی وسیله

ستریل  مرکزي اتاق  صار  به که بیمارستان  ا  نتوا می شک  بی نامید بیمارستان  قلب نتوان اگر را بیمارستان  در نامند می CSSDاخت

ستان  خدمات و فعالیتها کلیه حیاتی هرگشا  به عنوان آنرا ست  عملکرد . گرفت نظر در بیمار  را عمل اتاق فعالیت بخش این نادر

شت.   ناکام خواهد ستریل  مرکز یا CSSDگذا ست  مکانی ا سایل  کلیه که ا شها  لزوم مورد و ستان  عمل اتاق و بخ  آنجا در بیمار

 . گردند می انبار و واستریل ضدعفونی

 :است زیر شرح به تریلیزاسیوناس هاي روش انواع

 )اتوکالو -بخار )گرماي مرطوب 

 )فور-هواي داغ )گرماي خشک 

 پرتوي الکترونی 

 گاز و محلول فرمالد ید 

 )پالسما )پراکسید هیدروژن 

 محلول شیمیایی ضد عفونی /استریل کننده 

 گاز اتیلن اکساید 

 اشعه گاما 

 اتوکالو

  . ستا وسایل کردن استریل براي روش ترین هزینه کم و اعتمادترین قابل ترین، متداول هنوزموثرترین،(اتوکالو) مرطوب حرارت

 هوا اابجایی با پروکیوم نوع از عملکرداتوکالو .کند می عمل زمان، و فشار بخار، دما، عوامل از استفاده با که است دستگاهی اتوکالو

 .میگیرد وبخارانجام

 و بآ شیرهاي ایمنی، قفل نسوز، واشر با فوالدي در ضدمغناطیس، و باز و اسیدضد ضدزنگ، فوالدي مخزن یک داراي دستگاه این

 تا لیتر 5 از حجمش و باشد می ارت سیستم و سنج زمان سنج، حرارت فشارسنج، اطمینان، سوپاپ بخار، و هوا هاي رافی بخار،

 است. متفاوت لیتر1000از بیش

 .است متفاوت دقیقه 30 تا 4 دستگاه نوع به بسته زمان، و سانتیگراد دراه 134 تا 121 دمااز دستگاه، این در

سریع   کردن استریل  نوعی .رود می بکار پالستیکی  مواد بعضی  و مایعات ها، شیشه   فلزي، اراحی لوازم کردن استریل  براي اتوکالو

دقیقه  3 ظرف مربع، اینچ بر پوند 60 فشار  و سانتیگراد  دراه 134 دماي در وسایل،  آن در که Flash Sterilizationبنام  دارد واود
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ستفاده  در.شوند  می سترون  ست،  مناسب  نفوذ و کوتاه زمان اتوکالو از ا ستریل  آن با توان می را زیادي وسایل  و ا کند  ولی . کرد ا

 .آید می حساب به روش این معایب از کار پایان در ها بسته در اوقات گاهی رطوبت ماندن باقی و برنده وسایل شدن

ستی  را اتوکالو دعملکر سی  با بای سته  کردن وزن شاهد،  ترمومتر با سنج  حرارت برر سی  اهت فرایند از بعد و قبل ها ب  باقی برر

سته  در ماندن رطوبت ستفاده  ها ، ب ستفاده  و (6-5-4کالس )تست  شیمیایی  اندیکاتورهاي از ا  کبیولوژی اندیکاتورهاي از هفتگی ا

 .نمود ارزیابی) Stearothermophilus) .B باسیلوس استئاروترموفیلوس

 اتوکالو در وسائل کردن استریل دستورالعمل

 :عملیات شرح

 .شود می کنترل سالمت نظر از اتوکالو وسا ل گذاشتن از قبل -

 .میدهند انجام را کارکرد کنترل ( خالء داراي یا بخار فشار با اتوکالو ) شده استفاده کالو اتو نوع به بسته-

 .شود می چیده بسکتها داخل باال تا زیر از وزن ترتیب به شده آماده هاي بسته-

 .شود می شروع استریلیزاسیون ، زمان و حرارت و فشار هاي دراه تنظیم با و شده بسته اتوکالو در-

 .شود می باز اتوکالو در بخار خروج از اطمینان با استریلیزاسیون سیکل و زمان اتمام از پس-

 شود می عمل اتاق تحویل یا شده چیده وسا ل انبار در آنها وسا ل، شدن خشک از اطمینان از پس-

 .میشود داده قرار کامل شدن خشک اهت توري تمیز سطح یک روي بسکت همان با کند پیدا تماس دست با اینکه بدون وسایل -

 هشدار
 .دارد واود آلودگی احتمال چون کرد خشک پنکه با نبایستی را وسا ل-

 .بگیرد قرار اتوکالو داخل باز در با محلول شیشه و شده پر ظرف سوم دو بایستی محلولها کردن استریل براي -

 .کند نفوذ آن در اهات تمام از "کامال بخار که باشد نحوي به هم کنار بایستی بلکه ، بگیرد قرار هم روي نبایستی وسا ل-

 .شود چیده بسکتها در حجم تناسب به وسا ل بایستی - 

 :اتوکالو اهدستگ پایش

ستفاده  با هر از بعد شکال  کلیه که شویم  مطمئن باید ازاتوکالو را سمی  ا ستریل  فرایند در ارگانی  املش  پایش . اند رفته بین از ا

 .میباشد بیولوژیک یا و ، شیمیایی فیزیکی

ستگاه  خود سالمت  فیزیکی، پایش در سی  مثال، براي .شود  می ارزیابی د شار  حرارت، اهدر هاي عقربه بودن سالم  برر زمان   و ف

اشکال   یا برچسب  نوار، رورت  به نشانگرها  این .دهند می رنگ تغییر که گیرد می رورت  نشانگرهایی  از استفاده  با شیمیایی،  پایش
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ست    دیگر ستندمانندت سپورهاي  از بیولوژیک، پایش در 4،6،5 کالس ه سیلوس  ا سیلوس  و سوبتیلیس  با ستئاروترموفیلوس  با  ا

 .مواودند کوچک آمپول یا ویال نواري، رور مختلف به بیولوژیک نشانگرهاي .شود می استفاده

شانگرهاي  سته  داخل در اتوکالو، محفظه داخل در را بیولوژیک ن  عملکرد هفتگی رورت  به آن با و دهند می قرار سینی  یا ها ب

 .نمایند می ارزیابی دستگاه را

ستریل  از یافتن اطمینان اهت سا ل  کامل شدن  ا ست  و ابزار  که ستهایی  در.دارند مختلفی هاي نام که دارد واود مخصوص  هاي ت

 .شود استفاده 4 کالس تست از قلم 12از وکمتر 6 کالس تست از باشد بیشتر قلم 12 از آن داخل

سنل  کلیه شهاهنگام  وچه عمل دراتاق چه پر ستفاده  بخ ستهابایداین  ا ستهارااز  از ده رادرپرون وآن نموده کنترل نظرتغییررنگ ت

 .بیمارب سبانند

 گاز اکسید اتیلن :

سید اتیلن زما              سیون با گاز اک ستریلیزا ستمهاي ا سی ضعف  شد. مهمترین نقاط  شتعال و قابل انفجار میبا ن گازي بی رنگ و قابل ا

سیکل، هزینه باال  ست. بزرگترین   طوالنی  سیون با گاز   و خطرناك بودن براي بیماران و کارکنان ا ستریلیزا سید  اک نقطه قوت روش ا

سیار مناسب اهت استریل نمودن لوازم پزشکی حساس به حرارت و رطوبت، بدون هی گونه آسیبی به مواد تشکیل          اتیلن کارایی ب

ستگاه گوارش،             شم ها، د ست، چ ست منجر به التهاب پو سید اتیلن ممکن ا ست. قرارگرفتن افراد در معرض گاز اک دهنده لوازم ا

د. پیش اعصاب مرکزي شود. لذا اکسید اتیلن را باید در دسته عوامل کارسینوژن انسانی قرار دا سیستم تنفسی و نیز اختالل سیستم

شها         شد. حتی االمکان باید از رو سید اتیلن الزامی میبا ستریل اک ستگاه ا ضد انفجاري براي د ي ادیدتر بینی اتاق اداگانه با قابلیت 

  دما هم ون پالسما استفاده شود. استریل کم

 سیون به روش پالسمااستریلیزا

ستاندارد  سایل  و ابزار براي طالیی ا ستریل  در اراحی و سته  بودن ا ست  آنها بندي ب سب  براي و ا  براي حالت بهترین مهم این ک

 :باشد زیر مشخصات داراي که است روشی از استفاده حرارت، به حساس وسایل استریل کردن

 خطر وبی عملکردایمن -

 کوتاه زمانی سیکل-

 باال اثربخشی-

 زیست محیط براي خطر ایجاد عدم-
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 وسایل رطوبت دلیل به اشکال بروز عدم-

 استریل وسایل نگهداري و بندي بسته قابلیت-

سیون در دراه حرارت و رطوبت پایین       ستریلیزا سیون پالسما به عنوان یک روش ا ستریلیزا سانتیگ  50و با حداکثر دماي  ا راد دراه 

ست  ست و به عنوان    در تمام دنیا تأیید و مورد ا شده ا سب ترین اایگزین فاده واقع  ساید و بخار فرما  منا لدهید براي روش اتیلن اک

اکتري(، مطرح است .این فرآیند قادر به غیر فعال کردن طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از امله باکتري هاي رویشی )شامل مایکوب

 ویروس ها،باکتري هاواسپوراست. ،مخمرها، قارچ ها

سایل الکتریکی که قدرت تحمل دماي باال و رطوبت را ندارند و هم نین آلیاژها    مواد  ستیک ها و و سایلی مانند برخی پال ي فلزي و و

  که ممکن است در محیط هاي مرطوب دچار خوردگی شوند می بایستی در این دستگاه استریلیزه شوند.

 استریلیزاسیون با استفاده از محلولهاي شیمیایی

شیمیایی را می توان با افزودن غلظت برخی از محل ستریل کردن به کار گرفت به عنوان مثال م و  ولهاي  حلول با مدت زمان به منظور ا

سایل به کار میرود ولی وقتی     20تا  %2پایه گلوتارآلد ید ضدعفونی و ستریل ساعت   10الی  6دقیقه براي  کننده  به کار رود در حد ا

ساید%  سدیم و پر  7/5عمل می کند. یا هیدروژن پروک شیمیا     ، غلظت هاي باالي هیپوکلرید  سید نیز از دیگر محلولهاي  ستیک ا یی ا

 .استریل کننده می باشند

 (فلش)سریعا ستریلیزاسیون

سته     شیاء فاقد ب ستریل نمودن ا الو براي به کار میرود. از این اتوکدقیقه   3-10سانتی گراد در مدت دراه  134بندي در دماي  براي ا

سته       استریل ک  ستفاده میشود. به دلیل این که وسایل باید بدون ب ندي ب ردن وسایل بحرانی در شرایط خاص و فقط در اتاقهاي عمل ا

تزها در داخل این اتوکالو قرار گیرد و سیکل آن فاقد مرحله خشک کردن است، امکان آلوده شدن مجدد وسایل افزایش مییابد. پرو     

ستفا    صنوعی هرگز نباید با ا ضاء م شوند  و اع ستریل  سایر معایب این روش، عدم واود اندیکاتور بیولوژی ده از روش فلش ا ک براي . از 

ریع س الفارله پس از استریلیزاسیون است. از این روش براي استریل نمودن       کنترل کیفی و احتمال سوختن بیماران با وسایل داغ ب  

سته  سینی باز    بندي آنها براي فرآیند ا ابزار با ابعاد محدود که امکان ب سام در یک  یا محفظه و  ستریل واود ندارد، به کار میرود. اا

ش تنها پوشیده که بخار با سرعت به داخل آن نفوذ میکند قرار گرفته و فرآیند استریل به سرعت رورت میگیرد. استفاده از این رو       

  بینی میشود. ي عمل پیشدر مواقع اضطراري و در شرایط محدود رورت گرفته و دستگاه اغلب در مجاورت اتاقها
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  high level disinfection باال سطح ضدعفونی
ستاندارد  عنوان به ضدعفونی  از سطح  این سب  ا شکی  ابزارهاي سازي  آماده براي منا ساس  بحرانی نیمه پز  امله از گرما به ح

 .کند می غیرفعال را ها باکتري ياسپورها و قارچها ویروسها، باکتریها، همه که است قابل انعطاف و فایبراپتیک اندوسکوپهاي

سیله  به باال سطح  ضدعفونی  سیدال    شیمیایی  مواد و سپورو سید  ، گلوتارآلد ید مانند قوي ا ستیک،  پرا سید  ا  و هیدروژن پراک

 .نیستند مناسب محیطی سطوح در براي استفاده که گردد می انجام فرمالد ید

  intermediate level disinfection متوسط سطح ضدعفونی
 تهواری توبرکلوزیس مایکوباکتریوم شدن  غیرفعال باعث اما شود،  نمی باکتري اسپورهاي  رفتن بین از باعث ضدعفونی  از سطح  این 

 یا با (کوچک تا متوسط  ویروسهاي  و قارچها معمولی، هاي باکتري از مقاومتر شیمیایی  ژرمیسیدهاي  نسبت به  که شود  می بوویس

 است. یده ترکیبات و ید ، الکلها ترکیبات کلر، و کلر لشام و هستند )چربی پوشش بدون

 low level disinfection  پایین سطح ضدعفونی 
سهاي  قارچها، باکتریها، شدن  غیرفعال باعث شدار    ویرو ش سانی  ایمنی نقص ویروس پو  بدون هاي ویروس و انفلوانزا ویروس و ان

 است. فنلی ترکیبات و فنل م،آمونیو چهارگانه ترکیبات شامل میشود و آدنوویروس پوشش

 بیمارستان در ها کننده ضدعفونی و گندزداها برخی کاربرد دستورالعمل

 خا نگی( یاوایتکس ژاول )آب سدیم کلریت هیپو از استفاده العمل دستور

 کشتن توانایی محلول این در مواود کلر ، ارگانیسمها میکرو فعالیت روي سریع اثر با کنندگی ضدعفونی  خاریت  داراي : مشخصات  

 .دارد را ویروسها و پروتوزو رها ، ،مخمرها باکتریها

 : مصرف موارد

یه کل در...و ،حمام توالت ،دستشویی، سنگ از متشکل قسمتهاي تمامی ، دیوارها و کف شستشوي و ضدعفونی اهت %1 بصورت

   .شود انجام باید شستشو شوند، پاشیده سطوح روي آلوده ومایعات خون که مواردي در هم نین .میشود برده بکار بخشها

 . شود نگهداري مات و سربسته ظروف در ژاول آب است بهتر : روش نگهداري

 : تواه

 ساعت( 24 ماندگاري زمان گردد)حداکثر تهیه روزانه بصورت باید محلول -

 .نگردد استفاده حساس وسایل ضدعفونی ،براي خورندگی اثر بدلیل -

 .باشد می دهنده آزار ادا بیمار و پرسنل براي و شده تنفسی دستگاه تحریک باعث ، معمول حد از یشب رقت با سازي رقیق -
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 :گلوتارآلد ید

 تا 6 دتدرم و کند می گندزدایی باال حد در را حرارت به حساس وسایل دقیقه 90 تا 20 در مدت که است گلوتارآلد یدمحلولی

 .نماید می استریل را ،آنها ساعت 10

 : صرفم موارد

ازم ولو ،سیستوسکوپ ،الپاراسکوپ اندوسکوپ مانند اسکوپی وسایل ،گندزدایی گلوتارآلد ید از استفاده موارد ترین رایج

 .است تنفسی ،لوازم بیهوشی

 : است الزامی استفاده هنگام در ایمنی نکات برخی رعایت آلرژیک خواص داشتن دلیل به : تواه

 نفوذ غیرقابل دستکش از استفاده -1

 دردار هاي محفظه در محلول نگهداري -2

 وماسک محافظ ازعینک استفاده -3

 مناسب تهویه با درزیرهود ماده این حاوي ظروف قراردادن-4

 فرمالد ید:

 شود. به خوبی حل می فرمالد ید با اینکه در دماي اتاق به رورت گاز است، اما در آب .1

 شود. عرضه می فرمالین نام دررد به 37فرمالد ید معموال به رورت محلول آبی  .2

د متصل به هم است. معموال فرمالین داراي درر HCHO شده ، شامل مونومرهاي کوچک فرمالد ید در آب ، پلیمریزه .3

 است.  براي محدود کردن پلیمریزاسیون اندکی متانول

 .سایر آلد یدهااست پذیرتر ازفرمالد ید خواری مانند سایر آلد یدها دارد. با این تفاوت که معموال واکنش  .4
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 ضدعفونی کننده ها از نظر طیف اثر طبقه بندي

سطح 

  گندزدایی

سلولهاي در  باسیل سل   اسپورها

  حال رشد

ویروس هاي کوچک   قارچ ها #

 و فاقد چربی 

ویروسهاي متوسط و 

 حاوي چربی 

  +  +  +  +  +  +  باال

  +  -+/^  +  +  +  * +  متوسط

  +  -+/  -+/  +  -  -  پائین
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 حیاتی نیمه پزشکی ازوسایل برخی ایمن واستریلیزاسیون ضدعفونی روش

 الرنگوسکوپها

 

وسکوپ الرنگ وضدعفونی زدایی آلودگی براي کنونی روشهاي که داشت ازاستفاده،بایدتواه الرنگوسکوپهاپس آلودگی به باتواه

 بیماران ینب متقاطع عفونتهاي تحمیل سبب ودسته تیغه برروي باقیمانده وترشحات بافتی وضایعات اثربوده غالباًبی بیماران نبی

 . میشود

وسایل  هدررد دلیل همین میشوندوبه خون به آلوده طورمرتب نیزبه الرنگوسکوپ هاي غشاءمخاطی،تیغه پارگی احتمال به باتواه

 .میشوند بندي طبقه حیاتی

مانده باقی ضایعات ویژه به است زیادي همیت واادا واستریلیزاسیون ازضدعفونی قبل الرنگوسکوپ هاي تیغه مناسب تمیزکردن

 .باشد ازاولویتها وسیله میشودتمیزنمودن ،لذاتوریه دستگاه متحرك نوریابخشهاي منبع دراطراف

العملهاي ازدستور باتبعیت میکندکه توریه کاري گروه د،لیکنبرعملکردآنهاموثرباش است اتوکالومکررالرنگوسکوپهاممکن اگرچه-

نیاز  دررورت. شود استریل CSSD توسط بیماران نیب( استیل)مجدد استفاده باقابلیت الرنگوسکوپ هاي سازنده،تیغه شرکتهاي

 غوطه دقیقه20 مدت به گلوتارآلد ید مانند High Level درماده کردن بعدازشستشووخشک میتوان الرنگوسکوپ به فوري

 .گردد وخشک آبکشی ورشده سپس

کاهش  هابراي ودستگیره تیغه پوشش عنوان به پالستیکی ازغالفهاي میتوان تراشه گذاري لوله درحین ایجادمشکالتی علیرغم-

 نمود، الرنگوسکوپهااستفاده متقاطع آلودگی

فاده شوند وبایدآنها رابعدازهراست سمهاوخونمیکروارگانی به آلوده است ممکن استفاده نیزدرطول الرنگوسکوپ هاي دسته-

 .نمود استریل CSSD در تناسب نمودودررورت تمیزوضدعفونی
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 تنفسی بیهوشی سیستمهاي

 ارهربیم فیلترادیدبراي بیمارومدارتنفسی)  بین فیلترمناسب  یک بریتانیاوایرلندقراردادن بیهوشی  متخصصین   انجمن بنابرتوریه 

 .بهتراست الکترواستاتیک اکثرفیلترهاي به نسبت فشرده هیدروفوبیکی فیلترهاي اي عملکردتصفیه. الزامی است (

 :میکند توریه انجمن عفونت،این کنترل رونداارایی ازثبات اطمینان براي

 .شوند ومانیتورتمیزمیشود،مدارهاتعویض بیهوشی دستگاه که زمانی-

 .شوند هربیمارتعویضبعداز بیهوشی تنفسی بیمارومدارهاي بین مورداستفاده فیلترهاي-

ستفاده   آلودگی دررورت -  یچه . شوند  تعویض بیماران سلی،مدارهابایدبین  بیماران مثال عنوان مواردعفونی،به براي مشهودویاا

 .شود موارد نباید انجام مجدد دراین فرآوري تالشی براي

 بیهوشی دستگاههاي

سی  باکتري فیلترااذب اگریک - ستفاده  بین وویرو سیون   ش  بیمارومدارا ستریلیزا ضدعفونی  ود،ا  داخلی اازاي روزانه روتین یا

 .نیست ضروري دستگاه بیهوشی

شهاي  منظوراطمینان به- ریه  رو شت  تمیزکاري براي سازنده  شرکتهاي  شده  تو ستگاه  ونگهدا ستی  د سیلندرها   دنبال بای  شودو

 .شود ضدعفونیتمیزو اي دوره بصورت بایستی اکسیدکربن دي هاي کننده واذب طرفه یک ،دری ه هاي

رورت  - شکارباخون  آلودگی در شحات  آ ستگاههاومانیتورهاي  سطوح  بیمار،تمام وتر شی  د سب  کننده ضدعفونی  بایک بیهو  منا

 .تمیزشوند بعدازآلودگی ویابالفارله بایستی روزانه

 تروکار الپاراسکوپیک

 .مجدد استفاده باقابلیت الپارسکوپی فورسپسهاي اداسازي-

 .دقیقه 30 مدت شیربه ااري درآب آن وري غوطه وسیله موادبه کردن مرطوب-

 .سازنده کارخانه توریه براساس آنزیماتیک شوینده درمحلول قطعات وري غوطه-

 کانولهاوابزار تمیزکردن مخصوص اهنده water jet اولتراسوندبا ابزارهادردستگاه شستشوي-

 .اضافی میلیمتردردفعات2 باقطر بابرس هرقطعه دستی تمیزکردن-

 قطعات،شستشوي    تمام هاي هاومحفظه دنده،دسته  وچرخ فورسپس،بدنه  فعال بخش هاي گوشه  شستن   براي ظریف برسهاي  -

 .میشود اعمال دستگاه داخلی سطوح به بافشارباالکه آب تفنگ یک باکمک اي قطعات لوله
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 منظورتسهیل  چنددقیقه،به اندبراي سفید  پوشش  داراي که دستگاههادرسبدهایی   باآبمقطراستریل،قراردادن  آبکشی  درنهایت -

 .خون هاي باقیمانده براي وبازرسی خشک کردن

 .فشرده ابزارباهواي /وسیله کردن خشک-

 .ازنورمتمرکز بااستفاده تصویري لنزبزرگنماي یک باکمک دستگاه ویکپارچگی پاکیزگی براي دقیق بازرسی -

 .هم مجددبه استفاده باقابلیت فورسپس مجددقطعات اتصال -

 .کیفی کنترل6ویا5 کالس بااندیکاتورشیمیایی همراه اراحی ابزارهاي بندي بسته مخصوص درکاغذدوالیه بندي بسته-

 .رفشا تحت ازبخاراشباع بااستفاده وکیوم اکسایدواتوکالوپره گازاتیلن توسط یکبارمصرف ابزارپزشکی /وسیله استریلیزاسیون-

 فرآینداستریلیزاسیون تاییدکیفیمنظور به 6-5کالس  اندیکاتورشیمیایی بررسی-

 اورولوژي تهاامی درپروسیجرهاي مورداستفاده پزشکی وسایل

شکل  نبوده وفرج خلل ،داراي )نرم(انعطاف قابل گایدوایرهاي که این به انعطاف) نرم( باتواه قابل گایدوایرهاي  مواريوه راف  و

 .مقدورمیباشد استریلیزاسیون/ال با باسطح ضدعفونی مجددآنهابااستفاده ازمحلولهاي دارند،فرآوري

 .ازاستفاده پس فوري شستشوي-

 .ازپالسما بااستفاده استریلیزاسیون-

رورت - ستفاده  نیازبه در سیب  احتمال به ،باتواه اورژانس اراحی براي فوري ا شش  آ ضدعفونی  گایدوایرها پو  با باال سطح  ،

 .شودمی توریه دقیقه 20 حداقل مدت به %2 استفاده ازگلوتارآلد ید

 :شیاردار گایدوایرهاي

 .میشود توریه ازاستفاده گایدوایرپس وفوري دقیق گایدوایرها،شستشوي نوع این مواوددرسطح شیارهاي به باتواه-

 .پالسما ازپراکسیدهیدروژن بااستفاده استریلیزاسیون-

ستفاده  نیازبه دررورت - ضدعفونی  اراحی براي فوري ا ستفاده  سطح  اورژانس، قه دقی 20 حداقل مدت به%2 ارآلدییدازگلوت باالباا

 .میشود توریه

 (انعطاف سیستوسکوپ،یورترسکوپ،نفروسکوپ)غیرقابل

 .کوچک ازبرس بااستفاده لومن وداخل اانبی تجهیزات وفوري دقیق شستشووتمیزي-

 .اکساید ازگازاتیلن بااستفاده استریلیزاسیون-
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ستفاده  نیازبه دررورت - ستفاده  سطح  فونیاورژانس،ضدع  اراحی براي فوري ا قه دقی %20حداقل مدت به%2 ازگلوتارآلدیید باالباا

 .میشود توریه

 :میباشند استیل ازانس که پزشکی ووسایل اانبی تجهیزات کلیه

 .آنهاازهم قطعات بازنمودن -

 .وسایل ودقیق فوري شستشوي/ تمیزي-

 .یکدیگر به مجددقطعات اتصال-

سیون    (دقیقه 20 حداقل مدت به%2 رآلدییدگلوتا، باال سطح  ضدعفونی  مراحل انجام - ستریلیزا ریه  مطابق ا  شرکتهاي  باتو

 .(سازنده

 (انعطاف قابل )ویورتروسکوپ سیستوسکوپ

 وریهت اتومات ازواشرهاي آن،استفاده گلوتارآلدییدبافشارباالبداخل ریختن وبلندآنهاوضرورت باریک بسیار واودلومن به باتواه

 به مجددقطعات واتصال شستشووضدعفونی مراحل دقیق قطعات،انجام بازنمودن دررورت میدهدکه هانشان بررسی. میشود

سیون   ستریلیزا ستفاده  یکدیگروا ستفاده   ازگازاتیلن باا ساید،ا شد  ایمن ، مجددازآن اک رورت  .میبا ستفاده  نیازبه در  ايبر فوري ا

 .میشود توریه دقیقه 20 لحداق مدت به%2 گلوتارآلدیید از باالبااستفاده سطح اورژانس،ضدعفونی اراحی

 

 :تونومتر

  

به مختلف،ل بیماران به خدمات ارا ه دربین متقاطع عفونتهاي ازسرایت وااتناب عفونت وکنترل پیشگیري ارول منظوررعایت به-

 کلرین رد ،در 3دررد ، پراکسیدهیدروژن  70ا لکل درردویاایزوپروپیل 70 الکل بااستفاده  ازاتیل دقیقه 10 تا 5 مدت تونومتربه

ppm5000 درردبه 70 الکل درردونیزایزوپروپیل 3 پراکسیدهیدروژن استفاده متون برخی براساس )شود تمیزوضدعفونی بایستی 

 امریکابه پزشکی چشم وآکادمی نمیشود توریه کراتوکونژکتیویت آدنوویروسهاوایجاداپیدمیهاي برعلیه اثربخشی فقدان اهت

  (.مینماید درردتوریه 70 الکل تونومترراباپنبه لبه کردن اكپانتقال  HIV از منظورپیشگیري
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 .تونومتر هاي لبه کامل آبکشی-

 .هوا تونومتردرمعرض هاي لبه شدن خشک -

 

 : ونتیالتور

ضد  باید رونتیالتو ، بیمار هر استفاده از پس ( شود تمیز%70 الکل با است بهتر ) .شود تمیز و گردگیري روزانه باید آن سطوح -

 :از عبارتند گردد رعایت ونتیالتور هر عفونی ضد در باید که مواردي . گردد ونیعف

 بیمار هر از پس مصرف یکبار خرطومی هاي لوله تعویض -

  HME فیلترهايتعویض  -

 مقطراستریل ازآب واستفاده(همودیفایر) کننده مرطوب محفظه ضدعفونی و شستشو  -

 سازنده کمپانی توریه طبق کننده عفونی ضد مواد به آغشته پارچه با دستگاه کردن تمیز -

 : ساکشن هاي بطري

 .ماییداتوکالون امکان ودررورت شستشو%1 ووایتکس باپودرلباسشویی را بطري.نمایید توالت فرنگی(خالی در) را ها بطري محتواي -

 باشد( )خشک . بماند باقی مدت طوالنی ها بطري در مایع نباید - 

 .شود استفاده عینک از عفونی بیماران در ساکشن ريبط کردن خالی اهت  -

 .گردد استفاده ماسک از سل به مبتال بیماران در ساکشن بطري کردن خالی اهت - 

 :سنج فشار کاف -

 .گردد ضدعفونی دربیمارستان رایج کننده ضدعفونی مواد با بیمار هر از پس- 

 .شستشوشود%1 ووایتکس شوینده بایدباماده مانندخون آلودگی دررورت -

  :مانیتور

 ، براي انبیمارست رایج کننده ضدعفونی مواد یا %70 الکل به آغشته پارچه با بیمار هر از بعد ها سیم ضدعفونی و روزانه گردگیري

 .گردد استفاده مرطوب نرم منظورازدستمال این براي.نشود استفاده کننده ضدعفونی ازماده عنوان هیچ به نمایش رفحه

 :استتوسکوپ

بیمار  هر براي است بهتر ICU از بعد دربخشها . گردد ضدعفونی باراستفاده هر از پس و گرفت نظر در اداگانه استتوسکوپ یک

 .گردد ضدعفونی بیمارستان رایج کننده ضدعفونی مواد یا %70 الکل به آغشته پارچه با
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 .گردد وخشک شستشو،آبکشی%1 ایتکسوو دترانت با روزانه.پرشود مقطراستریل باآب آب مخزن :مانومتراکسیژن

 

 باالي سطح عفونی ضد و گندزدایی ، شستشو فرآیند کلی

 ،نفروسکوپی یورتروسکوپی ، ،سیستوسکوپی الپاراسکوپی وسایل

 .شستشوشوند خونی ترشحات و خون حذف اهت سرد آب با ابزارباید قطعات، ازاداسازي ابتداپس  -١

 غوطه ورشوند،این درآن دقیقه  5مدت به وسایل و دررد(تهیه نیم )%5 رورت به فظر دریک آنزیماتیک شوینده ده ام  -2

 . گردد انجام باید الزاماً و مهم بسیار مرحله

 .شوند آبکشی سالم آب زیر در باید قطعات کلیه  -3

 .شوند خشک سایل و -4

 .شوند ور غوطه دقیقه 20 مدت به%2از بیشتر مصرف گلوتارآلد ید به آماده High level سایل و -5

 بیماربعدي اهت و شده خشک استریل پارچه از استفاده با ، شده آبکشی استریل آب با ، خارج High level ماده از سپس -6

 .گردد استفاده

 شکخ اي لوله قطعات هوا از استفاده با و شده انجام وسایل کلیه براي شده ذکر ،موارد مرتبط اراحی هاي عمل پایان ر د -7

 .شوند نگهداري مناسب محل در دربدار دیش در و شوند

 گردد،هم نین استفاده وگان ،ماسک ،دستکش عینک شامل فردي حفاظت ازوسایل ذکرشده مراحل درتمام : شودکه اه تو -8

 .گیرد گلوتارآلد یدبایددرزیرهودانجام از استفاده

 .بیماران از قبت مرا در دست بهداشت

 : دست بهداشت عمومی ارول

ات اعتقاد و محیطی عوامل ، قومی ، فرهنگی هاي معیار به تواه با ها دست مشهود کثیفی ) ها دست آشکار کثیفی رورت در -١

از  عدب ، بدن ترشحات و مایعات سایر یا خون نظیر پروتئینی مواد با آلودگی ، ( .شود می توایه دنیا از کشوري هر در مذهبی

یوم کلسترید هاي طغیان موارد در امله از اسپور کننده تولید بالقوه هاي ارگانیسم با موااهه رورت در و توالت از استفاده

 .بشویید رابون و آب با را ها دست دیفیسیل

 .گردد می عفونت احتمال کاهش مواب و کرده الوگیري میکروبی تجمع از رابون و آب با ها دست مکرر شستشوي -2
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 . دارد دخالت عفونت ایجاد و میکروبی تجمع کاهش در کننده عفونی ضد مواد زا استفاده رابون و آب با شستشوي ازء به -3

 از استفاده با ها دست مالش ، ذیل شرح به بالینی خدمات ارا ه دیگر هاي موقعیت تمامی در ها دست معمول عفونی براي ضد

 :شود می توریه الکلی پایه با دست مالش محلول هاي

  رانبیما مستقیم تماس از بعد و قبل

  غیراستریل یا استریل دستکش درآوردن از بعد

 وشیدناز پ نظر ررف ) بیمار براي تهاامی درمانی مداخالت ارا ه در استفاده مورد وسیله اابجایی هرگونه ویا زدن دست از قبل

 ( دستکش

  بیماران زخم پانسمان یا دیده آسیب پوست ، مخاطی غشاء ترشحات یا مایعات با تماس از بعد

  .بیمار یک از مراقبت حین در بدن آلوده موضع یا و ناحیه با تماس از بعد بدن تمیز نواحی با دست تماس احتمال رورت در

 پزشکی( تجهیزات بر مشتمل ) بیمار نزدیک و مجاور محیطی بیجان سطوح یا اشیاء با تماس از بعد

وریه ت مالش یا میکروبیال آنتی یا ساده رابون و آب با وشستش روش به دست بهداشت بیماران غذاي و دارو سازي آماده از قبل

 .شود می

 دست بهداشت رعایت براي موقعیت 5 مدل " بهداشت اهانی سازمان ، دست بهداشت رعایت هاي موقعیت آسان تشخیص براي

 : از عبارتند ها موقعیت این . است نموده ارا ه را

 بیمار تماس از قبل -1

 استریل/ تمیز درمانی اقدامات از قبل-2

 بدن مایعات با موااهه خطر از بعد -3

 بیمار با تماس از بعد-4

 بیمار مجاور فضاي با تماس از بعد-5

 

 

 

 

 : رابون و آب با دست شستن رحیح روش – الف

 .نما ید استفاده کشی لوله و روان ، تمیز آب از همیشه امکان رورت در-1

 .نکنید ستفادها صابون و الکلی پایه با دست مالش هاي محلول از زمان هم صورت به دست بهداشت رعایت براي
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 .بپوشانید رابون با را ها دست سطوح کلیه سپس و کنید مرطوب آب با را ها دست ابتدا -2

 .بمالید بهم را دستان کف چرخشی حرکات از استفاده با-3

 .مالیدهم ب به را ها آن هم داخل به انگشتان فروکردن با و ( بالعکس و ) گذاشته چپ دست پشت روي بر را راست دست کف-4

 .بمالید هم به را ها آن هم داخل به نانگشتا کردن فرو با و گذارده هم مقابل را ها دست کف-5

 .مالیدب هم به را ها آن و گذارده دیگر دست کف قبال در را انگشتان پشت ، است قفل هم داخل به انگشتان که حالی در -6

 .بمالید عقب و الو به رو چرخشی حرکات با و گرفته محکم مقابل دست کف میان در را ( بالعکس و ) چپ شست -7

 .بمالید عقب و الو به رو چرخشی حرکات با و گذاشته دیگر دست کف در را خود دستان از یک هر شده قفل انگشتان -8

 .نما ید آبکشی کامالً را ها دست -9

 .نما ید خشک کامالً را ها دست مصرف یکبار کاغذي یا اي پارچه حوله با -10

ثیف ک الندري مخصوص ظرف به را حوله یا آشغال سطل در را دستمال و بسته را آب شیر کاغذي دستمال یا حوله همان با-11

 .بیندازید مجدد شستشوي براي

 .شود استفاده یکبار فقط اي پارچه حوله یک از -12

 .نشود استفاده مختلف افراد یا و فرد یک توسط بار چند حوله یک از -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 الکلی باپایه دست کننده ضدعفونی دستهابامایع ضدعفونی رحیح روش – ب

 .بریزید خود دست کف در را ، بپوشاند را دست سطوح کل که نحوي به ، الکلی پایه با دست مالش محلول از کافی مقدار -1

 .بمالید هم به را خود دستان کف چرخشی حرکات از استفاده با -2

 .بمالید هم به را ها آن هم اخلد به انگشتان کردن فرو با و ( بالعکس و ) گذاشته چپ دست پشت روي بر را راست دست کف-3

 است ثانیه 60 تا40شستشو فرآیند کل زمان مدت

 ، دهد می گسترش را ها میکروارگانیسم یا آلوده سهولت به خیس دست که این به هتوج با

 .است دست بهداشت فرآیند الینفک جزء ها دست مناسب کردن خشک
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 . بمالید هم به را ها آن ، هم داخل به انگشتان کردن فرو با و گذارده هم مقابل را ها دست کف-4

 .مالیدب هم به را ها آن و گذارده دیگر دست کف قبال در را انگشتان پشت ، است قفل هم داخل به انگشتان که حالی در -5

 .بمالید هم به چرخشی حرکات با و گرفته محکم مقابل دست کف میان رد را ( بالعکس و ) چپ شست-6

 .بمالید عقب و الو به رو چرخشی حرکات با و گذاشته دیگر دست کف در را خود دستان از یک هر شده قفل انگشتان -7

 .شوند خشک کامالً هایتان دست دهید ااازه -8

 

 

 .شود دست بهداشت رعایت هرگزنمیتوانداایگزین دستکش پوشیدن تواه :

 

 است ثانیه 30 تا20ضد عفونی  فرآیند کل زمان مدت
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 :   روش آماده نمودن دست برای اعمال جراحی –ج 

ــا ه  ن ــن   ا عــم ی  تدســنا ی مــنن  م ــم    مــنب ب        -1 . ا      ین  یــب قبــا  ا  قــب ا  ــا ه نمــن د ت ــا    مــ   

 الك   گذ     تنخن مص انم م  اع  م .  

ــیب  ن        -2 ــر  ا  نی ــب ك ــبد  نی ــاه با عــم ی ــر تی ــب   ــایم  نی ــر   ی ــا     كنم ــند    ــا   ه  ب ــینب   ــ  م  تای  نتع

 یا .  

 عــم ن     صـا تم كـر  مـ  بـن  ـر صــا ب نیـفن   ك،یـب  مـ  ی قبـا  ا نمـن د مــناه  مـ  بـن  ـا ه  ن ـن   ا               -3

ــا     ــن    تا ییــن     ای ــنخن ب ــا ت ــن ن    صــن ا  مــن د  ســادیب ی   خــا د بــنه ما ــا     ای ــر یــن        بــن      یا  

    میلر تنخن یا  خن ج ت ندیب.

صــیر ت ــم  ــر   یــا صــبمر  ــر  امــ      ــپ یت  عن ــن   امــنر  یــپه ی  ــاد  ــا ه نمــن گم  مــ   ــا ه  ا عــم تا   -4

یــب      یــا .    صــا ب  ــپ ا  ا تــنخن یــا   مــنایا  مــنان د ك یــب. ه تــنخن یــا بنیم كــر قن لیــ   تــاك              

  منا ینم مجب        تب    عن  عنضا     نا   ما ا تب. ( 

ــن  -5 ــیب   م ــا  ا  ای ــ      قب ــن ا  م نم ــنان د  ا ص ــن  م ــم   ــن   ا ع ــا ه  ن  ــ    ــاتم  م ــب نا ــنایا ی ض ــم فت  م ب نتن

ــب         ــ   نی ــنیم كــر  عن ی ــا  ب ــنان د  ا میل ــن  م ــن ت  مــ  تا ییــن    ــا  م نمــب م ــن میل ــن  ی ــنر  ن میفا  ی یــ ب ی   ی

  نیب  تجنا یا .  

بــن قبــا  نمــن د مــناه  مــ     صــا تم كــر كیایــ  ن  مــا    ب ی ــن  تیمــ  ی    قمــ       ه  تــن  ن ــا  ــا ه  -6

 م یا .  م ا  قب ا  ر  ا عم من ت  م  بن  ن  منان د  ا میلا  بنه من ت  م   ن  نیر   فلم تاصیر 

طــن ب  ــن  نییــب ی م   ب دــنمم كــر  ــن  مــنان د  ا صــن ا  ضــب میفا  ــم ی  مــ  بــن     ــا ه  ن ــن   ا عــم نمــن د مــم ت  -7

ــر مــ      ــاال    ــناتبد ی مع  ــاك  م ــبد ی ــیر ی ــن  تاص ــن ما      2-5بب ام ــن ب   ــب    مط ــن   ن ت ــ  ب ــر  م ــا   قیق ــا لی ع

  قیقر ( تاصیر ت م یا  :   10 مفا   ت نییب.  مفا   باالتم مبب ه  ا ه م،ن   ر مبب 

          .ــب ــب ت ندی ــن ن ت ــننب ت ــن   م ــ  ب ــفا    م ــر  م ــا ع   ــننب ی ی ــن  ا م ــنن  مــ  ب ــند   ی ــنالتا تد ــن   ــا  ا     ــن ن  ی

 ر مننب  یت گیاه مم ت نیب.  ن ا گم مجب   م  بن  امیلر ن  تنعی

    ــبب ــن     ــا نن ام ــن گ ــا       5-2  ــ      ه ب ــنن     س ــین  تدس ــنن  ی   ــا  ا  تدس ــا ی ــاك ب ــا ب ــر ی ب ــ       قیق  م

  مفا   ك یب.  

  قیقر    با     م   مفا   ت نییب 1  یر قب ا   خلب مننب     ا تنعیر مچ تن ن تب   بب   . 

    ــن بــا ــا د یــبد        صــا تم كــر    بــا امــنتم  مــ  یــ ن   ــاد ت ــند ین ــ  ی تنعیــر ن  ــر  ــپ    1  ــبب  چیــپه  

  قیقر باالتم تا  مفا   ت ندیب.  

     تــب ن فســم ن ـن عاكــ  یــا مــایر  مــ  بـن   ن تــب  ا میــن   ایــن  ن  ی  مــ  بــن     ا تـاك  تدســنن  تــن تنعیــر 

 ت ندیب.  م        مین   این  ن   ر نقب    لا عاك  تببیب.  
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   م  بن  ق  ت ندیب كر ن   ر  بند  ا عم كر  ا تن    یب تپنیب.      كا  انی ب  مفا  

       ــن  مــنان د  ا ــن   مــننب      ــا  ا  ایــیب  گــن  ی كــ د    مــنفت  مــنایا  مــ  ب ــن  ن ــا قب ــنایاع    ت ــر  م    ا 

 تف یا نمپنیا خسا ت ندیب.  

ــ     -8 ــن  عن یــ   نیــب    م ــن  نیــر   فلــم   ــن دیــب ی مطــننان د مــم ت نب دــنمم كــر  ا میلــا  بــنه  ا عــم مــن ت  مــ     ب  

ــا   ه  مــ  بــنه خســا  ایپیــب  مــفا    ا      عــم امــن  تاصــیر یــبد یــاك  مــناتبد ن ــا ت نییــب. میلــا      

ــر صــا ب  ــم          ــم  مــ    میلــا  مــن ت  مــ   ــا ه  ا عــم     ــن میلــا  بــنه مــن ت  مــ   ــن  نیــر   فلــم  

  منان د ت  ندیب.  

 د ا مـبب نمــن كـ مـ   ـن  نیـر   فلـم مقـب   میلـا   ـر عـبه  نیـب كـر                 ب دـنا  مـنان د  ا میلـا  بـنه مـن ت        -9

ــب.         ــنقم   نت  ــن كــنم   مابــا    ــب ب ــر ن ت ــن تنعی ــن   مــننب ت ــن   ا عــم  مــ  ب ــا ه  ن   ا مــند  همــناه  مــ   

 مم  نیب. (  CC 16مطن عنب تجا م  ین مقب   ك نا  ا 

مــ   ــناد  بیــب     قبــا  ا  ایــیب   مــنفت  مــنایا ی  عــب  ا  مــنان د  ا میلــا  بــنه مــن ت  مــ   ــن  نیــر   فلــم  -10

 بن   مننب بن تن تنعیر ن تب كنم   خسا یاتب.
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