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  ویروس ابوالآشنایی با 

 است. انسان در شدید بیماري،کشنده یک است، شده شناخته ابوال دهنده خونریزي تب عنوان به قبال ابوال که ویروس
 در آفریقا، غرب و مرکز هاي روستا بار در اولین براي بیماري این. رسد می نیزدرصد  90تا بیماري این کشندگی میزان
 می سرایت انسان به حیوانات از و بوده زئونوز یک بیماري ابوال، .است داده رخ گرمسیري مناطق انبوه جنگل هاي نزدیکی
  . کند

 ها نشانه و عالئم 

 گلودرد و سردرد عضالنی، درد شدید، ضعف تب، ناگهانی شروع با اغلب که، است حاد ویروسی بیماري بیماري ابوال یک
 کبد و در و کلیه اختالل جلدي، بثورات اسهال، استفراغ، به توان می بیماري این دیگر هاي نشانه از .شود می مشخص

   .کرد اشاره خارجی و داخلی خونریزي بعضی موارد

بیماري  .می باشد کبدي هاي آنزیم افزایش و ها پالکت و سفید هاي گلبول تعداد کاهش شامل آزمایشگاهی هاي یافته
عالیم این عارضه معموال . رویت نشود، قابل تشخیص نخواهد بود ابوال تا زمانی که فرد احساس بیماري نکند و عالیمی

  )8و  6( .داد تشخیصبیماري را بروز خواهد کرد اما به طور معمول پس از یک هفته می توان روز  21الی  2طی 

 راه انتقال بیماري  

شامل بزاق، ترشحات  است که این ترشحات سطوح آلوده به این با ترشحات  فرد آلوده یا  از طریق تماس مستقیم -1
 مخاطی غشايیا  آسیب دیده،از طریق پوست باشد. ویروس  می اسپرم، ترشحات مخاطی، عرق، استفراغ، مدفوع و خون

 وارد بدن فرد می گردد و باعث بیماري می شود.
 به سرسوزن هاي آلودهپزشکی و  درمانی تشخیصی از طریق تماس پوست آسیب دیده یا غشاي مخاطی با وسایل -2

 .دهند رخ است ممکن بیمار ترشحات
  )8و  7و  6(تماس مستقیم فرد با ترشحات اجساد بیماران آلوده به بیماري ابوال  -3
به طور غیر مستقیم از طریق در معرض قرار گرفتن و تماس با مواد آلوده مانند مالفه، پارچه،  تواند بیماري ابوال می -4

لباس بیمار و تجهیزات پزشکی در بیماران آلوده در ارائه مراقبت هاي پزشکی و لوازم حفاظت فردي قابل استفاده مجدد، 
   منتقل شود.

د ندارد. با این حال، انتقال از طریق قطرات موکوس از افراد آلوده هیچ مدرکی مستند از انتقال هوابرد بیماري ابوال وجو
  نیز امکان پذیر است (به عنوان مثال از طریق سرفه و عطسه).

که عالئم خاص بیماري ابوال ویروسی است که در طول دوره کمون منتقل نمی شود. فقط می تواند هنگامی رخ دهد  -5
  )1( رمز، استفراغ، اسهال و خونریزي).ق شود. (از جمله چشمبیماري ابوال ظاهر 
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  میزبان بدن از بیرون در ابوال ویروس ماندگاري زمان

 توانند (از خانواده فیلوویروس ها) با وجود اینکه از گروه ویروس هاي پوشش دار محسوب  می گردد اما می ابوال ویروس

  .بمانند زنده گراد سانتی درجه 4 مثال عنوان پائین به هاي حرارت درجه و سرما در آلوده سطوح یا خون در ها هفته تا

 جدا مجددا شوند می خشک سطوح روي بر که مایعات عفونی از زیادي مدت تا توانند می ابوال ویژه به و ها فیلوویروس 

مانند.  می زنده هفته 9 تا 1 حداقل اي شیشه روي سطوح بر و هفته 4 تا حداقل پالستیکی سطوح روي بر و شوند

  .است اتاقي دما یا و باالتر هاي حرارت از بیشتر صفر باالي درجه 4 دماي در ابوال ویروس  ماندگاري

 شکل به بدحال بیماران گذاري لوله یا ساکشن بیماران مانند بالینی شرایط در یا آزمایشگاه در است ممکن ابوال ویروس 

 می تاریک فضاي و کم نور در چنانکه زنده بماند، محیط در ها ساعت تواند می صورت این در و شود تبدیل آئروسول

 اصول رعایت که است لحاظ آن از موضوع این اهمیت .بمانند باقی زنده آئروسول حالت در ساعت نیم و یک حداقل توانند

 حفاظت وسائل گندزدایی و روش هاي از صحیح آئروسول، استفاده تولید هنگام سطوح، گندزدایی در عفونت کنترل

انتشار بیماري  از و نماید حفظ سطوح، بر باال ماندگاري قابلیت با این ویروس برابر در را بیمارستان کادر تواند می فردي

   .نماید جلوگیري بیمارستان در

ورود  از قبل دارند سروکار زیادي آلوده ترشحات با پرسنل و بوده زیاد بیماران تعداد که زمانی بخصوص شرایط برخی در

 هاي لباس روي بر سدیم مانند هیپوکلریت گندزدا مواداز  است الزم آلوده منطقه یا بیماران بستري منطقه پراز دحام  به

   .شود اسپري فردي حفاظت

همچنین  و شود هوا در آئروسول شدن پخش و ایجاد باعث تواند می نمودن اسپري که داشت توجه باید زمان این در

 مواد انجام اسپري هنگام باید رو این از و باشد تنفسی بافت به زننده آسیب و سرطانزا تواند می گندزدا مواد استنشاق

 در کمتري ذرات تا باشد کم نظر مورد سطوح از گندزدا دستگاه فاصله و نمود استفاده کننده محافظت ماسک از گندزدا

 )8و  7و  6( .شوند پراکنده هوا
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  پیشگیري از گسترش و کنترل بیمارياقدامات الزم هنگام وقوع  بیماري جهت  

  آگاهی دادن به افراد و جامعه 

هاي  پیشگیري از بیماري آشنایی کامل داشته  باید افراد با ویروس ابوال و راه هاي انتشار و عالئم ابتال به ویروس و راه
 کنترل عفونت اصول مورد در بارها باید است بستري آن در ابوال به المبت بیمار که واحدي در شاغل پرسنل باشند. تمامی

 ارائه و بیمار به اتاق ورود از بعد و حین قبل، و باشند نموده تمرین و دیده آموزش فردي حفاظت وسائل از استفاده و
بهداشتی  مقررات که شود اطمینان حاصل تا باشند داشته قرار ناظر دیده آموزش فرد یک نظر تحت باید بیمار به خدمات

  .شوند می اجرا درستی به

  اقدامات حفاظت فردي 

باید توجه بیشتري براي جلوگیري از  در ارتباط هستندافراد مشکوك یا مبتال به ابوال  ، درمانی که باکارکنان بهداشتی 
  . ها و رختخواب بیمار داشته باشندتماس با خون و مایعات بیمار و سطوح آلوده مانند لباس

  :مشکوك، احتمالی و یا تائید شده باید موارد زیر در نظر گرفته شود در تماس نزدیک (یک متر) با بیمار هنگام برخورد

 و ضدعفونی دست ها  شستشو

که داراي پایه الکلی  ها  باید به طور مرتب با آب و صابون شستشو گردد و با محلول هاي ضد عفونی کننده دست دست
 گردد.  است، ضدعفونی

 اصول ضدعفونی کردن  دست ها

Ø فردي حفاظت وسائل و دستکش پوشیدن از قبل  
Ø ابوال به مشکوك بیمار شده پاشیده ترشحات یا خون با دست پوست ناخواسته تماس هرگونه از بعد 
Ø ابوال) به مشکوك بیمار( آلوده بالقوه یا آلوده وسایل اشیا، مستقیم لمس از بعد 
Ø بیمار درمان منطقه از خروج از قبلفردي و  حفاظت وسایل و دستکش آوردن بیرون از بعد 

روي دست وجود دارد حتما باید دست ها با آب و صابون شسته  هنگامی که آلودگی قابل رویت و مشهود بر: نکته
 )1و  3(. شود
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 چطور دست ها را ضد عفونی کنیم؟
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 از وسایل حفاظت فردي استفاده

در ارائه مراقبت به تمام بیماران بدون توجه به عالئم و نشانه هاي آنها در حال  دقت در بکارگیري احتیاطات استاندارد
 شاخص بسیاربهداشت دست . مشخص نباشدممکن است  اولیه عالئماین به ویژه مهم است زیرا . حاضر اعمال می شود

صورت  محافظماسک پزشکی و عینک و یا  .تماس با خون یا مایعات بدن باید دستکش پوشیدبراي هر گونه . مهمی است
بایستی  تمیز کردن سطوح آلوده،هنگام و  ،براي هر کاري که احتمال پاشیده خون یا مایعات بدن به صورت وجود دارد

 )1.(استفاده شود

Ø بهتر است دوجفت دستکش روي هم پوشیده شود) ( استفاده از دستکش  
Ø (نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات  و آستین بلند) لباس مقاوم در برابر مایعات  
Ø محافظ چشم(عینک یا شیلد(  
Ø ماسک(که نفوذ ناپذیر در برابر مایعات باشد  ماسک صورت  N 95(    
Ø استفاده از پوشش مناسب و نفوذ ناپذیر در برابر مایعات براي پوشش سایر قسمت هاي باز بدن  

  1(PPE) تجهیزات حفاظت فردي مراحل استفاده از
  شده استفاده نمایید.مشکوك و یا تایید  مواردتجهیزات حفاظت فردي ضروري هنگام دست زدن به از همیشه  -1
این دستورالعمل ها در . آموزش دیده تیم انجام شود اعضايباید با نظارت توسط دیگر پوشیدن و درآوردن لباس  -2

  .روي دیوار در اتاق نمایش داده شودباید بر پوشیدن و درآوردن لباس خصوص 
  لباس در اتاق تعویض باشد.اسکراب پوشیدن و  -3

  
مایعات هستند و روکش مقاوم در برابر پوشیدن چکمه، اگر در دسترس نبود مطمئن شوید که کفش ها بسته و  -4

  کفش بر روي آنها قرار گرفته است.

                                                                 
1 Personal protective equipment 
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از روکش  و اگر چکمه در دسترس نیست
  یکبار مصرف کفش استفاده شود.

  

  بعد از شستن دستها گان بپوشید. -5

  

  از تجهیزات حفاظت صورت استفاده کنید: - 6

  
  استفاده کنید، عینک یا شیلد صورت بگذارید. یکبار مصرف ماسک پزشکی

    

پوست سر شما وجود  در خراش هر گونه اگر -7
مایعات  یده شدنپاش نگرانی براي دارد و یا شما

  استفاده کنید پوشش سر یکاز دارید، 
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  ضدعفونی دست انجام شود. -8

  
 دستکش پوشیده شود. -9

استفاده از دو دستکش اگر هر گونه فعالیت شدید دارید 
و یا ) جسدبه عنوان مثال حمل بیمار یا دست زدن به (

انجام وظایفی که در تماس با خون و مایعات بدن انجام 
هاي الستیکی براي پاکسازي از دستکش . شده است

  .محیط و مدیریت پسماندها استفاده شود
  

و از شما  در دسترس نیستاگر گان نفوذناپذیر  -10
مانند (هر گونه فعالیت شدید  می رود انتظار

در تماس با خون و که یا وظایفی ) حمل بیمار
پیش بند ضد  از ،دهیدانجام است،  مایعات بدن

  .آب استفاده کنید
  

  :تجهیزات حفاظت فرديدر هنگام پوشیدن 
ü نمایید. اجتناب از لمس کردن یا تنظیم تجهیزات حفاظت فردي 
ü .درصورتیکه دستکش پاره شد یا آسیب دید از آن استفاده نکنید 
ü .براي هر بیمار دستکش را تعویض کنید 
ü 1( ، ضدعفونی دست انجام شود.قبل از پوشیدن دستکش هاي جدید( 
ü  یکبار مصرف استفاده شود. تجهیزات حفاظت فرديحتی المقدور از 
ü .از استفاده مجدد وسایل یکبار مصرف مانند ماسک و ... اکیداً خودداري گردد 
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  تجهیزات حفاظت فرديمراحل برداشتن 

درآوردن پیش بند پالستیک و دفع صحیح آن،  -1
اگر پیش بند مورد استفاده مجدد قرارمی گیرد، 

  .گندزدا قرار داده شودمواد  با یک ظرف در

  

اگر روکش کفش پوشیده شده است، آن را  -2
درحالیکه دستکش در دست دارید، بردارید، (اگر 

  را ببینید.) 4کفش پوتین پوشیده اید مرحله 
  

  

گان و دستکش را از از داخل به خارج بچرخانید  -3
  و به نحو مناسب دفع کنید.

  
چکمه ها پوشیده اید،  الستیکیپاگر چکمه هاي  -4

 .از پا خارج کنید  آنها  بدون دست زدن به،  را
چکمه  کننده (ایده آل آن است که از جدا

در را شده در آورده استفاده کنید)چکمه هاي 
    .بیاندازیدگندزدا  محتوي مواد یک ظرف

  

  ضدعفونی دست انجام شود. -5
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، آن را استفاده کرده اید پوشش سر ازاگر  - 6
  )از پشت سر( بردارید

  

 وسایل حفاظت صورت را بردارید: -7
شیلد صورت و عینک را بردارید(از پشت سر). 
وسیله محافظت از چشم را در سطل جداگانه اي 

  براي استفاده مجدد قرار دهید.
  

  ماسک از پشت سر برداشته شود.

  
  

  )1( ضدعفونی دست انجام شود. -8

  
برخورد پرخطر با بیمار داشته اند (برخورد با مقادیر فراوان خون، توصیه می شود در پایان هر شیفت کلیه پرسنلی که 

  و مدفوع بیماران) دوش بگیرند. غ ترشحات بدن یا استفرا
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  دستکش پوشیدنمراحل 
 یک دستکش از جعبه اصلی خارج کنید -1

  

  
یک قسمت محدود دستکش در قسمت مچ آن   -2

 رادر دست بگیرید (نوك لبه سر آستین آن را)
  

  
 دستکش اول را در دست کنید -3

  

  
 دستکش دوم را از جعبه خارج کنید -4

  

  
از تماس پوست دست با دست داراي دستکش  -5

اجتناب کنید.سطح خارجی دستکش  رابه طرف 
انگشتان دستی که دستکش پوشیده است 
    بچرخانید .سپس دستکش دوم را بپوشید

وقتی دستکش پوشیدید نباید چیزهایی را که  - 6
 شرایط کار با  دستکش را ندارند لمس کنید 
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  مراحل برداشتن دستکش
در قسمت مچ دست بدون تماس با پوست ساعد با  -1

نیشگون دستکش را جدا کنیدو آن را از دست دور 
  .کنید سپس دستکش را به بیرون بچرخانید

  
شده را با دست داراي دستکش دستکش جدا  -2

نگهدارید و انگشتان دست بدون دستکش را بین 
دستکش و مچ دست سر دهید و داخل کنید . 

دستکش دوم را با لوله کردن به طرف پایین دست و 
  نگهداري آن در داخل اولین دستکش ،جداکنید

  
 .دستکش هاي جدا شده را دور بیندازید -3

  

  
، بوسیله یک محلول ضد عفونی کننده الکلی دستها را ضد عفونی کنید و یا  سپس براي رعایت بهداشت دست -4

  )1. (دستها را با آب و صابون بشویید
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 قرنطینه فرد بیمار

  فرد بیمار یا مشکوك باید اتاق اختصاصی تک نفره در نظر گرفته شود. براي قرنطینه  - 
  باید داراي تجهیزات اختصاصی باشد. اتاق اختصاصی  - 
  اتاق باید داراي توالت و حمام اختصاصی باشد.   - 
  حین بستري در اتاق  همواره بسته باشد. - 
   .شود گرفته نظر در مجزا بصورت فردي حفاظت وسائل آوردن بیرون و پوشیدن براي مناطقیباید  - 
 فردي را حفاظت وسائل آوردن بیرون و پوشیدن عملیات استاندارد، اصول براساس و دقت رعایت با پرسنل باید - 

 .دهند انجام

 حتی. بگیرند نظر در را فضایی آلودگی، معرض در و آلوده منطقه از پاك منطقه تفکیک براي باید درمانی مراکز - 
 و شود، استفاده مشخص عالئم و پالستیکی حصار مانند فیزیکی موانع و ها کننده جدا از باید لزوم در صورت

 استفاده وسائل و شوند می پوشیده فردي حفاظت وسائل که اي منطقه ،(پاك منطقه از یکطرفه حرکتجهت 
 بیرون محل و بیمار به بالینی خدمات ارائه منطقه( آلوده منطقه سمت به )شوند می آنجا نگهداري در نشده
  باشد. )فردي حفاظت وسائل لباس و انداختن دور و آوردن

روز بعد از بهبودي نیز  80و تا .است شده بهبودي در بیمار مشاهده از بعد هفته 7 تا بیماري جنسی انتقال: نکته
 مورد در وي همراهان و بیمار آموزش بیمار، بهبودي بعد از رو این از .ممکن است از طریق جنسی منتقل گردد

  .دارد اهمیت جنسی رابطه و تناسلی ترشحات راه از بیماري انتقال احتمال

  گندزدایی محیط 

گندزدایی محیط یکی از راه هاي مهم جلوگیري از انتشار ویروس ابوال می باشد:    

 تمام وسایل و تجهیزات مرتبط با بیمار یا موارد مشکوك باید به طور مناسب گندزدایی گردد.  - 

از  )Low Levelاست و به راحتی توسط گندزداهاي با سطح پایین ( دار پوشش ویروس هاي ویروس ابوال از - 
 نسبت دار پوشش هاي ویروس به نوروویروس نسبت مانند پوشش بدون هاي ویروس که آنجا از اما بین می رود،

 پوشش بدون ویروس هاي بردن براي ازبین قویتر که گندزداي  مواد ترند، توصیه می گردد از  مقاوم تخریب به
 .ویروس ابوال استفاده شود براي روند می کار به

 1000مواد گندزدا هیپوکلریت سدیم است و توصیه می گردد براي گندزدایی سطوح از محلول حاوي  یکی از  - 
درصد) استفاده  5/0پی پی ام کلر( 5000درصد) و در صورت وجود ترشحات محلول حاوي  1/0پی پی ام کلر(

  پی پی ام معادل یک درصد می باشد). 10000گردد.  (هر 
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مرخص شدن ) باید کلیه سطوحی که با بیمار در ارتباط بوده با محلول حاوي بعد از ترك اتاق توسط بیمار ( - 
  درصد)گندزدایی گردد 1/0پی پی ام کلر ( 1000

آلوده به ترشحات بدن بیمار است باید ابتدا تجهیزات حفاظت فردي مانند دستکش  ،در صورتی که سطوح - 
پس با یک حوله کاغذي براي جذب آلودگی ،عینک، ماسک و روپوش هنگام تمیز کردن در نظر گرفته شود و س

سطح  به روي درصد) 5/0پی پی ام کلر( 5000وي روي آن قرار داده شود و سپس محلول هیپوکلریت سدیم حا
 )1و  3( و مجددا سطح گندزدایی گردد. شدهسطح تمیز دقیقه 30ریخته شود و پس از 

  تجهیزات پزشکی قابل استفاده مجدد و لوازم حفاظت فردي 
با  به عنوان مثال چکمه، عینک ایمنی، پیش بند، و غیره)(قابل استفاده مجدد  لوازم حفاظت فردياقالم پزشکی و 

و آنها را در حالی که زیر شود خیس  درصد 5/0کلر آنها در  قبل از شستن و سپس شود اسپري در صد 5/0محلول کلر  
 )2. (کرد آویزانشدن خشک  گرفته اند، جهت نور مستقیم خورشید قرار

  پاکسازي محیط و مدیریت البسه

  PPEوسایل حفاظت فردي 

 هنگامدر ) به عنوان مثال چکمه(الستیکی مقاوم، گان نفوذناپذیر، کفش هاي بسته پوشیدن دستکش هاي  •
 .است ضروري محیط و حمل و نقل پسماندهاي عفونی پاکسازي

که فعالیت موارد باال، وسایل حفاظت فردي (ماسک و عینک و شیلد صورت) و روکش کفش هنگامی عالوه بر  •
گرفتن با خون و مایعات بدن همراه است، قرار تماس معرض تمیز کردن با افزایش خطر پاشیده شدن یا در 

با استفراغ و یا خون و یا تمیز  آغشتهبه عنوان مثال، براي تمیز کردن سطوح به شدت ( بایستی پیش بینی شود.
 )1) (متر از یک بیمار با عالئم مانند اسهال، خونریزي یا استفراغ، و غیره 1کردن مناطق نزدیک تر از 

در مورد سطوحی که نمی توان از ترکیبات کلر براي گندزدایی استفاده نمود می توان از سایر ترکیبات گندزداي  •
 تورالعمل شرکت سازنده استفاده نمود.یا متوسط با رعایت دس سطح پایین

  پروسه پاکسازي

تمیز و  ممکن فرصتبایستی در اولین  ترشحات یا و و دیگر مایعات بدن سطوح محیطی یا اشیاء آلوده به خون •
به عنوان مثال محلول کلر ( شوند گندزداییکننده استاندارد بیمارستانی  گندزدامواد /با استفاده از مواد شوینده

با  گندزدااز غیر فعالسازي مواد  اطمینانبراي ). دسترس قابلکلر آزاد  ppm  1000یا محلول حاوي نیم درصد 
 الزم است ابتدا گندزدایی اولیه انجام، سپس سطوح تمیز شوند و مجددا گندزدایی انجام گیرد. ماده آلی

 محلول گندزدایی بصورت روزانه و در هر بار استفاده تهیه شود. •
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تمیز کاري با یک پارچه . حداقل یک بار در روز با آب تمیز و مواد شوینده تمیز کنیدرا کف و سطوح افقی کار  •
 اجازه دهید .مرطوب انجام شود تا از آلودگی هوا و دیگر سطوح با ذرات بیماریهاي منتقله از هوا جلوگیري شود

 .دسطوح قبل از استفاده دوباره از آنها به صورت طبیعی خشک شو
جاروب کردن خشک هیچگاه نباید انجام شود. سطوح نبایستی با دستمال خشک تمیز شوند و گرد و غبار  •

 نبایستی پخش شوند.
 ز منطقه تمیز به منطقه کثیف انجام شود.تمیز کردن همیشه باید امنظور جلوگیري از انتقال آلودگی ه ب •
این عمل بالقوه خطرناك است و  نید( براي مثال مه).اسپري نک گندزدامناطق درمانی و غیر درمانی را با مواد  •

 )1. (باعث می شود کنترل بیماري موثر نباشد

  و ملحفه مدیریت البسه

آلوده باشد ) به عنوان مثال خون، استفراغ(می تواند به شدت با مایعات بدن  لباسهایی که براي بیماران استفاده می شود
هنگامی که لباسهاي بیماران حمل می شوند، از . در زمان حمل شود آلودگیو ممکن است منجر به پخش شدن 

  .استفاده شود عینک و شیلد صورت)ماسک و(صورت  و حفاظ) براي مثال پوتین(دستکش، گان، و کفش هاي بسته 

 لباسهاي خشک باید در محل استفاده در کیسه ها و یا سطل هاي غیر قابل نفوذ (غیر قابل نشت) قرار داده شوند و
اگر هر گونه  )موثر گندزداياستفاده از مواد ( گردد ییگندزدا،محوطه ایزوله /از اتاق انتقالقبل از سطوح ظروف بایستی 

ظروف قرار ، با دقت با استفاده از شئ تخت سفت قبل از آنکه البسه در وجود داردجامد مانند مدفوع یا استفراغ  ترشحات
محوطه ایزوله حمل /اگر البسه به خارج از اتاق. ریخته و بسته شودگیرند، جدا شده و در توالت دفع گردد و یا در مخزن 

سپس البسه باید به . گردندنباید هرگز در مجاورت بدن حمل  وبایستی در ظروف جداگانه اي قرار داده شوند  ،می شود
  .ب و مواد شوینده شسته شودآبا  فوراٌتشویخانه حمل شود و به طور مستقیم در داخل ظروف به رخ

کلر تقریبا   درصد0 /5 محلول با آب و مواد شوینده، آبکشی و سپس درالبسه شستشوي براي شستشو با دماي پایین، 
  .سپس البسه باید با توجه به استانداردها و روشهاي معمول خشک شود. دقیقه خیسانده شود 30

و یا قدرت  اگر ماشین لباسشویی در دسترس نیستخودداري گردد. به هر حال،  بایداز شستشوي البسه بوسیله دست 
آن کافی نیست، البسه را داخل ظرف بزرگ مملو از آب گرم و صابون بگذارید، بطوریکه مطمئن شوید کل آن بوسیله آب 

/ مواد  ppm  1000 محلول کلروباره در آب تمیز بیاندازید و استفاده از چوب به هم بزنید، سپس دپوشیده شده است. با 
در آن باقی بماند. البسه را برداشته و با آب تمیز دقیقه  10_15د به مدت یو اجازه ده کنید اضافهگندزداي مناسب 

 گیريجلواز پاشیده شدن  تا آنجا که ممکن است آبکشی نمایید. آب اضافی آن را گرفته و پهن کنید تا خشک شود.
 کنید.
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عفونی مدیریت  بشدت همراه با سایر پسماندهاياگر  شستشو وگندزدایی البسه ممکن نباشد و یا قابل اطمینان نباشد،
  )1(شوند.

 مدیریت پسماندها

توجه : پذیرش بیمار مشکوك یا تایید شده به بیماري ابوال ،در بیمارستانهایی انجام شود که مدیریت 
و با تاکید بر  "کی و پسماندهاي وابستهروشهاي مدیریت پسماندهاي پزش ضوابط و"پسماندها براساس 

وجود و استفاده از دسنگاه فعال بی خطر ساز پسماند انجام می شود  و کلیه مراحل مدیریت پسماند مورد 
  .تایید واحد بهداشت محیط  معاونت بهداشتی دانشگاه می باشد 

  الزامات مدیریت پسماند درابوال

ویروس شده / تایید مشکوكآلوده تولید شده توسط بیماران  پسماندتماس با  از طریقاقل رساندن خطر ابتال براي به حد
  را دنبال کنید. زیرابوال، پرسنل باید الزامات 

  :باید ابوال ویروس بیماري براي تحت بررسی فرد مراقبت از یک تولید شده از پسماندهاي

 .ود، محافظت شودش دریافت بر روي ویروس آزمایشگاه تاییدیه تا زمانی که به شیوه اي امن •
 .شود دفع معمول هاي روش طریق از پس از آن می تواند پسماند ،است منفی اگر •
 .شود دنبال دستورالعملاین  مطرح شده در ایمن دفع روش ،است مثبت اگر •

 موجود و مقررات ابوال ویروس بیماري در در دسترس موجود و شواهد علمی مطابق با مدیریت •

  PPEوسایل حفاظت فردي 

ماسک (و حفاظ صورت ) به عنوان مثال چکمه(الستیکی مقاوم، گان نفوذناپذیر، کفش هاي بسته پوشیدن دستکش هاي 
براي مثال پسماندهاي جامد یا هر گونه ترشح یا (هاي عفونی  پسماند، در هنگام حمل )شیلد صورتیا  وعینک ایمنی و 

  توسط کارکنان مدیریت پسماند الزامی است. )خون قابل رویت

از پاشیدن و  می کند ایجاد عینک ایمنی حفاظت بیشترياستفاده از هاي مایع از یک سطل  پسماندهنگام ریختن 
  )1. (هاي عفونی مایع جلوگیري می کند پسماند

 پسماندهاي تیز و برندهو مدیریت  اتایمنی تزریق

 .توجه ویژه مبذول داشتجهت هر بیمار بایستی سرنگ و تجهیزات اختصاصی استفاده شود و تا نقطه دفع آنها  •
 .سرنگ و سوزن یا تجهیزات مشابه هرگز نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد
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 .گرددمحدود  تا آنجا که ممکن است استفاده از سوزن و دیگر اشیاء نوك تیز •
و تست آزمایشگاهی به حداقل میزان الزم براي ارزیابی تشخیصی ضروري و مراقبت از بیمار محدود  خون گیري •

 .شود
 :اقدامات احتیاطی زیر اطمینان پیدا کرد انجام اشیاء نوك تیز اجتناب کرد، باید ازاز کاربرد  اگر نمی توان  •

 کردن (درپوش گذاري) سرنگ استفاده شده انجام نمی شود. پهرگز ریک - 
 هرگز سوزن استفاده شده بطور مستقیم در جهت قسمتهاي بدن قرار نگیرد. - 
 .انجام نشود سوزن سوزن از سرنگ یکبار مصرف انجام نشود، خم نشود، شکستن یا دستکاريجداسازي  - 
تیغه چاقوي کوچک جراحی و دیگر اشیاء نوك تیز در ظروف مناسب، مقاوم در برابر سرنگها، سوزنها،  - 

  .دفع گردد (S.B)شدن سوراخ 
پس از  در نزدیکترین مکان ممکن قرار گیرد بطوریکه فوراً  تیز و برنده براي زائدات  S.Bمطمئن شوید که  •

و اطمینان حاصل شود درب  .محدود گردد دفع گردند، تا فاصله بین استفاده و دفع) مصرفدر نقطه (استفاده 
با دست خود حمل نکنید  هرگز زائدات را است،زیاد   S.Bفاصله  اگر. ظروف مذکور در تمام مدت بسته است

. حمل کنید S.Bتا رسیدن به  ) و یا وسیله مشابه آنkidney dishاستیل مناسب (بلکه آنها را دریک ظرف 
 .داراي درب ایمن هستند و مهر و موم شده اند  S.Bمطمئن شوید که ظروف 

در منطقه اي واقع شده است که به راحتی قابل دسترس براي بازدید کنندگان،   S.Bمطمئن شوید که ظروف  •
در براي مثال نباید در راهروها یا در قفسه هاي پایین دستی که ممکن است (بخصوص کودکان نمی باشد 

 )1) (کودکان باشند، واقع شود دسترس

  تفکیک

که در تماس با خون و  ه هاییو لول )شیشه اي و ...، لوازم به عنوان مثال سوزن، سرنگ(و برنده تیز نوك اشیاء  •
. این ظروف باید در قرار گیرد (S.B ) شدن مقاوم در برابر سوراخ یا مایعات بدن بوده است، باید در داخل ظروف

 در محل تولید، واقع شود. منطقه مراقبت از بیمارنزدیکترین 
درب دار جمع آوري  پسماندسطل و تمام پسماندهاي عفونی غیر تیز و برنده در کیسه هاي غیر قابل نشت  •

  .شود حمل) به عنوان مثال بر روي شانه(بدن نزدیک به باید نمخازن هرگز  گردد.
 )1(پسماندها باید در نقطه تولید به منظور حمل و نقل و مدیریت مناسب تفکیک شوند. •
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   واع پسماندنجدول تفکیک ا- 1 شمارهجدول 

  آرم  جنس ظروف رنگ ظروف و نشانه گذاري پسماندنوع 
زرد، بر چسب گذاري با عبارت  نی2پسماندهاي به شدت عفو

با نماد  "عفونی  بشدت"
 پسماندهاي عفونی

کیسه هاي پالستیکی غیر قابل 
نشت و محکم، یا ظروف قابل 

 اتوکالو کردن

  
عفونی، سایر پسماندهاي 

 پسماندهاي پاتولوژي و تشریحی
زرد، بر چسب گذاري با نماد 

 پسماندهاي عفونی
ظروف یا کیسه هاي پالستیکی 

 غیر قابل نشت

  
تیز و "زرد، بر چسب گذاري  تیز و برنده

با نماد پسماندهاي  "برنده
 عفونی

  ظروف ضد سوراخ شدن
S.B 

  
قهوه اي/سفید ، برچسب گذاري  شیمیایی و دارویی

 با نماد خطر مناسب
کیسه هاي پالستیکی و یا 
 ظروف سفت و سخت

  

برچسب گذاري با نماد مواد  پسماندهاي رادیو اکتیو
 رادیو اکتیو

  ظروف غیر قابل نشت

  
   کیسه پالستیکی سیاه پسماندهاي عادي

  

  پسماندهاي عفونی بیولوژیکی

سوزانده  و یا دفن شود و سپس یا گندزدایی کلردرصد 5/0با محلول  بیوپسی جفت و نمونه مانند بیولوژیکی پسماند
 .شوند

  

                                                                 
  شدت عفونی محسوب می شوند.کلیه پسماندهاي مشکوك و تایید شده آلوده به ویروس ابوال ،پسماندهاي به  2
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 شکت

  کلر در محلولباید دو بار  روتختی و ملحفه ها. شود اسپري درصد5/0  محلول کلر سوزاندن با قبل از تختخواب تشک
  )2(. شود خیسدرصد5/0 قبل از شسته شدن و استفاده از صابون و محلول کلر دقیقه  30براي درصد 5/0

  لباس بیمار

همراه سایر سپس اتوکالو شده و  و مهر و موم شده جمع آوري می شود یک کیسه در هاي مورد استفاده بیماران لباس
  )2( .پسماندهاي عفونی مدیریت شود

  جمع آوري

کیسه  در عفونی پسماندهاي پزشکی و دیگر تیز و برنده غیر پسماندهاي پزشکی ،یکبار مصرفوسایل حفاظت فردي  همه
در  درصد5/0 کلر محلول ریختن. شودقرار داده  درب دار پسماند سطل در و جمع آوري می شود نشت ضد پسماند هاي
 می تواند عملاین  .توصیه می شود تصفیهپیش  یی وگندزدا عنوانب کردن قبل از مهر و موم پسماند کیسه هاي باالي

  )2( تجهیزات الزم پیش بینی شود.  چشم باید براي محافظت از، بنابراین باعث پخش شدن شود

کیسه را داخل کیسه زباله ) اسپري نکنید. (پاکسازي نمایید% 10تمام سطح کیسه را با دستمال آغشته به آب ژاول 
لبه کیسه را کشیده دور آن را با . عفونی که داراي عالمت مشخص است قرار دهید بشدت مخصوص دفع پسماندهاي
اسپري . (پاکسازي نمایید% 10تمام سطح کیسه دوم را نیز با دستمال آغشته به آب ژاول . چسب پهن محکم کنید

  )نکنید

حجم سیفتی باکس زودتر از یک روز پر شد  4/3در صورتیکه . کلیه سیفتی باکس ها بصورت روزانه جمع آوري گردد
 .سریعاً با سیفتی باکس دیگري جایگزین گردد

با طیف گسترده  گند  کننده ماده گندزدا با استفاده ازقبل از انتقال پسماند و جابجایی ظروف پسماند مهرو موم شده 
  )درصد 1/0کلر  درصد یا5/0به عنوان مثال پراکسید هیدروژن (زدایی شوند 

  ظروف ذخیره براي جایگزینی با ظروف پر، همیشه و به تعداد کافی در دسترس می باشد.

    نقل ونگهداري حمل و

 شده تعیین منطقه قرنطینه به ابوال ویروس به بیماري مشکوك و یامبتال  بیمار پزشکی پسماند فوظر انتقال •
 )کننده خنک دستگاهمحل نگهداري موقت مجهز به (

هاي عفونی بصورت داز سایر پسمان ابوال ویروس به بیماري مشکوك و یامبتال  بیمار پزشکی پسماند فوظر •
 )کننده خنک دستگاهمجهز به محل نگهداري موقت در(جداگانه نگهداري شود 
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  تصفیه و بی خطرسازي

با استفاده از سیستم هاي بی خطرساز پسماند پزشکی  تیز و برندهو عفونی و عفونی به شدت  پسماندهاي پزشکیکلیه 
   بی خطر می گردند. در محل بیمارستان  مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع

در صورت استفاده از هاي خونریزي دهنده بویژه ابوال  : در شرایط اضطراري و طغیان بیماري تبتوجه
پسماند بشدت عفونی با مواد  ر ساز پسماند عالوه بر پیش تصفیهبیمارستانهاي فاقد دستگاه بی خط

  نیز الزامی است . پسماند اختصاص داده شده است ریت گندزدا،استفاده از اتوکالو ي که به مدی

    دفع

 : از روشهاي زیر می توان براي دفع پسماندها استفاده نمود •

توسط . (ودبه بیماري ویروس ابوال تعیین ش مشکوك و یادر ادامه سایت هاي دریافت واحد مراقبت از بیمار مبتال 
   )وزارت کشور

 بهداشتی  دفن –الف 

 1-1,5قرار داده شوند و در عمق   )متر 2به عنوان مثال ( عمق مناسبپسماندها باید در گودال هاي مشخص با 
 شود. اندهپوش cm 15 _10به عمق با الیه اي از خاك  بعد از هر بار بارگذاري پسماند، باید .متري دفن شوند 

 زباله سوز - ب

با  د.مورد استفاده قرار گیرزباله سوز  پسماند هاشیوع بیماري براي از بین بردن  هنگامممکن است براي مدت کوتاه 
همچنین در هنگام جابجایی مواد قابل  ، بایستی اطمینان حاصل شود که همه پسماندها سوزانده می شوند.این حال

 .اشتعال و هنگامیکه از دستکش قابل اشتعال استفاده می شود، مراقبتهاي الزم صورت گیرد

 شوند. باید در یک گودال جداگانه دفنجفت و نمونه هاي آناتومی  •
 توجه : در جاهایی که زباله سوز پسماند پزشکی وجود دارد سوزانده شوند

مرتبط غیر  افرادرا باید براي جلوگیري از ورود حیوانات و  پسماندنهایی و دفع  تصفیهمنطقه تعیین شده براي  •
 )1( کنترل کرد. یا کودکان

 پسماندهاي مایع

شو می تواند در سیستم فاضالب از شست ناشی مدفوع، ادرار و استفراغ و مواد زائد مایعنظیر  ییپسماندها •
 )1( .ستنی بیشتري الزم تصفیههیچ  دفع گردند. یا گودال توالتبهداشتی 
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 در) ...، ادرار، و غیره استفراغ، مدفوع به عنوان مثال( بیولوژیکی عفونی هاي مایع پسماند همهتوصیه می شود  •
 )2( می شوند. گندزداییو  دفعکلرین درصد 5/0 محلول با ریختن بیمار توالت
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  در بیماران بستري کنترل عفونت و پیشگیري  اقدامات خالصه  -2شماره  جدول

 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات
 درب جلوي بهداشتی از موازین رعایت صحت پایش
 مداوم و مناسب استفاده تا از شود انجام بیمار اتاق

 که وارد افرادي تمام توسط فردي تجهیزات حفاظت
  کند حاصل اطمینان شوند می اتاق

مشخص کردن اتاق تکنفره ایزوله و اولویت بندي بیماران مبتال و 
 مشکوك به ویروس ابوال.

 ایجاد اتاق یا ناحیه ایزوله

براي  اختصاصیبه طور اینکه پرسنل درمانی و غیردرمانی  اطمینان از  
ان این ناحیه هستند و کارکنان بصورت آزادانه بین مراقبت از بیمار

 حرکت زمان شیوع بیماري در این مناطق و سایر قسمتهاي درمانی
 نمیکنند.

  کارکنان.محدود کردن   دهنده براي استفاده از عالمت هشدار
 اتاق جلوگیري شود. از ورود سایر افراد به

 .محدود کنید مراقبت بیماران ناحیه /همه کارکنان غیر ضروري را از اتاق

رعایت هشدار به  وسایل ارتباطی جهت و سایر  عالئماستفاده از   
محدودیت هاي بازدید کنندگان، پیام هاي ساده که براي عموم قابل 

 .فهم باشد
 از ورود سایر افراد به اتاق جلوگیري شود.

 .تعداد بازدید کنندگان و اجازه دسترسی به بیمار را محدود کنید

و بی درنگ تجهیزات در ورودي  گیاز در دسترس بودن همیش  
 .حاصل شودناحیه ایزوله اطمینان /اتاق

با دستورالعمل نحوه صحیح استفاده و  را و بازدید کنندگان کارکنان
حذف تجهیزات حفاظت فردي که از طریق آموزش و پوستر یادآوري 

 آماده نماییدمی شود، 

مطمئن شوید که تمام کارمندان و بازدید کنندگان از تجهیزات حفاظت 
 .به درستی استفاده و آن را خارج می نمایند فردي

اهمیت بهداشت  با آموزش کانکارکنان و بازدید کنندآماده  نمودن   
  هاي یادآوري کننده وزش و پوستر مآ توسطدست  

مطمئن شوید کارکنان و بازدید کنندگان بهداشت دست را مطابق با  
توصیه ها رعایت می کنند اقدامات بهداشت دست حتی وقتی تجهیزات 
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 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات
  حفاظت فردي استفاده می کنند،  باید رعایت گردد

و آموزش استفاده ضروري از سرسوزن و اشیاء آماده نمودن کارکنان    
  و استفاده از پوستر هاي  یاد آور  دادن تیز و برنده  از طریق آموزش

  ر دسترس استنکه تجهیزات براي انجام اینکار دطمینان از ایا 

  اشیاء تیز و برنده تا حد ممکنسایراستفاده از سرسوزن و  محدود کردن

مدیریت و دفع  آموزش آماده نمودن کارکنان و مالقات کنندگان با   
و پوستر هاي یادآور  دادنایمن پسماندها و البسه توسط آموزش 

  کننده
  اطمینان از اینکه تجهیزات براي انجام اینکار د ر دسترس است

  دفع ایمن سرسوزن و اشیاء تیز و برنده

مدیریت  و دفع  آموزشآماده نمودن کارکنان و مالقات کنندگان با   
و پوستر هاي یادآور  دادن توسط آموزش  ایمن پسماند ها و البسه

  کننده
  اطمینان از اینکه تجهیزات براي انجام اینکار د ر دسترس است

  پیش بینی سیستم مدیریت ایمن پسماندها و البسه 

در مورد نیاز براي خون  دیداريآماده نمودن کارکنان با آموزش   
  گیري ضروري و تست هاي آزمایشگاهی

 و رسیده تعداد حداقل به باید آزمایشگاهی هاي تست و فلبوتومی اقدامات
براي   .شود محدود ضروري درمان و تشخیص صرفاً

 در مورد زمانهاي مناسبآماده کردن کارکنان با آموزش دیداري    
براي بردن بیمار از منطقه مراقبت و با رعایت احتیاطات الزم براي 

  انتقال

تنها وقتی بیمار را از اتاق یا منطقه مراقبت  خارج کنید که آلوده به ویروس 
  آزمایشات ضروري و حیاتی  انجام  نباشد و یا  براي

تمیز  آموزش آماده کردن کارکنان و مالقات کنندگان  و مراقبین با   
  و پوستر هاي یادآور کننده  دادن کردن و پاکسازي توسط آموزش

  ر دسترس استنکه تجهیزات براي انجام اینکار داطمینان از ای

پاکسازي  محیط و تجهیزات مراقبت بیمار بطور ایمن با پیروي از توصیه 
  هاي این متن 
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  اقدامات پیشگیري  و کنترل عفونت در بیماران بستري خالصه  - 3شماره  جدول

 
 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات

 مناطق یا بیمار هاي اتاق به ورود بدو در باید درمانی سیستم کارکنان
 در  کنند استفاده شده توصیه فردي حفاظت پوشش از بالینی مراقبت
 فردي حفاظت تجهیزات مراقبت، منطقه یا بیمار اتاق از خروج هنگام
 یا موکوسی غشاي ها، چشم اینکه بدون شوند آورده بیرون دقت به باید
 این و کند آلوده باشند، عفونی توانند می که موادي با را ها لباس

  :باید تجهیزات
Ø شوند معدوم   
Ø استفاده دستورالعمل طبق مصرف چندبار تجهیزات براي 

   .شود عمل کننده تولید مجدد
Ø تجهیزات آوردن بیرون از پس فورا باید ها دست بهداشت 

  .شود رعایت

 زیر موارد به باید حداقل شوند می بیمار اتاق وارد که افرادي مامت -
Ø باشند مجهز: 
Ø دستکش 
Ø نفوذ قابل غیر و ضدآب( گان( 
Ø صورت محافظ یا عینک( چشم محافظ( 
Ø صورت ماسک 

 مورد خاص هاي وضعیت در است ممکن تر اضافه فردي حفاظت تجهیزات -
 یا استفراغ بدن، مایعات سایر خون، زیاد خیلی مقادیر مثال( شود واقع نیاز

 :)شود نمی محدود اینها به اما زیر موارد شامل ،)محیط در موجود مدفوع
Ø هم روي دستکش دو پوشیدن 
Ø مصرف بار یک کفش پوشش 
Ø پاها پوشش  

  فردي حفاظت تجهیزات

 ترجیحا بیمار اختصاصی پزشکی وسایل از بیمار بالینی مراقبت براي باید -  
 .شود استفاده )مصرف بار یک

 بیمار براي که چندبارمصرف و اختصاصی غیر پزشکی تجهیزات تمام -
  .شوند ضدعفونی و تمیز تولیدکننده دستورالعمل طبق باید شده استفاده

  بیمار مراقبت تجهیزات

 امکان حد در تیز نوك اشیاء سایر و ها سوزن از استفاده کردن محدود -  
 به باید آزمایشگاهی هاي تست و فلبوتومی تشخیصی،درمانی، اقدامات -

 .شود محدود ضروري درمان و تشخیص براي صرفاً  و رسیده تعداد حداقل
 و دربسته هاي محفظه در و شده استفاده دقت با باید تیز اشیاء و ها سوزن -

  داشت نظر در بیمار از مراقبت در باید آنچه
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 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات
  .شوند انداخته دور شدن سوراخ غیرقابل

Bi شامل AGP اقدامات از برخی - PAP ، ،القاي برونکوسکوپی 
 مجاري ساکشن و تراشه لوله کردن خارج و گذاري لوله خلط،
 چند رسپیراتورهاي با که افرادي براي بالقوه خطر علت به هوایی

 N95 مانند مصرف بار یک ماسکهاي کنند، می کار بارمصرف
  .شود می داده ترجیح

)AGPs آئروسول کننده تولید اقدامات گونه هر انجام از -  مبتال بیماران براي (
 .شود پرهیز ایبوال به

 از ناشی خطر تا کنید رعایت را احتیاطی موازین AGPs انجام صورت در -
 برسد حداقل به اقدامات دسته این اثر در ایبوال ویروس با مواجهه

 حضور آئروسول تولیدکننده اقدامات انجام طول در نباید بیمار همراهان -
 .باشند داشته

 به باید نیز حاضر درمانی بهداشتی کارکنان تعداد AGPs انجام طی در -
 .شود محدود است ضروري آنها حضور که افرادي حداقل

 منفی فشار ایزوله اتاق در ترجیحا و انفرادي اتاق یک در AGPs اقدامات -
AI هوابرد I R(  نگاه بسته باید ها درب AGPs انجام هنگام در .شود انجام (
 و ورود باید نیز آن از بعد مدتی و AGPs اقدامات انجام زمان در .شود داشته
 .یابد کاهش ممکن حداقل به اتاق خروج

 کاور گان،دستکش، از باید اقدامات این انجام حین در اتاق در حاضر کارکنان -
 را آن هاي وکناره جلو کامال که صورت محافظ یا و مصرف بار یک کفش

 .کنند استفاده N95 ماسک عینک، یا بپوشاند
 محیط آلودگی کنترل قسمت به( آن مراحل رعایت با سطوح پاکسازي انجام -

 )کنید مراجعه
 به نیاز که شخصی حفاظت تجهیزات یا چندبارمصرف تجهیزات چنانچه -

 طبق باید گردد، استفاده دارند دوباره استفاده براي مجدد شستشو
 .شوند ضدعفونی و تمیز دقت به کننده تولید دستورالعمل

 باید دارد شدید آلودگی که مصرفی چندبار تجهیزات با کار و آوري جمع -
  گیرد صورت دیده آموزش افراد توسط

  آئروسول تولیدکننده فرآیندهاي
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 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات
 یا آب و صابون با توان می را درمانی مراکز در ها دست بهداشت
 ظاهر اگر .داد انجام الکل پایه بر کننده ضدعفونی مواد از استفاده
 باید کننده ضدعفونی مواد جاي به باشد کثیف بوضوح ها دست
  .گردد استفاده صابون و آب از ابتدا

 :کنند رعایت همیشه را دست بهداشت باید بهداشتی کارکنان -
 آلوده توانند می بالقوه که موادي و بیمار با تماس هرگونه از بعد و قبل -

 باشند.
 جمله از فردي محافظت تجهیزات آوردن بیرون هنگام در و پوشیدن از پیش -

 ها دستکش
 براي کافی وسایل که نمایند حاصل اطمینان باید بیمارستان مسئولین -

  دارد قرار آنها دسترس در کارکنان دست بهداشت

  دست بهداشت

 محیط ضدعفونی براي توان می )ژاول آب( سدیم هیپوکلریت از
  .نمود استفاده

 بالقوه مواد با احتیاط با کردن کار و محیط دقیق پاکسازي و ضدعفونی -
 بدن سایرترشحات و مدفوع استفراغ، عرق، خون، .است مهم بسیار عفونی
 .هستند عفونی بالقوه مواد جمله از هایی مثال

 تجهیزات از باید دهند می انجام را ضدعفونی و محیط پاکسازي که کارکنانی -
 دیگر حفاظتی وسایل از نیاز صورت در .کنند استفاده شده توصیه فردي حفاظت

 .نمایند استفاده نیز )پاها ساق و کفش پوشاننده روکش(
  عینک) مراهه به ماسک از استفاده یا صورت، محافظ( صورت از محافظت -

 وجود عفونی بالقوه ترشحات پاشیدن امکان که کارهایی انجام هنگام در باید
 .گیرد انجام دارد،

 و عفونی ضد مواد تولیدکنندگان هاي دستورالعمل استاندارد مراحل از -
 :کنید پیروي زیر موارد ضدعفونی یا و پاکسازي براي گندزدا
Ø تجهیزات و محیطی سطوح 
Ø ها لباس و منسوجات 
Ø ظروف و خوردن غذا وسایل  

  محیطی عفونت کنترل

 وارد که تزریقی داروهاي هاي محفظه یا تزریق تجهیزات هرگونه
 شود می بیمار درمان مخصوص فضاي یا اتاق
 معدوم استفاده از پس و شده داده اختصاص مریض همان به باید

  مطمئن تزریق انجام  .دهند انجام الزم استانداردهاي رعایت با را مطمئن تزریق باید درمانی مراکز
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 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات
  .گردند
 آن به اما است زیر موارد شامل شود گرفته نظر در باید که مواردي
  :شود نمی محدود
Ø ایبوال بیماري عالئم تداوم 
Ø بیماري عالئم پایان زمان 
Ø موازین احتیاطی به نیاز که همزمانی هایی وضعیت سایر 

   )دیفیسیل کلستریدیوم سل، مثل( دارند ویژه
Ø آزمایشگاهی مناسب اطالعات به دسترسی سرعت  

 که باشد متفاوت شده توصیه احتیاطات دوره است ممکن بیمار هر به بسته
  دارد گوناگونی موارد به بستگی

 کنترل موازین رعایت براي الزم زمان
  عفونت

 با بالینی مناسب برخورد و پایش براي هایی سیاست باید ها بیمارستان -  
 .بگیرند نظر در اند داشته بالقوه مواجهه که کارکنانی

 در کارکنان براي را بیماري علت به مرخصی هاي سیاست باید ها بیمارستان -
 .بگیرند نظر

 هاي سیاست از استثنا، بدون ،کارکنان تمام اینکه از اطمینان حصول -
 .هستند آگاه بیمار از ناشی مرخصی

 با مخاطی تماس یا شده زیرپوست به آلوده سوزن فرورفتن دچار که افرادي -
 به مشکوك بیمار از عفونی بالقوه دفعی مواد ترشحات، بدن، مایعات خون،
 :باید اند داشته ایبوال
Ø با را شده مواجه پوست سریعا و بردارند کار از دست لحظه آن در 

 با باید )چشم ملتحمه مثل( مخاطی غشاهاي .بشویند آب و صابون
 شسشت دقت به چشم شوي شست هاي محلول یا آب زیاد مقادیر
 شود شو
Ø براي مواجهه از پس مدیریت خدمات به دسترسی و ارزیابی براي 

HI مثل( ها پاتوژن تمام V ، هپاتیت C بهداشتی ناظر با فورا )... و 

 بالقوه که مواجهه مدیریت کارکنانی و پایش
  اند داشته به ایبوال مشکوك با بیمار
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 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات
 .بگیرید تماس شغلی یا

 استفراغ، عضالنی، درد یا شدید ضعف تب، ناگهانی بروز که درمانی کارکنان -
 به مبتال بیمار با نشده حفاظت مواجهه از پس خونریزي عالئم هر یا اسهال
 تماس زمان در شده توصیه فردي محافظت تجهیزات نپوشیدن مثال( ایبوال

 :باید اند داشته )بدن مایعات یا خون با مستقیم تماس یا بیمار با
Ø کنند خودداري کار ادامه از فورا 
Ø دهند اطالع خود مسئول ناظر به 
Ø دهند انجام الزم پزشکی بررسی سریعا 
Ø نمایند رسانی اطالع استان بهداشتی مرکز به 
Ø براي کنندگی الوده خطر که نشده حاصل اطمینان که زمانی تا 

 )استعالجی مرخصی( شوند منع کار ادامه از باید ندارند دیگران
 به مبتال بیمار با شده غیرمحافظت برخورد که عالمت بی کارکنان براي -

 با تماس زمان در مثال( اند نپوشیده فردي محافظت تجهیزات و داشته ایبوال
 :باید )بدن مایعات یا خون با مستقیم تماس یا بیمار
Ø جمله از( گیرند قرار پایش آن دنبال به و پزشکی بررسی مورد 

 .)مواجهه آخرین از پس روز 02 تا روز در دوبار تب گیري اندازه
Ø کادر با منظم تماس براي بیمارستان در هایی سیاست اتخاذ 

 بیماري اولیه عالئم بروز تا )روز در دوبار( یافته مواجه درمانی
 درجه و شود شناسایی ممکن زمان اولین در و گردیده بررسی
 نمایند ثبت و گیري اندازه را وي بدن حرارت

 شود، ثبت و بررسی روز در دوبار بدن حرارت درجه که صورتی در -
 و بیمارستان هاي سیاست به توجه با و خاص شرایط در است ممکن
  .دهد ادامه خود کار به یافته مواجه فرد بهداشتی، مسئوالن با مشورت
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 فعالیت روش اجرا  سایر توضیحات
 مبتال بیمار بستري دوران درطول و قبل که کنندگانی مالقات -

 سایر براي عفونت بالقوه منبع اند بوده او با تماس در ، ایبوال به
 .هستند وکارکنان کنندگان مالقات بیماران،

 تماس راه از بیماري انتقال احتمال مورد در بیمار، بهبودي از پس  -
 .شود داده آموزش تناسلی ترشحات و جنسی

 گردد جلوگیري بیمار اتاق به کنندگان مالقات ورود از -
 توجه با باید بیمار، بستري محل اتاق در همراهان ورود نظر از استثنا موارد -

 نقش بیمار حال بهبود در که همراهانی براي صرفاً  بیمار، هر شرایط به
 شود گرفته نظر در کنند می ایفا مهم

 میزان بررسی و کنندگان مالقات سالمتی کننده تهدید خطر ارزیابی  -
 احتیاطی موازین رعایت در همراهان توانایی

 از پیش( شد خواهند بیمار اتاق وارد که همراهانی به دستورالعمل ارائه  -
 روش و اهمیت و دست بهداشت اصول خصوص در )بیمار اتاق به ورود

 حفاظت تجهیزات از استفاده ، آلوده بالقوه سطوح با تماس کردن محدود
 )فردي

 سالن و بیمار اتاق به محدود باید بیمارستان در همراهان آمد و رفت  -
 .باشد است متصل بیمار اتاق به بالفصل که استراحت

 بیمار همراهان آموزش و پایش مدیریت،
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  پیام هاي کلیدي 

  در مراقبت هاي بهداشتی به کار برده میشوند: پیام هاي کلیدي که براي پیشگیري و کنترل عفونت

Ø  استاندارد در هنگام ارائه مراقبت به همه بیماران مبتال بدون در نظر اقدامات احتیاطی تقویت و کاربرد دقیق

 گرفتن عالئم و نشانه هاي آنها

Ø  تایید شده در اتاق یک نفره ایزوله و یا گروهی و محدود کردن آنها در مناطق خاص، جداسازي موارد مشکوك یا

در حالیکه موارد مشکوك و تایید شده از هم جدا نگه داشته می شوند. مطمئن شویم که دسترسی به این 

 مناطق و تجهیزات محدود شده است.

Ø  ت از بیمار آلودهبراي مراقب اختصاصیدرمانی و غیر درمانی کارکنان  استفاده از 

Ø  بازدید کنندگان و کارکنان مراقبت هاي مطمئن شوید که قبل از ورود به اتاق و محوطه ایزوله بیماران، همه

را مطابق دستورالعمل رعایت  استفاده می کنند و بهداشت دست حفاظت فرديبهداشتی با دقت از تجهیزات 

کش، گان، چکمه یا کفش بسته همراه با روکش می کنند. حداقل وسایل تجهیزات حفاظت فردي شامل: دست

 کفش ( و ماسک و وسیله حفاظتی از چشم در برابر پاشیده شدن)

Ø  پسماندهاي تیز و برندهو مدیریت  خون گیرياطمینان از ایمنی تزریق و روش. 

Ø ،لباسها و ، و مدیریت سطوح و تجهیزات آلودگی زدایی اطمینان از پاکسازي منظم و دقیق محیط زیست

 سماندها مطابق دستورالعمل فوقپ

Ø هنمونه آزمایشگاهی از بیماران مشکوك یا تایید شد تهیه روند اطمینان از 

Ø  برايپس از معاینه و آماده سازي  مبتالشده مشکوك یا تایید  انسانی بیمارانبقایاي حمل جسدها یا اطمینان از 

 مطابق دستورالعملدفن 

Ø  با خون و  سبهداشتی و هر فردي که در تما مراکز کارکنانمراقبت و در صورت لزوم ایزوله کردن  ،فوريارزیابی

  )1بوده است( مایعات بدن بیماران مشکوك یا تایید شده
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  اقدامات احتیاطی در تماس با اجساد آلوده

مقدار بسیار زیادي ویروس دارد. خونریزي عالمت معمول این  فوت شده استبه واسطه ابوال که فردي  جسد - 
بیماري پیش از مرگ است. افرادي که جسد را آماده کرده و در تماس با خون یا مایعات دیگر بدن او قرار 

    گیرند.خطر ابتال به این بیماري قرار می معرضبیشتر از سایر افراد گیرند می
  روشی بی خطر به شرح ذیل آماده کنند: کارکنان بیمارستان باید جسد را به - 
  افرادي که با جسد در ارتباط هستند باید از تجهیزات  کامل حفاظت فردي استفاده نمایند. - 
 ممکن دفن گردد.د جسد فرد مبتال در کمترین زمان بای - 

 فوت، تایید از پس بالفاصله بیمار شود می ،توصیه جسد با تماس طریق از بیماري انتقال باالي خطر به توجه با - 

 از باید مخصوص کیسه داخل به متوفی انتقال مسئول افراد. دهند قرار اجساد مخصوص کیسه در را جسد حتما
 .نمایند استفاده کامل فردي حفاظت تجهیزات

حفاظت  الزم آموزشهاي دریافت باشند، ضمن داشته را جسد مشاهده تقاضاي متوفی فرد فامیل که صورتی در - 
  .است پذیر امکان جسد مشاهده تماس، گونه هر عدم و فردي

 که ویژه اي اقدامات اهمیت و مراسم بعضی انجام عدم دالیل و موضوع اهمیت خصوص در بیمار خانوادة به - 
 .شود داده توضیح انجام می گیرد

  غسل دادن جنازه ممنوع می باشد  - 

  جنازه کردن آماده

 دستکش از استفاده قبیل از بیماران جداسازي هنگام در الزم اقدامات همانند احتیاطی اقدامات میشود توصیه  - 
  .گیرد قرار نظر مورد رویی) الیۀ دستکش( دوم جفت بعنوان الستیکی ضخیم

 را به جسد و اطرافش بپاشند.درصد   0/ 5 پرکلرینمحلول   - 

را به کیسه جنازه  درصد 0/ 5 پرکلرینجسد را در کیسه مخصوص جنازه قرار داده و محکم ببندند. محلول   - 
 بپاشند.

 پرکلریناگر کیسه مخصوص جنازه در دسترس نیست، جنازه را در پارچه کتانی دو الیه آغشته به محلول   - 
را به کیسه  کلرمحلول  یا با نوار چسب پالستیکی کامال ببندند. را بپیچندپیچیده، سپس کامال نایلون درصد 5/0

 ( استفاده از تابوت چوبی ممنوع می باشد)ت در آن قرار دهند.جنازه پاشیده و اگر تابوت در دسترس اس

رعایت احتیاط هاي ایمنی در طول سفر وجسد را در کمترین زمان ممکن به محل خاکسپاري منتقل کرده  - 
  گردد

 احتیاط هاي جداسازي تا زمانی که جنازه به محل دفن می رسد بایدکماکان انجام شود.  - 
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در این  را با هدف ایمنی و جلوگیري از هر گونه تماس تصادفی که ممکن است کوتاه ترین راه هاي پیشنهادي - 
 مدت اتفاق افتد در نظر بگیرند

، استفاده  که در هنگام حمل و نقل جنازه، آن را لمس یا حمل می کنند باید از پوشش هاي محافظافرادي   - 
  کنند

 بپوشد.نیست پوشش محافظ  توجه: اگر راننده با جنازه تماس ندارد الزم

براي هرگونه تماس تصادفی با بدن یا مایعات بدن همراه درصد  0/ 5 پرکلرینظرف یا افشانه محتوي محلول   - 
  تمیز کردن در وسیله نقلیه هم می توان استفاده نمود.گندزدایی و باشد. از آن براي 

  آماده کردن محل دفن

 متر باشد. 2باید دست کم محل دفن عمق  - 

محدود  فوت شده توضیح داده شود که مشاهده جنازه امکان پذیر نیست و سعی شود که دلیلبراي خانواده فرد  - 
 کردن مراسم خاك سپاري به افراد خانواده متوفی بیان شود.

 وسیله نقلیه پس از حمل جسد گندزدایی

 می کند باید پوشش محافظ به تن کند. گندزداییفردي که وسیله را  - 

سپس  دقیقه گندزدایی نمود 10 با زمان تماس 0/ 5ان با محلول پرکلرین وسیله نقلیه حمل جسد را می تو - 
  .و اجازه داده شود که در معرض هوا خشک شود شسته شودوسیله را به خوبی با آب 

 )3. (کلیه فرآیند عملیاتی باید تحت نظارت معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شود - 

  
راهنما در حال حاضر بر مبتنی بر شواهد در دسترس علمی اقدامات کنترل عفونت و پیشگیري شامل در این 

  و دستورالعمل هاي مورد بررسی است و تغییر اطالعات به روز خواهد شد.
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   1ضمیمه 
  روش تهیه محلول هاي کلر براي گندزدایی محیط

  استفاده از مایع سفید کننده  1مثال 

 کلر موجود در مایع سفید کننده با غلظت هاي مختلف موجود است 

 با استفاده از فرمول زیر می توان غلظت مورد نظر را تهیه نمود :

درصد کلر موجود در مایع سفید کننده 
درصد کلر مورد نظر  − 1 = از مایع سفید کننده  ∗  کل آب مورد نیاز براي هر قسمت 

  

  * *در صد 5/3صد از ما یع سفید کننده نیم  در مثال: روش تهیه محلول کلر 

 3.5%0.5% − 1 =  6 قسمت آب براي   یک قسمت محلول سفید کننده 

 

  در صد بدست آید 0,5قسمت آب اضافه شود تا محلول کلر  6ر صد به  5/3 کنندهبنابر این باید یک قسمت سفید 

  ازه گیري استفاده می شود*واحد قسمت می تواند اونس ، لیتر یا گالن باشد یا هر ظرفی که براي اند

** در کشورهایی که محصوالت فرانسه موجود است مقدار کلر فعال معموال بصورت در جه کلروم بیان می شود یک 
  در صد کلر فعال است. 0,3درجه کلروم برابر با 

  استفاده از پودر سفید کننده 2مثال 

کننده براي مخلوط کردن با هر لیتر آب از فرمول زیر اگر از پودر سفید کننده استفاده می شود محاسبه مقدار سفید 
  استفاده می شود :

درصد کلر مورد نظر 
∗ درصد کلر پودر سفید کننده 1000 =   مقدار مورد نیاز پودر کلر به گرم براي هر لیتر آب

  کلر فعال : %35در صد از پودر هیپوکلر یت کلسیم محتوي  0,5براي ساختن محلول کلر  :مثال
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  . %  % ∗ 1000 = 0.0143 ∗ 1000 = 14.3   

  

  در صد بدست آید 0,5گرم پودر هیپوکلریت کلسیم در هر لیتر آب حل شود  تا محلول کلر  14,3بنابر این  باید 

  وقتی پودر سفید کننده استفاده می شود محلول کلر حاصل احتماال کدر (شیري رنگ ) می شود  

  فرمول تهیه محلول رقیق شده  از یک محلول غلیظ - 3مثال 

  

درصد غلیظ   = (H2O)   (TP  )کل قسمت 
− درصد رقیق 1   

 درصد : 5در صد از محلول غلیظ  0,1مثال  تهیه محلول رقیق 

49=1-50 =   %  . % − 1 ) =O2(H   )TPکل قسمت   (  

  

 قسمت آب جوشیده (اگر الزم است آب فیلتر شده ) 49یک قسمت محلول غلیظ و اضافه کردن آن به 

) 5و  1( 
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  2ضمیمه 
  اتاقهاي ایزوله

  

  اتاق ایزوله

یک اتاق با تهویه و نگهداري مناسب بویژه براي . بیمار عفونی می تواند محیط اطراف خود را بطور ناخواسته آلوده نماید
به  )بیمار(پیشگیري از تماس مستقیم و غیر مستقیم همچنین بمنظور کاهش خطر میکروارگانیسم هاي هوابرد از منبع 

  .که در اصطالح پزشکی اتاق ایزوله نامیده می شود استسایر بیماران مستعد و اشخاص دیگر در بیمارستان مهم 

  انواع اتاق ایزوله

  ٤(PE)محیطیایزوله اتاق ) 2 (AII) ¤ تنفسی ي اتاق ایزوله ) 1: دو نوع اتاق ایزوله وجود دارد

  تنفسیاتاق ایزوله : 6-4-1-1

اشاره  ،میکرون انتشار می یابند 5به جداسازي بیماران آلوده به ارگانیسم هایی که از طریق قطرات ریز با قطر کمتر از  
و بخش هاي عملکردي مانند واحد ) بزرگساالن، اطفال و نوزادان(واحد مراقبت ویژه مانند دیگر ي بخش ها . می نماید

اتاقهاي ایزوله تنفسی براي به . گردد در آنها وجود دارد نیز شامل مین بیمارابرونوسکوپی و اتاقهاي که خلط تنفسی 
خطر عفونت از طریق مسیر هوابرد تابعی از . حداقل رساندن انتقال هوا از اتاقهاي ایزوله به دیگر اتاقها ساخته می شود

  .شده کاهش می یابدغلظت ذرات بوده و با کاهش غلظت ذرات شانس عفونت و از این رو تعداد بیماران آلوده 

   محیطی ایزوله اتاقهاي: 6-4-1-2

به عنوان مثال ابتال به ایدز یا سندرم نقص (بیمارانی که مکانیسم سیستم ایمنی بدنشان به دلیل اختالالت ایمونولوژیک
یا درمان سرکوب ) آمفیزم یا نارسایی قلبی ،مانند دیابت، سرطان، شیمی درمانی(، بیماریهاي مزمن )ایمنی مادرزادي

و بخصوص ) سیستو کسیک، داروهاي ضد درد، یا استرویید ها د تابش، پیوند عضو، شیمی درمانی مانن( کننده ایمنی 
  بیمارانی که تحت پیوند سلول هاي بنیادي خونساز قرار گرفته باید در اتاق ایزوله محیطی بستري گردند.

این بخش ها به تعداد تعویض هوا . فشار مثبت داشته باشد نسبت به اتاقهاي مجاور باید ایزوله محیطیاتاق  •
و تمام هواي مورد نیاز از طریق عبور هوا از فیلتر هپا شته نیاز دا) تعویض در ساعت 12ساوي بیشتر و م(فراوان 
  .گرددمیتامین 

                                                                 
3 Airborne Isolation Room 
4 Protective Environment Room 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



   راهنماي اقدامات بهداشت محیط درخصوص تب هاي خونریزي دهنده با تاکید بر بیماري ابوال

36 
  

بیشتر و (باید در فشار منفی نگهداري گردد و این بخش ها به تعداد تعویض هوا فراوان  تنفسی اتاق هاي ایزوله •
تخلیه از آن بدون بازچرخش در بخش، به خارج ي اتاق تمام هوا باید نیاز دارند و) تعویض در ساعت 12مساوي 
  .گردد

درب اتاق باید خود بخود بسته، جهت اطمینان از تامین فشار مثبت یا منفی در اتاق هاي ایزوله محیطی و تنفسی، 
دیوارها، پنجره ها، سقف، کف و کلیه قسمتهاي نفوذي باید درزگیري گردد. همچنین اختالف فشار اتاق و راهرو توسط 
کارشناس بهداشت محیط بیمارستان بررسی و ثبت گردد. توضیحات کامل درباره ویژگی هاي مهندسی اتاق هایایزوله 

  ر آورده شده است.تنفسی و محیطی در بند زی

  روشهاي کنترل عفونت هاي محیطی بخش هاي حساس بیمارستان 

براي جداسازي ایزوله تنفسی و اتاقهاي   قهاي عمل، اتاقهاي ایزوله محیطیتوجه ویژه به تهویه بخش هایی مانند اتا
 و غیره... زونا، ویروس سرخک)(نظیر بیماریهاي که دلیل آن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس،  بیماران با عفونت هاي هوابرد

 آورده شده است. زیردر جدول شماره  مارستانیب ژهیو يدر بخش ها هیاز مشخصات تهو يخالصه اباید گردد. 

مشخصات تهویه در بخش هاي ویژه بیمارستان جدول  

£اتاق مراقبت ویژه اتاق ایزوله محیطی اتاق ایزوله تنفسی+ مشخصات اتاق پیش ورودي  
 ایزوله

عملاتاق   

 مثبت مثبت یا منفی مثبت، منفی یا خنثی مثبت منفی فشار هوا
بار در  6بیشتر و مساوي  تغییر هوا در اتاق ها

ساعت براي بیمارستانهاي 
 12موجود و بزرگتر و مساوي 
د و بار براي بیمارستانهاي جدی

 بازسازي شده

بزرگتر و مساوي 
بار در ساعت  12  

بار در  6بیشتر و مساوي 
 ساعت

بزرگتر و مساوي 
بار در ساعت10  

بزرگتر و مساوي 
بار در ساعت  15  

¶درزگیري  بلی بلی خیر بلی بلی 
درصد 90  تامین فیلتراسیون درصد++ 97/99   90بزرگتر و مساوي  

 درصد
 90بزرگتر و مساوي 

 درصد
درصد 90  

امکان چرخش مجدد 
 هوا به اتاق 

 بلی خیر بلی بلی خیر

  + شامل واحد برونکوسکوپی 
  ) براي تعداد زیادي از بیماران دچار نقص ایمنی ترجیح داده می شودICUفشار مثبت و فیلترهاي هپا در بعضی از بخش هاي مراقبت هاي ویژه( £

  حداقل نفوذ براي کنترل تهویه: مناسب براي پنجره ها، درب هاي بسته و اتصاالت سطح
  میکرون) 3/0درصد از ذرات  97/99ن استفاده( فیلتراسیون هپا ++ فیلتر اسپور قارچ در مکا

  
  
  

 ایزوله محیطی  اتاق
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اگرچه آرایش و ویژگیهاي اتاق ایزوله محیطی در بیمارستانها متفاوت است، ولی این اتاق براي بیماران با خطر عفونت  
هواي این اتاق ها باید موارد ذیل انجام  جهت کاهش تعداد اسپورها در. باال، و بیماران دچار نقص ایمنی بکار می رود

  :گردد
(محل ورود هوا به فیلتراسیون هواي ورودي با استفاده از فیلترهاي هپا مرکزي یا استفاده از فیلتر در نقطه مصرف - 1 

  ئاخل اتاق)
 شکل( )سمت بیروناز منبع به سمت دیگر اتاق، در راستاي مریض و به (استفاده از اتاقهاي با جریان هواي جهت دار - 2 

  ) زیر
  پاسکال نسبت به راهرو 5/2تامین فشار هواي مثبت  -3
فشار مثبت در  دیاگرام کلی تهویه براي اتاق با. بار تعویض هوا در ساعت 12اتاق هاي درزگیري شده و تهیه حداقل -4

عنوان ب( و از طریق ابزار بصري جهت جریان هوا در پیش ورودي این اتاقها باید ترجیحا روزانه. آورده شده است زیرشکل 
  .آزمایش و تایید گردد) مثال لوله هاي دود، نوارهاي باریک

  
  )2( نمونه اي از اتاق با فشار مثبت براي محافظت از میکروبهاي محیطی منتقله از هوا

  
موارد استفاده ار اتاق هاي با فشار مثبت شامل اتاق بیماران داراي نقص ایمنی و بیمارانی که پیوند سلولهاي بنیادي 

بیمارانی که مکانیسم سیستم ایمنی بدنشان خونساز یا پیوند عضو انجام داده و همچنین اتاقهاي عمل ارتوپدي می باشد. 
دچار نقص هست، بیماریهاي  )ابال به ایز یا سندرم نقض ایمنی مادرزادي به علت اختالالت ایمونولوژیک (بعنوان مثال

د تابش، مانن(مزمن(مانند دیابت، سرطان، شیمی درمانی، آمفیزم یا نارسایی قلبی) یا درمان سرکوب کننده ایمنی بدن 
که تحت پیوند سلول  و بخصوص بیمارانی) سیستو کسیک، داروهاي ضد درد، یا استرویید ها پیوند عضو، شیمی درمانی 

، ICU  ،NICUنظیر  مراقبت ویژهبخش هاي  هاي بنیادي خونساز قرار گرفته باید در اتاق ایزوله محیطی بستري گردند.
اتاق احیا، اتاق تروما، اتاق زایمان، شیرخوارگاه، اتاق آماده سازي محیط کشت در آزمایشگاه و انبارهاي استریل و 

  د داراي فشار مثبت باشند.نگهداري ملحفه تمیز نیز بای
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  )فشار مثبت(ایزوله محیطیاتاق  یمهندس يها یژگیو 
  :اتاق فشار مثبت عبارتند از یمهندس يها یژگیو
  )جریان هواي خروجی هوا نسبت به تامین بیشتر(فشار مثبت -1
  پاسکال با راهرو  8ایده ال ) پاسکال 8الی  5/2(رنج اختالف فشار -2
  فوت مکعب در دقیقه در منبع در مقابل خروجی 125 هوا باالتر ازاختالف حجم جریان  -3
  جهت جریان هواي تمیز به کثیف  -4
  بار در ساعت در اتاق  12تعویض هوا بزرگتر و مساوي بیش از  -5
  برگشت جریان هوا فقط در صورتیکه دوباره فیلتر شود  - 6

خاصیت ضد . در بیمارستان را دارند بسیار معمول شده است استفاده از مواد ساختمانی که توانایی از بین بردن قارچها
 . قارچی ترکیبات با پایه مس اثبات و اغلب در چوب و رنگ بکار می روند

  اتاق ایزوله تنفسی
هر مرکز . وجود حداقل یک اتاق ایزوله براي بستري بیماران مبتال به عفونت هاي منتقله از هوا در بیمارستان الزامی است

از جمله موارد استفاده از این اتاقها براي . درماتی از جمله مرکز سیار نیز باید داراي اتاق ایزوله تنفسی باشد بهداشتی،
  .بیمارن مبتال به سل و آبله مرغان می باشد

  ویژگی هاي مهندسی اتاق هاي ایزوله تنفسی 
  ویژگیهاي مهندسی اتاقهاي ایزوله تنفسی عبارتند از:

اتاقهاي با فشار منفی باید با استفاده از مانومتر یا لوله هاي دود و نوارهاي باریک در اتاق با درب  جهت جریان هوا در - 1 
  . هاي بسته بررسی گردد

بار براي بخش هاي تحت بازسازي یا  12بار تعویض هوا در ساعت براي تاسیسات موجود و بیشتر یا مساوي  6حداقل  -2
  ساخته شده فراهم گردد.جدید 

مانند اتاقهاي ایزوله محیطی باید  .باشد ه هوا بصورت مستقیم به فضاي خارج از بیمارستان در صورت امکانتخلی -3
با یا بدون اتاق  هاي زیراتاق هاي ایزوله می توانند مانند شکل . تعداد تعویض هوا در ساعت بطور دقیق مشخص گردد

  .طراحی گردند) پیش ورودي( انتظار
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  نمونه اي از اتاق فشار منفی براي اتاقهاي ایزوله تنفسی 

  

  
 نمونه اي از اتاق ایزوله تنفسی با اتاق پیش ورودي(انتظار) و اتاق انتظار خنثی

  
که بازچرخش هوا به اتاقهاي ایزوله اجتناب ناپذیر باشد، فیلترهاي هپا باید در کانال خروجی سیستم تهویه عمومی  زمانی

المپ هاي ماوراء بنفش نیز می توان در کانالها بعنوان روش کمکی براي فیلتراسیون هپا عالوه بر این از . نصب گردند
 يدرمان، اتاقها ياتاقها. استفاده نمود. اما استفاده از این المپ ها نمی تواند و نباید به تنهایی جایگزین فیلتر هپا گردد

بخش هاي دیگر مانند بخش اورژانس، ایزوله تنفسی را داشته باشند.  ی نیز باید شرایط اتاقو کالبد شکاف یبرونوسکوپ
واحد مراقبت ویژه (بزرگساالن ، اطفال و نوزادان) و بخش هاي عملکردي مانند واحد برونوسکوپی و اتاق هایی که خلط 
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انبار ملحفه کثیف و واحد فیزیوتراپی و هیدرو تراپی، اتاق و  تنفسی بیماران در آنها وجود دارد نیز شامل می گردد.
شوتینگ زباله، اتاق آلودگی زدایی، اتاق استقرار دستگاههاي استریل، توالت و حمام، رختکن، اتاق اتوپسی، اتاق تاریک، 
فضاي عمومی آزمایشگاه، واحد رختشویخانه و اتاق فلوروسکوپی با اشعه ایکس فضاهایی هستند که به دلیل آلوده بودن 

 فی باشد.باید فشار هواي آنها من

  اتاق فشار منفی یمهندس يها یژگیو
  مشخصات مهندسی اتاق فشار منفی شامل: 

  فشار منفی(خروجی بیشتر نسبت به حجم هواي ورودي) - 
  اینچ) 01/0پاسکال( 5/2اختالف فشار  - 
  فوت مکعب در دقیقه خروجی نسبت به ورودي 125اختالف حجم جریان هوا بیشتر از  - 
  کثیفجریان هواي تمیز به  - 
بار تعویض براي  6بار در ساعت براي بیمارستانهاي جدید یا بازسازي شده،  12تعویض هوا بیشتر و مساوي  - 

  ساختمانهاي موجود
  تخلیه جریان هواي خروجی مستقیما به بیرون اتاق و در صورت بازچرخش باید بوسیله فیلترهاي هپا تصفیه گردد - 

ده از حفاظ تنفسی براي کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و عیادت کنندگان یکی از اجزاي اتاق ایزوله تنفسی استفا
). اقدامات پیشنهادي براي محافظت تنفسی بستگی به نوع بیماران مبتال به 2زمانیکه وارد این اتاقها می شوند، می باشد(

  عفونت هاي هوابرد و خطر آن دارد. 
ایزوله محیطی (بعنوان مثال بیماران پیوند سلولهاي بنیادي خونساز  که نیاز بهدامات اضافی براي مدیریت بیماران اق
٥HSCT و بطور همزمان داراي عفونت هاي هوابرد هم می باشند مورد نیاز است. براي درمان این نوع از بیماران یک (

  ) در ساختمان هاي جدید و بازسازي شده مورد نیاز است.(شکل زیر (انتظار) اتاق پیش ورودي

                                                                 
5 Hematopoietic stem cell transplantation  
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شکل اول براي بیمارانی که فقط بیماري عفونی منتقله از هوا و شکل دوم و سوم الگوي جریان هوا را براي بیماران  - 
  دچار نقص ایمنی با بیماري عفونی منتقله از هوا نشان می دهد. 

  یزوله دارد.ي شده در اتاق ااختالف فشاري یک اتاق انتظار می تواند مثبت یا منفی باشد که بستگی به مریض بستر
  ک محفظه غیر قابل نفوذ عمل نماید.یک اتاق پیش ورودي می تواند بعنوان ی

اگر اتاق انتظار نسبت به اتاق بیمار داراي فشار مثبت باشد کارکنان نیازي به ماسک پیش از ورود به اتاق انتظار 
  )1(باال: هوا در ساعت داشته باشد) (بار تعویض  10ندارند(البته اگر هوا بطور مستقیم به بیرون تخلیه و حداقل 

زمانیکه یک اتاق انتظار فشار منفی نسبت به اتاق ایزوله و راهرو داشته باشد کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی باید پیش 
از یک ). اگر یک اتاق ایزوله با یک اتاق انتظار در دسترس نیست باید 3از ورود به اتاق انتظار ماسک استفاده نمایند(پایین:

فیلتر هپا گرید صنعتی و قابل حمل براي افزایش تعداد تعویض هوا در ساعت استفاده گردد. عالوه بر این باید یک منبع 
 هواي تازه براي دستیابی به میزان تغییرات مناسب هوا موجود باشد. هواي آزاد ورودي باید از فیلتر هپا عبور داده شود.

)9( 
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