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 ریسک انتقال عفونت 

راهنمای کاربردی منترل عفونت در کتاب  منابع و مراجع:

 بیمارستان 

  :تعاریف

کار، به ترتیب، مسئول های دقیق انجام گام)  شیوه انجام کار

 (: انجام

بخش های بستری عادی ) داخلی ، اطفال ، زایشگاه ، اورژانس 

 دیالیز(:

 الف( سطوح 

 : نظافت و شستشو

 فیزیكي هاي روش و اب توسط مشهود هاي الودگي كلیه ابتدا -1

 . كنید برطرف شوینده مواد و(  كشي برس) زدایي آلودگي

 آن شستشوي امكان كه سطوحي روي بر غبار و گرد وجود صورت در -2

 طرف بر تمیز تنظیف بوسیله را سطوح غبار و گرد ، ندارد وجود

 . نمایید

 : زدایي لكه و زدایي گند  -3

 مواد از بایست مي مشهود هاي آلودگي شدن طرف بر از پس -4

 :كنید عمل زیر هاي روش به بیمارستان در موجود كننده ضدعفوني

 ، بیماران غذاي هاي میز ، ها الكر ، ها تخت نظیر سطوحي(  الف -5

 ، پرستاري هاي استیشن ، ها طافچه ، ها راهرو هاي دستگیره

 : كرد استفاده زیر مواد از ها قفسه

 را(  بزرگ رنگ سبز درب) اسپري ایزورپید مصرف آماده محلول از -6

 مدت به محلول به آغشته تنظیف از یا و و كنید اسپري سطوح روي

  كنید استفاده دقیقه یك

  سپتي مصرف اماده محلول از فوق محلول شدن تمام صورت در -7

 الي یك مدت به محلول به اغشته تنظیف یا اسپري صورت به سرفیس

  كنید استفاده دقیقه دو

 عفوني ضد براي نیز درجه 70 الكل اسكراب و اسپري از توانید مي -8

 . كنید استفاده كوچك سطوح

 محلول از توانید مي گسترده سطوح عفوني ضد و نظافت براي -9

 محلول اتمام صورت در و سازنده دستورالعمل طبق فلور ایزورپید

 استفاده دستورالعمل طبق پي اچ سپت سایا محلول از مذكور

 .كنید
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 كنید استفاده درصد 1 ژاول آب از بهداشتي سرویس نظافت براي -10

. 

 بر لكه ماندن باقي صورت در فوق هاي روش از استفاده از پس -11

 بگیرید مشورت محیط بهداشت واحد از سطوح روي

 

 

 البسه :

  

 :و نظافت  شستشو -12

 قرار لباسشویي ماشین داخل در را اي پارچه اقالم كلیه ابتدا -13

  شود شستشو و ابگیري سرد آب توسط كامال تا دهید

 دهید شستشو شوینده پودر و گرم آب وسیله به را ها لباس سپس -14

. 

 :زدایي لكه ، زدایي گند -15

 2.5 ژاول اب از اي پارچه اقالم و ها لباس كلیه عفوني ضد جهت -16

 . كنید استفاده درصد

 جاي مانده باقي صورت در مذكور هاي روش از استفاده از پس -17

 . بگیرید مشاوره محیط بهداشت واحد از لباس روي بر لكه
ملحفه و پتوی تخت های بیمران را به صورت روزانه تعویض  -18

 نمایید .
 

 :  تجهیزات

 آب از ابتدا بیمار ترخیص از پس:  غذا میز و کمد ، تشک ، تخت

 بیمارستان در موجود زدای گند مواد سپس و تمیز شوینده مواد و

  شود اسپری آنها روی بر

 در شوینده مواد و داغ اب با:  ها روشویی و زباله های سطل

  شوند شسته هرروز پایان

 را ظاهری های الودگی شوینده مواد و آب با ابتدا:  یخچال

 اسپری یخچال سطوح روی بر را درجه 70 الکل سپس و نموده برطرف

 غذایی مواد از خالی یخچال نظافت حین نمایید توجه)  نمایید

 ( باشد

 قابل غیر دستگاه از قسمت این:  متر مانو:  اکسیژن فلومتر

 تمیز دستمال یک از بایستی آن عفونی ضد برای و بوده شستشو
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 استفاده مصرف آماده زدای گند محلول یا الکلی مواد به آغشته

  کرد

 ضد برای و بوده شستشو قابل دستگاه از قسمت این:  آب محفظه

 جدا متر مانو از کامال ابتدا بایستی آن کردن تمیز و عفونی

 در و زدایی جرم برس و معمولی جنت دتر مواد با سپس و شده

 . شوند خشک و شسته انتها

به صورت جداگانه برای هر شخص استفاده می شود  : ترمومتر

 و نموده ابکشی و شسته سرد و خنثی دترجنت با با را ترمومتر)

 آن سپس سازید ور غوطه دقیقه 10 مدت به درجه 70 الکل در بعد

 . نمایید خشک و کرده پاک را

 

 : غذایی مواد سرو وسایل

 :  بیماران های تخت باالی های کنسول/  سرم پایه

 : پانسمان و تجهیزات و دارو های ترالی

 :  دارویی های قفسه و پرستاری استیشن

 ، واکر ، معنوی های باکس ، تلوزیون ، تلفن)  رفاهی تجهیزات

 آغشته دستما با ابتدا مشهود آلودگی وجود صورت در( :  ویلچر

 گند مواد از سپس و نموده برطرف را آلودگی شوینده مواد به

 پن بد . نمایید اسپری آنها روی بر بیمرستان در موجود زدای

 : ادرار ظروف و(  لگن)

 جایی جابه یا استفاده از پس عفونت انتقال از گیری جلو برای

 مورد ظرف اگر حتی شسته را دستها بایستی حتما(  لگن) پن بد

  باشد تمیز ظاهرا نظر

 آب با را ظزف بایست می ابتدا توالت چاه در لگن تخلیه از پس

 20 ژاول آب از زدای گند جهت و داده شستشو جنت دتر مواد و داغ

 های قفسه روی برعکس صورت به شستشو از پس و.  نمود استفاده %

 . شود خشک کامال تا دهیم می قرا مخصوص

 لیتر یک حجم به را ژاول آب سی سی 200:  %20 محلول تهیه نحوه)

 (  رسانیم می آب

 نمی موجود شستشو وسایل که هایی بیمارستان در شو می پیشنهاد

 . شود استفاده یکبارمصرف های پن بد از باشد

 باید ها ظرف مصرف یکبار های ظرف از استفاده عدم صورت   در

 فصلی استفاده تعدد بر بنا یا و ماهیانه ای دوره صورت به

 . شود انداخته دور و تعویض
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بخش های ویژه ) اتاق های ایزوله ، اتاق های عمل ، اتاق عمل 

 ، اتاق زایمان (: سرپایی اورژانس 

 سطوح:

 : شستشو و نظافت

 شوینده مواد و(  كشي برس) زدایي آلودگي فيزیكي هاي روش و اب توسط مشهود هاي الودگي كليه ابتدا -1

 . كنيد برطرف

 سطوح غبار و گرد ، ندارد وجود آن شستشوي امكان كه سطوحي روي بر غبار و گرد وجود صورت در -2

 . نمایيد طرف بر تميز تنظيف بوسيله را

 : زدایي لكه و زدایي گند  -3

 به بيمارستان در موجود كننده ضدعفوني مواد از بایست مي مشهود هاي آلودگي شدن طرف بر از پس -4

 :كنيد عمل زیر هاي روش

 ، ها طافچه ، ها راهرو هاي دستگيره ، بيماران غذاي هاي ميز ، ها الكر ، ها تخت نظير سطوحي(  الف -5

 : كرد استفاده زیر مواد از ها قفسه ، پرستاري هاي استيشن

 از یا و و كنيد اسپري سطوح روي را(  بزرگ رنگ سبز درب) اسپري ایزورپيد مصرف آماده محلول از -6

  كنيد استفاده دقيقه یك مدت به محلول به آغشته تنظيف

 تنظيف یا اسپري صورت به سرفيس سپتي مصرف اماده محلول از فوق محلول شدن تمام صورت در -7

  كنيد استفاده دقيقه دو الي یك مدت به محلول به اغشته

 . كنيد استفاده كوچك سطوح عفوني ضد براي نيز درجه 70 الكل اسكراب و اسپري از توانيد مي -8

 و سازنده دستورالعمل طبق فلور ایزورپيد محلول از توانيد مي گسترده سطوح عفوني ضد و نظافت براي -9

 .كنيد استفاده دستورالعمل طبق پي اچ سپت سایا محلول از مذكور محلول اتمام صورت در

 . كنيد استفاده درصد 1 ژاول آب از بهداشتي سرویس نظافت براي -10

 بهداشت واحد از سطوح روي بر لكه ماندن باقي صورت در فوق هاي روش از استفاده از پس -11

  بگيرید مشورت محيط

 

 البسه : در اتاق های عمل از گان های یکبار مصرف برای بيماران استفاده شود .

 

 تجهيزات : 

 

 آمبوبگ :

  الرنگوسکوپ:

ECG: 

 ونتيالتور :

 مانيتور :
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 ماشين بيهوشی : 

 ساکشن :

 ست های جراحی :

 پمپ سرم :

 شوک :دستگاه 

 اکو سونو :

 اندازه گيری فشار چشم 

 دستگاه شنوایی سنجی :

 فيکو :

 نوار قلب جنين :

 

 جهت ضد عفونی هوا از دستگاه یووی یا نوکو اسپری برای مکان های مذکور استفاده نمایيد . 

 

 امبوالنس :

 

 

 

  كنيد تعویض را انها مالفه و پتو از استفاده صورت در بيمار جابجایي بار هر از پس - 1

 ابتدا... و بدن مایعات یا خون ، خاك و گرد ، الي و گل از اعم مشود الودگي هرگونه وجود صورت در- 2

 وسایل كليه شستشو جهت)داده شستشو( لباسشویي ،پودر صابون) شوینده مواد و آب با را نظر مورد سطح

 : ميكنيم عفوني ضد زیر هاي روش به و( شود خارج امبوالنس از اضافي

 به سرفيس سپتي مصرف اماده محلول از...( : و اكسيژن كپسول ها، قفسه برانكارد،)  سطوح عفوني ضد -

 .  كنيد استفاده ثانيه 15 مدت به فوق محلول به اغشته تنظيف یا و سطوح كليه روي بر اسپري صورت

 چهار و بيمارستان دربازار موجود ژاول اب قسمت یك) درصد یك ژاول اب از استفاده وسيله به عفوني ضد -

 ( آب قسمت

 . استفاده نمایيد عفوني ضد   درجه 70 الكل  با  نيز را حياتي عالیم وسایل و ها ابزار -

 مواد و دخانيات استعمال عدم, آمبوالنس در دست كننده عفوني ضد محلول پالستيك ، دستكش ، ماسك وجود -3

 است الزامي آشاميدني و خوردني
 

مواد ضد عفونی کننده ، مواد شوینده ، ظروف  :تجهیزاتامکانات و 

غوطه وری ، دستمال تنظیف ، تی جارو و برس ، آب تصفیه و مقطر ، 

 دستگاه های استریل کننده )اتوکالو و فور ( 

 


