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 مقدمه

 

 رایال حاضر بدر ح اعتباربخشی بیمارستانی به عنوان ابزاری بسیار موثر در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی است که

ادن ددر نشان  شی کهارزشیابی مراکز درمانی کشور به کار می رود. استانداردهای بیمارستانی به دلیل نقش با ارز

مان به فهومی سازاصر مرزشیابی فعالیتهای بیمارستان دارند، یکی از با ارزشترین عنعملکرد موردانتظار و کمک در ا

که تا  دگردی طراحی IPC عفونت منطبق با لکنتر ، سوم استانداردهای اعتباربخشی شمار می روند. در بازنگری

التی ان ها مشکمارستم بی. علیرغم ارتقاء استانداردها در ارزیابی دور سوشدبه استانداردهای جهانی نزدیک  دودیح

ل حفاظت ، وسایاردهای کنترل عفونت در ابعادرعایت بهداشت دستداستان. در اجرای این استانداردها مشهودبود

اجهه مو و میکروبی ، نتایج مقاومتها فردی، گزارش دهی عفونت های بیمارستانی، مصرف منطقی آنتی بیوتیک

 ومکانات )ا ساختارییی هریک از این ابعاد به زیر محورهای قرار گرفتند و مشکالت اجرامورد توجه شغلی 

ایت )عدم حم یفرهنگ)وجود دستورالعمل و گایدالین ها، آموزش( و  فرایندیانسانی، بودجه(،  تجهیزات، منابع

ر دن راهکار هم تریم. ایجاد فرهنگ ایمنی در بیمارستان ها مرتبط میباشد (مدیران، عدم پذیرش کارکنان، کارتیمی

رس و ور از تدفرهنگ ایمنی شامل ایجاد محیطی به . اجرای استانداردهای اعتباربخشی کنترل عفونت می باشد 

شد ان ارسرزنش جهت گزارش دهی عفونت های بیمارستانی، اهمیت کار تیمی در کاهش عفونت ها، تعهد مدیر

لی نیز منابع ما وانات کمبود نیرو، امک دبیمارستان ها و ارتقاء درک از خطر در کارکنان است. عوامل ساختاری مانن

سطوح  ی درعم جممند عزلذا ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان نیازوزارت خانه باشد.باید در راس کار برنامه ریزان 

 .مختلف مدیریتی می باشد

 

 



4  

 

 بیمارستانی هایعفونتاهمیت 

موجب  ست کهر کشورهای در حال توسعه اعفونت های بیمارستانی یکی از مشکالت پزشکی اجتماعی و اقتصادی د

 ی میکروبیمقاومتها، افزایش هزینه های درمانی ومرگ ومیر  ،اقامت طوالنی بیماران  ،اشاعه بیماری های عفونی 

ط ،تدوین خ دقیق نامه ریزیخدمات بهداشتی درمانی نیازمند براز ناشیپیشگیری وکنترل عفونتهای بیمارستانی شود

ده ن امکانات وتسهیالت ،اجرای دقیق خط مشی هاوروشها توسط پرسنل آموزش دیمشی هاوروشها ،تامی

ی امیت ویژه نی اهمیباشد.همچنین نقش رهبران سازمان درموفقیت برنامه های پیشگیری وکنترل عفونتهای بیمارستا

  دارد.

 باشند:اهمیت می های بیمارستانی از چند جنبه حائزعفونت

 رانمرگ و میر و ناخوشی بیما -

 افزایش طول مدت بستری بیماران در بیمارستان -

 افزایش هزینه های ناشی از طوالنی شدن اقامت بیماران، اقدامات تشخیصی و درمانی -

  خط مشی :

 

 رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان ، پرستاران و سایر کارکنان بالینیفرهنگ سازی ارزش گذاری و 

  هدف :

اعث بکه  رمانیداشتی دهای مرتبط بامراقبتهای بهنتترین وموثرترین روش برای پیشگیری وکاهش خطر عفوساده ترین ،کم هزینه 

 .کاهش هزینه های درمانی واقامت بیماران وهمچنین ارتقاء سالمت بیماران ،مراجعین وکارکنان میگردد

 د میباشد.دستورالعمل  رعایت بهداشت دست درمراقبت از بیماران در کلیه بخش ها موجو   √

مانی اصله زآموزش بهداشت دست در پنج موقعیت برای همه رده های بالینی توسط سوپروایزر کنترل عفونت درف √

 مشخص با همکاری واحد بهداشت محیط و آموزش بیمارستان انجام میگردد.

اغذی مال کدست دراتاق های تریتمنت , اتاق پانسمان واتاق معاینه سینک شستشوی دست , ظروف مایع صابون و √

 موجود میباشد.
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یه بخش ها در کل hand rubدستورالعمل شستشوی دست با آب و صابون و همچنین ضدعفونی به وسیله ماده الکلی  √

 در محل سینک توسط کارشناس بهداشت محیط و کنترل عفونت  نصب شده است.

ت نترل عفونکشت و بیماران توسط واحد بهدا دیسپنسر مایع ضدعفونی کننده دست در تریتمنت , اتاق پانسمان و اتاق√

 نصب شده است.

انجام  نیهثا 60تا40 کارکنان درمانی هنگام وجود آلودگی واضح روی دست خود شستشو با آب وصابون را به مدت√

 میدهند.

 د:کارکنان درمانی درصورت اقدام برای انجام پنج موقعیت زیر برای بیمار بهداشت دست خود را انجام میدهن  

 قبل از تماس با بیمار  √

 قبل از انجام عمل آسپتیک یا تمیز  √

 بعداز تماس با ترشحات بیمار √

 بعداز تماس با بیمار  √

 بعداز تماس با محیط اطراف بیمار √

 

 روش صحیح شستن دست با آب و صابون توسط کارکنان درمانی:  –الف 

 د.با استفاده از حرکات چرخشی کف دستها را بهم میمالن 

  ا را هم آن هکف دست راست را بر روی پشت دست چپ گذاشته ) و بالعکس ( و با فروکردن انگشتان به داخل

 به هم میمالند. 

 ند کف دست ها را مقابل هم گذارده و با فرو کردن انگشتان به داخل هم آن ها را به هم میمال. 

   ا به هم آن ها ر ودر قبال کف دست دیگر گذارده در حالی که انگشتان به داخل هم قفل است ، پشت انگشتان را

 میمالند. 

        لند. و و عقب میماشست چپ ) و بالعکس ( را در میان کف دست مقابل محکم گرفته و با حرکات چرخشی رو به جل 

            و عقب و به جلو رانگشتان قفل شده هر یک از دستان خود را در کف دست دیگر گذاشته و با حرکات چرخشی

 میمالند. 

          ینمایند.کامالً خشک م دست ها را کامالً آبکشی مینمایندوبا حوله پارچه ای یا کاغذی یکبار مصرف دست ها را 

          ص الندری ا به ظرف مخصوبا همان حوله یا دستمال کاغذی شیر آب را بسته و دستمال را در سطل آشغال یا حوله ر

 می اندازند. کثیف برای شستشوی مجدد 

  .از یک حوله پارچه ای فقط یکبار استفاده می شود 
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 .از یک حوله چند بار توسط یک فرد و یا افراد مختلف استفاده نمی شود

 د عفونی دست ها با مالش به یکدیگر توسط کارکنان درمانیض  -ب 

 ت خود ف دسشاند ، در کمقدار کافی از محلول مالش دست با پایه الکلی به نحوی که کل سطوح دست را بپو

 ریخته میشود. 

 . با استفاده از حرکات چرخشی کف دستها را به هم مالیده میشود 

 ن ها را هم آ کف دست راست را بر روی پشت دست چپ گذاشته ) و بالعکس ( و با فرو کردن انگشتان به داخل

 به هم میمالند. 

  به داخل هم ، آن ها را به هم میمالند.کف دست ها را مقابل هم گذارده و با فرو کردن انگشتان  

  لند. ه هم میمابا را هدر حالی که انگشتان به داخل هم قفل است ، پشت انگشتان را در قبال کف دست دیگر گذارده و آن 

 .شست چپ )  و بالعکس ( را در میان کف دست مقابل محکم گرفته و با حرکات چرخشی به هم میمالند  

 یمالند.معقب  وک از دستان خود را در کف دست دیگر گذاشته و با حرکات چرخشی رو به جلو انگشتان قفل شده هر ی 

  .اجازه میدهندکه دست هایشان کامالً خشک شود 

 ثانیه است. 30تا  20مدت زمان کل فرآیند 

 روش آماده نمودن دست برای اعمال جراحی توسط کارکنان اتاق عمل :  –ج 

 ن الک و د و از زدیاورنودن دست برای اعمال جراحی ، انگشتر ، ساعت مچی و دستبند را در مقبل از اقدام برای آماده نم

 گذاردن ناخن مصنوعی خودداری می کنند. 

 کاسه روشویی به نحوی طراحی شده که از پاشیدن آب و ترشحات بر روی لباس افراد جلوگیری می کند . 

 ا با آب ورن ها آبل از آماده سازی دست ها برای اعمال جراحی در صورتی که دست ها به صورت آشکارا کثیف است ، ق 

 شستشو می دهند.  ثانیه 60تا40صابون ساده به مدت 

 شود. ه نمیبه دلیل صدمه به پوست و افزایش احتمال پوسته ریزی ، برس برای آمادگی دست برای جراحی استفاد 

  روبیال یاتی میکجراحی با استفاده از صابون مناسب آنقبل از پوشیدن دستکش استریل ، ضد عفونی دست برای اعمال 

  ی شود.ممحلول مناسب مالش دست ترجیحاً با استفاده از محلول هایی که فعالیت پایدار داشته باشند ، انجام 
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  ه وصیتن امطابق با زم ،هنگامی که با استفاده از صابون ضد میکروبی ، دست ها را برای اعمال جراحی آماده می نمایند

ق با مراحل ذیل اسکراب میکنند. اسکراب دست ها و آرنج را مطابدقیقه  2-5 شده شرکت سازنده ، معموالً به مدت

 دقیقه ( توصیه نمی شود : 10طوالنی مدت ) برای مثال به مدت 

 ی مجدد آلودگاز  ن عملبا باالتر نگاه داشتن دست ها از ساعد ، شروع به اسکراب دست ها و ساعد تا آرنج مینمایند. ای

 دست ها بوسیله آب ناحیه ساعد پیش گیری می نماید. 

  یکنند. پشت و روی هر دست را اسکراب م و، هر طرف هر یک از انگشتان ، بین انگشتان  دقیقه 2-5با گرفتن زمان بمدت

 دقیقه در هر دو دست اسکراب مینمایند.  1رویه قدام و خلف ساعد را از ناحیه مچ تا آرنج بمدت 

 د. ی مینماینآبکش حرکت یک سویه دست ها و آرنج از میان جریان آب ، دست ها را از نوک انگشتان تا ناحیه آرنج با

 )دست را در میان جریان آب به عقب و جلو حرکت ندهید.(

 ک یل و تکنیاستر در اتاق عمل قبل از پوشیدن گان ، کاله و دستکش استریل دست ها و ساعد را با استفاده از حوله

 آسپتیک خشک میشود. 

رای ازی دست بماده سدر هنگام استفاده از محلول های مالش دست با پایه الکلی مقدار محلول به حدی باشد که در کل مدت آ

 CC 16ز ار کمتر این مقدااعمال جراحی دست ها و ساعد تا ناحیه آرنج ها کامالً مرطوب باقی بمانند ) براساس مطالعات تجربی 

 می باشد. ( 

 ا و ساعد هند دست همی د بعد از استفاده از محلول های مالش دست با پایه الکلی و قبل از پوشیدن دستکش استریل ، اجازه

 ها تا ناحیه آرنج کامالً خشک شوند.

 

 وسایل حفاظت فردی به صورت ایمن از استفاده :دستورالعمل 

 است : : این دستورالعمل جهت دستیابی به اهداف زیر تدوین شده اهداف

  ارتقاء ایمنی بیماران 

  کاهش خطر انتقال میکروارگانیسم ها در بیمارستان 

 ایمنی بیماران ، مراجعین و کارکنان درمانی 

رو د مانند فب میشو: مراقبت از خود درمقابل خطراتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ازطرف بیمارباعث آسی حفاظت فردی

 ا پاشیده شدن خون و ترشحات آلوده به چشم و مخاطات رفتن اجسام تیز و برنده در پوست ی



8  

 

 وژیادیولکارکنان بالینی : شامل پزشکان ، پرستاران ، پرسنل خدماتی و پاراکلینیک مانند آزمایشگاه و ر 

 و  به عفونت چه مبتال )اران ایزوالسیون ، جداسازی بیماران در بیمارستان جهت جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم ها از بیم       

 چه کلونیزه با عفونت ( به سایر بیماران ، عیادت کننده گان و پرسنل پزشکی است .

 precaution . به معنی پیشگیری میباشد : 

 :دامنه کاربرد وسایل حفاظت فردی شامل مواردی زیراست 

       .مراقبت از بیمارانی که دارای ترشحاتی هستند که آئروسل میشوند 

 نی که دچار عفونت های تنفسی هستند.مراقبت از بیمارا 

 . مراقبت از بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند 

  جود دارد ورسنل پهنگام برخورد با مایعات مترشحه از بدن بیماران مانند خون و ...که احتمال پاشیدن آن به بدن. 

  هنگام ورود به اتاق ایزوله 

  و ...هنگام تخلیه مواردی مانند باتل ساکشن ، هموواک 

 ...هنگام کار با مواد شیمیایی مانند ضدعفونی کننده ها و 

 هنگام تخلیه و جابجایی زباله های بیمارستانی 

  هنگام شستشو و ضدعفونی اتاق های ایزوله 

 دانشجو اپزشکاجرای دستورالعمل و روش های مصوب برای تمامی پرسنل درمانی اعم از پرستار ، پزشک ، پیر ، 

 جهت ارتقاء سالمت و بهداشت و ایمنی آنها الزامی میباشد .و نیروهای خدماتی 

 فاظت سایل حبیمارستان موظف است آموزش های الزم درخصوص استفاده از این وسایل را برای پرسنل اجرا و و

 فردی را تهیه نماید.

  .بیمارستان موظف است بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کامل داشته باشد 

 : روش اجرایی

 یباشد :مماری صول جداسازی بیماران مشتمل بر دو قسمت احتیاطات استاندارد و احتیاط بر اساس راه انتقال بیا

 رعایت احتیاطات استاندارد :الف( 

 ی بدن ، د دفعبرای تمام بیماران ضروری است . در صورت تماس با خون ، تمام مایعات بدن ، ترشحات و موا

 ت موارد زیر ضروری است :پوست آسیب دیده و مخاط ها رعای
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  پوشیدن دستکش 

  شستن دست ها پس از خروج دستکش از دست و قبل و بعد از تماس با بیماران 

 د .وجود دار ت بدناستفاده از گان ، عینک ، ماسک یا محافظ صورت هنگامی که احتمال پاشیده شدن یا پخش شدن مایعا 

 عدم دستکاری سوزن ها و وسایل تیز و برنده و عدم recap یا خم کردن آنها  کردن سوزن ها )درپوش گذاشتن ( ، شکستن 

  انداختن نیدل ها و سایر وسایل تیز و برنده در سیفتی باکس 

  عدم استفاده از زینت آالت و ناخن بلند یا مصنوعی 

 . توجه : پوشیدن دستکش نباید جایگزین شستشوی دست شود 

حتیاط ها ایت این اته رعبیماری ها رعایت گردد شامل سه دسته هستند که الب احتیاط هایی که باید براساس راه انتقال ب(

 باید با رعایت اصول احتیاط های استاندارد توام گردد. 

 ( air borne precaution:  ) احتیاط هوایی

 ا ذرات یکرون یم ز پنجاین احتیاط برای جلوگیری از انتقال بیماری هایی که از طریق هسته ی قطرات با اندازه کوچکترا

 . نای منتشریا زو گرد و غبار حاوی عامل عفونی بکار میرود بیماری هایی مانند سل ریه یا حنجره ، سرخک ، آبله مرغان

  توجه: بیماران دچار عفونتHIVشخیص سل باید که به دلیل ترشحات ریوی و سرفه مراجعه کرده تا زمان رد ت

 تحت احتیاط هوایی قرار گیرند .

  اید بل میکنند آئروس که تیم درمان برای بیماران مبتال به کروناویروس اقدامی انجام میدهند که تولیددرصورتی

و ترجیحا ماسک  استفاده نموده PPEعالوه بررعایت احتیاطات استاندارد،احتیاط هوایی را رعایت کنند ، از 

 N95 )یا معادل آنرا استفاده کنند )ماسک جراحی باهشت الیه گاز 

 یماران دارای زخم پوستی بازناشی ازسل ،رعایت احتیاط هوایی درنظرگرفته شود.جهت ب 
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 اصول احتیاطات هوایی:

 بارتعویض هوادرساعت صورت میگیرد.6بستری بیماردراتاق ایزوله بافشارمنفی که حداقل 

 بستن درب اتاق بیمار 

 داخل بخش( خروج هواازاتاق بیماربایدبطورمستقیم به فضای خارج و بیرون باشد.)نه 

  تمام افرادی که وارداتاق میشوندبایدازماسکN95.یامعادل آن استفاده نمایند 

 یردگل باتحویجابجایی بیماربایدمحدودشده وقبل ازترک اتاق بایدماسک جراحی بپوشد،پرسنلی که قراراست بیمارر 

 بایدقبل ازجابجایی بیمارمطلع شده واحتیاطات راانجام دهند.

 (roplet.PrecautionDاحتیاط قطرات :  )

ین قطرات زرگ اببرای جلوگیری ازانتقال آئروسل های درشت)قطره(ازاین نوع احتیاط استفاده میشود.بدلیل اندازه 

مالی انجام اع رزماندرهوامعلق نمی مانندوتافاصله زیادحرکت نمی کنند.این ذرات حین صحبت، عطسه ، یاسرفه کردن یاد

سیاه سرفه ددارو،ایجادمیشوند.بیماریهایی مانندمننگوکوک ،پنوموکوک مقاوم به چنمانندساکشن کردن یابرونکوسکپی 

 ،آنفلوآنزا،اوریون وسرخجه احتیاط قطرات ضروری است.

 : اصول احتیاط قطرات

 .بستری کردن بیماردراتاق خصوصی ولی اقدام خاصی برای کنترل هوای اتاق ضرورت ندارد 

 .درب اتاق میتواندبازباشد 

 گان و دستکش توسط پرسنل تابع اصول احتیاطات استاندارداست.استفاده از 

 .پرسنل حین کاردرفاصله یک متری بابیمارازماسک جراحی استفاده کند 

 .درصورت انتقال وجابجایی بیمارازماسک جراحی استفاده شود 

 اویروس ورونباک اقدامات احتیاط قطرات رادرموردهربیمارکه عالئم عفونت تنفسی حادراداردازجمله عفونت تنفسی

 رامیتوان رعایت نمود.
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 ( Contact Precaution( احتیاطات تماسی

یر مستقیم غستقیم یا ماس مبرای جلوگیری از انتقال ارگانیسم های مهم مربوط به بیماران کلونیزه یادچار عفونت از طریق ت

 .(ز شده و..آبسه های با -ادبیماریهای اسهالی ح –از این نوع احتیاط استفاده می شود.) مانند زخم بستر 

 :اصول احتیاطات تماسی

 .بیماردراتاق ایزوله بستری گردد 

 .از وسایل حافظت فردی استفاده شود 

 .در زمان ورود به اتاق دستکش پوشیده شود 

 .قبل از ترک اتاق دستکش خارج گردد 

 .بالفاصله پس از در آوردن دستکش از ماده الکلی  استفاده شود 

 تماس لباس با بیمار یا سطوح پیرامون بیمار از گان استفاده شود. در صورت احتمال 

 .قبل از ترک اتاق ایزوله گان درآورده می شود 

  ل باید این وسای شترک ازمدستگاه فشارسنج در اتاق ایزوله بماند در صورت استفاده  –سایل غیر بحرانی بیمار مانند گوشی

 قرار می گیرد. ابتدا پاک و گندزدایی و سپس مورد استفاده 

 مالحظات ویژه 

 :پوشیدن وسایل حفاظت فردی ازاهمیت زیادی برخورداراست که ترتیب آن به شرح زیرمیباشد 

 ) شستن دست )مطابق با احتیاطات استاندارد  

 پوشیدن گان  

  پوشیدن کاله یا محافظت موهاای 

 ماسک 

 محافظ صورت یا عینک 

 دستکش 
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 فردی ترتیب در آوردن وسایل حفاظت 

 ابتدا آلوده ترین قسمت را درآوردید

 بالفاصله پس ازدرآوردن دستکش دست را بشویید. 

 درآوردن دستکش  

  شستن دست 

  در آوردن گان 

 دد و درآوردن عینک یا محافظ صورت ، قرار دادن عینک یامحافظ صورت در یک ظرف جدا جهت استفاده ی مج

 جددم درآوردن کاله یا پوشش مو در صورت استفاده

 در آوردن ماسک از پشت سر 

 شستن دست 
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 روشهای اجرایی

 
 ایجادمی شود پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که ازطریق اینتوباسیون،حمایت تنفسی باونتیالتوریاتراکئوستومی

 عفونت تنفسی از کشنده ترین عفونتهای بیمارستانی می باشدبنابراین:

 می باشد. متر( 52.تا2بین تخت بیماران فضای کافی )حداقل– 1

ضدعفونی  پایه الکلیموقعیت مرا قبت از بیمار دستهای خود رایاباآب وصابون  می شویندیابامحلول با 5پرسنل بخش در  – 2

 میکنند.

ی ها داده متاربه آندر صورت  کمک گرفتن از همراهان بیمار جهت مراقبت، آموزش الزم از نظر شستن دست و...توسط پرس – 3

 شود.

 ای جابه جایی ترشحات تنفسی و لوازم مورد استفاده حتماً دستکش پوشیده می شود.بر – 4

 پرسنل هنگام ساکشن کردن ترشحات تنفسی از گان ، عینک،دستکش و ماسک استفاده می کنند.  – 5

 ی یابد.مش سی کاهتا حد امکان برای پیشگیری از عفونت بیمارستانی طول اقامت بیمار و استفاده از دستگاههای تنف – 6

 درجه نگه می دارد. 45تا  30پرستاردرصورت منع بالینی سر بیمار را در زاویه – 7

راشه سپس .)ابتداتترشحات تنفسی به طور مرتب تو سط پرستار ساکشن می گرددواین عمل رابصورت دورانی انجام می دهد – 8

 دهان وبینی(

 پرستار انجام می گردد.اقدامات مربوط به پیشگیری از استرس اولسر  توسط  – 9

 یزیوتراپیفینصورت ادر صورتی که بیمار هوشیار است از نظر تنفس عمیق ،حرکات تنفسی و سرفه آموزش می بیند در غیر  –10

 قفسه سینه توسط فیزیوتراپیست انجام می گردد.

 ود.دهانشویه با محلول کلروهگزیدین حداقل یک بار  توسط پرستاردر هر شیفت انجام می ش – 11

 ست ونتیالتور حتما یکبار مصرف می باشد. – 12

 آب جمع شده در لوله های خرطومی توسط پرستار تخلیه می گردد. – 13
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 از فیلتر آنتی باکتریال برسر راه خرطومی ها استفاده می شود. –14 

 پرستار از کاتترهای ساکشن یکبار مصرف استفاده می کند. –15

 رای ساکشن کردن استفاده می نماید.پرستار از نرمال سالین  ب –16

 دزدایی می شود سپس % گن2با دترجنت شستشو شده و با گلوتارآلدئید  ، آمبوبگها با نظارت مسئول بخش پس از استفاده –17

 درجه121دمایدر .csrمسئول  در صورت قابل اتوکالو بودن پس از شستشو با دترجنت باهماهنگیوشستشو و خشک می گردد 

 گردد. اتوکالومی

توالت  ار بخش دربطریهای ساکشن در پایان هر شیفت توسط خدمه بخش با استفاده از وسایل حفاظتی و نظارت پرست – 18  

 :% گندزدایی و سپس آبکشی شده وخشک می گردد.1خالی و با آب و پودر لباسشویی شستشو شده و با وایتکس

 

 نه برداریپیشگیری و کنترل عفونت  های موضع جراحی یا محل نمو

 

 IPH – UTIلکتیو عفونتهای سایر قسمتهای بدن مشخص و تحت درمان قرار می گیرد مثالً در تعویض مفصل قبل از عمل ا-1

 بررسی می شود. 

 بل از عمل ماژور بیمار مشاوره داخلی شده  و در بیماران دیابتی قند خون کنترل می شود. ق-2

 ونده به بیمار توصیه می کنند که حمام کند. ار بخش هنگام تشکیل پرقبل از عمل پرست-3

ن شیو ان با ماشیر صورتیکه موها ایجاد مزاحمت نکنند نیازی نیست در غیر اینصورت قبل از عمل و حتی االمکدشیو محل عمل -4

 انجام می شود. 

 ود .شاستفاده می هت آماده سازی پوست بیمار از ماده آنتی سپتیک مناسب مورد تأیید واحد بهداشت بیمارستان ج-5

 . مل درصورت داشتن مشکل عفونی یا آلودگی تا زمان بهبودی از شرکت در عمل خودداری می کنندپرسنل اتاق ع-6

 ستشوی دست به روش اسکراب جراحی برای پرستاراسکراب و پزشک جراح اجباری می باشد .ش-7

 (دقیقه  5تا  2خارج می شود. ) اسکراب  بل از شروع اسکراب جراحی ، انگشتر ، دستبند و ساعت از دستهاق-8
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 عموالً ناخن پرسنلی که برای عمل بیمار حاضر می شوند کوتاه می باشد .م-9

 و ساعد با ز محلول ضد عفونی کننده دست با پایه الکلی جهت اسکراب جراحی استفاده شود ، اول دستهادر صورتیکه ا-10

لیده تا خشک شود پاف از این محلول روی دست ریخته و به هم ما 3د سپس صابون معمولی شستشو شده و کامالً خشک می گرد

 سپس دستکش استریل می پوشیم

 ولین دوز آنتی بیوتیک نیم ساعت قبل از عمل بصورت پرو فیالکسی شروع می شود. ا-11

 می شود. یم جراحی لباس اتاق عمل پوشیده و روی آن گان استریل می پوشند . سپس عینک و ماسک پوشیده ت-12

 عویض کفش انجام می شود و در اعمال ارتوپدی که خونریزی زیاد دارد از چکمه استفاده می شود.ت-13

 ر صورت پاره شدن دستکش استریل باید تعویض گردد.د-14

 رود و خروج پرسنل به  اتاق عمل فقط به پرسنل ضروری محدود می باشد .و-15

 و بیمار دربهای اتاق عمل بسته می باشد  . کمبود وسایل ، پرسنل به جزء در موارد-16

 دمات انجام،مسئول اتاق عمل وکنترل عفونت ،توسط پرسنل و خمحیط اشینگ هفتگی پنج شنبه هابانظارت مسئول بهداشتو-17

 شده ، تجهیزات ، کف و سطوح شستشو و ضد عفونی می گردند. ) طبق دستورالعمل (

 ود.شگذاری می  دن آبسه و ... وسایل سطوح اتاق عمل شستشو و ضدعفونی و سپس اشعهی مانند باز کرپس از هر بیمار عفون-18

مل و به لیه ابزار جراحی پس از استفاده شمارش شده سپس توسط پرسنل اتاق عمل جمع آوری و تحویل رابط اتاق عک-19

CSR  .ارسال می شوند 

 رار می گیرندق Safty Boxبخیه ، بیستوری ، پین و ... در عد از  عمل جراحی کلیه وسایل تیز و برنده شامل سوزنهای ب-20

 سماندهای عمل جراحی همه عفونی حساب شده و در کیسه زرد داخل سطل زرد قرار می گیرد . پ-21

 و روز بعد نه های خارج شده ازبدن بیمار توسط پرسنل در ظروف مخصوص که حاوی فرمالین است جمع آوریبافتها و نمو-22

 بوطه تحویل پاتولوژی می گردد. با لیست مر

 . افت می شودال جراحی کف اتاق عمل با گندزدای مورد تأیید واحد بهداشت و کنترل عفونت توسط خدمه نظدر پایان اعم-23

 ه پرسنل آموزش داده شده که با لباس اتاق عمل از این واحد خارج نشوند .ب-24

 د احتیاطات استاندارد رعایت شود. کلیه بیماران عفونی تلقی شده و برای همه بای-25
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 اقدامات درمانی و اسکوپی ها در پیشگیری و کنترل عفونت

 اسکوپی هایی مانند سیستوسکوپی ، آرتروسکوپی و الپاراسکوپی  در اتاق عمل جنرال انجام می شود:

 ده می شود.د اعمال فوق الذکر مثالً الپاراسکوپی از روز قبل در لیست عمل  قرار دابیمار  کاندی-

 گردد. می ستار انجاممشاوره ها توسط پر ل از جراحی در بخش بستری شده و اقدامات قبل از عمل شامل آزمایشات ،بیمار روز قب -

 ح روز عمل بیمار با هماهنگی جراح توسط پرستار بخش تحویل پرستار پذیرش اتاق عمل می گردد .صب -

 نترل می نمایند .و کامل بودن پرونده ک  بودن NPOپرستار پذیرش بیمار را از نظر  -

 نتقل می گردد .بیمار توسط پرستار سیرکولر به تخت عمل م-

 الپاراسکوپی از قبل توسط پرستار سیرکولر و اسکراب در اتاق آماده می گردد. کلیه وسایل-

 می گردد. شی بیمار را تحویل گرفته و با متخصص بیهوشی مشورت نموده و بیمار بیهوشپرستار بیهو -

 ام می دهند.الپاراسکوپی را انج   UP –SETاحی را انجام داده و پرستار اسکراب شستشوی دست به روش جر -

 ن جراح اسکراب دست را انجام داده لباس پوشیده و عمل جراحی شروع می شود. در همین حی -

اتاق هود  شده و به مع آوریتوسط پرستار سیر کولر ج بالفاصله پس از اتمام عمل وسایل الپاراسکوپی  با قابلیت استفاده مجدد -

 منتقل شده و قطعات وسایل توسط پرستار اتاق عمل ازهمدیگرجدامیشوند.

تیک ده آنزیمادرا ما وسایل توسط پرستار اتاق عمل باآب سرد شستشو داده شده ،خون وآلودگیها پاک میشوندسپس پنج دقیقه -

 ی شوندوسپس باآب سردمجدداشستشومیشوند.موردتائید مسئول بهداشت غوطه ور م

 % غوطه ور می گردند .2دقیقه در محلول گلوتارآلدئید  02-25پس از آن بمدت  -

رده ی مخصوص بوی ترالربعد از این مدت وسایل توسط پرستار اسکراب با نرمال سالین استریل شستشو داده شده ) آبکشی ( و  -

 ی استفاده می شوند. شده و خشک می گردند و برای بیمار بعد

داخل  ی شوند.سپسمدر آخرین بیمار وسایل طبق روش ذکر شده  شستشو و ضد عفونی می گردند سپس با دستگاه هوا خشک   -

 دیش فرمالین قرار داده شده و جهت روزهای بعد استریل و آماده مصرف می شوند.
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 ند. ین روش شستشو ، ضد عفونی و استریل می گردرتروسکوپی  و سایل به همادر اعمال دیگر مانند سیستوسکوپی و -

 پیشگیری و کنترل عفونتهای  کاتترهای ادراری

 

 معموالً برای کاتترگذاری ادراری از پرسنل مجرب وآموزش دیده استفاده می شود. -

 استفاده از کاتترها فقط در مواقع ضروری انجام گیرد. -

 د.حتی االمکان مدت استفاده از کاتترهاکوتاه می  شو -

 پرسنل پرستاری در طی سند گذاری تکنیک آسپتیک را  رعایت می کنند. -

حلول دویا با میشوینمپرسنل پرستاری قبل از کاتتر گذاری وقبل از هرگونه دستکاری کاتتر دستهای خودرایابا آب وصابون  -

 های با بنیان الکلی ضدعفونی می کنند.

 ه می کنند.پرستار برای کاتتر گذاری از دستکش استریل استفاد -

 گردد.جرا نمپرستار بعد از کاتتر گذاری کاتتر را  ثابت نموده )باچسب به پای بیمار( تا حرکت آن موجب آسیب  -

 پرستار سعی می کند سیستم درناژ بسته حفظ شود. -

 شد.یاز باورد نپرستار کاتتر و بگ  ادرار ی را  به هیچ وجه جدا نمی کند مگر اینکه برای بیمار شستشوی مثانه م -

 پرستار از تمیز بودن ناحیه پرینه مطمئن می شود.  -

 پرستار کیسه ادرار را پایین تر از سطح مثانه قرار می دهد تا با سطوح آلوده تماس پیدا نکند. -

 پرستار در حین انتقال بیمار یورین بگ را خالی می کند. -

)تعویض روتین کاتتر ادراری توصیه نمی شود مگر در زمانی که عفونت یا انسداد وجود داشته باشدو یا زمانی که سیستم بسته از 

 بین برود. ( 

 پیشگیری و کنترل عفونتهای کاتتر های عروقی

 یزاسیون عروق محیطی:کاتتر

 ابتدا پرستار شماره آنژیوکت را  باتوجه به سن ومشاهده ی وضعیت عروق بیمارانتخاب می نماید. -1

 .پرستاردستهاراشسته ویابهداشتی می نماید -2
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 ش التکس می پوشد. کپرستار دست -3

 لین بیمارته و برباپرستار وسایل موردنیاز مانندآنژیوکت،چسب،گارو،اسپری الکل و سیفتی باکس کوچک رادرسینی گذاش -4

 پرستار درصورت هوشیاری بیمار پروسیژر را برای او توضیح می دهد . -5میرود 

 انتخاب کند.  ازدست مغلوب()ترجیحاً پرستار سعی می نماید بهترین رگ را -6

دام به رگ اید و سپس اقسپس ازاسپری الکل استفاده می نماید.درصورت آلودگی پنبه ی خشک کشیده ومجدد اسپری می نم -7

 گیری می کند.

 تار تاریخ را روی چسب یادداشت می نماید.پرس -7

 سمانداین پروسیژر طبق دستورالعمل توسط پرستاردفع می شود.پ-8

 ار دستکش راخارج نموده ،دستهای خودراشسته یابهداشتی می نماید.پرست-9

ت ساع72ساعت ومیکروست 24ساعت ،ست سرم ،سه راهی وهپارین  الک هر72تا48نژیوکت درصورت فلبیت نبودن محل آ-

 بعد تعویض می گردد.

 کارگذاری کاتتروریدمرکزی:

 CVLineکارگذاری -1

 قرار می دهد . پرستار بیمار را در وضعیت ترندلنبرگ -

 سپس دستهای خود را می شوید. -

 پرستار موهای آن ناحیه را با قیچی کوتاه می کند. -

 پرستار مربوطه پوست ناحیه را با بتادین تمیز می نماید.  -

 پرستار بسته کاتتر را پس ازآماده شدن پزشک وبالفاصله قبل ازجایگذاری باز می نماید. -

 ردد.صوص جایگذاری کاتتر توسط پرستار رعایت می گکلیه نکات استریلیته درخ -

ه همراه خدمه به ب  ChesXRayپس ازجایگذاری کاتتربرای اطمینان ازمحل صحیح قرارگرفتن آن پرستار بیمار را جهت انجام  -

 رادیولوژی می برد.
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 تاریخ وساعت جایگذاری کاتترد توسط پرستار و پزشک پرونده ثبت می گردد. - 

 کاتتریاهپارینه کردن:فالشینگ  -2

 پرستار دستها را شسته ویا بهداشتی می نماید. -

 ماید.ناده می پرستار در صورت هوشیار بودن بیمار روش کار را برای او توضیح می دهد و محلول هپارین دار را آم -

سپس  یرراآسپیره می نمایدوبودن مسسی سی خون باروش استریل برای اطمینان ازباز 5تا3پرستار سرلومن را با الکل تمیز کرده  و -

 سی سی ازمحلول هپارین دارتزریق می نماید. 5تا3

شدن  ن ولختهپرستار قبل ازاینکه سرنگ کامالً ازمحلول خالی شود،کلمپ لومن را  می بندد ،این عمل ازبرگشت خو -

 درمسیررگ پیشگیری میکند.

 خونگیری ازکاتتر:-3

 نماید.پرستاردستها راشسته یابهداشتی می -

 ودن بیمار روش کار را برای او توضیح می دهد پرستار در صورت هوشیار ب -

 پرستار بیمار را در وضعیت درازکشیده به پشت ویانیمه نشسته قرار می دهد. -

 نمی شود ی انجامپرستار لومن مناسب را انتخاب می نماید )به هیچ عنوان ازلومن هایی که داروتزریق میگردد،خونگیر -

 ن مربوطه توسط پرستار کلمپ می شود.لوم

ده سپس ومن وصل کررستار سرلومن را با الکل تمیز کرده و به روش استریل درپوش آن را بر می دارد و سرنگ استریل را به لپ -

 کالمپ را باز می کند.

 سی سی ازخون را آسپیره ودور می ریزد. 5پرستار مقدار -

 متصل وخونگیری را انجام می دهد . پرستار سرنگ جدید را به روش استریل -

 تعوض پانسمان کاتتروریدمرکزی:-4

 پرستاردستها را شسته یا بهداشتی می نماید.  -

 ودن بیمار روش کار را برای او توضیح می دهد .بپرستار در صورت هوشیار  -
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 پرستاردستکش تمیز پوشیده وپانسمان قبلی را بر می دارد.  -

سانتی متری محل  3رانی تا وپوست اطراف ناحیه را با بتادین از مرکز به خارج شروع کرده و به شکل دوپرستارمحل ورود کاتتر  -

 را تمیز می نماید.

 شاند.را می پو مالً آنپرستار پانسمان شفاف روی محل قرار داده شود ودر صورت نبودن آن بروی محل گاز گذاشته وباچسب کا -

وجود ترشح وتهاب،درد مثل ال می نماید ومحل ورود کاتتر را  از نظر عالئم ونشانه های عفونت پرستار پانسمان را روزانه تعویض -

 چک می کند

 حفاظت بیماران دچار نقص ایمنی

 .بیمار در اتاق ایزوله با فشار مثبت بستری می گردد 

 ( پاک کردن سطوح اتاق به روش مرطوبwet. توسط خدمه بخش انجام می گیرد  ) 

 و گلدان طبیعی یا مصنوعی در اتاق بیمار ممنوع می باشد . استفاده از گل 

  .از تردد زیاد در بخش جلوگیری می شود 

  .هنگام خروج بیمار از بخش از ماسک جراحی استفاده می شود 

 . سیگارکشیدن در بخش برای بیماران ومراجعین ممنوع است 

 ی و یاط  تماسحت احتتا زمان خشک شدن کامل بثورات بیماران دچار نقص ایمنی در صورت ابتال به آبله مرغان باید ت

 روز از اولین مواجهه با آبله مرغان احتیاط هوایی در مورد آنها رعایت می شود. 28تا 

 .پرسنل این بخش ساالنه بر  علیه آنفلوانزا واکسینه می شوند 

 د .ش می بیننش آموزوسط پرسنل بخمهمترین مسئله در مراقبت از این بیماران شستن دست است که بیمار و همراهان ت 

  و دستها  رآوردهد پرسنل پس از ورود به اتاق و شستن دست ، دستکش پوشیده  و قبل از خروج از اتاق  دستکش را

 شستشو می شود و از اتاق خارج می گردد. 

  ند.عاف می شومنی میادر صورت داشتن سرماخوردگی  یا هر بیماری واگیردار دیگر پرسنل از کار با بیمار دچار نقص 

 .پرسنل هنگام حمل خون یا فرآورده های خونی دستکش می پوشند 

 .فنجان ، لیوان و سایر وسایل غذا خوری بیمار جدا می باشد 

 . ود .ش یم.. دهانشویه دهان بیمار از نظر وجود زخم یا خونریزی بررسی و  مرتباً با آب استریل ، نرمال سالین و 
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 انه حمام می کند.بیمار درصورت امکان روز 

  محلIV  .نباید مرطوب شود 

 .از ترمومتر رکتال و انما دادن در این بیماران استفاده نمی شود 

 شناسایی و گزارش دهی عفونت های بیمارستانی

 رستانی بیما کلیه مسئولین بخشها دارای ابالغ رابط کنترل عفونت بوده و  در خصوص گزارش دهی عفونتهای

 آموزش دیده اند.

 ده اطالع دا عفونت هر بخش بیمار مشکوک به عفونت بیمارستانی توسط رابط یا مسئول شیفت به سوپروایزر کنترل در

 میشود..

 رات ناحیها تغییسرپرستار یا مسئول شیفت روزانه اسامی بیمارانی که دچار تب،مشکالت تنفسی،مشکالت ادراری ی 

 نترل عفونت گزارش میدهند.محل جراحی به نفع عفونت شده اند را به سوپروایزر ک

 ید.سوپروایزر کنترل عفونت بیماران مشکوک را روزانه از نظر بالینی و پاراکلینیک بررسی مینما 

 .سوپروایزر کنترل عفونت فرم بیماران مشکوک به عفونت بیمارستانی را پر میکند 

 ماید.را پیگیری مین سوپروایزر کنترل عفونت راندروزانه آزمایشگاه را انجام می دهدوکشتهای مثبت 

 ساند.سوپروایزر کنترل عفونت جواب کشتهای بیماران را پیگیری و به اطالع پزشک کنترل عفونت می ر 

 .پزشک کنترل عفونت فرم مربوطه را تأیید می نماید 

  اطالعات فرم تأیید شده توسط سوپروایزر کنترل عفونت وارد سامانهINIS .می شود 

 ول بخش سط مسئبیمارروز،کاته ترادراری،فوت ،تعداد جراحی وسایرمواردمیباشد توفرم مخرج کسرکه شامل تعداد

 تکمیل واول هرماه تحویل سوپروایزرکنترل عفونت میگردد.

 ردد. ال میگابتدای  هر ماه آمار کلیه فرمهای ماه قبل توسط سوپروایزر کنترل عفونت درسامانه ثبت وارس 

 نت بیمارستان بررسی می گردد.این آمار هرسه ماه در کمیته کنترل عفو 

  می گردد.  ماه یکبار و سالیانه انجام و به دفتر اعتباربخشی بیمارستان گزارش3تحلیل این آمار بصورت 

 .پس ازگزارش آمار به بخشها اقدامات اصالحی توسط بخشها صورت میگیرد 

 نجانیده گال آینده یاتی سه در برنامه عملبا توجه به پس خوراند تحلیل آمار عفونت بیمارستانی نیازهای آموزشی و غیر

 می شوند. 
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 مدیریت مواجهه شغلی  

  کلیه پرسنل بر علیه هپاتیتB . واکسینه شده اند 

  تیتر آنتی بادی هپاتیتB  ده است .شکلیه پرسنل توسط سوپروایزر کنترل عفونت و آزمایشگاه اندازه گیری 

 ایزر کنترل عفونت آموزش دیده اند. پرسنل در خصوص خطر مواجهه های شغلی توسط سوپرو 

  .این آموزش ها بطور مستمر توسط واحد کنترل عفونت ، بهداشت محیط و واحد اموزش انجام میشود 

  پرسنل جدیدالورود در قالبorientation  .آموزش مواجهه های شغلی میبینند 

 ند .ت میدهحویل واحد کنترل عفونپرسنل جدیدالورود در بدو ورود آزمایشات خود را انجام داده و آنهارا ت 

 می ) تما پرسنل در خصوص استفاده از وسایل حفاظت فردی جهت پیشگیری از مواجهه های شغلی آموزش میبینند

 جزئیات در جزوه رعایت احتیاطات استاندارد و حفظ سالمت شغلی موجود میباشد (

  تشکیل شده است .برای کلیه پرسنل توسط سوپروایزر کنترل عفونت پرونده بهداشتی 

 . الگوریتم مواجهه های شغلی در بخش های بستری به دیوار و در معرض دیدپرسنل نصب شده است 

ره ی و غیکارکنان درمانی در صورت فرو رفتن وسایل تیز و برنده مانند نیدل خونی ، آنژیوکت ، یا بریدن پوست با تیغ بیستور

 : مراحل زیر را انجام میدهند

 د .یب دیده را بدون فشار دادن یا دستکاری با آب فراوان وصابون میشوینابتدا محل آس -

حا راوان ترجیفرصورتی که خون یا ترشحات آلوده در چشم و مخاطات پاشیده شود بدون مالیدن محل آسیب دیده آنرا با آب د -

 استریل و یا تمیز شستشو میدهند .

، عصر   ر شیفت صبحکنترل عفونت اطالع میدهند این موضوع از طریق تلفن د در مرحله بعدی کارکنان مواجهه را به سوپروایزر -

سئول ر وقت و مپروایزو شب اطالع رسانی میشود) در صورتی که به علتی سوپروایزر کنترل عفونت در دسترس نباشد حتما به سو

 شیفت گزارش میشود( .

 ( 10دارند)باالی  خود آگاهی Bال بودن تیترآنتی بادی هپاتیت ارزیابی و پرسنل از با در مرحله بعدی شدت مواجهه و نوع آن -

ت در پرونده بررسی میشود به این صورت که آزمایشا HCVو HBSAg  ،HIVر در مرحله بعدی منبع مواجهه یعنی  بیمار از نظ -

ه شده و با هماهنگی گرفت خون لخته از بیمار 3ccبیمار توسط پزشک ثبت شده و توسط مسئول شیفت در کامپیوتر وارد شده سپس 

 کنترل عفونت به آزمایشگاه فرستاده میشود.
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یم نانجام داده و جواب آنرا پس از  rapid بیمار را با استفاده از تست  iv AbHپرسنل ازمایشگاه پس از اطالع از مواجهه شغلی  -

 د.ثبت شود همان موقع االیزا انجام میشو Hiv rapidساعت گزارش میکنند . اگر تست 

 تگاه االیزا بررسی میشود.سایر آزمایشات فردای آن روز با دس -

شود . اگر آماده شده و توسط کارشناس آزمایشگاه به اطالع واحد کنترل عفونت رسانده می 13:30واب آزمایشات ساعت ج -

 آزمایشات منفی باشد اقدام خاصی الزم نیست .

 داشته باشد اقدامی الزم نیست. 10یده تیتر آنتی بادی باالی مثبت باشد و پرسنل آسیب د Bاگر بیمار هپاتیت  -

نی داروخانه یک نوبت ایمنوگلوبولین فباشد باهماهنگی کنترل عفونت و مسئول   Nonresponderاگر پرسنل آسیب دیده  -

 دریافت کرده و یک ماه بعد تکرار میشود. 

 چک میشود. HCV د آزمایش هفته بعد و شش ماه بع 12ه ، مثبت باشداز شخص آسیب دیده در بدو مواجه HCV اگر منبع  -

 مایش وسترنت باشد برای منبع آزمثبت باشد آزمایش االیزا دوبار در دومحل مختلف چک شده و اگر بازهم مثب HIV اگرمنبع  -

 ارسال میگردد  PCRبالت باهماهنگی انتقال خون انجام میشود و همزمان نمونه جهت 

روز ادامه  28شروع میشود که تا HIVساعت پروفیالکسی  72ده با هماهنگی متخصص عفونی قبل از برای شخص آسیب دی -

وره واقع مرکز مشا یده بهددارد اگر آزمایشات بیمار منفی شد نیاز به ادامه نیست ولی اگر آزمایشات بیمار مثبت شد شخص آسیب 

 در مرکز بهداشت استان معرفی میگردد. 

 تحویل داروخانه میباشد. داروهای رتروویروس -

 یگردد.مبررسی  HIV Abهفته  ، شش ماه بعد از مواجهه از نظر 12یب دیده تا شش ماه به صورت بدو مواجهه ، شخص آس -

 ود .واجهه توسط سوپروایزر کنترل عفونت  در پرونده بهداشتی پرسنل ثبت شده و جواب آزمایشات ضمیمه آن میشم -

 سال میگردد.ماهانه بافرم مصوب به مرکزبهداشت شهرستان ار آماراین مواجهه های شغلی-

 .جهه های شغلی هرسه ماه یک باردرکمیته کنترل عفونت مطرح وبررسی میگرددآماراین موا -
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 مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها  

بیهوشی سرجری ، جراحی ، ارولوژی ، نرو ، عفونی ICUآنتی بیوتیک ها با حضور متخصصین بخش های  منطقیکمیته مصرف -1

  ،ENT  آزمایشگاه و داروخانه با هدف تأکید بر  مصرف منطقی  آنتی بیوتیک در ،ICU   بل از جراحی  و عفونت قو پروفیالکسی

 .ها شایع در مرکز برگزار گردید 

 مایند.ینیته مسئول فنی داروخانه می باشد که برنامه های مربوط به مصرف آنتی بیوتیکها راتدوین مدبیر این کم -2

، پزشک متخصص عفونی و سوپروایزر کنترل عفونت هردوهفته در  ICUبرنامه ریزی جهت راند هفتگی داروساز ، متخصص -

 میشود. انجام  ICUبخش 

 اروخانه تدوین شده است.برنامه سویچ تراپی توسط مسئول فنی د-

 ت.ن ارسال اساروسازمرکز تهیه وبه معاونت درمایوتیک پروفیالکسی توسط متخصصین عفونی و دبتدوین پروتکل تجویز آنتی  -

ربوطه متوسط تیم  رونده های بیماران از لحاظ تداخالت دارویی ، دوز دارویی و دوره درمان مجاز آنتی بیوتیک های تجویزیپ -

 بررسی میشود.

 است.  اه برگزارشدهای آموزشی برای پزشکان جهت کنترل  تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها توسط آموزش دانشگکالس ه -

 د. قاومت های میکروبی و آنتی بیوتیکی هر سه ماه یکبار توسط سوپروایزر کنترل عفونت درکمیته بررسی میشوم -

 ایدفرم آنتی بیوتیکهای پرهزینه توسط پرستاربخش  تکمیل وپزشک درخواست کننده آن رامهر وامضا مینم  -

ر عفونت اصلی  یا سایر بخش ها با توجه به عالئم چها ICUان بستری در بخش خیص عفونت بیمارستانی در بیماردر صورت تش-3

 موارد ذیل انجام می شود.

  ی دهند.پرستار بخش عالئم عفونت شامل عفونت تنفسی ، زخم ، ادراری ویا سپسیس را به پزشک معالج اطالع م -

 اید .پزشک معالج بیمار را ویزیت نموده  و درخواست مشاوره عفونی می نم -

 پرستار با متخصص عفونی تماس گرفته و شرح حال بیمار را به اطالع متخصص عفونی می رساند . -
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ر صورت ماید  و دهش آن می نمتخصص عفونی بیمار را ویزیت نموده و آنتی بیوتیک بیمار را یا تعویض نموده یا اقدام به  کا  -

 لزوم  درخواست کشت آنتی بیوگرام می نماید .

 ردند.را می گموارد مشاوره توسط پرستار بخش به اطالع پزشک معالج رسانده می شود و در صورت صالحدید ایشان اج -

 بیمار با همکاری سوپروایزر کنترل عفونت در صورت نیاز به اتاق ایزوله منتقل می شود. -

تخصص مل توسط مستورالعمار داشته اند طبق دبیمار مشکوک به مننژیت مشاوره عفونی می شود و افرادی که تماس نزدیک با بی -

 ردد.نجام می گفونت اعفونی تحت درمان پیشگیرانه با آنتی بیوتیک قرار می گیرند.این پیگیری ها توسط سوپروایزر کنترل ع

 گند زدایی و استریل اقالم حساس به حرارت

 ن ه اتیلی سطح باال و دستگاجهت استریل کردن اقالم حساس به حرارت از قرص فرمالدئید ، مواد شیمیائ

 اکسایدوپالسما استفاده میشود.

  : اتیلن اکساید -الف

   وسایلی پالستیکی که حساس به حرارت هستند توسط نیروهای خدماتیCSR وند ، این شستشو و ضد عفونی می ش

خش داخل ببسته بندی شده  ، تاریخ نوشته شده و توسط خدمه  VPداخل  CSRوسایل خشک شده و توسط پرستار 

 دربیمارستان هاجر فرستاده می شود.   EOسبد درب دار به واحد 

  در این مرحله دو عدد تست بیولوژیک مخصوص اتیلن اکساید به همراه تستPCD  به  5تست کالس  اتیلن اکساید  و

یل ت وساساع 12ساعت دستگاه خاموش شده و  4همراه وسایل داخل دستگاه گذاشته می شوند . پس از گذشت 

 ی شوند .برگردانده م CSRبا سبد مخصوص و وسایل استریل شده به  CSRهوادهی می شوند و توسط خدمه بخش 

   نتایج کشت بیولوژیک و سایر تستها خوانده شده و درصورتOK  اده می شود. دبودن برای مصرف به اتاق تحویل 

 قرص فرمالدئید: -ب

 ای پالر یم های  بلم و سدریلهای که قابل اتوکالو کردن نیستند و   ق این قرص  ها برای وسایل حساس به حرارت مانند

 استفاده می شود. 

  پرسنل خدماتی و پرستاری هنگام استفاده  از این قرصها از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند. وسایل توسط خدمه

CSR  قرص در یک  10تا  8شستشو ، ضد عفونی و خشک می شوند . دیش درب دار شستشو و خشک شده سپس
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گذاشته می شود روی دیش تاریخ  CSRظرف مخصوص سوراخ دار به همراه وسایل داخل دیش توسط پرستار 

روز می باشد . درصورت پودر شدن قرص  15نوشته می شود که معموالً این تاریخ  CSRمصرف قرص توسط پرستار 

 تعویض می شوند. CSRتوسط پرستار 

 : %2گلوتارآلدئید -ج

  ا و... وسهرقارچها ، وی ،ماده بعنوان ضد عفونی کننده سطح باال  با اثر  بر روی با کتریهای گرام مثبت ، منفی این

استریل کردن  ساعت جهت 10تا  6دقیقه ضد عفونی سطح باال و  25تا  20استفاده می شود و این ماده به مدت 

 استفاده می شود.

 د سایل ماننه از وده شده که پرستار اتاق عمل پس از هر بار استفادجهت ضد عفونی سطح باال از غوطه وری استفا

 25ی نماید . پس ازدقیقه داخل این ماده غوطه ور م 25تا  20الپاراسکوپی آنها را شستشو و خشک کرده و به مدت 

ل ب استریآ رده بادقیقه این وسایل توسط پرستار  اتاق عمل با استفاده از وسایل حفاظت فردی از ظرف بیرون آو

د ولی در صورت ته روز قابل استفاده می باش 28آبکشی ، خشک و برای بیمار بعدی استفاده می گردد . این  ماده 

 نشینی و یا وجود مواد پروتئینی  توسط پرستار اتاق عمل تعویض می شود.

 پالسما : -د

 فعال  در به غیریند قاطرح است .این فرآبه عنوان مناسب ترین جایگزین برای روش اتیلن اکساید و بخار فرمالدئید م

رچ ها ها، قاکردن طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله باکتری های رویشی )شامل مایکوباکتری(، مخمر

ل شدن قابل استفاده میشود.پسماندزیان آورندارد.وسایل پس ازاستری H2O2ویروس ها،باکتری هاواسپوراست.از

 استفاده است.

 -تشو ،ضدعفونی وخشک کردن باوسایل پس ازشسVP ت استرلیزاسیون مخصوص پالسمابسته بندی شده وجه

س ازآن توسط خدمه دقیقه میباشدکه پ 45به بیمارستان هاجرفرستاده میشود.سیکل دستگاه  CSRباپالسما توسط خدمه 

 د.تحویل اتاق عمل میگرد

 

 

 



27  

 

 حوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش هان

 جرای صحیح فرآیند استریلیزاسیونا-2                اء سطح ایمنی و سالمت بیماران ارتق -1اهداف : -1

 اتاق مارستان ولف بیمنظور از بازخوانی یعنی فراخوانی وبازگرداندن کلیه بسته های استریل شده ازبخشهای مخت

 به منظوراستریل مجدد CSRواحد  عمل به

 روش اجرایی :

صول اگرفته می شود که می بایست در هر بخش به درستی و بر اساس  ست های مختلف از بخش ها تحویل -1

 ل بخش ها(و پراتیکا  CSRاستاندارد پگ شده ، عاری از پارگی  یا هر نوع کثیفی در شان باشد. )پرسنل 

 پس از ورود به CSR ( .پرسنل نام ست ، تاریخ و تحویل دهنده بخش در دفتر ثبت شده امضاء می شودCSR ) 

 ( CSRروی آن چسبانده می شود. )پرسنل  OKیا نوار چسب   labelا بعد از تحویل این ست ه -2

یخ ند( و تارکی می در هر بار بارگیری  دستگاه ، نام دستگاه ، شماره کاربری ) کد شخصی  که دستگاه را بارگیر -3

 ( CSRروی ست ها نوشته وست ها جهت استریل داخل دستگاه گذاشته می شود. )پرسنل 

 ( CSRسنل ست ها در قفسه های مخصوص گذاشته می شود. )پر CSRاستریل شدن  ست ها ، توسط پرسنل بعد از  -4

 ست ها در قفسه مخصوص هر بخش گذاشته می شود.  CSRبعد از استریل شدن ست ها ، توسط پرسنل  -5

ها به  ،زمان تحویل دادن ست 02-22و شب ها  6-4 صبح ، عصر 10-12از ساعت  CSRزمان تحویل ست ها به  -6

ریزی شده است . البته فوریتها از برنامه استثناء می  شب برنامه 32-22عصرها ،  16-15،   7-8بخش ها  صبح 

 ( SRCل باشند. حتی المقدور از دریافت ست و تحویل آنها در زمان تعویض شیفت خودداری میشود. )پرسن

 CSRنده ویل دهتحویل و تحول ست و امضاء تحپرسنل بخش ها بعد از استریل شدن ست ها با در دست داشتن دفتر  -7

ربوطه مبخش  ست های خود را تحویل می گیرند. دقت می شود که هنگام تحویل ست حتماً مشخصات وتعداد آن با

 و پراتیکال بخش ها(  CSRمطابقت داشته باشد. )پرسنل 

دبه واحد ده باشآن پاس نش 6یا4چنانجه یک ست یاپگ دربخش یااتاق عمل بازشودواندیکاتورکالس  -8

csr   میشود)پرسنل بخش مربوطه(اطالع داده 

این ستهایی با لیبل )سیکل کاری دستگاه،نوع وشماره دستگاه (راازبخشهابازخوانی میکندومجدداآن   CSRپرسنل  -9

 رااستریل کرده وبه بخش تحویل میدهد. 
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 مالحظات ویژه :

 یست  منطبق لحتماً گردد در صورت نیاز به بازخوانی کلیه ستها طبق ضوابط و لیست مربوطه باید تحویل و تحول

 باید ستها عودت داده شود.

 نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمار

 4د تست کالس باشن 12و برای ستهایی که کمتر از  6باشد تست کالس 12درون کلیه ست هایی که اقالم آن بیشتر از  -

 (CSRگذاشته می شود. )پرسنل 

 سبانده می شود.چتوسط پرسنل اتاق عمل در برگه شرح عمل پرونده بیمار  6از باز شدن ست در اتاق عمل تست کالس پس  -

 در پرونده بیمار مربوطه چسبانده می شود. 4پس از هر بار پانسمان توسط پرستار تست کالس  -

 شود.ئن میمطم 6 و از وجود تست کالسی در صورت وجود عفونت بعد از عمل پرونده قبلی بیمار توسط کنترل عفونت بررس -

 می گردد. CSRکلیه ابزار کاشتنی مانند ایمپلنت ها پس از تهیه توسط واحد تجهیزات تحویل واحد  -

بت پک کننده و تاریخ استریل بسته بندی شده و با ث V.Pبا اطمینان از نوع عمل و نام بیمار در  CSR ایمپلنت ها توسط پرسنل  -

 که گذاشته می شود . 6تست کالس  V.Pو می شود . درون شدن تحویل اتوکال

 (CSRسنل با هر سیکل کاری دستگاه اتوکالو که حاوی ایمپلنت می باشد تست بیولوژیک گذاشته می شود .) پر -

.)  ل می گرددل اتاق عمپس از دریافت جواب منفی تست بیولوژیک و ثبت در فرم مربوطه ایمپلنت همراه با فرم تحویل مسئو -

 (CSRپرسنل 

 در برگه شرح عمل بیمار الصاق می گردد .) پرسنل اتاق عمل( 6پس از هر عمل جراحی تست کالس  -

 وپالسما ازتستهای مخصوص این دستگاهها استفاده میشود. EOدراستریلیزاسیون با -

 روشهای شستشوی ،پاکسازی وگندزدائی ابزارووسایل قبل ازاستریل نمودن

 اهداف: 

 از ضد عفونی موثر و ارسال ایمن و مطلوب ابزار و وسایل قبل از استریلیزاسیوناطمینان  -1

 حذف و کاهش میزان ارگانیسم های موجود بر روی وسایل قبل از استریلیزاسیون  -2
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 تعاریف و کلیات :

Cleaning :بزار ا همچنین گاهی د.هد شابزار و تجهیزات استفاده شده در یک اقدام درمانی با باقیمانده خون و بافت پوشیده خوا

و  قایای خونبن است پزشکی ممکنست در تماس با مواد شیمیایی و مایعات،آلودگی و گرد و غبار باشند. ابزارهای زیادی ممک

 ده باشد.اد آلوبافتهای به جامانده از اقدام درمانی را داشته باشند. تجهیزات توخالی نیز ممکن است پر از این مو

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

 عدنی و ما و مواد انیسمهعدم تمیز کردن مناسب ابزار )به عنوان مثال باقی ماندن کثیفی و مواد آلی، از جمله میکروارگ

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

 وینده و شمواد  ن جهت حذف مواد خارجی از روشهایی مانند تمیزکردن دستی ، تمیزکردن به کمکدر فرآیند تمیزکرد

تگاه ردن با دسکتمیز  وآب، تمیز کردن به وسیله برس زدن و با فشار آب ، تمیز کردن با استفاده از امواج مافوق صوت 

 خودکار شوینده و ضدعفونی کننده صورت می پذیرد.

 روش دستی ، اتوماتیک اولتراسندشستشو و پاکسازی می گردند . کلیه ابزار جراحی به 

  شستشو و پاکسازی ابزار جراحی برای کلیه پرسنلCSR . الزامی می باشد 

 روش اجرایی :

تشو توسط اتوجه به نبودن محلی برای شستشوی ابزارووسایل  جراحی دراتاق عمل ،این وسایل باترایلی مخصوص جهت شسب -

 تحویل داده میشود. CSRبه واحد پادوی اتاق عمل 

 تحویل گرفته میشودوشستشوبه دوروش یادستی CSRسریعا توسط خدمه برای پیشگیری ازخشک شدن خون این ابزار -

 یااتوماتیک انجام میگردد.
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نی ون سیز یکدیگر درادر روش اتوماتیک توسط دستگاه شوینده ست های جراحی بعد از تحویل ازاتاق عمل و جداسازی  -الف

 (CSRهای دستگاه قرار گرفته و دستگاه شروع بکار می کند .) پرسنل 

ی مرم انجام ا آب گب* دراین روش ابتدا شستشو با آب سرد صورت می گیرد که وسایل آلوده به خون تمیز شوند ، سپس شستشو 

 ابونی محسوب می شود  .صس که ماده پال 28شود. ماده شوینده قلیا در مرحله بعد مورد استفاده قرار می گیرد به نام آلکاالین

گرم و  عمل شستشو با آب پالس جهت حذف آلودگی های باقیمانده مورد استفاده قرار می گیرد و 26بعد از این مرحله ماده اسید 

م می با هوای داغ انجا درجه سانتیگراد و ضد عفونی بصورت حرارتی 97آبکشی وسایل انجام می شود. مرحله بعد افزایش دما تا 

شک کردن خپالس انجام می شود که باعث کاهش زمان  64شود. عمل کاهش کشش سطحی آب و براق کردن وسایل با ماده 

د ضدایی و هم شده و درب دستگاه به صورت اتوماتیک باز می شود. در این روش هم وسایل گندز OFFاست .  سپس دستگاه 

ه  ککدام را  ربر هرله سیکل هایی که روی دستگاه تعبیه شده است و کاعفونی می شود ،مدت زمان شستشو و گندزدایی به وسی

ارد ک کردن ندبه خش انتخاب می کند زمان آن مشخص می باشد تعیین  میشود. بعد از اینکه وسایل از دستگاه خارج شد نیازی

 ( CSRفقط در سینی های مخصوص چیده می شوند .)پرسنل 

ب و آاز شده با بمه ستها  داخل ست بعد از تحویل گرفتن از اتاق عمل قیچی ها ، پنس ، هدر روش دستی ابتدا تمامی وسایل  -ب

دقیقه  15ت به مد HIصابون شستشو داده می شود تا خون و ترشحات آنها تمیز شود سپس آبکشی شده در محلول  سایاسپت

ص چیده ی مخصود و سپس ابزار در سینغوطه ور می شود سپس مجدداً خارج شده آبکشی و با پارچه ی حوله ای خشک می شو

 ( CSRمی شود .)پرسنل 

ودن بت ،عفونی شان س * در روش دستی بعد از اینکه عمل جراحی عفونی به اتمام رسید پرسنل اتاق عمل با نصب اتیکت بر روی

 عمل را اعالم می دارد. 
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ا نموده ، ست ها جد از سایر ، سل و ابتدا وسایل فوق وبرای شستشوی ابزار آلوده به عفونت هایی مانند هپاتیت ، ایدز  CSRپرسنل 

خصی فاظت شحدر سطل مخصوص شستشو ست عفونی می ریزند   قیچی ، پنس ها قبل از ریختن داخل سطل باز شوند ) اصول 

ور  دقیقه غوطه 3-5به مدت  ٪1در این مرحله حتماً رعایت شود ( سپس طبق دستور کنترل عفونت وسایل در محلول وایتکس 

 شده که تمامی خون و ترشحات پاک شده  و سپس وسایل فوق را در سینک ریخته  و شستشو می نمایند. 

 مالحظات ویژه:

 ویض مفصل،تخلیه آبسه هاوبیماران پرخطرازپگ  یکبارمصرف استفاده میشود.درعملهای تع -

 و می گردد.واد پروتئین  روی ابزار جراحی مجدداً وسیله شستشدر صورت مشاهده خون و م-

 می شود. هت اطمینان حاصل کردن از پاکسازی صحیح ابزار از هموچک و پروتئین چک هر ماه سه تا چهار بار استفادهج-

 دستورالعمل گندزدایی ابزارهای جراحی با استفاده مجدد

 اهداف : 

 اطمینان از گندزدایی صحیح و کاهش بار میکروبی ابزارهای جراحی به نحو مطلوب  -1

 از آمادگی ابزار جهت وارد شدن به مرحله استریلیزاسیون  اطمینان -2

 . گندزدایی عملی است که بوسیله آن میکروب های بیماریزا و اسپور آنها را نابود می سازد 

 ست .ااهمیت مرحله گندزدایی و ضد عفونی کننده ها در  عصر طالیی آنتی بیوتیک هم کاهش نیافته  -الف

ی مضر را گانیسم هایکرواریی یا فیزیکی اطالق می گردد که توانایی  کاهش یا از بین بردن کامل مگندزدایی کردن به روش شیمیا

ین بردن نایی از بو توا بر روی سطوح غیر زنده دار است و مواد و روشهایی که برای این کار استفاده می شوند ، براساس قدرت

 میکروبها به سه سطح تقسیم می شوند. 
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 مانند پراستیک اسید ، گلوتارآلدئید ، فرمالدئید  LHIGH LEVEسطح باال  -1

 مانندکلرو ترکیبات کلره ، ید و ترکیبات یده ، الکل  INTER MEDIATE LEVELسطح بینابینی  -2

 : فنل ، ترکیبات فنلی ، کواترنرها ، دترجنتها  LOW LEVELسطح پائین  -3

تات ها ، هموسنند اکارتوریا نواحی استریل بدن می باشد ماجریان خون  باوسایلی هستند که در تماس مستقیم  ابزار جراحی -ب

 و...

 ی پاتها و...رها ، گال، ریم گند زدایی برای کلیه ابزار جراحی که قابلیت استفاده مجدد را دارند مانند پنسها ، شانگیرها 

  گندزدایی ابزارهای جراحی با استفاده مجدد برای کلیه پرسنلCSR .الزامی می باشد 

 علل:  

ار و یکروبی ابزی ابزار از مراحل مهم قبل از استریلیزاسیون ، گندزدایی آن می باشد که باعث کاهش بار مپس از پاکساز-1

 اطمینان از این مرحله می باشد .

 ن مرحله باعث کاهش عفونت زخم جراحی می شود.ای-2

 روش اجرایی:

 شود.  ماشینی شستشو شده و عمل پاکسازی انجام می به دو روش دستی و یا ابزار جراحی پس از تحویل از اتاق عمل-

ستان عمل ر روش دستی پس از شستشو با آب و دترجنت در مایع ضد عفونی کننده مورد تأیید واحد بهداشت محیط بیمارد -

 پس از آن ابزار آبکشی شده و خشک می گردند . –دقیقه(  25تا  20غوطه وری  انجام می شود ) به مدت 

برای  4و تست کالس 12ر از برای اقالم بیشت 6انجام می گیرد تست کالس  CSRشدن بسته بندی توسط پرسنل پس از خشک -

یبل زن ده و بوسیله لگذاشته می شود . در ستها شناسنامه ست موجود می باشد . سپس ست بسته ش 12ست دارای اقالم کمتر از 

 د. لیبل زده شده و توسط پرسنل داخل اتوکالو گذاشته می شو
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 ه پس از طیکر روش شستشو با ماشین ماده ضد عفونی کننده کمپانی مربوطه به دستگاه با غلظت مشخص استفاده می شوند د -

جام ر ستها انبزار دسیکل شستشو و ضد عفونی وسایل بوسیله هموچک و پروتئین چک ارزیابی می گردند . پس از آن چیدمان  ا

  ته بندی می شوند و سپس داخل اتوکالو بخار قرار داده می شوند.گذاشته شده و  بس 6شده ، تست کالس 

 دسته بندی وسایل وتجهیزات :

 تقسیم بندی وسایل و تجهیزات درمانی شامل  : -

دن شه استریل یازی ببحرانی ، نیمه بحرانی و غیر بحرانی است و سه سطح ضدعفونی برای سطوح و وسایلی که برای استفاده ن

 دعفونی سطح پایین ، ضدعفونی سطح متوسط و ضدعفونی سطح باال است. ندارند شامل ، ض

 شی، سی و بیهومانی تنفوسایلی هستند که در تماس با غشاهای مخاطی و پوست غیر سالم هستند.وسایل در : نیمه بحرانی

 یرند.گ ار میاندوسکوپها،تیغه های الرنگوسکوپ،پروپ های مانومتری مری، سیستوسکوپها و...در این گروه قر

 پیفروسکوفرآیند شستشو ، گندزدایی و ضد عفونی سطح باالی وسایل الپاراسکوپی ،سیستوسکوپی ، یورتروسکوپی ،ن

 د.ومینمایابتداپرستار اتاق عمل پس ازجداسازی قطعات، ابزاررا با آب سرد جهت حذف خون و ترشحات خونی شستش -

دقیقه درآن  5% )نیم درصد(تهیه و وسایل رابه مدت /5ظرف به صورت یکپرستار اتاق عمل ماده شوینده آنزیماتیک را در -

 غوطه ورمیکند.این مرحله بسیار مهم و الزاماً باید انجام گردد .

 ا در زیر آب سالم آبکشی می نماید.پرستار اتاق عمل کلیه قطعات ر -

 پرستار اتاق عمل وسایل راباپارچه خشک می نماید. -

 دقیقه غوطه ور مینماید. 20%( به مدت 2تر از آماده به مصرف)گلوتارآلدئید بیش High level رادرمادهپرستار اتاق عمل ابزار -
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ب استریل آبکشی کرده ، با استتفاده از پارچته استتریل خشتک     خارج ، با آ High levelسپس پرستار اتاق عمل ابزاررااز ماده  -

 کرده و جهت بیماربعدی استفاده میگردد.

ین د،همچنرتمام مراحل ذکرشده ازوسایل حفاظت فردی شامل عینک ،دستکش ،ماسک وگان استفاده گردتوجه  شودکه :د

 . تارآلدئیدبایددرزیرهودانجام گیرداستفاده از گلو

  )گلوتارآلدئید2درصد( High level رقیق سازی ندارد وآماده ی مصرف میباشد.برای ارزیابی غلظت محلول High levelمحلول 

 ازتست سواپینگ استفاده می شود.

 ه ست سالم بارند.پووسایلی هستند که تماس با پوست سالم داشته اما با غشاهای مخاطی تماس ند :نیوسایل غیربحرا

ر تماس دت سالم می کند و استریل بودن وسایلی که با پوس صورت سد موثری دربرابر اغلب میکروارگانیسمها عمل

ملحفه ها،  ی تخت،ل بدپن ها،کافهای فشارسنج، عصاهای زیربغل،نرده هاهستند ضروری نیست.وسایل غیر بحرانی شام

ی و نیمه بحران بعضی از ظروف غذا، میز کنار تخت، وسایل اتاق بیمار و سطوح کف اتاق هستند. بر خالف وسایل

وند، مورد رکزی برم یزاسیونو دوباره بدون اینکه به سیستم استریلتمیز شده  بحرانی، اغلب وسایل غیر بحرانی می توانند

  استفاده قرار گیرند.

  :جاد باالی ای ها خطربه وسایلی که در صورت آلودگی با هر میکروارگانیزمی از جمله اسپور باکتری وسایل بحرانی

مار عروقی بی ا سیستمیوسایلی که بطور مستقیم به بافت استریل و  عفونت را داشته باشند اطالق می شوند.ضروری است

اشتنی در سایل کند استریل باشند.گروه وسایل بحرانی شامل وسایل جراحی، کتترهای قلبی،ادراری، ووارد می شو

اید به بگروه  داخل بدن و پروب های سونوگرافی که وارد حفرات استریل بدن می شوند هستند.بیشتر وسایل این

 صورت استریل خریداری شوند یا به وسیله یک روش، استریل شوند
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 ای بهداشت محیط در اعتبار بخشیدستورالعمله

     تی ی یتا نتاراح  بهداشت محیط کنترل عواملی از محیط زیست انسانی است که می تواند از طریتق ایجتاد بیمتاری ، نتاتوان

ن ر بیمارستتا ،تاثیر سوء برسالمت جسمی ، روحی ، روانی افراد وسالمت جامعه داشته باشند عمده مختاطرات ستالمت د  

ت د عتدم رعایت  ررات بهداشتی  مربوط به آب ومواد غتذایی ، پستماند ، فاضتالب  و.... متی باشت     ناشی از عدم اجرایی مق

 بهداشت تاثیر مستقیم در ایجادعفونتهای بیمارستانی دارد.

 پسماندهای شیمیائی و داروییتفکیک در مبدأ /دستورالعمل 

یایی جهتت  پستماند دارویتی و شتیم    این دستورالعمل جهت افزایش ارتقاءآگاهی کارکنان در زمینته شتناخت   :اهداف 

 یابی به اهداف زیر صادر شده است: دست

 حفظ ایمنی و سالمت پرسنل و محیط زیست و جامعه . -1

 اطمینان از مدیریت نهایی دفع پسماند ها. -2

 کاهش میزان آلودگی سایر پسماندهای شیمیایی ودارویی. -3

 یرد.به منظور سهولت در اجرای دستورالعمل تعاریف زیر انجام می گ

قیقتات  ی مراکتز تح پسماندپزشکی : به کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمان الف (

 ،آزمایشگاه و ... گفته می شود .

 تفکیک : عمل جداسازی براساس کد بندی رنگی  در مبدأ تولید براساس ماهیت پسماند می باشد . ب(

ملته  جکه موجب جهش یا سرطان متی شتود ، از    DNAاند حاوی مواد سمی برای پسماندهای ژنوتوکسیک : پسم ج(

ک گفتته متی   پسماند حاوی داروهای سیتوتوکسیک )که اغلب در درمان سرطان به کار می روند( ، پسماند ژنوتوکسی

 شود .

ی و مواد شیمیائ – حالل ها –پسماند شیمائی : مواد شیمیائی دوریز نظیر گندزداهای اضافی و تاریخ مصرف گذشته  د(

 ود.ش... که درصورت رهاسازی در محیط برای انسان و محیط زیست  مضر باشد پسماند شیمیائی خوانده می 
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تجهیتزات   .تجهیزات حفاظت فردی : به وسایل پوششی برای حفاظت فرد در برابر خطرات محیطی گفته می شتود   هت(

ماسک و محتافظ    –یش بند پ-گان  –تفاده با جنس متفاوت( شامل لباس کار ، دستکش ) برچسب نوع کار و نحوه اس

 چشم ) براساس نوع فعالیت از انواع متفاوت استفاده می شود(

 :دالیل تفیک پسماندها در بخش  علل

 جامعه و محیط زیست  –حفظ سالمت و ایمنی پرسنل  -1

 تولیتد یتا   ه های مدیریت ازکاهش حجم پسماند های دارویی)سایتوتوکسیک ( ،شیمیایی و در نتیجه کاهش هزین -2

 امحاء و دفع آنها 

 اطمینان از بی خطرسازی قبل از ورود این پسماندها به محیط بیرون از بیمارستان  -3

 روش اجرایی 

هیته و  ت پرستاران و تمامی کارکنان مترتبط بتا پستماندها     –سط سرپرستار لیستی از پسماندهای دارویی وشیمیایی تو-1

 کرفته است.هداشت محیط به صورت اجرائی در بخش قرار بعد از تأیید کارشناس ب

 سفید و نایلون سفید برای تفکیک این نوع پسماند باشد . سطلهر بخش باید مجهز به -2

 ئی و دارویتی باتلهای سرم در صورتیکه حاوی داروهای سایتوتوکسیک و خطرناک باشند به عنتوان پستماند شتیمیا   -3

  .ماندهای مذکور مدیریت شوندمحسوب می شوند و بایستی مطابق پس

ری ندازه گیوه برای اسایر وسایل دارای جی –ترمومترهای شکسته  –پسماندهای دارای فلزات سنگین مانند باتری ها  -4

 فشار خون به عنوان پسماندهای شیمیائی محسوب می شوند.

دن در آزاد ش که در صورتشیشه های دارویی  –کلیه داروهای تاریخ گذشته یا اقالم حاوی دارو مانند قوطی   -5

 محیط برای محیط و انسان مضر باشد . جزء پسماندهای داروئی و شیمیائی می باشد. 

به   د با توجهد داراستفاده از وسایل حفاظت فردی جهت افراد شاغل در محل هائی که مواد شیمیایی و دارویی وجو -6

 ود.ماهیت ماده شیمیائی متفاوت و با درجات مشخص بایستی انجام ش

 توجه: 

 ترکیب مواد شیمیائی فعال ممکن است ترکیبات ثانویه بسیار سمی تشکیل دهند . -1
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اک می ب و خآمخلوط بودن پسماندهای شیمیائی و دارویی با سایر پسماندها باعث آلودگی محیط زیست و  -2

 باشد 

 داروهای شیمیائی در صورت باز شدن در زیر هود بایستی نگهداری شوند . -3

 ز به فیلتر هپا  در مکانهای دارای داروهای شیمیائی الزامی است .وجود هود مجه -4

 

 تفکیک پسماند در مبدأ/ پسماند عادی

یتر  رمتانی ) نظ کلیه پسماندهای تولیتد شتده در مراکتز ارائته دهنتده ختدمات بهداشتتی د        پسماند عادی ) شبه خانگی (:

حقیقتات  ت...( ، مراکتز   خانه های بهداشت و ،مطب ها  ،خونسازمان انتقال  ،درمانگاه ها  ،پلی کلینیک ها ،بیمارستانها 

ظیتر  نپزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی که غیتر خطرنتاک بتوده و خصوصتیاتی مشتابه پستماند ختانگی دارد )        

  ده می شود.پسماند تولید شده در بخش های اداری ، آشپزخانه و فضای سبز( ، پسماند عادی یا شبه خانگی خوان

 : روش اجرایی

 . ادی باشندعلیه بخش ها یا واحدها باید مجهز به ظروف دربدار پدالی آبی با نایلون مشکی جهت پسماندهای ک-1

 ل پسماند های غذایی ، کاغذ وکارتن و.... جزء این پسماندها است.ک-2

ستاری ه های پرگار ایستمانند سای ، اورژانس و... قسمت اداری آزمایشگاه،  بخشها پسماندهای ایستگاه پرستاری -3

  پسماند عادی محسوب می شود.در 

آن خارج  ر صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از پسماندهای عفونی ، شیمیائی ، رادیواکتیو و نظایرد-4

 و باید در کیسه مخصوص به خود قرار گیرد.کردن آن ممنوع است 

 پسماند های عفونیتفکیک در مبدأ/ دستورالعمل 

ه، اقهای ایزولات – فونی:  پسماند حاوی میکروارگانیسم های بیماریزا مانند پسماندهای آزمایشگاهپسماند ع (الف

 وسایل دور ریختنی و مواد دفع شده بیماران عفونی را شامل  می شود.

ی ، مراکز بهداشتی درمان ،پسماندهای پزشکی ویژه : به تمامی پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها  ب(

آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک  مانند سمیت 
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خورندگی و مشابه آن که به مراقبت ویژه ) مدیریت خاص(  نیاز دارد گفته می  ،قابلیت انفجار یا اشتعال  ،، بیماریزایی 

 شود . 

ا ب ای برنده ا لبه هیبرجستگی های تیز  –یل و لوازم دورانداختنی دارای نوک پسماندهای نوک تیز و برنده: وسا ج(

... نام شکسته و شیشه ، تیغ ،وسایل تزریقات  ،چاقوی جراحی  ،قابلیت بریدن یا سوراخ کردن پوست  سوزن بزرگ 

 دارد .

 :روش اجرایی 

 نصبر بخش تهیه و به صورت اجرائی د  ونی توسط تمامی کارکنان مرتبط با پسماندهالیستی از پسماندهای عف-1

 . گردیده است.

ابل پدالی وق واید تمامی بخش ها / واحدها به ظروف زرد و نایلون زرد مجهز بوده ) ظرف حتماً باید دربدار ب-2

 شستشو باشد( 

آنها رف حتوای باتل های حاوی سرم های  قندی و نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصم -3

رد . در ی قرار گیعفون منقضی شده است باید با مقادیر زیاد آب رقیق شده و در فاضالب تخلیه و باتل سرم در پسماند

 ضمن ست سرم به عنوان پسماند عفونی تلقی می شود.

ع مومی ممنورار دادن کیسه و سطل زرد در اتاقهای بستری عادی و تحت نظر و همچنین راهروها و سالن های عق-4

ی به دمت درمانخهنده داست . پسماند عفونی این مکانها در داخل سطل زرد دارای کیسه زرد که با ترالی توسط ارائه 

 اتاق آورده می شود قرار داده می شوند. 

ین ازمایشگاه عفونی محسوب می شود و در آ –بخش دیالیز و بخش اورژانس  –عمل  –پسماند اتاق های ایزوله -5

 ردد. گکیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظروف برای پسماند عادی خودداری بخش ها می توان 

 ا عفونی تلقی گردند .در بخش سوختگی باید کلیه پسمانده-6

 ود . از نایلون زرد پر شد باید نسبت به تعویض و کیسه گذاری مجدد اقدام ش 4/3به محض اینکه  -7
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 پیوست ها:

 حی(پسماندهای بخش بستری ) جرا 

یورین  ،گهمووا ،ه پوکه ویالهای تخلیه شد ،پانسمان برداشته شده از زخم  ،دستکش التکس  ،ست سرم  ،باتل سرم 

ترشحات  به خون و ملحفه و البسه های عفونی یا آغشته ،نالتون، سوندهای فولی  ،درنهای جدا شده از بدن  ،بگ 

 کیسه های کلستومی  ،ه کلیه پسماندهای اتاق های ایزول ،بدنی بیماران عفونی

 پسماندهای بخش سوختگی : همه پسماندهای بخش سوختگی عفونی تلقی می شود.

یت های خواهران و ادم ،بخیه اتاق عمل  ، CPRپسماندهای بخش اورژانس : کلیه پسماندهای تولید شده در اتاقهای 

 برادران عفونی می باشند .

 

 : ) پسماندهای بخش های بستری ) داخلی 

 ،دن  دفعیات ب رشحات والبسه و ملحفه بیماران آلوده به خون و ت ،البسه و ملحفه های بیماران عفونی  ،ت تیوپ چس 

 ،رم سباتل  ،ن سرشاکش ،ست ونتیالتور  ،ماسک اکسیژن  ،کیسه های کلستومی ،سوندهای فولی  ،سوندهای ادراری 

 ویالهای خالی دارو  ،ست سرم 

 پسماندهای بخش هایICU اقبت های ویژه() مر 

 ،م اتل های سرب ،ست شستشو  ،سر ساکشن ، ساکشن تیوپ  ،هموواگ  ،وسایل جدا شده از بیماران مانند درن ها 

فیلتر بی  ،نتیالتور وست  ،گازها و باندهای تعویض پانسمان  ،یورین بگ تخلیه شده  ،ویالهای خالی دارو ، ست سرم 

 دفعیات بیماران  ،  ترشحات، ملحفه و البسه آلوده به خون  ،هوشی 

 پسماند های تیز و برندهتفکیک در مبدأ /دستورالعمل 

ده  با ه های برنز یا لببرجستگی های تی –پسماندهای نوک تیز و برنده: وسایل و لوازم دورانداختنی دارای نوک  الف(

... نام وه شکسته شیش ،تیغ  ،وسایل تزریقات  ،چاقوی جراحی  ،قابلیت بریدن یا سوراخ کردن پوست ، سوزن بزرگ 

 دارد .

  بسته شود رب آنسفتی باکس : ظروف نگهداری پسماند نوک تیز و برنده که مقاوم بوده و باید بصورت محکم د ب(
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 روش اجرایی 

ف برچسب) نام ظر 4/3کل پسماندهای  تیز و برنده باید در سفتی باکس جمع آوری گردد و پس از پر شدن  -1

 د .ال گردجمع آوری ودر بین زرد در اتاق کثیف نگهداری گرددتا به محل بی خطر سازی ارسبخش و تاریخ( 

ردد و باید بدون دستکاری داخل سفتی باکس ریخته گ( recapeسوزن سرنگ نباید مجدداً در پوش گذاری )-2

 شود .

رنگ سوزن و س. در مورد سوزن و سرنگ توأماً در سفتی باکس جمع آوری شود و از جداسازی آن اجتناب گردد  -3

 آزمایشهای تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرائی خود عمل نمایید . 

 ار گیرد .سوزن ست سرم جدا شده و در سفتی باکس قر-4

 س  در اتاقهای بستری و تحت نظر ) مانند اورژانس ( ممنوع است .نصب سفتی باک-5

تاق ارمانی  به که با ترالی توسط ارائه دهنده خدمات ددر داخل سفتی باکس  پسماندهای تیز و برنده این مکانها-6

 آورده می شود قرار داده شود. 

 . راهرو و سالن های عمومی نصب سفتی باکس ممنوع است –در اتاق بیماران  -7

 و ccu –ل به جزء بخشهای ) دیتالیز  اتاق خونگیری آزمایشگاه و اتاق عم –اتاق های ایزوله  –در بخش های ویژه  -8

cupi  ب بته صتورت   ( در یونیت هر بیمار می توان ظروف مستحکم و ایمن برای پسماندهای تیز و برنده در محتل مناست

 ورده شود .ین بیمار آثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد و امکانات مذکور در موارد لزوم به همراه ترالی به بال

 آوری و نگهداری پسماندهای تیز و برنده ممنوع است .  جمع ،استفاده از کیسه های پالستیکی برای تفکیک  -9

 روف جمع آوری از جنس محکم و نشت ناپذیر باشد و بعد از پلمپ شدن به هیچ عنوان  باز نشود. ظ-10
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 بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده دستورالعمل  

  ط زیستایمنی کارکنان و محی ،ی حفظ سالمت عموم: هدف از بی خطر سازی پسماندها عفونی وتیز وبرنده 

 امحاء و دفع پسماندهای پزشکی  ،مناسب و قانونی برای تصفیه  ایجاد رویه 

 تعاریف و کلیات 

می  رما و فشارگ،بت اتوکالو کردن : اتوکالو کردن روشی برای استریلیزاسیون تجهیزات و مواد با استفاده از رطو

 ود.شجسم و هدایت گرمایی عمل استریلیزاسیون انجام می  باشد . در این روش با نفوذ بخار گرم در

باکتری (  ا ) اسپورونه هاستریلیزاسیون : فرآیندی است که در آن همه انواع میکروارگانیسم ها از جمله مقاومترین  گ

 از بین می روند .

 بی خطر سازی پسماند : تبدیل بخش خطرناک پسماند به پسماند غیر خطرناک نام دارد . 

گان ،ستکش د ،جهیزات فردی : به وسایل پوششی برای حفاظت فرد در برابر خطرات محیطی که شامل لباس کار ت

 ماسک و محافظ چشم است می باشد .، پیش بند ،

 روش اجرایی 

 134در دمای  تماس مستقیم بخار با پسماند است . این سیستم شامل پیش خالء است . بی خطر سازیفرآیند  -1

 دقیقه زمان الزم است. 10شار و ف si30p،درجه 

  سب است .ها نامنا رادیو ایزوتوپ ،سمی  ،مواد شیمیائی  ،الشه حیوانات  ،برای پسماندهای تشریحی  این روش -2

  قرار میگیرند.کلیه پسماندها در کیسه های مقاوم به دمای باال و قابل نفوذ به بخار  -3

 . قرار میگیرندنگهداری موقت  کلیه پسماندهای مذکور بعد از بی خطرسازی در اتاق -4

در  ارج وخپسماندهای بی خطر شده روزانه به وسیله شرکت خصوصی طرف قرارداد از محل موقت پسماندها  -5

 گردد.میمحل مناسب دفن بهداشتی 

 بی خطرسازی فقط برای پسماندهای عفونی و نوک تیز و برنده انجام می گیرد . -6

 یواکتیو و پرتوزا       پسماند رادتفکیک در مبدأ/ دستورالعمل 

ه بت دستیابی جهکه ااین دستورالعمل افزایش ارتقاءآگاهی کارکنان در زمینه شناخت پسماندرادیواکتیو وپرتوزهدف 

 اهداف زیر صادر شده است :

 کاهش میزان آلودگی محیطی  -
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 حفظ ایمنی و سالمت پرسنل و محیط زیست و جامعه  -

 رادیواکتیو  اطمینان از مدیریت نهایی دفع پسماند -

ده به ادرار و سایل آلووف و وپسماند رادیواکتیو ) پرتوزا( : مواد دور ریز پرتوزا مانند مایعات رادیوتراپی و ظر( الف

 مدفوع بیماران تحت رادیوتراپی و پسماند رادیواکتیو ) پرتو زا ( خوانده می شود. 

 روش اجرایی 

 ی  برچسب شیمیایی می باشد .اهر بخش مجهز  به تعدادی کیسه سفید که دار -1

اتاق  رد  و  درویض  انجام می گیتعگردد ابتدابخش  دریافت نمود ه ووارد بیمار ماده رادیواکتیو  اینکهبعد از  -2

 ساعت نگهداری می شود  . 6به مدت  تماسی ایزوله 

ق ودر اتا  بسته شودیماران  در کیسه های سفید و دارای برچسب گذاشته می شود و درب کیسه کامالًالبسه ب-3

 کثیف نگهداری گردد

داری بین نگه یسه درکبه مدت یک هفته لباس ها به صورت بسته بندی  در بعد از انتقال لباس ها به رختشویخانه -4

 می شود.

 البسه تمیز جهت شستشو و استفاده مجدد آماده می شوند. -5

ازی ز بی خطرساماندهای عفونی انتقال می یابند و بعد محل بی خطرسازی پس البسه آلوده به ترشحات و خون به - 6

 دفن بهداشتی انجام می شود. 

 نظافت ، شستشو ، گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/ واحدها      دستورالعمل 

ف ی به اهداستیاباین دستورالعمل با توجه به مشکالت موجود در امر نظافت و شستشو و گندزدایی محیط در جهت د

 شده است :زیر تدوین 

 کاهش اقامت بیماران در بیمارستان  الف (

 استفاده بهینه از مواد شوینده و ضد عفونی کننده جهت وسایل مراقبتی و لکه زدایی  ب(

 جلوگیری از انتقال عفونت از طریق عوامل محیطی  ج(
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 روش اجرایی 

نجام حتیاطات اا ،دزدا ستفاده از مواد گنشیمیائی و نحوه ا ،کتابچه راهنمای گندزدایی که شامل روشهای فیزیکی  .1

ر کلیه تابچه دکروشهای ساخت محلولها یا رقیق سازی را بازنگری می کند که این  ،غلظت های مورد نیاز ،کار 

 بخشها موجود می باشد .

ات هزل و تجیهفتگی و ماهیانه وسای ،مامی بخش ها و واحدها براساس برنامه نظافت و شستشو به صورت روزانهت -2

  انجام می دهندموجود را با نظارت مسئول بخش 

هت قسمت جسایل و تجهیزات مورد نیاز نظافت اعم از بخار شو و تی ها بابرچسب رنگی ) رنگ بندی مجزا ( و-3

 (تی سبز –تی قرمز  –تی زرد  )های مختلف مشخص شده و مورد استفاده قرار می گیرد .

 شود: روش زیر اقدام می برای لکه زدایی از سطوح و زمین به-4

غیر قابل استفاده )  و پارچهدرصد  1/0خدمتگزار  با استفاده از وسایل حفاظتی ماده ضد عفونی کننده وایتکس  الف(

مع و در سطل ( دقیقه زمان پارچه را ج 10پد خشک( روی محل خون و ترشحات خونی قرار میدهد و بعد از ده )

ونیم چهارتایی( کامالً % ) با پایه آم1ر میدهد و سپس با ماده ضد عفونی کننده عفونی  به عنوان پسماند عفونی قرا

 پاکسازی انجام میشود.

لزات ف ،کننده  دعفونیضماده  ،باز  ،لکه زدایی برای مواد شیمیائی : برحسب نوع ماده شیمیائی ریخته شده ) اسید ب(

 ست.اه شده که در کتابچه گندزدا به آن اشارسنگین مانند جیوه( نوع جمع آوری و لکه زدایی متفاوت است 

 دد.گر مؤکول نگرشستشو و گندزدایی بایستی به محض مشاهده انجام شود و به زمانهای دی ،لکه زدایی  -5

ا مواد بوضدعفونی وسایل وتجهیزات وابسته به بیمار که جزء وسایل غیر بحرانی می باشند  عمل گندزدایی-6

 .است (  وایتکسترکیبات کلر ) فنل ، ترکیبات فنلی ، کواترنرها ، دترجنتهاامل ضدعفونی کننده سطح پایین ش

ده کف ) ی کننترکیبات کواترنر ) آمونیوم چهار تایی ( مانند ضدعفونی کننده سطوح )سپتی سورفیس( ضد عفون

 ( HP سایاسپت 

 ست.اابل تغییر میزانهای باالتر ققت مورد استفاده در زمانهای بحران بر اساس دستورالعملهای ابالغ شده به ر-7
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 نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبوالنس      دستورالعمل 

  است. جلوگیری از انتقال عفونت  به بیماران از طریق عوامل محیطیهدف از این کار

 روش اجرایی :

 انجام می گیرد.محل خاصی شستشوی آمبوالنس در   -1

تگی صورت هف ش( بهماسک و دستک ،باس کار و وسیله حفاظت فردی ) چکمه مسئول نقلیه / راننده با استفاده از ل -2

و  مل شستشوعیمار بو درصورت آلوده بودن به خون و ترشحات و یا سایر مواد آلوده آلی سریعاً بعد از انتقال 

 گندزدایی انجام می شود.

هیزات یل و تجتشو دهنده وسامواد شس ، قت مورد نیاز جهت انجام عمل ضد عفونیرمواد ضد عفونی کننده با  -3

 ده گردد.آماده استفا (شستشو دترجنت و ترکیبات آلومینیم کواترنر و الکل   پودر -درصد 1/0شستشو ) وایتکس 

 کلیه آمبوالنس ها مجهز به محلول های ضد عفونی کننده دست و سطوح میباشند . -4

کنسین ) تآن درب ظرف  توسط  4/3ن تمامی آمبوالنس ها مجهز به سفتی باکس میباشند که درصورت پر شد -5

 راننده (بسته و جهت بی خطرسازی به محل پسماندها تحویل داده شود. 

انتقال  و ه میشود دریختکلیه وسایل یکبار مصرف بعد از استفاده  توسط پرستار به عنوان پسماند عفونی در کیسه زر -6

 به محل اتوکالو ) دستگاه بی خطر ساز ( انجام میشود. 

یلون نده در ناتو در صورت آلودگی ) خون و ترشحات یا مایعات بدن بیمار( توسط رانپروبالشتی و  -ملحفه تمامی -7

رتیکه درصو زرد رنگ قرارداده می شود و روی آن برچسب عفونی زده و تحویل رختشویخانه مرکز میگردد. و

  ملحفه یکبار مصرف باشد همانند سایر وسایل یکبار مصرف دفع میگردد.

  .عه شودوابزار پزشکی  به روشهای گفته شده در مبحث استریلیزاسیون مراج وسایلفونی وشستشو ی ضدع -8

9-  
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کسب اطمینان از اثر بخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها با در نظر گرفتن حداقل  خط مشی:

 های مورد انتظار و مشارکت صاحبان فرآیند تدوین شده

شتته و  و متؤثر دا  ی از ساخت و ساز همزمان با ارائه خدمت برنامه معینبیمارستان برای کاهش آالینده های ناش -1

 براساس آن عمل می نماید.

ئی در صورت امکان ، تخلیه بخش جهت انجام ستاخت و ستاز وستیع الزامتی استت و در غیتر اینصتورت جابجتا         -2

 متری از محل ساخت و ساز انجام گیرد . 10بیماران از آن محل تا فاصله حداقل 

 زمان ممکن عملیات ساخت  ساز انجام گیرد. در حداقل -3

 ام گیرد.جلوگیری از دوباره کاری . اشتباه در ساخت و سازها با بررسی نقشه ساختمان و نحوه اجرا انج -4

ر صتورت  خروج کلیه وسایل از محل در حال ساخت و ساز خصوصاً وسایل الکترونیکتی حتمتاً انجتام گیترد و د     -5

 اسب ضد آب و ... این وسایل الزامی است.عدم جابجائی پوشاندن با عایق من

 پوشیده ،بدون درز وشکاف انجام گیرد. "با وسایل مشخص وکامال "حمل نخاله ها الزاما-6

ده به شاعالم  حمل ضایعات و نخاله های حاصل از تخریب با وسایل مشخص و کامالً پوشیده و در زمانهای-7

 پیمانکار ) کمترین تردد( انجام گیرد.

از  اصله بعدضا بالفه ها در جای معین که از طرف بیمارستان تعیین شده انجام گیرد و در صورت کمبود فنخال -8

 بیمارستان با شرایط مشخص انجام گیرد . به بیرون از -انتقال از قسمت های داخلی به محوطه حمل

 کاهش تردد و عبور و مرور در محیط هایی که عملیات ساخت و ساز انجام می گیرد.-9

 .استفاده از وسایل عایق مناسب در حین ساخت وسازها الزامی می باشد -10
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  نحوه حفظ زنجیره سرد و گرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل توزیع و سرو غذا : ط مشیخ

  بیماران و  ،افزایش ارتقاء بهداشت و سالمت مواد غذایی، ارتقاء سالمت پرسنل  خط مشی هدف از این

 .شدمرکز ،جلوگیری از ایجاد آلودگی ثانویه در ماده غذایی طبخ شده می با مراجعین در این

 
 تعاریف و کلیات 

 ایش دما باعث خرابی و فساد آن خواهد شد.درجه و افز 4-5زنجیره سرد: نگهداری مواد غذایی در دمای  الف(

 شوند.  گراد نگهداریدرجه سانتی 60زنجیره گرم: مواد غذایی طبخ شده در طول سرو بایستی در دمای  ب(

 روش اجرایی 

 آموزش شستشوی دست قبل و بعد از تماس با غذا توسط پرسنل توزیع کننده الزامی می باشد . -1

 پرسنل توزیع غذا در حین سرو غذا از وسایل حفاظت فردی استفاده می نمایند. -2

ه بختش هتا   بت قترار گرفتته و   درجه سانتیگراد  60غذاهای گرم و داغ در کانتترهای گرمکن دار با درجه حرارت  -3

 ارسال می شوند. 

 گراد خارج شده و جهت توزیع به بخش ها منتقل شوند.درجه سانتی 4-5غذای سرد بالفاصله از یخچال با دمای  -4

 پرسنل توزیع غذا جهت حمل مواد غذایی تا بخش از ظروف با درب و پوشش استفاده نمایند. -5

 2یش از ستاعت توزیتع و سترو غتذا بطتول نیانجامتد. ) افتزایش بت         2زمانبندی جهت توزیع غذای گرم که بیش از  -6

 ساعت باعث آلودگی غذا می گردد(

به وستیله   اورژانس و مراقبت های ویژه –آنکولوژی  –مواد غذایی در کلیه بخش ها به جزء بخش های سوختگی  -7

 بشقاب با پوشش توزیع می گردد.

ونی و  %( شستشتو و ضتد عفت   1د عفونی کننتده )وایتتکس   ظروف در محل آبدارخانه هر بخش با مواد شوینده و ض -8

 ثبت وعده بعدی نگهداری می شود.

 .سیله دماسنج نفوذی انجام می گیرددمای غذا توسط کارشناس تغذیه و بهداشت محیط به و -9
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