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بیمارستانعفونتکنترل
بیمارستاندرعفونتکنترلبھمربوطمقرراتوقانون

پوششاجبارصورتدروزیوراالتازاستفادهوعدمکاملوتمیزیونیفرمپوشیدن
آنھامناسب
دارمدلکفشوھرگونھدارپاشنھبازپشتبازجلوکفشازپوشیدناجتناب

آرایشیاقالمودیگرناخنبرق-الکازازاستفادهخودداری
کوتاه- موھاجھتمناسبپوشش- ناخنبودنفردی،کوتاهبھداشتاصولرعایت
وسبیلریشبودن

اینکھعلتسنداژبھ“خصوصاپرستاریپروسیجرھایدراستریلیتیاصولرعایت
.استبرخورداربیمارستانیعفونتھایمیزانباالترینازادراریعفونت

کھبیمارانی“خصوصابستریبیماراندرعمیقتنفسبھمربوطھایآموزشانجام
دومینبعنوانپنومونیبھابتالازجلوگیریگیرندجھتمیقرارجراحیعملتحت

.آیدمیبوجودبستریھایبخشدربیمارستانیعفونتھایبعلتکھبیماری

بیمارستانعفونتکنترل
بیمارستاندرعفونتکنترلبھمربوطمقرراتوقانون
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کھبیمارانی“خصوصابستریبیماراندرعمیقتنفسبھمربوطھایآموزشانجام
دومینبعنوانپنومونیبھابتالازجلوگیریگیرندجھتمیقرارجراحیعملتحت

.آیدمیبوجودبستریھایبخشدربیمارستانیعفونتھایبعلتکھبیماری



میارگانیسممیکروکلونیزاسیونجھتمکانمناسبترینمرطوبمحیط
آیدبعملالزمدقتپرستاریپروسیجرھایاجرایھنگامدرلذاباشد

:زیرموارد“خصوصا
آنژیوکتھایکنارهبیمارخونکھگردددقتگیریرگھنگامدر-١

.گرددتمیز“فوراشدنریختھصورتودرنشودریختھ
عروقشدنفلبیتھمواردازیکیزیراگرددفیکسبدرستیآنژیوکت-٢

.استاسکالپیاآنژیوکتحرکت
کاراینبھخشکالکلیپنبھبا…واسکالپوآنژیوکتخروججھت-٣

.گرددمبادرت
.گرددتعویضشدنفلبیتازبعدبالفاصلھگیریرگموضع-۴
پنبھازشریانووریدبھتھاجمیاقداماتکلیھجھتکھاستالایده-۵

زیروعضالنیتزریقاتوجھت.گردداستفادهبتادینباھمراهالکل
.گردداستفادهدرصد٧٠غلظتباالکلازمواردسایروجلدی

میارگانیسممیکروکلونیزاسیونجھتمکانمناسبترینمرطوبمحیط
آیدبعملالزمدقتپرستاریپروسیجرھایاجرایھنگامدرلذاباشد
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آنژیوکتھایکنارهبیمارخونکھگردددقتگیریرگھنگامدر-١

.گرددتمیز“فوراشدنریختھصورتودرنشودریختھ
عروقشدنفلبیتھمواردازیکیزیراگرددفیکسبدرستیآنژیوکت-٢

.استاسکالپیاآنژیوکتحرکت
کاراینبھخشکالکلیپنبھبا…واسکالپوآنژیوکتخروججھت-٣

.گرددمبادرت
.گرددتعویضشدنفلبیتازبعدبالفاصلھگیریرگموضع-۴
پنبھازشریانووریدبھتھاجمیاقداماتکلیھجھتکھاستالایده-۵

زیروعضالنیتزریقاتوجھت.گردداستفادهبتادینباھمراهالکل
.گردداستفادهدرصد٧٠غلظتباالکلازمواردسایروجلدی



زمانیھیچوشوداستفادهصحیحروشازسرمباتلھوایتخلیھجھت
.نگرددسوراخنیدلبا
کنترلدراقداماتمھمترینازیکیدستشستناینکھبھتوجھبا

دارداھمیتدستبودنتمیزکھکارھاییانجامازقبلاستعفونت
ابباثانیھ۴٠بمدتراخوددستھای).… ،پانسمان،سوچروسونداز(

.نماییداستفادهمخصوصالکلیمحلولازیابشوییدوصابون
ترکازضروریوجزییمواردبجزشیفتطولدرعفونتکنترلجھت
.گرددخودداریبخش
.نماییدمراجعھروپوشبدونسرویسسلفازاستفادهجھت

سوپروایزرباعفونتکنترلزمینھدرمشکلگونھھربروزصورتدر
.بگیریدتماسعفونتکنترل

زمانیھیچوشوداستفادهصحیحروشازسرمباتلھوایتخلیھجھت
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بیماریزاعواملانتقالازپیشگیریجھتراھکارھایی
:استانداردھایاحتیاط

بدنترشحاتطریقاززابیماریعواملانتقالازجلوگیریمنظوربھکھھستندرھنمودھایی
ازاعمبیمارانتماممورددروشدهتدوینپرسنلبھ)نخاعیمغزیمایعوخونمثل(بیمار

.استاالجراالزمعفونیغیروعفونیبیماران
:استزیرمواردشاملھااحتیاطاین
ھادستبھداشت- ١
.…ماسکعینکگاندستکشمثلشخصیکنندهکمکوسایلازاستفاده- ٢
بیمارستانیھایزبالھصحیحامحاء- ٣
نفرهیکھایاطاقدرمسریبالقوهعفونیبیماریھایایزوالسیون- ۴
اندگرفتھقراراستفادهموردبیمارانازمراقبتودرمانجھتکھابزاریکلیھعفونیضد- ۵
بیمارستانیسطوحعفونیضد- ۶
خطربیتزریقجھتالزمھایاحتیاطرعایت- ٧
اموزشمثلخونطریقاززابیماریعواملانتقالبرابردرکنندهپیشگیریاصولرعایت- ٨

بھپاتیتقبیلازبیماریھاییبرایایتیتراژدورهوواکسیناسیونانجامپرسنل
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دستشستن
ومکررشستنبا.استآلودهدستبیمارستانیعفونتھایانتقالعاملمھمترین

رویموجودباکتریھایومردهسلولھایآلودگیھاصابونوآببادستھاصحیح
انتقالازپیشگیریراهبھتریندستھاصحیحشستن.شوندمیشستھپوستھ

.شودنمیدستشستنجایگزینعنوانھیچبھدستکشپوشیدن.استعفونتھا
بالعکسوپرستاربھبیمارازعفونتانتقالازپیشگیریموجبدستھاشستن

.گرددمیدیگربیماربھبیمارازوھمکارانسایربھپرسنلازھمچنین
.استالزامیذیلموارددردستشستن

.پزشکیوپرستاریمراقبتھایازبعدوقبل-
.بیمارآلودهوسایلوپانسمانودفعیمایعاتوترشحاتخونباتماسازپس-
.دستکشپوشیدنازبعدوقبل-
.عفونتمستعدیاوعفونیبیمارانازمراقبتازپس-
.بیماردارویباغذاباتماسازقبل-
بیمارجھتتزریقازپس-
درمانیپروسجرھایانجامازقبل-
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باشندتعویضوشستشوقابلراحتیبھبایدمایعصابونحاویظروف
استفادهقابلآرنجومچتوسطسھولتبھکھگردندنصبطوریو

ویروسھابیشتروباکتریھاحذفجھت%٧٠الکلازاستفاده.باشد
زینتیوسایلازوداریدنگھکوتاهراناخنھاھمیشھ.گرددمیتوصیھ
.نکنیداستفاده

خیسازتاگرفتفاصلھدستشوییازبایستیدستشستنھنگام-١
.گرددپیشگیرییونیفرمشدنآلودهوشدن

آبوباالزدهراآستینسپسشودآوردهبیرونساعتوحلقھابتدا-٢
.گرددتنظیممناسبدمایوفشاربا
بھآبتانماییدخیسراآنھاھستندسرازیریدردستھاکھحالیدر-٣

.گرددجاریانگشتاننوکطرف
دستھاوریختھدستھاکفدررامایعصابونسیسی١٠-۵مقدار-۴
.گرددایجادکفتابمالیدھمبھرا
.نماییدآغازمالشیودورانیحرکتبارادستشستن-۵

باشندتعویضوشستشوقابلراحتیبھبایدمایعصابونحاویظروف
استفادهقابلآرنجومچتوسطسھولتبھکھگردندنصبطوریو
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.نکنیداستفاده

خیسازتاگرفتفاصلھدستشوییازبایستیدستشستنھنگام-١
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.گرددتنظیممناسبدمایوفشاربا
بھآبتانماییدخیسراآنھاھستندسرازیریدردستھاکھحالیدر-٣

.گرددجاریانگشتاننوکطرف
دستھاوریختھدستھاکفدررامایعصابونسیسی١٠-۵مقدار-۴
.گرددایجادکفتابمالیدھمبھرا
.نماییدآغازمالشیودورانیحرکتبارادستشستن-۵



ساییدهکامالً وگیرندقرارھمبینانگشتانطوریبھ.شودکشیدهھمبھدستھاکف
.شوند
دستشستانگشتانکھطوریبھچپدستکفدرراراستدستانگشتانپشت
.بالعکسوشودساییدهکامالً چرخشیصورتبھدیگر
کامالً چرخشیحرکتباوفشردهدیگردستکفدررادستیکانگشتاننوک

.لعکسباوشودتمیزتادادهشستشو
.گرددتکراربار۵بایستیدستھاصحیحشستشویدرمذکوراعمالازیکھر

.نماییدآبکشیکامالً رامچودستھا
.میباشددقیقھ۶٠تا۴٠دستشستشویجھتاستانداردزمان

وببندیدراشیرکاغذیحولھھمانباونمودهخشککامالً کاغذیحولھبارادستھا
.میگردددستھامجددشدنآلودهموجبزیر.کنیدخودداریدستباآنبستناز

میکروبھاشدنپراکندهموجبزیرانمی گرددتوصیھبرقیکنخشکدستازاستفاده
.میگردد
کفمصرفازپساستفادهصورتدرامانمیگرددتوصیھجامدصابونازاستفاده
.دھیدقرارخودجایدرمجدداً وشستھراصابون
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Nosocomialبیمارستانیعفونتھای Infection
نداشتھوجودبیمارپذیرشھنگامدرکھشودمیاطالقعفونتھاییبھ

پذیرشازبعدساعت٧٢تا۴٨ظرفبیمارستاندردرمانطولودر
مبتالآنبھبیمارپذیرشمرحلھدراینکھشرطبھباشدافتادهاتفاق
.نباشدھمبیماریکموندورهدرونبوده

:ازعبارتندبیمارستانیعفونتھایشایعترین
میتشکیلراعفونتھاکلدرصد۴٠-۴۵حدودکھادراریعفونتھای-١

.دھند
تشکیلراعفونتھاموارددرصد١۵-٢٠حدودکھتنفسیھایعفونت-٢

.دھندمی
.دھندمیتشکیلرامواردصددر۵-٧عروقیکاتترھایھایعفونت-٣
تشکیلرابیمارستانیعفونتھایصددر٢۵-٣٠جراحیزخمعفونت-۴

.دھدمی

Nosocomialبیمارستانیعفونتھای Infection
نداشتھوجودبیمارپذیرشھنگامدرکھشودمیاطالقعفونتھاییبھ

پذیرشازبعدساعت٧٢تا۴٨ظرفبیمارستاندردرمانطولودر
مبتالآنبھبیمارپذیرشمرحلھدراینکھشرطبھباشدافتادهاتفاق
.نباشدھمبیماریکموندورهدرونبوده

:ازعبارتندبیمارستانیعفونتھایشایعترین
میتشکیلراعفونتھاکلدرصد۴٠-۴۵حدودکھادراریعفونتھای-١

.دھند
تشکیلراعفونتھاموارددرصد١۵-٢٠حدودکھتنفسیھایعفونت-٢

.دھندمی
.دھندمیتشکیلرامواردصددر۵-٧عروقیکاتترھایھایعفونت-٣
تشکیلرابیمارستانیعفونتھایصددر٢۵-٣٠جراحیزخمعفونت-۴

.دھدمی



UTIعفونت دستگاه ادراری  :
آسانترین آنھا از نظر درمان بھ “ شایعترین عفونتھای بیمارستانی ھستند و عمدتا

.حساب می آیندو کمترین مشکل را از خود بھ جای می گذارند
چھار عامل خطر اساسی با ایجاد این نوع عفونت در بیمارستان ھمراه می باشند 

مونث بودن؛طول مدت کاتتریزاسیون ادراری ؛فقدان آنتی بیوتیک ھای :شامل 
.سیستمیک ونبود مراقبت مناسب از کاتتر

در بیمارانی کھ چند روز کاتتر ادراری داشتھ اند ؛تب؛سوزش ادرار ؛تکرر 
ادرار؛لکو سیتوز و بھ خصوص درد پھلو یا حساسیت زاویھ دنده ای مھره 

در .مطرح کننده عفونت مثانھ یا پیلونفریت می باشند“ قویا) کوستو ورتبرال(ای
بیماران مبتال بھ تب بدون عالیم یا نشانھ ھای مربوط بھ دستگاه ادراری باید بھ 

دنبال یافتھ ھای فرعی مطرح کننده عفونت ادراری ؛از قبیل وجود گلبول ھای سفید 
بدون سلول ھای اپی تلیالی در رسوب ادراری ؛یا لکوسیت استراز یا نیتریت در 

.بودآزمایش تجزیھ ادرار 
کشت ادرار نیز یکی از اقدامات مھم جھت تشخیص عفونت ھای ادراری انجام 
این در حالی است کھ بدست آمدن دو یا سھ میکروارگانیزم در کشت ادراری .است

. بھ احتمال زیاد بر اثر آلودگی کشت اتفاق افتاده وکشت بھتر است تکرار شود
.استE-Coliشایعترین میکرو ارگانیزم کھ باعث عفونت ادراری می شود اشرشیا کولی 

UTIعفونت دستگاه ادراری  :
آسانترین آنھا از نظر درمان بھ “ شایعترین عفونتھای بیمارستانی ھستند و عمدتا

.حساب می آیندو کمترین مشکل را از خود بھ جای می گذارند
چھار عامل خطر اساسی با ایجاد این نوع عفونت در بیمارستان ھمراه می باشند 

مونث بودن؛طول مدت کاتتریزاسیون ادراری ؛فقدان آنتی بیوتیک ھای :شامل 
.سیستمیک ونبود مراقبت مناسب از کاتتر

در بیمارانی کھ چند روز کاتتر ادراری داشتھ اند ؛تب؛سوزش ادرار ؛تکرر 
ادرار؛لکو سیتوز و بھ خصوص درد پھلو یا حساسیت زاویھ دنده ای مھره 

در .مطرح کننده عفونت مثانھ یا پیلونفریت می باشند“ قویا) کوستو ورتبرال(ای
بیماران مبتال بھ تب بدون عالیم یا نشانھ ھای مربوط بھ دستگاه ادراری باید بھ 

دنبال یافتھ ھای فرعی مطرح کننده عفونت ادراری ؛از قبیل وجود گلبول ھای سفید 
بدون سلول ھای اپی تلیالی در رسوب ادراری ؛یا لکوسیت استراز یا نیتریت در 

.بودآزمایش تجزیھ ادرار 
کشت ادرار نیز یکی از اقدامات مھم جھت تشخیص عفونت ھای ادراری انجام 
این در حالی است کھ بدست آمدن دو یا سھ میکروارگانیزم در کشت ادراری .است

. بھ احتمال زیاد بر اثر آلودگی کشت اتفاق افتاده وکشت بھتر است تکرار شود
.استE-Coliشایعترین میکرو ارگانیزم کھ باعث عفونت ادراری می شود اشرشیا کولی 



:تذکرات
کشت مثبت از نوک کاتتر ادراری، تست آزمایشگاھی قابل -١

قبولی برای تشخیص عفونت ادراری نیست ؛
مانند ( کشت ادراری را باید با روشھای مناسب انجام داد -٢

؛) کاتتریزاسیون یا جمعآوری بھ روش تمیز 
در نوزادان، کشت ادراری را باید از ادرار حاصل از -٣

.انجام دادفوق عانھ کاتتراسیون یا آسپیراسیون 
کشـت مثبت ادراری از نمونھ ادرار در کیسھ، غیر قابل 

اعتماد بوده و باید با نمونھای کھ بھ طور آسپتیک از طریق 
بھ دست آمده، تأیید فوق عانھ کاتتریزاسیون یا آسپیراسیون 

.  شود

:تذکرات
کشت مثبت از نوک کاتتر ادراری، تست آزمایشگاھی قابل -١

قبولی برای تشخیص عفونت ادراری نیست ؛
مانند ( کشت ادراری را باید با روشھای مناسب انجام داد -٢

؛) کاتتریزاسیون یا جمعآوری بھ روش تمیز 
در نوزادان، کشت ادراری را باید از ادرار حاصل از -٣

.انجام دادفوق عانھ کاتتراسیون یا آسپیراسیون 
کشـت مثبت ادراری از نمونھ ادرار در کیسھ، غیر قابل 

اعتماد بوده و باید با نمونھای کھ بھ طور آسپتیک از طریق 
بھ دست آمده، تأیید فوق عانھ کاتتریزاسیون یا آسپیراسیون 

.  شود



با اتخاذ راھکارھای ساده زیر می توانیم احتمال شیوع عفونت ھای ادراری را بھ 
:حداقل برسانیم

.پروسیجر کاتتریزاسیون باید استریل انجام شود- ١
نفره انجام شود ولی در صورت کمبود پرسنل و انجام کار بھ صورت یک نفره قبل ٢پروسیجر باید - ٢

.از پوشیدن دستکش استریل وسایل را آماده کنید
در تحقیقات جدید تفاوتی چندان بین ضدعفونی موضع با پتادین و شستشو با نرمال سالین وجود - ٣

ندارد لذا با توجھ بھ عوارض پوستی بتادین می توان موضع را بخوبی با نرمال سالین شستشو و 
سی سی ژل ١٠در مجرا ) در آقایان ( سپس اقدام بھ کاتتریزاسیون کرد و قبل از کاتتریزاسیون مثانھ 

.زایلوکائین با سرنگ تزریق می نمائیم 
پس از نصب فولی جھت جلوگیری از کشیده شدن کاتتر آنرا با چسب بھ ران و یا شکم بیمار ثابت - ۴

.کنید
سیستم فولی و یورین بگ ھمیشھ بستھ باقی می ماند و از جدا کردن یورین بگ خودداری شود و - ۵

.در صورت پر شدن یورین بگ از طریق شیر پایین بگ اقدام بھ تخلیھ ادرار نمائید
یورین بگ ھمیشھ در سطح پایین تری نسبت بھ مثانھ قرار گیرد و از گذاشتن یورین بگ بر روی - ۶

خودداری شود و یورین بگ حتماً بھ ھنگر وصل شود و در … کف بخش یا صندلی و چھارپایھ و 
.بھ تخت بستھ شود… صورت نبودن ھنگر با باند و یا 

.در ھر شیفت شستشوی پرینھ و اطراف کاتتر با آب و صابون انجام شود- ٧

با اتخاذ راھکارھای ساده زیر می توانیم احتمال شیوع عفونت ھای ادراری را بھ 
:حداقل برسانیم

.پروسیجر کاتتریزاسیون باید استریل انجام شود- ١
نفره انجام شود ولی در صورت کمبود پرسنل و انجام کار بھ صورت یک نفره قبل ٢پروسیجر باید - ٢

.از پوشیدن دستکش استریل وسایل را آماده کنید
در تحقیقات جدید تفاوتی چندان بین ضدعفونی موضع با پتادین و شستشو با نرمال سالین وجود - ٣

ندارد لذا با توجھ بھ عوارض پوستی بتادین می توان موضع را بخوبی با نرمال سالین شستشو و 
سی سی ژل ١٠در مجرا ) در آقایان ( سپس اقدام بھ کاتتریزاسیون کرد و قبل از کاتتریزاسیون مثانھ 

.زایلوکائین با سرنگ تزریق می نمائیم 
پس از نصب فولی جھت جلوگیری از کشیده شدن کاتتر آنرا با چسب بھ ران و یا شکم بیمار ثابت - ۴

.کنید
سیستم فولی و یورین بگ ھمیشھ بستھ باقی می ماند و از جدا کردن یورین بگ خودداری شود و - ۵

.در صورت پر شدن یورین بگ از طریق شیر پایین بگ اقدام بھ تخلیھ ادرار نمائید
یورین بگ ھمیشھ در سطح پایین تری نسبت بھ مثانھ قرار گیرد و از گذاشتن یورین بگ بر روی - ۶

خودداری شود و یورین بگ حتماً بھ ھنگر وصل شود و در … کف بخش یا صندلی و چھارپایھ و 
.بھ تخت بستھ شود… صورت نبودن ھنگر با باند و یا 

.در ھر شیفت شستشوی پرینھ و اطراف کاتتر با آب و صابون انجام شود- ٧



.نمایندمصرفآبلیوان٨الی٧روزانھدارندفولیکھبیمارانی-٨
بھبیماراندرتبیاوادرارشدنکدروھماچوریمانندغیرعادیمواردگزارش-٩

مربوطھپزشک
مخصوصجایدرکاردکسدرفولینصبتاریخثبت-١٠
کاردکسدرکاتترگذاریمجددتاریخثبتوازنصبپسروز۵کاتترتعویض-١١
کشتجھتفوراً وتھیھادرارنمونھ،عفونتھاینشانھوجودصورتدر-١٢

.گرددارسال
جلوگیریعفونتازاینکھبرای.شودجمعلولھدرادرارکھداداجازهنباید-١٣

خوددوریابخوردتالولھھرگاه.یابدجریانلولھدرآزادیبھادراربایدشود
حلقھوھاقوسدرادرارمقداریوسیلھبدینوشودمیتخلیھاختاللباعثبچرخد

.ماندمیراکدلولھھای
٨ھرحداقلراکیسھدرونادراربایدھاباکتریازدیادازپیشگیریبرای-١۴

.کردتخلیھ)کمترفواصلدرادرارحجمبودنزیادصورتدریا(یکبارساعت

.نمایندمصرفآبلیوان٨الی٧روزانھدارندفولیکھبیمارانی-٨
بھبیماراندرتبیاوادرارشدنکدروھماچوریمانندغیرعادیمواردگزارش-٩

مربوطھپزشک
مخصوصجایدرکاردکسدرفولینصبتاریخثبت-١٠
کاردکسدرکاتترگذاریمجددتاریخثبتوازنصبپسروز۵کاتترتعویض-١١
کشتجھتفوراً وتھیھادرارنمونھ،عفونتھاینشانھوجودصورتدر-١٢

.گرددارسال
جلوگیریعفونتازاینکھبرای.شودجمعلولھدرادرارکھداداجازهنباید-١٣

خوددوریابخوردتالولھھرگاه.یابدجریانلولھدرآزادیبھادراربایدشود
حلقھوھاقوسدرادرارمقداریوسیلھبدینوشودمیتخلیھاختاللباعثبچرخد

.ماندمیراکدلولھھای
٨ھرحداقلراکیسھدرونادراربایدھاباکتریازدیادازپیشگیریبرای-١۴

.کردتخلیھ)کمترفواصلدرادرارحجمبودنزیادصورتدریا(یکبارساعت



:پنومونییاتنفسیعفونت
بستریICUدرکھھستندآنھاییدارندرابیمارستانیپنومونیبھابتالخطربیشترینکھبیمارانی

وشودمیمختلھوشیاریشانشوند؛سطحمیتراشھداخلگذاریلولھکھکسانیبخصوصشوندمی
ریھمزمنبیماریبھمبتال؛بیمارانمسنشود؛بیمارانمیگذاشتھبرایشانایمعدهبینیھایلولھ

آنتییاH٢مسددھایکھفوقبیمارانازیکھرودارندقرارعملازبعدمراقبتتحتکھ؛بیمارانی
٢٠تا١٠استممکنپنومونیبروز؛میزانھستندونتیالتورزیرکھبیمارانیدر.کننددریافتاسید
.استصددر٣٣حدودبیمارستانیپنومونیومیرمرگمیزان.باشدبیشتربرابر

باکتریعلتبھیاوتراشھداخللولھکافکنارازباکترینشتعلتبھباشندونتیلھکھبیمارانی
صورتبھونتیالسیونھنگامواندشدهکننده؛متراکممرطوبونبوالیزرھایدستگاهدرکھھایی
.ھستندپنومونیبھخطرمعرضایند؛درمیدرمعلق

دچار“جدیدابیمارکھشودانگیختھبرپنومونیبھشکبایدوقتیICUدربستریغیربیماراندر
اشسینھقفسھرادیوگرافیدرجدیدیانفیلتراسیونوباشدشدهخلطتولیدو،سرفھ،لکوسیتوزتب
.شودپیدا
ھایارگانیزمداردوجودنگرانیآنھابھنسبتکھھاییارگانیزمترینعمدهبیمارستانیپنومونیدر

آئروژینوزاپسودومونابیمارستانیپنومونیمسببارگانیزمھایشایعترین.استمنفیگرمھوازی
.باشندمیباکترانتروھایسوشوپنومونیھطالیی،کلبسیال،استافیلوکوک

:پنومونییاتنفسیعفونت
بستریICUدرکھھستندآنھاییدارندرابیمارستانیپنومونیبھابتالخطربیشترینکھبیمارانی

وشودمیمختلھوشیاریشانشوند؛سطحمیتراشھداخلگذاریلولھکھکسانیبخصوصشوندمی
ریھمزمنبیماریبھمبتال؛بیمارانمسنشود؛بیمارانمیگذاشتھبرایشانایمعدهبینیھایلولھ

آنتییاH٢مسددھایکھفوقبیمارانازیکھرودارندقرارعملازبعدمراقبتتحتکھ؛بیمارانی
٢٠تا١٠استممکنپنومونیبروز؛میزانھستندونتیالتورزیرکھبیمارانیدر.کننددریافتاسید
.استصددر٣٣حدودبیمارستانیپنومونیومیرمرگمیزان.باشدبیشتربرابر

باکتریعلتبھیاوتراشھداخللولھکافکنارازباکترینشتعلتبھباشندونتیلھکھبیمارانی
صورتبھونتیالسیونھنگامواندشدهکننده؛متراکممرطوبونبوالیزرھایدستگاهدرکھھایی
.ھستندپنومونیبھخطرمعرضایند؛درمیدرمعلق

دچار“جدیدابیمارکھشودانگیختھبرپنومونیبھشکبایدوقتیICUدربستریغیربیماراندر
اشسینھقفسھرادیوگرافیدرجدیدیانفیلتراسیونوباشدشدهخلطتولیدو،سرفھ،لکوسیتوزتب
.شودپیدا
ھایارگانیزمداردوجودنگرانیآنھابھنسبتکھھاییارگانیزمترینعمدهبیمارستانیپنومونیدر

آئروژینوزاپسودومونابیمارستانیپنومونیمسببارگانیزمھایشایعترین.استمنفیگرمھوازی
.باشندمیباکترانتروھایسوشوپنومونیھطالیی،کلبسیال،استافیلوکوک



:جراحیزخممحلعفونت
محلعفونتچھاگر.کردبررسیدقتبھرازخممحلبایدبیماریکدرجراحیعملازبعدتبارزیابیدر

اینواقعیمیزانتعیینولیشودمیشاملرابیمارستانیھایعفونتمواردصددر٢۵-٣٠جراحیزخم
.استشوندمشکلمیبستریبیمارستاندرکوتاھیمدتبھبیمارانکھھنگامیبخصوصعفونت
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دستورالعمل کلی جھت تاریخ تعویض کاتترھای بیماران
عنوان مدت

ساعت یکبار بھ استثناء اطفال و نوزادان٧٢آنژیوکت ھر 
)و شیمی درمانی کھ باید بالفاصلھ دور انداختھ شودHyperپس از (ساعت یکبار ٢۴ست سرم ھر 

میکروست
)Microset ( روز بجز بخشھای ٣ھرNICU ساعتھ است٢۴کھ

ساعت یکبار٢۴تری وی ھر 
N.G.T٢۴ دستگاه گوارش٢٠٠٨برونر (ساعت تعویض شود ٧٢تا(

بر حسب نیاز و دستور پزشک
سوند فولی

Int foly روز یکبار تعویض گردد۵ھر.
.در ھر شیفت کاری حداقل یکبار بیمار مراقبت از فولی بگیرد: توجھ 

ساعت یکبار٢۴ھپارین الک ھر 
ساعت یکبار٢۴باتل سرم ھر 

ساعت یکبار٢۴اکستنشن تیوپ ھر 
Transfusionمتوالی و یا در غیر این صورت بھ ازای ھر pcکیسھ ۴ست خون بھ ازاء ھر 

E.T.T روز یکبار پس از ھفت روز اقدام جھت تراکیاستومی انجام می شود٧ھر.
لولھ ھای خرطومی تنفسی ونتیالتور یکبار مصرف باشد یک ھفتھ 
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دستورالعمل کلی جھت تاریخ تعویض کاتترھای بیماران
عنوان مدت

CVP بر اساس (روز یکبار ١۴ھرCDC(
.کاتتر اکسیژن اختصاصی برای ھر بیمار و در صورت لزوم روزانھ تعویض گردد

Tube suction روز١ھر
یکبار مصرف باشد و جھت ھر بار ساکشن یک عدد کاتتر مصرف ) سوند نالتون ساکشن(کاتتر ساکشن 

.شود
Chest lead ساعت یکبار٢۴ھر

روزی یکبارDouble lumenپانسمان 
دبل لومن از سھ ھفتھ تا یکماه

Pulmonay Artrey catheters CVP روز٣تا
Peripheral Arterial catheters روز یکبار۴ھر

Cutdownھر یکماه در صورت بروز عفونت بر حسب نیاز تعویض گردد.
Ext.foly آموزش بھ بیماران(بر حسب نیاز بیمار و ھمراه با کنترل روزانھ(

Foly Bagزمان تعویض فولی و در صورت آلودگی فوراً تعویض گردد.
ساعت٢۴سرنگ اینفیوژن پمپ با تزریق ھر دارو و حداکثر تا 

ساعتھ عوض شود در اطفال و نوزادان استفاده نشود۴٨فیلتر آنتی باکتر 
کلیھ کاتترھای متصل بھ بیماران در صورت آلوده شدن بھ خون و عفونت باید بر اساس نیاز : نکتھ 

.تعویض شوند و نظر پزشک نیز در تعویض موارد فوق باید در نظر گرفتھ شود
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١۴ایمنی تزریقات مراقبت مدیریت شده شماره 
تزریقات یکی از روشھای شایع در تجویز داروھا و محصوالت دارویی می باشد کھ در صورت عدم رعایت استانداردھای درمانی 

معاونت سالمت وزارت . خطرات بالقوه و بالفعلی را برارائھ کنندگان و مصرف کنندگان خدمت و نیز جامعھ اعمال مینماید
را » دستورالعمل ایمنی تزریقات «محور بنیادی ذیل۵بھداشت ، درمان وآموزش پزشکی درراستای ایمنی تزریقات باتوجھ بھ 

:جھت بھره برداری الزم اعالم می نماید 
.کاھش رفتار پرخطر کارکنان بھداشتی درمانی بھ منظور پیشگیری از جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده آلوده

.افزایش سطح ایمنی کارکنان درحین کار با وسایل تیز و برنده درمانی 
.جمع آوری ، نگھداری ، انتقال و دفع مناسب و بھداشتی زبالھ ھای آلوده وپرخطر 

.تغییررفتارونگرش اجتماعی مددجویان و پزشکان نسبت بھ مقولھ تقاضا وتجویزداروبھ روش تزریقی 

:کاھش رفتار پرخطر کارکنان بھداشتی درمانی ) ١(
الف ـ ارتقاء سطح آگاھی و کسب مھارت کارکنان بھداشتی درمانی بھ ویژه شاغلین حرف پزشکی ،پرستاری ، امور تشخیصی 

خدمات درمانی پیش بیمارستانی ، گروھھای خدماتی پشتیبان ، در حین کار با وسایل تیز و برنده ، درمانی بھ منظور پیشگیر ی ،
از بروز جراحات ناشی از سرسوزن و سایر وسایل تیز وبرنده امری ضروری است ، بنابراین کارکنان بھداشتی درمانی بایستی 

درخصوص چگونگی پیشگیری از صدمات ناشی از وسایل مزبور و نیز اقدامات درمانی و پیشگیرنده اولیھ با موارد آلوده 
.مطابق با دستورالعمل ایمنی الف و ب بصورت مداوم آموزش ببینند

ب ـ تشکیل پرونده بھداشتی و واکسیناسیون رایگان کلیھ کارکنان بھداشتی درمانی در واحدھایی کھ کارکنان الزاماً باتوجھ بھ 
کلینیک ھای تشخیصی ، نوع وظایف محولھ واحدی یا فردی اقدامات پرخطر دارند مانند بخش ھای ویژه ، اطاق عمل اورژانس ،

، مراکز جراحی محدود وواحدھایی کھ ترانسفوزیون CSRمطب ھا وکلینیک ھای خصوصی، واحدھای پاتولوژی ، اتوپسی ، 
خون انجام میدھند و یا کارکنانی کھ پروسیجرای درمانی تھاجمی را انجام و یا در تماس با خون ، سرم و سایر ترشحات آلوده 

HBVبیماران می باشند و یا از بیماران روانی حاد مراقبت می نمایند و نیز کلیھ دانشجویان پزشکی ، پرستاری و مامایی علیھ 
.الزامی است 
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برندهوتیزوسایلباکارحیندرکارکنانایمنیسطحافزایش)٢(
:درمانی

پروسیجرھایانجامطریقازدرمانیبھداشتیکارکنانآلودگیاحتمالبھتوجھبا
needleبھمنجرکھپرخطر stick،می شود… وبریدگی:

می کندتضمینرابرندهوتیزوسایلایمنیکھبازارھاییمیشودتوصیھقویاً )الف
needleنظیر clipperازجراحیتیغنمودنجداجھتوفورسپسScalples

.گیردپرخطرقرارابزارھایکاربراندسترسدر
بھنفوذقابلغیرگاندستکش،نظیرمناسبحفاظتیوسایلمی شودتوصیھقویاً )ب
کارکناناستفادهجھتمحافظعینکوماسک،پالستیکیبندپیش،ترشحاتوآب

.باشددردسترسدرمانیپروسیجرھایوبیماروضعیتبامناسبدرمانیبھداشتی
سازیایمنبخشدرADسرنگھایازاستفادهترویجامکانصورتدر)ج

.گیردقراردانشگاهبرنامةدراستضروری

برندهوتیزوسایلباکارحیندرکارکنانایمنیسطحافزایش)٢(
:درمانی

پروسیجرھایانجامطریقازدرمانیبھداشتیکارکنانآلودگیاحتمالبھتوجھبا
needleبھمنجرکھپرخطر stick،می شود… وبریدگی:

می کندتضمینرابرندهوتیزوسایلایمنیکھبازارھاییمیشودتوصیھقویاً )الف
needleنظیر clipperازجراحیتیغنمودنجداجھتوفورسپسScalples

.گیردپرخطرقرارابزارھایکاربراندسترسدر
بھنفوذقابلغیرگاندستکش،نظیرمناسبحفاظتیوسایلمی شودتوصیھقویاً )ب
کارکناناستفادهجھتمحافظعینکوماسک،پالستیکیبندپیش،ترشحاتوآب

.باشددردسترسدرمانیپروسیجرھایوبیماروضعیتبامناسبدرمانیبھداشتی
سازیایمنبخشدرADسرنگھایازاستفادهترویجامکانصورتدر)ج

.گیردقراردانشگاهبرنامةدراستضروری



:برندهوتیزھایزبالھبھداشتیومناسبدفعوانتقال،نگھداری،جمع آوری)٣(
،بیستوریآنژیوکت(مصرفیوبرندهتیزوسایراشیاءسرسوزندفعوونگھداریجمع آوری)الف

مصرفازپسبالفاصلھمیشودتوصیھقویاً کھ)…وشکستھویالھای،ویناسکالپ،النست
Safety(جمع آوری،ایمندرظروف Boxگرددجمع آوری.

ازوگشاددھانھوپارگیبھمقاومنفوذ،قابل،غیرمستحکم،جمع آوریظروفاستضروری)ب
.باشندبرخوردارمناسبابعادوکافیحجم

ایندفعاستالزامیبرندهوتیزوسایلازناشیجراحاتازپیشگیریمنظوربھاینکھبھباتوجھ)ج
اینبایستیگیرد،صورتدرمانیروشانجامومصرفازپسسریعاً ایمنجمع آوریدرظروفوسایل
ذیربطواحدھایکلیھدرخدمتدھندهارائھکارکناندسترسدرگوناگونابعادباوکافیتعدادبھظروف

.باشدداشتھقرار
تیزاشیاءباآلودگیاحتمال«مضمونباجمع آوریظروفبررویدھندهھشداربرچسبازاستفاده)د
.استالزامیدرمانیبھداشتیکارکنانتوجھجلبمنظوربھ»عفونیبرندهو
مزبورظروفحجم۴/٣حداکثرکھصورتیدردفعیوسایلسرریزشدنازپیشگیریمنظوربھ)ھـ

.شونددفعوشدهبستھمناسبینحوبھظروفدرباستضروریپرشده
Safety(ظروفوجوداین)و Box(دولتیوخصوصیازاعمدرمانیبھداشتیواحدھایکلیھدر

.استالزامیفعالیتمیزانونیازبرحسب
برایراالزمآموزش)دولتیغیرـدولتی(درمانیبھداشتیواحدھایدرشاغلھمکارانھمھ)د

ارائھجامعھافرادسایربھتزریقیدارویمصرفبالقوهخطراتخصوصدرجامعھنگرشاصالح
.نمایند

:برندهوتیزھایزبالھبھداشتیومناسبدفعوانتقال،نگھداری،جمع آوری)٣(
،بیستوریآنژیوکت(مصرفیوبرندهتیزوسایراشیاءسرسوزندفعوونگھداریجمع آوری)الف

مصرفازپسبالفاصلھمیشودتوصیھقویاً کھ)…وشکستھویالھای،ویناسکالپ،النست
Safety(جمع آوری،ایمندرظروف Boxگرددجمع آوری.

ازوگشاددھانھوپارگیبھمقاومنفوذ،قابل،غیرمستحکم،جمع آوریظروفاستضروری)ب
.باشندبرخوردارمناسبابعادوکافیحجم

ایندفعاستالزامیبرندهوتیزوسایلازناشیجراحاتازپیشگیریمنظوربھاینکھبھباتوجھ)ج
اینبایستیگیرد،صورتدرمانیروشانجامومصرفازپسسریعاً ایمنجمع آوریدرظروفوسایل
ذیربطواحدھایکلیھدرخدمتدھندهارائھکارکناندسترسدرگوناگونابعادباوکافیتعدادبھظروف

.باشدداشتھقرار
تیزاشیاءباآلودگیاحتمال«مضمونباجمع آوریظروفبررویدھندهھشداربرچسبازاستفاده)د
.استالزامیدرمانیبھداشتیکارکنانتوجھجلبمنظوربھ»عفونیبرندهو
مزبورظروفحجم۴/٣حداکثرکھصورتیدردفعیوسایلسرریزشدنازپیشگیریمنظوربھ)ھـ

.شونددفعوشدهبستھمناسبینحوبھظروفدرباستضروریپرشده
Safety(ظروفوجوداین)و Box(دولتیوخصوصیازاعمدرمانیبھداشتیواحدھایکلیھدر

.استالزامیفعالیتمیزانونیازبرحسب
برایراالزمآموزش)دولتیغیرـدولتی(درمانیبھداشتیواحدھایدرشاغلھمکارانھمھ)د

ارائھجامعھافرادسایربھتزریقیدارویمصرفبالقوهخطراتخصوصدرجامعھنگرشاصالح
.نمایند



:ـ اجرائی نمودن دستورالعمل ۴
الف ـ اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل : دستورالعمل ایمنی 

تیز و برنده درکارکنان بھداشتی درمانی
توجھ بھ اینکھ جراحات ناشی از فرورفتن سرسوزن وسایل تیز و برنده ، از مھمترین موارد آلودگی 

محسوب می شود، رعایت نکات ذیل بھ منظور HIV/HCDV/HBVکارکنان بھداشتی درمانی با 
:پیشگیری از جراحات وصدمات مزبور الزامی است 

.جھت شکستن ویالھای دارویی از تیغ اره استفاده نمائید 
پس از تزریق از گذاردن درپوش سرسوزن اکیداً خودداری نمائید مگر در شرایط خاص از جملھ اخذ 

.یا کشت خون ABGنمونھ خون جھت 
.از شکستن و یا خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداری نمائید 

در موارد ضروری جھت گذاردن درپوش سرسوزن از وسیلھ مکانیکی جھت ثابت نگھداشتن درپوش 
.جھت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده کندScoopاستفاده نمائید و یا از یک دست بھ روش 

جھت حمل وسایل تیز و برنده از ریسیور استفاده نمائید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب 
.یونیفرم خود خودداری نمائید 

.اجتناب نمائید ) … بیستوری ، سرسوزن و ( از دست بھ دست نمودن وسایل تیز و برنده 

:ـ اجرائی نمودن دستورالعمل ۴
الف ـ اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل : دستورالعمل ایمنی 

تیز و برنده درکارکنان بھداشتی درمانی
توجھ بھ اینکھ جراحات ناشی از فرورفتن سرسوزن وسایل تیز و برنده ، از مھمترین موارد آلودگی 

محسوب می شود، رعایت نکات ذیل بھ منظور HIV/HCDV/HBVکارکنان بھداشتی درمانی با 
:پیشگیری از جراحات وصدمات مزبور الزامی است 

.جھت شکستن ویالھای دارویی از تیغ اره استفاده نمائید 
پس از تزریق از گذاردن درپوش سرسوزن اکیداً خودداری نمائید مگر در شرایط خاص از جملھ اخذ 

.یا کشت خون ABGنمونھ خون جھت 
.از شکستن و یا خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداری نمائید 

در موارد ضروری جھت گذاردن درپوش سرسوزن از وسیلھ مکانیکی جھت ثابت نگھداشتن درپوش 
.جھت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده کندScoopاستفاده نمائید و یا از یک دست بھ روش 

جھت حمل وسایل تیز و برنده از ریسیور استفاده نمائید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب 
.یونیفرم خود خودداری نمائید 

.اجتناب نمائید ) … بیستوری ، سرسوزن و ( از دست بھ دست نمودن وسایل تیز و برنده 



احتیاطات عمومی در حین انجام ھرگونھ اقدام درمانی کھ احتمال آلودگی با 
:می باشدخون و سایر ترشحات بدن وجود دارد بھ شرح ذیل 

در صورتی کھ بریدگی و یا زخمی در دستھا وجود دارد ، الزامی است -١
.از دستکش استفاده شود و موضع با پانسمان ضدآب پوشانده شود

جھت حفاظت بدن در قبال آلودگی با خون و یا ترشحات بدن ، استفاده -٢
.از پیش بند پالستیکی یکبار مصرف ضروری است 

در صورتی کھ احتمال پاشیده شدن خون و یا قطعاتی از نسوج و یا -٣
استفاده از ماسک و مایعات آلوده بھ چشم و غشاء مخاطی وجود دارد،

.عینک محافظ ضروری است 
، استفاده از گان در صورتی کھ بیمار دچار خونریزی وسیع است-۴

.ضدآب ضروری است
در صورتی کھ کارکنان دچار اگزما ویا زخمھای باز می باشند، معاینة -۵

.پزشک جھت مجوزشروع فعالیت در بخش ضروری است 

احتیاطات عمومی در حین انجام ھرگونھ اقدام درمانی کھ احتمال آلودگی با 
:می باشدخون و سایر ترشحات بدن وجود دارد بھ شرح ذیل 

در صورتی کھ بریدگی و یا زخمی در دستھا وجود دارد ، الزامی است -١
.از دستکش استفاده شود و موضع با پانسمان ضدآب پوشانده شود

جھت حفاظت بدن در قبال آلودگی با خون و یا ترشحات بدن ، استفاده -٢
.از پیش بند پالستیکی یکبار مصرف ضروری است 

در صورتی کھ احتمال پاشیده شدن خون و یا قطعاتی از نسوج و یا -٣
استفاده از ماسک و مایعات آلوده بھ چشم و غشاء مخاطی وجود دارد،

.عینک محافظ ضروری است 
، استفاده از گان در صورتی کھ بیمار دچار خونریزی وسیع است-۴

.ضدآب ضروری است
در صورتی کھ کارکنان دچار اگزما ویا زخمھای باز می باشند، معاینة -۵

.پزشک جھت مجوزشروع فعالیت در بخش ضروری است 



کارکناندرتماسازپسفوریاولیھھایکمکدستورالعمل
:درمانیبھداشتی،

روشواقداماتانجامحیندرعمدهاتفاقاتوجراحاتاینکھبھتوجھبا
بامطابقفوریاولیھھایکمک،استذیلمواردشاملدرمانیھای

:می شوداعالمبرداریبھرهجھتدستورالعمل
.درمانیبھداشتیکارکنانبدستسرسوزنفرورفتن• 
:بھبیماربدنآلودهترشحاتسایریاوخونشدنپاشیده• 
بازبریدگیھای• 
)چشمھا(ملتحمھ• 
)دھانداخلمثالبرای(مخاطیغشاء• 
.شوداپیدرمپارگیبھمنجرکھگازگرفتگی• 

کارکناندرتماسازپسفوریاولیھھایکمکدستورالعمل
:درمانیبھداشتی،

روشواقداماتانجامحیندرعمدهاتفاقاتوجراحاتاینکھبھتوجھبا
بامطابقفوریاولیھھایکمک،استذیلمواردشاملدرمانیھای

:می شوداعالمبرداریبھرهجھتدستورالعمل
.درمانیبھداشتیکارکنانبدستسرسوزنفرورفتن• 
:بھبیماربدنآلودهترشحاتسایریاوخونشدنپاشیده• 
بازبریدگیھای• 
)چشمھا(ملتحمھ• 
)دھانداخلمثالبرای(مخاطیغشاء• 
.شوداپیدرمپارگیبھمنجرکھگازگرفتگی• 



:فوریاولیھھایکمک
ولرمآبوصابونبازخمشستشویـ١)الف

)تماسموضع(زخماولیھمحلازخونرویبھکمکـ٢
چشمموضعیمالشازخودداریـ٣
.آلودگیصورتدرآبزیادمقادیربامخاطیغشاءوھاچشمشستشویـ۴
.بالینیسوپروایزربھسانحھفوریگزارش)ب
کارکنانبھداشتیپروندةوسوپروایزرتوسطکارحینگزارشاتدرشدهگزارشموردرسمیثبت)ج
قانونیمراجعطریقازوپیگیریبیمارستانیکنترلدرکمیتھطرحمرکزومدیرمسئولو
.موردگیریپیوپروندهتشکیل)د

(تماسمنبعآلودگیکھصورتیدر:کارکناندرتماسازناشیخطربیماریزاییمیزانبررسی)ھـ
زمانحداقلدرتماسموردمزبورفرداستالزامیباشد،محرزHIVعفونتبا)مددجوـبیمار

.گیردقرارعفونیمتخصصپزشکنظربادرمانیمراقبتھایتحتاولساعتترجیحاًدرعرضممکن
خون۵cc-١٠باشد،میHBV/HIVشدهشناختھموردعنوانبھآلودهمنبعکھصورتیدر)و
.می شودذخیرهآتیگیریپیمنظوربھوگرفتھتماسموردفرداز
بررسیجھتتماسمنبعازخونلیترمیلی۵-١٠،منبععفونتتعیینجھتتماسازپس)ز

.گیردمیقرارآزمایشموردواخذHIVوC/Bھپاتیت

:فوریاولیھھایکمک
ولرمآبوصابونبازخمشستشویـ١)الف

)تماسموضع(زخماولیھمحلازخونرویبھکمکـ٢
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.موردگیریپیوپروندهتشکیل)د

(تماسمنبعآلودگیکھصورتیدر:کارکناندرتماسازناشیخطربیماریزاییمیزانبررسی)ھـ
زمانحداقلدرتماسموردمزبورفرداستالزامیباشد،محرزHIVعفونتبا)مددجوـبیمار

.گیردقرارعفونیمتخصصپزشکنظربادرمانیمراقبتھایتحتاولساعتترجیحاًدرعرضممکن
خون۵cc-١٠باشد،میHBV/HIVشدهشناختھموردعنوانبھآلودهمنبعکھصورتیدر)و
.می شودذخیرهآتیگیریپیمنظوربھوگرفتھتماسموردفرداز
بررسیجھتتماسمنبعازخونلیترمیلی۵-١٠،منبععفونتتعیینجھتتماسازپس)ز

.گیردمیقرارآزمایشموردواخذHIVوC/Bھپاتیت



:داداگر بھ ھر دلیلی با ویروس ایدز مواجھ شدید چھ اقداماتی را باید انجام 
ھر چھ سریعتر با آب و صابون محل را شستشو بدھید- ١
.اگر مخاط آلوده شده بود با آب فراوان شستشو بدھید- ٢
.زمان وساعت تماس را یادداشت واطالع دھید– ٣
)ساعت پس از آلودگی اثر بخش است٧٢حداکثر تا(ھفتھ علیھ ایدز شروع میگردد۴بال فاصلھ درمان بھ مدت حداقل– ۴

آزمایش– HIV۵) ھفتھ ششم وماه سوم وماه ششم ( در سھ نوبت
از اھداء خون واعضاء خوداری نمایند ھمچنین در خانمھا عالوه بر موارد مذکور توصیھ میگردد تا از بارداری وشیردھی – ۶

.پرھیز نمایند
.ماه درمان انجام میگردد١٢اگر جواب آزمایش مثبت بود – ٧
اگر آلودگی از طریق سوزن باشد توصیھ میگردد تا تدابیر الزم جھت آلودگی بھ ویروس ھپاتیت ھم انجام پذیرد مانند – ٨

“تزریق بال فاصلھ ایمونوگلوبولین و واکسن ھمزمان در دو نقطھ متفاوت و انجام آزمایشات مربوط بھ ویروس ھپاتیت
نحوه رویاروئی با کارکنانی کھ در تماس با ویروس ھپاتیتBقرار دارند 

وضعیت منبع وضعیت فرد تماس یافتھ
نامشخص

HBSAgمنفی
HBSAgمثبت

شروع واکسیناسیون
شروع واکسیناسینون

HBIG یک نوبت و واکسن ھپاتیتB
واکسیناسیون موثرنیستالزم اقدامی نیستالزم نیستا      قدامی الزم اقدامی واکسیناسیونعدم 
مثبتHbsAgصورت پرخطر بودن منبع، نظیر فرددر 

Bواکسن ھپاتیت + دو نوبت HBIGنیستاقدامی الزم 

:داداگر بھ ھر دلیلی با ویروس ایدز مواجھ شدید چھ اقداماتی را باید انجام 
ھر چھ سریعتر با آب و صابون محل را شستشو بدھید- ١
.اگر مخاط آلوده شده بود با آب فراوان شستشو بدھید- ٢
.زمان وساعت تماس را یادداشت واطالع دھید– ٣
)ساعت پس از آلودگی اثر بخش است٧٢حداکثر تا(ھفتھ علیھ ایدز شروع میگردد۴بال فاصلھ درمان بھ مدت حداقل– ۴

آزمایش– HIV۵) ھفتھ ششم وماه سوم وماه ششم ( در سھ نوبت
از اھداء خون واعضاء خوداری نمایند ھمچنین در خانمھا عالوه بر موارد مذکور توصیھ میگردد تا از بارداری وشیردھی – ۶

.پرھیز نمایند
.ماه درمان انجام میگردد١٢اگر جواب آزمایش مثبت بود – ٧
اگر آلودگی از طریق سوزن باشد توصیھ میگردد تا تدابیر الزم جھت آلودگی بھ ویروس ھپاتیت ھم انجام پذیرد مانند – ٨

“تزریق بال فاصلھ ایمونوگلوبولین و واکسن ھمزمان در دو نقطھ متفاوت و انجام آزمایشات مربوط بھ ویروس ھپاتیت
نحوه رویاروئی با کارکنانی کھ در تماس با ویروس ھپاتیتBقرار دارند 

وضعیت منبع وضعیت فرد تماس یافتھ
نامشخص

HBSAgمنفی
HBSAgمثبت

شروع واکسیناسیون
شروع واکسیناسینون

HBIG یک نوبت و واکسن ھپاتیتB
واکسیناسیون موثرنیستالزم اقدامی نیستالزم نیستا      قدامی الزم اقدامی واکسیناسیونعدم 
مثبتHbsAgصورت پرخطر بودن منبع، نظیر فرددر 

Bواکسن ھپاتیت + دو نوبت HBIGنیستاقدامی الزم 



تاثیربیواکسیناسیون
ولینیستخاصیاقدامبھنیازیافتھ،تماسفرددرکافیبادیآنتیوجودصورتدر
نیستالزماقدامیکنددریافتواکسنوHBIGبایدناکافیمصونیتصورتدر
ولینیستخاصیاقدامبھنیازیافتھ،تماسفرددرکافیبادیآنتیوجودصورتدر
.کنددریافتواکسنوHBIGبایدناکافیمصونیتصورتدر

بیمارستاندربیمارانجداسازییاایزوالسیون
ھامیکروارگانیسمازانتقالدربیمارستان،جلوگیریبیمارانازجداسازیھدف

کنندگانسایربیماران،عیادتبھ)عفونتباکلونیزهوچھعفونتبھمبتالچھ(ازبیماران
ممکنوبودهگیروپرھزینھوقتبیمارانجداسازیکھازآنجایی.استپزشکیپرسنلو

طرفاز.رودبکارضروریدرمواقعبایدگردد،فقطبیمارانازمراقبتمانعاست
وبروزناخوشیبیماریانتقالجداسازی،امکاناصولرعایتعدمدیگردرصورت

بردومشتملجداسازیاصولرعایتبا.داشتخواھدوجودومیردرسایربیمارانومرگ
ازتوانمی“انتقالبیماریراهبراساساحتیاط“و“استانداردھایاحتیاط“قسمت

.نمودجلوگیریفوقبروزمشکالت

تاثیربیواکسیناسیون
ولینیستخاصیاقدامبھنیازیافتھ،تماسفرددرکافیبادیآنتیوجودصورتدر
نیستالزماقدامیکنددریافتواکسنوHBIGبایدناکافیمصونیتصورتدر
ولینیستخاصیاقدامبھنیازیافتھ،تماسفرددرکافیبادیآنتیوجودصورتدر
.کنددریافتواکسنوHBIGبایدناکافیمصونیتصورتدر

بیمارستاندربیمارانجداسازییاایزوالسیون
ھامیکروارگانیسمازانتقالدربیمارستان،جلوگیریبیمارانازجداسازیھدف

کنندگانسایربیماران،عیادتبھ)عفونتباکلونیزهوچھعفونتبھمبتالچھ(ازبیماران
ممکنوبودهگیروپرھزینھوقتبیمارانجداسازیکھازآنجایی.استپزشکیپرسنلو

طرفاز.رودبکارضروریدرمواقعبایدگردد،فقطبیمارانازمراقبتمانعاست
وبروزناخوشیبیماریانتقالجداسازی،امکاناصولرعایتعدمدیگردرصورت

بردومشتملجداسازیاصولرعایتبا.داشتخواھدوجودومیردرسایربیمارانومرگ
ازتوانمی“انتقالبیماریراهبراساساحتیاط“و“استانداردھایاحتیاط“قسمت

.نمودجلوگیریفوقبروزمشکالت



Precautions(استانداردھایاحتیاط Standard(
رعایتواستشدهعمومییاجانبھھمھھایاحتیاطاستاندارد،جایگزینھایاحتیاط

بدن،مایعاتتمامخون،باتماسصورتدر.استضروریبیمارانتمامبرایآنھا
،)آنھادررویتقابلخونگرفتننظردربدون(بجزعرقبدندفعیموادوترشحات

:استضروریزیرمواردھا،رعایتومخاطدیدهآسیبپوست
دستکشپوشیدن-١
بایدھادست.دستازھادستکشازخروجپسبالفاصلھھادستشستن-٢

بعدوقبلبایدھادستآلودگیرفع.شوندشستھنیزبیمارانبینتماسدرفواصل
.گیردصورتھادستکشازخروجپسبالفاصلھوبیمارانباازتماس

انجامصورتدرصورتمحافظیاماسکباھمراهچشممحافظگان،ازاستفاده-٣
.داردوجودبدنمایعاتشدنپخشیاپاشیدهاحتمالکھاعمالی

سوزنرویمجددانبایدھاسوزنتیز،درپوشوسایلوھاسوزندستکاریعدم-۴
.شوندشکستھیاخمنباید،سرسوزن)کردنRECAPعدم(گیردقرارھا
دفعشدگیسوراخبھمقاومظروفدربایدتیزنوکوسایلوھاسوزنسر-۵

.گردند

Precautions(استانداردھایاحتیاط Standard(
رعایتواستشدهعمومییاجانبھھمھھایاحتیاطاستاندارد،جایگزینھایاحتیاط

بدن،مایعاتتمامخون،باتماسصورتدر.استضروریبیمارانتمامبرایآنھا
،)آنھادررویتقابلخونگرفتننظردربدون(بجزعرقبدندفعیموادوترشحات

:استضروریزیرمواردھا،رعایتومخاطدیدهآسیبپوست
دستکشپوشیدن-١
بایدھادست.دستازھادستکشازخروجپسبالفاصلھھادستشستن-٢

بعدوقبلبایدھادستآلودگیرفع.شوندشستھنیزبیمارانبینتماسدرفواصل
.گیردصورتھادستکشازخروجپسبالفاصلھوبیمارانباازتماس

انجامصورتدرصورتمحافظیاماسکباھمراهچشممحافظگان،ازاستفاده-٣
.داردوجودبدنمایعاتشدنپخشیاپاشیدهاحتمالکھاعمالی

سوزنرویمجددانبایدھاسوزنتیز،درپوشوسایلوھاسوزندستکاریعدم-۴
.شوندشکستھیاخمنباید،سرسوزن)کردنRECAPعدم(گیردقرارھا
دفعشدگیسوراخبھمقاومظروفدربایدتیزنوکوسایلوھاسوزنسر-۵

.گردند



:توجھ
دستبابویژهتماس،طریقازبیمارستانیھایعفونتموارداکثرانتقالبدلیل-١

.آیدمیبشماربیمارستانیعفونتازپیشگیریراهترینمھمھادستشستنپرسنل،
میاستفادهالکلحاویموادازپرسنل،ھایدستبھداشتحفظبرای
-Alcohol(.شود based hand rub(.

ظروفباید)سرپاییویزیتبرایھااتاقوسایر(ھادرمانگاهنیزوھابخشتمامدر
hand(ھادستضدعفونیبرایالکلحاویثابت rub(صورتیکھدر.کردندنصب

.گیردقراراختیاردرالکلحاویحملقابلظروفنباشد،بایدکاریچنینامکان
بدونیابا(صابونوآبباروآنھابایدھا،دسترویتقابلآلودگیصورتدر-٢

.شست)میکروبیضدماده
.شودھادستشستنجایگزیننبایدوجھھیچبھدستکشپوشیدن-٣
.شودنمیتوصیھمصنوعیناخنازاستفاده-۴
.شودخارجپرسنلھایدستانگشترازبایدازبیمارازمراقبتقبل-۵

:توجھ
دستبابویژهتماس،طریقازبیمارستانیھایعفونتموارداکثرانتقالبدلیل-١

.آیدمیبشماربیمارستانیعفونتازپیشگیریراهترینمھمھادستشستنپرسنل،
میاستفادهالکلحاویموادازپرسنل،ھایدستبھداشتحفظبرای
-Alcohol(.شود based hand rub(.

ظروفباید)سرپاییویزیتبرایھااتاقوسایر(ھادرمانگاهنیزوھابخشتمامدر
hand(ھادستضدعفونیبرایالکلحاویثابت rub(صورتیکھدر.کردندنصب

.گیردقراراختیاردرالکلحاویحملقابلظروفنباشد،بایدکاریچنینامکان
بدونیابا(صابونوآبباروآنھابایدھا،دسترویتقابلآلودگیصورتدر-٢

.شست)میکروبیضدماده
.شودھادستشستنجایگزیننبایدوجھھیچبھدستکشپوشیدن-٣
.شودنمیتوصیھمصنوعیناخنازاستفاده-۴
.شودخارجپرسنلھایدستانگشترازبایدازبیمارازمراقبتقبل-۵



:گردندرعایتھاعفونتانتقالراهبراساسبایدکھھاییاحتیاط
یامشکوکبالینیسندرمدچارکھشوندگرفتھنظردربیمارانیبرایبایدھااحتیاطنوعاین

ھمھاصولازلحاظمھمارگانیسمباعفونتیا،کلونیزاسیون)اختصاصی(خاصبیماریقطعی،تشخیص
ھایاحتیاطاصولرعایتبابایدھااحتیاطنوعاینرعایتکھضروریاستنکتھاینذکر.اندشدهگیری

گرددتواماستاندارد
:عبارتندازکھداردوجودھاعفونتانتقالراهاساسبراحتیاطنوعسھ.

)Airborne(ھوا- الف
)Droplet(قطرات-ب
)Contact(تماس- ج

.یلبدمیضرورتاحتیاطنوعیکازبیشرعایت)مرغانآبلھ(ھابیماریازکمیتعدادبرای
Airborne(ھواییھایاحتیاط-  precautions(

۵ازترکوچکاندازهباقطراتھستھازطریقکھھاییبیماریازانتقالجلوگیریبرایھواییاحتیاط
Droplet(عفونیعاملحاویگردوغبارذراتیامیکرون nuclei(میرودبکار.
قطعیعفونتیاعفونتبھمشکوک(داردضرورتآنھابرایھواییاحتیاطرعایتکھھاییبیماری
:عبارتنداز)شدهواثبات

سرخک–
حنجرهیاریھسل–
منتشرزوناییا،مرغانآبلھ–

:گردندرعایتھاعفونتانتقالراهبراساسبایدکھھاییاحتیاط
یامشکوکبالینیسندرمدچارکھشوندگرفتھنظردربیمارانیبرایبایدھااحتیاطنوعاین

ھمھاصولازلحاظمھمارگانیسمباعفونتیا،کلونیزاسیون)اختصاصی(خاصبیماریقطعی،تشخیص
ھایاحتیاطاصولرعایتبابایدھااحتیاطنوعاینرعایتکھضروریاستنکتھاینذکر.اندشدهگیری

گرددتواماستاندارد
:عبارتندازکھداردوجودھاعفونتانتقالراهاساسبراحتیاطنوعسھ.

)Airborne(ھوا- الف
)Droplet(قطرات-ب
)Contact(تماس- ج

.یلبدمیضرورتاحتیاطنوعیکازبیشرعایت)مرغانآبلھ(ھابیماریازکمیتعدادبرای
Airborne(ھواییھایاحتیاط-  precautions(

۵ازترکوچکاندازهباقطراتھستھازطریقکھھاییبیماریازانتقالجلوگیریبرایھواییاحتیاط
Droplet(عفونیعاملحاویگردوغبارذراتیامیکرون nuclei(میرودبکار.
قطعیعفونتیاعفونتبھمشکوک(داردضرورتآنھابرایھواییاحتیاطرعایتکھھاییبیماری
:عبارتنداز)شدهواثبات

سرخک–
حنجرهیاریھسل–
منتشرزوناییا،مرغانآبلھ–



:توجھ
یا در معرض خطر آن کھ بابت سرفھ و ارتشاح ریوی مراجعھ نموده اند HIVبیماران دچار عفونت - ١

.باید بھ صورت تجربی تحت احتیاط ھوایی قرار گیرند تا تشخیص بیماری سل درآنان رد شود
.جھت بیماران دارای زخم پوستی باز ناشی از سل، رعایت احتیاط ھوایی در نظر گرفتھ شود- ٢
، احتیاط ھوایی نباید )آتیپیک ( برای بیماران دچار ضایعھ ریوی با عوامل مایکوباکتریایی غیر سلی- ٣

.رعایت گردد
:اصول احتیاط ھای ھوایی عبارتند از- 
و ) در مقایسھ با فضای بیرون ( بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار ھوای منفی کنترل شده- ١

.بار تعویض ھوا در ساعت باید صورت گیرد۶حداقل 
بستن درب اتاق- ٢
چنانچھ ).نھ داخل بخش ( خروج ھوا از اتاق بیمار باید بطور مستقیم بھ فضای خارج وبیرون باشد- ٣

(  این کار مقدور نباشد ، ھوا باید قبل ازبرگشت بھ سیستم تھویھ عمومی ، با یک فیلتر قوی و کارآ 
HEPA (خارج گردد.

میکرومتری داشتھ ١تمام افرادی کھ وارد اتاق بیماران می شوند باید از ماسک شخصی کھ فیلتر - ۴
این ماسک اختصاصی باید متناسب با .استفاده نمایند) N٩۵ماسک ( دارد%٩۵باشد و حداقل کارآیی 

.اندازه صورت فرد باشد
جابجایی بیمارباید محدود گردد و قبل ازترک اتاق، بیمار باید ماسک جراحی استاندارد - ۵

پرسنلی کھ قرار است بیمار را تحویل بگیرند،باید قبل از جابجایی بیمار مطلع شوند تا احتیاط .بپوشد
.ھای الزم را بکار گیرند

:توجھ
یا در معرض خطر آن کھ بابت سرفھ و ارتشاح ریوی مراجعھ نموده اند HIVبیماران دچار عفونت - ١

.باید بھ صورت تجربی تحت احتیاط ھوایی قرار گیرند تا تشخیص بیماری سل درآنان رد شود
.جھت بیماران دارای زخم پوستی باز ناشی از سل، رعایت احتیاط ھوایی در نظر گرفتھ شود- ٢
، احتیاط ھوایی نباید )آتیپیک ( برای بیماران دچار ضایعھ ریوی با عوامل مایکوباکتریایی غیر سلی- ٣

.رعایت گردد
:اصول احتیاط ھای ھوایی عبارتند از- 
و ) در مقایسھ با فضای بیرون ( بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار ھوای منفی کنترل شده- ١

.بار تعویض ھوا در ساعت باید صورت گیرد۶حداقل 
بستن درب اتاق- ٢
چنانچھ ).نھ داخل بخش ( خروج ھوا از اتاق بیمار باید بطور مستقیم بھ فضای خارج وبیرون باشد- ٣

(  این کار مقدور نباشد ، ھوا باید قبل ازبرگشت بھ سیستم تھویھ عمومی ، با یک فیلتر قوی و کارآ 
HEPA (خارج گردد.

میکرومتری داشتھ ١تمام افرادی کھ وارد اتاق بیماران می شوند باید از ماسک شخصی کھ فیلتر - ۴
این ماسک اختصاصی باید متناسب با .استفاده نمایند) N٩۵ماسک ( دارد%٩۵باشد و حداقل کارآیی 

.اندازه صورت فرد باشد
جابجایی بیمارباید محدود گردد و قبل ازترک اتاق، بیمار باید ماسک جراحی استاندارد - ۵

پرسنلی کھ قرار است بیمار را تحویل بگیرند،باید قبل از جابجایی بیمار مطلع شوند تا احتیاط .بپوشد
.ھای الزم را بکار گیرند



:توجھ
ھر بیمار دچار سل یا مشکوک بھ آن باید دھان و بینی خود را در ھنگام عطسھ یا سرفھ کردن - ١

.ھمچنین باید تا ھنگام رد کردن بیماری سل، از سایر بیماران جدا شود. با یک دستمال بپوشاند
بیماران مبتال بھ سل اثبات شده کھ تحت درمان موثر ضد سل ھستند واز لحاظ بالینی در حال - ٢

سھ نمونھ اسمیر خلط پشت سرھم در روزھای مجزا از لحاظ باسیل اسید فست ( بھبودی می باشند 
.می توانند از ایزوالسیون خارج شوند)منفی باشد

توصیھ می شود در بیماران دچار سل شدید ھمراه با ایجاد حفره، سرفھ مداوم ، با سل - ٣
بیماران دچار - مانند اطفال( حنجره،واحتماال کسانی کھ بھ محیط ھای دارای افراد پرخطر برمی گردند

.جداسازی حداقل تا یک ماه صورت گیرد) سرکوب دستگاه ایمنی
، باید در طول مدت بستری در بیمارستان، از )MDR( بیماران دچار سل مقاوم بھ چند دارو- ۴

.سایربیماران جداشوند
در بیمارانی کھ ازلحاظ بالینی وضعیت ثابتی دارند و داروھای ضد سل خود رابطور مرتب مصرف - ۵

الزم ) بھ منظور جداسازی آنان ( می کنند و درخانھ خود می مانند، بستری کردن در بیمارستان 
.نیست

یا زونای ) آبلھ مرغان( جھت بیماران دچار عفونت قطعی یا مشکوک بھ سرخک، واریسال- ۶
چنانچھ .منتشریا زونای موضعی در بیمار دچار نقص ایمنی باید جداسازی نوع ھوایی صورت گیرد

پرسنلی در مقابل این عفونت ھا ایمن نباشند،در صورت امکان نباید بھ اتاق این بیماران وارد شوند 
.استفاده نمایندN٩۵و در صورتیکھ ورود بھ اتاق این بیماران ضروری باشد،باید ازماسک 

:توجھ
ھر بیمار دچار سل یا مشکوک بھ آن باید دھان و بینی خود را در ھنگام عطسھ یا سرفھ کردن - ١

.ھمچنین باید تا ھنگام رد کردن بیماری سل، از سایر بیماران جدا شود. با یک دستمال بپوشاند
بیماران مبتال بھ سل اثبات شده کھ تحت درمان موثر ضد سل ھستند واز لحاظ بالینی در حال - ٢

سھ نمونھ اسمیر خلط پشت سرھم در روزھای مجزا از لحاظ باسیل اسید فست ( بھبودی می باشند 
.می توانند از ایزوالسیون خارج شوند)منفی باشد

توصیھ می شود در بیماران دچار سل شدید ھمراه با ایجاد حفره، سرفھ مداوم ، با سل - ٣
بیماران دچار - مانند اطفال( حنجره،واحتماال کسانی کھ بھ محیط ھای دارای افراد پرخطر برمی گردند

.جداسازی حداقل تا یک ماه صورت گیرد) سرکوب دستگاه ایمنی
، باید در طول مدت بستری در بیمارستان، از )MDR( بیماران دچار سل مقاوم بھ چند دارو- ۴

.سایربیماران جداشوند
در بیمارانی کھ ازلحاظ بالینی وضعیت ثابتی دارند و داروھای ضد سل خود رابطور مرتب مصرف - ۵

الزم ) بھ منظور جداسازی آنان ( می کنند و درخانھ خود می مانند، بستری کردن در بیمارستان 
.نیست

یا زونای ) آبلھ مرغان( جھت بیماران دچار عفونت قطعی یا مشکوک بھ سرخک، واریسال- ۶
چنانچھ .منتشریا زونای موضعی در بیمار دچار نقص ایمنی باید جداسازی نوع ھوایی صورت گیرد

پرسنلی در مقابل این عفونت ھا ایمن نباشند،در صورت امکان نباید بھ اتاق این بیماران وارد شوند 
.استفاده نمایندN٩۵و در صورتیکھ ورود بھ اتاق این بیماران ضروری باشد،باید ازماسک 



Droplet(قطراتاحتیاط-  precautions(
بدلیل.شودمیاستفادهاحتیاطنوعایناز،)قطره(درشتھایآئروسلانتقالازجلوگیریبرای
حینذراتاین.کنندنمیحرکتزیادیفاصلھتاومانندنمیمعلقھوادرقطراتاینبزرگ،اندازه

میایجادبرونکوسکوپییاساکشنماننداعمالیانجامزمانیادرکردنسرفھیاعطسھصحبت،
:ازعبارتندقطراتاحتیاطرعایتاصول.شوند

نداردضرورتاتاقھوایکنترلبرایخاصیاقدامولیخصوصیاتاقدربیمارکردنبستری- ١
.)نمودبستریاتاقیکدرراآنھاتوانمیخاص،بیمارییکبابیماروجودچنددرصورت(
.)میکرونیکحدودیاپا٣حددرذراتکمجابجاییبدلیل(بماتدبازتواندمیاتاقدرب- ٢
استفادهجراحیاستانداردماسکازبایدبیمار،مترییکفاصلھدرپرسنلکردنکارصورتدر- ٣

.گردد
.استاستانداردھایاحتیاطاصولتابعدستکشوگانازاستفاده- ۴
جراحیاستانداردماسکبایدبیمار،ایزولھاتاقازخارجبھبیمارجابجاییوانتقالصورتدر- ۵

.بپوشد
بیماری،،مننگوکوکمھاجمBنوعآنفوالنزایھموفیلوسباکتریمانندھاییعفونتبرای–

،اوریونآنفوالنزا،ویروس،سرفھ،سیاهپنومونیھمایکوپالسما،داروچندبھمقاومپنوموکوک
.استضروریقطراتاحتیاطرعایتB١٩پاروویروسوسرخجھ

Droplet(قطراتاحتیاط-  precautions(
بدلیل.شودمیاستفادهاحتیاطنوعایناز،)قطره(درشتھایآئروسلانتقالازجلوگیریبرای
حینذراتاین.کنندنمیحرکتزیادیفاصلھتاومانندنمیمعلقھوادرقطراتاینبزرگ،اندازه

میایجادبرونکوسکوپییاساکشنماننداعمالیانجامزمانیادرکردنسرفھیاعطسھصحبت،
:ازعبارتندقطراتاحتیاطرعایتاصول.شوند

نداردضرورتاتاقھوایکنترلبرایخاصیاقدامولیخصوصیاتاقدربیمارکردنبستری- ١
.)نمودبستریاتاقیکدرراآنھاتوانمیخاص،بیمارییکبابیماروجودچنددرصورت(
.)میکرونیکحدودیاپا٣حددرذراتکمجابجاییبدلیل(بماتدبازتواندمیاتاقدرب- ٢
استفادهجراحیاستانداردماسکازبایدبیمار،مترییکفاصلھدرپرسنلکردنکارصورتدر- ٣

.گردد
.استاستانداردھایاحتیاطاصولتابعدستکشوگانازاستفاده- ۴
جراحیاستانداردماسکبایدبیمار،ایزولھاتاقازخارجبھبیمارجابجاییوانتقالصورتدر- ۵

.بپوشد
بیماری،،مننگوکوکمھاجمBنوعآنفوالنزایھموفیلوسباکتریمانندھاییعفونتبرای–

،اوریونآنفوالنزا،ویروس،سرفھ،سیاهپنومونیھمایکوپالسما،داروچندبھمقاومپنوموکوک
.استضروریقطراتاحتیاطرعایتB١٩پاروویروسوسرخجھ



)Contact precautions(احیتاط ھای تماسی- 
برای جلوگیری از انتقال ارگانیسم ھای مھم ازلحاظ ھمھ گیرشناسی کھ مربوط بھ بیماران کلونیزه یا دچار عفونت 

تماس با اشیاء و وسایل یا سطوح ( یا تماس غیر مستقیم ) لمس کردن بیمار ( بوده و از طریق تماس مستقیم 
:اصول احتیاط ھای تماسی عبارتند از. انتقال می یابند ،رعایت احتیاط تماسی توصیھ می شود) آلوده محیط بیمار 

یا بستری چند بیمار با عفونت یکسان در یک اتاق، در صورت نبودن اتاق ( بسنری بیمار در اتاق خصوصی -١
).خصوصی بھ تعداد کافی 

:استفاده از وسایل محافظت شخصی برای محافظت پوست مواجھھ دیده و لباس شامل -٢
.پوشیدن دستکش در زمان ورود بھ اتاق * 
.درآوردن دستکش قبل از ترک اتاق * 
-Alcohol(رفع آلودگی دست ھا با یک ماده طبی شوینده دست یا ماده حاوی الکل *  based hand rub  (

بال فاصلھ پس از درآوردن دستکش
.جلوگیری از آلودگی مجدد دست ھا قبل از ترک اتاق * 
.استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظھ لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار*

در صورتیکھ بیمار بی اختیاری یا ( استفاذه از گان در صورت افزایش خطر تماس با مواد بالقوه عفونی بیمار * 
).اسھال دارد، کولوستومی یا ایلئوستومی شده ، یا ترشح زخم وی کنترل نمی شود 

.قبل از ترک اتاق ایزولھ، گان باید درآورده شود و باید مراقب بود کھ لباس پرسنل آلوده نگردد* 
باید در اتاق ایزولھ بمانند و باید آنھا را ابتدا ) گوشی ، دستگاه فشار سنج ( وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار * 

.پاک وگندزدایی نموده و سپس مورد استفاده قرار داد
.انتقال و جابجایی بیمار بھ خارج از اتاق ایزولھ باید بھ حداقل ممکن برسد* 

)Contact precautions(احیتاط ھای تماسی- 
برای جلوگیری از انتقال ارگانیسم ھای مھم ازلحاظ ھمھ گیرشناسی کھ مربوط بھ بیماران کلونیزه یا دچار عفونت 

تماس با اشیاء و وسایل یا سطوح ( یا تماس غیر مستقیم ) لمس کردن بیمار ( بوده و از طریق تماس مستقیم 
:اصول احتیاط ھای تماسی عبارتند از. انتقال می یابند ،رعایت احتیاط تماسی توصیھ می شود) آلوده محیط بیمار 

یا بستری چند بیمار با عفونت یکسان در یک اتاق، در صورت نبودن اتاق ( بسنری بیمار در اتاق خصوصی -١
).خصوصی بھ تعداد کافی 

:استفاده از وسایل محافظت شخصی برای محافظت پوست مواجھھ دیده و لباس شامل -٢
.پوشیدن دستکش در زمان ورود بھ اتاق * 
.درآوردن دستکش قبل از ترک اتاق * 
-Alcohol(رفع آلودگی دست ھا با یک ماده طبی شوینده دست یا ماده حاوی الکل *  based hand rub  (

بال فاصلھ پس از درآوردن دستکش
.جلوگیری از آلودگی مجدد دست ھا قبل از ترک اتاق * 
.استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظھ لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار*

در صورتیکھ بیمار بی اختیاری یا ( استفاذه از گان در صورت افزایش خطر تماس با مواد بالقوه عفونی بیمار * 
).اسھال دارد، کولوستومی یا ایلئوستومی شده ، یا ترشح زخم وی کنترل نمی شود 

.قبل از ترک اتاق ایزولھ، گان باید درآورده شود و باید مراقب بود کھ لباس پرسنل آلوده نگردد* 
باید در اتاق ایزولھ بمانند و باید آنھا را ابتدا ) گوشی ، دستگاه فشار سنج ( وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار * 

.پاک وگندزدایی نموده و سپس مورد استفاده قرار داد
.انتقال و جابجایی بیمار بھ خارج از اتاق ایزولھ باید بھ حداقل ممکن برسد* 



:در موارد زیر رعایت احتیاط تماسی ضرورت دارد
۞ بیماران دچار عفونت یا کلونیزه با باکتری ھای مقاوم بھ چند 

انتروکوک مقاوم بھ وانکومایسین، استافیلوکوک اورئوس ( دارو 
مقاوم بھ متی سیلین یا با کاھش حساسیت بھ وانکومایسین، 

).انتریت با عامل کلستریدیوم دیفیسیل 
شیگلال ، روتا (دھانی - ۞ عفونت ھای منتقلھ از راه مدفوعی

دربیمارانی کھ بی اختیاری داشتھ یا از )Aویروس و ھپاتیت 
.پوشک استفاده می کنند

۞ بیماری ھای اسھالی حاد کھ احتماال دارای منشاء عفونی 
.  ھستند

:در موارد زیر رعایت احتیاط تماسی ضرورت دارد
۞ بیماران دچار عفونت یا کلونیزه با باکتری ھای مقاوم بھ چند 

انتروکوک مقاوم بھ وانکومایسین، استافیلوکوک اورئوس ( دارو 
مقاوم بھ متی سیلین یا با کاھش حساسیت بھ وانکومایسین، 

).انتریت با عامل کلستریدیوم دیفیسیل 
شیگلال ، روتا (دھانی - ۞ عفونت ھای منتقلھ از راه مدفوعی

دربیمارانی کھ بی اختیاری داشتھ یا از )Aویروس و ھپاتیت 
.پوشک استفاده می کنند

۞ بیماری ھای اسھالی حاد کھ احتماال دارای منشاء عفونی 
.  ھستند



سرمھاوداروھاکردنآمادهنحوۀمورددرنکاتی
١شودانجامخوراکیوتزریقیداروینوعھردادنوکردنآمادهازقبلدستھاشستشوی-
گرددخودداریاکیداً یخچالدروکوتاهزماندرحتیسرنگداخلدرتزریقیدارویھرگونھنگھداریاز- ٢
بادستکھشوددقتسرنگداخلبھداروکشیدنموقعدروگرددحلیاشدهکشیدهمجزاسرنگبوسیلۀفقطبایدتزریقیداروینوعھر- ٣

.نکندپیداتماسپیستونبدنۀ
.باشدمیممنوعاکیداً مشابھیامختلفداروینوعچندکردنحلیاکردنآمادهجھتمشترکسرنگازاستفاده- ۴
بھدارودیگرسرنگیباوشدهحلداروسرنگیکبابایدوریدیشکلبھتزریقیویالھایمورددرمیکروبی،آلودگیازجلوگیریجھت- ۵

.گرددتزریقبیمار
.شودعملبدقتوتوجھداروسازندهکارخانۀدستورطبقشدنحلازپسدارونگھداریشرایطونحوهبھ- ۶
.شوددرجساعتوتاریخآنھارویحتماً باشندمینگھداریبھمجازسازندهکارخانۀدستوربراساسشدنحلازپسکھداروھایی- ٧
.شودرعایتدقیقبطور…ونورازمحافظت،مناسبدمایحفظقبیلازداروھانگھداریشرایط- ٨
الزماقداماتحتماً دارد…وحیاتیعالئمکنترل،نورازتزریقمسیرمحافظتنظیرخاصمالحظاتبھنیازداروھاازبرخیتجویزچنانچھ- ٩

.گرددانجام
کنندۀضدعفونیمحلولبابایدوباشدنمیاستریلوجھھیچبھسرمھادرسرمستکردنواردمحلوتزریقیویالھایالستیکیدرب-١٠

.شودعفونیضدکردناستفادهازقبلمناسب
محفظۀشدگیجمعازجلوگیریوتزریقسرعتافزایشجھتتزریقیسرمھایپالستیکیمحفظۀبھسوزنزدنوکردنسوراخاز-١١

میفیلتربھمجھزکھسرمستھایازواجتناباکیداً شودمیمحفظھداخلاستریلمحلولبھمحیطاستریلغیرھوایورودموجبکھپالستیکی
.گردداستفادهمشکلاینشدنبرطرفجھتباشند

توسطشدهایجادبندیبستھبادارووشدهاجتنابداروبادستمستقیمتماسازکپسولھاوقرصھاویژهبھخوراکیداروھایمورددر-١٢
.شوددادهقراربیماراختیاردرسازندهشرکت

.شودخودداریداروشدنآلودهنیزواشتباهھرگونھازپیشگیریلحاظبھمجدداستفادهجھتشدهشکستھقرصھایمابقینگھداریاز-١٣
.گرددخودداریجداً کمبودصورتدرحتیکردهپیدارنگتغییرکھتزریقییاخوراکیداروینوعھراستفادۀاز-١۴
.شودنوشتھحتماً دارودھندۀفردنامدارو،زدنتیکازپسپرستاریگزارشصفحۀدربیمارپروندۀدر-١۵

بیمارستانیالبسھ ھایشستشوی
حرارتدرجھ

سرمھاوداروھاکردنآمادهنحوۀمورددرنکاتی
١شودانجامخوراکیوتزریقیداروینوعھردادنوکردنآمادهازقبلدستھاشستشوی-
گرددخودداریاکیداً یخچالدروکوتاهزماندرحتیسرنگداخلدرتزریقیدارویھرگونھنگھداریاز- ٢
بادستکھشوددقتسرنگداخلبھداروکشیدنموقعدروگرددحلیاشدهکشیدهمجزاسرنگبوسیلۀفقطبایدتزریقیداروینوعھر- ٣

.نکندپیداتماسپیستونبدنۀ
.باشدمیممنوعاکیداً مشابھیامختلفداروینوعچندکردنحلیاکردنآمادهجھتمشترکسرنگازاستفاده- ۴
بھدارودیگرسرنگیباوشدهحلداروسرنگیکبابایدوریدیشکلبھتزریقیویالھایمورددرمیکروبی،آلودگیازجلوگیریجھت- ۵

.گرددتزریقبیمار
.شودعملبدقتوتوجھداروسازندهکارخانۀدستورطبقشدنحلازپسدارونگھداریشرایطونحوهبھ- ۶
.شوددرجساعتوتاریخآنھارویحتماً باشندمینگھداریبھمجازسازندهکارخانۀدستوربراساسشدنحلازپسکھداروھایی- ٧
.شودرعایتدقیقبطور…ونورازمحافظت،مناسبدمایحفظقبیلازداروھانگھداریشرایط- ٨
الزماقداماتحتماً دارد…وحیاتیعالئمکنترل،نورازتزریقمسیرمحافظتنظیرخاصمالحظاتبھنیازداروھاازبرخیتجویزچنانچھ- ٩

.گرددانجام
کنندۀضدعفونیمحلولبابایدوباشدنمیاستریلوجھھیچبھسرمھادرسرمستکردنواردمحلوتزریقیویالھایالستیکیدرب-١٠

.شودعفونیضدکردناستفادهازقبلمناسب
محفظۀشدگیجمعازجلوگیریوتزریقسرعتافزایشجھتتزریقیسرمھایپالستیکیمحفظۀبھسوزنزدنوکردنسوراخاز-١١

میفیلتربھمجھزکھسرمستھایازواجتناباکیداً شودمیمحفظھداخلاستریلمحلولبھمحیطاستریلغیرھوایورودموجبکھپالستیکی
.گردداستفادهمشکلاینشدنبرطرفجھتباشند

توسطشدهایجادبندیبستھبادارووشدهاجتنابداروبادستمستقیمتماسازکپسولھاوقرصھاویژهبھخوراکیداروھایمورددر-١٢
.شوددادهقراربیماراختیاردرسازندهشرکت

.شودخودداریداروشدنآلودهنیزواشتباهھرگونھازپیشگیریلحاظبھمجدداستفادهجھتشدهشکستھقرصھایمابقینگھداریاز-١٣
.گرددخودداریجداً کمبودصورتدرحتیکردهپیدارنگتغییرکھتزریقییاخوراکیداروینوعھراستفادۀاز-١۴
.شودنوشتھحتماً دارودھندۀفردنامدارو،زدنتیکازپسپرستاریگزارشصفحۀدربیمارپروندۀدر-١۵

بیمارستانیالبسھ ھایشستشوی
حرارتدرجھ



بیمارستانیالبسھ ھایشستشوی
موردمحققانتوسطشستشو،جھتبیمارستانرختشوی خانھدراستفادهموردآبحرارتدرجھ

٧١-٧۵(فارنھایتدرجھ١۶٧تا١۶٠مینیممحرارتدرجھکلیبطور.استگرفتھقراربررسی
البسھ ھایحرارتدرجھکھمی رسدنظربھ.استشدهمشخصدقیقھ٢۵برای)سانتیگراددرجھ

درجھ۶٠(فارنھایتدرجھ١۴٠تامی تواندغیرایزولھمناطقازکمخیلیلکھ ھایبابیمارستانی
شستشویبرایمناسبحرارتدرجھیکآوردنبدستازاطمینانبرایامایابد،کاھش)گرادسانتی

.استالزمبیشتریتحقییقوبررسی،)ایزولھالبسھ ھایشامل(البسھھمھ
کنندهضدعفونیوھاکنندهسفیدازاستفادهطرزوسازیرقیقبیمارستانی،البسھ ھایشستشویدر
صحیحمدیریت،موردھردر.ھستندترمھمآبحرارتدرجھازھاالبسھکردنخشکسیکلوھا

.استضروریآلودگی ھاازانتقالجلوگیریمنظوربھشدهشستھھایالبسھ

بدانندبخشخدماتپرسنلبایدآنچھ
:ایمنیوبھداشت–١
حاضرکارمحلدراتیکتنصبوکفش،کارلباسپوشیدنباکھاستموظفخدماتپرسنلھر•

.شود
.بپوشیددستکش،بیمارانترشحاتوخونبھزدندستصورتدر•
ازجاییدرشدهاستفادهبیمارجھتکھبرندهوتیزوسایلیاسوزنکھباشدمواظبکارزماندر•

صابونوآبباآنراسریعاً شمابدندرنایفیاونیدلرفتنفروصورتدرونرودفروشمابدن
.بگیریدتماسبالینییاعفونتکنترلوایزرسوپرباوبشوئید

بیمارستانیالبسھ ھایشستشوی
موردمحققانتوسطشستشو،جھتبیمارستانرختشوی خانھدراستفادهموردآبحرارتدرجھ

٧١-٧۵(فارنھایتدرجھ١۶٧تا١۶٠مینیممحرارتدرجھکلیبطور.استگرفتھقراربررسی
البسھ ھایحرارتدرجھکھمی رسدنظربھ.استشدهمشخصدقیقھ٢۵برای)سانتیگراددرجھ

درجھ۶٠(فارنھایتدرجھ١۴٠تامی تواندغیرایزولھمناطقازکمخیلیلکھ ھایبابیمارستانی
شستشویبرایمناسبحرارتدرجھیکآوردنبدستازاطمینانبرایامایابد،کاھش)گرادسانتی

.استالزمبیشتریتحقییقوبررسی،)ایزولھالبسھ ھایشامل(البسھھمھ
کنندهضدعفونیوھاکنندهسفیدازاستفادهطرزوسازیرقیقبیمارستانی،البسھ ھایشستشویدر
صحیحمدیریت،موردھردر.ھستندترمھمآبحرارتدرجھازھاالبسھکردنخشکسیکلوھا

.استضروریآلودگی ھاازانتقالجلوگیریمنظوربھشدهشستھھایالبسھ

بدانندبخشخدماتپرسنلبایدآنچھ
:ایمنیوبھداشت–١
حاضرکارمحلدراتیکتنصبوکفش،کارلباسپوشیدنباکھاستموظفخدماتپرسنلھر•

.شود
.بپوشیددستکش،بیمارانترشحاتوخونبھزدندستصورتدر•
ازجاییدرشدهاستفادهبیمارجھتکھبرندهوتیزوسایلیاسوزنکھباشدمواظبکارزماندر•

صابونوآبباآنراسریعاً شمابدندرنایفیاونیدلرفتنفروصورتدرونرودفروشمابدن
.بگیریدتماسبالینییاعفونتکنترلوایزرسوپرباوبشوئید



بھونوبتسھدربایدکھاستBھپاتیتعلیھبرواکسیناسیونانجامشمامھمکارھایازیکی•
وشودتزریقدومنوبتبعدیکماهایدنمودهتزریقراواکسناولنوبتامروزاگرکھطریقاین
وباشیدواکسنتزریقگیریپیخودتانکھاستبھتروگرددتزریقسومنوبتبعدماهششدر

بھشماواکسندوز٣تزریقصورتدرونشودفراموشتابنویسیدخاصیجایدرراھاتاریخ
ھمکارانبھخصوصایندر.بودخواھیدمقاومBھپاتیتویروسورودبھنسبتسال١٠مدت
.نماییدمراجعھواکسیناسیونواحد

چھارحداقلدررابادیآنتیسنجشبناممھمیآزمایشبایدشماواکسیناسیونانجامازپس•
آنمعنیباشدمثبتشمابادیآنتیصورتیکھدردھیدانجامواکسنسومدوزتزریقازبعدھفتھ
.داردپیگیریبھنیازباشدمنفیاگروداردرامقابلھتواناییشمابدنکھاستاین
.بپوشیددستکشحتماً بیمارانخونھاینمونھحملصورتدر•
تماسصورتدرنتیجھدراستزندهبیروندرمحیطھفتھیکتاحداقلBھپاتیتبیماریعامل•
.بپوشیددستکشبیماراندفعیوسایلکلیھبا
ازپسبیماربرایکاریانجامصورتدرواستعفونتکنترلدرنکتھمھمتریندستشستن•

.بشوئیدثانیھ١٠مدتبھصابونوآبباراخودھایدستدستکشدرآوردن

بھونوبتسھدربایدکھاستBھپاتیتعلیھبرواکسیناسیونانجامشمامھمکارھایازیکی•
وشودتزریقدومنوبتبعدیکماهایدنمودهتزریقراواکسناولنوبتامروزاگرکھطریقاین
وباشیدواکسنتزریقگیریپیخودتانکھاستبھتروگرددتزریقسومنوبتبعدماهششدر

بھشماواکسندوز٣تزریقصورتدرونشودفراموشتابنویسیدخاصیجایدرراھاتاریخ
ھمکارانبھخصوصایندر.بودخواھیدمقاومBھپاتیتویروسورودبھنسبتسال١٠مدت
.نماییدمراجعھواکسیناسیونواحد

چھارحداقلدررابادیآنتیسنجشبناممھمیآزمایشبایدشماواکسیناسیونانجامازپس•
آنمعنیباشدمثبتشمابادیآنتیصورتیکھدردھیدانجامواکسنسومدوزتزریقازبعدھفتھ
.داردپیگیریبھنیازباشدمنفیاگروداردرامقابلھتواناییشمابدنکھاستاین
.بپوشیددستکشحتماً بیمارانخونھاینمونھحملصورتدر•
تماسصورتدرنتیجھدراستزندهبیروندرمحیطھفتھیکتاحداقلBھپاتیتبیماریعامل•
.بپوشیددستکشبیماراندفعیوسایلکلیھبا
ازپسبیماربرایکاریانجامصورتدرواستعفونتکنترلدرنکتھمھمتریندستشستن•

.بشوئیدثانیھ١٠مدتبھصابونوآبباراخودھایدستدستکشدرآوردن



:شیفتطولدرخدمات–٢
کشیدهتیصابونوآبباشستشوجاروازپسبخشھایقسمتکلیھکھاستالزمشیفتسھھردر

.شود
وآبباشستنازپسبودنکثیفصورتدروگرددچکبخشھایقسمتکلیھصابونیجا•

صابونیجاابتدا.ننماییدآنکردنپربھاقدامصابونیجاشدنخالیازقبل.گرددپرمجددصابون
.کنیدپرصابونبامجددوکنید؛خشکشستھرا
ھای،آینھبیماراتاقھایپنجره،بخشبرجستھھایقسمتکلیھمانندبخشھایقسمتکلیھ•

.شودگردگیریشیفتھردر… الکرو،غذاتوزیعترالی،بخشروشویی
ازبعدبالفاصلھوشیفتھردرلگنولولھبخش،حمام،بخشتوالت،روشوییھایسینک•

.شوندتمیز؛شدنکثیف
کیسھازمیشودگذاشتھمشکیزبالھکیسھکھعفونیغیرھایسطلجزبھبیماراناتاقکلیھدر•

وپرسنلرختکناتاقوپرستاریایستگاهدر.شوداستفادهعفونیزبالھمخصوصرنگزردزبالھ
.شوداستفادهمشکیزبالھکیسھازداروتھیھاتاق

.شوندشستھیکباراییھفتھبودنتمیزصورتدروفوراً شدنکثیفصورتدرزبالھسطل•
ووایتکسوصابونوآببابودنخونیصورتدربالشوتشکروکشبیمارترخیصازپس•
.شودبستریآنرویبرجدیدبیمارآنازبعدوشودشستھصابونوآببانبودنخونیصورتدر

:شیفتطولدرخدمات–٢
کشیدهتیصابونوآبباشستشوجاروازپسبخشھایقسمتکلیھکھاستالزمشیفتسھھردر

.شود
وآبباشستنازپسبودنکثیفصورتدروگرددچکبخشھایقسمتکلیھصابونیجا•

صابونیجاابتدا.ننماییدآنکردنپربھاقدامصابونیجاشدنخالیازقبل.گرددپرمجددصابون
.کنیدپرصابونبامجددوکنید؛خشکشستھرا
ھای،آینھبیماراتاقھایپنجره،بخشبرجستھھایقسمتکلیھمانندبخشھایقسمتکلیھ•

.شودگردگیریشیفتھردر… الکرو،غذاتوزیعترالی،بخشروشویی
ازبعدبالفاصلھوشیفتھردرلگنولولھبخش،حمام،بخشتوالت،روشوییھایسینک•

.شوندتمیز؛شدنکثیف
کیسھازمیشودگذاشتھمشکیزبالھکیسھکھعفونیغیرھایسطلجزبھبیماراناتاقکلیھدر•

وپرسنلرختکناتاقوپرستاریایستگاهدر.شوداستفادهعفونیزبالھمخصوصرنگزردزبالھ
.شوداستفادهمشکیزبالھکیسھازداروتھیھاتاق

.شوندشستھیکباراییھفتھبودنتمیزصورتدروفوراً شدنکثیفصورتدرزبالھسطل•
ووایتکسوصابونوآببابودنخونیصورتدربالشوتشکروکشبیمارترخیصازپس•
.شودبستریآنرویبرجدیدبیمارآنازبعدوشودشستھصابونوآببانبودنخونیصورتدر



وصابونوآببابودنخونیصورتدروگرددکنترلشیفتھردرویلچروبرانکاردوتخت
کھھاییبخشدر.شودگندزداییدتولوصابونوآبباوسیلھبودناستیلصورتدرووایتکس

.شوددادهتحویلرختشویخانھبھشستنجھتسریعاً بودنخونیصورتیدرداردوجودپرده
چیزھاسایروپانسمانگازازوشوداستفادهگردگیریمخصوصپارچھازگردگیریجھت•

.نشوداستفاده
وآبباساکشنشیشھساکشنازاستفادهصورتدروگرددچکبخشساکشنشیفتھردر•

شودشستھوایتکسوصابون
قبلسریعاً بیماروضعیتشدنمشخصازپستنفسیقلبیایستازپسبیماراناحیاصورتدر•
وآبباراشدهاستفادهوسایلھمھگرددخشکوسایلرویبربیمارخونوترشحاتاینکھاز

.شودشستھوایتکسوصابون
.شودخودداریآندر…وخالیھایکارتنگذاشتنازباشدمرتببخشھردربیماررختکن•
.باشدشدهگردگیریومرتبھمیشھبخشسرموداروییھایقفسھ•
شیفتیراآنرویوشودزداییبرفکوشدهخاموشیکباراییھفتھحداقلبخشھاییخچال•

.باشدمرتبآنداخلونمائیدگردگیری
.شودگردگیریشیفتھردربخشتلویزیون•
.باشدشدهکشیدهملحفھوتمیزبرانکارد.گرددمرتبوتمیزکاراتمامازپسانماشیواتاق•

وصابونوآببابودنخونیصورتدروگرددکنترلشیفتھردرویلچروبرانکاردوتخت
کھھاییبخشدر.شودگندزداییدتولوصابونوآبباوسیلھبودناستیلصورتدرووایتکس

.شوددادهتحویلرختشویخانھبھشستنجھتسریعاً بودنخونیصورتیدرداردوجودپرده
چیزھاسایروپانسمانگازازوشوداستفادهگردگیریمخصوصپارچھازگردگیریجھت•

.نشوداستفاده
وآبباساکشنشیشھساکشنازاستفادهصورتدروگرددچکبخشساکشنشیفتھردر•

شودشستھوایتکسوصابون
قبلسریعاً بیماروضعیتشدنمشخصازپستنفسیقلبیایستازپسبیماراناحیاصورتدر•
وآبباراشدهاستفادهوسایلھمھگرددخشکوسایلرویبربیمارخونوترشحاتاینکھاز

.شودشستھوایتکسوصابون
.شودخودداریآندر…وخالیھایکارتنگذاشتنازباشدمرتببخشھردربیماررختکن•
.باشدشدهگردگیریومرتبھمیشھبخشسرموداروییھایقفسھ•
شیفتیراآنرویوشودزداییبرفکوشدهخاموشیکباراییھفتھحداقلبخشھاییخچال•

.باشدمرتبآنداخلونمائیدگردگیری
.شودگردگیریشیفتھردربخشتلویزیون•
.باشدشدهکشیدهملحفھوتمیزبرانکارد.گرددمرتبوتمیزکاراتمامازپسانماشیواتاق•



:نیازموردھایمحلولتھیھطرز–٣
دروشودشستھصابونوآببابخشھایقسمتکلیھبایدعادیحالتدر•

ازبخشایزولھاتاقشستنجھتیاوبیمارترشحاتیاوخونمشاھدهصورت
.شوداستفاده%١غلظتباوایتکسوصابونوآبمحلول

چھاردررختشوییپودرپاکتنصفاستبھترصابونوآبمحلولتھیھجھت•
محلولبھترینکھشوداستفادهلیتریکبازاءمایعصابونسیسی۵٠یاوآبلیتر

.زندنمیسفیدککھاستمایعصابون
%١و%١٠وایتکسمحلولجداگانھظرفدودرخودتانبخشدربایدشما•

تقسیمقسمتدهبھراسطلیابتدادر%١٠وایتکستھیھجھتکھباشیدداشتھ
بخشدرکھغلیظیوایتکسازرادیگرقسمتیکوآبآنراقسمت٩ونموده
.است%١٠وایتکسغلظتایناکنونوشودریختھاست
:شودمیاستفادهزیرمواردجھتمحلولاین
ایدزوھپاتیتبھترشحاتبودنآلودهبھاطمینانصورتدر•
بشکندوبیفتدآزمایشگاهبھانتقالحیندربیمارخوننمونھشیشھصورتیکھدر•
وانداختھجاذبپارچھیاوحوالھآنرویبربزنیددستآنبھاینکھبدونابتدادر

دستکشپوشیدهبادقیقھ٢٠ازپسحداقلوشودریختھ%١٠وایتکسآنروی
.بشوئیدصابونوآبباراآنمحلونمایدجمعراآنھا

:نیازموردھایمحلولتھیھطرز–٣
دروشودشستھصابونوآببابخشھایقسمتکلیھبایدعادیحالتدر•

ازبخشایزولھاتاقشستنجھتیاوبیمارترشحاتیاوخونمشاھدهصورت
.شوداستفاده%١غلظتباوایتکسوصابونوآبمحلول

چھاردررختشوییپودرپاکتنصفاستبھترصابونوآبمحلولتھیھجھت•
محلولبھترینکھشوداستفادهلیتریکبازاءمایعصابونسیسی۵٠یاوآبلیتر

.زندنمیسفیدککھاستمایعصابون
%١و%١٠وایتکسمحلولجداگانھظرفدودرخودتانبخشدربایدشما•

تقسیمقسمتدهبھراسطلیابتدادر%١٠وایتکستھیھجھتکھباشیدداشتھ
بخشدرکھغلیظیوایتکسازرادیگرقسمتیکوآبآنراقسمت٩ونموده
.است%١٠وایتکسغلظتایناکنونوشودریختھاست
:شودمیاستفادهزیرمواردجھتمحلولاین
ایدزوھپاتیتبھترشحاتبودنآلودهبھاطمینانصورتدر•
بشکندوبیفتدآزمایشگاهبھانتقالحیندربیمارخوننمونھشیشھصورتیکھدر•
وانداختھجاذبپارچھیاوحوالھآنرویبربزنیددستآنبھاینکھبدونابتدادر

دستکشپوشیدهبادقیقھ٢٠ازپسحداقلوشودریختھ%١٠وایتکسآنروی
.بشوئیدصابونوآبباراآنمحلونمایدجمعراآنھا



٩نمودهقسمت١٠راسطلیابتدادر:%١وایتکستھیھجھت• 
مااکنونوریزیممی%١٠وایتکسراقسمتیکوآبآنراقسمت

.داریم%١وایتکس
:شودمیاستفادهذیلمواردجھتمحلولاین
مانندبخشدرپالستیکیتجھیزاتیووسایلازمجدداستفادهبرای• 

ومصنوعیتنفسوبیھوشیدستگاھھایتیوب،رسانیاکسیژنتیوب
…
بیمارانشدهاستفادهساکشنھایشیشھگندزداییبرای• 
.باشدریختھاستفراغیاوترشحاتکھبیماراناتاقضدعفونیبرای• 
.… وحماموبھداشتیھایسرویسضدعفونیبرای• 
.گرددتھیھروزانھحداکثریاوشیفتیمحلول• 

٩نمودهقسمت١٠راسطلیابتدادر:%١وایتکستھیھجھت• 
مااکنونوریزیممی%١٠وایتکسراقسمتیکوآبآنراقسمت

.داریم%١وایتکس
:شودمیاستفادهذیلمواردجھتمحلولاین
مانندبخشدرپالستیکیتجھیزاتیووسایلازمجدداستفادهبرای• 

ومصنوعیتنفسوبیھوشیدستگاھھایتیوب،رسانیاکسیژنتیوب
…
بیمارانشدهاستفادهساکشنھایشیشھگندزداییبرای• 
.باشدریختھاستفراغیاوترشحاتکھبیماراناتاقضدعفونیبرای• 
.… وحماموبھداشتیھایسرویسضدعفونیبرای• 
.گرددتھیھروزانھحداکثریاوشیفتیمحلول• 



مھمنکات– ۴
راخدماتبھمربوطوسایلوبخشنظافتیاموردقیقبطوربایدبخشخدماتشیفتھرابتدای•
پاسخگوگیرندهتحویلفردکاریکمگونھھرمشاھدهصورتدروگرفتھتحویلقبلشیفتاز

.بودخواھد
.نکنیدتمیزرابخشکفآنباواستبیمارانجھتفقطالبسھوملحفھ•
ترالیرویازبیمارتوسطاستفادهعدمصورتدرآشپزخانھتوسطغذاتوزیعازپسدقیقھ١۵•

.شودبرداشتھ
گذاشتھبیمارتختزیروبیمارکناردروشودگذاشتھدستشوییدربایدھمیشھلگنولولھ•

.نشود
وگرددخودداریدستیحملازوگرددحملزبالھحملمخصوصبینبوسیلھفقطبخشزبالھ•

دررنگزردزبالھکیسھکھبنحویشودریختھبیمارستاندرشدهمشخصمحفظھدرھازبالھ
.شودگذاشتھباشدمیعفونیزبالھمخصوصکھرنگزرداتاقک

.باشدمیممنوعبخشدرپتوییتیازاستفاده•
خودداری… وسرمکارتندرگذاشتنازوشودنگھداریداردربسطلدرفقطخشکنان•

.شود
ازپسھمیشھاستالزمکھباشدمی… وآشغالازپرمعموالً کثیفملحفھنگھداریبین•

.شوندشستھھاملحفھتعویض

مھمنکات– ۴
راخدماتبھمربوطوسایلوبخشنظافتیاموردقیقبطوربایدبخشخدماتشیفتھرابتدای•
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ترالیرویازبیمارتوسطاستفادهعدمصورتدرآشپزخانھتوسطغذاتوزیعازپسدقیقھ١۵•

.شودبرداشتھ
گذاشتھبیمارتختزیروبیمارکناردروشودگذاشتھدستشوییدربایدھمیشھلگنولولھ•

.نشود
وگرددخودداریدستیحملازوگرددحملزبالھحملمخصوصبینبوسیلھفقطبخشزبالھ•

دررنگزردزبالھکیسھکھبنحویشودریختھبیمارستاندرشدهمشخصمحفظھدرھازبالھ
.شودگذاشتھباشدمیعفونیزبالھمخصوصکھرنگزرداتاقک

.باشدمیممنوعبخشدرپتوییتیازاستفاده•
خودداری… وسرمکارتندرگذاشتنازوشودنگھداریداردربسطلدرفقطخشکنان•

.شود
ازپسھمیشھاستالزمکھباشدمی… وآشغالازپرمعموالً کثیفملحفھنگھداریبین•

.شوندشستھھاملحفھتعویض



کسی که به شما بدي می کند نیکی  براي
طلب کنید  



به جاي برخ کشیدن خطاهاي دیگران به  
آنها کمک کنید اشتباهاتشان را جبران کنند  


