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 :مقدمه

 اي ويژه هاي ازحساسیت شودکه مي محسوب ودرمان بهداشت حوزه در بسیارمهم مباحث ازمحیط  بهداشت

 :شود مي تعیین وي بر محیط دو تاثیر با ملت هر  جامعه هر در فرد هر بهداشت و سالمت وضعیتبرخوردار مي باشد 

 .وي پیرامون محیط ديگري و فرد خود داخلي زيست محیط يکي

 باشد مي ناپذير انکار امري اصول اين با کارکنان اولیه آشنايي لزوم بیمارستان، در محیط بهداشت اهمیت به توجه با

 و درماني هاي بخش کلیه اختیار در و تهیه حضرت رسول)ص( بیمارستان کارکنان جهت محیط بهداشت کتابچه لذا

 . گیرد مي قرار درماني غیر

 

 : محیط بهداشت مهندسی تعریف

  دارد بیمارستاني هاي عفونت گسترش و ايجاد در مهمي نقش بیمارستان محیط

 زائد مواد ودفع ،حمل فاضالب, ،آب هوا عمل، اتاق غیردرماني، و درماني بخشهاي کلیه فضاي : شامل محیط .

 .باشد مي وآشپزخانهCSR ،رختشويخانه،

 نحوي به که محیط از عواملي کنترل :از عبارتست  WHO جهاني بهداشت سازمان تعريف طبق محیط بهداشت

 بهداشت و "انسان سالمتي "مؤکد طور به محیط بهداشت .دارد تاثیر انسانها رواني و روحي جسمي، سالمت بر

 به را ها سیستم اکو سالمتي حفظ و زيست محیط کیفیت و کند مي پیگیري خود اصلي هدف عنوان به را مردم

 .دهد مي قرار توجه مورد مستقیم غیر طور

 جهت ، ها آلودگي انواع از عاري و سالم محیطي به دستیابي : محیط بهداشت مهندسي هدف نهايت در و

 در محیط بهداشت رعايت ودستاورد باشد مي رواني و روحي ، جسمي سالمت از انسان کامل برخورداري

 :از عبارتست بیمارستان

 : از انتقال چرخه قطع بوسیله بیمارستاني عفونتهاي کنترل و پیشگیري

 ومراجعین کارکنان ، بیمار به محیط 1 -

 بیمار به بیمار 2 -

 بیماران به مراجعین و کارکنان 3 -

 جامعه سطح به بیمارستان 4 -

 

 



 

 

 
 
 

 : شغلی سالمت و بهداشت تعریف

 .آنهاست روان و جسم سالمت حفظ و بیماري از کارکنان داشتن نگه مصون معناي به بهداشت : ايمني و بهداشت

 عوامل اين .است کاري حوادث و رخداد هرگونه به مربوط آسیبهاي از کارکنان کردن محافظت معناي به ايمني

 واثربخشي وري بهره کنند مي کار ايمن محیطي در و برخوردارند سالمتي از که کارکناني زيرا است، اهمیت حائز

 . داشت خواهند باالتري

 خطر به را آنان سالمتي تواند مي که مضري عوامل از را انساني منابع :که است شرايطي تأمین :کار محیط ايمني

 که باشد مي سازمان باالي سطوح مديران عهده به کار محیط سازي ايمن عمده مسئولیت .دارد مي مصون اندازد،

 .آورند مي فراهم را انساني نیروي از بهینه ،استفاده شرايط آن تأمین با

 ازتجهیزات استفاده شامل؛ ايمن نا و نامطمئن عملیات يا و شرايط نتیجه معموالدر حوادث : حوادث ايجاد داليل

 ويا فردي حفاظت ازوسايل استفاده عدم مستهلك؛ و قديمي تجهیزات و ابزار يا خطر پر محیط ، شده طراحي بد

 انسانها خطاي نتیجه در حوادث اکثر که داشت توجه بايد اما .دهد مي رخ تجهیزات و ابزار از نامناسب استفاده

 .آيند مي بوجود ايمني اصول رعايت وعدم



 

 

 

 :بیمارستان در محیط بهداشت ساختمانی های استاندارد

 
 :بیمارستان کلی اصول

 مراکزسرپايي،بخش وساير اورژانس،درمانگاه قبیل از بیمارستان فیزيکي فضاهاي کلیه و زمین مساحت فني، ضوابط

 منطبق بايد بیمارستان وتاسیسات ساختمان نقشه تشخیصي خدمات و پاراکلینیکي هاي عمل،بخش بستري،اتاق هاي

 بیمارستان مصرفي آب . باشد دانشگاه فني نظارتدفتر تحت و بیمارستاني خاص وضوابط متبوع وزارت استانداردهاي با

 آب باکتريولوژيکي کیفیت باشد مي شهر آب ازمحدودهشبکه خارج که نقاطي در و شهرتامین آب شبکه از بايد

 بطريق بايستي نیز فاضالب ؛دفع بوده محیط بهداشت کارشناسان تأئید ومورد آشامیدني آب ويژگیهاي با مطابق

 .گردد انجام بهداشتي
 

 :بیمارستان مساحت

 
 تخت هر ازاي به مربع متر 150 از بیش به رقم اين . باشد مربع متر 60 حدود بايد تخت هر ازاي به بیمارستان بناي زير

 بناي زير از بهینه استفاده ، کند پیشرفت بیماران درمان و مراقبت روشهاي و تکنولوژي که قدر هر. رسد مي

 . گیرد مي قرار توجه مورد بیشتر کارايي افزايش و بیمارستان
 

 :ها پوش کف جنس

 بکاربردن از و شستشوباشد قابل و آب به نفوذ قابل غیر جنس از بايستي راهروها اطاقهاو کلیه پوش کف جنس

 سطوح بردن بکار از وهمچنین است آنمشکل از آلودگیها و چرك نمودن پاك که عمیق شیارهاي با عاجدار روکارهاي

 شدن خراشیده و سائیدن به نسبت که باشد موادي از بايستي همچنین کف جنس . شود خودداري بايستي لغزنده

 يا خراشیده ها قفسه و تختها جابجاکردن و بیماران دقت عدم اثر در است ممکن اينصورت غیر در زيرا باشد مقاوم

 .شود پاره
 

ازحریق پیشگیری: 

 کردن کم نظر برق کشي سیم موضوع به همچنین و شده استفاده سوزي آتش به مقاوم مصالح از بايستي ساختمان در

 اضطراري مواقع براي خروجي درب کافي تعداد قسمت هر در .شود توجه گرفتگي برق و سوزي آتش خطر احتمال

 خارج اطاقها ز ا را بیماران خواب تخت سهولت و سرعت با بتوان حريق بروز هنگام در تا گردد بیني پیش بايستي

 .نمود

 

 

 



 

 

ازسروصدا پیشگیری: 
 

 انرژي، مصرف در جويي صرفه بر عالوه ها، پنجره بودن جداره دو و بیمارستان ساختمان خارجي پوسته بودن عايق

تا   22براي بیماران   تحمل قابل صداي متوسط حد( .    است مفید بسیار اضافي صداي سرو نفوذ از جلوگیري جهت

 آمد و پررفت و شلوغ خیابانهايدر  صدا شدت مثال بعنوان که شود يادآوري است بهتر مقايسه براي است بل دسي45

 . است بل دسي 80 حدود

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
راهروها: 

 داراي حداقل بايستي دسترسي راهروهاي كل، در .شوند طراحي گردشي جريان بيشترين براي بايد راهروها

 پهناي داراي حداقل بايد كنند مي جابجا متحرك تخت با را بيماران كه راهروهايي .باشند پهنا متر50/1

 .باشند متر25/2
درها: 

 در باال مقاومت داراي بايستي در سطحي اليه .شود گرفته نظر در نيز بهداشتي بايدشرايط درها طراحي در

 نقش فاقد راترجيحا بيمارستاني درهاي امروزه .باشد كشها ميکروب و ها تميزكننده توسط مداوم نظافت برابر

 .گيرد صورت سهولت به نظافت و شستشو تا ميسازند)درزوشيار(ونگار
ها پله: 

 در پله نوع هر ، الزم ازمواقع بغير ليکن سازد مي پذير امکان را همطراز نا سطوح بين ارتباط هاگرچه پله

 و عبور و بيماران راحتي و ايمني اصول رعايت براي. ميشود محسوب طراحي ضعف نقطه بيمارستاني فضاي

 يک طول مطابق ، بيمارستانها در را پله عرض حداقل معموال ، اضطراري شرايط در برانکارد پيچيدن

 حداقل ، سانتيمتر 18 ، بيمارستانها در پله ارتفاع حداكثر . گيرند مي نظر در ) سانتيمتر 190 ( برانکارد

 .ميگردد توصيه پله 8 پاگرد دو بين پله تعداد حداكثر و ، سانتيمتر 30 ها پله كف
آسانسور: 

 براي آسانسور دو حداقل گيرند مي انجام بااليي طبقات در درمان و معاينه مراقبت، كه ساختمانهايي در

 داشته وجود همراه ودو تخت يک براي جا كه باشد اي اندازه به بايد آسانسور اتاقک .است الزم تخت انتقال

 .باشد سر نبايد آن كف .باشد گندزدايي قابل راحتي به و شستشو قابل صاف، بايد كابين داخلي سطوح .باشد

 .شود تعبيه بايد بيماربر آسانسور يک تخت صد هر براي .باشد آتش ضد بايد آسانسور چاه
نوروپنجره: 

 .نباشد بزرگتر است، پنجره داراي كه ديواري سطح % 20 از بستري هاي اتاق هاي پنجره سطح

 در پنجره محل هستند، يکديگر روبروي بيماران هاي تختخواب كه تختخوابي چند بستري هاي اتاق در

 را بيرون منظره براحتي بتوانند اتاق بيماران دسته دو هر تا باشد، اتاق ورودي در روبروي بايستي اتاق وسط

 .كنند تماشا

 مکان دارند، قرار طرف يک در بستري هاي تخت تمام كه تختخوابي سه و دو يا يک بستري هاي اتاق در



 

 

 سر پشت پنجره ايجاد از و گيرد قرار اتاق ورودي در روبروي بيماران، هاي تخت پايين در بايد ها پنجره

 .شود خودداي بيماران

 در و شده باز كمي مقدار به بتوانند كه، شوند طراحي اي گونه به ها پنجره ، طبيعي تهويه از استفاده براي

 .باشند زنگ ضد سيمي توري به مجهز بايستي اتاق شو باز هاي پنجره كليه. شود قفل موقعيت همان

 
وحمام توالت ، دستشویی(بهداشتی سرویسهای(: 

 نوع از بايستي روشويي شيرهاي كليه. باشد روشوئي داراي بايستي معاينه اطاقهاي و بيماران اطاقهاي كليه

 بوسيله هائي اهرم يا و پدال وسيله به آن شدن بسته باز و آب جريان انواع از بعضي در .باشد پدالي يا آرنجي

 . شود مي كنترل زانو

 جداي . .شود گرفته نظر در اطاقها مجاورت در )وفرنگي ايراني(توالت كافي تعداد بايستي ساختمان طرح در

 نسبت به روشويي با ه همرا عمومي هاي توالت ، بيماران خصوصي هاي دراتاق موجود ودستشويي ازتوالت

 اين روزانه حضور متوسط برپايه ، بيمارسرپايي 15 هر براي توالت بستري؛يک بيمار 6 هر براي توالت يک

 دستگيره نصب .شود بيني پيش بيمارستان ازكاركنان نفر 6 هر ازاي به توالت ويک بيمارستان در بيماران

 .است الزامي سرم آويزنمودن جهت وحلقه)گاه تکيه عنوان به و داخل (توالت از بيمار استفاده جهت

 بيماران استحمام براي جداگانه يا و اطاقها به متصل بصورت كافي تعداد به حمام بايستي بيمارستان هر در

 امکانات اين.باشد كنترل قابل شيرهاي و سرد و گرم آب وان، به مجهز بايستي حمام.باشد داشته وجود

 : شود فراهم بيمارستان درهر زير صورت به بايد نيز بطورجداگانه

 ها بخش حمام و توالت قفل ايمني اصول نظر از.باشد داشته وجود بايد حمام يک بستري بيمار 15 هر براي

 به ها حمام و بهداشتي سرويسهاي كليه درب و) مخصوص كليد با ( .باشد بيرون از شدن باز قابل بايستي

 .شود باز بيرون سمت
كار گردش و قسمتها چیدمان: 

 باشد مستقيم خط صورت به بايستي غيره و ،اداري پذيرش ، درماني ، تشخيصي فعاليتهاي اصلي كار گردش

 بين فاصله تا باشد نداشته پي در را ضروري غير برگشتهاي و رفت و نشود كارها ساير مسير قطع موجب تا

 شود شروع بعدي ،كار كار يک خاتمه محض به ديگر عبارت به . يابد كاهش ممکن اقل حد به متوالي كار دو

. 

 صورتي به بايد آنان كار وسايل و اداري كاركنان ميز ، پرستاري ايستگاه ، پذيرش ، نگهباني گرفتن قرار طرز

 آنها كار بر راحتي به بتوانند مديران و سرپرستان و باشد پذير امکان سادگي به محيط بر نظارت كه باشد

 و اضافي هاي حركت از المقدور حتي كه گيرد صورت طوري بايد فضاها ريزي طرح .باشند داشته نظارت

 ايشان عمل سرعت و كارايي و آمده عمل به جلوگيري كارگران و كاركنان ، پزشکان ، پرستاران غيرضروري

 لحاظ را كار از ناشي خطرهاي از جلوگيري منظور به را حفاظتي و ايمني اقدامات بايد يابد؛همچنين افزيش

 .نمود



 

 

ها پوشش رنگ: 

 بيماريهاي به كه بيماران حضور به باتوجه ..و در،ديوار،كف رنگ نوع وانتخاب درماني مراكز ساخت درهنگام

 هاي رنگ بردن كار به از و كرده استفاده بخش آرام و ماليم شاد، هاي باشند،رنگ مي مبتال ورواني جسمي

 هاي محيط رنگي پالت براي انتخاب بهترين مثال عنوان به كنيد نظر صرف تند حتي و كننده افسرده

 با آنها از تلفيقي يا و ليمويي ،كرم، كمرنگ، صورتي سبز، آبي كمرنگ، آبي سبزآبي، سبز، هاي رنگ درماني

 هرگز اینها مانند و مشكی ای، قهوه قرمز،خاكستری، بنفش، های رنگ كاربرد برعکس ولي است هم

 .شود نمی توصیه

درمانی بخشهای: 

 در و مربع متر12دستشويي و گنجه ، حمام با بيمار هاي اتاق مفيد مساحت ( عفوني هاي دربخش 1.

 .است شده تعيين مربع متر 9 معمولي بخشهاي

 ، پرستاري ايستگاه ، پزشک اتاق ، حمام ، ها ودستشويي توالت ، بيمار اتاق : شامل بخش كل مساحت

 ملزومات و وسايل اتاق ، تميز وسايل اتاق ، كثيف وسايل اتاق ، غذا توزيع و خانه ،آبدار معاينه اتاق

 5/14تا5/13 حدود تخت هر ازاي به متوسط طور به كه است ها راهرو و الحاقي قسمتهاي ساير و پزشکي

 .گردد مي تايين مربع متر

 كه بزرگ اطاقهاي ساختن از كه شود المقدورسعي حتي بايستي بيمارستان ساختمان طراحي در 2.

 .شود خودداري گيرد مي قرار آن در تخت 5 از بيش

 . باشد خوردگي ترك بدون و آب به نفوذ غيرقابل و شستشو قابل ، سالم بايستي قسمتها كليه كف 3.

 تا شود ساخته )زاويه بدون(مدور بايستي ديوار به كف اتصال محل همچنين و اطاقها هاي گوشه 4.

 .امکانپذيرباشد سهولت به آن نظافت

 و بوده روشن رنگ به و تميز ، خوردگي ترك و شکستگي فاقد ، سالم بايستي ها قسمت كليه ديوار 5.

 . باشد شستشو قابل تازيرسقف

 شده آميزي رنگ روشن رنگ به و خوردگي ترك بدون صاف ، سالم يستي با قسمتها دركليه سقف 6.

 .باشد تميز هميشه و

 بوده شستشو قابل حمام سقف و كاري كاشي سقف تا حمام و يي دستشو ، توالت سقف و يوارها د 7.

 .باشند مناسب وتهويه تانک فالش داراي ها توالت و

 يک در متر يک ابعاد به شده كاري كاشي اطراف با يي دستشو نصب تخت دو از بيش هاي اتاق در 8.

 .است ضروري بيمارستان فاضالب سيستم به آن فاضالب اتصال و متر

 .است الزامي توالت از بيمار استفاده جهت دستگيره نصب 9.

 ) مخصوص كليد با ( .باشد بيرون از شدن باز قابل بايستي ها بخش حمام و توالت قفل 11.

 .باشد زنگ ضد سيمي توري به مجهز بايستي اتاق شو باز هاي پنجره كليه. 12

 .باشد مناسب بايد بيمار بستري هاي اتاق در مصنوعي و طبيعي نور ميزان. 13



 

 

 .باشد جداره دو شيشه داراي بايد پرسروصدا هاي خيابان به مشرف هاي پنجره كليه. 14

 مطبوع تهويه سيستم از بايستي ترجيحاً ها اتاق در الزم برودت و حرارت ايجاد منظور به .15

 9.شود استفاده كولر و )شوفاژ( مركزي حرارت سيستم از حداقل صورت اين غير در و استفاده

 مثبت تهويه امکانات .شود انجام بهداشتي و مناسب نحو به بايست مي ها اتاق كليه تهويه.16

 .گردد فراهم بايستي درماني بانيازفضاي متناسب ومنفي

 و مجزا كامالً بخش اين بايستي است واگير بيماريهاي بخش داراي كه بيمارستانهائي در .17

 20 تا 10 بيمارستان ديگر قسمتهاي از بخش اين فاصله حداقل . باشد ديگر هاي بخش از جداگانه

 . است متر

 : تهویه و هوا بهداشت 1-2-
 انتقال ومنبع آلوده بالقوه منبع يک ميتوانند ميشوند ايجاد كردن عطسه و كردن سرفه طي در كه ريز ذرات

 .ميکند منتقل را عفونت ) آلوده پزشکي ابزارهاي طريق از( مستقيم غير يا مستقيم بطور كه باشند عفونت

 دادن تکان يا خشک پارچه يا شوي زمين تي از ،استفاده كردن جاور نظير( خدماتي هاي فعاليت برخي

 بنايراين .باشند ها ارگانيسم ميکرو حاوي است ممکن كه آورده در آئروسل بصورت را ذرات ميتواند ) ملحفه

 خشک و عفوني ،ضد وشو شست كار پايان در بايد البته كه .شود مي داده ترجيح مرطوب شوي زمين يا تي

 به اتاق هواي در موجود هاي ارگانيسم تعداد.گردد مرطوب كمي بعدي مرحله در كار به شروع از قبل و گردد

 .دارد بستگي هوا تبادل ميزان و آنها فعاليت ،مقدار اتاق در ساكن افراد تعداد
تهویه : 

 سيستم وجود نيازبه كه ميشوند ايجاد هوابرد هاي ارگانيسم ميکرو توسط بيمارستاني هاي عفونت برخي

 ,استخوان هاي ،جراحي قلب جراحي , عمل اتاق مانند پرخطر درمناطق.كند مي الزامي را مناسب تهويه

 را درهوا موجود باكتريال آلودگي شده تصفيه تازه هواي گردش .گردد تامين بايد مناسب تهويه، پيوند و عصب

 و بيمارستان مناطق همه .ميبرد بين از را بوها همچنين هوا گردش . ميسازد دور محيط از و نموده رقيق

 آلودگي رساندن حداقل به براي بايد تهويه سيستم. شوند تهويه بخوبي بايد پرخطر هاي محل مخصوصا

 .شود نگهداري و طراحي

 پاتوژن انتشار باعث كه هايي فن نصب از و شوند تميز مرتب بايدبطور هوا تهويه هاي سيستم وكانال فيلتر

 .شوند اجتناب پرخطر مناطق در ميشوند هوابرد هاي

 هاي ميشودمانند،اتاق شوندتوصيه داشته نگه تميز بطور بايد كه حساس و مهم مناطق هوابراي مثبت فشار

 هاي عفونت داراي كه بيماراني ايزوالسيون براي وهمچنين آلوده مناطق براي معکوس ايزوله هاي واتاق عمل

 كه تصفيه سيستمهاي ذكراست به الزم.ميشود توصيه هواهستندفشارمنفي طريق انتشاراز قابل

 .باشد HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR) فيلتر به مجهز وحساس مهم كننددرمناطق تميزفراهم بايدهواي

 . دارد چندان دو اهميت اعضاء پيوند و ،اعصاب قلب جراحي انواع برخي در تميز فوق هواي

 گرفته نظر در هدف به بسته ميشود تعريف ساعت يک در هوا تغييرات شاخص با كه تهويه مطلوب ميزان



 

 

 بخش عمل، هاي اتاق( :مانند بيمارستان وحساس مهم مناطق.ميباشد متغير خاص محيط يک براي شده

 .باشند باكتريال آلودگي حداقل با هواي داراي بايد) سوختگي هاي بخش و ويژه،انکولوژي مراقبت هاي

قرار تاثير تحت را هوا ،حركت هوا خروجي و ها ورودي موقعيت و ،محل ها اتاق داخل در 

 ديوار روي كم ارتفاع در ها خروجي و سقف يا ديوار روي باال ارتفاع در ها ورودي تعبيه.ميدهند

 پيدا جريان آلوده كف بطرف رو پايين به رو حركت يک ،در اتاق باالي از تازه هواي ميشود باعث

 آن در كه هايي محل تمام براي الگو اين .شود خارج تحتاني خروجي طريق از آنجا در و كند

 كاربرد ميباشند زياد آلودگي معرض در كه هايي محل همچنين و ميشوند مراقبت پرخطر بيماران

 .دارد

بخش(:مانند هستند عفونت به ابتال مستعد بطورويژه بيماران كه هايي محل در 

 خطرات معرض در را ،بيماران باليني اقدامات بعضي كه مواردي در يا و)هماتولوژي،آنکولوژي

 تري مناسب تهويه هاي سيستم از پيوند،بايد جراحي اعمال مثل دهند مي قرار غيرمعمول

 .باشند هپا فيلتر داراي كه شود استفاده

گردند تميز و شوند بازديد منظم بطور بايستي سازها رطوبت و فيلترها. 

هوايي خروجي از بيشتر هوا ورودي كه ميشود توصه عمل اتاق مانند تميز مناطق جهت مثبت فشار 

 ها ورودي ديگر و ها در اطراف ،در عمل اين.ميگردد خارج بازدمي تهويه سيستم توسط كه باشد

 براي .ميدهد كاهش را تر آلوده هاي محل از هوا ورود و ميکند ايجاد رو برون هواي جريان يک

 اين و ميشود توصيه منفي هواي فشار)سل يا مننژيت بيماران( ايزوله اتاق مانند آلوده هاي محل

 الزم هستند هوابرد طريق از انتشار قابل هاي عفونت داري كه بيماراني ايزوالسيون براي فشار

 توسط كه باشد هوايي از كمتر هوا ورودي كه ميشود عملي محل يک براي زماني كار اين.است

 بطرف هوايي جريان يک ها ورودي اطراف در منفي هواي فشار.ميشود خارج بازدمي تهويه سيستم

 فشار موثر تنظيم براي.ميدهد كاهش محل بيرون به را آلوده هواي حركت و ميکند ايجاد داخل

 . ضروري هاي خروج و ورود براي مگر شوند نگهداشته بسته بايد درها ،همه
جراحی عمل های محل : 

 5/0از بزرگتر ذرات از عاري بايد باشنددرواقع مي مناسب ي تهويه استانداردهاي داراي كه مدرن عمل هاي اتاق

 عمل اتاق كارمندان ،فعاليت هوا در موجود باكتريهاي عمده منبع .باشند )باكتريها جمله از( ميکرون

 عمل اتاق هواي در موجود هاي باكتري تعدا . ميگيرد منشاء عمل اتاق داخل افراد پوست از عمدتا و ميباشد

 :دارد بستگي عامل 8 به

 جراحي عمل نوع -1

 هپا فيلتر از پس ورودي هواي كيفيت 2 -

 هوا جايي جابه و تبادل درجه  -3

 عمل اتاق در حاضر كارمندان تعداد -4



 

 

 عمل اتاق كاركنان تحرك -5 

 عفونت كنترل واصول استريل تکنيک رعايت ميزان -6

 كاركنان لباس و پوشش كيفيت 7 -

 نظافت روشهاي كيفيت-8

 و ذرات هپا فيلترهاي. ميباشد ساعت در هوا تبادل بار 25 تا 20 مقدار به معمولي عمل هاي اتاق تهويه

 5 از بيشتر قطر با باكتريهاي / فايبرگالس جنس از هپا فيلتر اينکه به توجه با .ميکنند حذف را ميکرون 5 تا 5/0

 بيمارستان شدن واقع صورت در و شوند تعويض يکبار ماه 6 هر حداقل بايد نيستند كردن تميز قابل و بوده

 .گردد كمتر بايستي تعويض زمان شهري مراكز در

 بخشهاي نظير پرخطري مناطق در و است ضروري امري بيمارستاني ي عفونتها از درپيشگيري مناسب تهويه

 .شود پايش مرتبا تهويه عملکرد بايدصحت اعصاب و مغز جراحي عروق، و قلب ،جراحي ارتوپدي

 مانند مناسب هاي محل در يکطرفه هواي جريان با هاي سيستم بايد جديد هاي بيمارستان ساخت در

 .شود تعبيه CSSD وواحدهاي ايزوله ؛اتاقهاي عمل اتاقهاي

 : شامل عمل اتاق هواي كيفيت پايش اساسي شاخصهاي

 فيلترها عملکرد و نوع ونگهداشت درستي -

 ساعت در بار 15 ميزان هوابه مبادله سيستم وجود -

 از ممانعت منظور به ، درصد 60 تا 30 بين ورطوبت گراد سانتي درجه 22 تا 20 بين حرارت درجه -

 .باشد مي الزامي وقارچها باكتريها تکثير

 :پرتوها وایمنی بهداشت 1-3-
 .ميشوند بندي طبقه )غيريونساز( غيريونيزان پرتوهاي و )يونساز( يونيزان پرتوهاي دسته دو به پرتوها .

 :يونيزان پرتو

 X پرتو مانند كنند مي مثبت و منفي باردار ذرات توليد محيط، از عبور با يونيزان پرتوهاي

 :يونساز پرتوهاي از ناشي هاي آسيب

 خطرات تا گرفته فيزيولوژيک اعمال از بعضي در موقتي و جزئي اختالالت از يونيزان پرتوهاي جسمي اثرات

 آب( كاتاراكت ايجاد مثل، توليد قدرت كاهش بيماريها، مقابل در مقاومت كاهش عمر، كاهش مانند جدي

 .باشد مي متفاوت رشد، حال در جنين به آسيب سرطان، ديگر انواع يا و خون سرطان ،)مرواريد

 :بدن بر يونساز پرتوهاي بيولوژيکي اثرات

 : دارد بستگي فاكتور دو به زنده موجودات بدن بر پرتو تاثير

 )زمان واحد در پرتو مقدار( پرتو شدت يا ميزان-1

 ).تابد مي آن به كه بدن از سطحي( بافت نوع -2

 :از دربرابرپرتوهاعبارتست انسان بدن وحساس بحراني نواحي

 خونساز دستگاه.1



 

 

 گوارش دستگاه .2

 مركزي اعصاب دستگاه .3

 چشم عدسي شدن تيره باعث كه است )مرواريد آب( كاتاراكت ايجاد آن اثر مهمترين : چشم بر پرتو اثر

 .شود مي

 :جنين بر پرتو اثر

 اهميت به توجه با . است حساس بسيار پرتو به نسبت اوليه روزهاي در خصوص به رشد حال در جنين

 هاي خانم مورد در روز 10 قانون و بگيرند قرار پرتو تابش معرض در نبايد عنوان هيچ به باردار زنان موضوع

 ماهيانه سيکل از بعد اول روز 10 در است بهتر بارداري سنين در خانم يک يعني شود رعايت بايد باردار

 . كند پرتوگيري احتياط با شود مي توصيه روزها بقيه در كندو پرتوگيري تواند مي
 : پرتو برابر در حفاظت اصول

 : از عبارتند اشعه برابر در حفاظت كلي اصل سه

 گيري پرتو زمان كاهش -الف

 مطلوب حد در فاصله افزايش -ب

 حفاظ از استفاده -ج

 روش ترين ساده از موارد از بسياري در ولي ، باشد نمي پرتوگيري ميزان كاهش در موثري ،فاكتور فاصله-

 .ميشود محسوب ها

 بيضه از ميباشدوحفاظت پرتوگيري بالقوه اثرات كاهش براي روشها مهمترين از يکي )سربي روپوش(حفاظ

 همه براي اندامها اين حفاظت لذا .ميکند جلوگيري آينده هاي نسل در سوء اثرات وقوع از تخمدانها و ها

 زنان همه و سن از نظر صرف مردان همه گرددكه مي توصيه است مهم بسيار باروري سنين در و جوان افراد

 .كنند استفاده حفاظ از بايد سال 45 سن از جوانتر

 توسط كه باشند مي اشعه برابر در حفاظتي هاي پوشش از سربي هاي اپرون و روپوشها : اپرون و روپوش

 سربي شيشه به شبيه ساختاري مکانيزم سربي روپوشهاي .گيرد مي قرار استفاده مورد بيماران يا و كاربران

 . دارد

 اشعه كننده توليد هاي دستگاه كه بخشهايي درتمام هستندكه ديگري هاي پوشش جمله از ها عينک: عینك

 كنار قاب در كه عينکها اين از جديدي نسل. شود استفاده كاربران توسط بايستي دارد قرار ها آن در ايکس

 . شود مي استفاده عمل اتاق و آنژيوگرافي در معموالً است رفته كار به سرب نيز عينک

 :شامل راديوگرافي مدت در بيمار حفاظت

 مناسب فيلتر انتخاب-3 پرتو ميدان وسعت محدودكننده وسايل بکارگيري-2 او داشتن نگه بيحركت -1

 .ميباشد ...و پرتودهي فاكتورهاي صحيح انتخاب -5 تناسلي غدد براي حفاظ از استفاده-4
 :رادیوگرافی هنگام رادیولوژی پرسنل حفاظت

 بدن تمام به سال در)سيورت ميلي 50 ( رم5 معادل دوز حداكثر دريافت المللي، بين استانداردهاي طبق



 

 

 .است جامعه افراد ساير دريافتي مجاز دوز برابر 10 مقدار اين كه است شده دانسته مجاز شاغل افراد براي

 بوسيله بايد گيرند مي قرار X اشعه معرض در كه..... اسکن،ماموگرافي CT ،آنژيوگرافي، لوژي راديو پرسنل

 اشعه ميزان بررسي جهت و نمايند حفاظت اشعه مدام دريافت برابر در را خود شده ذكر حفاظتي وسايل

 .كنند استفاده بج فيلم از حتمأ دريافتي

 :آن بهداشتی اثرات و صوتی آلودگی 1-4-
 ، باشند آزاردهنده شنونده براي ميتوانند و ميشوند منتشر ناخواسته بصورت كه صوتي امواج از دسته آن

 . شوند مي ناميده  (Noise pollution  )صوتي آلودگي يا( Noise  ) صدا سرو

   Performance  :) كارآيي روي بر صدا اثرات

 خو و خلق در تغييرات و پرخاشگري،اضطراب ، تهوع حالت ، سردرد با شديد صداي دهد مي نشان تحقيقات

 ندارد سويي اثر ساده حركتي و ذهني هاي فعاليت در كارآيي ميزان بر پيوسته صداي چند هر . دارد ارتباط

 (Vigilance tasksمراقبتي امور در كارآيي بر باشد بيني پيش قابل غير و متناوب و نامنظم صدا اگر اما

 انجام عمل دو بايد همزمان شخص كه) Complex tasks ( پيچيده ظايف و ) Memory tasks ( اي حافظه

 . گذارد مي منفي تاثير دهد

بیمارستان در صدا: 

 موجب نامطلوب صداي گونه هر .دارد خاصي اهميت نامطلوب صداي از جلوگيري بستري هاي بخش در .

 در مطلوب صداي مقابل در .باشد داشته نامطلوب تاثير آنان بهبودي روند در ميتواند و شود مي بيماران آزار

 .دارد تاثيرمثبت بيماران بهبود

 :صدا ياكنترل برايجاد موثر عوامل

 .بستري هاي بخش در هوا تخليه و گرمايش و سرمايش هاي سيستم -

 . تخته چند هاي اتاق در تلويزيون و راديو موسيقي، پخش از ناشي صداي -

 .بستري دربخش تهويه سيستم از ناشي صداي -

 جاي به معمولي هاي شيشه از استفاده مانند مناسب ساختماني ازپوشش استفاده عدم بدليل صدا انعکاس -

 .جداره دو هاي شيشه
بستری دربخشهای سروصدا كنترل راههای: 

 در بيمار هر دهد نمي اجازه كه مقرراتي ،بوسيله مالقات ساعات در كنندگان عيادت هجوم از جلوگيري *

 .باشد داشته كننده عيادت نفر دو از بيش لحظه هر

 بيماران، به شفاهي تذكرات و بستري هاي بخش در سکوت رعايت براي هشداردهنده عالئم ايجاد *

 .بخش كاركنان و بيمار همراهان

كنند نمي صدا توليد كه كاركنان براي مخصوص هاي كفش از استفاده. 

بلندگوها در پيج وموارد صدا ميزان كنترل 

نگردد صدا سرو باعث آنها حركت كه مناسب مالفه غذا،حمل حمل داروئي، هاي ترالي از استفاده 



 

 

بيمار اتاقهاي و ها راهرو در مناسب پوش كف از استفاده. 

 :آن بهداشتی استانداردهای و نور 1-5-
 اي بگونه بايد مصنوعي نورهاي .باشد مي خورشيد طبيعي نور ، نور توليد منبع بهترين و ترين بهداشتي

 ، باشد داشته يکنواخت درخشندگي نکندو آلوده را هوا ، باشد روز به نزديک آن روشنايي شودكه انتخاب

 المپهاي در بنفش مضرماوراي پرتوي تابش احتمال كه داشت نظر مد را نکته اين بايد همچنين

 باشد مي اي رشته هاي المپ از بيشتر )مهتابي مصرف كم(فلورسنت

 روز طول در وكاركنان بيماران اتاقهاي است بهتر داشت توجه بايد بيمارستان در مناسب نور انتخاب در

 و نمايند استفاده طبيعي نور از آن هاي توري و پنجره هاي شيشه داشتن نگه ها،تميز پرده زدن كنار بوسيله

 .گردد مشورت بيمارستان اي حرفه و محيط بهداشت كارشناسان با اتاق نور ميزان بودن مناسب خصوص در

 : بیمارستان در آب بهداشت 1-6-
 با خصوصي هاي شبکه يا آشاميدني عمومي هاي شبکه از بايد باشدو خطر بي و لم سا بايد آشاميدني آب

 هاي بيماري انتقال دليل به آب بهداشت گردد،اهميت تأمين كشور آشاميدني آب استانداردهاي رعايت

 : بيماريهاعبارتنداز باشداين مي آب طريق از مختلف

 باسيلي اسهال – حصبه – وبا :باكتريايي يهاي بيمار -

 اطفال يافلج پوليوميليت : ويروسي بيماريهاي -

 آسکاريازيس : ها كرم از ناشي بيماري -

 ژيارديا : ها پروتوزئر از ناشي بيماري -

 : گيرد مي انجام زير ازطرق بيمارستان مصرفي آب كيفيت پايش

ميکروبي آزمايش 

شيميايي آزمايش 

 بهداشت مركز آب آزمايشگاه هماهنگي با بيمارستان محيط بهداشت كارشناس ازطريق آزمايشات اين

 آنها نتايج تحليل و وتجزيه آزمايشگاه به آن مجدد ارسال و ازآب اصولي برداري نمونه انجام طريق از استان

 .گيرد مي صورت

 اين جهت ما كشور در كه باشد مي .....و ازون،كلر، از استفاده شامل آشاميدني آب زدايي گند روشهاي

 .شود مي استفاده كلر از گندزدايي

 دليل به و آغازشد بيستم قرن ابتداي از آب گندزدايي جهت كلر از استفاده : شهر آب زدايي گند فعلي روش

 15. يافت گسترش جهان در سرعت به مناسب هزينه و دسترسي قابليت

 داراي كشوري استاندارد حد در بايد نمايد مي استفاده شهري آب شبکه از كه بيمارستان آشاميدني آب كلر

 ، نظارت محيط بهداشت كارشناسان توسط مستمر طور به كه باشد ) 8/0تا ppm 5/0 ( باقيمانده آزاد كلر

 و تجزيه بوسيله كه گردد مي انجام بار دو يا يک سالي نيز آب شيميايي آزمايشات.گردد ثبت و كنترل

 آب .كرد پيدا اطالع بيمارستان آب احتمالي آلودگي و شرب آب شيميايي كيفيت از توان مي آن تحليل



 

 

 ميکروبي و فيزيکي كيفيت از و كم آن در محلول جامدات و سبک بايد دياليز دستگاه براي استفاده مورد

 اسمز يا زدايي يون ، تصفيه هاي سيستم طريق از آن تأمين جهت است الزم كه باشد برخوردار مناسب

  . گيرد صورت تصفيه اي دانه فعال كربن و ) RO ( معکوس

 : بیمارستان فاضالب بهداشتی دفع 1-2-
 در فاضالب تخليه به مجاز صورتي در ،بيمارستان بيمارستاني فاضالب مديريت كشوري راهنماي براساس

 .باشد فاضالب خانه تصفيه داراي شهر كه باشد مي شهري فاضالب شبکه

 :بیمارستانی پسماندهای دفع
و ها بخش تمام از توليدي جامد نيمه و جامد زائد مواد كليه به : بيمارستاني پسماند تعريف 

 .شود مي اطالق بيمارستان يک درماني غير و درماني واحدهاي

بيمارستاني پسماندهاي بندي طبقه: 
 : )خانگی( عادی پسماندهای 1 -

 ...و ،كارتن كاغذ ، باغباني ، پرستاري هاي ايستگاه ، مالي اداري قسمت ، آبدارخانه ، آشپزخانه پسماندهاي
 :)ویژه(خطرناک پسماندهای 2 -

 دارويي يا شيميايي مواد يا و سم ، زا بيماري عوامل داشتن دليل به ها آن بودن خطرناك ماهيت

 : شامل و باشد مي ژنوتوكسيک تركيبات و برنده و تيز اجسام ، پرتوزا مواد ، خطرناك

عفونی پسماندهای 

 : شامل زا بيماري زنده عوامل داشتن به مظنون پسماندهاي

 آزمايشگاه ميکروبي هاي كشت -

 به آلوده هاي لباس ، پانسمان ، دفعي مواد( ايزوله اتاق در عفوني بيماران پسماندهاي -

 وسايرموادآلي خون

 )ها بافت( كالبدشکافي و جراحي هاي عمل از ناشي پسماندهاي -

 ، دياليز تجهيزات( باشند شده همودياليز عفوني بيمار با تماس در كه تجهيزاتي و مواد -

 )...و فيلترها ، ها لوله

 عفوني بيماران از شده دفع مواد -

تیز نوک و برنده پسماندهای : 

 : شامل شوند شدگي سوراخ يا بريدگي قبيل از زخم موجب توانند مي كه اقالمي

 سوزنها انواع -

 ها تيغه ديگر و جراحي تيغ -

 .........و شکسته وترمومتر ؛الم ويال شکسته شيشه ، ها اره ، انفوزيون ست چاقو، -

شامل شیمیایی و دارویی پسماندهای : 

 غيرالزم يا گذشته تاريخ داروهاي -

 )دارويي هاي شيشه و ها قوطي( دارند دارو يا شده آلوده دارو به كه اقالمي -



 

 

 مخدر مواد و ها واكسن -

 آزمايشگاهي هاي معرف -

 فيلم ثبوت و ظهور داروي -

 الزم غير يا گذشته تاريخ گندزداي مواد -

 ها حالل -

 رنگي كدبندي الذكردربيمارستان فوق پسماندهاي تفکيک جهت

(Color coding) است شده تعريف زير شرح به: 

 

 برنده و تيز نوك دارويي و شيميايي عفوني عادي)خانگي( زباله نوع

 سفتي باكس قهوه اي زرد آبي رنگ كيسه و سطل

 

 :وامحاء آوري درجمع مهم نکات

 عفوني هاي زباله همراه و شده پلمب ظرف درب بايست مي ، باكس سيفتي ظرف حجم 3/4 شدن پر از پس*

 .شود منتقل زباله موقت نگهداري اتاقک به

 وآبي زرد هاي كيسه بين تداخلي گونه هيچ و شده زده گره بايد آوري جمع موقع در زباله هاي كيسه كليه*

 .نگردد ايجاد
پسماندها موقت نگهداری اتاقك : 

 : باشد مي مجزا قسمت دو شامل

 كه دارد وجود عادي زباله هاي گاري قسمت اين در : عادي پسماندهاي نگهداري مخصوص قسمت -1

 .شود مي ريخته درآن عادي پسماندهاي

 وجود رنگي رنگ زرد هاي گاري قسمت اين در : خطرناك پسماندهاي نگهداري مخصوص قسمت 2 -

 .شود مي ريخته آن داخل خطرناك پسماندهاي كه دارد
زباله امحاء دستگاه: 

 در  بيمارستان كه باشد مي اتوكالو عفوني ي ها زباله سازي خطر بي روش بهترين حاضر حال در

 ها زباله موقت نگهداري محل در و خريداري به نام تري فالش را زباله اتوكالو دستگاه عدد يک راستا همين

 زباله توليد،كليه مبدأ در ها زباله تفکيک رعايت و بيمارستان محترم كاركنان همکاري با كه است نموده نصب

 .گردد مي شهرداري تحويل شده خطر بي دستگاه اين توسط عفوني هاي
 : موقت نگهداری اتاقك در پسماندها نگهداری زمان حداكثر

 شهرداري زباله حمل كاميونهاي توسط بيمارستان هاي زباله شهرداري با توافق طبق

 .گردد مي منتقل شهري هاي زباله دفن محل به زباله اتاقک محل از

 ساعت 24 تا: عادي پسماندهاي -1



 

 

 ساعت 24 تا : خطرناك پسماندهاي  2 -

پسماندها نهايي دفع نحوه : 

 بهداشتي دفن و شهرداري توسط حمل )خانگي( عادي پسماندهاي -1

 اتوكالو دستگاه در سازي خطر بي عفوني پسماندهاي  2 -

 اتوكالو دستگاه در سازي خطر بي برنده و تيز نوك پسماندهاي  -3

 اتوكالو دستگاه در سازي خطر بي شيميايي و دارويي پسماندهاي  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بیمارستان محیط عمومی نظافت 1-4-

 

 



 

 

 
 

 
 و تميز ظاهري لحاظ از بيمارستان كه شود انجام ايي گونه به بايد بيمارستان محيط روتين نظافت -

 .باشد خاك و غبار گردو از عاري

 آلودگي اين حذف به روتين كردن تميز كه دارند وجود رويت قابل درآلودگي ها ارگانيسم از بسياري -

 تميز در مهمي نقش ولي نداشته ضدميکروبي فعاليت كننده پاك ومواد صابون.مينمايد كمک

 .كنند مي ايفا محيط نمودن

 : الزم ضدعفوني سطح و آلودگي احتمال اساس بر بيمارستان مختلف مناطق بندي تقسيم
است كافي معمولي نظافت و كشي جارو ندارد وجود بيمار با تماس كه اداري و دفتري مناطق. 

شود نمي توصيه خشک جاروزدن.شود تميز مرطوب تي با بيماران مراقبت مناطق. 

 يا خون با رويت قابل آلودگي درصورتيکه.بخشد مي رابهبود نظافت كيفيت ها كننده پاك از استفاده

 .گردد گندزدايي مناطق آن بايد باشد داشته وجود بدن مايعات

تميز به نياز دارند تماس عفوني بيماران با كه ديگر مناطق و ايزوله اتاقهاي مثل پرخطر مناطق 

 برده بکار جداگانه وسايل اتاق هر براي بايستي و(دارند گندزدا/ كننده پاك محلول يک با كردن



 

 

 .)شود

شود نظافت روزانه بطور بايد بهداشتي سرويسهاي سطوح همه. 

 :محیط از کشت

 حتي و بوده معمول.....و زمين كف حتي و بيمار،ديوار ،تخت خوري،تلفن غذا ميز از گرفتن كشت سالها

 از روتين بصورت گرفتن كشت حاضر حال در ولي باشد مي موجود ها بخش دفاتر در نيز آن نتايج

 و شک كه عفونت طغيان موارد در و عمل اتاق مثل حساس هاي بخش در بجز گردد نمي توصيه محيط

 .است محيط از گيري همه منشأ باشيم داشته گمان

 :رختشویخانه 1-9-
 ماشين با ،شستشو آلوده البسه تفکيک.باشد برخوردار كافي فضاي و ،تهويه نور از بايد رختشويخانه محيط

 .شود انجام مناسب روش به كردن خشک و گندزدايي و مناسب لباسشوئئ

 .باشد برخوردار مناسب فاضالب آوري جمع مناسب سيستم از و شستشو قابل ديوارها و كف
 : كلی های توصیه و رختشویخانه تجهیزات و وسایل

 منفي فشار رختشويخانه تميز محلهاي ديگر به نسبت آلوده هاي ملحفه و لباسها پذيرش درمحل -

 .باشد داشته وجود

 .باشد داشته وجود دستي شستشوي براي الزم مواد و تجهيزات -

 و جداسازي و تفکيک ، بندي ،طبقه ونقل ،حمل آوري جمع مراحل با مرتبط پرسنل همه -

 حفاظتي وسايل از و باشند كرده طي را الزم آموزشي هاي دوره بايد ها لباس و ملحفه شستشوي

 .باشند داشته دسترسي دست شستشوي تسهيالت به و بوده برخوردار مناسب

 توصيه بيمارستاني هاي وملحفه البسه براي مناسب هاي كن وخشک لباسشويي هاي ماشين -

 .ميشود

 ي بخشها ؛ عمل اتاق مانند پرخطر مناطق براي شدن آماده از قبل بايد ها ملحفه و ها لباس -

 .شوند اتوكالو اعضاء پيوند و ،پوست سوختگي

 .باشد شده آلودگي رفع اينکه مگر شود خارج بيمارستان از نبايد اي وملحفه لباس هيچ -

 وسايل از استفاده با گندزداو مواد و ها كننده سفيد يا و داغ آب از استفاده با بايد گندزدايي -

 ترشحات از حفاظت و جلوگيري براي ) ،ماسک ،عينک دستکش( پرسنل جهت مناسب حفاظتي

 .گيرد انجام آلوده

 .نشود پر حد از بيش لباسشويي ماشين -

 دقيقه ≤ 25 زمان مدت براي ≤ c 71° حرارت درجه كننده پاك مواد از استفاده با شستشو براي -

 .ميشود توصيه

 مواد از ميشود استفاده) c 71° از كمتر دماي( پايين حرارت با شستشوي سيکل از صورتيکه در -

 .شود استفاده مناسب غلظت با و شيوه به مناسب شيميايي



 

 

 .شود رها نبايستي شستشو هاي ماشين در مرطوب صورت به و شب طول در لباسها و ملحفه -

 : الندري در البسه بندي دسته
 رخت دارد وجود بيولوژيک مايعات ساير و ،مدفوع خون با رويت قابل آلودگي صورتيکه در .1

 ميشود ناميده آلوده

 .ميآيند حساب به يچرك يا كثيف ها رخت ساير 2.

 بهم و تالطم حداقل با بايد ها ،رخت بيماريزا هاي ميکروارگانيسم پراكندگي از اجتناب براي -

 .شوند جا جابه خوردگي

 غير هاي كيسه در بايد و باشد كاركنان و بيماران براي عفونت منبع است ممکن آلوده هاي رخت -

 .گردند نقل و حمل و شده داده قرار نشت قابل غير و نفوذ قابل

 ديگر مناسب روش هر يا رنگي ،كدهاي برچسب با آلوده ي رختها محتوي ظروف و ها كيسه -

 .شوند مشخص

 دستوالعمل بوسيله كه باشد مي عفوني البسه مخصوص لباسشويي ماشين عدد 1 بيمارستان الندري در

 .گردند مي عفوني وضد شستشو ويژه بصورت شده ارائه

 (دربيمارستان هابين  كدرنگي جدول(
 بخشها به ازالندری تمیز ملحفه انتقال ملحفه آلوده و کثیف عفونی((ایزوله اتاق

 بين سبز بين قرمز بين قرمز

 
 

 ازگره پس گذاشته زرد دركيسه مجزا صورت به مدفوع به وآلوده شپش به آلوده ملحفه وجود صورت در

 .شود قرارداده رنگ بين قرمزدر آن درب دادن

 از آنها حفاظت و پاكيزگي از كه نمايند انبار و حمل بندي بسته بگونهاي را تميز لباسهاي و ملحفه -

 .شود حاصل اطمينان بار تخليه و بارگيري،حمل مراحل طي در آلودگي و غبار گردو

 .شوند شستشو آماده و بندي دسته بيمار اتاق در نبايد ها رخت -

 اگر يا و شود تعويض بيمار ترخيص موقع ها ملحفه دارد محدودي ارزش ها ملحفه مکرر تعويض -

 شود تعويض است كرده پيدا تماس عفوني مواد با يا ،چروك،لک آلوده

 شسته)يکبار ماه هر مثال( برنامه طبق يا شوند شسته بايد كرده پيدا رويت قابل آلودگي اگر ها پرده -

 .گيرد صورت تعويض بايد بيماري شيوع مثل خاص شرايط در ولي شوند

 :بالشها و ها تشک

 خارج رده از آنها باشند داشته لک يا بماند باقي مرطوب كه صورتي در نگهداريد خشک را تشک -

 .كنيد

 . نماييد گندزدايي و تميز مجاز كننده موادگندزدايي از استفاده با را ها تشک رويه -



 

 

 .كنيد حفظ را بالشها و ها تشک رويه يکپارچگي -

 كنيد تعويض را آنها باشد داشته تعمير به نياز يا باشد شده پاره بالش يا تشک رويه درصورتيکه -

 با ازبروزجراحت مواردي متأسفانه.نماييد خودداري تشکها داخل وسوزن نيدل هرگونه فروبردن از -

 ها وبالش ها ملحفه در سوزن و نيدل وجود اثر در الندري درپرسنل وبرنده تيز وسايراشياء نيدل

 .است گرديده گزارش

 تميز بعدي بيمار استفاده از قبل و مجاز محصوالت از استفاده با را رطوبت به مقاوم تشک هاي رويه -

 .نماييد ضدعفوني و

 .بشوييد و نماييد تعويض را آن بعدي بيمار استفاده از قبل است اي پارچه تشک رويه اگر -

 آلوده بيمار بدن مترشحه مواد با بالش رويه كه زماني يا بيمار هر از بعد را شستشو قابل بالشهاي يا بالش رويه -

 .دهيد شستشو گرم آب چرخه از استفاده با باشد شده

 :وجوندگان حشرات كنترل 1-11-
 به كناراماكن و گوشه از موذي موجودات.دارند حضور نحوي به نيز موذي حشرات كند مي زندگي انسان جا هر

 كنه،سوسک شپش، مگس، شوند،پشه، مي انسان به آلودگي انواع انتقال باعث و كنند مي زندگي مخفيانه صورت

 و شوند مي بيماري موجب مستقيماً هاآناز تعدادي كه هستند موجودات اين سري از حيوانات ديگر و موريانه و

 .هستند بيماري ناقل نيز موجودات اين از تعدادي
 ( Cockroaches  ها سوسری

 : ها سوسری درباره جالب نكات

 برند مي سر به استراحت در را ساعت 00 روز درشبانه كه طوري به باشند مي تنبل بسيار -1

 .كنند حبس آب زير دقيقه 40 مدت به را خود نفس قادرند -2

 .كنند كنترل را خود قلب ضربان سرعت قادرند -3

 در كليومتر 5 ها آن سرعت )شان جثه به نسبت( باشند مي زمين موجودات سريعترين از يکي-4

 .باشد مي ثانيه در متر يک يا ساعت

 بار 25 ثانيه يک عرض در است قادر سوسري .است بيشتر انسان از ها سوسري العمل عکس سرعت -4

 .دهد مسير تغيير

 بي علت به هفته يک از پس .بماند زنده هفته يک تا است قادر گردد،سوسري قطع آن سر چنانچه -5

 . ميرد مي آبي

 .بمانند زنده توانند مي آب بدون هفته يک تا و غذا بدون ماه يک تا -6

 مي مقاوم اتمي تشعشات به نسبت كه چرا برند در به سالم جان اي هسته بمب انفجارهاي از قادرند -7

 .باشند

 .باشند مي فعال شب -8

 .يابند مي را ها سوسري ديگر و آب غذايي، منابع ها سوسري ساير مدفوع اثر كردن دنبال با  -9



 

 

 :ها سوسری زیستی عادات

 مواد شير، نان، هويج، برنج، گياهان،سبزيجات، همچون گرفته انسان غذاهاي از خوارند، چيز همه ها سوسري

 حتي( مرده حشرات صابون، مقوا، كاغذ، نظير غيرخوراكي مواد يا و گاز اطراف يافته تجمع روغن قهوه، قندي،

 ته چرم، چسب، مرده، موجود هرگونه انساني، سينه،زخمهاي خلط مدفوع، كتاب، پارچه، ،)مرده هاي سوسري

 .انسان ناخن و مو و رنگ خميردندان، سيگار،

 سوسري.كند مي كفايت برايشان آب قطره يک روزي تنها اما .دارند احتياج نيز آب به غذا از غير به ها سوسري

 لوله مانند سرد اجسام روي آب بخار مثل رطوبت تجمع هرگونه و مرطوب هاي اسفنج از را آب ميزان اين ها

 .دهند مي راترجيح تاريک و گرم مرطوب، هاي محيط ها سوسري .كنند تامين توانند مي سرد آب هاي
 

 :ها سوسری آلودگی

 و نظيرسالمونال .باشند مي ها ويروس ياخته تک هاي انگل ها، قارچ ها، باكتري از نوع 22 ناقلين ها سوسري-1

 .ميکنند منتقل خود عضالت و پاها دهاني، قطعات با را ها ميکروب اين آنها .اي روده هاي عفونت

 .شوند آسم حمالت و آلرژي موجب توانند مي -2

 مي آلوده خود اي غده ترشحات و فضوالت شده، خورده مواد از بخشي برگرداندن بزاق، با را غذايي مواد -3

 .سازند

 .شوند مي ها پارچه جمله از سطوح شدن دار لکه و زننده بوي توليد باعث روغني اي ماده توليد با -4
 :ها سوسری مخفیگاه

 توده درخانه، استفاده بدون و ثابت اثاث گونه هر ها، خانه شوفاژ انبارها، زيرزمين، توالت، چاه فاضالب، مجاري

 اجاق و زيريخچال و پشت حمام، دستشويي، كشوها، ها، كابينت دان، زباله كتاب، يا روزنامه توده زباله،

 و ها كاشي زير كاغذديواري، پشت كفپوش، سقف، ديوار، هاي شکاف و درزها برق، پريزهاي ها، گاز،چاهک

 عبور متر ميلي 5/0شکافي به باريکي از قادرند نوزاد هاي سوسري .آب و گاز هاي لوله پشت و لق هاي موزاييک

 هاي سوسري و متر ميلي2 باريکي به شکافي  از توانند مي بالغ نر هاي سوسري .شوند مخفي آن در يا و كرده

 .شوند مخفي آن ميان در يا و كرده عبور متر ميلي5 باريکي به شکافي از بارداري و بزرگ شکم علت به ماده
 :اماكن به سوسری ورود های راه

 دريچه توري، فاقد و باز هاي پنجره و در زمين، و سقف ديوار، هاي سوراخ و ها شکاف درزها، طريق از

 هاي بندي بسته هواكش، هاي دريچه دودكش، لوله ها، چاهک گاز، و آب هاي لوله امتداد كولر، هاي

 . بندي بسته هاي وكارتن غذايي مواد
 :ها سوسری با مبارزه و كنترل روش

 از آگاهي و گونه شناسايي داشت، توجه بدان بايد ها سوسري با مبارزه در كه اي مسئله مهمترين

 .است مبارزه مورد منطقه در آن اكولوژي و بيولوژي
 ها سوسری كنترل های شیوه وموثرترین مهمترین از اماكن در بهداشت اصول رعایت

 :گردد می محسوب



 

 

 اطراف درزهاي و ها حفره تمام .كنيد درزگيري و كرده شناسايي را ها سوسري نفوذ هاي راه تمام -1

 مسدود بتون و سيمان بوسيله را ها كفپوش و ها سقف ديوارها، ها، لوله درها، ها، پنجره ها، ستون

 .كنيد

 .كنيد تعمير را ها آن و كرده شناسايي را وفاضالب آب ي ها نشتي-2

 هاي سنگ و ها سراميک ها، كاشي ها، موزائيک .كنيد مرمت را ديوار از شده جدا هاي ديواري كاغذ -3

 .كنيد تعمير را لق و شکسته

 .كنيد انبار اماكن از بدور را چوب هاي توده -4

 و كولر هاي دريچه و ها دريچه و ها پنجره روي به .نکنيد رها باز حالت به را ورودي درهاي و پنجره -5

 .كنيد نصب توري حتماً ها هواكش

 .كنيد وگندزدايي شسته كامل بطور را محيط هفته هر -6

 ريخت زمين روي بر مايع غذايي مواد چنانچه .كنيد جمع زمين روي فوراً را غذا و نان هاي خورده -7

 .كنيد تميز را آن فوراً

 .كنيد نگهداري دربسته هاي كيسه در را مرطوب هاي دستمال و )ابر( اسفنج -8

 .كنيد تميز يکبار وقت چند هر را گاز اجاق و يخچال زير و پشت -9

 خاطر به .كنيد نگهداري دربسته اي شيشه يا و قطور پالستيکي هاي ظرف درون را غذايي مواد-10

 .بخورند را نازك پالستيک جنس از يا و مقوايي ظروف قادرند ها سوسري باشيد داشته

 ها آن شدن انباشته از و نکنيد رها خود حال به ظرفشويي سينک درون در را غذاخوري ظروف -11

 .كنيد جلوگيري

 .دهيد قرار پالستيکي گير آشغال ها چاهک روي -12

 .دهيد قرار محکم درب با دربدار زباله سطل در و كيسه درون را ها زباله -13

 .شود جلوگيري كاذب رطوبت بوده؛ازايجاد مناسب اماكن تهويه -14

 .نماند باقي ها آن روي چربي اثر تا بشوييد ظرفشويي مايع با كامالً را غذا ظروف-15

 )توپي( درپوش دستشويي كاسه و وآبدارخانه آشپزخانه )لگن( سينک )كفشور( سوراخ روي ها شب -16

 .دهيد قرار

 .كنيد نصب درزگير نوارهاي ها درب و ها پنجره چارچوب در -17

 .كنيد خودداري وكارتن ،كاغذ مجالت ، روزنامه كردن انباشته از -18

 .كنيد بندي عايق را است زياد ها آن روي آب چگالش كه هايي لوله -19
 به محیط بهداشت كارشناسان نظر زیر شیمیایی سموم از استفاده باال نكات رعایت از بعد"

 ."باشد می رو پیش حل راه آخرین عنوان

 

 : RODENTS جوندگان

 عنوان به سياه رات -3 اي قهوه رات -2 فاضالب رات -1 خانگي هاي موش بنام جوندگان از گونه سه



 

 

 .هستند اهميت حائز عمومي اماكن آفات

 براي را مشابه طعمه خوردن به تمايلي ديگر كند، بيمار را جونده سمي، طعمه در غذا وعده اولين اگر

 مي تميز ليسيدن با را خود مکرراً ها موش و ها رات .نباشد سمي طعمه اگر حتي .ندارد ماه چندين

 .ساخت آلوده كش جونده گرد به كاوش هنگام در را ها آن توان مي بنابراين .كنند

 پوست دويدن ضمن و كرده تعبيه ديگر مکان به مکان يک از آمد و رفت براي را مسير بهترين جوندگان

 بخوبي بدن سايش از حاصل هاي چربي عالئم كه طوري به .شود مي كثيف مواد ديگر و روغن با ها آن

 مي سفت و خشک روز سه يا دو از پس كه است براق و مرطوب نرم، تازه ادرار قطرات .شود مي آشکار

 .شوند مي پوشيده گرد با و دهند مي رنگ تغيير قديمي قطرات .شوند

 
 :موش طریق از منتقله های بیماری

-)حصبه( سالمونال-لپتوسپيروز-طاعون: كنند مي منتقل انسان به را مختلف بيماري نوع 05 معموالً ها موش

 .آنهاست جمله از راجعه تب- توكسوپالسموزيس-تيفوس

 

 :جوندگان با مبارزه
 توجه بنابراين .ساخت محروم پناهگاه و غذا و آب ماندن، زنده در موثر عامل سه از توان مي را جوندگان

 بستن .است ضروري ها آن احتمالي ورود از ممانعت منظور به ضروري هاي مرمت و بهداشتي مسائل به

 كه ها درب و ها هواكش بر گذاري توري كنند، مي عبور ديوار از ها لوله كه جاهايي ويژه به ها سوراخ

 موش با اصولي هاي مبارزه از ديگري اقدامات جمله از گردند ثابت درب پايه بر و محکم كامالً است الزم

 دفع .باشد سيماني زمين متري سانتي 60 عمق تا متر سانتي 10 قطر و متر 1 ارتفاع به اماكن ديوارهاي.است

 .باشد خالي آب از استفاده بدون ظروف و گيرد صورت بهداشتي روش به ها زباله

 .باشد مي بهداشتي و بهسازي اقدامات مبارزه هاي روش مهمترين از

 
 وایجادمقاومت محیطی ؛زیست انسانی مخرب اثرات دلیل به سموم از استفاده معموالا "

 بهداشتی اقدامات كه صورتی در.باشد می حل راه ؛آخرین سموم انواع به وجوندگان حشرات

 به محیط بهداشت كارشناسان هماهنگی با توان می نبودند موثر كامل طور به بهسازی و

 ."كرد استفاده آن از مبارزه راههای از یكی عنوان
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 : ها واژه تعریف 2-1-
• Bleach : بر رنگ مواد براي است اصطالحي 

 آب با رؤيت قابل مواد يا ها آلودگي زدودن يعني : ) Cleaning ( كردن پاک•

 را آلودگي سطحي كشش آوردن پايين از استفاده با كه است اي ماده : ) Detergent (ها كننده پاک•

 گندزدايي براي را زمينه و شده بيماري و آلوده عوامل و باكتريها كردن دور سبب طورمکانيکي وبه برد مي

 بصورت كه نمود اشاره )دترجنت( لباسشويي پودر يا صابون به توان مي دسته اين از . كنند مي فراهم

 .گردد مي انگل تخم حذف باعث مکانيکي

 و بردن بين از يعني گندزدايي ، WHO نظر از گندزا مواد تعريف : ) Disinfectant ( گندزدا مواد•

 اتيلن سديم، هيپوكلريت . شيميايي و فيزيکي عوامل كمک به بيجان سطوح روي از بيماريزا عوامل كشتن

 عنوان به. باشند مي شيميايي گندزداهاي از مثالهايي ...و آمونيوم ظرفيتي 5 تركيبات گلوتارآلدئيد، اكسايد،

 اضافه يا ميگيرند قرار گندزدايي عمل مورد ...و ،كمد ميز ديوارها، مانند سطوح ، جراحي ابزار و وسايل مثال

 . باشد مي يي گندزدا عمل يک آشاميدني آب به كلر كردن

 تکثيرميکروبها و رشد از كه شود مي اطالق عواملي به كننده ضدعفوني : Antisepsis ضدعفونی مواد•



 

 

 زنده سطوح مورد در اختصاصي بطور گرددو مي آنها نابودي موجب يا و كرده جلوگيري زنده نسوج در

 برخي )بتادين( يدوفورها ها، الکل: از عبارتند كننده ضدعفوني مواد هاي نمونه از برخي .دارد كاربرد

 از استفاده يا و پوست روي بر بتادين از استفاده مثال عنوان به . ...و هيدروژن پراكسيد ، فنلي تركيبات

 . باشد مي عفوني ضد عمل يک دست براي محلولها

 از اعم زنده موجودات تمام آن طي كه وياشيميايي فيزيکي هستند روشهايي : استرلیزاسیون•

 .ميروند ازبين بيماريزاوغيربيماريزا ميکروبهاي وكليه باشند كه هرفرمي ويروسها،باكتريها،قارچها،به

 ممکن عفوني بيماريهاي فردكه بدن در )بيماريزا( پاتوژن ميکروبهاي رشد از عبارتست : عفونی بیماری•

 .باشد انتقال غيرقابل يا انتقال قابل است

 بافت روي بر پاتوژن و بيماريزا عوامل تکثير و رشد و جايگزيني از است عبارت : ) Infection ( عفونت•

 .است عوامل اين مهار ، كننده ضدعفوني مواد هدف . حيواني يا انساني زنده هاي

 به بيماري انتقال به قادر و است بيماري هاي نشانه فاقد كه ارگانيسم يک حامل فرد : ) Carrier ( ناقل•

 . باشد مي ديگران

 و تعامل ايجاد ميزبان،بدون بدن در ميکروارگانيسمها وجود : ) Colonization (شدن كلونیزه •

 . ميزبان در عاليم بروز و معارضه

 . گويند آن ويروالنس ميزان را بيماريزا عفوني عامل يک تهاجمي قدرت و شدت : ویروالنس•

"اخيرا كه هايي ارگانيسم : ) Transmission Flora ( موقتی فلور•  "احتماال و اند شده اكتساب 

"نسبتا زمان مدت در  دارند وجود بدن از ديگري قسمتهاي يا پوست در كوتاه 
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 بيماري با تماس زمان در استاندارد هاي احتياط بر عالوه كه احتياطهايي : ) Precautions ( احتیاط•

 : شامل انتقال اساس بر احتياط نوع سه . شوند مي استفاده بيماريها گيري همه يا مسري

 . باشد مي ) Contact ( تماس و ) Droplet ( تنفسي ذرات ، ) Air born ( هوا ذرات

 بر ، بيمارستان در عفونت انتقال از جلوگيري براي عملي هاي مشي خط اتخاذ از عبارتست : ایزوالسیون•

 به كلونيزه يا عفوني بيمار از ها ميکروارگانيسم انتقال از پيشگيري هدف با كه عفونت انتقال راههاي اساس

 . شود مي انجام پزشکي پرسنل و كنندگان عيادت ، بيماران ساير

 :بیماری انتقال راههای
 تماس طريق از سرايت.0

 مشترك حامل طريق از سرايت يا آلوده داروي يا ،غذا آب خوردن طريق از سرايت.2

( Common Vehicle Transmission ) 

 ( Droplet Transmission ()وتنفس دهان ترشحات( هوا در معلق ذرات طريق از سرايت ..0

 ( Air borne Transmission ( هوا طريق از سرايت.5

 Vector borne Transmission (ناقل طريق از سرايت.5



 

 

 :ها عفونت كاهش جهت اساسی اقدامات
 دست ضدعفوني.0

 تجهيزات و وسايل نمودن استريل و گندزدايي.2

 سطوح گندزدايي .0

 مدت بيمار كه مکانهايي ،).....و مدفوع،خلط,ادرار,خون(:مانند عفوني بالقوه مايعات به آلوده كه مکانهايي

 نياز و بوده ميکرب وجود منشا ، قرارداشته افراد زيادبادست درتماس كه نقاطي يا بوده درآنجابستري طوالني

 : بنابراين . دارد گندزدايي به

 .دارد اساسي نقش بيماريها انتقال از جلوگيري در دستها شستشوي 0-

 . دارند مهمي نقش نيز بيماريها انتقال از جلوگيري در پرتماس هاي محيط زدايي گند 2-

 :دستها شستشوی صحیح ی نحوه 1 -
 :مهم نكات

 باشند مصنوعي وناخن ناخن كوتاه،فاقدالك،برق بايستي ها ناخن 1-

 شوند هاخارج هاومچ ازدست زيورآالت ي كليه 2-

 باالقرارگيرد كافي ي اندازه هابه آستين 3-
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دست شستشوی دستورالعمل : 

 حاصل اطمينان ودستمال الکلي پايه موردنيازمانندآب،صابون،محلول وسايل بودن ازآماده 0-

 .شود

 نمود تنظيم رابايد آب دماي 2-

 شود جلوكيري اطراف به آب پاشش از كه نمود تنظيم رابايدطوري آب فشار -0

 بااستفاده صورت اين غير در بشوييد، را خود دست بايستي كارآلوده انجام يا, دست واضح آلودكي درصورت*

 *نماييد عفوني ضد را خود دست الکلي پايه هاي كننده پاك از

 .باشد مي ثانيه 06 تا 56 فرآيند اين زمان مدت

 :از عبارتست دست شستشوي مراحل

 .نماييد خيس آب با را ها دست 0-
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 .بپوشاند را دست سطوح تمامي كه بطوري بريزيد، صابون كافي مقدار 2-

 .بماليد هم به را ها دست كف-0

 دست براي را كار همين .بشوييد را چپ دست انگشتان الي و چپ دست پشت راست دست كف با 5-

 .نماييد تکرار راست

 .نماييد شستشو اند گرفته قرار هم بين ها دست انگشتان كه درحالي را دست دو كف- 5

 .بماليد مخالف دست كف به را دست يک انگشتان پشت هستند قفل هم به انگشتان كه حالي در- 0



 

 

 نيز ديگر دست براي را كار اين .بماليد چرخشي حركت با راست دست كف در را چپ دست شست 7-

 .تکراركنيد
 :ها دست كردن ضدعفونی ی نحوه

 نماييدامادرصورت استفاده الکلي پايه هاازمحلولهاي دست ضدعفوني براي*

 *.دستهارابشوييد هركارآلوده انجام يا دستها واضح آلودكي

 .باشد مي ثانيه 06 تا 26 فرآيند اين زمان مدت

 :دست ضدعفوني مراحل
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 همه كه طوري به بريزيد خود دست كف الکلي پايه محلول از)ليتر ميلي5 تا2 ( كافي ي اندازه به 0.

 .بپوشاند را دست سطوح

 .بماليد هم به را ها دست كف 2.

 .بماليد چپ دست پشت به را راست دست هستند،كف هم البالي دست دو انگشتان كه حالي در 0.

 .نماييد تکرار نيز مخالف دست با را كار اين

 .بماليد هم به اند گرفته قرار يکديگر بين دست دو انگشتان كه حالي در را ها دست كف 5.

 براي را مرحله راتميزنماييدواين بندانگشتان وشياربين نوك هستند قفل هم به انگشتان كه حالي در 5.

 .بماليد مخالف دست نيزتکرارنماييد مخالف دست

 نيز ديگر دست براي را كار اين .بشوييد چرخشي حركت با راست دست راتوسط چپ دست شست 0.

 تکراركنيد

 مرحله واين, نموذه راضدعفوني چپ دست كف راست دست انگشتان نوك چرخشي حركات با 7.

 .تکرارنماييد مقابل دست راجهت

 .شويد مطمئن آنها تميزي از ، شد خشک دستانتان كه هنگامي 0.
دست وضدعفونی مواردشستشو: 

 واحد يا بخش به ورود بدو 0-

 بيمار با تماس ازهر وبعد قبل 2-

 دستکش كردن خارج از وبعد دستکش ازپوشيدن قبل -0

 ) دستکش با تماس صورت در حتي(آلوده وسطوح بدن ،ترشحات باخون بعدازتماس 5-

 بيمار اطراف باوسايل تماس از بعد 5-

 وبيني ،موها ،صورت باسر دست تماس از بعد 0-

 ستراحت ا واتاق بهداشتي سرويس از استفاده از بعد 7-

 :وسایل و محیط گندزدایی 2-
 :وسايل و سطوح زدايي آلودگي مراحل



 

 

 .)سانتيگراد درجه 05 زير آب دماي( آلي ماده واضح آلودگي بردن بين از براي سرد آب از استفاده.0

 )گراد سانتي درجه 56 تا آب دماي( )شوينده( جنت دتر ماده و گرم آب مخلوط از استفاده.2

 )سرد آب با شده رقيق ( گندزدا ماده مناسب غلظت از از استفاده .0

 استريليزاسيون مرحله .5

 . گردند مي اثر بي و خنثي آلي مواد مجاورت در گندزدا مواد
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 ...و روغني مواد ، مدفوع ، ،ادرار سرم چرك،خون، مانند آلي ماده
 : )پاكسازی اصل(وسایل نمودن تمیز خصوص در كلی قانون یك

گردد برطرف سرد آب با )...و خون،ادرار ( مشاهده قابل آلودگي گونه هر بايستي ابتدا . 

است الزامي اوليه شستشوي جهت )شوينده( ودترجنت گرم ازآب استفاده سپس 

نيز بند پيش و ماسک عينک، مانند حفاظتي وسايل از پزشکي ابزار گندزدايي و شستشو هنگام 

 .نماييد استفاده

آلودگيها تا كنيد ور غوطه كننده ضدعفوني محلولهاي در را آنها بالفاصله وسايل، استفاده از پس 

 Semi Critical (بحراني نيمه و ) Critical (بحراني وسايل وسايل .شوند تميز بهتر و نشود خشک آنها روي

 .كنيد سترون استفاده بار هر از پس را )
 :استریلیتی از پس وسایل از صحیح ستفاده ا اهمیت

 به نيز پزشکي ابزار يا وسيله از صحيح استفاده استريليتي و گندزدايي ، شستشو :مراحل صحيح انجام از بعد

 : باشد مي بسيارمهم بعدي هاي آلودگي از جلوگيري جهت

 پس ماه يک اي پارچه ي شده بندي بسته وپکهاي روز 05 مدت به كاغذي شده بندي بسته هاي پک .0

 .بمانند باقي استريل توانند مي )پک ماندن وسالم نشدن باز درصورت( اتوكالو از شدن ازخارج

 . گردند استفاده روز همان. بايستي شده استريل بسته نمودن باز از پس .2

 . ميشود آن شدن استفاده قابل غير و آلوده باعث وسيله شدن مرطوب يا خيس .0

 .گردد مي ها وسيله شدن غيراستريل باعث ديگر وسايل مجاورت در ها وسيله دادن قرار .5

 . نماييد استفاده استريل دستکش از ابزار از استفاده و نمودن باز هنگام .5

 . ندهيد انجام را مختلف كارهاي دستکش يک با هرگز .0

 .نماييد ضدعفوني و شستشو بهداشتي روش به را دستها دستکش پوشيدن از قبل .7

 به نياز تا دهيد قرار ابزار سيني در و كنيد بيني پيش را نياز مورد وسايل تمام كار، شروع از قبل .0

 .نباشد مختلف جاهاي به زدن دست

 .كنيد مصرف تازه صورت به را گندزدا محلولهاي .9

 محلول اين زيرا بزنيد، تاريخ برچسب آن ظرف روي بر كنيد، مي فعال را قليايي گلوتارآلدئيد وقتي . 06

 .دهد مي دست از را خود خاصيت تدريج به شدن فعال از پس روز 06 تا 05



 

 

 نيتريت داراي آن كننده فعال ماده زيرا كنيد، استفاده گلوتارالدئيد از فلزي وسايل براي توانيد مي . 00

 مثل كلردار مواد از .كند مي جلوگيري وسايل خوردگي و زدن زنگ از سديم نيتريت و است سديم

 .گردد استفاده فلزي وسايل كردن گندزدايي براي نبايد )كننده سفيد( سديم هيپوكلريت

 و شوند نمي باكتريها مرگ موجب درجه اين در و هستند درجه 90 معموالً بازار در موجود هاي الکل . 02

 دهيم كاهش درجه 76 تا را آن غلظت است الزم

 .بشوييد استريل آب با را وسيله گلوتارآلدئيد با وسايل ازگندزدايي پس . 05
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 :واكسیناسیون ایمنی 2-2-
 ها واكسن ترين رايج و مهمترين

o سل واكسن (Tuberculosis vaccine) o اطفال فلج واكسن (Polio vaccine) o واكسن 

 nus vaccine)(Neonatal Teta o نوزادان كزاز واكسن o (Measles vaccine) سرخک

 هاری واكسن B vaccine)(Hepatitis o ب هپاتیت واكسن

o كزاز-دیفتیری واكسن 

 سایرواكسنها

سرماخوردگي و آنفلوانزا واكسن 

سفرها ازبرخي وقبل سربازان براي اجباري( مننژيت واكسن( 
 ها واكسن انواع جدول

 مربوط بیماری اختصاری عالئم واكسن نام

 سل BCG ژ ، ث ، ب

 سرفه دیفتری،كزاز،سیاه DTP )ثالث(گانه سه

 دوگانه

dT كزاز-دیفتری 

 پولیوخوراكی

OPV اطفال فلج 

 اوریون -سرخجه-سرخك MMR اوریون -سرخجه-سرخك

 كزاز TT كزاز توكسوئید

 ب هپاتیت HEP.B ب هپاتیت
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 پرخطر گروههای در B هپاتیت علیه واكسیناسیون انجام زمان جدول

 تزریق زمان نوبت

 اول

 مراجعه اولین در

 دوم

 اول نوبت بعداز ماه یك

 سوم



 

 

 اول نوبت از بعد ماه شش
 هستند؟ هپاتیت به ابتالء بیشتر خطر معرض در افرادی چه

 ماماها،دندانپزشکان، پرستاران، پزشکان، جراحان، پزشکي، گروه دانشجويان از اعم درماني مراكز كاركنان

 پرسنل طبي، تشخيص هايآزمايشگاههاي تکنسين و كارشناسان دياليز، تحت بيماران دندانپزشکان، كمک

 فرد خانواده و خوني محصوالت كنندگان سالمندان،دريافت خانه و افتاده عقب كودكان نگهداري مؤسسات

 كنند مي دريافت خوني هاي فرآورده يا خون مکرر بطور كه وافرادي زندان،مسافران مبتال،پرسنل

 )...و تاالسمي،هموفيلي (

فرد ، خانواده اعضاء HBsAg+ مسکوني واحد دريک ساكن 

جرم صحنه و جنايي تحقيقات آزمايشگاههاي ،كارشناسان ،زندانبانان اورژانس امدادگران نشانها، آتش 

هستند مداوم پيگيري تحت كه تزريقي اعتياد و جنسي پرخطر رفتارهاي داراي افراد . به آلوده افراد 

 و هستند پرخطر رفتارهاي داراي كه زندانياني . دارند مثبت تکميلي تست يک حداقل كه C هپاتيت

 شهرداريها رفتگران . باشد مي ماه 0 از بيش آنها محکوميت

 افراد هستند، آلوده بدني مايعات و خوني هاي فرآورده با شدن آلوده خطر معرض در كه افرادي وكليه

 . كنند دريافت واكسن بايد و هستند B هپاتيت خطر درمعرض

 پیشگیری
 فرآورده با شدن آلوده خطر معرض در كه غيره و پزشکي مراكز كاركنان و مسافران براي واكسيناسيون امکان

 وجوددارد هستند، آلوده بدني مايعات و خوني هاي

 كند مي ايمن B و A نوع هپاتيت قبال در را بدن كه است شده تهيه واكسني حاضر، حال در

 پيدا ،كاهش عفونت خطر كاهش براي الزم احتياطهاي رعايت و واكسيناسيون با B هپاتيت به ابتال خطر

 .كند مي
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 بيماري عليه سازي ايمن » ب هپاتيت « كشوري واكسيناسيون برنامه براساس

 تزريق زمان نوبت

 مراجعه اولين در اول

 دوم

 نوبت از بعد ماه يک

 اول

 نوبت از بعد ماه شش سوم

 اول

 ماهگي2 كشور اپيدميولوژيک شرايط به توجه با كودكان سازي ايمن برنامه

 ماه يک ب هپاتيت دوم و اول نوبت بين فاصله حداقل 0. : ماهگي 0 و



 

 

 ماه يک ب هپاتيت سوم و دوم نوبت بين فاصله حداقل 2.

 ::ب هپاتيت واكسن با ارتباط در هايي توصيه

واكسيناسيون يادآور دوز حاضر حال در » ب هپاتيت « شود نمي توصيه . واكسن وتزريق تولد از پس اگر 

 است آمده دنيا به +HBsAg مادر از نوزاد كه شود مشخص ب هپاتيت

 نوزاد صورتيکه در . باشد مي ازتولد بعد هفته يک ب هپاتيت اختصاصي ايمونوگلوبولين دريافت زمان حداكثر

 ليتر ميلي نيم همزمان بطور باشد،بايد شده متولد +HBsAg مادر از

 » ايمونوگلوبولين « اختصاصي » ب هپاتيت « واكسن و ران يک عضله در » ب هپاتيت « ديگر ران عضله در

 به دسترسي عدم صورت در. شود تزريق تولد از پس ساعت 02 ظرف در ترجيحا و وقت اسرع در

 واكسن تزريق ، اختصاصي ايمونوگلوبولين » ب هپاتيت « حدود تولد از پس اوليه درساعات نيز تنهايي به

 هموفيلي، به مبتال افراد در » ب هپاتيت « شود جلدتزريق زير بايد . كند مي ايجاد ايمني درصد 06 تا 76

 اول نوبت دريافت بر عالوه و اند شده متولد +HBsAg مادران از كه نوزاداني . واكسن

 واكسن،ايمونوگلوبولين

 صورت در و شوند كنترل HBsAb و HBsAg 05 سن در اند كرده دريافت نيز - نظر از بايد ماهگي 9

 ب هپاتيت واكسن تجويز آنها ودر هستند پرخطر هاي گروه جزء كه افرادي . گيرند قرار پيشگيري مورد لزوم

 ماه دوتاسه ، شده توصيه

 آنتي تيتر كه صورتي در و كنترل آنها (HBsAb) بادي آنتي تيتر واكسن، دوز آخرين دريافت از بعد

 كه افرادي ساير ولي نمايند دريافت )نوبت سه( واكسيناسيون كامل دوره يک باشد ده از كمتر آنها بادي

 چنانچه نيز پرخطر افراد ي كليه . ندارند بادي آنتي تيتر بررسي به نياز نيستند پرخطر گروههاي جزء

 نياز بوده مصون عمر تاآخر باشند داشته 06 از بيشتر بادي آنتي تيتر بار يک واكسيناسيون انجام از پس

 .ندارند يادآور واكسن تزريق ويا بادي آنتي تيتر چک به
36 

 باعث و شود مي دفع آلوده شخص بدن از مدفوع بوسيله كه است HAV ويروس A هپاتيت عامل A هپاتيت

 آلودگي

 غذاهايي يا پخته نيمه يا نپخته غذاهاي و آب طريق از بيماري اين انتقال راه .شود مي غذا و آشاميدني آب

 منتقل ديگر اشخاص به خون ازطريق ندرت به .HAV باشد مي شوند، مي طبخ مبتال اشخاص بوسيله كه

 اين به ابتال يکبار .آورد مي بوجود مزمن كمترآلودگي ولي شود مي ديده حاد شکل به A هپاتيت .شود مي

 عاليم تمامي هميشه هپاتيت به مبتال بيمارياافراد عاليم . آورد بوجودمي دائمي مصونيت شخص در بيماري

 هيچ كودكان مثال براي .دهند نمي نشان را بيماري

 عاليم اين .شود مي ديده بيماري عاليم بزرگساالن و نوجوانان در كه حالي در .ندارند آلودگي از اي نشانه

 راست طرف و باال ناحيه در درد ، كوفتگي و خستگي احساس ، چشمها سفيدي و پوست زردي :از عبارتند

 رنگ بي و ادرار رنگ شدن تيره ، مفاصل درد ، استفراغ ، اسهال ، تهوع ، تب ، ووزن اشتها كاهش ، شکم



 

 

 مدفوع شدن

 عاليم .يابد مي افزايش بدن ايمني دستگاه فعاليت شود، مي كبدي آنزيمهاي ميزان افزايش باعث A هپاتيت

 5 بيماري - را خود نيز بعد ماه يک تا هفته يک از گاهي عاليم اين .كند بروزمي آلودگي شروع از بعد هفته 2

 9 درصدمردان 05 .دهند مي نشان - افراد درصد يک حدود و دهند مي نشان را عاليم آلودگي از بعد هفته 0

 مرگ و كبد افتادن كار از باعث بيماري اين ندرت به و دهند مي نشان سريع و شديد خيلي را بيماري عاليم

 : HAV و )ايدز( HIV بين ارتباط . شود مي
 بيماري به ابتال دوره افراد اين در .هستند A هپاتيت به ابتال معرض در بيشتر ايدزمبتالهستند به كه افرادي

 آسيب كبد به HIV ضد داروهاي چون ايدز به مبتال افراد در .است تر طوالني كامل بهبودي و عاليم وبروز

 را داروها ، پزشک با مشورت با است الزم حقيقت در .كند مي بروز بيشتر A هپاتيت بيماري عاليم رسانند مي

 . بازگردند طبيعي حد به كبدي آنزيمهاي تا كنند قطع

 به آلوده مادر از و آلوده خوني هاي فرآورده يا خون دريافت ، جنسي تماس طريق از HIV HIV انتقال راههاي

 حوالي در كودك

 آلوده ونيدل باخون معتادتزريقي؛مواجهه افراد در مشترك ازسرنگ شيردادن؛استفاده ازطريق ويا زايمان

 در موثر راههاي جمله از آلوده خون هاي فرآورده يا خون مصرف . يابد مي انتقال درماني مراكز دركاركنان

 تزريقي معتادان . است ويروس انتقال

 و ازداروها استفاده بدون : كنترل روشهاي . شوند مبتالمي ، آلوده سوزنهاي از استفاده نتيجه در شايع بطور نيز

 فاكتورهاي كه است اززندگي اي نحوه برقراري HIV جهاني اپيدمي گسترش از جلوگيري راه تنها ، واكسنها

 .كند مي حذف يا و رساند مي حداقل به را شده ذكر خطر

 نشدهاست گزارش مشترك غذاي و سرفه ، عطسه نظير معمولي تماسهاي طريق از ابتال مورد هيچ تاكنون
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 كزاز از پيشگيري

 رخ اند، نکرده دريافت گذشته سال 06 طي را يادآروكزاز دوز كه كساني و ايمن غير افراد در كزاز موارد اكثر

 :كزاز واكسن تزريق برنامه : باشد مي ضروري آمادگي گونه كزازدو ازبيماري حفاظت منظور به .دهد مي

05- 00 ماهگي،0 ماهگي، 5 ماهگي، 2 : از عبارتند كشوري برنامه طبق عادي بطور واكسن تزريق سنين 

 0 ماهگي، - تزريق كزاز يادآور دوزواكسن يک سال 06 هر مرتب صورت به بايد بزرگساالن و سالگي 5

 الزم باشد، گذشته سال 5 واكسن دريافتي دوز آخرين از اگر عمقي يا كثيف زخم وجود صورت در . نمايند

 است

 واكسن يادآور دوز با همراه معمول طور به كزاز واكسن يادآور دوز .گردد تزريق كزاز واكسن دوز يک

 برابر در ايمني ايجاد به منجر كزاز به ابتال . شود مي تزريق (dT) يا بالغين نوع واكسن صورت به ديفتري

 جلوگيري جهت واكسيناسيون انجام بنابراين .شود نمي بيماري



 

 

 يک است بهتر المللي بين مسافرتهاي صورت در . شود مي توصيه بهبودي از بعد ماه يک بيماري مجدد عود از

 :كزاز بیماری عواقب . شود تزريق كزاز واكسن جديد دوز

 انقباض اثر در اغلب مرگ .گردد مي مرگ منجربه درمان رغم علي و بوده شديد كزاز بيماري موارد اكثر

 خودكار عصبي سيستم .دهد مي رخ خودكار عصبي درسيستم اختالل و تنفسي عفونتهاي هوايي، مجاري

 بيماران .دارد عهده بر را غدد و ارادي غير عضالت قلبي، عضالت كنترل كه است عصبي سيستم از قسمتي

 اگر پس .گردند مي نيازمند روانپزشکي مشاوره به و شوند مي مبتال رواني مشکالت به كزازگاهي از يافته بهبود

 . نمائيد تزريق را dT يا بالغين نوع واكسن و مراجعه پزشک به ايد نکرده دريافت كزاز واكسن كودكي دوران

 )شغلی مواجهات( تزریقات در ایمنی 2-3-
 ايمني رعايت جهت در احتياطي اقدامات است ،الزم درماني - تشخيصي امور وانجام تزريقات هنگام در

 .شود انجام )كاركنان( درماني بهداشتي تيم افراد و بيماران،مراجعين

 رعايت عدم صورت در كه باشد مي دارويي محصوالت و داروها تجويز در شايع هاي روش از يکي تزريقات

 جامعه نيز و خدمت كنندگان مصرف و كنندگان ارائه بر را بالفعلي و بالقوه خطرات ، درماني استانداردهاي

 نمايد مي اعمال

 : ازطريق درماني بهداشتي كاركنان پرخطر رفتار كاهش

 ، پرستاري ، پزشکي حرف شاغلين ويژه به درماني بهداشتي كاركنان مهارت كسب و آگاهي سطح ارتقا -الف

 تيز وسايل با كار حين در ، پشتيباني خدماتي گروههاي ، بيمارستاني پيش درماني خدمات ، تشخيصي امور

 ضروري امري برنده و تيز وسايل ساير و سرسوزن از ناشي جراحات بروز از پيشگيري بمنظور درماني وبرنده

 وسايل از ناشي صدمات از پيشگيري چگونگي خصوص در بايستي درماني بهداشتي كاركنان بنابراين است

 . ببينند آموزش مداوم بصورت آلوده مواد با اوليه گيرانه پيش و درماني اقدامات نيز و مزبور
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 كاركنان كه واحدهايي در درماني بهداشتي كاركنان كليه جهت واكسيناسيون و بهداشتي پرونده تشکيل :ب

 عمل، اطاق ، ويژه هاي بخش مانند دارند پرخطر اقدامات فردي يا واحدي محوله وظايف نوع به توجه با الزاماً

 ترانسفوزيون كه واحدهايي و محدود جراحي مراكز ، CSSD ، اتوپسي ، آزمايشگاه واحدهاي اورژانس،

 با تماس در يا دهندو مي انجام تهاجمي درماني پروسيجر هرگونه كه كاركناني يا و دهند مي انجام خون

 دانشجويان كليه همچنين)والندري خدماتي نيروهاي(باشند مي بيماران آلوده ترشحات ساير يا و سرم ، خون

 . است الزامي )ب هپاتيت ويروس( HBV عليه ...و مامايي و پرستاري ، پزشکي

 ) درماني برنده و تيز وسايل با كار حين در كاركنان ايمني سطح افزايش )2

 به منجر كه پرخطر پروسيجرهاي انجام طريق از درماني بهداشتي كاركنان آلودگي احتمال به توجه با

 : شود مي .. و بريدگي ، Needle Stick مانند وبرنده بااشياءتيز جراحتي هرگونه

 Needle نظير كند مي تضمين را برنده و تيز وسايل ايمني كه ابزارهايي شود مي توصيه قويا – الف

Clipper گيرد قرار پرخطر ابزارهاي كاربران دسترس در جراحي تيغ نمودن جدا جهت فورسپس و 



 

 

 به نفوذ قابل غير گان ، دستکش نظير مناسب حفاظتي وسايل شود مي توصيه قوياً -ب

 درماني بهداشتي كاركنان استفاده جهت محافظ عينک و ماسک ، پالستيکي بند پيش ، ترشحات و آب

 . باشد دسترس در درماني پروسيجرهاي و بيمار وضعيت با متناسب

 ساير در سازي ايمن واحدهاي همانند AD (Auto Disable) سرنگهاي از استفاده شود مي توصيه -ج

 . شود گرفته بکار نيز تزريقات واحدهاي

 ) برنده و تيز هاي زباله بهداشتي و مناسب دفع و انتقال ، نگهداري ، آوري جمع )0

 ، النست ، بيستوري ، آنژيوكت( مصرفي برنده و تيز اشيا ساير و سرسوزن دفع و نگهداري و آوري جمع -الف

 آوري جمع ظروف در مصرف از پس بالفاصله شود مي توصيه قوياً كه )... و شکسته هاي ويال ، وين اسکالپ

 . گردند دفع مطلوب نحو به و اتوكالو ترجيحاً و آوري جمع (Safety Box) ايمن

 ابعاد و كافي حجم از و پارگي به مقاوم ، نفوذ غيرقابل ، مستحکم ، آوري جمع ظروف است ضروري – ب

 . باشند برخوردار مناسب

 وسايل اين دفع است الزامي وبرنده تيز وسايل از ناشي جراحات از پيشگيري منظور به اينکه به توجه با -ج

 به ظروف اين بايستي ، گيرد صورت درماني روش انجام و مصرف از پس سريعاً ايمن آوري جمع ظروف در

 . باشد داشته قرار ذيربط واحدهاي كليه در خدمت دهنده ارائه دسترس در گوناگون ابعاد با و كافي تعداد

 مضمون با آوري جمع ظروف روي بر دهنده هشدار برچسب از استفاده -د » و تيز اشيا با آلودگي احتمال

 عفوني برنده « . است الزامي درماني بهداشتي كاركنان توجه جلب منظور به

 5 حداكثر كه صورتي در ، دفعي وسايل شدن سرريز از پيشگيري منظور به -ه / پر مزبور ظروف حجم 0

 . شوند دفع و شده بسته مناسبي نحو به ظروف درب است ضروري باشد شده

 كاركنان دسترس در فقط( درماني مراكزبهداشتي واحدهاي كليه در (Safety Box) ظروف اين وجود -و

 .باشد مي الزامي ومراجعين بيماران دسترس از ودور )درماني بهداشتي
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 و تيز وسايل و سرسوزن از ناشي صدمات و جراحات بروز از پيشگيرنده اقدامات -الف ايمني دستورالعمل

 : درماني بهداشتي كاركنان در برنده

 كاركنان آلودگي موارد مهمترين از برنده و تيز وسايل و سرسوزن فرورفتن از ناشي جراحات اينکه به توجه با

 از پيشگيري منظور به ذيل نکات رعايت ، شود مي محسوب HIV/HCV/HBV با درماني بهداشتي

 : است الزامي مزبور صدمات و جراحات

 در و باشد نداشته اره تيغ به احتياج كه شود استفاده انواعي از ترجيحا دارويي هاي ويال شکستن جهت 0-

 گرفته pad مثل محافظ يک داخل در ايمني اصول رعايت جهت و شده استفاده اره تيغ از نياز صورت

 . شوند

 اخذ جمله از خاص شرايط در مگر نماييد خودداري اكيدا سرسوزن درپوش گذاردن از تزريق از پس 2-

 . No Recapping) ( خون كشت يا ABG جهت خون نمونه



 

 

 . نماييد خودداري دفع از قبل سرسوزن كردن خم يا و شکستن از -0

 درپوش نگهداشتن ثابت جهت مکانيکي وسيله از سرسوزن درپوش گذاردن جهت ضروري موارد در 5-

 . كنيد استفاده سرسوزن درپوش گذاردن جهت Scoop روش به دست يک از يا و نماييد استفاده

 يونيفرم جيب يا دست در مزبور وسايل حمل از و نماييد استفاده رسيور از برنده و تيز وسايل حمل جهت 5-

 . نماييد خودداري

 .نمائيد اجتناب )... و سرسوزن ، بيستوري( برنده و تيز وسايل نمودن دست به دست از 0-

 .نماييد خودداري جدا بيمار واطراف والكر ميز روي وبرنده تيز اشياء كردن رها از 7-

 بدن ترشحات ساير و خون با آلودگي احتمال كه درماني اقدام گونه هر انجام حين در عمومي احتياطات 0-

 : باشد مي ذيل شرح به دارد وجود

 و شود استفاده دستکش از است الزامي ، دارد وجود دستها در زخمي يا و بريدگي كه صورتي در 0-0-

 . شود پوشانده آب ضد پانسمان با موضع

 يکبار پالستيکي بند پيش از استفاده ، بدن ترشحات يا و خون با آلودگي قبال در بدن حفاظت جهت 0-2-

 . است ضروري مصرف

 غشاء و چشم به آلوده مايعات يا و نسوج از قطعاتي يا و خون شدن پاشيده احتمال كه صورتي در 0-0-

 . است ضروري محافظ عينک و ماسک از استفاده ، دارد وجود مخاطي

 . است ضروري آب ضد گان از استفاده ، است وسيع خونريزي دچار بيمار كه صورتي در 0-5-

 شروع مجوز جهت پزشک معاينه ، باشند مي باز هاي زخم يا و اگزما دچار كاركنان كه صورتي در 0-5-

 . است ضروري بخش در فعاليت

 پاشش يا بااشياءتيزوبرنده جراحت(تماس از پس فوري اوليه اقدامات دستورالعمل – ب ايمني دستورالعمل

 : درماني ، بهداشتي كاركنان در )ودهان چشم درمخاط آلوده ويامايعات خون

 كمک دهد مي رخ درماني هاي روش و اقدامات انجام حين در عمده اتفاقات و جراحات اينکه به توجه با

 :گردد مي اعالم زير شرح به اوليه هاي
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درماني بهداشتي كاركنان بدست سرسوزن فرورفتن 

به بيمار بدن آلوده ترشحات ساير يا و خون شدن پاشيده : 

 باز بريدگيهاي -

 )چشمها( ملتحمه -

 )دهان داخل مثال براي( مخاطي غشاء -

 . شود اپيدرم پارگي به منجر كه گرفتگي گاز -

 : فوري اوليه هاي كمک

 دقيقه 5 تا0 مدت به ولرم آب و صابون با زخم شستشوي -0 : الف



 

 

 . فرمائيد خودداري جدا موضع دادن فشار از 2-

 چشم موضعي مالش از خودداري -0

 آلودگي صورت در آب زياد مقادير با مخاطي غشاء و ها چشم شتستشوي

 باليني سوپروايزر به سانحه فوري گزارش -ب

 سوپروايزر توسط كار حين گزارشات در شده گزارش مورد رسمي ثبت -ج

 بعدي هاي پيگيري وانجام پرونده تشکيل -د

 منبع آلودگي كه صورتي در : كاركنان در تماس از ناشي بيماريزايي خطر ميزان بررسي - ه

 در تماس مورد مزبور فرد است الزامي ، باشد محرز HIV عفونت با )مددجو-بيمار( تماس

 پزشک نظر با درماني هاي مراقبت تحت اول ساعت عرض در ترجيحا ممکن زمان حداقل

 . گيرد قرار عفوني متخصص

 06 ، باشد مي - HBV/HIV / HCV شده شناخته مورد عنوان به آلوده منبع كه صورتي در -و

 . شود مي ذخيره آتي پيگيري منظور به و گرفته تماس مورد فرد از خون ليتر ميلي 5

 ، وقت باشند،دراسرع HIV/HBS/HCV ي شده شناخته موارد آلوده منبع كه درصورتي -ز

 درمان معاونت عفونت كنترل مركزي كميته از ارسالي شغلي مواجهات دستورالعمل طبق

 .گيرد صورت الزم اقدامات عفوني، متخصص با ومشاوره

 :ها بخش كلیه در ایمنی و بهداشت 2-4-
 ، باشد شستشو قابل كه شود مفروش مناسبي نحو به و حفره بدون هموار، بايد كف : ساختمان

 احتمال كه مکاني وجود صورت در.نشود مراجعين و پرسنل لغزيدن نکند،موجب غبار و گرد توليد

 سانتيمتر 06 حداقل ارتفاع با هاي نرده و محکم فلزي هاي پوشش نصب بوسيله افرادباشد سقوط

 . آيد عمل به خطر رفع و اشخاص سقوط از جلوگيري شوند،تاموجبات محافظت
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 : روشنایی

 نور از استفاده صورت در . شود تامين كار محل و نوع با متناسب )مصنوعي يا طبيعي( كافي بايد روشنايي

 . شود نصب مخصوص حبابهاي ، چشم ناراحتي از ممانعت براي بايد قوي مصنوعي
 : حرارت و تهویه

 بر پرسنل هر براي الزم هواي كنند،مقدار تنفس سالم هواي مراجعين و پرسنل كه باشد اي گونه به تهويه

 . باشد مي مکعب متر 56 الي 06 ساعت هر در كار نوع حسب

 محوطه از خارج به آنها نمودن خارج هوا در)مضر وغبار،بخارهاي گاز،گرد ، دود( مضر مواد وجود صورت در

 .باشد مي كارالزامي

 مناسب دماي و سالم هواي وجود جهت مصنوعي يا طبيعي تهويه از استفاده
 :حریق با مبارزه و سوزی آتش از جلوگیری

 خروجي هاي درب نبودن قفل



 

 

 ها راهنما و عالئم با خروجي هاي درب نمودن مشخص

 براي پله نخستين تا در عرض اندازه به اي فاصله الاقل بايد شوند مي باز پلکان طرف به كه هايي درب

 باشند داشته توقف

 .باشد داشته وجود )حريق(خطر اعالم مخصوص وسايل

 . نقاط تمام در تابلو نصب با دخانيات استعمال منع
 : الكتریكی وسایل

 زدگي برق خطر كه شود برده بکار و نصب و ساخته طوري و بوده حفاظ داراي بايد الکتريکي ادوات و وسايل

 . باشد نداشته وجود سوزي آتش و

 مناسب هاي محل در پريز كافي مقدار به است الزم آزاد و متحرك سيمهاي ازدياد از جلوگيري منظور به

 .گردد نصب

 . باشد كم مقاومت نتيجه در و كافي ضخامت داراي بايد زمين به اتصال هاي سيم

 . باشد مناسب عايق روپوش داراي برق هاي كابل و ها سيم

 وسايل به بايد زمين به اتصال بر عالوه دارد وجود انفجار قابل يا و اشتعال قابل مواد كه محيطي در

 . نمود جلوگيري ساكن الکتريسيته بارهاي تراكم از نيز ديگري مطمئن
 : آشامیدنی آب

 . باشد دسترس در بهداشتي بصورت و بسته در مخازن گوارادر و سالم آشاميدني آب

 .است ممنوع آشاميدني آب براي عمومي ليوان از استفاده

 : فردی حفاظت وسایل
 ، عينک و ،ماسک )سربند( كار بند،كاله پيش ،)كار لباس(يونيفرم : از عبارتند فردي حفاظت وسايل:*

 )روكفشي(وچکمه كفش ، ها دستکش ،انواع حفاظ كمربند ، گوش حفاظ
42 

 كار لباس•

 كار محل در كار لباس از استفاده

"اكيدا كار لباس روي آن نظاير و كليد ، ساعت زنجير نمودن آويزان  . باشد مي ممنوع 

 هميشه آن ،كمر نباشد آزاد آن قسمت هيچ و باشد كننده استفاده بدن با مناسب بايستي كار لباس

 . باشد كم ها جيب تعداد االمکان حتي و كوچک آن جيبهاي ، بسته

 مانند باشد آستين زدن باال به مجبور كار حين كارگر كه مکانهايي در كوتاه آستين با كار لباس از استفاده

 .گردد استفاده كوتاه آستين كار لباس از بايستي كند مي ايجاب كار شرايط اينکه به توجه با: الندري

 در كننده آلوده مواد شدن جمع امکان بدليل )شلوار يا آستين دوبل مانند( دار لبه لباسهاي از استفاده عدم

 .گردد خودداري منزل به كار لباس بردن از . ميشود شسته )رختشويخانه( كار محيط در كار لباس آن

 كار مخصوص ازيونيفرم بايست مي باشند مي بيمار با مستقيم ارتباط در كه درمان بخش در شاغل پرسنل



 

 

 نظير فردي حفاظت لوازم از بايست مي كار نوع به توجه با همچنين نمايند، استفاده روشن رنگ به ترجيحاٌ

 .شود مي استفاده پوشش عنوان به عينک دستکش، ماسک، گان،

 بند پيش•

 . دارد وجود شدن خيس يا و لباس شدن آلوده امکان كه زماني در بند پيش از استفاده

 و جناق بايد ايکس اشعه مقابل در حفاظت براي سربي بندهاي پيش : پرتوها برابر در محافظ عنوان به

 حفاظت قدرت . دارد نگه محفوظ نيز را كمر از تر پايين سانتيمتر 56 تا 06 و پوشانده را سينه قفسه تمام

 . باشد خالص سرب ميليمتر يک ضخامت معادل الاقل بايد سربي بندهاي پيش
 : گوش حفاظ

 از بايستي كنند مي كار محيط آن در كه اشخاصي باشد مداوم و شديد صداها كار محيط در گاه هر

 :باشد ذيل شرايط داراي بايد گوش پرده حفاظ . نمايند استفاده گوش حفاظتي وسايل

 . شود مي انداخته دور استعمال از پس و بوده مصرف يکبار كه انواعي مگر شود تميز روزه همه ) الف

 .گردد گندزدايي نمايد استفاده ديگري شخص آنکه از قبل)ب

 در تا شود نگهداري مخصوصي جلد در بايد نميگيرد قرار استفاده مورد گوش حفاظ دستگاه كه مواقعي در

 . نشود وآلوده خراب موارد ساير و چربي و روغن با تماس اثر
 :صورت و ها چشم حفاظ

 امکان كه هنگامي يا و بيولوژي و شيميايي خطرناك مواد سوزاننده، مواد سمي، مواد با كار مواقع در بايد-

 حفاظتي هاي عينک از ... و اتوكالو تخليه هنگام نيز و داشته وجود بدن مايعات يا خون پاشيدن يا و ترشح

 .نمود استفاده صورت و چشم هاي ماسک يا و )دار حفاظ(

 هاي عينک به نسبت خطرناك شيميايي مواد با كار هنگام مخصوصاً دار حفاظ هاي عينک از استفاده-

 .ميشود داده ترجيح گيرد، مي قرار معمولي هاي عينک از باالتر كه محافظتي

"كامال و بوده سبک و محکم بايد عينک هاي زه-  . باشند چسبيده صورت روي 

 خطرناك مواد با مواجهه هنگام محافظ شيلد از استفاده-
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 های فعالیت یا تهاجمی كارهای انجام حین دهان و بینی ، چشم مخاط محافظت منظور به -

 دارد وجود دفعی مواد و ترشحات ، بدن مایعات ، خون شدن پاشیده احتمال كه بیمار از مراقبت

 . نمود استفاده چشم و صورت محافظ و ماسك از باید

 خود به را مواد از حاصل بخار و ها حالل توانند مي ) SOFT ( نرم نوع لنزهاي مخصوصاً چشم لنزهاي -

 فوق مواد تجمع باعث تماسي لنزهاي ميباشد، خطرناك موارد اين در آنها از استفاده بنابراين .نمايند جذب

 به را فوق مواد است قادر اشک حاليکه در گردند، مي اشک خروج مانع حال عين در و شده قرنيه محل در

 لنزهاي بخشها، گونه اين در كه نمود سفارش كاركنان بايدبه .نمايد خارج چشم از شو و شست وسيله

 . كنند استفاده صورت هاي ماسک يا و دار حفاظ هاي عينک از اينکه مگر نبرند بکار را تماسي

 و )جوشکاران هاي ماسک مانند( بوده شفاف پالستيک جنس از كه هايي حفاظ و ها ماسک از استفاده -



 

 

 راحتي وبه بوده مناسب اتوپسي مانند مدت طوالني استفاده وجهت پوشاند مي را گردن و صورت تمام

 .گردد مي توصيه شود، مي زدايي آلودگي

 مورد شيميايي مواد ديگر يا و خورنده مواد سوزاننده، مواد اسيد، كه هايي بخش در: چشم وشوی شست

 واحدهاي بر عالوه .گرفت نظر در چشم شوي و شست جهت را ثابتي محل و جايگاه گيرند مي قرار استفاده

 حمل قابل كه چشم شوي و شست سيستم از است ممکن كنند، مي فراهم فوري درماني اقدامات كه ثابتي

 .نمود استفاده )ثابت شور چشم ويا(باشد مي نيز

 .بشويم مطمئن آب پاشيدن و آنها صحيح كاركرد از تا نمود بررسي هفته هر بايد را وسايل اين عملکرد

 بررسي بيولوژيکي و شيميايي مواد با آلودگي عدم نظر از را وسايل اين محتويات مرتب بطور بايد همچنين

 .نمود

 از هايي بخش در مخصوصاً شوند، نصب مناسب هاي محل در بايد اضطراري هاي دوش : اضطراری دوش

 و كاري وسعت به بستگي ها دوش اين تعداد .شود مي استفاده سوزاننده شيميايي مواد از كه آزمايشگاه

 .باشد مناسب ها دوش در استفاده مورد آب حرارت درجه االمکان حتي بايد .دارد كار محل فضاي

 از كم استفاده علت به .شود بررسي متناوب بطور بايد آن عملکرد همچنين و ها دوش فاضالب سيستم

 فشار با را آب منظم اي برنامه طبق و ريخت آن در معدني روغن كمي مقدار توان مي هايي، فاضالب چنين

 .نمود وارد
 :پاها حفاظت

 وجود مواد ريختن احتمال كه هنگامي .بپوشاند را پا تمام و باشد الستيکي كف داراي و راحت بايد كفش-

 هاي كفش از نبايد .شود پوشيده باشند، مقاوم مايعات، نفوذ مقابل در كه يکبارمصرفي هاي روكش بايد دارد

 مي جذب خود به را آلوده و عفوني مايعات يا شيميايي مواد زيرا نمود استفاده وروباز اي پارچه

 . بيشترخواهدشد پاها به اشياءتيزوبرنده نمايدوخطرنفوذ

 .گردد مي توصيه مصنوعي، مواد يا چرم مانند مايعات به نفوذ غيرقابل مواد جنس از هاي كفش از استفاده-

 )دمپايي از استفاده عدم( بسته جلو هاي كفش از استفاده-

 اسيدي و شوينده مواد و آب با مواجهه هنگام چکمه از استفاده-
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 هاي چکمه يا كفش از استفاده شود مي انجام آب در كه كارهايي مورد در و مرطوب هاي محيط در-

 .باشد مي ضروري نفوذ غيرقابل هاي دستکش لزوم صورت در و پالستيکي

 كفش بايد دارند قرار اجسام سقوط معرض در كار موقع در كه پرسنلي :حفاظتی كاله و كفش

 . نمايند استفاده باشد اطمينان قابل كه ديگري سخت ماده يا و فلز از محافظ كاله ، حفاظتي
 :ایمنی بند كمر

 وسايل تعبيه امکان كه محلي هر كلي بطور و بلند هاي پايه ، ديوارها مانند ارتفاعات در كه پرسنلي جهت-

 نمود استفاده اطمينان بند كمر از بايد نباشد مقدور فرد سقوط از جلوگيري براي حفاظتي
 :تنفسی حفاظت



 

 

 )بيماري انتقال راه به بسته( پرسنل كارتوسط حين در كار نوع با مناسب هاي ماسک از استفاده-

 .كنيد عوض شدن مرطوب محض بيماروبه ازهر مراقبت از بعد را خود دهاني ماسک-

 .نکشيد گردن و چانه سمت به را خود ماسک هرگز-

 .شود مي آن كارايي كاهش باعث تنفسي رطوبت زيرا باشد، داشته تماس دهان با نبايد ماسک-

 .نشود فراموش ماسک از استفاده آن با همراه .شود ماسک جايگزين تواند نمي گاه هيچ نقاب از استفاده-
 : بیمار تنفسی تجهیزات از محافظت

"مرتبا بايستي ونتيالتور نگهداري  كه باشد محلي در هوا ه مکند لوله دهانه نصب و گيرد صورت دقت به و 

 .گردد تامين دستگاه براي پاك و تميز هواي

 نبايستي هوا دهنده اصلي محل تا كنند مي كار فشرده هواي با كه تنفسي دستگاههاي اتصال نقطه فاصله

 . باشد متر 55 از زيادتر

 5 از نبايد ها ماسک )انعطاف قابل با( خرطومي هاي لوله قطر / پيچ اثر در كه باشد كمتر متر سانتي 2

 . ننمايد مسدود را هوا عبور راه شدن تا يا و خوردن

 اصلي لوله به اتصال تامحل هستند خرطومي يا انعطاف قابل هاي لوله به مجهز كه هايي ماسک فاصله

 5 از بيشتر نبايستي / .باشد متر 7

 . باشد مضر مواد گونه هر از عاري بايد شود مي خارج دهنده اكسيژن دستگاه از كه اكسيژني

"قبال بايد نمايند مي استفاده دهنده اكسيژن دستگاههاي از كه اشخاصي  شرح رابه مخصوص تعليمات 

 :. باشند گرفته فرا زير

 كاتتربيني يا صورت ماسک صحيح و سريع دادن قرار طرز ) الف

 فوري و ضروري موارد در دستگاه صحيح استفاده طريقه )ب

"فورا نمايند مي مشاهده تنفسي دستگاه در كه عيبي يا نقص گونه هر موظفند پرسنل  فني مامور به 

 دهند اطالع مربوطه

 حال عين در و شود داده قرار مرتب طور به خنک و خشک ، تميز محلي در بايد تنفسي دستگاههاي

 . باشد آسان آنها به دسترسي
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 ؛گندزدايي شسته بايد صورت درغيراين شود استفاده مصرف بار يک خرطومي هاي لوله هاو ازماسک

 . شود وسترون
 : ها دست حفاظتی وسایل

 باشد دسترس در ها بخش تمام در مرغوب و مناسب مواد از و متفاوت هاي اندازه در دستکش هميشه بايد -

 كه هايي دستکش .نمايند مي ايجاد را كافي محافظت ، وينيل يا و نيتريل التکس، جنس از هايي دستکش -

 وسايل بوسيله شدن سوراخ مقابل در را كافي محافظت باشند، شده تهيه نازك وينيل ويا التکس جنس از

 .نمايند نمي ايجاد تيز،



 

 

 هاي دستکش مورد در پوست و محيط آلودگي از جلوگيري جهت را الزم حفاظتي اقدامات بايد كاركنان -

 .دهند انجام آلوده

 : شامل نمود، استفاده متفاوتي هاي دستکش از بايد مختلف اهداف جهت -

 وسايل با داشتن كار و سر سنگين، وسايل با كار مواقع در )مخصوص(چرمي ضخيم محافظ هاي دستکش

 .شود مي استفاده خطرناك مواد محتوي هاي محفظه كردن خالي هنگام يا و داغ

 كردن گندزدايي و اي شيشه وسايل شستن نمودن، تميز جهت خانگي هاي دستکش

 ... و خطرناك مواد خون، با كار مواقع در )التکس( جراحي هاي دستکش

 اضطراري مواقع جهت مصرف يکبار پالستيکي هاي دستکش

 آنها حفاظتي نقش ميزان و كيفيت از زيرا گيرند، قرار استفاده مورد مجدداً و شده شسته نبايد ها دستکش-

 .شود مي كاسته

 است ممکن و داشته عمومي استفاده كه را خانگي الستيکي هاي دستکش مانند هايي دستکش توان مي-

 .نمود استفاده مجدداً و گندزدايي بروند، بکار زدايي آلودگي و كردن تميز جهت يا و بوده خون با تماس در

 .شوند انداخته دور بايد گرديد، مشاهده آنها در رنگي تغيير يا سوراخ ، بريدگي اگر اما

 .نمود بررسي مرئي نقايص نظر از كار از قبل و پوشيدن از بعد بايد را ها دستکش-

 در كار مثل( بدن مايعات و خون با آلودگي امکان كه زماني يا و اتوپسي هنگام دستکش جفت دو پوشيدن-

 دو از استفاده زمان در پوست آلودگي كه داده نشان ها بررسي .گردد مي توصيه است، زياد )اورژانس بخش

 از جراحي هنگام بايد جراحان همچنين. است افتاده اتفاق دستکش يک از استفاده زمان از كمتر دستکش

 سوراخ احتمال از كمتر داخلي دستکش شدن سوراخ احتمال حالت اين در كه كنند استفاده دستکش دو

 مقابل در را كافي فيزيکي حفاظت بايد نيز دستکش دو از استفاده هنگام حال هر به.است دستکش يک شدن

 .داشت نظر در هم درباز تيز وسايل بوسيله آنها اتفاقي شدن سوراخ

 ممکن افراد % 07 تا 0 حدود ولي نمايند مي استفاده التکس دستکشهاي از آزمايشگاه كاركنان بيشتر گرچه-

 شيميائي مواد وجود نتيجه در آلرژيک تماسي هاي درماتيت كه باشند داشته حساسيت التکس به است

 .شود مي ديده ها دستکش ساختمان در رفته كار به ديگر مواد يا التکس توليد مراحل طي در موجود

 آلرژيک هاي درماتيت بروز از معموالً شيميائي مواد بدون هاي دستکش يا و نخي هاي دستکش از استفاده

 پروتئين حاوي هاي دستکش از بايد التکس هاي پروتئين با تماس از جلوگيري جهت .كند مي جلوگيري
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 ديگر مواد يا و اتيلن پلي نيتريل، جنس از شده ساخته هاي دستکش يا و پودر بدون هاي دستکش ، كم

 .نمود استفاده

 : بايد دارند كار سرو عفوني مواد با كه كارگراني دستکش -

 .بپوشاند هارا آرنج تاباالي كه باشد بلند قدر آن )الف

 . باشد داشته را آلوده مواد مقابل در كافي مقاومت بايد دستکش )ب



 

 

 . باشد نداشته پارگي يا سوراخ كوچکترين)ج

"فورا بايد شوند پاره كار موقع در ها دستکش اين گاه هر)د  . گردند تعويض 

 يا طبيعي الستيک از شده ساخته هاي ازدستکش بايد كاردارند و سر خورنده مواد با كه كاركناني-

 . نمايند استفاده نرم و نازك پالستيکي

"كامال را دستها بايد مجهول اشعه برابر در حفاظت منظور به: سربي هاي دستکش-  تا الاقل و داشته محفوظ 

 سربي ورق حفاظتي قدرت با برابر حداقل ها دستکش نوع اين حفاظتي قدرت و پوشانده را بازوها نصف

 طوري بايد سربي هاي دستکش سرب سنگين وزن گرفتن نظر بادر . باشد متر ميلي . / 55 ضخامت

"وكامال بوده نرم و سبک كه شود انتخاب  نمايد تامين را ها دست حفاظت 
 ؟ پوشید دستكش باید مواقعی چه در

 مواد با ها دست كه زماني همچنين و آزمايش مراحل انجام و ها نمونه انتقال و نقل گيري، نمونه هنگام

 پالسما، سرم، خون، بافت، با تماس موارد در نيز و هستند تماس در آلوده وسايل يا و آلوده سطوح آلوده،

 جنب، سينوويال، مايع برنش، شوي و شست از حاصل مايع مني، مايع واژن، ترشحات نخاع، آمنيوتيک، مايع

 .نمود استفاده دستکش از بايد باشد، آلوده خون با است ممکن كه بدن مايعات ديگر يا و پريکارد پريتوان،

 دستکش از هستند، استريل طبيعي طور به كه بيمار ازبدن نواحي با تماس موارد در بايد CDC توصيه طبق

 از استفاده به نياز آزمايشگاهي هاي فعاليت يا و غيراستريل مخاط با تماس مواقع در .نمود استفاده استريل

 . گردند تعويض ها دستکش بايد بيمار با تماس فواصل در همچنين .باشد نمي استريل دستکش

 پوش در يا و گردد جدا مصرف يکبار سرنگ از شده استفاده هاي سوزن دست، بوسيله نبايد وجه هيچ به

 داد قرار آن راروي سرسوزن

 و ماندن مرطوب دليل به .كنيد استفاده كاغذي دستمال از كردن خشک براي دستها، شستن از پس-

 .نکنيد استفاده حوله از وجه هيچ به آلودگي احتمال

 كار پايان در شود مي توصيه .شود خشک پوست است ممکن صابون، و آب با دستها مکرر شستن دليل به-

 .كنيد استفاده كننده مرطوب لوسيونهاي يا كرمها از روزانه

 .بشوييد دستکش درآوردن از پس و پوشيدن از قبل را خود دستهاي-

 يا وينيلي( غيرالتکس دستکشهاي از شويد، مي تماسي حساسيت دچار دستکش از استفاده علت به وقتي-

 كنيد استفاده )نيتريلي

 .را ماسک سپس و عينک بعد درآوريد، را دستکشها ابتدا بيمار، با كار پايان از پس -

 .كنيد استفاده دستکش دو از هستيد پوستي ضايعه به مبتال وقتي -

 .كنيد عوض را خود دستکش بيمار هر براي-
47 

 به مواد اين با تماس و هستند نفوذپذير گلوتارالدئيد مثل شيميايي مواد برخي به التکس دستکشهاي-

 گردد پوست بيشتر تحريک موجب است ممکن زمان هم صورت



 

 

 ...و راهروها ها، البی ، اسانسورها مختلف، بخشهای در آمد و رفت حین دستكش از استفاده

 .باشد می ممنوع پرسنل كلیه جهت

 :بیماران جابجایی و حمل ایمنی 2-5-
 بيمار كردن بلند يا و )... و نشسته به خوابيده از( وي وضعيت تغيير بيماريا جابجائي هرگونه بخش اين در

 .گردد مي بيمار دستي حمل مشمول زمين روي از افتاده
 بیماران دستی حمل مخاطرات كاهش

 حمل زمينه در شده شناسائي خطرات به توجه با خطرات كنترل برنامه اجراي براي امکانات تدارك )0

 بيماران دستي

 . بيمار حمل صحيح روش سنجش براي معيارهايي برقراري و تدوين )2

 ارزيابي با كه ميباشند پرستار نامناسب حركات و پوسچر بيمار فاصله و وزن شامل اصلي معيارهاي )0

 .نمود كنترل و شناسائي را آنها از ناشي خطرات ميتوان آنها دقيق

 . نمائيد كنترل يا و حذف را پرمخاطره وظائف ارگونوميکي مخاطرات شناسائي از پس )5

 حذف پرخطر ازروشهاي بسياري كمکي؛ لوازم و تجهيزات از نيزاستفاده و شغلي وظائف صحيح طراحي با )5

 .ميگردد

 . برسد ممکن حد كمترين به بايد بيمار دستي حمل دفعات :نکنيد فراموش را كليدي توصيه اين هرگز )0

 خريد توانائي و كاركنان – بيماران نيازمنديهاي براساس كمکي تجهيزات تهيه و انتخاب كه كنيد توجه )7

 .باشد مي بيمارستان

_ چند _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  بيمار جابجائي و حمل در مهم نکته_

 .نکنيد جابجا را آنها هرگز قراردارند متوازن نا حالت در بيماران كه زماني )0

 .كنيد حمل بدن نزديکي در را بيمار )2

 روي از بيماران كردن بلند براي . افتاده زمين روي كه بيماري بويژه نکنيد جابجا تنهائي به را بيمار )0

 .نمائيد استفاده مکانيکي وسايل از بگيريديا كمک نفر چند از حتما زمين

 و سرپرستان توجه قابل ( دهيد كاهش ممکن حداقل به نفر هر ازاي به روز در را حمل دفعات تعداد )5

 ) مديران

 .كنيد پرهيز كمر چرخش هنگام در بويژه سنگين بار ازحمل )5

 .ببينيد را الزم آموزش مکانيکي وسيله هرنوع از استفاده از قبل )0

"حتما برانکارد با بيمار جايي جابه هنگام )7  . باشند باال محافظ هاي نرده 

 .نماييد حركت ايمن و آهسته بصورت ، برانکارد ويلچريا با بيمار حمل هنگام)0
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 : طبی گازهای ایمنی 2-6-
 : طبی گازهای

 اين در كه است فشرده هواي و كربن اكسيد دي اكسيژن، گاز بيهوشي، گازهاي كليه شامل طبي گازهاي



 

 

 .شود مي اشاره فشرده هواي و N2O,O2,CO2 گازهاي به فقط موضوع گستردگي دليل به دستورالعمل
 NO2 نیتروژن اكسید

 و شود مي بيهوشي باعث اكسيژن مخلوط با گاز اين استنشاق .شود مي استفاده بيهوشي اعمال در گاز اين

 و كربن منواكسيد به ميتوان گاز اين در موجود هاي ناخالصي از .باشد % 99 حداقل بايد آن خلوص درجه

 از را تنفسي رفلکس PPM 56 از بيش هاي غلظت در اكسيدها اين .كرد اشاره نيتروژن باالتر اكسيدهاي

 .شود مي مرگ باالخره و سيانوز حنجره، گرفتگي باعث برده، بين

 حاالتي ايجاد با و NO2 با مستقيم و طوالني تماس ميزان ، كه است آن از حاكي شده انجام مطالعات

 .دارد ،ارتباط MS بيماري و زنان تناسلي اعضاي به آسيب ، جنين مکرر سقط چون
 O2 : اكسیژن

 و است بيمارستان در طبي گاز ترين پرمصرف گاز اين .كرد تهيه هوا تجزيه طريق از توان مي را اكسيژن

 از پس مراقبت اتاق عمل، اتاق بستري، هاي اتاق جمله از بيمارستان هاي بخش اكثر در حيات، ادامه جهت

 از گاز اين .دارد كاربرد اورژانس و زايمان، بخش نوزادان، بخش قلبي، بيماران مراقبت بخش ،)ريکاوري( عمل

 .است گرماده بسيار هيدروژن با آن واكنش و است خطرناك بسيار احتراق و انفجاري لحاظ

 مخزن ( سانترال منابع و اكسيژن سيلندرهاي در اكسيژن غلظت ميزان المللي بين استاندارد قوانين طبق

 56 ميزان به ناخواسته هاي نشت دليل به غلظت ميزان ميانگين طور به باشد، % 99 حداقل بايد ) مركزي %

 هزينه و وقت اتالف بيشتر و نداشته چنداني درماني اثر % 99 از كمتر اوليه هاي غلظت و رود مي هدر به

 ..است
 : فشرده هوای

 كارگاه و درمانگاه عمل، اتاق نوزادان، زايمان، بخش مانند بيمارستان مختلف هاي بخش در فشرده هواي از

 با ، بيمار استفاده براي مواقع از بسياري در .شود مي استفاده بستري بخشهاي و ها آزمايشگاه دنداپزشکي،

 براي فشرده هواي از .باشد روغن و باكتري از عاري و خشک بايد فشرده هواي .شود مي مخلوط اكسيژن

 .شود مي استفاده سانتريفيوژ و پنوماتيک هاي دستگاه درآوردن حركت به و خالء ايجاد
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 :سیلندرها آمیزی رنگ

 صورت 065 شماره به ايران ملي استاندارد 0 شماره جدول طبق بايد طبي گاز سيلندرهاي آميزي رنگ

 0 تاريخ از استاندارد اين اجراي( گيرد /5/ ) است بوده اجباري 70

 رديف

 رنگ

 شيميايي فرمول يا گاز نام

 رال كدكاتالوگ

.0 

 آبي



 

 

NO2 )نيتروژن اكسيد( 

5606 

.2 

 خاكستري

CO2 )كربن اكسيد دي( 

7662 

.0 

 اي قهوه

 هليوم

0667 

.5 

 بنفش

 اتيلن

5660 

.5 

 نارنجي

 سيکلوپروپان

2666 

.0 

 يخچالي سفيد

 اكسيژن

- 

.7 

 سياه

 نيتروژن

- 
 :سانترال سیستم

 دليل به و ويژه هاي بخش و عمل هاي اتاق و بستري هاي اتاق در سيلندرها نقل و حمل از جلوگيري براي

 شوند، مي تغذيه مركزي سيلندر چند يا ذخيره منبع يک از كه شده كشي لوله گازهاي از توان مي اقتصادي

 .كرد استفاده
 .كشید سیگار نباید شوند می استفاده یا شارژ تولید، طبی گازهای كه هایی مكان در وجه هیچ به(



 

 

 ).كرد نصب است رویت قابل خوبی به كه جایی در را ممنوع كشیدن سیگار باید منظور این برای

 :حریق اطفاء اصول 2-2-
 كنيد مي خاموش را آن شما كه حريقي نوع با مناسب بايد حريق اطفاء دستي هاي كننده خاموش

 عالمت يا استاندارد كلمات ها كننده خاموش روي بر .شوند مي بندي طبقه گروه 5 به ها حريق . باشد

 خاموش توانايي كننده خاموش آن كه است ازحريق گروهي با متناسب كه است شده مشخص اي ويژه هاي

 .رادارد آن كردن
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 حريق بندي گروه تعريف ويژه عالمت

 گروه حريق A .وكاغذ پارچه ، چوب مانند متداول اشتعال قابل مواد شامل

 گروه حريق B وبرخي گازوئيل ، نفت ازجمله اشتعال قابل مايعات شامل

 .ها وحالل رنگها

 گروه حريق C از مخلوطي يا مايعات و گازها از ناشي سوزي آتش شامل

 مانند دارند را گاز به تبديل قابليت راحتي به كه است آنها

 .باشد شهري گاز و مايع گاز

 گروه حريق

 E) برخي در

)C استانداردها 

 توليد ابزارهاي ازجمله .باشد مي الکتريکي حريقهاي شامل

 تلويزيون ، كامپيوتر ، فيوز جعبه ، ها كشي سيم ، برق

 .الکتريکي وموتورهاي

 گروه حريق D با مبارزه ، سديم يا منيزيم مانند احتراق قابل فلزات شامل

 گروه حريق D .دارد ويژه آموزشهاي به احتياج

 گروه حريق K چربي يعني آن مهم سوختني ومواد آشپزخانه حريق شامل

 تجاري آشپزي درتجهيزات كه آشپزي هاي روغن ها

 .شود مي استفاده

 زنگ و كرده خبر را ديگر افراد كاري هر به اقدام از قبل

 .آوريد در صدا به را خطر
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 ها کننده ازخاموش استفاده روش

 .بکشید را شاسی کنید،سپس حفظ را خود خونسردی ابتدا 1-

 .کند می باز را ( دستگیره )عملیاتی اهرم کارقفل این

 .قراردهید هدف را آتش ریشه .داده تکان خوب را کپسول 2-



 

 

 نشانه ) حریق قسمت ترین پایین( حریق پایه برروی را کننده خاموش لوله یا نازل

 .بگیرید

 . فشاردهید را کپسول دستگیره 3-

 برای .ازکپسول کننده خاموش مواد کردن خارج برای است ای دستگیره باال اهرم

 کنید رها را اهرم ، کننده ازخاموش مواد تخلیه کردن متوقف

 :جارویی حرکت 4-

 را کپسول هدف .دهید حرکت دیگر سوی به ازسویی آرامی به را لوله یا نازل

 حرکت وجلو عقب به را نازل جارویی حرکت ومانند کنید حفظ حریق پایه برروی

 .است شده خاموش آتش های شعله نظربرسد به که زمانی تا داده

 اشتعال قابل مایعات اختصاصی :پودری کپسول

 2 کپسول co: دستگاههای و )…برق کامپیوتر،تابلو(برقی وسایل کلیه اختصاصی
 آزمایشگاهی

 اوز امیدوار بیمارستان ایمنی و محیط بهداشت واحد
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 : مترقبه غیر حوادث وقوع هنگام ایمنی اقدامات 2-4-
 : زلزله

 . كنيد حفظ را خود آرامش -

 . يدھد اطالع واحد مسئول به فورا را موضوع زا مخاطره مواد نشت صورت در -

 . باشيد ها لرزه پس مراقب زلزله وقوع صورت در -

 .باشيد .. و داروئي هاي كمد مانند كنند سقوط توانند مي كه اجسامي مراقب -

 اجرا را مسئولينمربوطه دستورات و كرده مرور را بيمارستان بحران تيم هاي دستورالعمل -

 . نمائيد

 :زلزله درهنگام

 . بگيريد پناه ستون يا ديوارقطور كنار

 . كنيد محافظت دست با را خود سر و زده چمباتمه -

 دوري برق هاي سيم وهمچنين كنند سقوط است ممکن كه كمدهايي يا ها ه پنجر از -

 . نماييد

 همان امن محل در فقط . شويد خارج ساختمان از نکنيد سعي زلزله تکان درهنگام -

 . بگيريد پناه قرارداريد، آن در كه مکاني

 . بگيريد فاصله برق خطوط و ها درخت ديوارها، از ساختمان،هستيد بيرون اگر -



 

 

 زلزله شويد مطمئن تا )بشماريد 26 تا (صبركنيد لحظه زلزله،چند حركت توقف از پس -

 . نميکند سقوط شي و نيست كار در اي

 . كنيد تخليه را ساختمان و برداشته را خود ضروري وسايل سپس -

 ديده، آسيب هاي پله مراقب و كنيد استفاده اضطراري خروج هاي مسير و پله راه از -

 . باشيد برق هاي سيم و كنند سقوط است ممکن كه اشيايي

 . نکنيد استفاده فندك و كبريت از خروج از قبل -

 جستجوي به و كرده ساختمان ايمني و آسيب بررسي به اقدام ايمني امدادو مسئولين -

 . كنند مي اند افتاده گير كسانيکه يا مصدومين

_ در - _ _ _ _ _ _ _ _  . است خطر بي ساختمان به بازگشت كه كنند اعالم مسئولين تا بمانيد امن محل_

 . نکنيد استفاده آسانسور از تخليه زمان در : توجه
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 :انفجار قابل و مشكوک وسایل بمب، تهدید

 وسايل ويا تجهيزات اشتباه نصب اثر در است ممکن نفجار ياا شيميايي واكنش -

 . دهد رخ شده تعبيه انفجاري

 . بگيريد جدي را تهديدها همه -

 .دهيد گزارش حراست واحد و مديريت دفتر به سرعت به را تهديدها -

 . بگذاريد جريان در فورا را بيمارستان ايمني و امداد مسئولين -

 . نکنيد لمس را مشکوك اشياي و نگرديد خطرناك شي دنبال به -
 برق قطع

 . كنيد حفظ را خود آرامش برق قطع صورت در -

 . داريد نگه خود كار ميز در قوه چراغ يک -

 كمک اضطراري ايھ خروجي سمت به حركت براي حاضر افراد ساير و مراجعين به -

 . كنيد

 حركت اضطراري چراغ داراي محل طرف به احتياط با ستيدھ تاريکي محل در چنانچه -

 . كنيد



 

 

 . كنيد استفاده سايرين كردن پيدا براي قوه چراغ از -

 فشار را اضطراري كليد و كنيد حفظ را خود آرامش ستيد،ھ آسانسور در چنانچه -

 . يدھد

 . كنيد توجه وتاسيسات ايمني مسئولين توصيه به و باشيد صبور -

 . بگيريد تماس )تاسيسات ( اضطراري تلفن شماره با -

 متصل آن با را ضروري غير وسيله دارد، قرار اضطراري برق پريز شما اطاق در اگر -

 . نشود تحميل آن به اضافي بار تا نکنيد

 طوالني مدتي براي را خود دماي تا نکنيد باز ضروري موارد از غير را ها يخچال درب -

 . كنند حفظ تر

 . نيست الزم مکان كامل تخليه و شود مي برطرف سرعت به برق قطع موارد اكثر -
 آب نشت و گرفتگی آب سیل،
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 و وسايل و نشت دقيق محل تا دهيد اطالع تاسيسات مسئولين به آب نشت صورت در -

 . شوند شناسايي خطر معرض در تجهيزات

 احتياط با را كار اين كنيد، متوقف ايمن صورت به را نشت محل دارد امکان چنانچه -

 . دهيد انجام

 . كنيد مطلع را آب نشت محل زيرين طبقات -

 . نيستيد خيس اگر البته كنيد، قطع را برق احتياط با -

 . برداريد يا كرده محافظت را هستند آب با آسيب خطر در كه ارزش با اموال -

 . بپوشانيد آب گسترش رساندن حداقل به براي را ها ورودي و ببنديد را درها -

 و كرده راهنمايي محل به را امدادونجات مسئولين . بمانيد باقي ايمن مجاور مناطق در -

 . دوركنيد محل از را ديگران

 : شیمیایی مواد با كار ایمنی 2-9-
 متضمن تواند مي استفاده مورد ابزارهاي و رفته كار به مواد ماهيت به بسته شيميايي مواد با كاركردن

 يا دارد كار سرو شيميايي مواد با كه باشد فردي متوجه فقط تواند مي خطرات اين . باشد مختلفي خطرات

 . شود محيطي زيست هاي آلودگي باعث يا و بيندازد خطر به را جامعه افراد ساير سالمت



 

 

 پيشگيري هاي شيوه و تمهيدات انديشيدن و سالمت تهديدكننده و آفرين خطر عوامل اين شناخت و آگاهي

 . باشد مي ايمني نظام برقراري بر اي مقدمه مخاطرات بروز از

 است بصورتي كار محيط شرايط ساختن فراهم شيميايي مواد با كار هنگام ايمني سيستم برقراري از هدف

 ومواد تجهيزات و دهند مه ادا خود كار به ممکن ايمني حداكثر با شرايط آن تحت بتوانند كاركنان همه كه

 . نگردند مختلف خسارات دچار و داشته را خود مطلوب وضعيت و كار محيط در موجود

 شيميايي مواد معرض در گيري قرار راههايي

 : باشند ذيل شرح به است ممکن خطرناك شيميايي مواد معرض در گيري قرار راههايي

 تنفس

 پوست با تماس

 بلعيدن

 سوزن فرورفتن

 ديده آسيب پوست طريق از
 شیمیایی مواد معرض در افراد بر مواد مزمن یا حاد اثرات

 سرطان به مشکوك يا سرطان مسبب مواد :سرطانزا

 . شود مي چشم و پوست التهاب سبب كه موادي : محرك
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 . شود مي نده بافتهاي برگشت غيرقابل تخريب سبب كه موادي : خورنده

 . دهد مي افزايش مواد برابر در را افراد حساسيت كه تركيباتي : زا حساسيت

 رشد يا و زنان ، مردان مثل توليد سيستم بر اثر پتانسيل داراي كه موادي : مثل توليد سيستم به آسيب

 . ميشود جنين

 . كنند مي اثر )...و خون ، كليه كبد،(بدن خاص ارگانهاي بر كه موادي : خاص ارگانهاي بر موثر عاملهاي
 :شیمیایی مواد كردن انبار و دستی نقل و حمل

 شيوه به كه شيميايي مواد. است بااهميت بسيار مطالب از يکي شيميايي مواد حمل و نگهداري صحيح شيوه

 خطرناك محصوالت و داده واكنش همديگر با است ممکن شوند مي نگهداري همديگر كنار در ناصحيح

 كاهش و مواد هدررفتن باعث آلودگي، بر عالوه شيميايي مواد ناصحيح نگهداري اوقات گاهي . كنند توليد

 : شود مي موادشيميايي اثرات و خواص

 كمترين كه هايي محل در ديده آموزش افراد توسط بايد مواد جداسازي و ها بسته كردن بسته و باز و انتقال

 . شود انجام كند مي ايجاد را اكنش و و اشتعال خطر

 .بگيريد تحويل فروشنده از آزمايشگاه محيط در حتماً را شده خريداري شيميايي مواد

 در و بوده نشت غيرقابل و محکم آن درب مواد، نقل و حمل براي اي شيشه ظروف از استفاده صورت در

 .شود داده قرار ديگري نشکن ظرف يک



 

 

 .نشود انجام عمومي نقل و حمل وسايل با شيميايي مواد نقل و حمل امکان، صورت در

 . باشد سازگار شود مي منتقل آنها توسط كه موادي با بايد كشي لوله و ها كانال ساختار

 مواد گرددو آوري جمع است نياز آنها سميت دفع براي كه اطالعاتي بايد شيميايي مواد از استفاده از قبل

 . باشند هم مجاور نبايد ناسازگار و دهنده واكنش شيميايي

 . شوند انبار هم نزديک نبايد اكسيدكننده و زا اشتعال مواد

 . كنيد خودداري ومنيزيم پتاسيم -سديم مانند فعال فلزات يا بازها مجاورت در اسيدها نگهداري از

 . نمائيد اجتناب اشتعال قابل مواد و آلي اسيدهاي مجاورت در اكسيدكننده اسيدهاي يا جامدات نگهداري از

 آبي محلولهاي نزديکي يا دستشويي سينک اطراف در دهند مي واكنش آب با كه موادي نگهداري از

 . كنيد خودداري

 مانند( كنيد كننداجتناب مي توليد سمي گازهاي آنها با تماس در كه موادي مجاورت در اسيدها ازنگهداري

 )آهن سولفيد -سيانيد سديم

 گرفته نظر در آن نگهداري براي خاصي محل اينکه مگر باشد اسيدها ساير مجاورت در نبايد اسيدنيتريک

 . شود

 شدن مشخص براي ظروف گذاري برچسب گرددو ثبت آن شدن باز تاريخ و شيميايي مواد ورود تاريخ

 .گردد حذف نامشخص مواد و برچسب بدون مواد بايد شود انجام آنها محتويات

 . است مجاز يکسان خطر كالس با شيميايي مواد براي الفبا حروف ترتيب به شيميايي مواد ذخيره

 كننده اكسيد مواد ، اشتعال قابل جامدات ، اشتعال قابل مايعات ، گازها ، انفجار قابل مواد شامل خطر كالس

 . شود مي خطرناك مواد ديگر و خورنده مواد ، راديواكتيو مواد ، بيولوژيک و سمي ،مواد آلي پراكسيدهاي و
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 :دخانیات مصرف 2-11-
 مضرات بر عالوه.باشد مي ممنوع )...و پيپ و سيگارت سيگار،( دخانيات استعمال بيمارستان نقاط تمامي در

 مهمي عامل تواند مي كشيدن سيگار ، باشند مي مطلع آن از همه بيش و كم كه سيگار فراوان بهداشتي

 به كار ميز از آنها انتقال همچنين .باشند اشتعال قابل هاي حالل باگازهاو ارتباط در سوزي آتش ايجاد جهت

 . نمايد عمل ها توكسين و ها ميکروارگانيسم انتقال جهت مخزني عنوان به تواند مي دهان

 وآشامیدن خوردن بهداشت 2-11-
 : گردد مي دهان با دست بيشتر هرچه تماس سبب كه مشابه مواد و ها آشاميدني ، خوردن ازغذا خودداري

 گردد، مي دهان با دست تماس سبب كه اعمالي ساير انجام يا و آشاميدن ، غذاخوردن از بايد كار حين در

 نمود، جداخودداري

 و غذا آلودگي مهم منبع يک عنوان به و باشد زا بيماري عوامل از بسياري حامل تواند مي وسايل و محيط

 با دست تماس سبب كه اعمالي ساير انجام يا و آشاميدن ، غذاخوردن از قبل .گردند مي تلقي ها آشاميدني

 به اقدام )آبدارخانه مانند( مناسب محل در سپس و شود شسته صابون و آب با ها دست ، گردد مي دهان



 

 

 .نماييد آشاميدن يا و خوردن

 وحفظ ها آلودگي انواع از عاري و سالم محیطي به دستیابي امید به

 هجامع آحاد رواني و روحي ، جسمي سالمت

 

 

 

 

 

 اختصاصی کتابچه

 محیط بهداشت

 وسالمت ایمنی

 شغلی
 توفیق محمدی : کننده تهیه



 

 

 محیط بهداشت کارشناس

 ویرایش دوم

 1392 اسفند
 

 

 عمل دراتاق ايمني و ،بهداشت عفونت کنترل اصول

 استريل تجهیزات و وسايل با تهاجمي اقدامات و جراحي عمل انجام محل در محیط ترين سالم حفظ)الف

 .گردد مشخص استريل تجهيزات و وسايل با تهاجمي اقدامات و جراحي عمل انجام براي اختصاصي اتاق. - 1

 .گردد ضروري پرسنل به محدود فقط عمل اتاق به پرسنل ورود - 2
 

 : عمل اتاق موقعیت )ب

 .باشد مجزا آن كريدورهاي و بيمارستان آمد و رفت محل از بايستي عمل اتاق - 1

 .باشد داشته اورژانس و جراحي بخشهاي به آسان دسترسي امکان - 2

 .شود پوشيده جذب قابل غير ي شستشو قابل مواد از آن ديوارهاي و مقاوم مواد از عمل اتاق كف  - 3

 :عمل اتاق رطوبت و دما )ج

 % 55 تا 50 رطوبت ميزان ترين مناسب  1-

 (24تا18) ميباشد عمل اتاق از خارج محيط از سردتر درجه يک دما ترين مناسب -2 

 : عمل اتاق تهويه )د

 .شود حفظ و برقرار مثبت فشار تهويه سيستم اتاق در - 1

 .باشد تازه هواي بار 3 حداقل و شده انجام ساعت در هوا تعويض بار 10 حداقل  - 2

 .باشد زمين كف به نزديک از آن خروج و سقف سمت از  هوا جريان كل ورود  1-2

 .نشود استفاده بنفش ماوراي اشعه از جراحي زخم عفونت  از پيشگيري منظور به  2-2

 .باشد بسته عمل اتاق هاي ،درب بيمار و ،پرسنل وسايل عبور مواقع  در بجز  3-2

 .باشد تازه و داشته مجدد گردش شده فيلتر بايد هوا تمام  4-2

 .شود محدود عمل دراتاق شاغل پرسنل به ،فقط عمل اتاق به پرسنل  ورود  5-2 

 مورد تميز مافوق هواي به مجهز عملهاي اتاق از ايمپلنت،ارتوپدي،استفاده ، پيوند هاي جراحي انجام براي  6-2

 .گيرد قرار مطالعه و رسيدگي
 

 : عمل اتاق تجهیزات



 

 

 بايستي رفته بکار وسايل.شود انتخاب متناسب بطور آلودگي از پيشگيري براي بايد ونتيالتور و ساكشن نظير وسايلي

 .شود فرستاده عمل اتاق استريل واحد به كردن استريل براي و گرفته قرار دستکاري مورد ،كمتر شده شمرده

 .گردد استريل منتشرشده هاي دستورالعمل اساس بر بايستي وسايل اين تمام  1-

 نباشداز دردسترس وسيله آن استريل ي ونمونه شود فوري استفاده بيمار جهت وسايل از بايد كه مواقعي در فقط  2-

 .گردد استفاده نمودن استريل براي فالش روش
 

 : عمل اتاق در پزشکي تجهیزات و سطوح نظافت و ضدعفوني دستورالعمل

 : از عبارتند ترتيب گرددبه ايجاد است ممکن آن ازطريق عفونت كه نقاطي و محلها

A  عمل اتاق جراحي تيم اعضائ بيني ومخاط پوست سطح 

B  اند نشده گندزدايي ويا نظافت كافي اندازه به كه وسطوحي دستگاهها. 

C هوا در موجود ذرات 

D خودبيمار ومخاط پوست 
 

 به زير موارد بايستي جراحي اعما ل فواصل در عمل اتاق مختلف قسمتهاي ونظافت عفوني وضد زدايي گند جهت

 :گردد رعايت دقت

 عمل ازاولين وقبل كاري شيفت دستهادرابتداي اسکراب مركزي عفونت كنترل كميته بخشنامه طبق: دست اسکراب  1 -

 ودستکش بوده تميز جراحي اعمال كه درصورتي بعدازآن.شود انجام دقيقه5 مدت به اسکراب بتادين با بايد حتما

 الکلي پايه رايج ازمحلول توان باشدمي نگرفته هاصورت دست آلودگي به منجر اقدام باشد،هيچگونه نديده آسيب

 .نمود استفاده دست اسکراب جهت درواحد موجود

 .باشد مي dermosept مركز دراين موجود الکلي پايه محلول : 1

 :استفاده روش2-1

 ازمحلول سي سي 6 وسپس شوند وخشک شسته وصابون آب با دستها ابتدا بايستي اسکراب دستورالعمل طبق

 . شود استفاده دقيقه 3 حداقل مدت به فوق

 جراحي چراغهاي و معاينه تخت ، جراحي تختهاي شامل سطوح -  2

 surfosept 2 :استفاده مورد محلول  1-2

 :محلول تهيه روش   2-2

 بايستي محلول اين. ميشود استفاده دقيقه 15 مدت به %2 غلظت با فوق محلول عمل اتاق سطوح زدايي گند منظور به

 .شود تهيه روزانه

 :محلول از استفاده روش  3-2

 :سطوح وساير جراحي وچراغهاي تختها 1-3-2

 .نشود بلند سطح روي از دستمال كه بطوري شود كشيده مارپيچي بصورت محلول به آغشته دستمال بوسيله

 : ديوار و كف شامل سطوح  3-

 )ژاول آب( %5 سديم هيپوكلريت : استفاده مورد محلول  1-3

 : محلول تهيه روش  2-3

 محلول. بماند سطوح روي بايد min 20-15 زمان مدت به و شود مي رقيق ليتر در سي سي 25 غلظت با محلول اين

 مي بين از آن اثربخشي زيرا شود خودداري ساعت 24 از بعد شده رقيق محلول مصرف واز شود تهيه روزانه بايستي



 

 

 و بيماران براي و شده تنفسي مجاري تحريک باعث شده ذكر غلظت از بيش غلظت با ماده مصرف همچنين . رود

 . شود استفاده نباستي استيل و فلزي اشياء برروي خورندگي اثر بدليل و است دهنده آزار پرسنل

 : محلول از استفاده روش  3-3

 .شود زده تي كثيف قسمت به اتاق تميز قسمت از مارپيچي صورت به اتاق كف محلول به آغشته شوي زمين با بايستي

 :شامل ووسايل ابزار -  4

 .شوند استريل )اكسايد پالسماويااتيلن,اتوكالو،فور(با ازگندزدايي بايدپس كه ابزارووسايلي 1-4

 استفاده مورد محلول surfosept instrument : 

 محلول تهيه روش : 

 استفاده دقيقه 15 زمان مدت به درصد% 2 غلظت با فوق محلول از عمل اتاق ابزار زدايي گند منظور به 

 . ميکند حفظ را خود پايداري هفته دو تا يک محلول شودواين

 محلول اين از استفاده روش: 

 ه كرد جدا هم از ترتيب به را وسايل و ابزار, قطعات پايه شستشوي انجام جهت بايست مي محلول اين داخل ردادن قرا از پيش

 . شود جلوگيري ها حفره در هوا حبابهاي ايجاد از تا ، داد قرار محلول در كامل بطور سپس كامالشسته وشوينده باآب را انها

 وجود آلودگي بارز هاي نشانه محلول در چنانچه ولي است ر پايدا هفته دو تا يک مدت به محلول .شود آبکشي كامالً ابزار سپس

 . گردد تعويض تازه بامحلول بايد باشد داشته

  وجود اكسايد اتيلن گاز پالسمايا توسط استريليزاسيون يا كردن اتوكالو امکان ولي شوند استريل بايد كه ووسايلي ابزار 2.4 

 : غيره و اندوسکوپ الپاراسکوپ، شامل ندارد وجود ر كا اين براي كافي زمان يا ندارد

 آلدئيد گلوتار : استفاده مورد محلول 

 محلول تهيه روش : 

 شدن اضافه ويا واضح آلودگي عدم درصورت فوق محلول نيست آن سازي رقيق به ونياز است مصرف به آماده محلول

 . ميکند حفظ را خود پايداري هفته 2 مدت به آن به آب

 محلول از استفاده روش: 

 دقيق 15 زمان مدت در ...و وقارچها ها باكتري اكثر بردن بين از براي باال سطح گندزدايي :لفا 

 دقيقه 45 مدت به )باكتري اسپور بردن ازبين(براي كردن استريل . ب 

 غيره و بيهوشي پمپهاي :شامل الکترونيک تجهيزات 4.3

 اسپري :استفاده مورد محلول deconex solarsept ويا Bacillol AF 

 است مصرف به آماده محلول: محلول تهيه روش . 

 محلول از استفاده روش: 

 بوده اشتعال قابل محلول اين . ) دقيقه 2 تماس مدت( شود مي اسپري نظر مورد سطح روي بر محلول اوليه ازپاكسازي پس

 .شود خودداري داغ اجسام ويا آتش روي بر آن كردن اسپري از وبايد

 :نکته چند

 نکند تغيير محلول رنگ تا باشد كامالٌخشک ظرف بايستي محلول تهيه از وقبل باشد بسته بايستي ظروف كليه  درب. 

 به ورود اجازه كه پرسنلي تعداد  .دباش  بسته بايد تجهيزات و ،بيمار پرسنل عبور جزدرزمان به عمل هراتاق درب 

 .برسد حداقل به بايد دارند را عمل اتاق

 است بهتر.نيابد تجمع سطوح وساير ها قفسه روي غبار تاگردو باشد راداشته دايمي وتجهيزات اسباب اقل حد بايد عمل اتاق 

 .شود پرهيز عمل اتاق در ابزار نگهداري براي قفسه تعبيه از



 

 

 مورد آلوده وگازهاي پنبه گرددو دفع دستکاري باكمترين بايستي ها زباله خون ازطريق منتقله ي بيماريها خطرانتقال علت به 

 از وقت اسرع در و شود داده قرار مناسب محل در عفوني هاي زباله مخصوص پالستيکي هاي كيسه در بايستي استفاده

 . شود خارج عمل اتاق محيط

 به بهداشتي هاي سرويس يا عمل اتاق به ورود درمحل هكنند عفوني ضد انداز زير يا پادري( Antiseptic mats) از استفاده

 اين ورودي در بهداشتي درسرويس استفاده فقط جهت اختصاصي دمپايي قراردادن اما.ميباشد ممنوع عفونت كنترل منظور

 .باشد مي الزامي مکان

 :عمل اتاق در حفاظتي و ايمني اقدامات

 عمل هر انجام از قبل بايست مي نيز وپرستاران هوشي بي ،متخصصين پزشکان شامل عمل اتاقهاي در شاغل درماني پرسنل

 اتاق مخصوص وكفش لباس پوشيدن بر عالوه و دهند انجام دقت با را اسکراب و دست صحيح شستشوي تهاجمي جراحي

 و خون پاشيدن از جلوگيري جهت عمل نوع به توجه با . شود استفاده نيز ماسک و استريل ،دستکش استريل ،گان عمل،كاله

 گردد مي تاكيد .باشد مي الزم نيز پالستيکي پيشبند و يانقاب عينک از استفاده لباس و چشم ، صورت به ترشحات ساير

 .باشد مي الزامي بيمار به آلودگي انتقال از جلوگيري جهت موها پوشاندن

 فردي حفاظت وسايل از استفاده صحیح نحوه

 نقاب يا عینك,،کاله ماسك,دستکش و گان پوشیدن :فعالیت نوع

 :اهداف

 جراحي محيط از بالقوه آلودگي منبع عنوان به پوست كردن دور  1-

 استريل غير و استريل منطقه بين مانع آوردن وجود به  2-

 :نياز مورد وسايل

 تا است شده تا و گرفته قرار بيرون طرف به آن داخل سمت كه باشد مي استريل گان يک شامل كه گان پکيج -جداگانه ميز

 ها دست كردن خشک براي استريل حوله يک + نکند لمس را گان خارجي قسمت ها دست

 هوشبري كاردان اسکراب، پرستار عمل، اتاق تکنسين و پرستار,پزشک :كار انجام عامل 

 

 كار انجام مراحل رديف

 بسته روش به دستکش جهت گان پوشيدن :الف

 در كنيد دقت د .كنيرها را آن تاي و گرفته باال طرف به مستقيما را شده تا گان و كنيد باز ميز يک روي را گان پکيج 1

 .داريد نگه دور گان و ميز از نيز را خود و باشد نداشته وجود گان آلودگي احتمال و نبوده آمد و رفت كه بايستيد محلي

 كنيد مشخص را گردن محل و داشته نگه را شده تا گان 2

 كنيد باز كامل را آن تاي و گرفته دست دو با گردن خط قسمت از درست را گان جلوي و داشته نگه را داخل قسمت 3

 .نکنيد لمس را گان بيرون .باشد بدن سمت به گان داخل كه طوري

 .برانيد راست سمت به و كرده آستين داخل را بازو دو هر و داشته نگه شانه حد در را ها دست 4

 .دهيد قرار شانه روي را گان كه ببريد داخل حدي در را ها دست 5

 گره همان است لمس قابل كه خارجي قسمت تنها .شود مي بسته سيركوالر فرد توسط كمر و گردن پشت هاي بند 6

 .نيابد تماس گان جلوي سمت با ها دست كه كنيد توجه كار حين در.باشد مي پشت هاي

 دستکش كه فردي به راست سمت از و كرده باز را جلو در خورده گره بند قسمت پوشيده دستکش هاي دست با 7

 .)بماند ثابت بايد فرد (بدهيد پوشيده استريل



 

 

 را پشت كامال گان آزاد لبه كه طوري به بچرخيد چپ سمت به گان هاي لبه داشتن نگه استريل و تميز رعايت با 8

 .بپوشاند

 بلند پنس يک توسط را بند انتهاي چرخيدن از پس پوشد، مي استريل دستکش و گان كه هستيد نفري اولين شما اگر 9

 .بدهيد سيركوالر به استريل نکات كامل رعايت با را پنس دسته و گرفته

 .بزنيد گره را بند و گرفته را بلند پنس با شده گرفته قسمت سيركوالر فرد از 10

 دست به بايستي كه هستند سربند يک انتهاي دو مصرف بار يک پوشش داراي مصرف بار يک هاي گان از بعضي 11

 .نشود آلوده تان دست كه نحوي به بدهيد سيركوالر

 .بگيريد انتها از دور فاصله از را بند سپس شود، پوشيده گان پشت تا بچرخيد، مخالف سمت به 12 مرحله از پس 12

 د.زن مي گره جلو يا پهلو قسمت در ها بند اسکراب و برداشته را نواري قسمت كوالر سير 13

 
. 
 

 

 :آموزشی نکات

 
 که قسمتی ھرگز .کنيد تلقی آلوده و گذاشته کنار آنرا بايستی کرد پيدا تماس گان پايين با باال قسمت گان کردن باز حين اگر
 .برنگردانيد باال سمت به داشته را کف با تماس احتمال و بوده پايين سمت به

 

 بسته  روش به دستکش پوشیدن :فعالیت نوع

 استريل وسايل با تماس جهت استريل کامل پوشش ايجاد :ھدف

 استريل دستکش :نياز مورد وسايل

 بيهوشی تيم و عمل اتاق کاردان -پرستار ، پزشک  :رکا انجام عامل

 کار انجام مراحل رديف رديف
از لبه تا شده تماس خود دست،لنگه راست دستکش رابا استفاده از دست چپ که داخل آستين گان است و بدون  1

 گيرد.که محل انگشتان به سمت باال قراربرداشته و بصورتی روی ساعد و مچ قرار دھيد 
 

داخل رفته و پس خل دستکش کنيد که انگشتان به سمت با حفظ وضعيت قبلی طوری دستها را بصورت مشت دا. 2
 از ورود دست با دست چپ لبه دستکش را به سمت باال بکشيد.

 دستکش را تا قسمت مچ كشيده و سپس هم زمان دست را به سمت داخل دستکش برانيد.قسمت مچ  3

 قسمت باالي د ستکش را با آستين گان گرفته و آن را در دست جا بيندازيد. 4

 يد.براي دست چپ هم با كمک دست راست همين كار را تکرار كن 5

 :آموزشی نکات

 . شود می توصيه علمی مراجع تمام در بسته روش به دستکش پوشيدن استريليتی کامل رعايت جهت امروزه-
 . نکند پيدا تماس دستکش با پوشش بدون دست نبايد و بوده گان داخل بايستی دست مراحل، تمام در-

 باز روش به دستکش پوشیدن :فعالیت نوع  



 

 

 استريل وسايل با تماس جهت استريل کامل پوشش ايجاد:ھدف
 استريل دستکش:نياز مورد وسايل

 بيهوشی تيم و عمل اتاق کاردان -پرستار ، پزشک :کار انجام عامل

 

 کار انجام مراحل رديف

 و نيابد تماس دست با دستکش از خارج که بگيريد نحوی به را راست دستکش لنگه لبه چپ، دست با 1
 .شود گرفته لبه فقط

 باز نبايد لبه تای کار حين در .بيندازيد جا را آن دستکش کشيدن با و برده دستکش در را راست دست 2
 .شود

 

 بگيريد خارجی خورده تا سمت از را چپ لنگه خورده تا قسمت پوشيده، دستکش دست با 3

 که نحوی به بيفتد جا آستين روی داخلی لبه که بکشيد نحوی به را آن و برده فرو دستکش در را دست 4
 نکند لمس را چپ لنگه دستکش داخل پوشيده دستکش دست

 رود می داخل که را خورده تا سمت که بگيريد نحوی به را خورده تا لبه چپ پوشيده دستکش دست با 5
 .نکند لمس

 

 .بپوشاند را آستين آن انتهای تا بکشيد آستين روی کامال را دستکش لبه 6

 :آموزشی نکات
 .شود ناميده دستکش به دستکش تماس مرحله دوم مرحله و پوست با پوست تماس مرحله فرآيند اول مرحله -
 کند تفاوت است ممکن افراد بودن دست راست يا دست چپ حسب بر کار شروع -
. 

 دستکش و گان درآوردن:فعالیت نوع

 :اھداف
 اسکراب ازفرد آلودگی کردن دور 1-
 بيماران يا افراد ساير به آلودگی انتقال از جلوگيری 2-

 بيهوشی تيم پرستار، کمک يا پرستاراسکراب ,پزشک :کار انجام عامل

 

 کار انجام مراحل رديف

 .)باشد شده بسته بند که صورتی در(کنيد باز را گان گردنی بند 1

 .کنيد آزاد را آن آستين آوردن پايين با و گرفته چپ دست با راست، شانه سمت از را گان 2
 

 داخل به خارج سمت از را آن درضمن و آورده پايين را گان بازو و دست چرخاندن و دادن تکان ضمن 3
 .کنيد تا وسط و
 

 .کنيد آزاد ترتيب ھمين به ھم را گان چپ سمت دار، دستکش دست با ساعد، و بازو کردن آزاد از پس 4
 

 کيسه در را آن و نموده تا وسط طرف به ھم را چپ سمت گان، از ساعد و بازو نمودن خارج ضمن 5
 .بيندازيد کثيف ای پارچه وسايل خروج

 

 پوست به پوست و چپ دست برای دستکش به دستکش ھای روش به ھارا دستکش گان، خروج از پس 6
 .کنيد خارج راست دست برای

 
 :آموزشی نکات

 با كه است راست دار دستکش دست با خورده تا قسمت از دستکش برگشته لبه گرفتن دستکش به دستکش روش از نظورم  - 



 

 

 با كه است چپ سمت دستکش درون به دستکش بدون دست كردن داخل پوست به پوست روش از منظور و نيابد، تماس پوست

 .يابد تماس پوست با دستکش آلوده قسمت اينکه بدون آيد، مي بيرون دستکش خارج سمت به فشار

 عدم به تواند مي امر همين و خورد مي تا خود روي سمت به خود به خود دستکش لبه آيد مي بيرون گان آستين وقتي  -

 تماس

 .نمايد كمک دست با آلوده دستکش

  .است الزامي دستکش خروج از پس ها دست شستن  - 

 
 

 دیگر فرد به دستکش و گان پوشاندن :فعالیت نوع

 استريل لباس پوشيدن جهت جراح يا دوم فرد به کمک :ھدف

 دستکش – است شده باز سيرکوالر توسط که )استريل گان -استريل حوله شامل( گان پک :نياز مورد وسايل
 اسکراب پرستار و پزشک :کار انجام عامل

 :گان پوشاندن -الف
 

 کار انجام مراحل رديف

 با شما دست که باشيد مراقب.دھيد اسکراب فرد يا جراح دست به دقت با و کرده باز را دستی حوله 1
 .نيابد تماس جراح دست

 

 .کنيد باز احتياط با ايد گرفته باال گردن حدود تا که حالی در را گان 2

 )گردن شانه و گردن ناحيه در تا يک ايجاد با (نکند لمس را گان داخلی لبه که نحوی به را خود دست 3
 فرد آن .بگيريد دوم فرد يا جراح سمت به را گان داخل سمت ھا، آن گرفتن با و برده ھا شانه طرف به

 .برد می ھا آستين داخل را خود ھای دست

 با پشت از تواند می سيرکوالر فرد کشد، می داخل سمت به را بازوھا جراح وقتی .کنيد رھا را گان 4
 فرد يا جراح به گان خارجی قسمت تماس بدون شانه و بازو باالی انداختن جا در گان داخلی لبه گرفتن

 .کند کمک دوم
 

 

 دستکش پوشاندن -ب
 

 مراحل انجام کار رديف

 آرام باکشش ايد گرفته خارج سمت از را خورده تا لبه انگشتان با که حالی در و برداشته را دستکش راست لنگه 1
 بگيريد )دوم فرد يا( جراح سمت به

 سمت به ھا شست کار حين در کنيد دقت .کنيد درست فرد دست ورود جهت ای حفره نياز مورد کشش ايجاد با 2
 .نيابد تماس دوم فرد دست با شما دست که شود باز حفره طوری و شده گرفته خارج

 

 .کنيد کمک دستکش قرارگرفتن درست در را دوم فرد باال سمت به وکشش فشار با 3
 

 .بکشيد گان آستين راروی دستکش خورده تا لبه 4
  

  :آموزشی نکات



 

 

 ھا قسمت اين لمس از بايستی شود، نمی حساب استريل معموال آن پايين به کمر ناحيه واز گان پشت قسمت ونچ
 .بياوريد تر پايين کمر ازحد نبايستی را ھا دست استريل لباس پوشيدن از پس و نموده خودداری

  . کنيد پرھيز شود، می گان شدن خيس و عرق ايجاد باعث که بدن به ھا دست زياد کردن ازنزديک  -
 دھد تکيه آنها يابه شده نزديک استريل غير ميزھای به نبايستی استريل فرد  -
 

 ماسک پوشیدن : فعالیت نوع

 باشد می عمل ومحل بيمار به آلودگی انتقال از پيشگيری منظور به ماسک با وبينی دھان پوشاندن: ھدف

 واستانداردجراحی مخصوص ماسک: نياز مورد وسايل

 به که فردی ھر ويا ) وپرستار پزشک( يابند می حضور عمل اتاق در که درمانی تيم اعضاء ی کليه: کار انجام عامل
 شود می وارد عمل اتاق به علتی

 حضور عمل اتاق داخل فضای در که مدتی تمام ودر ورود از قبل شوند می وارد عمل اتاق به که افرادی ی کليه  -
 بپوشانند جراحی ماسک با را خود وبينی دھان بايد دارند

 شودواز تعويض بايدماسک ھرعمل وبين)ساعت2 ھر( عمل دراتاق حضور شدن طوالنی ويا شدن مرطوب درصورت  -
 شود خودداری مجددآن استفاده

 روی کامال داده فشار عينک وزير بينی طرفين در رابايد باشد می پذير انعطاف نوار دارای که ماسک باالی قسمت  -
 آيد بعمل جلوگيری ماسک باالی از تنفسی ھوای تردد از تا نمود فيکس بينی

 نمود بايدخودداری گردن از آن کردن آويزان ويا جيب در ماسک قراردادن از  -

 
 


