
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجموعه دستورالعمل هاي کنترل عفونت 

  

  اتاق عمل 

  

  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
  

  

  واحد کنترل عفونت بیمارستان: تهیه وتنظیم 



  

  مجموعه دستورالعمل هاي کنترل عفونت در اتاق عمل 

  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  کنترل عفونت دستورالعمل   موضوع  شماره
  
1  

شستشو 
  دست

 هاي عفونت از پیشگیري راه مهمترین تنهایی به ها دست شستن که داشت توجه باید

تا  شود می باعث آبکشی و معمولی هاي صابون با دست شستن .آید می شمار به بیمارستانی
 محصوالت با دست شستن و شوند زدوده پوست روي از مکانیکی روش به ها میکروارگانیسم

 یامهار ها میکروارگانیسم شدن کشته باعث مکانیکی میکروبها زدودن بر عالوه میکروبی ضد

 هرگونه و ساعت حلقه، ،شستشو براي ها دست سازي آماده از قبل.گردد  نیزمی ها آن رشد

وطبق پوست آموزشی موجود در بخش دستها .ها کوتاه باشد ناخن بیاورید بیرون را بند مچ
  .شودشسته 

  
  
2  

استاندارد 
اسکراب 
جراحی 
دستها با 

استفاده از 
محلول 

  اسکراب
با مدت 

  زمان
  دقیقه 5

  .دست وبازوها با آب خیس شود )1
دقیقه شسته  2محلول اسکراب در کف دست چکانده وسپس دست وبازوها به مدت )  2

این به دست ها آب کشیده شود واز )شستشوي بین انگشتان با دقت بیشتر انجام شود(شود
بعد دستها همواره باالتر از آرنج باشدبه طوري که آب از انتهاي آرنج به طرف دستها 

  .برنگردد
  .دقیقه با برس شسته شود 1ناخن و انگشتان به مدت  )3
  .دستها آب کشیده شود )4
  .دقیقه تکرار شود 2شستن دست و بازوها به مدت  )5
جریان آب ،دستها را از نوك انگشتان  با حرکت یک سویه دستها و آرنج بطور کامل از میان  )6

 .دست را در میان جریان آب به عقب و جلو حرکت ندهید . تا ناحیه آرنج آبکشی نمائید 

 .با باال نگاهداشتن دستها باالتر از آرنج وارد اتاق عمل شوید )7

در )9در کل فرآیند اسکراب دستها دقت نمائید که آب به لباس جراحی که بر تن دارید نپاشد )8
اتاق عمل قبل از پوشیدن گان ، کاله و دستکش استریل ، دستها و ساعد را با استفاده از حوله 

  .استریل و تکنیک آسپتیک خشک نمائید 
 

  
  
3  

اسکراب 
جراحی با 
استفاده از 
محلولهاي  
ضدعفونی 

دست با 
  بنیان الکلی

  .خشک گرددابتدا دستها را بخوبی شسته ، زیر ناخنها برس کشیده شودو سپس 
میلی متر در کف دستها ریخته و به  5-3دفعه و هربار به میزان  4الی  3محلول ضدعفونی  را 

بر روي دستهاي خشک . دستها وساعدها را با محلول ضدعفونی مالش دهید دقیقه 3مدت 
 .بریزید 

آرنج قبل از پوشیدن کاله ،  گان و دستکش استریل اجازه دهید دستها  و ساعدها تا ناحیه  
 .کامالً خشک شوند 

  .با باال نگاهداشتن دستها باالتر از آرنج وارد اتاق عمل شوید 

 

  



  

  کنترل عفونت در اتاق عمل مجموعه دستورالعمل هاي

 مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  کنترل عفونت دستورالعمل   موضوع  شماره
  
4  

دستکش 
  جراحی

 خاص درموارد .شوند تعویض بالفاصله باید شوند سوراخ ها دستکش عمل درحین اگر

 مثال. شود پوشیده دوجفت دستکش عمومی هاي احتیاط رعایت براي شود می توصیه

 کردن کار از بعد پرسنل اگر.   HBV,HCV,HIVبیماران  درجراحی ونیز پیوند هاي درجراحی

 را خود هاي دستکش باید کنند کار موضع دیگري روي بر بخواهند جراحی موضع یک روي

  کنند  عوض
  
5  

 بایستی ساعت 2هر روز طول ودر شود استفاده ماسک از بایستی جراحی مدت طول درتمام  ماسک

دهان  ناحیه باید میشود عمل اتاق وارد جراحی عمل انجام زمان در که هرفردي .گردد تعویض
 شود یامرطوب آلوده ماسک عمل حین در بپوشاند اگر مل کا طور به ماسک با خودرا وبینی

 دوباره و گذاشت جیب در یا و نمود آویزان گردن از نباید را جراحی ماسک .گردد تعویض باید

  .نمود استفاده
  .کند جلوگیري موها آمدن بیرون از که بطوري بپوشاند را موها "کامال باید مقنعه و کاله  کاله  6

 چشم کامل بپوشانند باشد واطراف  حجم وکم ، سبک خش وبدون شفاف بایستی محافظ عینک  عینک  7

  .باشد موجود کافی تعداد به وبایستی
 ها کفش تمام آخرشیفت شب باشدودر جلوبسته وترجیحا شستشو قابل جنس از باید کفش  کفش  8

  .دستشویی الزامی است به ورود هنگام گردد تعویض دمپایی عفونی وضد شسته
 جراحی گان  9

اتاق  ولباس
  عمل

 خون با یاآلودگی تعریق دنبال به(شود خیس جراح گان اگر زیرا.گردد خیس نبایستی گان

 خارج به وي پوست از گان، ومیزان رطوبت عمل ت مد طول براساس میتوانند ها باکتري ....)و

 هاي لباس عمل اتاق کردن ترك هنگام به بیهوشی و جراحی پرسنل است بهتر. شوند منتقل

  .کنند تعویض را خود
  .رفت وآمد در اتاق جراحی به حداقل برسد  رفت وآمد  10

  از تجمع وصحبت هاي متفرقه در اتاق جراحی بپرهیزید
. کلیه وسایل تیز ، سرسوزن ها و سوزن بخیه ها در سفتی باکس مناسب جمع آوري شود  سفتی باکس  11

  .ساعت پر شد درب آن بسته وبه اتوکالو زباله فرستاده شود 72ویا  4/3زمانی که 
وفرم حادثه تکمیل .نیدل استیک طبق پروتکل درمانی موجود دربخش اجرا کنید در صورت

  .وتحویل پرستار کنترل عفونت داده شود
برس   12

  اسکراب
سعی شود یکبار مصرف واستریل باشد ویا حتی المقدور بعداز استفاده در محلول ضدعفونی 

  .قرارداده شود

تلفن   13
  وکامپیوتر

  .ضدعفونی شود% 70در پایان هر روز با الکل 

 

  



  مجموعه دستورالعمل هاي کنترل عفونت در اتاق عمل 

 مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  کنترل عفونت دستورالعمل   موضوع  شماره
  
14  

دستگاه 
 ساکشن

  

باتل مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بایستی بطور روزانه 
  .تانک تخلیه پس از شستشوي با محلول دترژنت ، خشک شودداخل دستشویی با فالش 

فیلترها از نوع یکبار مصرف می باشند و بعد از گذشت مدت زمان مصرف آن تعویض می   فیلترها  15
  .گردد

  
16  

لوله هاي 
  خرطومی

لوله هاي خرطومی بهتر است یکبار مصرف باشد و یا بعد از هر بیمار لوله هاي خرطومی زیر 
تمیز شود تا ترشحات آن تمیز شود و قطعات آن جدا شود و در داخل سطل محتوي شیر آب 

دقیقه مجدداً آبکش می شود و آویزان و وارونه  10محلول ضدعفونی  انداخته شود و بعد از 
  .نگهداري می شود تا کامالً خشک شود 

  لوله تراشه  17
  

  . لوله هاي تراشه از نوع یکبار مصرف هستند

فلومتر   18
  اکسیژن

با توجه به اینکه دستگاه فلومتر اکسیژن  در تماس مستقیم با مجراي تنفسی بیمار است و 
همیشه مرطوب بوده و مکان مناسبی براي رشد میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتري هاي 

  ضد عفونی و تمیز کردن آن ضروري می باشد .گرم منفی می باشد
  آمبوبگ  19

  

استفاده شسته ودر محلول ضدعفونی غوطه ور وسپس آبکشی  بار ویا درصورت 2هفته اي 
  .شود

  الرنگوسکوپ  20
  

تیغه هاي الرنگوسکوپ بعداز استفاده ابتدا شستشو وسپس در محلول ضدعفونی قرار گیرد 
  .وسپس با آب شسته وخشک شود

ظرف مایع   21
 صابون

  

قطرات صابون گردید ، در صورتیکه هنگام استفاده از صابون مایع اطراف ظرف آلوده به 
  .بایستی روزانه تمیز و صابونهاي اضافی پاك گردد

پس از اتمام صابون موجود در ظرف مایع صابون ، از پرکردن مجدد آن خودداري کرده و حتماً 
  .پس از شستشوو خشک کردن ظرف ، اقدام به پر کردن آن نمائید

برانکارد   22
  حمل بیمار

 عمل اتاق محیط در شدن آلوده از بعد .گردد خارج عمل اتاق از نباید عمل اتاق برانکاردهاي

  .شوند ونظافت شستشو

  
23  

 ومسافت اثر میکروب کشی اشعه ماوراء بنفش به مدت زمان در معرض بودن، دوز اشعه  UVچراغ  
د قبل از روشن نمودن چراغ، ابتدا اتاق را به طور کامل شستشو دهید و بعو بستگی دارد 

خاموش نموده، درب کلیه کمدها و قفسه هاي شیشه اي موجود در اتاق را باز هواکش را 
بگذارید و پس از بستن درب اتاق، درزهاي درب را با چسب پوشانیده و سپس چراغ را روشن 

   نمائید
می کند  با توجه به اینکه چراغ اولتراویوله فقط قسمتی از اتاق را که به آن می تابد ضدعفونی 

  .ه فواصل زمانی، چراغ را در تمامی قسمت هاي اتاق قرار دهیدلذا بایستی ب
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24  

ضدعفونی 
اتاق 

  جراحی

 سایر یا خون با تجهیزات یا سطوح رویت قابل آلودگی جراحی، عمل حین در که مواقعی در

 محل کردن تمیز براي مناسب گندزدائی از جراحی بعدي عمل از قبل شود ایجاد بدن مایعات

  .شود استفاده آلوده
   

  
25  

ضدعفونی 
اتاق 

جراحی 
  عفونی

 ضد ماده با کامال آغشته شوي زمین از استفاده شامل موارد دراین نظافت مناسب هاي تکنیک

. شوند ك پا باید باشند شده آلوده مستقیما که صورتی در فقط دیوارها .است کننده عفونی
 پرسنل .گردد عفونی وضد یا محلول مشخص شده پاك درصد 70 الکل با تجهیزات سطوح کلیه

  .کنند ترك را عمل اتاق اند، پوشیده دستکش یا کاله گان، ماسک، کفش، کاور حالیکه در نباید

  
26  

ضدعفونی 
  عمل اتاق

 تمامی کف .گردد می تمیز مناسب گندزداي ماده با عمل اتاق کف جراحی عمل آخرین از بعد

 پله راه و شوها تی آسانسورها، بهداشتی، سرویسهاي فرعی، و اصلی هاي راهرو ها، اتاق

  نشود مشاهده آنها کنار و گوشه در آلودگی یا شوندکه جرم تمیز اي گونه هابه
  

  
27  

ضدعفونی 
سرویس 
  بهداشتی

دستشویی ها حداقل روزانه یکبار بایستی نظافت شوند، بعالوه در مواردي که بصورت قابل 
جهت نظافت معمول استفاده از محلول دترجنت . رویت آلوده باشند نیز نظافت الزامی است

والت و دستشویی با شرایط ت .توالت ها داراي فالش تانک و تهویه مناسب باشند. کافی است
اد کافی در مجموعه اتاق هاي عمل قبل از اتاق رختکن و خط قرمز در نظر بهداشتی ، به تعد

  .وجهت ورود به سرویس بهداشتی بایستی از کفش مخصوص استفاده کنند .گرفته شود
  

  
28  

هواي اتاق 
  عمل

 است بهتر.باشد تازه هواي آن بار 3 که گردد تعویض عمل باید هواي اتاق ساعت در بار 15 

 پنجره ودرب اتاق عمل  باشد زمین کف به نزدیک آن وخروج سقف سمت زهو ا  جریان ورود

 عمل اتاق درب هاي )وبیمار وپرسنل وسایل عبور (ضروري مواقع در وفقط باشند بسته باید

 مناسب.شود  عمل محدود جهت ضروري پرسنل به فقط عمل اتاق به پرسنل ورود.گردد باز

 .نشود استفاده کولر یا پنکه از عمل اتاق در هیچگاه. درصد است  55 - 50 رطوبت میزان ترین
درجه سانتی  18-24(.میباشد عمل اتاق از خارج محیط از سردتر درجه یک دما ترین مناسب

  .شود سنجش بیهوشی گازهاي وجود نظر از باید عمل اتاق هواي ). گراد 
  

  
29  

  ریکاوري
  

 تسهیالتی ونیز.  باشد دستها شستن براي ومحلی پرستاري ایستگاه داراي باید ریکاوري اتاق

  . باشد داشته عفونی بیماران جداسازي نظر از
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ماسک   30
  بیهوشی

بعداز استفاده در محلول ضدعفونی قرارداده سعی شود یکبار مصرف باشد ویا حتی المقدور 
  .شود

  
تخت   31

  جراحی
  بین دو جراحی با محلول آماده  ضدعفونی وخشک شود

  
  

جراغ   32
  یکتسیال

مکررضدعفونی  طور به باید هستند جراحی استریل ناحیه به نزدیک چون جراحی هاي چراغ
   .شوند

  
گوشی و    33

 فشار سنج
  

کاف دستگاه فشارسنج در صورت آلودگی . ضدعفونی شود% 70الکل گوشی فشارسنج باید با 
  .باید خارج و شسته شود 

  
 و اعضاء  34

 بدن اندام

  انسان

 جمع از پس مرده جنین و عمل اتاق جراحی از حاصل انسان بدن خارجی اندامهاي و اعضاء

  .شود داده تحویل سردخانه متوفی به زرد هاي کیسه داخل آوري

  انبار  35
  

انبارها باید هر هفته با دستمال مرطوب گردگیري شود و از گذاشتن کارتن اضافه درانبار جداً 
  خودداري شود

  
 دستکاري کمترین با عمل اتاق هاي زباله خون طریق از منتقله هاي بیماري انتقال خطر علت به  زباله  36

 زباله شوند بقیه شسته عمل اتاق استریل واحد به ازفرستادن قبل نباید لوازم .گردد می دفع

 و ترشحات حاوي ( عفونی هاي زباله شود کلیه می جابجا موجود امکانات طبق آلوده هاي
 ، راهروها ، بیمار اتاق تولیدي هاي زباله(معمولی  هاي زباله و رنگ زرد نایلون در )خون

  .گردد آوري مشکی جمع  نایلون در ...) و پرستاري ایستگاه
  

 
  

 

 


