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 بیمارستان محیط بهداشت   :فصل اول

شوند بعضی از اجرام  محیط بیمارستان خود بعنوان عامل خاصی است که فاکتورهاي متعدد در آن موجب عفونت می
افراد  در اثر درمان به وسیله آنتی بیوتیک جزء پایدار بعضی از لوازم بیمارستانی میشوند و به این ترتیب پرسنل و

به این علت احتمال عفونت در محیط  مراجعه کننده دائما در تماس با این میکروارگانیسم ها قرار میگیرند و
  .بیمارستان بیشتر از سایر جاها است

 ، لوازم و  عوامل فیزیکی که درمحیط بیمارستان باید به عنوان یک کانون آلودگی مورد توجه باشند اتاقهاي بستري  
را ... فیلترهاي الکترونیکی هوا و در آن اتاقها ، آسانسورها ، رختشویخانه ، آشپزخانه ، سیستم تهویه ، اشیاء موجود

مالقات کنندگان نیز تعدادي از میکرو ارگانیسمها را به همراه خود به محیط  از طرف دیگر بیماران و.میتوان نام برد 
قش موثري در بهبود سریع بیماران وکوتاه شدن زمان توقف بهداشتی بودن محیط بیمارستان ن .بیمارستان می آورند 

  .آنها دارد

مایکو باکتریوم توبرکلوزیس ،  :انتقال آلودگی از طریق هوا در برخی عوامل بیماریزا کامال ثابت شده است مانند :هوا
و انتشار ) سرد کننده هاانتشار بیشتر از طریق (آبله مرغان، زونا، سرخک و ویروسهاي آنفلوآنزا و لژیونلوپنوموفیال 

آسپرژیلوس و اسپور دیگر قارچها از طریق هوا در هنگام ساختمان سازي ، نوسازي  وعملیات نگهداري ساختمان 
کامال ثابت شده است ، و تهویه هوا به عنوان یک امر ضروري جهت کنترل این دسته از عوامل بیماري زا بایستی در 

نظیر بخشهاي ارتوپدي و عفونی ، جراحی عروق ، یا جراحی مغز و اعصاب و  کلیه بخشها خصوصا در مناطق پر خطر
  .جراحی عمومی مرتبا پایش شود 

گزارشات متعددي مبنی بر همراهی عفونت هاي بیمارستانی با  2005 درسال whoبر اساس آخرین اعالمیه  :آب
  .وسایل پزشکی که با آب آلوده آغشته شده اند وجود دارد

ارستان شامل در بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت هاي بیمارستانی بازي میکند ومحیط بیم طمحی :محیط
که بسیاري از این اجزاء تاثیر مستقیم در عفونت هاي بیمارستانی دارند که شامل طراحی اجزاء زیادي می باشد 

محیط  .مد و رختشویخانه می باشد بخش ها و تسهیالت اتاق عمل ، کیفیت هوا، نحوه تامین آب ، غذا، مواد زئد جا
ارگانیسم خطرناك باشد می تواند حامل تعدادي میکرو ...)دیوار ، کف، ملحفه، فاضالب و آب (رستان  بطور مثال بیما

  .که باعث عفونت هاي بیمارستانی میشود
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  : بیمارستان در بهداشت  محیط اصول

  محیط بهداشتی مخاطرات شناسایی:   recognitionشناسایی)الف

  محیط در خطر میزان برآورد :evaluation  ارزشیابی)ب

  پزشکی کنترل-تهویه-جداسازي-محصورسازي-جایگزینی قبیل از اقداماتی: control  کنترل)ج

رعایت اصول بهداشت محیط در بیمارستان عالوه بر کم کردن مخازن قوي میکرو ارگانیسمها ، اثر مهمی در زیبایی 
  .اعتماد بیماران خواهد داشت محیط و جلب 

اصالح عوامل محیطی  توجه به عوامل محیطی و بهداشت محیط بعنوان علم پیشگیري از بیماریها بوسیله کنترل و
  .که در ایجاد و انتقال بیماریها نقش مهمی دارند حائز اهمیت است

  

  پیشگیري از عفونت بیمارستانی

براي کنترل عفونت بیمارستانی باید با زنجیره عفونت یعنی عوامل عفونت زا ، مخزن یا منبع عفونت و شرایط 
  . محیطی منجر به انتشار و انتقال عوامل عفونت زا مبارزه نمود

  

  

  

  

بیمارستان که عمده  در این مدل نقش محیط در ایجاد یک بیماري و اهمیت آن نشان داده شده است و در محیط
اقامت کنندگان ، بیماران ، کارکنان ، و مالقات کنندگان در آن حضور دارند و هرگونه بی توجهی در ) افراد ( ترین 

بهداشت محیط بیمارستان عالوه بر انکه موجب بهبود بیماران نخواهد شد بلکه سبب اشاعه بیماریها و عفونت 
  . دبیمارستانی در سطح جامعه نیز می گرد

پس یکی از عمده ترین وظایف کارکنان بیمارستان رعایت بهداشت محیط بیمارستان است که نقش اصلی بهداشت 
. محیط ، پیشگیري از عفونت بیمارستانی و در نهایت بازیابی سالمتی بیماران و حفظ سالمت مراجعین می باشد

ه ادراري ، عفونتهاي محل جراحی و عفونت قسمت دستگا: معمول ترین عفونتهاي اکتسابی در بیمارستان عبارتند از 
  .تحتانی دستگاه تنفسی و عفونت دستگاه گردش خون می باشد 

  

مخزن یا منبع 
 )میزبان(

 بیماري زا عامل محیط
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 : بیمارستان محیط بهداشت مهم استانداردهاي از برخی

 باشد درصد60-50 نوزادان  ، عمل اتاق نسبی رطوبت .  

 باشد گراد سانتی ي درجه26 باید نوزادان اتاق دماي .  

 است الزم معموال دقیقه25 مدت به گراد سانتی درجه75-71 بیمارستان رختشویخانه در شستشو آب دماي 

 )البسه خونی ابتدا با آب سرد شستشو میگردد تا لکه خون فیکس نگردد(

 بایست می دهند می تشکیل را بیمارستانی زائد مواد کل از درصد 15 -30 حدود که عفونی زائد مواد 

  . شود دفع سپس و شده اتوکالو

 شوند می دفع شهري زائد مواد آوري جمع سیستم توسط آشپزخانه و معمولی زائد مواد. 

 به دفع آن بدنبال و پرتوزایی اتمام حد تا کردن ذخیره ، ضعیف رادیواکتیو زائد مواد دفع براي معمول روش 

  . است معمولی زائدات همراه

 بصورت روزانه و  محلول ضدعفونی سطوحبا   راهروها و  آشپزخانه – توالت – حمام – ها اتاق گندزدایی
 .همچنین پس از ترخیص بیمار صورت گیرد

 و همچنین بالفاصله پس از آلوده شدن آن ها روز در بار چند وایتکس، جوهرنمک با توالت زداییدگن 

 محلول در و شده شستشو باید جداگانه )درصورت استفاده از ظروف چندبار مصرف(بیماران ظروف کلیه 

در این مجتمع کلیه ظروف غذاي ( گردد ضدعفونی دقیقه15 مدت به پرکلرین لیتر در گرم میلی 50-100
 ).بیماران یکبار مصرف می باشد

 شود می پیشنهاد بیمارستان براي مطبوع ي تهویه سیستم .  

 باشد داشته وجود منظم فواصل در و  طبقات تمام در باید حریق اطفائ وسایل .   

  بهداشت محیطی اتاق ایزوله و بخش عفونیضوابط 

استفاده ..) دستکش،ماسک،عینک و: شامل(کلیه پرسنل هنگام ورود به اتاق ایزوله باید از وسایل حفاظت فردي
  .نمایند

  .انداخته شود) زرد رنگ( زباله عفونی کیسهبایست در  کلیه پسماندهاي اتاق ایزوله عفونی تلقی می شود و می

باید ضدعفونی گردد ... ساکشن و مانیتور، ار کلیه تجهیزات و فضاي اتاق ایزوله اعم از تخت، الکر،پس از ترخیص بیم
  .استفاده شود UVو از اشعه 

البسه بیمار و ملحفه و روبالشی مریض عفونی باید تفکیک شود و در پالستیک زرد رنگ گذاشته و برچسب گذاري 
  .جداگانه شستشو و ضدعفونی می گردد گردد چون این البسه در رختشویخانه با ماشین
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  UVنحوه استفاده از اشعه 

 ابتدا تمامی تجهیزات و نقاط اتاق گندزدایی گردد. 

 سیستم تهویه خاموش گردد. 

 کلیه شیشه درها و پنجره ها باید پوشانده شود تا نور آفتاب بداخل نفوذ نکند. 

 چراغ اتاق خاموش گردد. 

  شوددرب و کشو کمدها باز گذاشته. 

  بهتر است دستگاه اشعهUV در وسط اتاق قرار گیرد تا اشعه به تمامی سطوح بتابد. 

 درب اتاق را بسته و با کنترل از بیرون اتاق دستگاه را روشن نمایید. 

  دقیقه میباشد20حداقل زمان الزم جهت اثر مفید دستگاه. 

 ش کرده و اینک اتاق استریل گردیده استپس از اتمام وقت الزم، با کنترل از بیرون اتاق دستگاه را خامو.  

  :مدیریت پسماند

  :تعریف پسماندهاي بهداشتی درمانی

پسماند هاي بهداشتی درمانی شامل کلیه پسماندهاي تولید شده بوسیله مراکز و مؤسساتی از قبیل بیمارستانها ، 
  .مشابه استمراکز بهداشتی درمانی ، آزمایشگاههاي تشخیص طبی وتحقیقاتی وسایر مراکز 

  :پسماند هاي تولید شده بوسیله مراکز فوق شامل دو دسته عمده زیر است 

  ، پسماند هاي خطرناك 1گروه 

  )شبه خانگی(، پسماند هاي معمولی2گروه 

  پسماند هاي خطرناك

  )شامل پسماندهاي عفونی، شیمیایی، نوك تیز و برنده و رادیواکتیو(پسماندهاي  خطرناك 

  :نیپسماندهاي عفو)الف

 فراورده هاي خونی، کلیه پسماندهاي مربوط به  آزمایش هاي تشخیص طبی و کلیه پسماندهاي آلوده به خون و
تحقیقات پزشکی، پسماندهاي پاتولوژي ، کلیه ترشحات وپسماندهاي آلوده به ترشحات بیماران عفونی، کلیه مواد و 

ژیک و محیط هاي  کشت، پسماندهاي بخش هاي وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند، کشت هاي بیولو
  .دیالیز، پسماندهاي ناشی از جراحی واتوپسی، اعضا و اندام هاي قطع شده وجنین  جزء پسماندهاي عفونی می باشند
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  :پسماندهاي شیمیایی) ب

مایشگاهی ، مواد شیمیایی، ویال هاي نیمه پر وپر دارویی، ترمومترهاي شکسته، معرف هاي آز زباله هاي دارویی و
اعم از (، هرگونه زباله  منتج شده از تشخیص، درمان و مراقبت بیماران شیمی درمانی...داروهاي ثبوت و ظهور فیلم و

  )ست هاي سرم، کیسه هاي ادرار، سوند، کیسه هاي استوما

  :پسماندهاي نوك تیز وبرنده)ج

ي شکسته سرم و فرآورده هاي خونی و دارویی و سرسوزن، بیستوري و اره، اسکالپ، النست، انواع آنژیوکت، شیشه ها
  .هرگونه وسیله یک بار مصرف  تیز و برنده که در تشخیص و درمان مراقبت بیماران استفاده شده است

  :پسماندهاي رادیواکتیو)د

 .شامل کلیه پسماندهاي تولید شده در مراکز پزشکی هسته اي می باشند

  کاهش  مواد زاید جامد چیست؟

  .یا سمیت مواد زاید دور ریز منجر شود مواد زاید جامد به کلیه اقداماتی گفته می شود که به کاهش مقدار کاهش تولید

  :دستورالعمل تفکیک، جمع آوري ، انتقال  ونگهداري موقت مواد زاید در محل تفکیک

  وري آبایستی در کیسه زباله زرد رنگ  جمع ) بجز اعضا و اندام هاي قطع شده وجنین(پسماندهاي عفونی
  .ودر مخزن زرد رنگ داراي عالمت مخصوص، قابل شستشو  وضدعفونی ، نگهداري شوند

 افظ زباله هاي نوك تیز و برنده صرف نظر از اینکه آلودگی داشته یا نداشته باشد بایستی در جعبه یا مح
بوده و درپوش وري گردد ظروف جمع اوري این اجسام باید ضد سوراخ شدن مخصوص، جمع ا(S.B)  مقاوم

  .مناسب داشته باشند
  جدا نشود و بصورت توام  )بخصوص در موارد شیمی درمانی(کلیه سرسوزن ها از سرنگ هاي مصرف شده

  .جمع اوري گردد
 ا جمع اوري و جهت دفع  به گورستان محل حمل شده و جنین بایستی  مجز اعضا و اندام هاي قطع شده و

  .به روش خاص خود دفن گردد
  پسماندهاي پرتوزا و رادیواکتیو برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهدشت ، درمان و آموزش پزشکی  و

  .بهداشت مدیریت خواهد شد عالم گردیده و زیرنظر مسؤل فیزیکسازمان  انرژي  اتمی تهیه و ا
 ي معمولی یا شبه خانگی بایستی در کیسه زباله مقاوم مشکی  رنگ جمع  آوري  و در مخزن آبی زباله ها

  .رنگ قابل شستشو وضدعفونی ، نگهداري شود
  ، نظر به اینکه تفکیک زباله هاي معمولی از عفونی کاهش چشم گیري در حجم زباله عفونی خواهد داشت

لذا ضمن اجراي کامل دستورالعمل جمع آوري و تفکیک زباله ، توجه به نکات ذیل نقش مهمی در اجراي 
 . دستورالعمل خواهد داشت 
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 عفونی و  ترالی هاي پانسمان در کلیه بخش ها مجهز به سطل زبالهsafety box 2/3و پس از پرشدن شده 
 . نر مخصوص زباله هاي عفونی به بیرون از بخش هدایت شود آن توسط کانتی

 به تنهایی زباله غیرعفونی تلقی می شود و در سطل آبی باید ) اگر برگشت خون نداشته باشد(بطري سرم
 .دفع شود ولی ست سرم زباله عفونی میباشد

 الی هاي دارو مجهز به ضرورت دارد کلیه ترsafety box  شده و از نصب هر گونهsafety box  در داخل
 CPRاتاق تزریقات ، اتاق نمونه گیري آزمایشگاه  ،در اورژانس (اتاق بیماران و راهروها جلوگیري بعمل آید 

  )ضروري می باشد  safety boxوجود

 یغ بیستوري، اره، اسکالپ، النست، انواع آنژیوکت سرنگ همراه با سرسوزن ، ت: تمام اشیاء تیز و برنده شامل
 . انداخته شوند safety box باید در... و شیشه هاي فرآورده هاي خونی و دارویی و 

  در بخش هاي عفونی و اتاق هاي ایزوله کلیه زباله هاي تولیدي و پسماندهاي غذایی عفونی محسوب می شود. 

 دي در بیمارستانها و همچنین ایجاد آلودگیهاي ثانویه، بازیافت با توجه به آلودگیهاي نان هاي خشک تولی
بجز نانهاي خشک اتاق بیماران عفونی که ( نان خشک ممنوع بوده و به همراه زباله هاي معمولی دفع گردد 

  )زباله عفونی محسوب می شود 

  :نکات مهم در مدیریت پسماندهاي بیمارستانی 

 از تولید بیش از حد پسماند کاهش در مبداء تولید و جلوگیري) 1
 ء تولیدوجلوگیري ازمخلوط شدن پسماندهاي عفونی و مخاطره آمیزبا سایر پسماندهااجداسازي  وتفکیک مواد در مبد)  2
 تصفیه مقدماتی مواد مخاطره آمیز به منظور کاهش یا حذف پتانسیل خطر زایی)  3
 سازي ونگهداري موقت ذخیره) 4
  ها  حاوي پسماند گذاري بر روي بسته بسته بندي و بر چسب)  5
 نگهداري و نظافت وشستشو وضد عفونی)  6 
 بی خطرسازي به روش غیر سوز) 7
  جابجایی  )  8 
 حمل و نقل   )9

  دفع نهایی)10
  : بر روي برچسب باید مشخصات زیر ذکر شود

  . نام، نشانی و شماره تماس تولیدکننده - 1
  . نوع پسماند - 2
  . آوري جمع تاریخ تولید و - 3
  . تاریخ تحویل - 4

 . ونقل پسماند، مؤظفند از تحویل گرفتن پسماندهاي فاقد برچسب خودداري نمایند مسئوالن حمل
  . آوري نمود هاي محتوي پسماند پزشکی ویژه، پر شد باید پس از بستن، آنها را جمع وقتی سه چهارم ظروف و کیسه

آوري و به محل تعیین شده براي  جمع) ا در صورت لزوم چند بار در روزی(پسماندهاي عفونی و عادي باید همه روزه  
  . ذخیره موقت پسماند، حمل شوند

  . ها و ظروفی از همان نوع قرارداده شود ها و ظروف مصرف شده بالفاصله کیسه باید جاي کیسه
 . وندهاي زباله پس از خارج کردن کیسه پر شده پسماند، بالفاصله شستشو و گندزدایی ش سطل
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و سالمت شغلی بهداشت :فصل دوم  

  انواع احتیاط 
  استاندارد هاي احتیاط )1
ناشناخته در بیمارستان، احتیاط هاي  یا شده شناخته منابع از ها انتقال میکروارگانیسم خطر کاهش منظور به

 آن بیماري نوع که آن رعایت احتیاط هاي استاندارد براي تمام بیماران ضروري است، بدون. استاندارد بکار می روند
  :رعایت شوند استاندارد احتیاط هاي باید ذیل موارد از یک هر با تماس و مواجهه در مواقع. شود گرفته نظر در ها
 خون 
 خون قابل رویت در آن ها وجود نظرگرفتن در بدون عرق جز به بدن دفعی مواد و مایعات، ترشحات، تمام. 
 پوست اسیب دیده 

  استاندارد هاي احتیاط اجزاء
 دستها شستن .1
 دستکش از استفاده .2
 گان از استفاده .3
 )صورت محافظ ، چشم محافظ(ماسک از استفاده .4

 
  :تــدس تــبهداش

  دست شستشوي هاي اندیکاسیون

 دست از دستکش ها آوردن در از پس .1
 شیفت کاري شروع در .2
 پاك یا سرفه کردن، عطسه از پس شدن دستها، نیز آلوده هنگام .3

 .خود بینی کردن
 تماس با بیماران فواصل در .4
 تهیه داروهاي بیماران از قبل .5
 رفتن به توالت از پس .6
 انجام اقدامات تهاجمی از قبل .7
 که نکته این زدن به خون، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی و وسایل آلوده، بدون در نظر گرفتن دست از پس .8

 خیر یا است شده دستکش استفاده از
 .آسیب پذیر مثل نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید ایمنیمراقبت از بیماران  از قبل .9

 تماس با زخم از بعد و قبل .10
 خوردن غذا از قبل .11
  زدن به اشیایی با احتمال آلودگی به میکروبهاي بیماریزا مانند ظروف اندازه گیري ادرار و یا  دست از بعد .12

 .جمع آوري سایر ترشحات بدن
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  دست الکلی محلول از استفاده دست با بهداشت تکنیک

 .پرکنید کامالً ازمحلول را دست کف یک .1
 .بمالید هم هارابه دست کف .2
 .شود دیگرنیزانجام دست با عمل این بمالید انگشتان والي چپ دست پشت رابه راست دست کف .3
 .بمالید هم به را انگشتان بین و ها دست کف .4
 .پشت انگشتان را به حالت خم شده به کف دست دیگر بمالید .5
 .شود نیزانجام دیگر دست با عمل بمالیداین راست دست کف توسط چرخشی صورت به را چپ دست شست .6
 .شود انجام دیگرنیز دست با عمل این بمالید راست دست شده خم انگشتان با چرخشی صورت رابه چپ دست کف .7
 .هستند تمیز شما هاي دست حال شوند خشک ها دست صبرکنید .8
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 از شستن، از قبل باید آالت زینت و جواهرات. داشته باشد وجود مکتوب مشی خط باید ها دست شستن براي
 طریق به ها دست گردد و شستن می محدود مچ و انگشتانبه  دست شستن معمولی .گردد خارج ها دست

  .است دست متفاوت شستن نحوه بیمار، خطر میزان به بسته .شود می ساعد و ها دست شامل جراحی اسکراب
  : ضروریست ذیل نکات این به توجه

 تعویض یا دستکش پوشیدن نظرگرفتن در بدون. گردد ها دست شستن جایگزین نباید دستکش از استفاده .1
 .شسته شوند باید ها دست آن،

در بین مواد ضدعفونی کننده، ( کشد  می طول ثانیه 20بیمار  تخت مجاورت در الکل با ها دست  rubمعموال .2
 .)باکتریایی را  اعمال می کندالکل سریع ترین فعالیت ضد 

 اضافه آن به کننده ضدعفونی حداقل با دیگري ترکیب گاهی ندارد، ماندگار اثرات تنهایی به الکل که ازآنجایی .3
 .پایدار اعمال کند اثرات تا شود می

 بالقوه مواد و سایر ترشحات و خون با ها دست آلودگی احتمال ، بیماران از مراقبت یا و خدمات ارائه حین .4
  .بپوشید دستکش دارد، وجود آنان ناسالم پوست و مخاطی غشاء یا و بیمار عفونی

  .کنید استفاده بیمار یک از مراقبت یا و خدمات ارائه براي فقط دستکش جفت یک از . .5
ناحیه  یک در درمانی اقدام یک اتمام از بعد و بیمار از مراقبت حین در که درصورتی دارید، بدست دستکش که هنگامی .6

 عوض را آن یا و آورید در را خود نمائید،دستکش لمس را محیط یا و بیمار همان تمیز موضع است نیاز بیمار آلوده
 بابکارگیري ضرورت صورت در .نمائید اجتناب ها دستکش مجدد استفاده از که شود می توصیه شدیداً.کنید

   .نمائید کسب اطمینان ها دستکش زدایی میکروب و سالمت از بازیابی روشهاي استانداردهاي
  :استریل دستکش از استفاده موارد از هایی مثال

  جراحی اقدامات گونه هر انجام .1
  .واژینال زایمان .2
  .تهاجمی رادیولوژیکی اقدامات .3
  .دربیماران مرکزي وریدي راه ایجاد عروقی هاي راه به مرتبط اقدامات انجام و عروقی راه برقراري .4
  .انفوزیون جهت مکمل تغذیه هاي محلول نمودن آماده .5
  .تزریق جهت درمانی شیمی داروهاي نمودن آماده .6

  : تمیز دستکش از استفاده موارد از هایی مثال
  بیمار با مستقیم تماس 1-
 بصورت که مواردي و اشیاء بیمارو دفعی مواد و ترشحات ، بدن مایعات ، خون معرض در گرفتن قرار احتمال 

  .باشد می بیمار دفعی مایعات به مشهود آلوده
 بیمار دیده آسیب پوست و مخاطی غشاء با تماس 
 خطرناك و عفونی شدیداً هاي ارگانیسم تماس معرض در گرفتن قرار احتمال. 
 4اپیدمی یا اورژانس هاي موقعیت. 
 آنژیوکت کشیدن یا و گذاردن  
 بیمار از خون گرفتن 
 1 وریدي راه بستن یا قطع  
 خون کشیدن 
 بیماران در واژینال و لگنی معاینات. 
 باز آندوتراشیال هاي سیستم ساکشن.  
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  بیمار با مستقیم غیر تماس 2-

 بیمار معده از برگشتی مواد تخلیه  
 تجهیزات و وسایل کردن تمیز یا جابجایی  
 ها پسماند تخلیه یا جابجایی .  
 البسه گیري لکه ضمن در یا و اشیاء روي شده پاشیده بدن مایعات ترشحات نمودن تمیز.  

  :باشد نمی ضروري دستکش پوشیدن که مواردي از هایی مثال
  بدن مایعات خون، با مانی در بهداشتی کارکنان مستقیم غیر یا مستقیم تماس احتمال موارد این در
  .ندارد آلوده وجود محیط یا و بیمار 
  :بیمار با مستقیم تماس - 1

 بیمار نبض و حرارت درجه خون، فشار گرفتن.   
 بیمار به عضالنی یا پوستی زیر تزریق.  
 بیمار به پوشانیدن لباس.  
 بیمار انتقال.  
 ترشحات فقدان درصورت بیماران چشم یا و گوش از راقبتم .  
 خون نشت عدم صورت در بیماران در وریدي راه از مراقبت گونه هر.  
  :بیماران با مستقیم غیر تماس 2-
 بخش کادر و بیماران بین مشترك تلفن گوشی از استفاده.  
 بیمار سر باالي چارت یا و بالینی پرونده در بیمار گزارش درج.  
 بیماران به خوراکی داروي دادن  
 بیمار اي تغذیه لوله قطع یا و بیمار غذاي سینی نمودن جمع .  
 بیمار دفعی مواد و ترشحات به آلوده بیمار ملحفه یا و نباشد تماسی ایزوله بیمار( بیمار ملحفه تعویض 

  .)نباشد
 بیمار براي تهاجمی غیر بصورت بینی کانوالي یا و تنفسی ماسک اردنگذ  
 جابجایی اثاثیه بیمار  

  :شامل فردي حفاظت وسایل
 پا) روکفشی( پاپوش ، صورت محافظ ، عینک ، گان ، ماسک ، دستکش

  ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردي
  )مطابق احتیاطات استاندارد( دست  شستن .1
  پوشیدن گان .2
  یا محافظت موهاي سرپوشیدن کاله  .3
  )ماسک صورت و عینک(ماسک  .4
  پوشیدن دستکش .5
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  آوردن وسایل حفاظت فردي در ترتیب
  را در آورید آن ترین آلوده ابتدا

 دستکش درآوردن .1
                        دست شستن .2
 گان آوردن در .3

4321  
 
 .یک ظرف جدا جهت استفاده مجدد یا محافظ صورت و قرار دادن عینک یا محافظ صورت در عینک درآوردن .4
 در آوردن کاله یا پوشش مو در صورت استفاده .5
 در آوردن ماسک از پشت سر .6

4321 
 شستن دست .7
  

  )چشم، محافظ صورت محافظ( ماسک
محافظت مخاط چشم ، بینی و دهان حین انجام کارهاي تهاجمی یا فعالیتهاي مراقبت از بیمار که احتمال  منظور به

 استفاده چشم یا صورت محافظ و ماسک از باید دفعی وجود دارد خون، مایعات بدن، ترشحات و موادپاشیده شدن 
  .نماید با ترشحات جلوگیري چشم و بینی دهان، مخاط مواجهه از محافظ باید. نمود
  گان
 بدن، شدن خون، مایعات پاشیده احتمال که بیمار از مراقبت هاي فعالیت کارهاي تهاجمی یا انجام حین گان

 یا بایدگان لباس شدن آلوده و کثیف و جلوگیري از پوست از منظور محافظت به دارد، وجود دفعی مواد و ترشحات
  .پالستیکی پوشید روپوش

 
  گردند رعایت ها عفونت انتقال راه براساس باید که هایی احتیاط )2

 قطعی،تشخیص یا مشکوك بالینی سندرم دچار که شوند گرفته نظر در بیمارانی براي باید ها احتیاط نوع این
 ضروري نکته این ذکر.اند شده گیري همه اصول ازلحاظ مهم ارگانیسم با یا عفونت خاص، کلونیزاسیون بیماري

  .گردد توام هاي استاندارد احتیاط اصول رعایت با باید ها احتیاط نوع این رعایت که است
 تماس،  رات، قطهوا : عبارتنداز که دارد وجود ها عفونت انتقال راه اساس بر احتیاط نوع سه

  :هوایی هاي احتیاط
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 یا میکرون 1از  تر کوچک اندازه با قطرات هسته ازطریق که هایی بیماري انتقال از جلوگیري براي هوایی احتیاط
  . بکار میرود عفونی عامل حاوي وغبار گرد ذرات

  : عبارتنداز دارد ضرورت آنها براي هوایی احتیاط رعایت که هایی بیماري
  منتشر زوناي مرغان یا آبله- حنجره یا ریه سل- سرخک
  :از عبارتند هوایی هاي احتیاط اصول

 باید ساعت در هوا تعویض بار 6 حداقل و شده کنترل منفی هواي فشار با خصوصی اتاق در بیمار بستري .1
 . گیرد صورت

 اتاق درب بستن .2
 کار این چنانچه) بخش داخل نه(باشد  وبیرون خارج فضاي به مستقیم بطور باید بیمار اتاق از هوا خروج .3

 گردد خارج HEPAکارآ  و قوي فیلتر یک با ، عمومی تهویه به سیستم ازبرگشت قبل باید نباشد،هوا مقدور
 حداقل و باشد داشته میکرومتري 1فیلتر که شخصی ماسک از باید شوند می بیماران اتاق وارد افرادیکه تمام .4

 .باشد فرد صورت اندازه با بایدمتناسب اختصاصی ماسک این.نمایند استفاده)  95Nماسک ( دارد% 21کارآیی
 که پرسنلی.بپوشد استاندارد جراحی ماسک باید بیمار اتاق، ازترك قبل و گردد محدود بیمارباید جابجایی .5

 .گیرند بکار را الزم هاي احتیاط تا شوند مطلع بیمار از جابجایی قبل بگیرند،باید تحویل را بیمار است قرار
  

  :قطرات احتیاط
 این بزرگ، اندازه بدلیل. شود می استفاده احتیاط نوع این از) قطره(درشت  هاي آئروسل انتقال از جلوگیري براي

 کردن سرفه یا عطسه صحبت، حین ذرات این.کنند نمی حرکت زیادي تا فاصله و مانند نمی معلق هوا در قطرات
  . شوند می ایجاد برونکوسکوپی یا ساکشن مانند اعمالی انجام زمان یادر
 به مقاوم پنوموکوك بیماري ، ،مننگوکوك مهاجم Bنوع  آنفوالنزاي هموفیلوس باکتري مانند هایی عفونت براي
 احتیاط رعایت B19پاروویروس  و سرخجه ، اوریون آنفوالنزا، ویروس ، سرفه ،سیاه پنومونیه دارو،مایکوپالسما چند

  .است ضروري قطرات
  :از عبارتند قطرات احتیاط رعایت اصول

 وجود درصورت( ندارد ضرورت اتاق هواي کنترل براي خاصی اقدام ولی خصوصی اتاق در بیمار کردن بستري .1
 .)نمود بستري اتاق یک در را آنها توان می خاص، بیماري یک با بیمار چند

 .) میکرون یک حدود یا پا 2 حد در ذرات کم جابجایی بدلیل (بماند باز تواند می اتاق درب .2

 . گردد استفاده جراحی استاندارد ماسک از باید بیمار، متري یک فاصله در پرسنل کردن کار صورت در .3

 . است استاندارد هاي احتیاط اصول تابع دستکش و گان از استفاده .4

 . بپوشد جراحی استاندارد ماسک باید بیمار ، ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال صورت در .5

  
  :تماسی هاي احتیاط

 عفونت دچار یا کلونیزه بیماران به مربوط که گیرشناسی همه ازلحاظ مهم هاي ارگانیسم انتقال از جلوگیري براي
 آلوده یاسطوح وسایل و بااشیاء تماس(مستقیم  غیر تماس یا) بیمار کردن لمس( مستقیم تماس طریق از و بوده

  .شود توصیه می تماسی احتیاط رعایت یابند، می انتقال) بیمار محیط
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  :از عبارتند تماسی هاي احتیاط اصول
 اتاق نبودن صورت در اتاق، یک در یکسان عفونت با بیمار چند بستري یا خصوصی اتاق در بیمار بستري .1

 کافی تعداد به خصوصی
 :شامل لباس و دیده مواجهه پوست محافظت براي شخصی محافظت وسایل از استفاده .2

 اتاق به ورود زمان در دستکش پوشیدن . 
 اتاق ترك از قبل دستکش درآوردن . 
 درآوردن از پس فاصله بال الکل حاوي ماده یا دست شوینده طبی ماده یک با ها دست آلودگی رفع 

 .دستکش
 اتاق ترك از قبل ها دست مجدد آلودگی از جلوگیري . 
 پیرامون محیطی سطوح یا بیمار با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در گان از استفاده 

 .بیمار
 اختیاري بی بیمار صورتیکه در(بیمار  عفونی بالقوه مواد با تماس خطر افزایش صورت در از گان استفاده 

 .)شود نمی کنترل وي زخم ترشح یا ، ایلئوستومی شده یا کولوستومی دارد، اسهال یا
 نگردد آلوده پرسنل لباس که بود مراقب باید و شود درآورده باید گان ایزوله، اتاق ترك از قبل. 
  را آنها باید و بمانند ایزوله اتاق در باید) گوشی، دستگاه فشار سنج(وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار 

 . داد قرار مورد استفاده سپس و نموده وگندزدایی پاك ابتدا
 برسد ممکن حداقل به باید ایزوله اتاق از خارج به بیمار جابجایی و انتقال. 

  
  

  خون راه از منتقله پاتوژن هاي و شغلی سالمت
 احتیاط بسیار نوك تیز باید وسایل سایر و سوزن انتقال و آوري جمع حین از آسیب دیدگی جلوگیري منظور به

 مجددا را ها سوزن سرپوش نباید هرگز.داد نوك تیز قرار اشیاي ظروف مخصوص داخل در را ها آن فوراً و نمود
 طرف بدن قرار به تیز اشیاي سوزن یا نوك شود باعث که روشی هیچ از یا داد قرار هاي مصرف شده سوزن يرو

 با و دست یک با دارد، ضرورت سوزن گذاشتن سرپوش روي بالینی، شرایط در اگر. کرد استفاده نباید گیرد
  .شود انجام کار این سوزن غالف نگهداشتن براي مکانیکی وسیله یا مخصوص یک پنس از استفاده

  
  

آلوده  مراجعه کننده به بیمارستان به بیماري هاي منتقله از راه خون  بیمار هر :توجه 
  .است مگر اینکه خالفش ثابت شود
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  .نمایید خودداري سرسوزن مجدد گذاري ازسرپوش نمایید دقت

  
 

 به ترتیب) ABG و VBG جهت  خون نمونه اخذ(  Recapازتکنیک  استفاده ضرورت درصورت
  :نمایید زیر عمل صحیح

 .درپوش را روي میز کار قرار دهید .1
  

  
 
 .نمایید هدایت درپوش سمت به دست یک با را وسرسوزن سرنگ .2

  
  
 
 .بردارید را سرنگ درپوش شدن ازمحکم پس ازدست استفاده بدون .3
  
  
  
 
  
  

  فوري پس از تماس در کارکنان بهداشتی درمانیدستورالعمل کمکهاي اولیه 
کمکهاي اولیه . اینکه جراحات و اتفاقات در حین انجام اقدامات و روشهاي درمانی شامل موارد ذیل است به توجه با

  :فوري مطابق با دستورالعمل جهت بهره برداري اعالم می شود
 درمانی بهداشتی کارکنان سرسوزن بدست رفتن فرو 
 بیمار بدن آلوده ترشحات سایر یا خون و شدن پاشیده 
 باز بریدگیهاي 
  چشمها(ملتحمه( 
 براي مثال داخل دهان(مخاطی  غشاء( 
 شود اپیدرم پارگی به که منجر گازگرفتگی. 

  بروز مواجهات شغلی هنگام دستورالعمل
 بدن شود وارد تیغ یا سوزن نظیر آلوده برنده و تیز نوك اجسام که صورتی در: 

 .فشار ندهید را دیدهمحل آسیب  .1
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الکل،  :محلول ضدعفونی دست(دسترس  در محلول یک با سپس و شسته صابون و آب با را نظر مورد محل .2
 .ضدعفونی نمایید) بتادین

 پرستار کنترل عفونت و در شیفت عصر و شب به سوپروایزر  به گزارشدر شیفت صبح  .3

آزمایشات  انجام عفونی، متخصص ویزیتجهت  حال، شرح اخذ جهت پرستاري دفتر به حضوري گزارش .4
 .درخواستی و تکمیل آمار

 یا مخاط چشم داخل به ترشحات و خون شدن پاشیده صورت در : 

 .خونسردي حفظ .1

 .آب فراوان با موضع شستشوي .2

 .مخاط به آلودگی بیشتر جذب دلیل به چشم دادن فشار و تحریک از پرهیز .3

 پرستار کنترل عفونت و در شیفت عصر و شب به سوپروایزر  به گزارشدر شیفت صبح  .4

جهت اخذ شرح حال، جهت ویزیت متخصص عفونی، انجام آزمایشات  پرستاري دفتر به حضوري گزارش .5
 .درخواستی احتمالی و تکمیل آمار

 انجام مهنگا استاندارد احتیاطات رعایت و بهداشتی  پرونده تکمیل شغلی صدمات بروز از پیشگیري جهت: توجه

  .است ضروري خطر پر اقدامات
  بیمارستان در شاغل پرسنل بهداشتی پرونده

  .باشد می ذیل شرح به پاراکلینیک کارشناسان و بهیاران ،کمک پرستاران نظیر درمانی پرسنل براي
 فصلی آنفلوآنزاي و ،کزاز هپاتیت واکسیناسیون انجام .1

 Bهپاتیت  آنتی باديتیتر ثبت .2

 کار طب متخصص توسط اي دوره معاینات انجام .3

  :باشد می ذیل شرح به خدماتی پرسنل براي
 فصلی آنفلوآنزاي و کزاز Bهپاتیت  واکسیناسیون انجام .1

 Bهپاتیت آنتی بادي  تیتر ثبت .2

 کار طب متخصص توسط اي دوره معاینات انجام .3

 )مدفوع  کشت و اي مرحله سه انگل آزمایش( سالمت  کارت آزمایشات انجام .4

 ساالنه مربوطه آزمایشات باید و باشد می سال 1 خدماتی پرسنل جهت سالمت کارت اعتبار که است ذکر به الزم

 .شود تکرار
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  بیمارستان کارکنان واکسیناسیون

 موارد ممنوعیت واکسن موارد لزوم واکسیناسیون دوز و نحوه واکسیناسیون بیماري

  بیمارستانکلیه کارکنان   میلی لیتر سالیانه 5/0  آنفلوانزا
سابقه حساسیت شدید به تخم 

  مرغ

هپاتیت 
B 

ا میلی لیتر در عضله دلتوئید در 
  ماه بعد 6و  1و  0زمانهاي 

کلیه کارکنانی که در معرض 
خطر تماس با خون و مایعات 

  .بدن هستند
  حساسیت نسبت به مخمرها

  کزاز

میلی لیتر  5/0: سري اول
 12و 6و1و0عضالنی در زمانهاي 

دوزهاي یادآور براي ماه بعد و 
میلی  5/0پرسنل ایمن به مقدار 

  سال 10لیتر هر 

کارکنانی که سري اول 
واکسیناسیون را تکمیل ننموده 
اند و یا دوز یادآور واکسن را طی 

  .سال اخیر دریافت ننموده اند 10

سابقه واکنش نرولوژیک یا 
حساسیت شدید به دنبال مصرف 

  دوز قبلی، سه ماهه اول حاملگی

 حرف شاغلین(  درمانی بهداشتی خدمات کارکنان واکسیناسیون آماري بررسی نتایج اساس بر که است ذکر به الزم
 هاي گروه و بیمارستانی پیش گروه تحقیقاتی،  -طبی تشخیص هاي آزمایشگاه پرستار، پزشکی، دندانپزشک،

  .در آنان بسیار موثر بوده است Needle stickدر کاهش صدمات ناشی از B علیه هپاتیت  بر ) خدماتی و پشتیبانی
  

 Bنتی بادي هپاتیت آدستور العمل تیتر 

  
  ، الزامی  در معرضماه بعد از تزریق سه نوبت واکسن هپاتیت در گروه هاي  3اندازه گیري تیتر آنتی بادي هپاتیت

 . است 
  واکسن هپاتیت دریافت نموده اند  واکسن هپاتیت در گروههاي پزشکی که سه نوبت یاد آوردوز تعیین نیاز به: 

سطح آنتی بادي خود را  Bچنانچه فردي از گروه پزشکی سه ماه پس از دریافت آخرین نوبت واکسن هپاتیت  .1

باشد الزم است مجدداً سه 10یاد آور ندارد و چنانچه کمتراز  دوز باشد نیازي به IU/ML 10بررسی و بیش از 

 .را دریافت نماید معمولی دوز نوبت واکسن هپاتیت با 

را دریافت نموده و تیتر آنتی بادي او بیش از  Bواکسن هپاتیت ) ماه3بیش از ( چنانچه فردي در گذشته دور  .2

یاد آور را  دوزباشد یک نوبت  10یاد آور ندارد ولی اگر تیتر آنتی بادي فرد کمتر از دوز باشد نیازي به  10

باشد دو نوبت  10تی بادي وي مجدداً کنترل شده و اگر کمتر از دریافت نموده و حداقل دو هفته بعد سطح آن

 . دیگر واکسن دریافت نماید
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  )( Safe injection ایمن تزریقات دستورالعمل :فصل سوم 

   ( Safe injection )نایم تزریقات -1

 یا و وریدي داخل تزریقات و النست زدن فلبوتومی، تزریقات، انجام براي توصیه مورد روش بهترین -2

 کارکنان و بیمار به وصدمه عفونت از پیشگیري و کنترل جهت انفوزیون

 درمانی بهداشتی خدمات کارکنان پرخطر رفتار کاهش جهت موثر راهکارهاي -3

 ایمنی دستورالعمل -4

 درکارکنان برنده و تیز وسایل و سرسوزن از ناشی صدمات و جراحات بروز از پیشگیرنده اقدامات 

 درمانی بهداشتی

 درمانی بهداشتی، کارکنان در تماس از پس فوري اولیه هاي کمک 

 

  ( Safe injection ) ایمن تزریقات -1

 عدم صورت در است بدیهی و باشد می دارویی مشتقات و ها دارو تجویز در شایع هاي روش از یکی تزریقات

 خدمات کنندگان مصرف و کنندگان برارائه را بالفعلی و بالقوه خطرات درمانی، استانداردهاي رعایت

 در کشورهاي در بهداشت جهانی سازمان مطالعات اساس بر . می نماید اعمال جامعه نیز و درمانی بهداشتی

بهداشتی تجویز می  یا و اقدامات درمانی با هدف تزریق میلیون 16000 گذرسالیانه حال در و توسعه حال

درصد 90 بهداشتی  و  منظور به تزریقاتدرصد 10-5 ) تزریق به ازاي هر فرد4/3بطور میانگین (شود 

می  ضروري غیر تزریقات این اکثریت که درحالیست این و شوند می تجویز درمانی منظور به تزریقات

 گذر حال و در توسعه حال در کشورهاي در که بهداشت جهانی سازمان ریاضی هاي مدل اساس بر  .باشند

یک ( B  هپاتیت به مبتالیان جدید ازموارد مورد میلیون22 میالدي انجام شده است، ابتال 2000سال  در

درصد کل  40( Cمیلیون مورد از موارد جدید مبتالیان به هپاتیت 2، ابتال )سوم کل این بیماري در جهان

) درصد کل این بیماري در جهان5( مورد از موارد جدید مبتالیان به ایدز 260000و ) این بیماري در جهان

ترین  مهم همین مطالعات بر اساس ، دهند می ارتباط شده مصرف هاي سوزن سر از ددمج استفاده به را

 مجدد استفاده طریق از خون راه از منتقله ویروسی هاي بیماري و ایدز وسایر B,Cعامل شیوع هپاتیت 
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 اروپاي منطقه در % 15 از ایمن تزریقات غیر میزان . گیرد می صورت ها سرسوزن مشترك یااستفاده

 .است متفاوت آسیا درقاره درصد 50تا  شرقی

 قابل زیادي حد تا ایمن غیر تزریقات از ناشی معلولیت و میر و مرگ که است مسئله این مؤید شواهد

 سر فرورفتن از ناشی صدمات و پیراپزشکی پزشکی کادر در شغلی صدمات ازمهم ترین .است پیشگیري

 هاي سوزن با موارد % 61 در که ، باشد می درمانی بهداشتیکارکنان )  (Needle stickدست  به سوزن

  .پذیرد می اي صورت پروانه هاي اثرآنژیوکت در موارد % 29 توخالی

  

   :دهد می رخ ذیل حالت سه در Needle Stick از ناشی جراحات کلی طور به

  گذاردن درپوش ضمن ( recapping) .سرسوزن1- 

  آزمایش هاي لوله داخل به سرنگ از بیمار بدن مایعات انتقال 2- 

 شده مصرف برنده تیزو درمانی وسایل نامناسب دفع 3-

 شاغلین( درمانی بهداشتی خدمات کارکنان واکسیناسیون آماري بررسی نتایج اساس بر که است ذکر به الزم

 و بیمارستانی پیش گروه تحقیقاتی، -طبی تشخیص هاي آزمایشگاه پرستار، پزشکی،دندانپزشک، حرف

 در آنان Needle stickدر کاهش صدمات ناشی از  Bعلیه  هپاتیت  بر) خدماتی و پشتیبانی هاي گروه 

  .است بوده مؤثر بسیار

 

  :که است تزریقی معناي به ایمن تزریقات

  .نزند آسیب ) بیمار( خدمت کننده دریافت به 1-

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

  .نشود درجامعه زیان و آسیب باعث آن پسماندهاي 3-
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  :پذیرد می صورت ذیل بنیادي محور 5 بر تزریقات ایمنی

 به ها استاندارد براساس انفوزیون یا و وریدي داخل تزریقات ، النست زدن فلبوتومی، تزریقات، انجام :محور اول 

 منظور به بهداشتی کارکنان خطر پر رفتار کاهش .بیماران به آسیب و بروز عفونت از و پیشگیري منظورکنترل

 بیستوري، نظیر تمیز نشده و شده مصرف تیز وسایل کلیه( برنده و تیز وسایل از ناشی جراحات از گیري پیش

  .باشد می...) و  سرسوزن شکسته پنسهاي جراحی، گایدهاي سرم، شکسته هاي شیشه ها، آنژیوکت

 درمانی برنده و تیز کار با وسایل درضمن کارکنان ایمنی سطح افزایش. 

 پرخطر و آلوده پسماندهاي بهداشتی و مناسب دفع و انتقال نگهداري، آوري، جمع. 

 تزریقی روش به دارو تجویز تقاضا و مقوله به نسبت پزشکان و مددجویان اجتماعی نگرش و رفتار تغییر. 

 یا و داخل وریدي تزریقات و النست زدن فلبوتومی، تزریقات، انجام براي توصیه مورد روش بهترین : دوممحور 

  .کارکنان و بیمار به وصدمه عفونت از پیشگیري و کنترل جهت انفوزیون

 استریل وسایل از استفاده

 کنید استفاده جدید مصرف بار یک استریل سرنگ یک از تزریق هر براي.  

 با سوزن سر و سرنگ آلودگی احتمال و باشد می تزریقات مخصوص که تمیز سینی یا و میز یک در روي 

 .نمایید آماده را تزریق وسایل ندارد وجود کثیف هاي پسوآ یا و مایعات بدن خون،

 نگذارید بجاي سرنگ سر در را سوزن سر گاه هیچ. 

 کنید استفاده دارو دوزي تک هاي ویال از المقدور حتی. 

 سر از داروازویال کشیدن هربار براي هستید دارو دوزي چند هاي ویال از استفاده به ملزم که صورتی در 

 کنید استفاده سوزن استریل

 و خود دست انگشتان مابین تمیز گاز نازك الیه قراردادن با شکنید، می اصطالحا را آمپول سر که هنگامی در 

 .نمائید محافظت صدمه و آسیب از را انگشتان جدارآمپول،

 کدورت لحاظ از را وریدي هاي سرم و محلول تزریقی داروهاي کلیه بیمار به تزریق به اقدام از قبل ، 

 صحیح نحو به را آنها مغایرت هرگونه مشاهده صورت در و نموده بررسی انقضاء تاریخ و جداره آنها شکستگی

 .نمائید دفع

 زنجیره رعایت لزوم ویژه به  سازي ذخیره استفاده، نحوه با ارتباط در را سازنده کارخانه اختصاصی هاي توصیه 

 .گیرید کار به دارو وجابجایی سرد
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 نمایید دفع صحیح نحو به را آن استریل غیر سطوح با سوزن سر تماس صورت در. 

 شوید مطمئن دارند را مجدد استفاده قابلیت که فلبوتومی مخصوص ظروف از تمیزي. 

 ضد هاي محلول از استفاده با یا و بشوئید صابون و آب با را ها دست آن تزریق و دارو کردن آماده از قبل 

 آلوده یا کثیف خدمت کننده ارائه دست تزریقات مابین که صورتی در .کنید عفونی ضد الکل با بنیان عفونی

 .است ضروري دست بهداشت رعایت گردید، بیمار بدن ومایعات خون به

 بریدگی یا و پوستی درماتیت و ضایعات ، موضعی عفونت وجود ( پوستی ناسالم نواحی در بیمار به تزریق از ( 

 .اجتناب نمائید

 الزامی آمپول یا ویال سر کردن پاك جهت سپتیک آنتی یا عفونی ضد ماده به آغشته سوآب از ستفادها 

 از .نمائید استفاده توصیه مورد تماس زمان به توجه با مصرف بار یک تمیز پسوآ از نیاز صورت در.باشد نمی

 .نمائید اجتناب الکل پنبه در ظرف موجود ماده ضدعفونی به آغشته پنبه هاي ازگلوله استفاده

 نمائید اجتناب تلقیح براي شده ضعیف زنده ویروس واکسن نمودن آماده زمان در سپتیک آنتی ماده کاربرد از. 

 به تزریق موضع که صورتی در النست زدن و پوستی داخل و پوستی زیر عضالنی، داخل تزریقات از قبل 

 از استفاده است، تمیز تزریق موضع پوست که صورتی در .بشوئید را پوست باشد، می کثیف مشهودصورت 

 توصیه مورد تماس زمان به توجه با مصرف بار یک تمیز پسوآ از نیاز، صورت در  .باشد نمی ضروري پسوآ

 اجتناب الکل پنبه درظرف موجود ضدعفونی ماده به آغشته پنبه هاي گلوله از استفاده از .استفاده نمائید

 اجتناب سپتیک آنتی ماده کاربرد از تلقیح براي شده ضعیف زنده ویروس واکسن نمودن زمان آماده در .نمائید

 .نمائید

 را تزریق موضع انفوزیون و وریدي راه ایجاد وریدي، تزریقات فلبوتوم، انجام از قبل پوست سازي منظورآماده به 

 تزریق از قبل پوست شدن خشک. کنید تمیز ید ،تنتور %2 هگزیدین ،کلر% 70 الکل ازیدوفر بااستفاده

 .است ضروري

 ورود براي  .کنید استفاده تزریق پورت از بیمار فقط به متصل وریدي سیستم بداخل سوزن سر ورود جهت 

 ازیدوفر،الکل استفاده با را سیستم بداخل سوزن سر ورود محل بیمار به متصل وریدي سیستم بداخل سرسوزن

 کنید تمیز ید تنتور ،%2 هگزیدین کلر ،% 70
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  یدرمان بهداشتی خدمات کارکنان پرخطر رفتار کاهش جهت موثر راهکارهاي :سوممحور 

 پرستاري، پزشکی، حرف شاغلین ویژه به درمانی بهداشتی کارکنان مهارت کسب و آگاهی سطح ارتقاء  -1- 3

 برنده و تیز وسایل با کار حین در پشتیبانی، خدماتی هاي بیمارستانی،گروه پیش خدمات درمانی امورتشخیصی،

  .است ضروري امري برنده و تیز وسایل سایر و سوزن سر از ناشی بروز جراحات از پیشگیري منظور به درمانی

 نیز و مزبور وسایل از ناشی صدمات از پیشگیري چگونگی درخصوص بایستی درمانی بهداشتی کارکنان بنابراین

 آموزش مداوم بصورت" ب "و" الف "ایمنی با دستورالعمل مطابق آلوده مواد با اولیه پیشگیرنده و درمانی اقدامات

  .ببینند

 در شاغل درمانی بهداشتی کارکنان کلیه جهت HBV علیه رایگان واکسیناسیون و بهداشتی پرونده تشکیل  -2- 3

 بخش :مانند دارند، خطر پر اقدامات الزاماً فردي یا واحدي محوله وظایف نوع به توجه با کارکنان که هایی واحد

 پاتولوژي، هاي واحد خصوصی، هاي کلینیک و ها مطب تشخیصی، هاي کلینیک اورژانس، عمل اطاق ویژه، هاي

 پروسیجرهاي که کارکنانی دهند، می انجام خون ترانسفوزیون که واحدهایی محدود،، مراکز جراحی  CSR،اتوپسی

 روانی بیماران از یا و باشند می بیماران آلوده ترشحات سایر و سرم خون، با تماس در یا و انجام را تهاجمی درمانی

 پسماند با مستقیم غیر یا و مستقیم صورت به که بیمارستان خدمات بخش کارکنان کلیه نمایند، می مراقبت حاد

  .است الزامی مامایی و پرستاري پزشکی، دانشجویان کلیه نیز و دارند تماس بیمارستانی هاي

 کارکنان آلودگی احتمال به توجه با درمانی برنده و تیز وسایل با کار حین در کارکنان ایمنی سطح افزایش -3- 3

  .میشود ...  بریدگی و  Needle stick به منجر که خطر پر پروسیجرهاي انجام ازطریق درمانی بهداشتی

 نظیر   :کند می تضمین را برنده و تیز وسایل ایمنی که ابزارهایی که الزامیستneedle clipper  و فورسپس
  .گیرد قرار خطر پر ابزارهاي کاربران دسترس در اسکالپل از جراحی تیغ نمودن جدا جهت

 پالستیکی،  بند پیش ترشحات، و آب به نفوذ قابل غیر گان دستکش، نظیر مناسب حفاظتی وسایل الزامیست
 پروسیجرهاي و بیمار وضعیت با متناسب درمانی بهداشتی کارکنان استفاده جهت محافظ عینک و ماسک

 .باشد دسترس درمانی در
 بهداشتی  کارکنان آلودگی از پیشگیري بمنظور پرخطردرمانی اقدامات استاندارد داراي بیمارستان الزامیست

  ) …دست بهداشت رعایت استانداردهاي نظیر ( باشد درمانی
   نحوي به که نمائید استفاده هایی سرنگ و سرسوزن از جدید تکنولوژي کارگیري به با امکان صورت در 

 می ممانعت خدمت کننده ارائه بدست آن رفتن فرو یا و سرسوزن مجدد استفاده از که اند طراحی شده
 .است الزامی در واکسیناسیون ازآن استفاده و شده سرنگ مجدد استفاده از مانع ADسرنگ هاي  .نمایند
 نیز تزریقات هاي واحد سایر در سازي ایمن واحدهاي همانند ایمن هاي سرنگ از استفاده شود می توصیه

 .شود گرفته بکار
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 .خطر پر و آلوده پسماندهاي بهداشتی و مناسب دفع و انتقال نگهداري، آوري، جمع : چهارممحور 

 النس، بیستوري، کت ، آنژیو ( مصرفی برنده و تیز اشیاء سایر و سوزن سر دفع و نگهداري آوري، جمع 

 و آوري جمع ایمن ظروف در مصرف از پس بالفاصله الزامیست که)  ...و شکسته هاي وین، ویال اسکالپ

 به تبدیل درمانی بهداشتی خطرناك هاي پسماند خطرسازي بی و امحاء صوراستاندارد از یکی به سپس

 .گردند دفع مطلوب نحو به بیمارستانی پسماندهاي سایر با همراه و شده خانگی شبه پسماند

   داراي گشاد، دهانه نفوذ، قابل غیر مستحکم برنده و تیز نوك هاي پسماند آوري جمع ضرورري است ظروف 

 .باشند برخوردار مناسب ابعاد و کافی حجم از و پارگی به مقاوم ضامن، و قفل

 مصرف از پس سریعاً وسایل این است الزامی برنده و تیز وسایل از ناشی جراحات از گیري پیش منظور به 

 دسترس در گوناگون ابعاد با و کافی تعداد به ایمن ظروف بایستی لذا گردند، دفع ایمن آوري جمع درظروف

 ترالی روي در کوچک سایز در مثال باشند داشته قرار ربط ذي هاي واحد کلیه در خدمات ارائه دهندگان

 ...و تزریقات اتاق ، درمان اتاقدر  یا و تزریقات

 برنده  و تیز اشیاء با آلودگی احتمال "مضمون با آوري جمع ظروف روي بر هشداردهنده برچسب از استفاده

 .است الزامی آنان آلودگی از پیشگیري و درمانی بهداشتی کارکنان توجه جلب منظور به" عفونی

 باشد شده پر مزبور ظروف حجم4/3حداکثر که صورتی در ، دفعی وسایل شدن سرریز از گیري پیش منظور به 

 .شوند دفع و بسته مناسب نحو به ظروف درب است ضروري

 موقت اتاقک به انتقال جهت را عفونی پسماندهاي و برنده و تیز نوك پسماندهاي حاوي ایمن ظروف 

 از برنده و تیز نوك هاي پسماند محتوي ایمن ظروف موم و مهر از بعد. نمائید موم و مهرپسماند داشت  نگه 

  .نمائید اجتناب آن داخل سرنگ و سوزن سر فروش و مجدد استفاده و ظروف تخلیه کردن، باز

   الزامیست خدمت ارائه درمحل ودولتی خصوصی از اعم درمانی بهداشتی واحدهاي کلیه در ظروف یناوجود. 

 اجتماعی نگرش و رفتار تغییر : پنجممحور 

 در تزریقات ایمنی ذیل مورد سه به توجه با تزریقی، روش به دارو تجویز تعدیل منظور به ضروریست آموزش 

 گیرد قرار پزشکان جامعه مداوم آموزش برنامه

 االمکان حتی نباشد، موجود خوراکی جمله از اشکال دیگر به دارو که زمانی تا تزریقی روش به دارو تجویز از 

 .گردد اجتناب
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 دچار یا و بیهوش پذیر، تحریک بیمار که گردد استفاده ها روش سایر جاي به تزریقی روش از زمانی ترجیحا 

 .باشد گوارشی اختالالت

 باشد انتظار مورد دارو سریع جذب از ناشی مطلوب درمانی نتایج بیمار بالینی وضعیت به توجه با.  

 به تزریقی روش به دارو مصرف از ناشی بالقوه خطرات خصوص در جامعه آگاهی سطح ارتقاء است الزامی 

 .گیرد قرار دانشگاه آموزشی هاي ریزي برنامه در بیماران تقاضاي کاهش  منظور

 ضروري درمانی بهداشتی هاي گروه سایر و پشتیبانی خدمات کادر جهت توجیهی هاي آموزش دوره برگزاري 

 .باشد می

   :ایمنی دستورالعمل

کارکنان  در برنده و تیز وسایل و سرسوزن از ناشی صدمات و جراحات بروز از پیش گیرنده اقدامات

 موارد مهمترین از برنده و تیز وسایل و سرسوزن فرورفتن از ناشی جراحات اینکه به توجه با درمانی بهداشتی

  .محسوب میشودHIV/HCV/HBV با درمانی بهداشتی کارکنان آلودگی

  :است الزامی مزبور صدمات و جراحات از پیشگیري منظور به ذیل نکات رعایت 

 صورت در و باشد نداشته اره تیغ به احتیاج که شود استفاده انواعی از ترجیحاً دارویی هاي ویال شکستن جهت. 1

 .شوند گرفته پد مثل محافظ یک داخل در ایمنی اصول رعایت جهت و شده استفاده اره ازتیغ نیاز

 نمودن اخذ جمله از خاص شرایط در مگر نمائید خودداري اکیداً سرسوزن درپوش گذراندن از تزریق از پس. 2

  .یا کشت خونABGجهت  خون
 .نمائید خودداري دفع از قبل سرسوزن کردن خم یا و شکستن از. 3

 استفاده درپوش داشتن نگه ثابت جهت مکانیکی وسیله از سرسوزن درپوش گذراندن جهت ضروري موارد در. 4

 .کنید استفاده سرسوزن پوش در گذاردن جهت دست یک از ویا نمائید

 :درمانی بهداشتی، کارکنان در تماس از پس فوري اولیه هاي کمک

   است، ذیل موارد شامل درمانی هاي روش و اقدامات انجام حین در عمده اتفاقات و جراحات اینکه به توجه با
 :شود می اعالم برداري بهره جهت دستورالعمل با مطابق فوري اولیه کمک هاي

 درمانی بهداشتی کارکنان دست به سرسوزن فرورفتن 

 به بیمار بدن آلوده ترشحات سایر یا و خون شدن پاشیدن: 

 باز هاي بریدگی 

 ها چشم ملتحمه 

 دهان داخل مثال براي مخاطی غشاء  
 شود اپیدرم پارگی به منجر که گرفتگی گاز. 
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 فوري اولیه هاي مکک

 غشاء و ها چشم شستشوي - 3 چشم موضعی مالش از خودداري -2 ولرم آب و باصابون زخم شستشوي -1 -الف

 .آلودگی درصورت آب زیاد مقادیر با مخاطی

 .بالینی سوپروایزر به سانحه فوري گزارش -ب

 و کارکنان بهداشتی پروندة تشکیل و سوپروایزر توسط کار حین گزارشات در شده گزارش مورد رسمی ثبت - ج

  مربوطه  مراجع طریق از گیري پی و بیمارستانی عفونت کنترل کمیته در طرح و مرکز مسئول مدیرو به اطالع

 .مورد پیگیري و پرونده تشکیل - د

 مددجو-بیمار تماس منبع آلودگی که صورتی در: کارکنان در تماس از ناشی زایی بیماري خطر میزان بررسی - ه

 اول ساعت عرض در ترجیحاً ممکن زمان حداقل در تماس مورد مزبور فرد است الزامی شود، محرزHIV عفونت با

  .گیرد قرار عفونی متخصص پزشک نظر با درمانی  هاي مراقبت تحت

 مورد فرد از خون لیتر میلی 5_10 .میباشد HBV/HIV شده شناخته مورد عنوان به آلوده منبع که صورتی در - و

  .شود می ذخیره آتی گیري پی منظور به و گرفته تماس

 HIV/Cbهپاتیت بررسی جهت تماس منبع از خون لیتر میلی 5_10منبع عفونت تعیین جهت تماس از پس - ز

  .گیرد اخذ و مورد آزمایش قرار می


