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 :مقدمه

گرايش هاى مختلف خصوصاً علماى مديريت بحث مديريت زمان سال هاست كه ذهن افراد و صاحب نظران 

را به خود مشغول كرده است و تاكنون دوره هاى آموزشى و سمينارهاى تخصصى فراوانى در رابطه با مديريت 

زمان برپا شده است اما سؤالى كه مطرح است اين است كه آيا واقعاً ما توانسته ايم بر زمان احاطه پيدا كرده و 

مفهومى كه در مديريت زمان همگان از آن غافل مانده اند اين است كه ما آوريم؟آن را تحت كنترل خود در

بايد خود را اداره كنيم نه زمان را. زيرا در حقيقت زمان اداره ناشدنى است و در حال گذر است و اين ما هستيم 

مان ى مديريت، مديريت زكه بايد از زمان به درستى استفاده كرده و از آن بهره ببريم. بنابر نظر برخى از علما

در واقع همان مديريت بر خويشتن است و جالب است بدانيد كه مهارت هايى كه ما براى اداره كردن ديگران 

نياز داريم همان مهارت هايى است كه براى اداره كردن خود به آن نيازمنديم و از آنها بهره مى بريم مانند 

شناخت درست و به موقع عواملى .كنترل، مديريت منابع و غيرهتوانايى هاى مديريت و برنامه ريزى، رهبرى 

كه وقت ما را هدر مى دهند بسيار مهم است چون بدين ترتيب راه درمان بيمارى اتالف وقت را كوتاه خواهيم 

 كرد. بد نيست اندكى با خود تأمل كرده و از خود بپرسيم كه وقت روزانه ما صرف چه امورى مى شود؟

 اصلی مدیریت زمانراهکارهای 

شما به طور قطع مقاالت و كتب فراوانى را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان   

كليد اصلى در مديريت زمان سعى داريم كه شما را بالفاصله به هدف نهايى خود كه همان از دست  ۱۱كردن 

 :كنيم. پس با ما همراه شويد ندادن زمان و مديريت صحيح وقت است هدايت

 مدیریت زمان دانش شخصى است 

همان گونه كه شبانه روز مقدار مشخص و ثابتى از زمان را به خود اختصاص مى دهد و هيچ گاه كمتر و يا 

ساعت نخواهد شد و اين اصل را ما در زندگى خود پذيرفته ايم بايد اين نكته را نيز بپذيريم كه  ۴۲بيشتر از 

ساعت را افزايش و يا كاهش  ۴۲اين ما هستيم كه بايد زمان خود را تنظيم كنيم. ما هرگز نمى توانيم اين 

 تر كنيمدهيم اما با برنامه ريزى صحيح مى توانيم بهره خود از اين زمان معين را بيش

 نشتى هاى زمان را بيابيد

همواره به دنبال نشتى هاى زمان باشيد و ببينيد كه زمان شما در كجاها بيشتر هدر مى رود و پس از يافتن 

 اين زمان ها سعى در كنترل آن داشته باشيد و سعى در اختصاص آن براى كارهاى گوناگون داشته باشيد
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 باشيدبه دنبال اهدافى از مدیریت زمان 

اولين گام در مديريت زمان حذف كردن اوقاتى است كه به صورت بى رويه هدر مى رود. اگر شما موفق به 

 حذف اين زمان ها شديد بدانيد كه اولين گام را در اين راه برداشته ايد

 الگوبردارى از طرح مدیریت زمان 

باشيد و در طرح الگوبردارى شده اهداف و همواره سعى در الگوبردارى از يك برنامه مديريت زمان داشته 

اولويت هاى خود را بنويسيد و آنها را مرتب كنيد و سپس اولويت هاى غيرضرورى را حذف كنيد و سپس 

اهداف بلندمدت و ميان مدت خود را نيز شناسايى كرده و سعى در به انجام رساندن آن داشته باشيد. اين 

در عين حال آرمانى باشد تا سبب تحريك شما براى تالش و كوشش اهداف تعيين شده بايد دست يافتنى و 

 شود و اين نكته را فراموش نكنيد كه هيچ گاه سعى در كپى بردارى از ساير طرح ها نداشته باشيد

 استفاده از ابزارهاى كمکى در مدیریت زمان 

ديريت زمان خود داشته باشيد. همواره سعى در استفاده از تكنولوژى هاى روز در زمينه برنامه ريزى براى م

استفاده از نرم افزارهاى رايانه اى و نيز امكانات گوشى هاى همراه از اين نكات است. به عنوان نمونه آيا شما 

 تلفن همراه خود استفاده كرده ايد؟ Reminder تا به حال از

 اولویت بندى

 در زمان شما صرفه جويى شود به صورت روزانه و هفتگى كارهاى خود را اولويت بندى كنيد تا

 ستفاده از تفویض اختيارا

از اصل تفويض اختيار در كارهاى غيرضرورى همواره استفاده كنيد و هيچ گاه سعى در تك روى در انجام امور 

نداشته باشيد و بدانيد همواره كسانى هستند كه توانايى انجام صحيح كارهاى مورد نظر شما را دارا مى باشند. 

ى از كارها را بر عهده آنها گذاشته و خودتان را مشغول امور كم اهميت نكرده و صرفاً به امور كليدى پس بعض

 بپردازيد

  از انجام كارهاى تکرارى بپرهيزید

سعى در انجام امور تكرارى نداشته باشيد و سعى كنيد كارهاى تكرارى را مانند كارهاى كم اهميت به ديگران 

 واگذار كنيد
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 محدوده زمانىتعيين 

براى كارهاى زمان بر يك حداكثر زمان را در نظر گرفته و پس از پايان زمان تعيين شده كار مورد نظر را 

تعطيل كرده و به هيچ وجه ديگر به آن نپردازيد و ادامه كار را به روز آينده و زمان تعيين شده بعدى موكول 

 .كنيد

 سازماندهى سيستم ها

از سيستم هاى موجود و كارا استفاده كنيد و سعى در تغيير سيستم ها از سيستم هاى  در انجام امور روزانه

سنتى به سيستم هاى جديد داشته باشيد، هرگز از يك سيستم قديمى به دليل عادت كردن به آن حمايت 

م الگوريت نكرده و همواره به دنبال سيستم هاى جديد و بهره ور باشيد و براى انجام كارهاى خود حتماً از يك

استفاده كنيد. يعنى مراحل انجام كار را در لحظات بيكارى پيش خود مرور كرده و سعى كنيد حاالت نفى 

 سيستم را نيز پيش بينى كرده و از قبل براى آن راه حلى بينديشيد و نه در موقع بروز اين گونه از عوامل

 از انتظار بيهوده بپرهيزید

ها به موقع حاضر شويد و از ديگران نيز چنين انتظارى داشته باشيد و مطمئن  همواره در جلسات و قرار مالقات

باشيد كه وقت اضافى براى هدر دادن نداريد و در صورت هدر رفتن اين گونه از وقت ها ديگر قابل جايگزينى 

ت زمان اسنيستند و در انتها هيچ گاه فراموش نكنيد كه زمان ارزشمندترين سرمايه براى هر فرد، گروه و سا

كه با ديگر سرمايه ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، اين سرمايه غيرقابل خريدارى و نيز غيرقابل توليد 

 است. پس بايد به خوبى از آن مراقبت و محافظت به عمل آورد
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 بهداشت محیط
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 تعاریف: 

Disinfection  به معنای گندزدايی يا ضد عفونی كردن بوده و منظور از آن فرايندی است كه طی آن با استفاده :

 از روش های فيزيكی يا شيميايی ميكروب ها را از بين می بريم ولی اسپور )هاگ( باكتری ها باقی می ماند. 

اصطالح ضد عفونی جهت كانون اصطالح گندزدايی برای كانون های بی جان مثل سطوح و اشياء بكار می رود و 

 های جان دار مثل پوست به كار می رود. 

Sterilization  به معنای سترون سازی می باشد و منظور از آن فرايندی است كه طی آن با استفاده از روش :

 های فيزيكی و يا شيميايی كليه اشكال زنده ميكروبی از جمله اسپور باكتريها را از بين می بريم.

Disinfectant )يعنی ماده گندزدا )در مورد كانون های بيجان مثل سطوح : 

Antiseptic)يعنی ماده ضد عفونی كننده )در مورد كانون های جاندار مثل پوست : 

Germicide .)به معنای ميكروب كش )هم كانون های جاندار و هم بيجان : 

Bacteriocide  .منظور از اين اصطالح باكتری كش می باشد : 

Fungicide.يعنی قارچ كش : 

Viricide .يعنی ويروس كش : 

Bacterisratic  .منظور ماده است كه متوقف كننده فعاليت باكتری بوده نه از بين برنده آن : 

Detergent .)به معنای ماده پاک كننده )ماده ای كه خاصيت تميز كنندگی دارد : 

Decontamination ده و منظور زدودن آلودگی های ميكروبی از سطوح می : به معنای عمل آلودگی زدائی بو

 باشد. 

 گويند.  Decontaminantماده آلودگی زا را 

Ppm = part per million  يعنی يك قست در يك ميليون قسمت كه معادل يك ميليگرم از ماده اصلی در يك

 ليتر حجم با يك گرم در يك متر مكعب مايع است. 

Cleaning ( اجرام قابل رؤيت از سطوح ، شامل گرد و غبار، مواد آلی : به عمل نظافت )پاک كردن يا تميز كردن

 مثل خون و ترشحات بدن و حجم بسياری از ميكروارگانيسم ها گويند. 
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 تعریف بهداشت:

به هر نوع كار و اقدامی كه باعث می شود تا سالمتی انسانها و جامعه حفظ شود، بهداشت می گويند. يكی از اصول 

اوليه بهداشت، پيشگيری از بيماری هاست يعنی كاری بكنيم كه به بيماری دچار نشويم و جلوی ورود ميكروبها به 

ه بايد كاری بكنيم ك»ول حضرت امام خمينی )ره( بدن را بگيريم. پيشگيری هميشه مقدم بر درمان است و به ق

اگر  قبل از هرچيز بايد بدانيم كه«. مرض نيايد نه اينكه منتظر باشيم كه مرض بيايد و بعد بخواهيم رفعش كنيم

قرار باشد در يك مركز درمانی به كار مشغول شويم بايستی يك قوانين و اصول اوليه را به عنوان اصول پيشگيری 

م. اولين قدم اين است كه ما به عنوان يك نيروی كمك درمانی بايد خودمان را از انتقال بيماری و آلودگی رعايت كني

ها حفظ كنيم. با رعايت بهداشت فردی، واكسيناسيون، استفاده از وسايل حفاظتی و رعايت اصول بهداشتی در كار 

 می توان به اين هدف رسيد. 

 رعایت بهداشت فردی:

ی بررسی های بعمل آمده در تمام دنيا و بر اساس آخرين منابع كنترل عفونت، يكی از راه های آيا می دانيد ط

اساسی انتقال و گسترش عفونت های بيمارستانی، دست كاركنان مراكز درمانی، از پزشك گرفته تا خدمه می باشد. 

ود. در رعايت بهداشت دست اوالً بنابراين بهداشت دست از مهمترين راه های پيشگيری از عفونت ها به شمار می ر

پوشيدن دستكش در انجام كليه تماسهای درمانی با بيمار و نيز دست زدن به هرچه كه با او و ترشحات بدنش 

تماس داشته است، توصيه می شود. ثانياً به كادر درمانی توصيه می گردد اكيداً از استفاده از زيورآالت مثل انگشتر 

ين كار خودداری كنند. زيرا اين وسائل می توانند آلوده شده و ميكروب ها را همراه خود و النگو و حتی ساعت در ح

جابه جا كنند. بايد بدانيم كه هر شخصی خودش مسئول حفظ بهداشت و سالمت خود و سپس خانواده و اطرافيانش 

 يا وسائل مربوط به او و می باشد. استحمام به موقع قبل و بعد از كار، شستشوی دستها پس از تماس با هر بيمار

محيط های آلوده و نيز قبل از خوردن هر ماده غذايی و پس از رفتن به دستشويی و اجابت مزاج، بوسيله آب و مواد 

شوينده الزامی است. كوتاه كردن ناخن ها، موی سر و صورت و موهای زائد بدن نيز می تواند در كم كردن محيط 

ستشوی راحت تر و مؤثرتر مفيد باشد. شستشو و ضد عفونی كردن دست ها، های رشد و تكثير ميكروب و نيز ش

 روش های علمی دارد كه در زير به سه روش مختلف اشاره می كنيم:

شستشوی عمومی: شستشوی عمومی شامل شستن ساده دستها بوسيله آب و يك ماده شوينده )صابون  -۱

هر وسيله ای انجام می پذيرد. اگر از صابون جامد استفاده غير طبی( می باشد كه در روز بارها پس از تماس دست با 

می شود در زير آب آبكشی شده و در ظرف سوراخ داری قرار گيرد كه خشك شود. بهتر است از قطعات كوچك 

صابون استفاده شود تا زودتر تمام شود. اگر از صابون مايع استفاده می گردد بهتر است پس از اتمام محتويات، ظرف 

آب داغ شستشو شده و پس از خشك شدن مجدداً پر گردد )مايع جديد بر روی محتويات قبلی ريخته نشود(.  آن با
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با رعايت اين توصيه ها رشد ميكروب ها را بر روی صابون كنترل كنيد. برای شستن دستها ابتدا آنها را خيس كنيد 

به هم بماليد كه تمام سطوح دستها و انگشتانتان،  ثانيه طوری ۱1تا  ۱1و به مايع شوينده كامالً آغشته كنيد، بمدت 

پشت دست و زير ناخن ها تميز شوند و پس از اتمام شستشو آبكشی نمائيد. پس از آبكشی بمنظور پيشگيری از 

آلودگی مجدد در صورت پدالی نبودن شير دستشويی می توانيد با دستمال كاغذی تميزی دست خود را خشك 

ا ببنديد و سپس دور بيندازيد. استفاده از خشك كن برقی بعلت ايجاد جريان هوا و احتمال نموده و با آن شير آب ر

 نشستن ميكروبهای معلق در هوا بر روی دست توصيه نمی گردد. 

شستشوی بهداشتی: پس از تماس با بيماران و در صورت آلودگی دستها، اين روش كه شامل يك مرحله  -۴

ه استفاده از يك ماده ضد عفونی كننده )مثل بتادين، كلرهگزيدين و ...( و سپس استفاده ازماده شوينده و يك مرحل

آبكشی می باشد، انجام می شود. قبل از شستشوی دست بايد انگشتر و ملزومات ديگر از دست خارج گردد. بهتر 

ده و نگهداری شاست ناخنها كوتاه بوده، زير و اطراف آن حين شستشو با برس نرمی تميز گردد. برسها بايد خشك 

در مواد گندزدا غوطه ور نگردد. استفاده زياد از اين روش و در موارد غير لزوم سبب خشكی و حساسيت پوست می 

گردد. می توانيد در پايان شيفت كار در بيمارستان و قبل از رفتن به منزل دست های خود را به روش بهداشتی 

 شستشو كنيد. 

مانی امكان شستشوی مكرر دست به هر دليلی نبوده يا به منظور مالش بهداشتی: گاهی در مراكز در -3

اطمينان از عاری بودن دست از ميكروب ها قبل از اعمال درمانی با سرعت عمل بيشتر و يا زمانی كه دست ها به 

خون و ترشحات عفونی آلوده شده است، از اين روش استفاده می شود. اساس اين روش به كار بردن يك ماده ضد 

ونی كننده سريع مثل الكل بر روی پوست دست و ماليدن بر روی تمامی سطوح پوست و ناخنها به مدت نيم تا عف

يك دقيقه می باشد. بايد توجه داشت كه اين روش هرگز جايگزين شستشو نمی شود اما در نابودی سريع ميكروب 

 ها بسيار مؤثر است.

الكلی مشاهده می كنيد، مقدار مناسبی از مايع )به طور مراحل مختلف ضد عفونی دست را بوسيله محلول های 

 سی سی( را بر كف دست خشك بريزيد.  1تا  3معمول 
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 كف دو دست را كامالً به هم بماليد.  -۱

كف هر دست را بر پشت دست ديگر كامالً مالش دهيد. بطوری كه الی انگشتان  -۴

 نيز مرطوب گردد. 

انگشتان هر دو دست را در بين همديگر بكشيد بصورتی كه تمام شيارهای بين  -3

 انگشتان با مايع مرطوب گردند. 

انتهای بيرونی انگشتان هر دست را در دست ديگر حالت قالب كردن قرار داده و به  -۲

 شدت مالش دهيد. 

هر انگشت شست را در در مشت شست ديگر بپرخانيد تا اين انگشت نيز كامالً  -1

 ضدعفونی گردد. 

سرانگشتان هر دست مخصوصاً ناخن ها و اطراف آنها را به دقت بر كف دست ديگر  -6

 بكشيد. 

 در هنگام ضد عفونی چنانچه محلول كافی نبود مقدار بيشتری بريزيد.  -7

روز مايع  7مخازن مايع دستشويی بايد طوری از مايع پر شوند كه در ظرف  تذكر مهم:

آنها خالی شده و بتوان آن را با آب داغ شستشو كرد و پس از خشك شدن مجدداً مايع 

تازه در داخل آنها ريخت. زيرا بسيار مشاهده شده است كه خود مخازن مايع صابون به 

تن مايع تازه بر روی قديمی تر، فرصت رشد علت ماندن بيش از حد مايع در آن و ريخ

ميكروب در آن ايجاد شده است و مخزن مايع صابون به محل رشد و تكثير ميكروب ها و 

 انتقال آلودگی به دست پرسنل تبديل شده

 –است. برای پيش گيری از اين مسئله هرگز مايع جديد را بر روی مايع قديمی نريزيم  

ظرف را به موقع تخليه و شستشو كنيم و از مايع صابون  –نيم مقدار زياد ظرفمان را پر نك

مطمئن و مورد تأييد بهداشت استفاده كنيم و آن را رقيق نكنيم. ضمناً درب مخازن بايد به صورتی بسته باشد كه 

 امكان ورود آلودگی به داخل آن نباشد. 

 :فردی حفاظت وسائل از استفاده

همان طور كه هر كاری ابزار و وسائل مخصوص به خود را نياز دارد و معموالً در هر شغلی لباس  لباس كار: -۱

كار مشخص و مخصوصی تعريف شده است، كاركنان مراكز درمانی نيز بايد لباس كار مخصوص به خود را بپوشند. 

اعث می شود كه فرد تا وقتی لباس پوشيدن لباس كار اوالً نشان دهنده نوع وظيفه و اختيارات فرد است و اين امر ب
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كار به تن دارد نسبت به انجام كار خود احساس وظيفه كرده و حرمت كاری خود را حفظ كند و نيز از دخالت كردن 

دراموری كه به او مربوط نمی شود خودداری كند. ثانياً از انتقال آلودگی ها به بدن و لباس شخصی خود جلوگيری 

 ا در برابر بيماريها حفظ كند. كرده و بدين طريق خود ر

پوشيدن دستكش در حين كار دو فايده مهم دارد : يكی اينكه از انتقال ميكروب ها و آلودگی ها  دستکش: -۴

به خودمان جلوگيری می كند و در واقع سبب حفظ سالمتی ما می شود و ديگر اينكه از انتقال آلودگی به ديگران 

شرط آنكه وقتی دستكش در دست داريم دستمان را به هر جائی نزنيم و و محل های ديگر جلوگيری می كند به 

 در صورت آلوده شدن و سوراخ يا پاره شدن دستكش ها آنها را به موقع تعويض نمائيم .

زدن ماسك مخصوصاً هنگام جارو كردن كه امكان ورود گرد و غبار كه می تواند حاوی انواع ميكروب  ماسک : -3

م كار با مواد شيميايی و نيز در مواقعی كه خودمان بيمار هستيم و يا با بيماران ديگر در ها باشد و نيز در هنگا

تماس هستيم الزامی است. چون می دانيم يكی از راه های ورود ميكروب به بدن ما و يا انتقال ميكروب ها از دهان 

 و گلوی ما به ديگران سيستم تنفسی بيرونی )دهان و بينی( است. 

: در مواقعی كه ما كاری انجام می دهيم كه احتمال پاشيدن شدن یا شيلد محافظ صورت عينک محافظ -۲

خون و يا ساير ترشحات آلوده به چشم و صورت ما وجود دارد بايستی از شيلد محافظ صورت يا حداقل عينك 

 محافظ استفاده كنيم. 

ده بر روی پاها و يا افتادن اجسام تيز و برنده كفش كار: با توجه به اينكه در موارد زيادی ريختن مواد خطرناک و آلو

بر روی آن سبب آسيب رساندن و بروز عفونت برای افراد گرديده است استفاده از كفش كار برای محافظت از پاها 

الزامی می باشد. در هنگام شستشو كه رطوبت و آلودگی ها به پاها سرايت می كند بايد از چكمه های الستيكی 

 كرد. مطمئن استفاده

 بيمارستان محيط بهداشت خصوص در نکاتی

بيمارستانها تاسيس نامه آیين طبق بيمارستان تعریف 

 وتحقيقی آموزشی ، درمانی بهداشتی ، تشخيصی امكانات از استفاده با كه است پزشكی مؤسسه بيمارستان

 را خود كاركنان و بيماران ايمنی و آسايش و آيد می به وجود بستری و سرپائی بيماران بهبودی منظور به

 . نمايد می تأمين

 

بيمارستان در محيط بهداشت اصول : 

 شامل بيمارستان محيط ميكند. بازی مرتبط بيمارستانی های عفونت ايجاد در مهمی نقش بيمارستان محيط

 انتقال كاهش ،جهت دارند بيمارستانی عفونتهای در تاثيرمستقيم اجزاء اين از بسياری باشد؟ می زيادی اجزاء
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 مورد استريليزاسيون مناسب و عفونی ضد ، نظافت متدهای ، اطراف محيط و وسايل ها از نيسم ارگا ميكرو

 . تدوين شوند بايد دسترس در تسهيالت و امكانات به توجه با جديد و روشهای باشد.سياستها می نياز

 ها، ميكروارگانيسم مخازن قوی كردن كم بر عالوه بيمارستان در بهسازی و محيط بهداشت اصول رعايت

 . خواهد داشت بيماران اعتماد جلب و محيط زيبايی در اثرمهمی

محيطی سطوح ضدعفونی و نظافت اصول: 

 وسايل« چرخ » ها  كفش تماس با طريق از هوا در معلق های ميكروارگانيسم بوسيله بيمارستان كف -1

 و بهداشت از جزئی ها ميكروارگانيسم اين بردن بين از . شود آلوده می،ترشحات بوسيله مواقع بعضی و ديگر

 يا صابون و تايد و آب از استفاده كه داده نشان تحقيقات. است درمانی و بهداشتی درمراكز عفونت كنترل

 .ميشوند بيمارستانها كف سطوح های ميكروارگانيسم از % 01 كاهش باعث

 آلودگی گسترش باعث و شده شدت كثيف به نظافت حين در راهروها كف شستشوی در استفاده مورد آب -2

 است. الزم صابون و آب با شستشو از پس كننده ماده ضدعفونی يك از استفاده بنابراين گردد می

 ميزهای تخت محافظ های نرده )شامل سطوح و تخت كنار تجهيزات ضدعفونی انجام نظافت، بر عالوه -3

 .است مناسب بسيار نيز آب شير و درب های دستگيره،  پاراوانها،  ها كمد ، ها ترالی ، تخت كنار

 ضدعفونی و شستشو منظم زمانبندی برنامه يك اساس بر ... و ها ديوار كف محيطی، سطوح است بهتر -4

 . شوند

 .الزامی است بيماران ترشحات و خون به آلوده سطوح ضدعفونی و آلودگی رفع-5

خدماتی سطوح نظافت:  

 می تقسيم دسته دو به سطوح خدماتی .دارند منظم بصورت گردگيری و نظافت انجام به نياز خدماتی سطوح

 :شوند

 سقف. و كف مثل دارد، وجود آنها با دست تماس كمترين كه سطوحی (۱

 های پريز و كليد -تخت های نرده -ها درب دستگيره مثل سطوحی كه بيشترين تماس با دست دارند (۴

 ضدعفونی و نظافت بيشتر بايستی سطوح اين كه ها پاراوان حاشيه و بيمار اتاق در دستشويی ديوارهای -برق

 پخش از و كنند می ايجاد ذرات را و غبار و گرد كمترين كه نظافتی های روش كه . الزم به ذكر است شوند

 . دارند ارجحيت كنند جلوگيری می درمانی مراكز در خاک و گرد شدن
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بيمارستان محيط نظافت:  

 ميكروارگانيسمها %  01وغبار باشد گرد از وعاری تميز محيط بصورتيكه بيمارستان روزانه و مرتب نظافت

 ها جرم اين كاهش يا كنی ريشه بيمارستان، روزانه نظافت هدف از و دارند وجود مشاهده قابل های جرم در

 نمی عفونی كننده ضد مواد و ها دترجنت مكانيكی، زدايی جرم عدم صورت در داشت بايد توجه . باشد می

 . نمايد اعمال مناسب بطور را خود ميكروبی ضد فعاليت توانند

 نظافت جهت استاندارد فواصل زمانی با مناسب روشهای بكارگيری با ارتباط در خاصی سياستهای است الزم

 . شود گرفته بكار استفاده مورد وسايل كليه و توالتها اثاثيه،حمامها، ، ها پرده رختخوابها، پوشها، ديوارها،كف

 اختصاصی گردد. ضدعفونی نوع با و متناسب آلودگی احتمال جهت بايد روشها

شوند می تقسيم منطقه چهار به بيمارستانها اساس این بر : 

 ) وكتابخانه مثل پذيرش،پاويونها ( ندارند بيمار با كه هيچگونه تماسی ها بيمارستان از مناطقی A : منطقه

 . ميشود توصيه عادی نظافت ،

 جهت روشهايی است بااليی ندارند،الزم حساسيت يا نبوده عفونی كه بيمارانی نگهداری های مكان B :منطقه

 اين در معمولی يا برقی های جارو از استفاده . نكند ايجاد گردوغبار كه شود گرفته كار به مكانها اين نظافت

 نظافت سپس شده و ضدعفونی بدن ديگر ومايعات خون با آلودگی هرگونه بايد ابتدا . شود توصيه نمی مناطق

 . گيرد انجام

 محلولهای وسپس های مناسب دترجنت با نظافت ، شده عفونی بيماران يا ايزوله های بخش C : منطقه

 نظافت جداگانه وسايل با بايد اتاق هر عفونت انتشار انتقال و از جلوگيری جهت . است الزم كننده ضدعفونی

 . شود

 شده محافظت مكانهای ياساير ) ايزوالسيون صورت به حفاظت ( باال بسيار حساسيت با بيماران : D منطقه

 بخش و نارس نوزادان نگهداری بخش ، ويژه های بخش مراقبت ، زايمان های اتاق عمل، های اتاق قبيل از

 مكانها اين در است الزم دارد، كننده ضدعفونی ومحلولهای دترجنت محلولهای از به استفاده نياز كه دياليز

 گردند. نظافت روزانه بايد B ، C ، D مناطق در توالتها و سطوح تمام . شود استفاده مجزا نظافت ازوسايل

 گردد. نياز گندزدايی صورت ودر نظافت "سريعا آلوده محل بايد آلودگی رويت صورت در
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 هوا ضدعفونی: 

 برای كلی بطور باشد. می ...و ويروس -باكتری مثل هوا در ومعلق جامد ،ذرات خاک و گرد شامل هوا آلودگی

 هوا های آلودگی ساير و غبار و گرد ايجاد باعث كه است اقداماتی بهتر بيمارستان در هوا آلودگی از جلوگيری

 آلودگی هوای كنترل برای روش بهترين بنابراين ) دستی جاروی از استفاده مثل( خودداری شود شود می

 مسير در ها فيلتر اين اگر باشد. می مثبت يا منفی فشار ايجاد همراه به هپا های فيلتر از استفاده بيمارستان

 تصفيه ضمن تا باشد مثبت فشار دارای بايد ورودی شوند هوای نصب تهويه های سيستم ورودی های دريچه

 در است الزم بيمارستان در كه فضاهايی . كند جلوگيری اتاق يا بخش داخل خارج به هوای ورود از هوای

 : از عبارتند شوند ايجاد مثبت فشار آنها

 محل داروخانه شيرخوارگاه، زايمان،ق اتا تروما، اتاق ريكاوری، اتاق ويژه، های مراقبت بخش عمل، های اتاق

 آنها در بايستی كه فضاهايی ضمناً .تميز می باشد ملحفه و استريل نگهداری وسايل انبار ها، كشت آزمايش

 استقرار اتاق ها، بخش كريدور ، راهرو ايزوله ، عفونی بيماران های اتاق از عبارتند ايجادشوند منفی فشار

 فلورسكوپی واتاق  لندری واحد آزمايشگاه، عمومی ،فضای رختكن ، حمام ، توالت كننده، استريل ،دستگاههای

 . باشد منفی آنها هوای فشار بايستی بودن آلوده دليل به كه اند فضاهايی جمله از

 فشار دارای كه اتاق خصوصی در بايستی هوا راه از منتقله بيماريهای و تنفسی های عفونت به مبتال بيماران

بيمارنبايد از اتاق خارج  "ضمنا شود تعويض مرتبه 0۴تا  6 ساعت هر در هوا و باشند بستری است منفی هوای

 گردد.

 بيمارستانها تاسيس نامه آیين براساس ها بخش بهداشتی شرایط 

 . باشد خوردگی ترک وبدون آب به نفوذ غيرقابل و شستشو قابل ، سالم بايستی ها قسمت كليه كف  (۱

 . انجام پذيرد براحتی نظافت تا بوده زاويه بدون بصورت كف و ديوار اتصال محل (۴

ارتفاع  تا و بوده روشن رنگ به تميزو ، خوردگی ترک و شكستگی فاقد ، سالم بايستی ها قسمت كليه ديوار (3

 . باشد شستشو قابل متر 1/ 0

 و شده آميزی رنگ روشن بهرنگ و خوردگی ترک بدون صاف، ، سالم بايستی قسمتها كليه در سقف (۲

 . باشد تميز هميشه

 سقف و ديوارها كف    نظروضعيت از بهداشتی يط شرا دارای يستی با ها حمام و يی دستشو ، توالت (1

 وديوارها مشابه های پوشش و، مخصوص كاشی سنگ، حمام موزائيك، و دستشويی و توالت محوطه كف ( 
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 مناسب تهويه و تانك فالش هادارای توالت و بوده ) باشد شستشو قابل حمام سقف و كاری كاشی تاسقف

 متر يك به ابعاد شده كاری كاشی ديواری با دستشويی نصب تخت بستری، دو از بيش های اتاق در (6 باشند

 . است ضروری فاضالب بيمارستان سيستم به آن فاضالب اتصال و متر يك در

 پركلرين و وايتكس. مثل كننده هايی ضدعفونی با راهروها و آشپزخانه -توالت -حمام -اتاقها (گندزدايی7

 .باشد درصد 61 تا 11 نوزادان و زايمان عمل، اتاق نسبی رطوبت (0

 كندل باشد. فوت 01 حداقل آشپزخانه نور (0

 مربع می باشد. متر 0 تخت هر نياز مورد مساحت (۱1

 يك حمام. تخت ۱1 هر ازای به و دستشويی يك و توالت يك تخت 6 هر ازای به (۱۱

 صفحه به مجهز طرف ۴ از هر پايين قسمت در و باشد متر ۱ عرض دارای حمام توالت و به ورود درب (۱۴

 .باشد طرف ۴ هر از شدن باز دستگيره و نمود باز ها را آن پا ضربه با بتوان كه باشد مخصوص فوالدی

 گراد باشد. سانتی درجه ۴6 نوزادان اتاق (دمای۱3

 . است شده برآورد مترمربع 0 تخت هر ازای به دستشويی و كمد،حمام با بيمار اتاق مفيد مساحت (۱۲

 . است الزامی توالت از بيمار استفاده جهت دستگيره نصب (۱1

 ). كليدمخصوص با باشد) بيرون از شدن باز قابل بايستی ها بخش حمام و توالت (قفل۱6

 . باشند زنگ ضد سيمی توری به مجهز بايستی اتاق شونده باز های پنجره كليه (۱7

 باشد. مناسب بايد بيمار بستری های اتاق در مصنوعی و طبيعی نور (ميزان۱0

 ندارند. آميزی رنگ نيازيبه استيل های تختخواب باشد) شده آميزی رنگ و سالم تختهای بستری كليه (۱0

 گردد، تعويض مرتب بطور روتختی بايد و ها ملحفه ، بالش ، پتو ، تشك قبيل از بيمار تخت وسايل (كليه۴1

 . باشد ازآلودگی عاری و تميز ، سالم پيوسته نحوی كه به

  جداره باشد. دو شيشه دارای بايد پرسروصدا های خيابان به مشرف های پنجره (كليه۴۱

 تيز لبه های فاقد و تميز شده ، آميزی رنگ ، سالم بايستی تخت كنار كمدهای و غذا مخصوص (ميز۴۴

 ندارند(. آميزی به رنگ نيازی استيل كمدهای و ميزها(باشند

 روزانه نظافت گردد. بطور آن در موجود تجهيزات و وسايل كليه و ها اتاق (۴3

 در و استفاده مطبوع تهويه سيستم از ترجيحاً بايستی ها اتاق در الزم برودت و حرارت ايجاد منظور به (۴۲

 . شود استفاده ) كولر و شوفاژ ( مركزی حرارت ازسيستم حداقل صورت اين غير

 شود انجام بهداشتی و مناسب نحو به بايستی ها اتاق كليه تهويه (۴1



17 
 

 كيسه به مجهز و ضدزنگ ، شستشو قابل ، سطل زباله با درب پدالی دارای بايستی بستری های اتاق (كليه۴6

 . شود عفونی ضد و شستشو و سطل زباله تخليه ها زباله مرتباً و بوده زباله

 گردد. خودداری بيماران های اتاق كليه در دار خاک های گلدان استقرار (از۴7

 مناسب محلول با نياز درصورت و نظافت مرتب بطور بايستی ها بخش در راهروها و ها اتاق كليه (كف۴0

 . گردد ضدعفونی

 گردد ضدعفونی و تميز و روزانه مرتب بطور بايستی ها بخش های حمام و ها دستشويی ، ها توالت كليه (۴0

. 

نيازمند جديد تجهيزات ونصب ها ساختمان احداث و توسعه،تعمير فعاليت گونه هر باشيم داشته خاطر به 

 . است بهداشتی مقررات از پيروی

بيمارستانها و درمانی بهداشتی مراكز در محيط های آلودگی رفع 

 اثاثيه، ساير و كمدها ، تختها ، ها ،شيشه سقفها ، ديوارها ، زمين كف يعنی بيمارستان محيط نمودن تميز

 گيرد. صورت خدمات پرسنل توسط روزانه طور به بايد وسينك ،حمامها توالتها نظافت همچنين

 بخشها شستشوی دستورالعمل

 تميز ظاهر به كه ساير وسايل و مبلمان ، ديوارها ، اتاق كف شامل بيمارستان بخشهای به مربوط سطوح

 محيط مرطوب وسايل و سطوح . باشند می پائين دارای ريسك عفونت انتقال خطر نظر از باشند، می وخشك

  آورند. بوجود می ها ميكروارگانيسم رشد و پاتوژنهای احتمالی انتقال برای را تری مناسب

 آلوده باكتريها با شديداً است ، ممكن شوند می استفاده نظافت جهت كه وسايلی و كننده پاک محلولهای 

 شوند.دور  غذايی مواد تهيه يا و بيماران درمان محيط از نظافت سريعاً اتمام از پس بايستی كه باشند شده

 نقل و حمل نظر از و كرده پاک انتقال عفونت خطر از نسبی بطور را لوازم بيشتر تواند می معمولی نظافت 

 . گرداند ايمن

  سياست و تحت شده كنترل بصورت تنها و نبوده الزم عمومی و كلی بطور عفونی كننده ضد مواداستفاده از 

 .گيرند قرار مورداستفاده بايستی خاصی

 استفاده بار هر برای و شده صحيح رقيق بصورت حتماً بايستی عفونی كننده ضد مواد از استفاده صورت در 

 . شود تهيه تازه بصورت

 هماهنگی با حتماً بايستی به آن رقت سازی مربوط دستورالعمل و آن نوع ، كننده عفونی ضد مواد از استفاده 

 . صورت پذيرد بيمارستان كارشناس بهداشت محيط
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 لوازمی كليه مشخص برنامه طبق بايستی بر و بوده خدمات پرسنل عهده به بخشها در نظافت مراحل انجام 

 برای ضدعفونی مواد از استفاده نظر از آن نوع و نظافت اين گرديده وتناوب مشخص داشته نظافت به نياز كه

 گردد. مشخص كامل هربخش بصورت

  در مواردی كه خطر انتقال عفونت افزايش می يابد از قبيل وجود بيمار با خطرات باال در بخش، ريختن خون

)ايدز( نظافت و ضد عفونی حتما بايستی بانظارت پرستار  HIV( يا B)هپاتيت  HBVيا خون آلوده به ويروس 

 مسئول بخش صورت گيرد.

زمين كف:  

 ضدعفونی مواد از بااستفاده عفونت انتقال ميزان كه باشد می توجه قابل نكته اين زمين نظافت با رابطه در

 نظافت جهت معمولی كننده پاک مواد از استفاده نكرده و پيدا توجه قابل تغيير دترجنت مواد بجای كننده

گندزدا  ماده بدون يا گندزدا ماده با زمين كردن پاک از پس دوساعت طی ( بنظرمی رسد، كافی طبيعی بطور

 تنها كننده عفونی ضد مواد از استفاده) شد خواهد كردن پاک از قبل زمان مشابه باكتريال آلودگی ميزان

(  HBS , HIV  به آلوده عفونی ترشحات آوری جمع ( انتقال عفونت احتمال ويا شده شناخته موارد جهت

بهداشت و  توسط كه ای منطقه هر يا و ايزوله اتاقهای ساير، و زمين نمودن عفونی گيردضد انجام بايستی

 كه است نكتهالزم اين تاكيد حال هر به ولی . گيرد انجام بايستی شوند، می داده كنترل عفونت تشخيص

 معموالً تنهايی به نظافت و بوده پائين شده محيطی ذكر موارد ساير يا و زمين طريق از عفونت به ابتالء خطر

 غذا تهيه يامحلهای و بيمار شود،درمجاورت می انجام خشك بصورت نظافت كه مواردی در كفايت می كند.

  نمود. استفاده نبايد دستی جاروی از نظافت برای

كننده پاك مواد از استفاده با زمين كردن پاك:  

است الزم دترجنت ماده يك از استفاده گيری جرم و گيری لكه برای . 

ماده يك . شوند شسته پاک كننده مواد با بار يك روزی حداقل بايستی مرطوب نواحی ساير و توالتها 

 . تهيه شود تازه بايد به صورت  و است كافی معموال دترجنت

گردند. وخشك تخليه مناسب جای در و شده تميز و پاک وسايل شستشو كف بايد و شوی زمين  

ندی زباله بايستی پس از تخليه شستشو و ضدعفونی و به صورت وارونه نگهداری شو سطلها . 

ستفاده شود ا سطل دو از دترجنت ماده با زمين كف كردن برای تميز است بهتر .  
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پدهای بايستی از شود می استفاده) محل ( قسمت يك از بيش كردن پاک برای ساب كف دستگاه از اگر 

 كامال آن مخزن كه دستگاهی از ، ) بيمار از مراقبت و درمان ( استقرار بيمار محل در . استفاده گردد جداگانه

 . نگردد استفاده ، شود تخليه نمی

گردد وخشك تخليه روزانه كامالً كار انتهای در بايد ، باشد سازی ذخيره مخزن دارای دستگاه اگر . 

ها دترجنت از استفاده بدون زمين كردن پاك:  

 استفاده نبايد دستی ازجاروهای آنها از مراقبت و درمان اتاق ، بيماران به خدمات ارائه ، غذا تهيه محل در

 .است مناسبی روش غبار و گرد جاذب زمين شوی يا برقی جاروی از استفاده مورد دراين نمود.

 : توجه**

 برای است بهتر . شوند دور ريخته روزانه نظافت اتمام از وپس شده تعويض مرتبا بايد كننده پاک محلولهای

 مورد آب نمودن خالی جهت سطلها از يكی( شود استفاده دوسطل از دترجنت ماده با زمين كف كردن پاک

 شود. داده اختصاص زمين شوی استفاده

مرطوب نظافت:  

 مورد قبيل اين از آلودگيهای رنگها و ، رسوبات نمودن برطرف جهت مشخص زمانی فواصل با مرطوب نظافت

 . گيرد می قرار استفاده

نظافت اين زمانی فواصل . دارند به نظافت نياز دو بار روزانه مشابه،حداقل مرطوب مناطق ساير و ها توالت 

 . گيرد می انجام خدمات پرسنل توسط و مسئول بخش صالحديد براساس بخشها در

و تميز بايستی سطوح وساير زمين كننده تميز وسايل ها، سطل قبيل از نظافت اين به مربوط وسايل 

 . گردند تخليه مناسب محل در شده و نگهداری خشك بصورت

و ايزوله اتاقهای عفونی، اتاق بيماران در استفاده از پس تميزكننده وسايل كه است ضروری نكته اين ذكر 

 . شوند عفونی ضد بايستی ، دارند ايمنی سيستم نقص كه اتاق بيمارانی در استفاده از قبل يا

هيپوكلريت محلول  در سپس و انجام گرفته شستشو  ابتدا كامال روش ضدعفونی به اين ترتيب می باشد كه

دقيقه( و مجددا بطور كامل 31 كلر قابل دسترس( غوطه ور شده )حداكثر به مدت PPM 111) %۱سديم 

 شستشو وخشك می گردد.

گرفته وارونه قرار بصورت شستشو و ضدعفونی، از پس ی زباله بايستی ها سطل سريعتر شدن خشك جهت 

 . شوند داده قرار آويزان نيز زمين نظافت وسايل و
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به سطوح، سريعتر چه هر خشك نمودن مرطوب، نظافت از پس كه ضروری است نيز نكته اين ذكر 

 . نمايد می كمك عفونت وانتشار ميكروارگانيسم ها تكثير از جلوگيری

محيط در بدن آلوده مواد و خون شدن پاشيده:  

 ولی است كافی معموال دترجنت ماده و يك آب با محل آن كردن پاک ، مانند موادی شدن ريخته دنبال به

 . كرد استفاده زدا گند ماده يك از بايد باشند خطرناک های بالقوه ارگانيسم حاوی ، ترشحات اگر

پوشيد.  مصرف بار يك هميشه دستكش بايد هستيم مطمئن آنهای آلودگی از كه ترشحاتی كردن پاک برای

 . گردد استفاده ) بارمصرف يك( پالستيكی آپرون از بايستی دارد وجود نيز لباس آلودگی خطر اگر و

 بيماری باعوامل آلودگی دليل احتمال به محيط در عفونت به آلوده ومايعات خون شدن پاشيده صورت در**

 : كه شود می توصيه …) و HIV مانند ( خون و ترشحات راه از ی منتقله زا

شود پوشيده ها محافظ ساير لزوم صورت در و دستكش . 

شود پاک و آوری جمع  %۱1مصرف آغشته به وايتكس  بار يك حوله با آلوده ومواد خون 

 بار يك فقط كه ميشود گفته پنبه الياف از شده ساخته يا و كاغذی دستمال به مصرف بار حوله يك ( 

 ) . رود می بين از زباله ها ديگر همانند سپس و گرفته قرار استفاده مورد

شود شسته ) صابون ( دترجنت و آب با نظر مورد محل . 

باشد صاف شده آلوده سطح شود اگر گندزدايی ) وايتكس ، خانگی ژاول آب ( سديم هيپوكلريت محلول با 

 از فرج و خلل داشتن صورت در و ) دسترس قابل كلر PPM  ۴11) /. درصد1سديم هيپوكلريت از ،

 موجب سديم ازهيپوكلريت استفاده كه مواردی در ) دسترس قابل كلر  PPM 111) %۱سديم هيپوكلريت

مواد ضدعفونی مورد تاييد مثل دكونكس  مانند ( جايگزين ازماده استفاده گردند، می سطوح به رساندن آسيب

AF 11-  ضدعفونی مايع كه است ضروری نكته اين ذكر . باشد می مناسبساياسپت و ...(  –سورفانيوس 

شود و بهتر است محلول رقيق شده برای هر بار استفاده به صورت  رقيق دقيق و صحيح بطور بايستی كننده

 تازه تهيه شود.

يا سی سی(31از بيشتر ( شده محيط ريخته در خون به آلوده مايعات يا خون زياد مقدار كه صورتی در 

 : بايد باشند تيز نوک ء اشيا با شكسته شيشه ،محتوی مايعات ساير و خون اگر

 . پوشاند را موضع و نمود پهن آن روی مصرف بار يك حوله .۱

 كرد/ دقيقه صبر ۱1 حداقل و ريخت%۱1 رقت با سديم هيپوكليريت محلول آن روی .۴

 . كرد جمع را آن مصرف بار يك حوله با .3
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 . نمود تميز و پاک را محل دترجنت و آب با .۲

 ) .شرح قبلی مانند (  شود انجام گندزدايی ) ژاول آب ( سديم هيپوكلريت محلول با .1

سقف و دیوارها نظافت:  

باشد می پايين بسيار احتمال خطرعفونت باشند، سالم و ،خشك صاف تميز، سطوح، اين صورتيكه در . 

كافی حد در و منظم فواصل بايستی در ظاهری كثيفی و آلودگی از جلوگيری جهت سقف و ديوارها نظافت 

 ماه ۴۲ تا ۱۴ از معمول نبايد بطور فاصله اين . نشود آنها مشاهده روی بر لكه و تا گرد و خاک گيرد صورت

 مطلوب زمانی فاصله است ذكر به الزم . نمايد تجاوز اتاقهای عمل برای ماه 6 از و معمولی های بخش جهت

 گردد. ريزی برنامه بخش توسط مسئول بايستی

ادرار ، خون شده مثل آلودگی شناخته مشاهده صورت در مگر باشد نمی نياز مورد قسمتها اين گندزدايی 

 خشك حتی المقدور بايد آنها ،سطوح ديوارها كردن درزمان پاک . شود پاک بايستی كه كننده آلوده مايع يا

 . شود داشته نگه

شده ريخته وخون شده آن گچ زير شدن مشخص باعث آنها وروی  رنگ رفتن بين از و ديوارها ديدن آسيب 

 اين بنابراين . نمايد می پيدا آلودگی باكتری با شدت به ، شدن دنبال مرطوب به گردد كه پاک كامل طور به

 . عمل( اتاق در بويژه شوند.) ترميم سرعت به بايد گونه ديوارها

سطوح سایر:  

 مصرف يك بار دستمال و باشد(شده  تهيه تازه دترجنت) محلول يك با روزانه بايد كمدهاو ساير سطوح روی

 بايستی ها طاقچه و ها قفسه . شوند روش پاک همين به نيز اثاثيه ساير بايستی لزوم درصورت . گردد ک پا

زمان  مدت است الزم يابد می تجمع آن روی خاک و گرد اگر و مرطوب گردگيری بادستمال مرتب طور به

 . نزديكترشود نظافت

باال نيازی به ضدعفونی ندارند، مگر اينكه اين سطوح  با مايعات عفونی بدن و سطوح ذكر شده  : توجه **

 يا تماس بيمار آلوده شده باشند. ساير مواد بالقوه عفونی

توالتها:  

آلوده رؤيت قابل صورت و به وضوح به اگر همچنين شوند، نظافت بايستی دوبار روزانه حداقل ها توالت 

 . است كافی دترجنت محلول از روتين استفاده نظافت جهت پاكسازی شوند. بايد شوند
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باشند می گوارش دستگاه عفونت به مبتال كه بيمارانی استفاده از بعد مشترک، فرنگی توالت مورد در 

 پس و بوده درصد 1/3 سديم هيپوكلريت استفاده مورد كننده ضد عفونی مايع . الزاميست نمودن ضدعفونی

 . خشك  گردد استفاده از قبل و شده شستشو آب با بايستیمحل  آن ازاستفاده از

كم را خطر عفونت فاضالب، يا توالت دهانه داخل به گندزدا ماده ريختن است ذكر به الزم 

 ماده يك از است بهتر توالت، از استفاده بيمار ميتال از پس روده ای بيماريهای اپيدمی درزمان كند نمی 

 . گردد استفاده فاضالب گندزدايی جهت وايتكس يا مانند پركلرين گندزدا

شوند ضدعفونی يكبار روزی حداقل بايد برق های كليد و ها دستگيره . 

دست شستن محل و سينکها: 

 مواد از استفاده . تميز گردد خدمات پرسنل توسط روزانه بصورت حداقل بايستی دستها شستشوی محل

 شستشو بايستی نيز اتصاالت و آالت شير كليه هنگام شستشو ضمناًدر كافيست. روتين نظافت برای دترجنت

سودومونا داشته  به رانسبت آلودگی بيشترين شير از آب خروج محل شده های انجام بررسی طبق.( شود

 كننده ضدعفونی ازماده بايستی باشد، و مقاوم های ارگانيسم به مبتال يا عفونی بيمار كه مواردی در  ) است

 باشد. می % 1/ سديم هيپوكلريت همان مناسب عفونی ماده ضد ، شود استفاده

 توان می دارد، وجود هيپوكلريت سديم از استفاده اثر در سطوح به رساندن آسيب احتمال كه مواردی در

 . نمود انتخاب كننده جايگزين ضدعفونی مايع بهداشت، بامشورت

 . بسته شوند درپوش با آنها دهانه فاضالب روی  نبايد دست شستشوی مخصوص های سينك در

مایع صابون از استفاده دستورالعمل:  

بايستی گرديد، صابون به قطرات آلوده دستشويی ظرف اطراف مايع صابون از استفاده هنگام درصورتيكه 

 . گردد پاک اضافی های صابون و تميز روزانه

پس حتماً و كرده آن خودداری مجدد پركردن از مايع، صابون ظرف در موجود صابون اتمام از پس 

 . نماييد آن به پركردن اقدام ظرف، كردن خشك و ازشستشو

باعث نمودن، خشك و بدون شستشو آن، مجدد پركردن يا و مذبور ظرف اطراف در آلودگيها ماندن باقی 

 . شود مايع می صابون در بيمارستانی باكتريهای رشد

لگن( بدپن ضدعفونی و شستشو دستورالعمل( : 
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برای. گردد گندزدايی و استعمال شسته از پس بالفاصله و باشد تميز و پاک هميشه بايستی بيماران لگن 

 شسته دقيقه ۱1 مدت به گراد سانتی درجه 01 حرارت در درجه را )شوی لگن( مكانيكی دستگاه لگن نظافت

 . می نمايند گندزدايی و

 حتی ، شوند شسته دستها بايستی "حتما بدپن جابجايی يا استفاده از پس ، عفونت انتقال از جلوگيری برای

 .باشد تميز "ظاهرا نظر مورد ظرف اگر

ابزار كننده ماده ضدعفونی از استفاده با سپس و شسته ساده آب با ابتدا مصرف از پس بايستی ها لگن ، 

 .گردند ضدعفونی

 (:ادرار ظرف)باتل یورین وضدعفونی شستشو دستورالعمل

آن با تماس از پس دست ها و گردند تلقی آلوده ظرف عنوان به بايستی ، استفاده شد ادراری ظروف 

 .شود شسته "حتما

و گردد استفاده مشخص با برچسب و مجزا ادرار ظرف از بايستی ادراری عفونت به مبتال بيماران جهت 

 شده ضدعفونی ، ابزار كننده ضدعفونی ماده از استفاده با و سپس شسته ساده آب با ، مصرف بار هر از پس

 .گيرد قرار بيمار همان در اختيار دوباره و

سوختگيها،  :مثل  (خاص شستشو مقاصد يا  )،پرسنل بيماران  (بهداشتی مقاصد جهت حمام از  :حمام 

 . ميگردد استفاده ) شكن وسنگ شنا در استخرهای فيزيوتراپی و بازتوانی پوست، بيماريهای

موجب است ممكن اين باكتری . باشد آئروجينوزا می درحمام ها، پسودوموناس عفونت اصلی عامل 

 شرايط در باكتری اين . گردد وغيره زخمها عفونت گوش خارجی، اوتيت ، ) خيم خوش معموال( فوليكوليت

 گردد. شديد می عفونت ايجاد باعث غيره و ايمنی سيستم نقص دچار بيماران ، مانند ديابت خاص،

استخرهای گرانولوم با آتيپيك همراه باكتريهای ايكو ، لژيونال مثل ( پاتوژنها ساير انتقال سبب حمام 

  شوند. می نيز ) غيره فروندی و باكتر سيترو مثل شنا،انتروباكترياسه

كانديدا مخصوصاً عفونتهای قارچی و وآميبيازيس ژيارديازيس كريپتوسپوريديوز، مثل انگلی عفونتهای 

  . شوند منتقل حمام توسط ممكنست

شيرآالت، كليه شستشو هنگام شود ضمناًدر شسته خدمات پرسنل توسط بار يك روزی حداقل بايد حمام 

 را ،حمام استحمام بار هر از بعد تا شوند تشويق بايد نيز بيماران شستشو گردد. بايستی نيز اتصاالت و دوش

 . نگه دارند تميز پاک و
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يا عفونی بيماران بعدازاستحمام است. كافی دترجنت ماده يك از ،استفاده روزانه طور به كردن پاک برای 

مثل  ازتركيبات كار اين برای كه نمود گندزدايی را حمام بايد دارند باز زخم كه بيمارانی استحمام از قبل

 . نمود استفاده توان می )پركلرين(

زمين از . كرد استفاده كردن حمام پاک برای ) شود خشك سريعا كه ( نايلونی برس يك از توان می 

 .كرد استفاده نبايد و كركی مويی های برس يا ) تی ( جاذب ای پنبه شوی

نظافت جهت وسایل از استفاده مورد در نکاتی:  

 . شود استفاده نايلونی های برس از بايستی سينكها و ها حمام نظافت جهت -

 آنها ضدعفونی و شده آنها شديد موجب آلودگی پالستيكی غير برسهای يا ای پنبه دستمالهای از استفاده -

 . قرارگيرد استفاده نبايد مورد دليل همين به . كند می مشكل را

 هر از پس بايستی ها شوند، پارچه می استفاده نظافت برای مصرف بار چند های پارچه صورتيكه در -

 داده شستشو باشند ضدعفونی سيكل دارای كه ماشينهای شستشو توسط “ ترجيحا ( شده شسته باراستفاده

 . خشك گردند سپس و  شسته ، آبكشی( %۴شده و يا با استفاده از محلول رقيق شده وايتكس با رقت 

 پارچه از استفاده و ميباشد خوری ضروری غذا يا و آشپزخانه محل برای نظافت مختلف های پارچه از استفاده

 . است نموده آسان “ را كامال جداسازی اين مختلف رنگهای با ها

نظافت های دستمال كاربرد:  

عفونی می باشد و مايعات ترشحات ، خون كردن پاک و آوری جمع جهت قرمز رنگ دستمال 

 مصرف يكبار ای حوله كاغذی از دستمال استفاده ترشحات و خون كردن پاک جهت روش بهترين )

 ادرار يا ترشحات و خون ريختن محل و شود انداخته زباله عفونی سطل در بايستی بالفاصله كه باشد می 

  شود(. ضدعفونی پاک كردن از پس بايد

معمولی می باشد. و استفاده گردگيری و سطوح گندزدايی و كردن پاک جهت آبی رنگ دستمال 

 كننده می باشد.دستمال رنگ سبز جهت خشك كردن سطوح بعد از پاک كردن با مواد پاک 

عفونی می باشد. و آلوده های مكان جهت زرد رنگ دستمال 

 سپس و ضدعفونی ، شستشو"كامال نظر مورد دستمال بايستی ، ها دستمال باراستفاده از هر از پس**

 .شود مجدد استفاده
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مکانيکی شوی تی از استفاده دستورالعمل:  

 . كنيد تهيه نياز مورد حجم محلول برحسب را عفونی ضد ماده و آب از معين مقدار مخزن دو هر در -

 محسوب كثيف شود می تی آبگيری كه قسمتی ( مشخص كثيف و تميز قسمت چسب بر با را مخزن دو -

 . نمائيد ) شود می

 . كنيد آغشته تميز ظرف در شده آماده محلول با را مخصوص تی -

 . كشی نمائيد تی مارپيچی دادن حركت با فوق شكل با مطابق را زمين كف سطوح -

 شروع و كرده تميز وارد قسمت مجددا سپس نمائيد، آبگيری و داده شستشو كثيف مخزن ظرف در را تی -

 . كنيد زدن تی به

ها تی از استفاده دستورالعمل:  

 شود نگهداری مناسب محل در و بصورت خشك بايد تی نخ ها، سطل قبيل از نظافت به مربوط وسايل

 . شوند آزاد نگهداری هوای در امكان صورت در و بوده آويزان هميشه بايد ها تی

 آلوده منفی گرم های با باسيل راحتی به زيرا بوده الزم زمين كننده تميز وسايل نمودن خشك

 . شود می زمين منتقل سطح به موقت بصورت وآلودگی شوند می 

 : شوند مشخص دسته رنگ نوع سه با ها تی بخش هر در است بهتر

 ) پرسنل اتاقهای ( سفيد تی دسته -۱

 ) راهرو و بيماران اتاقهای ( آبی يا سبز تی دسته -۴

 ) عفونی و آلوده های محل و ايزوله اتاق ( زرد رنگ با تی دسته -3

شوند تعويض بايد يكبار روز ۱1 هر تی نخ . 

 :نمود عمل نيز زير روش به توان می يا

 :باشد دسترس در عدد دو و رنگ دو به اقل حد ها تی دسته

 با تی ها. دسته از شوينده استفاده و شستشو و معمولی استفاده جهت استيل رنگ يا آبی رنگ با تی دسته

 يكبار ماه سه هر و استفاده می شود.عفونی  عوامل و ،ترشحات خون زدودن برای استفاده جهت زرد رنگ

 عفونی ترشحات با ها پرده شدن آلوده صورت در . شوند نصب وسپس شستشو دترجنت و آب با كامل بطور

 . گيرد انجام نيز ضدعفونی بايد بيماران،
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یخچال نظافت:  

 خودداری يخچال داخل پالستيك مشكی گذاشتن از شود دقت بايد و شوند تميز هفتگی بصورت بايد يخچالها

 . باشد قسمتها مجزا ساير نظافت وسايل از بايد يخچال نظافت جهت استفاده مورد پارچه . شود

تلویزیون و ها عکس قاب نظافت:  

 . شود گردگيری هفتگی صورت به مرطوب دستمال با

زباله های سطل شستشوی دستورالعمل:  

 و مواد پاک كننده داغ با آب زباله سطلهای بايستی شود می تخليه ها زباله كه كاری شيفت هر پايان در

 مناسب بارنگ جديد زباله كيسه سپس و شود خشك تا وارونه نگهداری صورت به شد .و شستشو ) دترجنت

الزم به ذكر است در صورت استفاده از زباله عفونی خطرناک درون سطل زباله بايستی پس از . كشيده شود

وايتكس ضدعفونی سپس خشك و پالستيك كشيده  %۱1شستشو با آب و دترجنت سطل زباله را با محلول 

 شود.

بخش انبار نظافت و شستشو دستورالعمل:  

 شود. خودداری جداً كارتن درانبار گذاشتن از و شد گردگيری مرطوب دستمال با هفته هر بايد انبارها

ساكشن نگهداری و ضدعفونی ، شستشو دستورالعمل:  

 .شود استفاده هر بيمار برای جداگانه ساكشن از است بهتر بيماران برای ساكشن به نياز صورت در.۱

 .گردد تخليه روزانه بايستی بطور شده آسپيره مايع مقدار گرفتن نظر در بدون ساكشن به مربوط اتل.ب۴

 شود خشك ، ) كننده پاک (دترجنت محلول با شستشو از پس و شده تخليه بايستی در داخل توالت اتل.ب3

 ، باتل دفع از پس دستها شستشوی و بوده كافی غير استريل ازدستكش های استفاده كه است ذكر به الزم .

 .است الزامی

 .گيرد قرار مورد استفاده جديدی كاتتر بايستی ، بيمار برای ساكشن دستگاه از استفاده بار هر در.۲

 كه صورتی در شود ولی نمی توصيه ساكشن باتل در كننده ضدعفونی مايع از استفاده كلی حالت در.1

 يا وقتی كه بيمار عفونی باشد  ، باشد وجود داشته شده آسپيره ترشحات توسط محيط آلودگی احتمال

 از قبل دقيقه ده مدت به و حداقل نمود آسپيره باتل داخل به ، مورد تاييد  كننده ضدعفونی ماده توان می

 .گذاشت باقی حال همين به شستشو و تخليه
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 و شود نگهداری صورت خشك به بايستی باتل گيرد، نمی قرار استفاده مورد ساكشن دستگاه كه مدتی در

 .نشود وصل دستگاه به ، استفاده از قبل تا جديد كاتتر

 آب با سپس آنها تخليه مخزن ، از استفاده پس بايستی استفاده مورد ساكشن دستگاههای  :كلی حالت در

 سپس شده كشی وآب ضدعفونی ، ضدعفونی كننده مواد نيازبا صورت در و شستشو كننده پاک مواد و داغ

 . شوند نگهداری خشك و خالی شوند نمی استفاده كه ساكشن هايی مخزن همچنين. شوند خشك

اكسيژن فلومترها نگهداری و ضدعفونی ، شستشو دستورالعمل:  

شود نگهداری خشك بايد استفاده عدم مواقع در اكسيژن فلومتر. 

سريع كننده ماده ضدعفونی به آغشته دستمال يك با و است شستشو قابل غير دستگاه مانومتر قسمت 

 الكل(. حاوی ضدعفونی اسپری های محلول و يا%71 الكل از استفاده گردد. )معموالً ضدعفونی بايد االثر

سپس برس كشيده   و جدا شده مانومتر از بايد اين كار برای و باشد می شستشو قابل دستگاه آب محفظه

 جرم زدايی و شتسو شده و در نهايت با مواد ضد عفونی مجاز ضدعفونی و آب كش سپس خشك گردد. 

 استفاده جرم ايجاد معمولی بعلت آب و شود استفاده مقطر آب از فقط بايد دستگاه كردن مرطوب برای 

 .نگردد

ترمومترها نگهداری و ضدعفونی ، شستشو دستورالعمل:  

 .شود نگهداری تميز و خشك بصورت بايد دهانی ترمومترهای

 -پالس 13ترمومترها را در ظرف محتوی پاک كننده ها مانند )ضدعفونی كننده های غوطه وری دكوتكس 

 ساياسپت(

 .شد خواهد منفی گرم های رشد باسيل احتمال افزايش باعث كننده ضدعفونی مواد در ترمومتر دائم نگهداری

 ابزار كننده ضدعفونی محتوی ماده ظرف در دقيقه ۴1 مدت به و شسته سرد آب با را كثيف ترمومترهای

 دهيد ) روش غوطه وری(. قرار

 يا پنبه توسط ، استفاده بار از هر پس بايستی شود می استفاده اختصاصی ترمومتر از بيمار برای صورتيكه در

 آب با سپس و گردد ضدعفونی بر پايه الكل ضدعفونیابزار يا محلول  كننده ضدعفونی ماده به آغشته گاز

 .شود شستشو

 .شود نگهداری بعدی دفعات برای خشك بصورت ترمومترها
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نمایند توجه آن به باید خدمات پرسنل كه بهداشتی کاتن:  

 موادخونی مستقيم پاشيدن تيز، نوک رفتن اجسام فرو قبيل از پوستی آسيب گونه هر با پرسنل كه هنگامی -۱

اقدامات  وكليه واكسيناسيون انجام و پيگيری جهت سريعتر چه هر ميشوند، بايستی مواجه ... و چشم به

 را محل تيز با وسيله صورت آسيب در است ذكر به الزم ( نمايند مراجعه عفونت كنترل پرستار به بهداشتی

 ). شود شسته تميز آب با محل مخاطی ، نقاط به خون پاشيدن صورت و در

 . گردد اكيداًخودداری منزل به آنها از بردن و شده نگهداری شسته و بيمارستان در بايستی كار لباسهای -۴

 تميز و كثيف جاهای و كليه پرسنل، يخچال بيماران، يخچال بيماران، اتاق استيشن، كردن تميز برای -3

  شوند خشك كامالً و شستشو استفاده، بار هر پس از بايد دستمال ها . شود استفاده جداگانه ازدستمال های

 اكيداً آلوده دست يا با دستكش .... و يخچالها داخل استيشن، تلفن، مثل تميز جاهای به زدن دست از -۲

 ميشود. تمامی پرسنل در بيماری انتشار باعث چون گردد، خودداری

  شود. مخصوص استفاده دستكش از بايستی توالتها شستشوی و زباله آوری جمع برای-1

 ازچكمه حتماً بهداشتی شستشوی سرويسهای هنگام در و دستكش و مناسب كار لباس از كار هنگام در -6

 . گردد استفاده

 ساير در وسايل اين قرار دادن از و شده داده قرار مخصوص لباس كمد در بايستی شخصی وسايل  كليه-7

 .گردد خودداری بخش قسمتهای

 رعايت باآن مقابله راه كه ها باشند وآلودگی زا بيماری عوامل انتقال عامل تواند می همراه تلفنهای -0

 . است دستها وشستن عفونت مواردكنترل

 . ميباشد ) مسئول شيفت ( سرپرستار عهده بر فوق موارد انجام حسن بر نظارت مسئوليت : توجه

 مشابه باكتريال ميزان آلودگی ) گندزدا ماده بدون يا گندزدا ماده با( زمين كردن پاک از پس ساعت دو طی

 گيرد نمی قرار گندزدا ماده يك از استفاده تاثير تحت عفونت ميزان لذا . شد خواهد كردن پاک از قبل زمان

 كفايت می كند. تنهايی به دترجنت ماده يك مصرف معمول طور به و

 كه شود استفاده گندزدا ماده يك از بايد وجود دارد زا بيماری عوامل بعضی با آلودگی خطر كه مواردی در فقط

 .پذيرد می صورت بيمارستان محيط مسئول بهداشت نظر با امر اين
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است الزامی زیر نکات به توجه گندزداها كاربرد در: 

 . شود جلوگيری گندزداها از رويه بی استفاده از پيشگيرانه ساده اقدامات با االمكان حتی-۱

 شود. عمل هوشمندانه بايستی آن درانتخاب گندزدا ماده از استفاده الزام صورت در -۴

 .آيد عمل به جلوگيری جدا سنتی و دستی پاشش از پاش ارزان تكنولوژيهای وجود به نظر -3

 .است ضرورت يك استريليزاسيون و گندزدائی در واتوماتيك هوشمند های ازسيستم استفاده-۲

 و گوش ، چشم ، دهان به آنها ورود از و است خارجی استعمال برای تنها گندزداها و ها كننده ضدعفونی -1

 . كرد جلوگيری بايد جدا تنفسی دستگاه

 . شود استفاده وماسك دستكش از ازموادشوينده استفاده هنگام به شود سعی -6

 جلوگيری هم با آنها تماس از و شناخت بايد را گندزداها و ها كننده ضدعفونی كننده اثر بی عوامل .7

شود .  كننده می ضدعفونی ازمواد بعضی اثركردن بی باعث ، ابر و اسفنج با تميزكردن و كشيدن تی مثالً.كرد

  شوند می ساولن ها و فنل كردن اثر بی و خنثی سبب ، ها پالستيك و ها الستيك ، پارچه ، كتان ، چوب يا

 ديگر طرف كنداز اثر می بی را ،ساولن - صابون مثال .كرد استفاده هم با نبايد را كننده ضدعفونی مواد-0

 رخشا پودر يا گير باجرم ژاول آب يا رختشويی با پودر ژاول آب تركيب مثل ها گندزدا با مواد از بعضی تركيب

 .شود می كلر پايه با زا سرطان و خطرناک تركيبات بسيار شدن آزاد سبب

 .  كرد استفاده كم مقادير در بايد را كننده ضدعفونی و گندزدا مواد-0

 .)يد و ژاول آب استثنای به(شود می بيشتر داغ آب با گندزدايی هر كشی ميكرب اثر-۱1

 .آيد بعمل جلوگيری ميكروبیت مقاوم از تا شود استفاده گندزداها از ای دوره صورت به شود سعی-۱۱

 حتی و چشم پوست، به بودكه مراقب بايستی شود، می استفاده اسيدها انواع و كننده سفيد مواد از اگر-۱۴

 . لباس تماس پيدا نكند

 شسته فراوان آب با چشم سرعت به كرد، پيدا تماس چشم با از مواد باال ای قطره حتی كه صورتی در -۱3

  شود

 پنجره حتماً شود، می استفاده اسيد(( فوق مواد از بهداشتی های سرويس شستشوی برای كه هنگامی -۱۲

 داغ آب از شستشو برای ضمن در .كنيد روشن را آن ، هواكش وجود صورت در و كرده باز مكان آن در را ای

  گردد. تنفسی مسموميت سبب ، شوينده مواد و داغ آب محلول، از ناشی بخارات زيرا نشود، استفاده

 احتياطی بی همين است ممكن زيرا شود، پرهيز شعله نزديكی در اشتعال قابل شيميايی مواد با كار از -۱1

 . گردد سوزی آتش بروز سبب
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شوند می تقسيم بخش دو به خدماتی سطوح : 

 .)تماس كم سطوح)ها سقف و زمين كف مثل كه دست كمترين تماس با آنها را دارد، سطوحی-۱

 -ها تخت نرده -ها درب دستگيره :تماس پر سطوح(در تماس است  آنها با مكرر بطور دست كه سطوحی-۴

 سطوح از بيشتر سطوح اين كه ) ها پاراوان حاشيه -بيمار اتاق در دستشويی اطراف ديوار -برق پريز و كليد

 .شوند ضدعفونی و پاكسازی بايستی تماس كم

 : خالصه

 بيمار اتاق و بيمارستان محيط نظافت

هنگام معموالً هاو ...(، پنجره -كف اتاق - تخت جلوی ميز (گيرد می صورت مراقبت بيماران از كه نواحی 

 .شوند گيرد، نظافت  می می صورت بيمار ترخيص كه

باشند شده آلوده مشهود بطور كه می شود توصيه هنگامی تنها ها پرده و ها كركره ديوارها، نظافت. 

توصيه و نيست مناسبی روش يا سطوح هوا از آْلودگی زدودن منظور به ها كننده عفونی ضد كردن اسپری 

 .شود نمی

دارد ها كننده عفونی اندازه ضد به اثراتی زمين كشيدن تی با ها و آلودگی ميكرارگانيسم فيزيكی برداشتن. 

 برای كلرايد مانند بنزالكونيوم تركيبی همچنين فنل، از استفاده آمريكا( كودكان متخصصين )انجمن 

 نمايد. اتاق بيمارتوصيه نمی و سطوح ديگر و كف روزانه نمودن ضدعفونی

الستيكی، های كفپوش و سطوح فلزی به رسانی آسيب وجود با مناسب رقت با خانگی های كننده سفيد 

 .است مناسب روی سطوح خون ترشحات و كردن عفونی ضد برای

توصيه .آن بريزيد نظر روی مورد سطح نمودن پاكيزه از پس را كننده ضدعفونی محلول OSHA اين 

 .شود خشك سطح روی كه زمانی است تا كننده سفيد استفاده از زمان مدت كه است

كردن پاكيزه موارد، اين در كه می رسد آسيب آن به زيرا كرد ضدعفونی توان نمی را مبلمان اوقات، برخی 

 .كند می كفايت خشك كردن آن دنبال به و مناسب شوينده با كامل

شود: دقت بخشو  بيمار اتاق نظافت و بهداشت در ذيل های واژه اهميت و كاربرد به 

 )كردن ضدعفونی -گندزدایی -كردن پاك(
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 مواد يعنی . شوند يا ضدعفونی و گندزدايی سپس و پاک كامال ابتدا بايد سطوح و وسايل تمام : توجه-۱

 دهند می كاهش را ضدعفونی و گندزدا مواد تاثير چون ...و ترشحات -خاک -چرک -خون مثل مزاحم

 .شود انجام يا ضدعفونی گندزدايی عمل "بعدا و پاک اول بايستی

 -درب های دستگيره -درب ها و ها كمد-ها  پنجره كناره -كف -ديوارها شامل( بخش و بيمار اتاق محيط-۴

 . شوند نظافت و گيری گرد " مرتبا بايستی ) مبلمان و ...

 و بخش مسئول نظارت تحت برنامه بايستی اين و بوده ضروری بخش هر واشينگ و نظافت برنامه تنظيم -3

 . انجام گيرد بهداشت محيط كارشناس و خدمات واحد

 خشك بصورت و تميز نظافت، كار ازپايان پس بايستی وجارو تی -ها سطل شامل نظافت به مربوط وسايل -۲

 . شوند نگهداری مناسب محل در

 كه هايی اتاق در استفاده از و قبل ايزوله های اتاق و عفونی بيماران اتاق در استفاده از پس نظافت وسايل-1

سپس  -وسايل شستشوی اول ) شوند. ضدعفونی بايستی”باشند  می بستری ايمنی سيستم نقص با بيمار

خشك نمودن می  و شستشو "مجددا و -دقيقه 31 مدت به % ۱ سديم محلول هيپوكلريت در وری غوطه

 باشد( 

 :استریليزاسيون و گندزدائی فرآیند از قبل كردن پاك عمل اهميت

همانطور كه اشاره شد بعنوان يك قانون كلی الزم است همواره قبل از عمل گندزدايی و استريليزاسيون عمل نظافت 

 يا رفع آلودگی ظاهری را داشته باشيم. محاسن عمل نظافت قبل از گندزدائی به شرح زير است:

درصد ميكروارگانيسم ها و آلودگی های موجود روی سطح را  01ميتوان تا  cleaningبوسيله عمل پاک كردن  -۱

 برطرف نمود و مابقی طی فرايندهای بعدی حذف و نابود خواهند شد. 

تركيبات آلی موجود روی سطوح سبب اختالل در فرايند گندزدائی می شود كه طی اين عمل از سطوح پاک شده  -۴

 و راندمان كار باال می رود. 

يبات آلی سبب سالم ماندن ابزار، وسائل و تجهيزات گندزدائی شده می گردد و طول عمر آنها و بازدهی حذف ترك -3

 شان را افزايش می دهد. 

تميز شدن صحيح و كامل ابزار و وسائل جراحی سبب می گردد كه حتی پس از فرايند كامل استريليزاسيون،  -۲

ركيبات شيميايی و مواد آلی و گاهاً مواد سمی مثل اندوتوكسين ذرات و تركيباتی بر روی آنها باقی بماند كه شامل ت

ناميده می شوند. اين تركيبات پس از استفاده از ابزار كامالً  Bio Burdenها هستند كه در مجموع تحت عنوان 

 تميز نشده، وارد بدن و خون شده و سبب ايجاد تب در بيمار می گردند. 
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اصولی سبب باال رفتن راندمان و كيفيت عمل گندزدائی و استريليزاسيون بطور خالصه عمل تميز كردن صحيح  و  -1

 در حداقل زمان خواهد شد. 

و  35توصيه می گردد كه عمل نظافت و شستشوی وسائل، ابزار و وسائل آلوده بوسيله آب ولرم ترجيحاً 

ب داغ استفاده نشود تا درجه سانتيگراد انجام پذیرد تا آلودگی ها بخوبی شسته شده و از آ 55نهایتاً تا 

 سبب منعقد شدن مواد آلی و پروتئين ها و ماندن آنها بر سطوح نگردد. 

 :گندزدائی روش انتخاب

تصميم گيری در مورد انتخاب روش استريليزاسيون و گندزدائی بستگی به اهميت حياتی كاربرد اجسام مورد نظر 

روش ساده شستشو، سطح يا وسيله ای را رفع آلودگی نمود دارد، بدين معنی كه گاهی ممكن است با استفاده از يك 

 و گاهی الزم است تا حد استريليزاسيون پيش رفت. 

 سترون سازی بايستی رعايت گردد.  -3گند زدائی  -۴رفع آلودگی ظاهری  -۱در هر صورت ترتيب مراحل 

ريسك خطر باال(، نيمه حياتی )با  بطور كلی هر چيزی كه در تماس با بيمار باشد در يكی از سه سطح، حياتی )با

ريسك خطر متوسط( و غير حياتی )با ريسك خطر كم( قرار می گيرد كه به ترتيب اهميت از استريليزاسيون تا 

 در مورد آنها بايد اقدام نمود.  گندزدائی ضعيف

 گندزدائی روش مورد در گيری تصميم جدول

 سطح گندزدائی الزم طبقه بندی نوع كاربرد وسائل

 وسائلی كه داخل بافتها يا 

 سيستم عروقی بدن می شوند

 حياتی

critical 

 استريليزاسيون يا گندزدائی در سطح باال 

H.L.D 

 وسائلی كه در تماس با پوست آسيب ديده يا 

 مخاط بدن می باشند

 نيمه حياتی

Semicritical 

 I.L.Dگندزدائی در حد متوسط 

 وسائلی كه تنها با پوست سالم در تماس

 می باشند

 غير حياتی

Noncritical 

 L.L.Dگند زدائی در سطح پايين 
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High level disinfection  به معنای گندزدائی در سطح باال بوده و هدف، از بين بردن اشكال مختلف :

ميكروارگانيسم ها )باكتری ها و اسپورآنها، ويروسها، قارچها( می باشد. در مورد وسائلی كه مسقيماً با خون سرو كار 

 دارند اين سطح گندزدائی بايد انجام شود. 

 ديد به اسپور باكتريها را جوابگو نباشد. اين سطح گندزدائی تنها ممكن است آلودگی ش

Intermediate level disinfection به معنای گندزدائی در سطح متوسط است و هدف از بين بردن غالب :

 های بسيار كوچك می باشد. ميكروارگانيسم ها بجز اسپورها يا بعضی از ويروس

Low level disinfection  منظور از آن گندزدائی در سطح پايين بوده و هدف از بين بردن باكتريهای پاتوژن :

 )بيماری زا( ويروسها يا كاهش جمعيت آنها و يا بی اثر كردن آنها می باشد. 

 :بود خواهند تأثيرگذار ذیل شرح به مختلفی عوامل گندزداها اثر برمکانيسم

زايش قدرت ميكروب كشی می گردد مگر در شرايطی كه بر تركيب در بيشتر موارد افزايش دما سبب اف دما:-1

 مانده گندزدا تأثير گذار شود. 

2-PH :معموالً ميكروبها در  محيطPH  خيلی پايين و خيلی باال زودتر از بين خواهند رفت كه در مورد

 تركيبات مختلف متفاوت خواهد بود. 

گندزداها و پاک كننده ها در مقابل سختی و كدورت زياد آب مورد استفاده كم  سختی و كدورت آب :-3

 اثر تر خواهند شد. 

 هرچه زمان تماس ماده گندزدا با ميكروبها بيشتر باشد تأثير آن بيشتر است.  زمان تماس :-4

ار صيه شده بكدر مورد غلظت گندزدا بايستی هر گندزدائی را با توجه به رقت تو غلظت مانده گندزدا :-5

برد و الزاماً باال بردن غلظت ماده گندزدا دليل بر تأثير بيشتر آن نخواهد بود زيرا اوالً اثرات جانبی به همراه 

دارد ثانياً می تواند سبب مقاومت ميكروبی در دراز مدت شود. مثال ساده تأثير گندزداها در رقت توصيه شده 

درصد خاصيت گندزدايی بيشتری دارد، لذا بايد برای  ۱11تا  06درصد نسبت به الكل  71اين است كه الكل 

 تأثير بيشتر حتماً در اين درصد بكار رود. 

اشكال مختلف ميكروبی دارای مقاومت نسبت به گندزدا می باشند كه از بيشترين تا  مقاومت ميکروبی :-6

 –ها )باسيلهای اسيد فاست(  مايكو باكتری –اسپور باكتريها –كمترين چنين بيان می شوند : پريونها 

باكتريهای گرم منفی  –ويروس های اندازه متوسط و ليپيدی  –قارچها  –های كوچك و غير ليپيدی ويروس

 باكتريهای گرم مثبت  –

بسياری از گندزداها در كنار تركيبات آلی، دترجنتها و صابون  اثر تركيبات آلی، صابونها و دترجنتها :-7

 ت داده يا كم اثر خواهند شد. لذا بايد دقت نمود كه اين تركيبات با هم بكار برده نشوند. خاصيت خود را از دس
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متخلخل يا صاف و صيقلی بودن سطح، نرم يا زبر بودن و نوع جنس وسيله يا  جنس ماده مورد نظر :-8

ت دزدا دارای خاصيسطح مورد گندزدائی در بكار بردن نوع گندزدا بسيار مؤثر است . بعنوان مثال اگر ماده گن

اسيدی باشد سبب خورندگی فلزات خواهد بود. و ممكن است در مورد هر گندزدائی توصيه ها و محدوديت 

 های كاربرد داشته باشيم. 

 

هرچه حجم آلودگی از نظر تعداد ميكروارگانيسم باال باشد مسلماً بر مقدار،  تعداد ميکروارگانيسم ها :-9

 تأثير خواهد داشت. غلظت ماده و زمان گندزدائی 

تشكيل اليه ای از مواد آلی و مواد مغذی به جا مانده در اثر فعل و انفعاالت بيولوژيكی  اثر بيوفيلمها : -15

ميكروبها به همراه الشه ميكروارگانيسم های كشته شده كه گاهی پس از شستشوی ناقص بر سطوح می ماند 

گندزداها می شود زيرا مقداری از مكانيسم كار گندزدائی را بيوفيلم گويند كه وجود آن سبب كاهش تأثير 

صرف برطرف كردن آن می گردد و اين اليه به عنوان يك اليه محافظ ميكروبی روی سطوح عمل می كند . 

 )پالک تشكيل شده روی سطح دندان نمونه ای از بيوفيلم است(

استفاده همزمان از مواد مختلف باعث می شود تذكر مهم : هرگز نبايد مواد مختلف را با هم استفاده كرد زيرا 

كه گاهی اثرات هم را خنثی كنند و كار ما بی نتيجه شود و گاهی واكنش شيميايی داده و تركيبات بسيار 

خطرناكی را ايجاد كنند كه می توانند سالمتی ما را به خطر بيندازند. مثالً اگر وايتكس يا آب ژاول، با جوهر 

م بر ديگر مثل رخشا و موج و يا مايع من تماس پيدا كند سبب توليد اسيد و گاز كلر نمك و يا پودرهای جر

ها، تنگی نفس و حتی خفگی می شود. پس هر ماده ای را شده و باعث سوختگی چشم، مجاری تنفسی و ريه

 بايد به تنهايی و در جای خود استفاده كرد. 

 :درمانی مراكز مختلف های محيط و وسائل گندزدایی روشهای

همانطور كه قبالً گفته شد در برخورد با هر وسيله و قبل از تصميم گيری در مورد نحوه گندزدائی آن ابتدا 

بايد شیء مورد نظر را از نظر اهميت حياتی بودن يا نبودن؛ مورد ارزيابی قرار داده و ازهرگونه افراط و تفريط 

بيمورد مواد گندزدا آلودگی های ميكروبی و مقاومت  در عمل گندزدائی پرهيز نمود. چه بسا با بكار بردن

 ميكروبها را افزايش می دهيم. 

لوازم و اشيائی كه وارد بافتها و سيستم عروقی بدن می شوند مثل تيغ و ابزار  دارای اهميت حياتی:-1

 ل بدن كارقلبی، ايمپلنتهائی كه در داخ –جراحی، الپاراسكوپها، آرتروسكوپها كاتترهای ادراری و عروقی 

گذاشته می شوند، سوزنها، ابزار و فرز دندانپزشكی، فورسپس آندوسكوپ برای نمونه برداری بيوپسی، سطح 

دستگاه دياليز كه در تماس با مايع دياليز است و .... بايد حتماً استريل باشند. اتوكالو كردن، فور، استريل با 
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از روشهای استريل كننده  %6و هيدروژن پر اكسايد  %۴ئيد اتيلن اكسايد، اشعه گاما و استفاده از گلوتار آلد

 هستند. 

باشد را گندزدائی ننموده و مجدداً تذكر و یادآوری: حتی االمکان هر وسيله ای كه یکبار مصرف می

 استفاده ننمائيد. 

ن بد لوازم و اشيائی كه در تماس با پوست غيرسالم )آسيب ديده( و مخاطدارای اهميت نيمه حياتی : -2

هستند مثل تجهيزات تنفسی و بيهوشی )ايروی، لوله تراشه(، اسپكلوم، اندوسكوپها، سيستوسكوپها، آنوسكوپ، 

الرنگوسكوپ و ترمومتر، پمپ شير دوش سينه، پروتزهای ثابت و متحرک ارتودنسی، پروب سونوگرافی واژينال، 

 )به جز اسپورباكتريها( باشند.  اتوسكوپ گوش و بينی، ... بايد عاری از تمام ميكروارگانيسم ها

در اينگونه موارد، پاستوريزاسيون، گندزدائی با آب داغ، شستشو و سپس گندزدائی با آلدئيدها، پر استيك 

 اسيد، الكل و به كار بردن برخی تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتی از روشهای مورد استفاده برای اين گروه است. 

اشد و در غير اينصورت پس از استفاده با آب سرد و مواد شوينده شستشو شود ترمومتر بيمار ترجيحاً شخصی ب

 و خشك گردد سپس با پنبه آغشته به الكل گندزدائی گردد. قرار دادن آن را در مواد گندزدا صحيح نيست. 

الرنگوسكوپ پس از استفاده با آب داغ و مواد شوينده شستشو شده و پس از خشك كردن تيغه های آن با 

 درجه گندزدائی شود.  71الكل 

سطوح و لوازمی كه تنها با پوست سالم در تماس می باشند مثل لوله و لگن،  دارای اهميت غيرحياتی:-3

ن، ملحفه ها،چكش رفلكس، كمدها و قفسه ها، تخت، دستگاه فشار سنج، سطح ماشين ريش تراش نه تيغه آ

گوشی تلفن، ويلچير وبرانكارد، ميز تخت و الكر، ... تنها نياز به پاک كردن، رفع آلودگی قابل رؤيت و شستشو 

 با آب داغ و مواد شوينده و سپس خشك كردن دارند. 

ده يتی و يا هيپوكلريت سديم رقيق شجهت گندزدائی اين قبيل وسائل می توان از تركيبات آمونيوم چهار ظرف

درصد  ۴تا  ۱استفاده نمود. برای تهيه اين غلظت ها بايد وايتكس خانگی را  ppm ۱111تا  111با غلظت 

 رقيق كنيم. 

ديگر  یتركيبات بسياری جهت گندزدائی سطوح و تجهيزات مراكز درمانی توصيه شده است كه در قسمت ها

 با آنها آشنا خواهيم شد. 

 )یادآوری(گندزدا مواد از استفاده هنحو

 عمل آن به و خوانده دقت به را كننده ضدغفونی مواد حاوی ظروف برچسب روی بر شده قيد دستورالعمل 1۱

 .كنيد
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 چون كنيد خودداری گذشته، آنها تاريخ كه موادی مصرف از و كرده توجه گندزدا ماده انقضای تاريخ به. ۴

 .داشت خواهند بيماريزا عوامل بر كمتری تاثير گذشته تاريخ مواد

 ماسك و چكمه ، دستكش ، كار روپوش قبيل از مناسب كار لباس از "حتما گندزدا مواد با كار درهنگام. 3

 .كنيد استفاده

 .شود پاک  سطوح روی از ها لكه و یچرب ، چرک حدامكان تا گندزدا مواد مصرف از قبل. ۲

 مانند برود بين از آنها خاصيت است ممكن زيرا ، بپرهيزيد گندزدا ومواد كننده پاک اختالط و تركيب از .1

 .شود می آنها اثر رفتن بين از باعث وايتكس با تايد مثل شوينده  كردن مخلوط :

 جوهر با وايتكس مصرف : مثال باشد الكل آنها از يكی اينكه مگر نبريد بكار هم با را گندزدا محلول دو. 6

 .ميشود خطرناک سميو گاز تشكيل باعث ) گير جرم( نمك

 . كنيد استفاده خشك و تميز ظرف از ضدعفونی و گندزدا محلول ساختن برای . 7

 اثر كاهش باعث غلظت كردن زياد و كم زيرا كنيد عمل مصرف دستورالعمل اساس بر محلول تهيه هنگام. 0 

 مقاومت جاديا باعث نيهمچن ميگردد ) ميشود تلقی اسراف خود كه( ضروری غير مصرف يا و كارآئی و

 .دهدی م شيافزا را ديگران و خود برای خطر ايجاد احتمال شدهی كروبيم

 می آن گندزدائی قدرت كاهش باعث آفتاب نور معرض در آن قرارگرفتن و محلول ظرف در ماندن باز . 0

 . شود

 جلوگيری ميكروبها مقاومت ايجاد از تا كنيد استفاده بخشها عفونی ضد برای مختلف گندزدائی مواد از. ۱1

 .شود

 :كلردار تركيبات

كلر از قديمی ترين و بهترين موادی است كه برای نابودی ميكروب ها استفاده می شود. ولی تركيبات كلر 

خورنده فلزات، آسيب رساننده به مواد الستيكی و پالستيكی و مواد ظريف و لطيف هستند. ضمناً به علت 

 ه های رنگی محدوديت مصرف دارند. يد كنندگی برای پارچخاصيت رنگ بری و سف

 متداول ترین تركيبات كلر:

به نامهای آب ژاول و وايتكس نيز شناخته می شود. هيپوكلريت سديم متداول ترين  :هيپو كلریت سدیم

گندزدای جهان است كه تقريباً اكثر شرايط يك گندزدای ايده آل را داراست. فراوانی، قيمت پائين، تأثير 

ترل نبسيار زياد و پايدار بر اشكال مختلف ميكروبی و سهولت استفاده از آن سبب شده است كه مركز ك
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اين تركيب را بعنوان گندزدای وسيع الطيف سطوح، البسه و  (CDC)بيماريهای اياالت متحده آمريكا 

 محيط مراكز درمانی معرفی نمايد. 

و آب ژاول بشكه ای )استوک( با  %۴1/1هيپو كلريت سديم هم اكنون بصورت وايتكس خانگی با خلوص 

داف مختلف گندزدايی بايستی به مقدار الزم طبق در بازار وجود دارد كه جهت اه %۱۲تا  ۱1خلوص 

دستورالعمل های توصيه شده رقيق گردد. احتياطات مصرف هيپوكلريت : با مواد نيتروژن دار )آمونياک 

ادرار و دترجنت ها )مواد شوينده( مخلوط نشود.  –اسيدها  –فرمالدئيد(  –مواد آلی )استون  –اوره(  –

برای  %۱ژاول برای ضد عفونی كردن محيط استفاده كنيم بايد به صورت  اگر بخواهيم از وايتكس يا آب

برای وايتكس خانگی آن را  %۴آب ژاول بشكه ای )معموالً در بيمارستان اين نوع استفاده می شود( و يا 

 رقيق كنيم. به جدول دستور رقيق سازی مراجعه كنيد 

درصد رقيق 

 سازی

مقدار ماده اصلی 

 ليتر آب  1در 

 ماده اصلی در مقدار

 ليتر آب 15

 سی سی ۱11 سی سی ۱1 ۱%

 سی سی ۴11 سی سی ۴1 ۴%

 طبق جدول باال می توانيد مقدار هر درصد ديگر را در حجم های مختلف به دست آوريد. 

به صورت پودر دانه ای شكل سفيد رنگی می باشد كه به پركلرين موسوم است و  :هيپو كلریت كلسيم

بيشترين كاربرد آن جهت گندزدائی مخازن آب آشاميدنی و استخرها است ولی می توان از آن جهت 

درصد بوده ولی به مرور  71تا  ۲1گندزدائی محيط مراكز درمانی نيز بهره جست . درصد خلوص پركلرين 

های سربسته دور از گرما، رطوبت و ظت آن كاسته می گردد. لذا بايستی پركلرين را در محفظهزمان از غل

تابش آفتاب نگهداری نموده و به دور از مواد اشعال زا و اكسيد كننده قرار داد. اگر فرض نمائيم كه پركلرين 

صيه بر اين است كه برای گرم پركلرين را حل كنيم. معموالً تو ۴داشته باشيم بايد در هر ليتر آب  11%

ليتر آب ريخته  ۱1ليتر آب يك قاشق غذاخوری پركلرين در مقدار آب ابتدا حل شود و سپس در  ۱1

 شود. 
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 : تکسیوا ییو گند زدا یرنگ بر یها سميمکان

كند كه  ی( م HCLOكلرس )  پويه دياس جاديا ميسد تيكلر پويآب و ه بي: ترك يیگندزدا ميمكانس    -۱

 تيو خاص بوده یكننده قو دياكس كي ژنيگردد . اكس یم هيتجز ژنيو اكس كيكلرو درويه ديبه اس دياس نيا

 دارد .  يیگند زدا

شود موسوم به كروموفر  یاز آن رنگ بر ميخواه یكه م یاز مولكول مواد ی: بخش یرنگ بر سميمكان    -۴

ا از دست ر یجذب نور نامرئ تيو قابل دهيگرد هيتجز ميسد تيكلر پويكه مسئول رنگ مولكول است توسط ه

 دهد.  یم

 : ژاول آب تهيه روشهای

ر عبارت است از عبو ميسد تيكلر پويه هيته یروش برا نيواكنش سود سوز آور با گاز كلر : متداول تر – ۱

م ) به فر ديآن ف كلر به طور همزمان هم اكس ی جهي. در نت ديدروكسيه ميسد يیايكلر از درون محلول قل

ocl به فرم  اي( و هم اح (cl م )گردد . ی 

 Cl۴ + ۴NaOH ---- Nacl + H۴oاست :  ريواكنش به شرح ز فرمول

 كرد .   هيرا ته ميسد تيكلر پويتوان ه یم  Nacl ظيمحلول غل زيبا الكترول  : Naclمحلول  زيالكترول – ۴

  Na۴CO3 + Ca( ocl )۴ ------- ۴Naocl +CaCO3  : ميكلس تيكلر پويكربنات با ه یب ميواكنش سد – 3

 :  ژاول آب های كاربرد

تمام  تيكلر پويشود . محلول ه یكننده و لكه بر از آن استفاده م ديكننده ، سف یبه عنوان ضد عفون عمدتا

،  اتيرو به عنوان ماده دفع كننده پودر لبن نيكند از ا یرا نابود م ی، و باكتر روسياعم از قارچ ، و كروبهايم

كردن وان حمام ، لباسها ، آشپزخانه و  یعفونضد  لياز قب یاهداف خانگ یمخازن آب ، دفع فاضالب ها و برا

 هستند ) مثل تيهپات روسيكه در معرض و يیشگاهايكردن آزما یاز آ ن در ضد عفون زي. . . مناسب است و ن

اول ، در معالجه زخم  یشود . در طول جنگ جهان یاستفاده م يیمواد غذا عيو توز هي( و اماكن ته زياليهمود

      ردنپاک ك یبخش مورد استفاده قرار گرفته بود . آب ژاول برا اميكننده و الت یعفونها به عنوان محلول ضد 

 ديت . به عنوان سفاز لكه ها مناسب اس گريد یاري،و بس وهيكپك ، خون ، تنباكو ، قهوه ، آب م یلكه ها

 است . ديكاغذ و مركبات مف ري، خم یمصنوع شميپنبه ، كتان ، ابر یكننده برا

 :  تکسیمصرف وا خطرات
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 یتوان به پوست ، چشم ها و مجار یرو م نيكننده است از ا ديخورنده و اكس اريبس بيترك كيكننده  ديسف

 جاديا یمخاط تنفس كي، درد و سوزش كند و با تحر یقرمز جاديتواند ا یبرساند در پوست م بيآس یتنفس

 ديبا ستكيكردن وا قيرق یاسرفه و گلو درد كند . بر جاديا یمخاط تنفس كي، و سوزش كند و با تحر یقرمز

 كند .   یگاز سم ديكرده تول هيفعال كننده را تجز یاز آب سرد استفاده كرد چرا كه آب داغ اجزا

 كننده با : ديسف اختالط

 قابل انفجار    – تروژنين ديكلر یو تر تروژني، ن نيكلر آم یكاز سم دي: تول اکيآمون

 قابل انفجار   – تيكلر پويه ليمت دي: تول متانول

  ژنيگاز اكس ديتول  – ديپراكسا دروژنيه تيمسموم جاديا  –گاز كلر  دي: تول دياس یحاو یها ندهيشو

 : ژاول آب

و  یرنگ بر تيخاص ونيداسياكس نديفرآ قياست كه از طر يیايميش بيترك كي(  bleach)  دكنندهيسف

و  یاصل یشود آب ژاول است ماده ا یكننده م ديكه از به عنوان سف یماده ا نيتر جيدارد. را يیعفونت زدا

است كه درصد  یقو اريبس بيترك ميسد تيكلر پوي( است . ه  Nacl) ميسد تيكلر پويموثر در آب ژاول ه

كننده به بازار عرضه  ديمختلف و به عنوان سف یكنند وبا نام ها یدرصد را در آب حل م 1از آن  یكم یليخ

 یوق يیايقل كي تكسيهستند . وا ميسد تيكلر پويدرصد ه 1ننده ها همان محلول ك ديسف نيشد بنابرا یم

ضد  تيكننده خورنده است . آب ژاول خاص دياكس نيدرصد آن بوده بنابرا 1نوع   PHكه  یباشد بطور یم

 ینندگك ديپربورات به آن قدرت سف یكننده كلردار است افزودن مقدار كم ديسف كي رايكننده دارد ز یعفون

 ورناست ودر مجاورت  داري، ناپا ميسد تيكلر پويتوجه داشت كه محلول ه ديدهد . البته با یم شيآن را افزا

 زياز شدت عمل آن را در ظروف مات و ن جهيكند ودر نت یآزاد م ژنيه و اكسشد هيتجز  ocl ونيو گرما ، 

 ودش هيتجز یدر اثر ماندن به ساده گ رايبهتر است زودتر مصرف شوند ز نيكرد . همچن یدور از گرما نگهدار

 . Naocl ------  Nacl + O۴ 

 هب یمارستانيب كنندهی عفون ضد موادی اثربخش زمان مدت و مصرف نحوه ،یساز آماده ه،يته طرز

 : باشدی م لیذ شرح
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  AF 55 دكونکس

 :  كاربرد

ی م استفاده...  و الكرها تختخوابها، ها،ترالی پنجره، و درب نتها،يكاب وارها،يد سطوح، و كفی عفون ضد جهت

 . گردد

 :  مصرف نحوه

 . گردد مخلوط آب تريل ۴1 با  AF11 دكونكس ازی سی س ۲11 مقدار=  %۴ رقت

 .گردد مخلوط آب تريل ۴1 با  AF11 دكونكس ازی سی س ۴11 مقدار=  %۱ رقت

 . باشدی م ساعت ۴۲ محلولی ساز قيرق از بعدی نگهدار زمان مدتی: نگهدار زمان مدت

ی رو ربی ت توسط را شده قيرق و آماده محلول نده،يشو مواد با محلی شستشو از بعدی : رگذاريتأث زمان مدت

 . گردد خشك وی آور جمع قهيدق 1 از پس ده،يكش نيزم

 اندازه به محلول است الزم ،(ساعت ۴۲) شده قيرق محلولی نگهدار زمان مدت بودن نييپا ليدل به : تذكر

 . گردد هيته روزانه مصرف

 (GP-H ميکروزد  _   HP سایاسپت)

 :  كاربرد

ی م استفاده...  و الكرها تختخوابها، ها،ترالی پنجره، و درب نتها،يكاب ، وارهايد سطوح، و كفی عفون ضد جهت

 . گردد

 :  مصرف نحوه

 . گردد مخلوط آب تريل ۴1 با GP-H  ميكروزد يا  HP ساياسپت ازی سی س ۲11 مقدار=  %۴ رقت

 .گردد مخلوط آب تريل   ۴1  با  GP-Hميكروزد يا HP ساياسپت ازی سی س ۴11 مقدار=  %۱ رقت

 . باشدی م روز ۱۲ محلولی ساز قيرق از بعدی نگهدار زمان مدتی: نگهدار زمان مدت

  سطوح روی بر را شده قيرق و آماده محلول نده،يشو مواد با محلی شستشو از بعدی : رگذاريتأث زمان مدت

 . گردد خشك وی آور جمع قهيدق( ۱1 -۱1)از پس ده،يكش نيزمی رو بری ت توسط يا اسپری

 (ID-MAX ميکروزد-    HIسایاسپت-    پالس 53 دكونکس)

  :كاربرد
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...  و ساكشن التور،يونتی ها لوله پانسمان،ی ها ست ،ی جراحی ستها انواع الرنگوسكوپ،ی عفون ضد جهت

 . گرددی م استفاده

  : مصرف نحوه

 . گردد مخلوط آب تريل ۴1 با  فوق محلولهای از يكی یسی س ۲11 مقدار=  %۴ رقت

 ی :ماندگار زمان مدت

 .باشد می  روز( ۱1-۱۲ی )ساز قيرق از بعد محلولی ماندگار زمان مدت 

  ی :رگذاريتأث زمان مدت

 بهی آبكش از بعد و نموده خارج سپس كرده، ور غوطه محلول در قهيدق ۱1 مدت به شستشو از بعد را ابزار

 . شود داده انتقال CSR واحد

 توربو سپتی -سورفيس سپتی الکلی محلول

  : كاربرد

 ورتص بهی پزشك زاتيتجه و ابزار سطوح،ی عفون ضد جهتی الكل مصرف به آماده كنندهی عفون ضد محلول

 . دارد مصرف تيقابلی اسپر

 ی :رگذاريتأث زمان مدت

. گردد خشك زيتم دستمال توسط قهيدق۴  از بعد سپس نمودهی اسپر زاتيتجه و ليوسای رو بر را محلول 

 . شود خشك تا شود داده اجازه محلول به زات،يتجه و ليوسای رو بری اسپر از بعد اي

 اسپورساید 54 دكونکس

  : كاربرد

  .دارد كاربرد آندوسكوپها بخصوصی پزشك زاتيتجه و ابزار كردن لياستر و باال سطحيی گندزدا جهت

  : مصرف نحوه

 . نداردی ساز قيرق به ازين و بوده مصرف به آماده محلول

  ی :ماندگار و زمان مدت

 . داردی نگهدار تيقابل روز ۴0 بمدتی ساز قيرق از پس محلول

 ی :رگذاريتأث زمان مدت
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 ۱1) شده نييتع زمان مدتی ط از پس كرده ور غوطه محلول در شستشو از پس رای پزشك زاتيتجه و ابزار 

 بردن نيب ازی برا قهيدق 61 زمان مدت و قارچها – سل روسيو – روسهايو – هايباكتر بردن نيب ازی برا قهيدق

 .  شودی آبكش و خارج محلول از( هايباكتر اسپور

 ( pc ین سيد سپتی HD ميکروزد)

  : كاربرد

 . دارد كاربرد های آلودگ با تماس از پس وی جراح اعمال از قبل دست پوستی فوری عفون ضد جهت

 : مصرف نحوه

 داده مالش دستی شستشو دستورالعمل طبق هيثان 31 بمدت خته،ير دست كف در تريلی ليم( 3-1) مقدار 

 . گردد جذب دست سطوح تمام در محلول تا

  : دست نيروتی ضدعفون -

 . شود داده مالش دستی عفون ضد دستورالعمل مطابق هيثان 31 بمدت را محلول تريلی ليم( 3-1) مقدار

  : B تيهپات روسیو بردن نيب از جهتی عفون ضد -

 . شود داده مالش دستورالعمل مطابق قهيدق( ۱-۴) بمدت( تريلی ليم 1 حداقل) محلول شتريب مقدار

  ی :جراح اعمال جهتی ضدعفون -

 . شود داده مالش دستورالعمل مطابق قهيدق( ۴-۱1) بمدت( تريلی ليم 1 حداقل) محلول شتريب مقدار

    Sterinis) –(Nocospray سطوح و هوا كنندهی عفون ضد دستگاه

ی ورفنا. شودی م استفاده هوا و سطوحی ضدعفون جهت باال سطح كنندهی عفون ضد ماده از ها دستگاه نيا در

 انتشار موجب رد،يگی م قرار استفاده مورد ها دستگاه نيا در كه (Dry mist) خشك مه ديتولی انحصار

 عمل كرونيم( 0-۱۴) شده جاديا ذرات قطر به توجه با و گشته كنندهی عفون ضد مادهی سرتاسر و كنواختي

 . سازدی م مقدور زين دسترس از دور مناطق در رای عفون ضد

*sterinis : هايرباكت انواع بردن نيب از تيقابل و باال اثر فيطی دارا دستگاه نيا كنندهی عفون ضد ماده – 

 ماده. شودی م استفاده دستگاه دری تريدولی ها جيكارتر صورت به كه دارد را اسپورها و روسهايو – قارچها

 . باشدی م باال سطحی عفون ضد كي كه دارد نام sterusil دستگاه، نيا كنندهی عفون ضد
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 *Noco spray : محلول رتيل كي هيتهی برا و داشتهی ساز قيرق به ازين دستگاه نيا كنندهی عفون ضد ماده 

 مقطر آب با و ختهير دستگاه مخصوص ظرف در را كنسانتره محلول ازی سی س ۱۴1 مقدار مصرف، به آماده

 . ديبرسان تريل كي حجم به

 *جدول نحوه رقت سازی مواد ضد عفونی كننده مورد استفاده بيمارستان*

غلظت مورد  نام ماده

 نياز

زمان  نحوه آماده سازی (ppm)یک قسمت از ميليون 

 تماس

هيپوكلريت سديم 

1% 

 )وايتكس خانگی(

1% Ppm 

111 

 001سی سی وايتكس +  ۱1

 سی سی آب

 

2% Ppm 

۱111 

 001وايتكس + سی سی  ۴1

 سی سی آب

 

15% Ppm 

1111 

 011سی سی وايتكس +  ۱11

 سی سی آب

 

25% Ppm 

۱1111 

 011سی سی وايتكس +  ۴11

 سی سی آب

 

قاشق  ۱گرم، معادل  ۱1 ایپودر دانه %1 پركلرين

 ليتر آب ۱1غذاخوری در 

 

 

 

 

 

Neodisher (IR) 

 نيكل( –)فقط برای ابزارهای جراحی ساخته شده از استيل كروم سخت شده يا استيل كروم 

 ml/lغوطه ور كنيد ) %۱-۱1روش غوطه ور سازی در ظروف : ابزار را در محلول گرم با غلظت -۱

 درجه( 11( ودمای حداكثر ۱11-۱1

( و دمای ml/l 31-۱1) غوطه ور كنيد %1/۱-3روش التراسونيك: ابزار را در محلول با غلظت -۴

 دقيقه مطابق با اطالعات كارخانه سازنده ۱-1مدت زمان تماس بايد بين  –درجه  11

 

 

 

 سورفانيوس

يك محلول كنستانتره ضد عفونی كننده سطوح بيمارستانی و سطح تجهيزات پزشكی است كه 

در كنار  پاک كردن و ضد عفونی را همزمان انجام می دهد. همراهی عناصر مؤثر چندگانه

 1و در زمان بسيار كوتاه  %1/1سورفكتانتهای قوی اين فرآورده را قادر می سازد كه در غلظت 

 دقيقه سطوح را پاک و ضد عفونی نمايد.
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 ضدعفونی و پاكسازی دستورالعمل جدول

 

 

وسایل ، تجهيزات و 

 سطوح

 ضدعفونی و دستورالعمل پاكسازی

 

 ونتيالتور

 می را كننده ونتيالتور طوب مر گردد.قسمتهای تعويض بيمار هر برای بايد ونتيالتور فيلتر

، ID-MAX محلول های ضدعفونی كننده مخصوص غوطه وری  ) ميكروزد از استفاده با توان

كرد)زمان  ضدعفونی %۱-۴پالس( به صورت  13، دكونكس  DD۱، آنيوزايم  HIساياسپت 

  است ضروری مجدد استفادهبرای  قسمتها تمام شدن خشك.دقيقه( ۱1-۱1تماس 

 

 

 

 اكسيژن فلومتر 

يا محلول   71%الكل به آغشته تميز دستمال كي با بايد و می باشد شستشو قابل غير مانومتر

، سورفانيوس ( به HP، ساياسپت  GP-Hهای ضدعفونی كننده سطوح و تجهيزات)ميكروزد 

 .شود و خشك شسته و زدايی جرم برس و دترجنت با آب محفظه .شود ضدعفونی %۱-۴صورت 

 تنفسی دستگاه عفونتهای مبتال به بيمار صورتيكه در و است ضروری كباري ای هفته شستشو

 و به صورت غوطه ور در محلول ضدعفونی ) ميكروزد تميز بايد فلومتر بعدی بيمار برای باشد می

ID-MAX ساياسپت ،HI  آنيوزايم ،DD۱  ضدعفونی  %۱-۴به صورت   پالس( 13، دكونكس

 گردد.

 

 

 انکوباتور

در صورت وجود آلودگی قابل مشاهده )بسته به نوع آلودگی و ميزان عفونت( ابتدا با استفاده از 

پارچه تميز آغشته به محلول ضدعفونی عمل پاكسازی انجام گرفته ، سپس اسپری محلول های 

سطوح انكوباتور و خشك كردن با پارچه دربندفوق(بر روی كليه  ذكرشده ضدعفونی)محلولهای

 تميز.

ا درون محلولهای يفرستاده CSR به شدن استريل جهت آبكشی و دترجنت با شستشو از بعد آمبوبگ ها

پالس( به صورت  13،دكونكس  DD۱،آنيوزايم  HI،ساياسپت ID-MAX ضدعفونی) ميكروزد

 .شود آبكشیكامالً مجدد دقيقه ۱1-۱1و پس ازمدت زمان  غوطه ور  ۴-۱%

 تراشه لوله
آبكشی در صورت  و با دترجنت شستشو از بعد صورت اين غير در . باشند مصرف كباري است بهتر

 اتوكالو يا در محلول های ضد عفونی سطح باال مانند گلوتار آلدئيد غوطه ور شوند. امكان 

 ها تخت
آلودگی و ميزان عفونت( ابتدا بيماردر صورت آلودگی قابل مشاهده)بسته به نوع  ترخيص از بعد

پاكسازی انجام شود سپس توسط محلولهای   %۱-۴توسط پارچه مرطوب يا آغشته به وايتكس 

ضدعفونی سطوح و تجهيزات)ذكر شده در بندهای فوق(به صورت اسپری عمل ضدعفونی انجام 

 .گيرد
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يا از يك ضدعفونی مناسب جهت ضد عفونی سطوح   شود روزانه توسط پارچه مرطوب پاكسازی  كالو اتو

 بيرونی استفاده شود.

شود)اسپری  شسته و ضدعفونی آلودگی پاكسازی يا صورت در و ای دوره صورت به بايد فشارسنج ها سنج فشار

 .محلول های ضدعفونی(

 المپهای -نبوالیزر

  با تشخيصی وسایل

 پالستيک جنس سخت

توسط پارچه آغشته به دترجنت يا محلول  ضدعفونی كننده انجام در صورت آلودگی ، پاكسازی 

 .گيرد سپس ضدعفونی با اسپری بر پايه الكل يا ضد عفونی كننده های مجاز صورت پذيرد

 

 

 الرنگوسکوپ دسته

 اي عفونی بيماران با مواجهه صورت و در شده شستشو دترجنت و آب با استفاده بار هر از بعد

يا پس از شستشو با دترجنت درون محلولهای ضدعفونی .گردد استريل خون با شدن آلوده

بمدت  %۱-۴پالس(  به صورت  13،دكونكس  DD۱،آنيوزايم  HI،ساياسپت ID-MAX )ميكروزد

 دقيقه  غوطه ور كرده سپس آبكشی ، خشك و استفاده گردد. ۱1-۱1

 خرطومی های لوله
-ID محلولهای ضدعفونی )ميكروزددر  سازی ور غوطه اينصورت غير در و مصرف كباري

MAX ساياسپت،HI  آنيوزايم،DD۱  ۱1-۱1بمدت  %۱-۴پالس(  به صورت  13،دكونكس 

 در مصرف كباري های لوله .شود  خشك كامالً تا كرده آويزان و آبكشی مجدداً دقيقه سپس

 گردد. تعويض روز 3بعد از شوند می ونتيله طوالنی مدت به كه بيمارانی

 .شود ضدعفونی با اسپری بر پايه الكل روزانه قيچی – پزشکی گوشی

 

 – آندوسکوپ

 -آرتروسکوپ

-الپاراسکوپ

 سيستوسکوپ

آلدئيد )ضدعفونی سطح  گلوتار محلول در آن كردن ور غوطه ، ماليم دترجنت كي از استفاده

 . كامل بطور دستگاه كردن خشك و آب با شستشو ، دقيقه ۱1 مدت به باال(

 

 

 الرنگوسکوپ

 و عفونی بيماران با مواجهه صورت و در شده شستشو دترجنت و آب با استفاده بار هر از بعد

يا پس از شستشو با دترجنت درون محلولهای ضدعفونی .گردد استريل خون ، با شدن آلوده

 %۱-۴پالس(  به صورت  13، دكونكس  DD۱،آنيوزايم  HI،ساياسپت ID-MAX )ميكروزد

دقيقه  غوطه ور كرده سپس آبكشی ، خشك و استفاده گردد.در مواقع اورژانسی  ۱1-۱1بمدت 

 تيغه نگهداری كفايت می كند.جعبه %71بعد از شستشو با آب و دترجنت ضدعفونی با الكل 

 های تيغه مجدد آلودگی موجب تا گردد ضدعفونی شود و بررسی بايد نيز الرنگوسكوپ های

 .نشود الرنگوسكوپ

 

 ترمومتر
 الكل با آب شسته و با  استفاده بار هر از پس و باشد ترمومتر بايستی جهت هر فرد شخصی

 كننده دائم ترمومتردرموادضدعفونی نگهداری). شود نگهداری خشك بصورت و ضدعفونی 71%

 خواهدشد. گرم منفی رشدباسيلهای احتمال افزايش باعث
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 . شود گندزدايی % 71 الكل با دستگاه پروپ بيماران بين فواصل در سونوگرافی دستگاه

 .بزدائيد را غبار و گرد دترجنت با پارچه مرطوب يا آغشته به محلول برداری تصویر دستگاه

 

 دارو و پانسمان ترالی

عمل در صورت وجود خون و ترشحات ابتدا با پارچه آغشته به محلول های  ضدعفونی كننده 

محلول های ضدعفونی سطوح و تجهيزات)ذكر شده در بندهای  با پاكسازی انجام گرفته سپس

 روزانه با ترالی چرخهای و پايه شود. ضدعفونی و خشك به صورت اسپری% 71 قبلی( يا الكل

  شود تميز دترجنت و جداگانه دستمال

 نبوالیزر
به صورت غوطه وری  ضدعفونی شود.) ضدعفونی و شستشو آن محفظه بيماران فواصل در

 آب با سپس شود مصرف استفاده كباري انواع از اي درمحلول های اشاره شده در بندهای باال(

 . شود پر استريل

    دستبندهای و ليد

 نوارقلب دستگاه

 شود. ضدعفونی تميزو با محلولهای الكلی بعدازاستفاده با پارچه مرطوب

 سرم پایه
 و دترجنت صورت وجود خون و ترشحات ابتدا با پارچه آغشته به  آبكاری  در  روز هر آخر

 .ضدعفونی شود %۱-۴وايتكس  با سپس عمل پاكسازی انجام گرفته 

 و خون لکه كردن جمع

روی  از آلوده ترشحات

 زمين و سطوح

 را آلوده پارچه  دقيقه ۱1 از پس انداخته و محل روی را   %۱1ابتدا پارچه آغشته به وايتكس

دهيد و در مرحله  ماده شوينده شستشو سپس محل را با ، دهيد قرار زباله در كيسه و برداشته

 .عمل ضدعفونی را انجام دهيد %۱-۴آخر توسط تی عفونی  )دسته زرد(آغشته به وايتكس  

 .شود شسته و ضدعفونی  %۱-۴پركلرين  با روزانه شویی تی

 شود. پاک دترجنت محلول آغشته بهبا دستمال مرطوب يا  روزانه كمدها سطح

 

 زباله های سطل

 صورت به و دترجنت شستشو و داغ آب شود با می تخليه ها زباله كه كاری شيفت هر پايان در

ودر بخشهای با حساسيت و عفونت باال يا سطل های آلوده به  شود خشك و نگهداری وارونه

جهت  %۴-۱1حتما از وايتكس  خون و ترشحات عفونی ، بعد از شستشو با آب و دترجنت

 شود. كشيده زباله جديد كيسه سپس ضدعفونی استفاده ،

 شود. گردگيری مرطوب دستمال با هفته هر انبار

 

 ساكشن باتل

 شده، آسپيره درنظرگرفتن مقدارمايع بدون صورت اين غير در . باشد مصرف كباري است بهتر

 به و آبكشی شده سپس  شسته دترجنتمحلول  با و شده تخليه داخل قيف مخصوص روزانه

 گردد مجدداً آبكشی سپس و ور غوطه %۱-۴كننده  در محلولهای ضدعفونی  دقيقه ۱1 مدت

 .توصيه نمی گردد ساكشن درباتل كننده ضدعفونی ازمايع استفاده.

در بخش های با حساسيت پايين تميز سازی كف توسط تی آغشته به محلول های شوينده  زمين كف

با حساسيت باال پس از پاكسازی با مواد شوينده مرحله ضد عفونی  بخشهای برای )دترجنت( و 

  انجام گيرد. %۱-۴توسط تی آغشته به پركلرين 
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در،كليدو  دستگيره

 پریزها

به محلول های ضدعفونی كننده سطوح و تجهيزات  به صورت روتين توسط دستمال آغشته

ضدعفونی گردد.يا اسپری محلول بر روی سطوح و تجهيزات و  به محلول اجازه داده شود تا 

 خشك گردد.

 لگن
 ضدعفونی و شستشو  لگن شستشوی ماشين در اي اينصورت غير در .باشد مصرف كباري است بهتر

 شود و در آن غوطه ورگردد.استفاده  %۴پركلرين  محلول از اي شود

 البسه و ملحفه
 ۱1 مدت به و سپس شسته لباسشويی ماشين درون دقيقه ۴1 مدت برای درجه 7۱ حرارت در

 شوند. ( گندزدايی%7)وايتكس  سديم هيپوكلريت با دقيقه

 ظرف ) باتل ورینی

 ادرار(

 لگن و يورين باتلدر ماشين  شستشوی  اي صورت اين غير در . باشد مصرف كباري است بهتر

 . گردد ( ضدعفونی%۱1سديم)وايتكس  هيپوكلريت محلول با اي و شوند  وضدعفونی شستشو

 از هفته كي از پس و شود می زده آنها تاريخ پشت بخش به انبار از لگن و لوله تحويل هنگام

 شود. می خارج رده

 مجدد كردن پر اقدام به گردد سپس خشك و ، شستشو ظرف در موجود صابون اتمام از پس مایع صابون ظرف

 .شود آن

 

 بيمار بالش و تشک

 دستمال آغشته با بيمار هر ترخيص از پس . استفاده شود آب به نفوذ قابل غير روكش از بايد

در صورت وجود خون و ترشحات ابتدا .شود خشك و كننده ضدعفونی محلول ضدعفونی به

كننده آلودگی پاكسازی شود سپس مرحله توسط پارچه آغشته به محلولهای ضدعفونی 

 ضدعفونی با پارچه تميز آغشته به محلول ضدعفونی انجام شود.

 

 ها تی

( يا %۴سديم)وايتكس  هيپوكلريت محلول داخل دقيقه ۱1 مدت به روزانه بايد نخی های تی

نگهداری  آزاد هوای در امكان صورت در و باشند آويزان هميشه بايد .قرار گيرند %۴پركلرين 

 شوند.

 شوند می مشخص ، دسته رنگ نوع سه با ها تی

 پرسنل اتاقهای ) )سفيد  ۱-

  راهرو و بيماران اتاقهای ) سبز اي )آبی۴- 

  ايزوله اتاق )زرد( -3

 

 الكرها
 .پاک شود مصرف كباري دستمال با و شده تهيه تازه كه دترجنت محلول كي با روزانه

 ها طاقچه و ها قفسه
 با اينكه نيست مگر گندزدايی به نيازی شوند گردگيری مرطوب دستمال با هفتگی بصورت

 در . باشند شده آلوده عفونی بالقوه مواد ساير و بدن عفونی مايعات

 تميز شود. ، دترجنت و گرم آب با روزانه شود می انجام بالينی كارهای كه نواحی

تخت )بد  های كناره

 ساید (

بيشترين تماس دست بيمار با اين قسمت می باشد با استفاده از دستمال با توجه به اينكه 

آغشته به محلول های ضدعفونی كننده ، اين نواحی ضدعفونی گردد. در صورت وجود خون و 

 ترشحات ابتدا بايد رفع آلودگی شود سپس عمل ضدعفونی انجام گيرد.

 ریسيور
 . شود خشك كشی و آب شسته داغ آب و تدترجن با صورت اين غير در ، مصرف كباري ترجيحاً

 



48 
 

 %۱-۴با محلول ضدعفونی سطوح به صورت  سپس و شستشو دترجنت و آب با استفاده از پس پانسمان و دارو سينی

 . شود ضدعفونی الكل يا  محلول بر پايه 

 

 خچالی
 .شود دترجنت شستشو ماده و داغ آب با و نموده آب را خچالي برفك كباري هفته هر

 

 ماوس -كليد صفحه

 تلفن گوشی – كامپيوتر

 الكل محلولهای ضدعفونی سطوح و تجهيزات ، يا  محلول بر پايه   به آغشته دستمال با روزانه

 ضدعفونی  شود.

 

تميزو پاكسازی شده سپس بر حسب مورد ضدعفونی شود.)اسپری محلول های ضد عفونی  روزانه پاراوانها

 مجاز(.

توسط پارچه مرطوب تميز شود و در صورت تماس بيمار عفونی يا وجود خون و ترشحات  روزانه صندليها ویلچرو

 عفونی عمل ضدعفونی انجام گيرد .

روزانه توسط پارچه آغشته به محلول های دترجنت عمل پاكسازی انجام گيرد.يا بر حسب مورد  سردكن آب

 شسته شود.

 ای ضدعفونی سطوح عمل ضدعفونی انجام گيرد.هرشيفت با پارچه آغشته به محلول ه پرستاری استيشن

 

 گردد. تعويض هربارساكشن باشدوجهت كبارمصرفيبايستی  كتترساكشن

 

 گردد. اتوكالو هفتگی و ضدعفونی در محلولهای غوطه وری و شستشو روزانه تزریقات ریسيور

 

 استريل گردد. روزمجدد 7-۱۲هر و شود استفاده ست پيچيدن برای اليه۴ عددپارچه ۴ پانسمان ستهای

 

 حمامها، سينکها، محل

،   دستها شستن

 شيرآالت

 كافی روتين نظافت برای دترجنت شوند،استفاده از محلول تميز حداقل روزانه چند بار بايستی

در مواردی كه بيمار عفونی يا مبتال به ارگانيسمهای مقاوم باشد بايستی از يك ماده  است

  كفايت ميكند. %11-۱.وايتكس ضدعفونی كننده استفاده شود

 كف و توالت سنگ

 توالت

 ولی روتين كافيست نظافت برای دترجنت . شود نظافت تيرؤ قابل آلودگی صورت در و روزانه

سديم)وايتكس  هستند از هيپوكلريت مبتال گوارش دستگاه عفونت به كه بيمارانی استفاده از بعد

 . شود استفاده %۴( يا پركلرين ۴%

 فرنگی توالت
 داغ آب و با دترجنت روز هر . شود تعويض و باشد مصرف كباري روكش اي رينگ بيمار هر برای

 عفونت به كه بيمارانی استفاده از بعد ، ولی شود خشك مصرف كباري حوله اي دستمال با و شسته

 . شود استفاده %۴( يا پركلرين %۴سديم)وايتكس  هستند از هيپوكلريت مبتال گوارش دستگاه

 .الكل ضدعفونی شود با نشيمن اين قسمت بايد استفاده ، از هربار بعد
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 بيمارستان در جوندگان و حشرات با مبارزه

 بيمارستانها و درمانی و مراكز بهداشتی در و داشته خاصی اهميت ها مكان تمام در جوندگان و حشرات كنترل

 در با. است برخوردار بيشتری حساسيت و اهميت از بهداشتی كشور سيستم در اماكن اين جايگاه سبب به

اسهالی استفاده می  بيمار مدفوع يا و مسلول بيمار خلط از موش يا و سوسك وقتی نكته كه اين گرفتن نظر

 غذاخوری ظروف روی و كند پيدا می راه آشپزخانه به وسپس شود می آلوده آن به بدنش و پا و دست و كند

 بهسازی خصوص، اين در برنامه بهترين لذا. سازد می نمايان را بيشتر موضوع اهميت رود می راه غذايی مواد و

 در جوندگان و حشرات دانيم می كه همچنان . باشد می بيمارستان مختلف های نظافت محيط و محيط

 بنابراين . دارد وجود آنجا در غذايی مواد های پسماند و مرطوب ، تاريك، گرم كه شوند می ديده هايی مكان

: 

 سر های كيسه در و بهداشتی بطور غذايی های پسماند دفع و نقل و حمل آوری جمع شامل ( غذا حذف .۱

 . شود اقدام روزانه بصورت بسته

 در خصوصاٌ ها دستشويی حمام،  وان توالت،  ها ساختمان در شيرها كردن چكه از جلوگيری و آب حذف . ۴

 ها. مكان اين كردن خشك و شب هنگام

 و حشرات با مبارزه راه بهترين محيط بهسازی كارشناسان، عقيده محيط به بهسازی و پناهگاهها حذف . 3

 كردن مسدود -های فاضالب كانال بهسازی -ها ساختمان پی كاری محكم شامل .بهسازی باشد جوندگان می

 گرفتن و ديوار و سقف فضای كردن مسدود -فرسوده  و پنجره های در چهارچوب تعويض -كف -ديوار شكاف

  مجاری روی در شوی كف توری نصب ها پنجره در توری نصب -تاسيساتی  های لوله های فضا و درزها

 ها پرده
 های شوند پرده شسته آب و دترجنت با كباري ماه شش تا سه هر معموالً ای پارچه های پرده

 سه هر و شده غبار آن برطرف و گرد دترجنت محتوی دستمال كي با كباري هفته دو هر كركره

 .نصب گردد و شسته دترجنت و آب با كامل طور به ماه

 عکسها قاب بردها ،

 تلویزیون

 .شوند گردگيری هفتگی مرطوب دستمال با

دستگاه تی شویی )ترالی 

 تی شویی(
 هر شيفت با پركلرين يا وايتكس يك درصد شسته شود.

 بين لباس
ونی ضدعف روزانه و در صورت آلودگی قابل رؤيت، شستشو و با استفاده از وايتكس يك درصد

 شود.
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 آوری جمع و ها ساختمان نظافت  رعايت  -ها زباله روزانه تخليه -آالت شير آب نشتی كنترل - ها فاضالب

 محل. از برنج و نان " غذا ماند پس موقع به

 عليه بر گذاری طعمه و پاشی سم  برای بيمارستان بهداشت برنامه شامل كه سموم و شيميايی . مبارزه۲

 . گيرد می انجام مختلف فصول در بهداشت كارشناس نظر زير كه باشد می حشرات و جوندگان

پاشی سم از قبل الزم اقدامات:  

 . شوند شستشو و تميز كامالً نظر مورد های محل است بهتر پاشی سم از قبل . ۱

 .شوند پوشانده يا خارج پاشی سم محل از حساس دستگاههای و غذايی مواد ، . وسايل۴

 .شود توجه سازنده كارخانه دستور و استفاده مورد سم انقضای و توليد تاريخ . به3

 پاشی. سم مخصوص لباس و -ماسك -دستكش از استفاده .۲

 . شود مخلوط آب با دستورالعمل طبق و شده درج مقدار به نظر مورد سم .1

 . شود خودداری پاشی سم حين در كشيدن سيگار و آشاميدن و خوردن از .6

 . شود خودداری خواب رخت و ،لباس انسان روی بر مستقيم پاشش از . 7

 بيمارستانی زاید مواد دفع و آوری جمع نحوه

 عهده بر را جامعه سالمت و بهداشت، محيط از مراقبت وظيفه كه درمانی و بهداشتی مراكز ديگر و بيمارستانها

 كه باشند مطمئن بايد و دارند عهده بر كنند می توليد كه پسماندهايی با رابطه در ای ويژه های مسئوليت دارند

برنامه  بايد راستا اين در و كنند ايجاد نمی عمومی بهداشت و محيط برای نامطلوب اثر آنها توليدی های پسماند

 . باشند داشته در بيمارستان پسماند مديريت اجرای جهت را هايی

 :ميشوند تقسيم دسته دو به كلی بطور بيمارستانی های زباله

 : قبيل از عفونی غير يا معمولی های زباله -

 يكبار ليوان ، نان خرده ، پالستيك ، مقوا ) آبميوه ج پاكت و كاغذ ) كمپوت ب يا شيرينی قوطی ) الف

 بيمارستان. آشپزخانه و اداری های قسمت های زباله و سرنگ جلد ، كاغذ،  دارو ،كارتن چايی تفاله ، مصرف

 :قبيل از عفونی های زباله -

 .اند شده آغشته بيمار وترشحات خون به كه وسايلی*

 ...و ،آنژيوكت سرم ست سرم، ، سرنگ ، پنبه ، گاز **
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 يكبار دستكش (شوند دور انداخته بايد بيمار، بر شده انجام وآزمايشات معاينات اثر در كه زائدی مواد***

 )  مصرف و ... ليوان يكبار ، ادرار يا خون های ،كيسه ماسك ، مصرف

 رنگ به ( عفونی غير های زباله مربوط به زباله سطل عدد يك بستری، بيماران های اتاق داخل در : اول نكته

 زرد زباله كيسه از بايد عفونی های زباله جهت باشد، وجود داشته بايستی )رنگ مشكی زباله كيسه با آبی

 و بدون پدالدار و زرد بايد عفونی های زباله به مربوط سطل ضمناً شود. استفاده و محكم مرغوب ، مقاوم

 باشد. مربوطه كاركنان در اختيار سطل اين در زباله دفع مديريت و شود باز پا كمك به و دست تماس

 عفونی سوختگی، بخش ، حمام و ايزوله،توالت اتاقهای در شده توليد های زباله اينكه به توجه با :دوم نكته

 استفاده فوق های محل زباله آوری جمع جهت زرد كيسه و زرد رنگ سطل زباله از لذا ، اند شده گرفته درنظر

 .شود

 محفظه يا جعبه در باشد، يا نداشته داشته آلودگی اينكه از نظر صرف وبرنده تيز نوک های زباله  :سوم نكته

 پوش ودر بوده مقاوم بايد اجسام اين آوری جمع ظروف .گردد آوری مخصوص جمع ( Safty.Box) مقاو

 ونوک برنده اجسام فقط كه نه باشد ناپذير ونشت سخت قدری به ظروف اين وجنس باشد داشته مناسب

 سه حجم تا باكس سفتی ضمناٌ. دارد نگه درخود را ها در سرنگ موجود آبگونه بقايای گونه هر       تيزبلكه

 تا در تابستان آن زايی عفونت خطر به توجه با باكس سفتی يك از استفاده استاندارد زمانو  شود پر چهارم

 باكس بر روی سفتی ضمناً . باشد می روز ۱- ۴گرمسير و و همچنين معتدل  روز 3 تا زمستان در و روز ۴

 . شود نوشته بايد باكس  سفتی از استفاده شروع تاريخ -بخش مشخصات ها

  :ها زباله آوری جمع نحوه

 فرورفتن احتمال زيرا نمايد خودداری  ها كيسه وفشردن دستكاری از زباله های كيسه درب بستن هنگام .۱

 .وجوددارد هپاتيت و ايدز مانند عفونتهايی به ابتال و دست در برنده اشياء و سوزن سر

 درب ابتدا شيفت هر  درپايان و نمائيد استفاده چكمه و ضخيم دستكش ، ماسك از آوری جمع هنگام .۴

 دارند قرار بخش جلو در (كه هايی كانتينر) به بين سپس بسته را ) عفونی غير و عفونی ( زباله های كيسه

 منتقل رنگ آبی كانتينر به را عفونی غير زباله و رنگ زرد بين به را عفونی زباله كه شود دقت .نمائيد منتقل

 .نمايند

رابه بين جمع آوری  آنها بايد ، آنها درب  بستن از پس شد، پالستيكی های وكيسه ظروف چهارم سه وقتی .3

 . زباله منتقل كرد
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 برای شده تعيين محل وبه شوند آوری جمع )د رروز بار چند لزوم درصورت يا ( روزه همه بايد پسماندها .۲

 . شوند حمل بی خط سازی يا انتقال

 خارج توليد محل از كيسه  محتوای نوع وتعيين برچسب داشتن بدون نبايد پسماند محتوی كيسه . هيچ1

 .و... (باشد زباله نوع ، بخش نام ، توليد تاريخ ( قبيل از مشخصاتی دارای بايد برچسب . شود

 . گردند  عفونی وضد شستشو بالفاصه پرشده، كيسه كردن خارج از پس زباله های سطل .6

 متعدد های سطل زباله كيسه  گذاشتن از و شود آوری جمع جداگانه بصورت بايستی سطل هر زباله . كيسه7

 شوند آوری جمع نوبت ۴ در روزانه ها زباله كيسه ضمناً آنها خودداری كنيد. فشاردادن و همديگر داخل در

 نشود. پر آنها ۲/3 بيش و

 و زرد زباله كيسه برای  عفونی برچسب( ذيل برچسب طبق بايد آوری جمع از پس زباله كيسه های كليه .0

 ).گردد الصاق مربوطه دستورالعمل طبق مشكی های كيسه برای معمولی برچسب

  :ها زباله انتقال نحوه

 قرار هنگام بيمارستان منقل شود. درمحوطه آن موقت جايگاه ها با رعايت اصول ايمنی به زباله انتقال از پس

 ببنديد، اتاقكها رامحكم درب سپس و نمائيد مرتب اتاقك پائين به باال از ترتيب به را های زباله كيسه دادن،

 .باشند نداشته دسترسی زباله به ولگرد های گربه تا

 پسماندها انباشتن مدت داشته باشد وجود سردخانه نگهداری موقت درمحل كه مواردی در جز :مهم توجه

 : شود بيشتر ذيل مشروح مدتهای از  نهايی آن ( نبايد دفع يا وتصفيه توليد بين فاصله )يعنی

 ساعت درتابستان ۲0ساعت در زمستان                                       7۴          معتدل درمناطق

 ساعت در تابستان                                ۴۲ساعت در زمستان         ۲0در مناطق گرم           

 :منابع

  درمانی و بهداشتی مراكز در استريليزاسيون و ضدعفونی" سازی پاک اصول -۱

 -صفارزاده شيما -مصطفوی زاده كاميار دكتر -باف شيله مهرناز -فقيهی علی -مباشری سينا :نويسندگان(

 (۱306 زمستان اول چاپ

 بهداشت وزارت انتشارات۱376 سال -بيمارستان در شغلی بيماريهای و بيمارستان محيط بهداشت  -۴

 . صمدی مهندس رجبعلی -احمدی ملك فريبا مهندس -پور رسول حوريه مهندس كننده تهيه"

 اماكن و مسكن بهداشت دوم فصل( موسوی رضا غالم احمدی مهدی: مولفين: محيط بهداشت كليات  -3

 آب. شهر انتشارات )عمومی
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 استان پزشكی علوم دانشگاه انتشارات -جوندگان و حشرات با مبارزه روشهای و سموم آموزشی مجموعه -۲

  بهداشتی. معاونت -غ.آ

 معاونت -غ.آ استان پزشكی علوم دانشگاه انتشارات -زداها گند و ها كننده ضدعفونی آموزشی مجموعه -1

  بهداشتی.

 محسن دكتر -اصل معصومی حسين دكتر تاليف بيمارستانی عفونتهای مراقبت نظام كشوری راهنمای -6

 .۱306 سال   -درمان و بهداشت وزارت بيماريهای مديريت مركز : ناشر -زهرايی

  ۱306-اختر انتشارات -هاشمی اصل احمد مهندس تاليف -ها كننده پاک و گندزداها -7
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 مدیریت حل مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم: سمیرا هاشم پور
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 :تعریف

موضوعاتی كه تهديدكننده انجام كارا يا اثربخش يك كسب هايی برای رويدادها و حلسازی راهيافتن و پياده 

 و كار هستند.

بدون مسئله، زندگی مفهومی ندارد. دوست داريم هميشه از وضع موجود به وضعيت مطلوب برسيم و برای  

اين منظور ناچاريم مسائل را حل كنيم. با كسب مهارت، تجربه و توانمندی برای حل درست مسائل، احساس 

و اعتماد به نفس در ما بيشتر خواهد شد. در صورتی كه نتوانيم مسائل و مشكالت زندگی را به  ارزشمندی

مان دشوار خواهد شد. حل مسئله مهارتی است كه می توان آن يروش مناسب و درستی حل كنيم، زندگی برا

ن ئله، درونی شدرا آموخت و به كار بست و به ديگران نيز آموخت. مهم ترين نكته فرآيند يادگيری حل مس

 روند و گام های حل مسئله است. 

 فرق ميان مسئله و مشكل

مشكل، مسئله ای است كه تمام عوامل و متغيرهای مؤثر در آن برای ما مشخص نيست. وقتی اطالعات، 

ها و آگاهی ما از عوامل ايجاد كننده، مؤثر و غيرمؤثر در يك مسئله كافی نباشد، با مشكل روبه رو دانسته

يم. مسئله يك گام از مشكل جلوتر است. وقتی می دانيم مشكل چيست و ريشه های آن كدام است ما با هست

شود كه بايد باشد ولی نيست و يا نبايد باشد ولی هست. مسئله روبه رو هستيم. مسئله به موضوعی گفته می

د مسئله می شوند و بعمسئله مشكل تعريف شده است. مشكالت حل نمی شوند بلكه ابتدا به مسئله تبديل 

 حل می شود.

 حل مسئله

فرآيندی است كه نياز به تجربه های عملی و توانمندی های ذهنی دارد. كه با شناخت و رفتار هدايت شده و 

با كمك راه حل های مؤثر يا سازگارانه به نتيجه مطلوب می رسد. هر مسئله، نوعی استرس به فرد وارد می 

رد شدن فشار بر يك سيستم، با استرس است. استرس يعنی وا« رويارويی»كند و راه حل مسئله، يك نوع 

 بدون آمادگی قبلی برای پذيرش آن فشار. 

 نكاتی هنگام حل مسئله

 پذيری نسبت به مسئله: وجود آنرا انكار نكنيم.مسئوليت*

 آنچه را كه اتفاق افتاده است به شكل يك مسئله ببنيم، نه يك مشكل. *

 اهميت دارد.  تالش برای حل مسئله برای سالمت روانی و رفاه اجتماعی ما*

 به اين باور برسيم كه می توانيم مسئله را حل كنيم. *

ويژگی های الزم برای توانمندی در حل مسئله: احساس ها و افكار منفی خود را كنترل كنيد. و در لحظه *

 های تصميم گيری، خود را سرزنش و مالمت نكنيد. 

ت؛ تی، بی استعدادی و نادانی يا ناتوانی و ... نيسوجود مسئله يا مشكل، دليل بر ضعف، بی كفايتی، بی لياق*

 بنابراين نبايد احساس درماندگی و نااميدی نمود.

 انواع مشكل: آنی، جاری، آتی و نهفته. به مشكل فكر كنيم يا به راه حل آن؟ *
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 گام های حل مسئله: 

 شناسايی يا طرح مسئله-۱

 شناسايی علت يا دليل بوجود آمدن مسئله-۴

 چند راه حل برای حل مسئلهانتخاب -3

 . گزينش بهترين راه حل از ميان راه حل ها با استفاده از روش حذف منفی۲

 به اجرا گذاشتن راه حل-1

 ارزيابی اثربخشی راه حل-6

 تدوين روش كاری كه پس از اين، چنين مشكالتی پيش نيايد.

 دليل های اصلی شكست حل مسئله

 ناتوانی در تعقيب مسئله و حل آن

 ناتوانی در فهم دقيق و درست مسئله-۱

 ناتوانی در دريافت اطالعات الزم برای حل مسئله-۴

 ناتوانی در پيش بينی ناشناخته ها-3

 انتخاب راه حل ضعيف يا غلط از ابتدای كار-۲

 )برخورد هيجان مدار( كه منجر به راه حل غلط شود-1

 كار كردن بر اساس اطالعات نادرست-6

 ده از تجربه های ديگرانناتوانی در استفا-7

 ناتوانی در خالقيت و نوآوری در روش های حل مسئله-0

 هايی برای درنگ، تأمل و استراحت بجااستفاده نكردن از فرصت-0

 یند حل خالق مسئلهفرا

حل مسئله بخش جدايی ناپذير زندگی سازمانی است. هر بار كه مدير يا رهبر افراد را در توليد يك محصول 

حل مسئله روی ميدهد و تصميم گيری صورت می گيرد. و هر بار كه   ارائه يك خدمت راهبری می كنديا 

 از سازمان به روش جديدی می انديشد حل مسئله روی ميدهد.   عضوی

 

اما اينكه اين حل مسئله امر واقعا خالقی است جای بررسی دارد. برای افراد توسعه مهارت حل مسئله يك 

ك امر تشريفاتی و برای سازمانها نيز توسعه اين مهارت در افرادشان يك ضرورت است و ضرورت است نه ي

 ردهحفظك بااليی اطمينان نواورترين افراد و سازمانها كسانی هستند كه ماندگاری و كاميابی خود را بادرجه

 اند. 

 

ه ها بثكنيد. يا از فرصدر اين بخش به شما نشان خواهيم داد كه چگونه حل مسئله به صورت خالق ار آغاز 

 در كار و چه در زندگی شخصيتان.  صورت خالقانه استفاده كنيد چه
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   حل خالق مسئله

تا چند سال اخير حل خالق مسئله را يك امر استداللی و عقاليی تعريف می كردند و دانشمندان برای 

روش كامال استداللی و  تجزيه و تحليل به عوامل كيفی توجه داشتند. اما اكنون پی بردند كه يك يك

ضروری است. بنابرای از اين   در بر نمی گيرد و خالقيت در اين فرايند  عقاليی تمام ابعاد حل مسئله را

 (نام بردند.  CPSفرايند به عنوان فرايند حل خالق مسئله  )

 شناخت در فرايند حل خالق مسئله هشت مرحله وجود دارد كه عبارتند از تحليل محيط، تشخيص مسئله،

 ۱-۴برشماره مسئله، فرضيه سازی، ارائه راهكارها، انتخاب راهكار، اجرای راهكار و كنترل. اين فرايند در نما

 نشان داده شده است. 

 ( تحليل محيط1

 اگر پيوسته در جست و جوی مسائل نباشيد پس چگونه خواهيد دانست كه آيا اين مسائل وجود دارد يا نه؟

ميليون ها دالر ساالنه صرف پيگيری مسائل مربوط به رقابت و اقتصاد  Royal Dutch/shell  شركت نفت

و كسب اطالعات درباره مشتريان خود می كند و اين هزينه صرفاً برای يك نوع سيستم اطالعاتی، يعنی 

 اطالعات راهبردی صورت می گيرد.  سيستم

 ( تشخيص مسئله2

از فرصتی استفاده كنيد بايد از وجود آن مسئله يا فرصت با پيش از آنكه بتوانيد مسئله ای را حل كنيد يا 

 خبر شويد. 

اقدام به تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به هزينه  ۱001برای مثال هنگامی كه ميكيوكيتا نو در اوايل دهه 

توليد در شركت نمود در نهايت، احساس كرد يك جای كار خراب است. مشكل اين بود كه پس انداز الزمی 

ست ست به دكه می بايست از بابت اتوماسيون و روباتی كردن كارخانه كه به تازگی آن را تكميل كرده ا را

 آورد، به دست نمی آورد

 ( شناخت مسئله3

تفكر استداللی و شهودی هر دو در اين مرحله صورت می گيرد. اما شناسايی يك فرآيند عقاليی و استداللی 

 است. 

 شناخت مسئله:سئواالت اصلی مطرح شده در 

 چه اتفاقی افتاد، يا خواهد افتاد؟ -۱

 روی چه كسی تأثير گذاشت يا خواهد گذاشت؟ -۴

 چه زمانی اتفاق افتاد يا خواهد افتاد؟ -3

 ا خواهد افتاد؟يچگونه اتفاق افتاد  -۲

 چرا اتفاق افتاد يا خواهد افتاد؟ -1

 چه بايد بكنيم تا موفق باشيم -6

 ( فرضيه سازی4

 زی درباره وضعيت عوامل آينده در شرايط حل مسئله، امری ضروری است. . فرضيه سا

تعريف  -3جمع آوری اطالعات  -۴  يافتن مسئله -۱برنامه حل خالق مسئله هست مرحله انجام می شود: 



58 
 

تدوين يك برنامه  -6ارزيابی و انتخاب بهترين نظريه ها  -1نظريه پردازی برای يافتن راه حل  -۲مسئله 

   عملی كردن راه حل -0و   قبوالندن نظريه به مديريت ارشد -7عملی 

 ( خلق راه كارهای گوناگون5

خلق راه كارهای مختلف مستلزم فهرست بندی راه كارهای شناخته شده و ايجاد راه كارهای اضافی می 

استداللی  باشد. خلق راه كارهای مختلف تا حدودی يك امر عقاليی و استداللی و تا حدودی شهودی و غير

 است. 

 ( انتخاب از بين راه كارهای مختلف6

مايل در هر گالن مصرف داشت،  11هنگامی كه مهندسان هوندا برای اولين بار موتوری را طراحی كردند كه 

كارهای مختلفی برای انتخاب در اختيار داشتند. تأثير فن آوری جديد بر هزينه توليد، سازگاری با   راه

ك سياری داشت. هر يد بنيرو و غيره برای تصميم گيری آنان در انتخاب فن آوری، اهميتسيستم های انتقال 

 مل، مورد ارزيابی قرار می گرفت. از فن آوری های ممكن می بايست به لحاظ تأثير آنها بر اين عوا

 ( اجرا7

ن ای برای انجام آ پس از آنكه ديدگاه روشنی نسبت به كاری كه می خواهيد انجام بدهيد پيدا كرده و برنامه

ه دايم است. اين امر يعنی دقيق شدن در جداشتيد آنگاه می توانيد عمالً دست به كار شويد. اجرا مستلزم تو

 پيش بينی موانع و غلبه بر آنها.جزئيات و 

 ( كنترل8

ارزيابی نتايج آخرين مرحله فرآيند حل خالق مسئله است كه اغلب ناديده گرفته می شود. اين مرحله 

ستقيماً به مرحله تجزيه و تحليل محيط راه پيدا می كند و چرخه جديدی از حل خالق مسئله آغاز می م

 ص در اين مرحله حايز اهميت است. نقاي  شود. تشخيص

 تكنيك حل خالق مسئله، )راهنمای انديشه نو برای كسب و كار( ۱1۱كتاب  منبع:

 انیتاليف : جيمز هيگينز، ترجمه : محمود احمدپور داري

يافته ؛ خالقيت اختراعی ؛ فناوری خالقيت و نوآوری حل مسئله ؛ خالقيت ؛ نوآوری ؛ نوآوری نظامكليدواژه : 

شناسی حل ابتكاری و های ابداعی ؛ روششناسی حل مسالهشناسی اختراع ؛ الگوريتم اختراع ؛ روش؛ روش

ناسی ششناسی اختراع ؛ خالقيت؛ خالقيت شناسی خالقيتابداعانه مساله ؛ مهندسی خالقيت و نوآوری ؛ روش

 فناوری
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 ریوی قلبی احیای

  پایه مغزی
 

 

 

 

 
 تهیه و تنظیم: قاسم زارعی
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 : تعريف

 طوالنی نوع ودر ريه قلب حياتی عضو دو بازگرداندن برای درصحنه وحاضر آگاه افراد توسط كه اعمالی سلسله

 .گيرد می صورت مغزی ردكعمل دننبازگردا رظومن به آن مدت

 : تاريخچه

 به بازگشت و مرگ به مشرف اشخاص احياء برای جالبی و مختلف های روش متمادی، قرون پی در انسان

 كسی اولين (Paracelsus) پاراسلسوس .است برده بكار اند شده ناگهانی های مرگ دچار كه افرادی حيات

  .برد بكار بودند شده ناگهانی مرگ دچار كه اشخاصی ريه در دميدن برای را آهنگری دم از استفادهه ك بود

 قلبی حيات وحمايت (BLS=Basic life support)  حيات مقدماتی حمايت قسمت دو به تعريف در احيا

 امروزه شودكه می تقسيم  ( Advanced cardiovascular life support= ACLS )پيشرفته عروقی

 داروها كاربرد شامل اطفال و بالغين در پيشرفته عروقی قلبی احيای و است BLS كاربرد همان احيا از منظور

 . باشد می خاص های تكنيك و

 داخل در حيات حمايت ولی است شده داده توضيح مقاالت اكثر در خوبی به بيمارستان از خارج احيای

 قلب انجمن ۱006 سال در . شد توصيف موارد برخی در فقط گردد می نيز احيا موارد شامل كه بيمارستان

 را ACLS به مربوط های بارالگوريتم اولين برای (American heart association=AHA)  آمريكا

 . نمود منتشر

 دستورالعمل تدوين برای را احيا المللی بين كنفرانس اولين احيا، ارتباط المللی بين مجمع ۴111 سال در

 تيم افراد همه دنيا سراسر در تا داد تشكيل قلبی اورژانس مراقبتهای و ريوی قلبی احيای جهانی فراگير های

 دستورالعمل اين . كنند پيروی احيا عمليات انجام برای واحدی های دستورالعمل از امدادگران و پزشكی های

 به و بازنگری گرفته صورت تحقيقات و مطالعات جديدترين براساس و خبرگان توسط يكبار سال هرچند ها

 اجرا دنيا سراسر در اكنون هم كه بوده ۴1۱1  سال به مربوط ها دستورالعمل آخرين شوند می رسانی روز

 .گردد می

 : مقدمه

 آن ومتعاقب) موثر و خودبخود قلبی ده برون ناگهانی توقف( قلبی ايست است ممكن تیومتفا وقايع دنبال به

 : نمود اشاره زير موارد به توان می وقايع اين جمله از ، گردد ايجاد تنفسی ايست

 الكتريكی شوک شدگی، غرق ،هيپوترمی، قلبی سكته و نارسايی ، مغزی های سكته مانند عروقی قلبی حوادث

 ده برون توقف دنبال به خفگی و زدگی سرما ، ها مسموميت در قلبی های اورژانس ،)صاعقه و گرفتگی برق(

 در سپس ، افتد می اتفاق هوشياری عدم و شود می مختل مغز به خونرسانی ثانيه ۱1 مدت ظرف در قلبی

 بيشتر توالی اين البته دهد می روی تنفسی ،ايست بعدی ثانيه 61 تا 31 در تنفسی مهم مراكز ايسكمی اثر

 حادثه يك دنبال به معموال ها بچه در قلبی ايست الگوی ولی دهد می روی قلبی حوادث از پس بالغين در

 .افتد می اتفاق ...و مواد آسپيراسيون يا خارجی جسم با خفگی مثل تنفسی

 

 آن نجات برای و است قلب ؛ايسكمی به نسبت ارگان ترين حساس بدانيم كه ستا اين اهميت حائز نكته اما

 خارجی فشردن با اول وهله در كار اين كه نمود ايجاد قلب كرونر عروق در كافی خونرسانی فشار سريعا بايد
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 حفظ مغز يعنی خلقت شاهكار حيات تا گيرد می صورت خاص تكنيكهای و داروها با ان از پس و سينه قفسه

 ضروری قلب حيات حفظ و قلب مجدد انداختن كار به برای احيا عمليات سريع شروع خاطر همين به گردد

 اين از بيش مغز سلولهای هيپوكسی اگر و باشد می دقيقه 6-۲ مغزحدود نجات طاليی دوره زيرا گردد می

 حداكثر احيا مقدماتی عمليات گردد می توصيه بنابراين .گرديد خواهد جدی صدمات باعث بكشد طول زمان

 شروع قلبی ايست از بعد اول دقيقه ۱1-0 ظرف در عروقی قلبی حمايت يشرفتهپ عمليات و دقيقه 1 ظرف در

 كار به هدف، اين به رسيدن برای مرحله اولين كه است مغز احيای ريوی قلبی احيای هدف مهمترين(. شود

 ).است قلب مجدد انداختن

 :بالينی مرگ

 

 وجود وی در حياتی های نشانه و است تنفس و نبض فاقد شده ريوی قلبی ايست دچار فرد كه صفر زمان در

 است برگشت قابل اغلب مرحله اين در و ندارد

 :)مغزی مرگ( فيزیولوژیک مرگ

  طول به دقيقه 6-۲ از ترشبي خون گردش و اكسيژناسيون كمبود و افتاده تاخير به داليلی به احياء كه زمانی

 .گردد می فيزيولوژيك مرگ به منجر شده ايجاد مغز در ناپذيری جبران های آسيبانجامد 

 : ریوی قلبی احيای مراحل

 

 تقسيم ADVANCED يا پيشرفته و BASIC يا مقدماتی مرحله دو به توان می را ريوی قلبی احيای

 وسايل و داروها حضور يا و عدم درصورت خاص عمليات سری يك انجام واقع در عملی لحاظ از كه نمود

 .باشد می خاص

 ميگيرد صورت اوليه سطح در خون گردش برقراری و اكسيژناسيون و هوايی راه كردن باز منظور به اقدامات

 می كه هايی تكنيك و اقدامات ساير و داروها قبيل از امكانات و وسايل بارسيدن ولی گويند می BLS را

 می شروع ACLS يا پيشرفته حمايت نمودعمليات درمان را ريوی قلبی توقف ايجاد عامل آنها توسط توان

 .گردد

 : BASIC LIFE SUPPORT :مقدماتی احيای مراحل

 : است زير ترتيب به اقدامات مهمترين شده قلبی توقف دچار كه بيماری هر برای

 - )هوشياری وضعيت( پاسخ عدم يا وجود فوری تشخيص  -1

 غيرطبيعی تنفس وجود يا و تنفس عدم تشخيص لحاظ از تنفس وضعيت بررسی  -۴

 (AEDخودكار اتوماتيك دفيبريالتور درخواست و اورژانس سيستم كردن فعال  -3

  ) شود تلف وقت نبض جستجوی در نبايد ثانيه ۱1 از بيش ( نبض وجود سیربر  -4

  مصنوعی تنفس دوبار آن دنبال به و سينه قفسه فشردن بار  31 بر مشتمل سيكلهايی شروع  -5
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 (:RESPONSIVENESS ) پاسخ بررسی
 

 شود مطمئن احيا نيازمند فرد و خود ايمنی از بايد احيا نيازمند فرد وضعيت به پرداختن از قبل احياگر فرد

 تصادف ، سوزی آتش ، زلزله ، سيل مثل طبيعث باليای بروز صورت در يا و بيمارستان از خارج مكانهايی در (

 های شانه ماليم دادن تكان يا و كردن سئوال با را فرد پاسخ سپس .)دورشد خطر صحنه از درابتدا بايد .....و

 عدم يا و وجود لحاظ از را بيمار تنفس پاسخ، بررسی با همزمان طور به و ) خوبه؟ حالت( كرد بررسی او

 طبيعی غير ويا تنفس عدم يا و دهی پاسخ عدم يعنی اختالل وجود صورت در و كرد بررسی طبيعی تنفس

 صحنه در دومی شخص اگر (كنيد خودكار دفيبريالتور تقاضای و خبركنيد را اورژانس سيستم سريعا آن بودن

 ) فرستاد اينكار برای اورا توان می دارد وجود

 
 (: CIRCULATION )خون گردش 

 می نبض ارزيابی انجائيكه از اما پردازند می نبض كردن چك به خون گردش وضعيت رسی بر برای معموال

 احياگر و داده قرار نظر مد را حركت يا خودبخودی تنفس وجود مثل نخها سر ساير باشد مشكل بسيار تواند

 توان می عادی گران احيا برای.  بدهد دست از را وقت نبض، چك برای ثانيه ۱1 از بيش نبايد ديده دوره

 كردن چك برای كاروتيد نبض از بزرگساالن در. كرد بسنده شده ياد عالئم به فقط و نمود حذف را نبض چك

 تشخيص لحاظ از احياگر بودن مردد يا ، حياتی عالئم عدم ، نبض فقدان درصورت .شود می استفاده نبض

 .شود شروع فورا بايد قلبی ماساژ اصطالحا يا سينه قفسه فشردن ، نبض وجود يا عدم

 هم به را ها سينه نوک دو كه خطی بين استرنوم تحتانی نيمه در ماساژ، شروع برای دستها قرارگيری محل

 . گيرد قرار سينه قفسه بر عمود ای زاويه هيچ بدون و كشيده كامال بايد دستها گيرد قرارمی كند می وصل

 در .گيرد انجام كافی دقت و سرعت با ،عمليات آگاهی و دانش بر عالوه بايد كيفيت با احيای يك انجام برای

  .كند می كار خود ظرفيت درصد ۴1 با قلب خوب ماساژ يك

 بايد و دارد اهميت فشردن وسرعت سينه قفسه فشردن تعداد و ،عمق صحيح محل در دستها قراردادن از بعد

 دقيقه در بار ۱11 حداقل سرعت با ) اينچ ۴ ( متر سانتی 1 حداقل يا سينه قفسه قطر سوم يك بالغ فرد در

 قفسه داد اجازه فشار قطع با بايد سينه قفسه روی از دستها برداشتن بدون فشار هر از بعد . شود فشرده

 .برگردد قلب به بتواند وريدی خون تا برگردد عادی حالت به سينه
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 می احيا سيكل يك آن به كه باشد می تنفس بار ۴ و قلبی ماساژ بار 31 صورت به فشردن الگوی بنابراين

 ويا دقيقه ۴ مدت به الگو اين گيرد می صورت تنفس و ماساژ تعداد اين ثانيه ۴۲ عرض در احدود و گويند

 حدی به طرفی از ، گردد می بررسی احيا نيازمند فرد وضعيت مجددا آن از بعد و شود می انجام سيكل   1

 در احياگر ۱ از بيش وجود صورت در شود می توصيه كه دارد اهميت كافی عمق و سرعت با فشردن تداوم

 يابد تغيير ، صحيح فشردن اعمال در احياگر فرد خستگی تاثير از جلوگيری برای فشردن وظيفه مرتبا صحنه

 می ۴ به 31 نسبت حالت هر در و ندارد احياگر تعداد به ارتباطی بالغين  در تنفس به قلبی ماساژ نسبت .

 .باشد

 :( Airway ) هوایی راه

 داده قرار اهميت دوم مرحله در را هوايی راه ،اداره ۴1۱1 سال در مقدماتی احيای جديد های دستورالعمل

 شامل ABCD معروف اقدامات صورت به را BLS اقدامات ، مدرسين سال ۲1 از بيش مدت به است

 كاربرد C=circulation  خون گردش حفظ ، B=brearhing  تنفس ، A= airway هوايی راه بازكردن

 هوايی راه كردن ،باز پاسخ بررسی از پس اقدام اولين كه دادند می آموزش را D=defibrilator دفيبريالتور

   صورت به اقدامات توالی ۴1۱1 سال در دستورالعمل آخرين در اما ، داشت قرار اهميت اول درجه در و بود

C-A-Bاست شده تعريف. 

 قفسه فشردن شروع تا هوايی راه بررسی آغاز از كه بود اين بر ،نظر شواهد و مقاالت به توجه با متفقا زيرا 

 واقع در امر اين كه دهد می روی شرايط سريعترين و بهترين در ثانيه 31 حدود در توجهی قابل تاخير سينه

 تاخير دچار را است شده متوقف قلبی ايست متعاقب كه را بدن در موجود اكسيژنه خون انداختن جريان به

 .كند می

 تنفس ارزيابی برای  .كند می تسريع را خون گردش خودبخودی برگشت قلبی ماساژ سريع شروع بنابراين 

 حركت و تنفس صدای تنفس، حرارت بتوان همزمان تا كنيم نزديك مصدوم دهان به را خود صورت بايد بيمار

 و سريع انجام درعين اما گيرد می صورت هم هنوز هوايی راه بازكردن مانورهای .كرد ارزيابی را سينه قفسه

 كه مصدومی در هوايی راه انسداد عامل شايعترين . باشد ماساژ توقف زمان كمترين با همراه بايد كارآمد

 head tilt  چانه كشيدن باال و عقب به سر كردن خم ساده تكنيك .است زبان افتادن عقب نيست هوشيار

– chin lift  وجود گردن های مهره آسيب احتمال كه صورتی در. رود می كار به هوايی راه كردن باز برای 

 . نمود استفاده " jaw thrust عقب به سر كردن خم بدون تحتانی فك راندن جلو به" مانور از بايد دارد

 باز هوايی ،راه چانه كشيدن باال ساده مانور با و دارد وجود گردنی مهره صدمه احتمال كه مواردی در البته 

 .گويند می  head tilt-jaw turust  آن به و رود می كار به عقب به سر كردن خم با مانور اين است نشده

 برای   nasal and oral airway  دهان و بينی طريق از هوايی راه های بازكننده مانند ای ساده وسايل زا

 . كرد استفاده توان می ، خلفی اروفارنكس ازمقابل زبان جابجايی به

 :ایروی گذاری جای روش

 راه مناسب ايروی .كنيم می پاک متفرقه مواد و خون ترشحات از ساكشن سوند توسط را بيمار حلق و دهان

 از پس كنيد وارد دهان كنار يا باال از زبان انحنای عكس جهت در را ايروی .كنيم می انتخاب را بيمار هوايی
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 دقت با سپس كنيد جهت هم زبان انحنای با .خانيدربچ درجه ۱01 را آن شد دهان وارد لوله از نيمی آنكه

 .باشد داشته لبها با تماس آن برجسته سر كه طوری به دهيد فشار دهان داخل به را لوله

 نفس ۴ و ماساژ 31 چرخه بايد ماسك و آمبوبگ با تهويه هنگام در. كنيد تهويه را بيمار آمبوبگ توسط

 .شود رعايت
head tilt – chin lift  

 
 
 

jaw thrust 

 

 
 

 تنفس
: Breathing 

 قلبی احيای( CPR chest –compression  ) يا hand only CPR مورد در وسيع مطالعه چندين

 متداول احيای از كمتر ،اثری كه است داده نشان مصنوعی تنفس بردن كار به بدون و ماساژ بوسيله فقط ريوی

 اجتناب سريع و پرفشار های تنفس دادن از بايد. دارد وجود كمكی تنفس انجام برای تمايل هنوز ولی ندارد

 محتويات آسپيراسيون خطر افزايش و قلبی ده برون كاهش به منجر تواند می حد از بيش ونتيالسيون زيرا كرد
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 رولوژيكون وضعيت شدن بدتر و قلب و مغز به خونرسانی كاهش و توراكس داخل فشار افزايش طرفی از و معده

 . گردد فرد

 باال موجب هوايی راه صحيح بودن باز صورت در كه شود انجام ثانيه يك ظرف در بايد شده داده تنفس هر

 .گردد می سينه قفسه آمدن
 

 دفيبریالسيون
  Defibrilation  

 دستگاه الكترودهای جايگذاری . شود وصل بيمار به سريعتر هرچه بايد دارد امكان كه آنجايی تا دفيبريالتور

 كالويكول ميانی قسمت زير در استرنوم فوقانی لبه ،باالی راست طرف در يعنی ، صحيح محل در دفيبريالتور

 پدهای اغلب . شود می داده قرار سينه نوک چپ سمت در ميانی آگزيالری خط اتوازم به چپ سمت در و

 نصب برای ديگر قبول قابل محلهای . است شده داده نمايش پدها صحيح نصب محل ،نمودارهای جديد

 . است شده پيشنهاد دفيبريالتور پدهای

 
 

 

 : دفيبریالتور انواع

 

 و معمولی نوع دو در دفيبريالتورها ، گيرد می صورت دفيبريالتور نام به دستگاهی با دفيبريالسيون انجام

 دفيبريالتور ،پدالهای احياگر فرد توسط VF/VT ريتم تشخيص از بعد معمولی نوع دارند؛در وجود هوشمند

 می فشرده سينه قفسه بر پدالها لوگرمكي ۱1 فشار با و شود می داده قرار جانبی قدامی وضعيت در معموال

 . كنند می تخليه را دادن شوک برای الزم انرژی دارد قرار پدال معموالروی كه ای تكمه فشردن با و شوند

  AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILATOR  است معروف AED  به كه هوشمند نوع در

 و شود می چسبانده شده ذكر محلهای از يكی در كه باشد می بخصوصی الكترودهای پد دارای پدال جای به

 صوتی فرمان يك با نياز صورت ودر كند می تفسير را بيمار ريتم موجود ميكروپروسسورهای توسط دستگاه

 در و دهد می فشار را انرژی تخليه مخصوص تكمه فقط احياگر فرد و شود داده شوک كه كند می اعالم

 اكثر در امروزه ، دستگاه اين راحت و سريع كاربرد خاطر به . دهد می را احيا ادامه فرمان نياز عدم صورت

 كنار در )......و تفريحی ومراكز بزرگ های فرروشكاه ، ها فرودگاه ، ورزشی مراكز ، شنا استخرهای( نقاط

 تفسير در كافی تبحر آن پرسنل كه هايی بخش در شود می توصيه حتی و دارد وجود اوليه كمكهای جعبه
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 است سالگی يك كرد استفاده دستگاه اين از ميتوان كه سنی حداقل . شود استفاده وسيله اين از ندارند ريتم

 نوع دو حاضر حال در . دارد شده استفاده دفيبريالتور نوع به بستگی ژول حسب بر شده تحويل انرژی ميزان

 شكل(  انرژی تخليه نوع در ها آن تفاوت كه دارد وجود فازيك بای و فازيك منو شامل دفيبريالتورها از عمده

 تك موج شكل با دفيبريالتورهای در . است شده گرفته كار به انرژی ميزان و) VAWE FORM  موج

 دو يا فازيك بای نوع در ولی است طرفه يك صورت به انرژی تخليه ،  Mono phasic vawe form  فاز

 دفيبريالتورهای شواهد مبنای بر و باشد می دوطرفه های ازجريان هايی سری صورت به انرژی تخليه ، فازی

 خاطر به و ترند موفق  VF  بطنی فيبريالسيون و VT  بطنی های تاكيكاردی خاتمه در احتماال فازيك بای

 ۴11-۱۴1 ) شود می وارد ميوكارد به كمتری صدمه فازيك، بای موج باشكل شوكهای در كمتر انرژی به نياز

 هستند فازيك بای و منوفازيك ازنوع معمولی دفيبريالتورهایك(. منوفازي نوع در ژول 361 ژول مقابل درژول 

 ها فازيك بای با جايگزينی حال در معمولی دفيبريالتورهای تمام ، فازيك بای انواع ورود با ۱006 سال از كه

 . هستند
 

 :دفيبریالتور سریع گيری كار به اهميت
 

 و بطنی دفيبريالسيون ، قلبی ايسكميك حوادث از پس قلبی ايست منجربه ريتم شايعترين اينكه به توجه با

 كارگيری به اهميت ، دفيبريالتوراست كاربرد ها آريتمی اين موثر درمان تنها و باشد می بطنی تاكيكاردی

 % ۱1 تا 7 را بقا شانس دفيبريالتور گيری كار به در تاخير دقيقه هر طرفی از ، شود می معلوم وسيله اين

 دفيبريالسيون انجام در تاخير دقيقه هر با شود انجام كافی ميزان به قلبی ماساژ كه صورتی در هد،ی دم كاهش

 زمانی تا و شده شروع سريعا بايد قلبی احيای .يابد می تقليل تاخير دقيقه هر ازای به % ۲-3 به بقا كاهش

 .يابد ادامه وقفه بی كند تنفس به شروع بيمار يا و برسد كمكی نيروی يا شود خسته كامال احياگر كه
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 كلیات ايمني شغلي در بیمارستان

 

 

 

 
 تهیه و تنظیم : بهداشت بیمارستان
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 تعاریف

 .مفيد است در شرايطی نيز می تواند بر سالمتی اثر سوء داشته باشدهمانطور كه كار برای سالمت و احساس راحتی 

در روند ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محيط بيمارستان بدليل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محيطی و حرفه 

 ن استبيماريهای متعدد قرار دارند در نتيجه بيشتر از ديگران آسيب ديده و يا ممك ای افراد در معرض حوادث و

بيمار شوند از طرف ديگر وضعيت سالمت پرسنل نيز می تواند بر كميت و كيفيت خدمات آنها نيز تأثير گذارد . 

افراد دچار اختالل سالمتی نه تنها بازده كمتری دارند بلكه عالوه بر به خطر انداختن خود ساير همكاران يا افراد 

امل زيان آور محيطی و شغلی بر روی سالمت دهندگان و تأثير عوجامعه را نيز در معرض خطر قرار ميدهند.

گيرندگان خدمت در واحد بهداشتی درمانی بدون شك دارای اثرات اقتصادی منفی است اما نكته اساسی توانايی در 

پيشگيری است زيرا عامل صدمات و بيماری ها در اين محيطها قابل پيش بينی ، شناسايی ، اندازه گيری و كنترل 

 به چهار دسته تقسيم می گردد:است كه 

 و عفونت های بيمارستانیHBV,HIV,HCV,TB,Bacالف( عوامل بيولوژيك: نظير

عوامل ضد عفونی كننده ،استريل كننده ،عوامل آزمايشگاهی،داروها،گازهای بيهوشی،محرک ها ب(عوامل شيميايی:

 ،حساسيت زاها،سرطانزاها و زباله هاو...

 يونساز و غير يونساز،رطوبت،گرما،صدا،روشنايی و...ج(عوامل فيزيكی: اشعه های 

د(عوامل مكانيكی: جابجا كردن بار، انجام حركات تكراری،مؤقعيت ها و شرايط نامناسب ، حاالت بدنی نامناسب 

 هنگام كار، استفاده از ابزار نامناسب و...

 ه(عوامل روانی:شيفت كاری ، عدم استراحت كاری ، استرس های محيط كار و...

برای دستيابی به كنترل اين عوامل بايد اصول و استانداردهايی در زمينه های مختلف از جمله ايمنی ،بهداشت  

محيط و بهداشت حرفه ای رعايت شود لذا جامعت بخشيدن به خدمات به منظور تأمين اهداف مورد نظر عالوه بر 

 با سالمت محيط و كار در بيمارستان روشن باشد.ارائه خدمات مطلوب درمانی بايد سياست ها و برنامه های مرتبط 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              بيماریهای رایج در بيمارستان                                                                                                  

AIDS / HIV 

يامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، از مشكالت پزشكی در سراسر جهان با پ HIV / AIDSعفونت با 

و يا يك عامل موثر درمانی، تنها سالح موجود برای  در فقدان يك واكسن اخالقی و حقوقی گسترده ای است. . 

 HIVكه آلوده به ويروس  چند صد نفری از كاركنان مراقبت های بهداشتی .مبارزه با اين عفونت پيشگيری است

 . HIVتا خون بيماران آلوده به ويروس  بودند needleبيشتر از ميان آسيب ديدگان از طريق تماس با  شده بودند

به همين لحاظ بايد علی رغم محافظت شخصی از ابتال به اين ويروس خطرناک از گسترش آن نيز جلوگيری به 

بالقوه عفونی نظر گرفته  عامل دن به عنوانتمام خون و مايعات ب برای جلوگيری از گسترش اچ آی وی، عمل آوريم.

 شده است: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&langpair=en%7Cfa&rurl=translate.google.com&u=http://www.health.am/aids/&usg=ALkJrhjVZTCyNO6fQm5ygvnd11Wzas6Uig
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 فقط يك بار استفاده می شود و به ظروف ويژه دفع.  سرنگ و سوزن نوک 

  .ابزار قابل استفاده مجدد پس از هر بار استفاده تميز و استريليزه است  

   پوشيدن لباس های حفاظتی از جمله روپوش مخصوص، دستكش و عينك هنگام انجام مراحل مربوط به خون

پس از مصرف دور انداخته  بايد موارد بسياری از آنها والزامی است كارگران بهداشت و درمان برای  و مايعات بدن

 شوند. 

  Spilt و استريل گردد تميز بله خوبی ،خون و مايعات بدن با توجه به مراحل . 

   و استريل شوند لباس های شسته شده با توجه به روش های دقيق كنترل عفونت تميزبايد . 

  Bهپاتيت 

ختلفی های مسازد. اين بيماری به علتهپاتيت يك بيماری است كه كبد را متورم كرده، و فعاليت آن را مختل می    

از طريق   Bريسك انتقال ويروس هپاتيت است.  Bها آلودگی به ويروس هپاتيتشود. يكی از اين علتايجاد می

.البته اين ( است AIDS) ويروس عامل بيماری HIVاز ويروس  بيشترتماس با سر سوزن بطور قابل مالحظه ای 

درصد در پيشگيری  01تا  01كه اين هم ،  كاهش پيدا كرده است Bريسك ، توسط واكسيناسيون در برابر هپاتيت 

وده موثر ب سر سوزن  به كاركنان مراقبت های بهداشتی در معرض آسيب های ناشی ازاين ويروس  از ريسك انتقال

 .است

بر روی سطوح محيط تا بيش از يك هفته باقی بماند ، تماس غير مستقيم با  قادر است HBVبه اين علت كه 

HBV و فاكتورهائی از شيوع می تواند از طريق سرايت توسط اجسام بی جان رخ دهد HBV  در ميان بيماران و

بنابراين، بهترين  بدون نشانه است؛ Bبيشتر موارد آلودگی به هپاتيت شاغالن واحدهای همو دياليز پديدار سازد.

 كه در سه نوبت  واكسن هپاتيت ب.می باشد بروش تشخيص بيماری، آزمايش خون از نظر وجود ويروس هپاتيت

بيماری است. پس از انجام دوره ی كامل واكسيناسون آزمايشی اين  از  بهترین راه پيشگيری تزريق می شود،

صورت می گيرد تا ميزان حفاظت ايجاد شده بر عليه بيماری بررسی شود زيرا ممكن است ايمنی فرد پاسخ كافی 

 باشد. داشته نداده و برای ايمن شدن به واكسن بيشتری نياز

  Cهپاتيت 

 ( و از طريق تماس با خون افرادHCV( يك بيماری واگير كبدی است كه توسط ويروس هپاتيت )Cهپاتيت سی ) 

شوند ويروس را تا آخر عمر به همراه دارند. ( آلوده میCشود.بيشتر افرادی كه به هپاتيت سی ) آلوده منتقل می

كنند و بعضی دچار صدمه كنند و بعضی از اين افراد احساس بيماری نمیبعضی از اين افراد احساس بيماری نمی

 شوند.كبدی، هپاتيت مزمن، اختالالت كبدی و سرطان كبد می
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يكسان است اما عمدتاً در افرادی كه در معرض  Bانتقال پيشگيری و درمان و سير بيماری تقريباً با هپاتيت  هایراه

 كه از جمله راههای انتقال اين ويروسشود.خطر تماس خونی هستند ديده می

 های خونی آلوده تزريق خون يا فرآورده -۱

 تماس با خون افراد آلوده -۴

 (needleآسيب های ناشی از تماس با  )استفاده از سرنگ و تيغ مشترک  -3

  استفاده از وسايل آلوده در خالكوبی و ختنه -۲

 .باشدمی  آميزش جنسی با افراد آلوده -1

 برای پيشگيری از این بيماری باید: 

 اعتياد درايد، برای ترک اعتياد اقدام كنيد. تزريقی كه به مخدردر صورتی-

 سرنگ مشترک استفاده نكنيد.هرگز از  -

 از مسواک، تيغ و وسايل برنده يا وسايلی كه امكان آلودگی به خون دارند به طور مشترک استفاده ننماييد. -

هميشه احتياطات همه جانبه، از قبيل استفاده از دستكش و پيشگيری از تماس با  بايدپرسنل بهداشتی درمانی  -

 يت نماييد.نوک سوزن و وسايل نوک تيز را رعا

استفاده از كاندوم در تماس با افراد آلوده يا مشكوک باعث محافظت از كليه عفونتهای تناسلی به خصوص  -

 .شودآلودگی با ويروس هپاتيت سی می

استفاده از ظروف و ليوان  ،عطسه، سرفه، در آغوش گرفتن البته الزم به ذكر است كه ای ويروس از طريق 

 .ه وتماس معمولی در خانه و جامعه باعث انتقال نمی شودغذا يا آب آلود ،مشترک

 عوامل فيزیکی محيط كار:

 اشعه های یونيزان

 اشعه(الكترومگنتيكx) 

 ) پارتيكل ها)مثال گاما آلفا بتا 

كه دارای طول موج كوتاه و انرژی بااليی هستند.تماس كوتاه مدت با اين اشعه ها باعث برهم زدن تركيب شيميايی 

 و انواع سرطانها و بيماريهای العالج را ايجاد می نمايد. سلولها شده
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 اشعه های غير یونيزان

 امواج ماكرو ويو 

 ( امواج ميدان های مغناطيسی استاتيكMRI) 

 ليزر 

 امواج التراسوندUV,IR 

نی طوالاين امواج دارای طول موج بلند و انرژی كم هستند.در تماسهای كوتاه مدت بيماريزا نمی باشند.اما در تماس 

 اين اشعه ها نيز می توانند خطرناک باشند.مانند اشعه ماورابنفش كه می تواند سرطان پوست ايجاد نمايد.

  :كنترل دستورالعمل ورود به ناحيه تحت

  .شده باشد عالمت خطر تشعشع ناحيه تحت كنترل برروی درب اتاق مربوطه نصب. ۱

  .از ورود افراد غيركارآزموده ممانعت شود . ۴

  .ناحيه تحت كنترل از آوردن و صحت كاركرد دزيمتری جيبی خود مطمئن شويد قبل از ورود به .3

  .فيلم بج خود را همراه داشته باشيد حتماً . ۲

  .كه چه كاری قرار است انجام دهيد قبل از ورود به ناحيه تحت كنترل بدانيد. 1

ا در ناحيه تحت كنترل كوتاه نمائيد و بيهوده در آن بودن خود ر سرعت عمل مهم است لذا تا حد امكان زمان. 6

  .ناحيه توقف ننمائيد

 .موسسه خود كمك بخواهيد چنانچه با مشكلی روبرو شديد از پزشك مسئول فنی و يا مسئول فيزيك بهداشت .7

 رایج در بيمارستانها عضالنی  -مخاطرات اسکلتی 

آسيب و بيماری اسكلتی عضالنی مرتبط با كار در پرستاران ثبت هزار مورد  ۴11براساس آمارهای ساالنه بيش از 

ميشود. بسياری از اين موارد شامل آسيبهای شديد هستند و بيش از نيمی از اين آسيبها نياز به استراحت پزشكی 

 دارند و ساالنه نزديك به يك ميليارد دالر خسارت ناشی از پرداخت غرامت دستمزد روزهای استراحت پزشكی فقط

 .                   وارد ميشود درمانیبه سيستم های  ،بخاطر آسيبهای اسكلتی عضالنی در پرستاران

برابر بيشتراز ساير پرستاران در معرض آسيبهای اسكلتی  ۴برآورد ميشود پرستارانی كه از بيماران مراقبت ميكنند  

 و جابجائی بيماران را برعهده دارند اين فعاليتها.پرستاران و كمك پرستارانی كه وظيفه حمل  باشند  می عضالنی –

ی كشيدگی مثل ،ممكن است دچار عوارض عضالنی ميشود. –در صورت عدم كنترل منجر به آسيبهای اسكلتی 

حتی  اين افراد شوند. ديسك كمری و فتق ،دردهای عصبی ،التهاب تاندونها و مفاصل ،كشيدگی تاندونها ،عضالنی

ردد. عضالنی گ –شوند كه خود منجر به بروز آسيبهای اسكلتی   مثل افتادن و ليز خوردن ممكن است دچار حوادثی
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همچنين پوسچرهای نادرستی كه خواسته يا ناخواسته متحمل ميگردند حتی در برخی گزارش ها و مطالعات 

 .      عضالنی را افزايش دهد –استرس های روحی و نوبت كار ی نيز ميتواند دردهای اسكلتی 

 مخاطرات رایج در روش حمل دستی بيمار :      

 حمل تكراری) چندين بار در يك شيفت انجام شود (  (۱

حمل در وضعيت نامناسب )مثال بمنظور دسترسی به بيمار برای كمك به بلند كردن وی از عرض تخت استفاده  (۴

 شود (

 .(و..از اعمال نيرو و فشار بيش از حدو غير ضروری ) مثال هل دادن صندلی چرخدار در حين باال و پائين رفتن   (3

 بلند كردن بارهای سنگين )مثل بيمار بی تحرک ( به تنهايی   (۲

 آموزش نادرست و غير موثر تكنيكهای حمل صحيح و نحوه بكارگيری لوازم كمكی   (1

 ت كشيدگی بيش از حد عضالت حمل بيمار در وضعي  (6

 سرپا نگهداشتن بيماری كه در حال افتادن است  ( 7

 بلند كردن بيمار افتاده از روی زمين يا تخت  (0

 بار حمل در هر شيفت ۴1بيش از   (0

 حمل به تنهايی و بدون كمك ديگران  (۱1

 بلند كردن بيمارانی كه قادر به حفظ تعادل خود نيستند  (۱۱

 ماران سنگين وزن حمل بي  (۱۴

 توقع افراد از خود يا ديگران برای انجام كارهايی بيش از حد توانائی   (۱3

 فاصله زياد بين بيمار و پرستار در هنگام حمل و جابجائی  (۱۲

 پوسچرهای نادرست در حين انجام كار ) مثل خم شدن و چرخش كمر(  (۱1

 چند نکته مهم در حمل و جابجائی بيمار:

 بيماران در حالت نا متوازن قراردارند هرگز آنها را جابجا نكنيد.  زمانی كه  (۱

 بيمار را در نزديكی بدن حمل كنيد.  (۴

بيمار را به تنهائی جابجا نكنيد بويژه بيماری كه روی زمين افتاده . برای بلند كردن بيماران از روی زمين حتما   (3

 نيكی استفاده نمائيد.از چند نفر كمك بگيريد يا از وسايل مكا

 ( تعداد دفعات حمل را در روز به ازای هر نفر به حداقل ممكن كاهش دهيد ) قابل توجه سرپرستان و مديران (۲

 ( ازحمل بار سنگين بويژه در هنگام چرخش كمر پرهيز كنيد.1

 قبل از استفاده از هرنوع وسيله مكانيكی آموزش الزم را ببينيد.  (6

 پوسچرهای نادرست:

خم شدن به جلو و  –. حركاتی مثل چرخيدن  به وضعيت و حالت بدن در حين كار كردن پوسچر گفته ميشود 

عقب با زوايای باز در حين كار كردن وحمل بارپوسچر های نادرستی است زيرا به مفاصل بدن بخصوص كمر فشار 
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ميشود. پوسچر های نادرست باعث  ديسك بين مهره ای ،بيش ازحد وارد كرده و موجب بروز كمر درد و حتی فتق

به مدت طوالنی موجب خستگی و فرسودگی عضالت و  تحت فشار و انقباض باشند . و  ميشود تا عضالت بيشتری

                           تاندونها ميشوند

 انواع پوسچرهای نادرست رایج در بيمارستان : -

 چرخيدن در حين بلندكردن بار    (۱

 خم شدن روی بار     (۴

 خم شدن بيش از حد به جلو يا عقب    (3

 خم شدن به اطراف    (۲

 يا حمل كردن بار  پائين آوردن -خم كردن و فشار آوردن به كمر هنگام بلند كردن     (1

 باال نگهداشتن بازوها به مدت چند دقيقه    (6

 تر بطول می انجامندپوسچرهای نادرستی كه در طول يك شيفت يك ساعت يا بيش    (7

 چرخيدن يا خم شدن به جلو برای نگهداری تعادل بيمار از پشت و كمك به راه رفتن او    (0

ات تاسيس –رختشويخانه  –در تمامی بخشهای بيمارستان بخصوص در واحد های پشتيبانی از جمله : آشپزخانه  

افراد درگير فعاليتهايی هستند كه آنان را درمعرض انواع مخاطرات ارگونوميكی قرار ميدهد   نظافت عمومی  و انجام

خالی كردن ظروف سنگين   -چرخ دستی های سنگين  –.در حين انجام فعاليتهايی از جمله جابجائی وسايل كار 

ينك های خم شدن بمنظوردسترسی يافتن به س –جابجا كردن جعبه های سنگين   يا  محتوی مايعات

بكاربردن انواع ابزارآالت دستی و باالخره امور نظافت عمومی افراد خواسته يا  –حجيم   جعبه های  يا  عميق

                       ناخواسته انواع پوسچر های نادرست و آسيب زننده را بخود ميگيرند .

 جابجائی اشياء : روشهای حذف مخاطرات ارگونوميکی در هنگام 

 شيائی را كه حمل ميكنيد حتما بايد مجهز به دسته باشندا    (۱

 برای حمل اشيای سنگين و حجيم كه بلند كردن آنها مانع از ديد كافی شما ميشود حتما كمك بخواهيد .    (۴

هرگز در يك زمان چند چيز را باهم جابجا نكنيد . مثال حركت دادن صندلی چرخدار بيمار به همراه پايه سرم   (3

  آن.به  متصل

 توقع انجام كارهايی بيش از حد توانائی تان نداشته باشيد.  (۲

برای خم نشدن و فشار نياوردن به كمر و برای دسترسی آسان به سينك ها ی عميق كف سينك را با قرار دادن   (1

 يك شيئ پالستيكی مناسب باال بياوريد .

 تشت جداگانه بشوئيد.  بجای شستن ظرف يا لباس داخل سينك عميق آنرا درون يك  (6

مجهز به درب تخليه كناری بطوری كه برای خالی كردن   استفاده از سطل های زباله و سبدهای البسه بزرگ  (7

 .آنها نياز به بلند كردن نباشد
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 برای حمل راحت تر  نصب دسته برروی سطل ها و سبدها  (0

عدم استفاده از كيسه زباله بدون قرار دادن درون سطل . برای جلوگيری از مخاطراتی مثل پاره شدن كيسه   (0

    تر حتما كيسه ها را داخل سطل قرار دهيد ونی و برای حمل راحتفزباله و تماس با زباله های ع

 حمل چرخ دستی ها : روشهای حذف مخاطرات ارگونوميکی در هنگام 

 تی ها و وزن آنها را به كمترين حد ممكن تقليل دهيد .( سايز چرخ دس۱

 كه بسختی قابل دسترسی هستند قرار ندهيد.  ( ظروف و اشيا را در جايگاههای بسته۴

 ( ظروف زباله و مواد دورريختنی را در پائين ترين سطح دسترسی قرار دهيد.3

 –سنگين محتوی غذای بيماران   چرخ دستی های  هل دادن و حمل –( برای محدود كردن دفعات كشيدن ۲

 لوازم نظافت و ... : –البسه 

 ( وزن و ابعاد چرخ دستی ها را به كمترين حد ممكن تقليل دهيدبطوريكه كه با كمترين نيرو به حركت درآيند.1

نوع ( از چرخ دستی هايی مجهز به چرخهای بزرگ كه اصطكاک كمتری ايجاد ميكنند استفاده كنيد اين 6

 روی موانع به راحتی حركت می نمايند.  چرخها

 ( در هنگام هل دادن چرخ دستی ها دسته آنرا در ارتفاع سينه نگهداريد7

دسته آنرا نگهداريد تا از وارد شدن ضربه و آسيب به دستها بخصوص انگشتها   ( در هنگام هل دادن چرخ دستی0

 جلوگيری شود.

 مانع باشد( كف بايد هميشه تميز و عاری از 0

 ( چرخ دستی را هل بدهيد آنرا نكشيد۱1

حمل بارهای حجيم و سنگين  –( استفاده های نابجا از چرخ دستی را ممنوع كنيد) مثل سواری گرفتن افراد ۱۱

 و...(

 ( برای حمل اشيای حجيم و يا سنگين حتما كمك بگيريد۱۴

 ابزار دستی : روشهای حذف مخاطرات ارگونوميکی هنگام كار با 

 بازو و شانه ها فشار بيش از حد وارد نكنيد . –( در زمان كار با ابزاردستی به مچ دست ۱

 ( از ابزار آالت مناسب كه بخوبی طراحی وساخته شده باشند استفاده كنيد۴

 ( دسته ابزار نبايد ليز و لغزنده باشد بلكه بايد بخوبی در دست جای گرفته و حمايت شود.3

نگشتان دست مچ دست نبايد در حالت خميده باشد بدين منظور بايد دسته ابزار حالت خميده ( در هنگام كار با ا۲

 داشته باشند مثل دم باريك و انبر دستی و نظاير اينها

 ( از ابزارهايی با حداقل وزن ممكن استفاده كنيد.1

 را با بكار بردن دسته ها يا دستكش( از ابزارهايی با حداقل ميزان ارتعاش استفاده كنيد يا ارتعاش وارده به دستها 6

 های عايق به حداقل برسانيد.
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 ( از دريل هايی با دسته خميده بجای دسته مستقيم استفاده كنيد.7

 روشهای حذف مخاطرات ارگونوميکی در هنگام استفاده ازلوازم نظافت عمومی :

 ( اشيا را محكم و با اعمال فشار در چنگ نگيريد ۱

 نبايد ليز و لغزنده باشد بلكه بايد بخوبی در دست جای گرفته و حمايت شود ( دسته جارو و تی ۴

هنگام تميز كردن اشياء بهتر است سطح كار در ارتفاع كمرباشد. هرگز روی سطح كار خم نشويد .)مثال برای  (3

اال اع آنرا بتميز كردن يك صندلی چرخدار آنرا روی يك سطح شيب دار قرار دهيد و يا برای مرتب كردن تخت ارتف

 بياوريد(

 ( هنگام زانو زدن زانو بند بپوشيد يا قطعه ای پارچه ضخيم و نرم زير زانوان خود قرار دهيد. ۲

 با دسته هايی كه در تمام جهات و زوايا قابليت چرخش دارند بكار بريد   ( حتی االمكان جاروهايی1

 استفاده كنيد ( برای دسترسی به اشيای باالی سر از نردبان يا چهارپايه6

( جارو زدن يا تی كشيدن را اگر به اين روش انجام دهيدكمتر خسته ميشويد : به سمت سطح بزرگتر جارو 7

خاكروبه را از تمام سطوح به يك سمت هدايت و در يك نقطه انباشته كنيد و در همانجا جمع آوری  –فشاردهيد 

 نمائيد .

 افت كف سالنها و راهروها و فضاهای بزرگ استفاده كنيد .( در صورت امكان از زمين شوی برقی برای نظ0

روش جارو كردن را   ( هرگز به روش تكراری كار نكنيد .هرچند وقت يكباربرای كاهش فشارهای وارده بر عضالت0

 تغيير دهيد

 خاک اندازها و ساير ابزارهای نظافت را به چرخ ترمز دار مجهز نمائيد. –( در صورن امكان سطلها ۱1

يا وظايف افراد را بصورت دوره ای عوض كنيد يا افراد را بصورت چرخشی   ( برای كاهش فشارهای ارگونوميكی۱۱

 در مشاغل مختلف بگماريد.

 ( در حين انجام نظافت از پوسچرهای نادرست مثل چرخيدن و خم شدن پرهيز كنيد.۱۴

 ( وسايل كار را بجای حمل با دست با چرخ دستی حمل كنيد.۱3

 طری های اسپری برای پاک كردن شيشه و ... مجهز به دسته خميده ارجحيت دارند.( ب۱۲

   ایمنی استفاده از مواد شيميایی رایج در بيمارستان

تعداد زيادی از مواد شيميايی موجود در بيمارستان ها ممكن است سمی و يا تحريك كننده سيستم های بدن  

ممكن است داروها يا  د ونعنوان گرد و غبار، بخارات يا گازها يا مايعات وجود داشته باش آنها ممكن است به  باشند،

د بدن را از طريق غذای آلوده يا نمواد شيميايی می توان  .قرار گيرنداستفاده  مورد و مواد ديگر برای اهداف درمانی

مسيرهای اصلی ورود از طريق   .آلوده كنندتصادفی سوزن برخورد سيگار، جذب از طريق پوست، استنشاق و يا با 
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عوارض نامطلوب  به طور مداوم منجر به بروز اين مواد قرار گرفتن در معرضهستند. یاستنشاق يا جذب پوست

  می شود. بهداشتی

  .دمواجهه با آنها می باشنكاركنان بيمارستان معموال در معرض  كه ليست تعدادی از مواد شيميایی سمی 

 در محيط بيمارستان

  مواد شيميایی  به طور بالقوه  كاركنان در معرض 

  تميز كردن و استریل عوامل   كارگران تامين مركزی ................ 

رژیم غذایی و كاركنان خانه داری  

..........  

  حشره كش ها، مواد شوینده، ضد عفونی كننده، حاللها 

  بافت و معرف fixatives   تکنسين آزمایشگاه ................ 

  حالل ها، حشره كش ها   داری و امکانات كارگران ......نگه 

  پرستاران ................................ 
عوامل ضد داروها، مواد ضد عفونی كننده ها، حالل ها،  

  سرطان

  عوامل بيهوشی   كاركنان اتاق عمل .................. 

  عفونی كنندهعوامل ضد سرطان، ضد    پزشکان ............................ 

  sterilantsضد عفونی كننده،    كارگران در اتاق روش تخصص .. 

  محلول اتانل  

 الكل غالت و..... -اتيل هيدروكسايد -اتيل هيدرات –رايج : الكل  اسامی

 درصد 71نام شيميائی : اتيل الكل 

 حالل و رقيق كننده  –گند زدائی   استفاده : موارد

 :حفاظت فردی

در محل استفاده يا نگهداری اين ماده بايد سيستم تهويه موضعی و عمومی ) اگزوزفن( همچنين  :حفاظت مهندسی

 سيستم چشم شوی و دوش ايمنی موجود باشد.

 استفاده از دستكش مناسب و مقاوم در برابر الكل :حفاظت از دستها

 از لباس كار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مايعات استفاده كنيد. :ت از پوستحفاظ
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درصورتی كه غلظت بخارات آن در محيط بحدی است كه تنفس ممكن نيست بايد از رسپيراتورهای  :حفاظت تنفسی

 استاندارد برای تامين اكسيژن مورد نياز استفاده نمود.

   ی معمولی يا داری قاب محافظ دورچشماستفاده از عينك ايمن :حفاظت از چشم ها

 مخاطرات:

م بشدت برای چش -حالت تخدير و خواب آلودگی در سيستم اعصاب مركزی ميكند   ايجاد :اثر برسالمتی انسان 

برای پوست نسبتا محرک است و باعث بروز تغييرات و  -محرک بوده و موجب تحريك دستگاه تنفسی ميشود

كبد و كليه ها آسيب  –قلب  –گردد. در تماسهای مزمن به سيستم اعصاب مركزی ناهنجاری در جنين انسان مي

 جدی وارد ميكند.

 شديدا قابل اشتعال است  :اثر بر محيط كار

 بهداشتی: -احتياطهای ایمنی 

دقيقه بشوئيد  ۱1پلكها را كامال از هم باز نگهداشته و چشمها را با مقادير زيادی آب به مدت حداقل  :تماس با چشم

. 

ت بمد  فورا لباسها ی آلوده را از تن خارج كرده به سرعت پوست را با مقادير زيادی آب و صابون :تماس با پوست

 ا آبكشی نمائيد .دقيقه بشوئيد قبل از استفاده مجدد از لباسها آنها ر ۱1حداقل 

فنجام آب يا شير بنوشانيد . اگر  ۴اگر هوشيار است به او  –فرد مسموم را وادار به استفراغ نكنيد :بلعيدن و خوردن

 فرد بيهوش است به او چيزی نخورانيد . درصورتی كه بدحال است اورابه پزشك برسانيد.

ع تنفس به او تنفس مصنوعی دهيد) دهان به دهان فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل كرده. در صورت قط :تنفس

باعث مسموميت فرد كمك دهنده ميشود( درصورتی كه تنفس با مشكل انجام ميشود به او اكسيژن وصل كرده و 

 اگر بهتر نشد او را به اورژانس برسانيد.

سوزی بايد از حفاظت ظروف نگهداری آن بايد در برابر حرارت دارای مقاومت كافی باشد. در مواقع آتش  :حريق

با هوا   كامل فردی و رسپيراتورتنفسی استاندارد استفاده نمود. بخارات آن حتی در دمای كمتر از نقطه اشتعال هم

از سمت ظروف نگهداری ميتواند به سمت منبع حرارت حركت كرده   مخلوط قابل اشتعال توليد ميكند. بخارات آن

 و موجب اتش سوزی در ظروف شوند.

گام وقوع حريق برروی ظروف محتوی آن آب سرد بپاشيد.برای اطفاء حريقهای كوچك از مواد شيميايی در هن

اسپری آی و فوم های مقاوم در برابر الكل استفاده نموده اما در آتش سوزی های بزرگ و وسيع  -CO۴گاز  -خشك

 سوزی ممكن است منفجر شوند.از جريان آب بصورت مستقيم استفاده نكنيد. ظروف محتوی آن در هنگام آتش 

 جابجائی ) دستی(و انبارداری :

حمل بايد در محيطی با تهويه مناسب صورت گيرد.درهنگام جابجائی ظروف محتوی مايع را در جای خود محكم 

 –پوست و لباس جلوگيری كرده  –از تماس ان با چشم  –مهار كرده بطوريكه امكان سقوط و ريزش نداشته باشند 

 -درب ظروف محتوی مايع كامال و محكم بسته باشد -انرا چه بصورت مايع چه بخار از ظروف خالی كنيد باقيمانده
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 -برش -ظروف محتوی مايع را تحت فشار-جرقه و حرارت ممانعت كنيد –با شعله   از تماس ظروف پر ويا خالی آن

 چكش كاری و سوراخ كردن قرارندهيد -لحيم كاری -جوشكاری

در محيطی خنك و خشك و دارای تهويه مناسب  –حرارت و جرقه نگهداری كنيد  -از شعلهدور  :انبارداری

اسيدكروميك و  -پراكسيدها -پركلراتها –دور از تركيبات ناسازگاری شامل مواد اكسيدكننده  -انبارنمائيد

 اسيدنيتريك نگهداری كنيد. درب ظروف محتوی مايع بايد هميشه كامال بسته باشد.

 دكونکس

 ضدعفونی كننده و گند زدائی   د استفاده :موار

 مخاطرات:

 :اثر برسالمتی انسان

باعث تحريك چشم شده و امكان آسيب و تخريب بافت قرنيه وجود دارد. در تماس با پوست باعث درد و قرمزی  

 پوست و در مواردی امكان سوختگی وجود دارد. بلعيدن آن خطرناک و باعث تحريك بافت مخاطی ميشود. 

 اثر بر محيط كار

 برخی از تركيبات الستيكی و روكشهای مصنوعی در محل كار ميشود  باعث تخريب

 بهداشتی: -احتياطهای ايمنی 

دقيقه بشوئيد در هنگام شستن  ۱1و به مدت حداقل   به سرعت چشمها را با مقادير زيادی آب :تماس با چشم

 تحريك و سوزش چشمها به پزشك مراجعه نمائيد. چشمها پلكها را باال نگهداريد در صورت ادامه يافتن

لباسهای آلوده به مايع را از تن خارج   پوست آلوده را با آب بشوئيد. سريعا  بسرعت و بطور كامل :تماس با پوست

 كرده و پوست راكامالبا آب بشوئيد . در صورت ادامه داشتن تحريك و سوزش پوست به پزشك مراجعه نمائيد.

بالفاصله به فرد مسموم مقادير زيادی آب بنوشانيد سپس او را به پزشك يا اورژانس رسانده و  :بلعيدن و خوردن

 .هرگز فرد مسموم را مجبور به استفراغ یا نوشيدن مایعات دیگری بجز آب نکنيد

 نگهداريد.  فرد مسموم را فورا به هوای آزاد برده و او را بيحركت و گرم :تنفس

اين ماده   ف حاوی محلول را از محيط در حال حريق خارج كرده و از تنفس بخاراتدر صورت امكان ظرو :حريق

 در حال سوختن پرهيز نمائيد.

 احتياط در زمان وقوع حادثه:

شبند پي –لباس  –از تجهيزات حفاظتی مناسب ) دستكش   در صورت تماس با مقادير زياد اين ماده :حفاظت فردی

 ماسك و...( استفاده كنيد. –

از ريخت و پاش آن جلوگيری كرده در محل نگهداری آن تهويه مناسب داشته باشيد .  :و نظافت  حفاظت محيطی

بطور مستقيم آنرا بداخل مجرای فاضالب جاری نكنيد .در كنار مواد جاذب نگهداری كرده و جنس ظروف نگهداری 

 آن از مواد غير قابل اشتعال نظير شيشه باشد.
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محل استفاده كنيد. دفع مقادير زائد يا تاريخ گذشته اين ماده بايد   برای پاكسازی  فشار آبدر صورت ريزش آن از 

 توسط مهندس محيط زيست و بر اساس قوانين و مقررات رايج كشور باشد.

 جابجائی ) دستی(و انبارداری :

لوگيری كنيد. جزو با احتياط حمل شود و از ريزش آن به محيط و تماس با چشم و پوست ج :جابجائی ) دستی(

 مواد خورنده برچسپ گذاری شود.

در محل خشك و خنك و دارای تهويه مناسب نگهداری كنيد. درب ظروف محتوی اين محلول بايد  :انبارداری

 هميشه كامال بسته باشد.

 روكش و پوششهای مصنوعی ورنگهای -رزين –كائوچوی مصنوعی  -برخی تركيبات پالستيكی از جمله الستيك

                                                                                                     پالستيكی را تخريب ميكند.

 حفاظت فردی:

 در هنگام كار با آن دستكش الستيكی يا پالستيكی ) مخصوص مواد شيميايی( بپوشيد. :حفاظت از دستها

 فظ مقاوم يا حفاظ صورت )شيلد( استفاده كنيد.از عينك محا :حفاظت از چشم ها

 لباس كاری بپوشيد كه پوست را در برابر پاشش آن محافظت نمايد. :حفاظت از پوست

 گازهای بيهوشی

گازهای بيهوشی زائد بخش كوچكی از گازهای بيهوشی می باشد كه از چرخه تنفسی بيماران بيهوش ، در طول 

اتاق عمل تراوش می كند . اين گازها همچنين ممكن است در هنگام برگشت انجام عمل بيهوشی به داخل فضای 

بيماران از حالت بيهوشی ، توسط عمل دم به فضا ی اتاق منتقل شود .گازهای بيهوشی شامل دو نوع نيتروز اكسايد 

ان و متوكسی و گازهای بيهوشی هالوژن دار همچون هالوتان ، ان فلوران ، ايزو فلوران ، دس فلوران ، سوو فلور

فلوران می باشد . گازهای بيهوشی هالوژن دار اغلب بصورت مخلوط با نيتروز اكسايد تهيه می شوند . نيتروز اكسايد 

                                                                                                                    و بعضی از گازهای بيهوشی هالوژن دار ميتوانند موجب ايجاد مخاطراتی در كاركنان بيمارستان شوند .

 چه كسانی با گازهای بيهوشی زائد در تماس هستند ؟ 

   :كاركنان بيمارستانی زير ممكن است در تماس با گازهای بيهوشی زائد باشند

متخصص های  ، بيهوشیتكنيسين های ،  تكنيسين های اتاق عمل ،پرستاران اتاق عمل،دندانپزشك ها 

 جراحان ،پرستاران اتاق ريكاوری ،ديگر پرسنل اتاق عمل،بيهوشی

  تماس با گازهای بيهوشی زائد چه اثرات بهداشتی را بهمراه دارد ؟

 اثرات تماس با غلظت های باال 

 :اثرات بهداشتی زير را بهمراه دارد –حتی برای زمانی كوتاه  –تماس با غلظت های باال ی گازهای بيهوشی زائد 

 ،و هماهنگی شكالتی در خصوص دستوراتم ،خواب آلودگی ،حالت تهوع ،تحريك پذيری خستگی،سردرد

 كليه بيماريهای كبدو
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 اثرات تماس با غلظت های كم 

كم ، هرچند بعضی از مطالهات ، گزارشی در خصوص اثرات بهداشتی نامطلوب تماس طوالنی مدت با غلظت های 

نداده است ، مطالعات زيادی نيز در خصوص وقوع سقط خودبخودی ، آسيب های ژنتيكی و سرطان در ميان كاركنان 

اتاق عمل گزارشاتی ارائه نمودند . همچنين مطالعاتی ديگر در زمينه سقط خودبخودی در زوجهای كارمند در 

براين نگرانی هائی در خصوص كاركنان در معرض معرض و نقص های مادرزادی در فرزندانشان ، گزارش كردند . بنا

 .             با اينگونه گازها وجود داشته و پيشنهادهائی در خصوص پيشگيری و كنترل تماس ارائه گرديده است

 عوامل روانی

 استرس شغلی

استرس شغلی يكی از نگرانی های دائم در مراكز مراقبت های بهداشتی است . مطالعات نشان ميدهد كه پرسنل 

مراقبت های بهداشتی بيش از ديگر مشاغل در معرض مخاطرات سايكولوژيك بوده و نرخ باالئی از افسردگی و 

، ديگر پيامد های استرس شغلی شامل اضطراب ناشی از استرس شغلی را دارا می باشند . عالوه بر روان پريشی 

در پی دارد. حال خستگی ، غيبت ، اقدام به ترک كار ، كاهش رضايت بيماران و بروز خطا در تشخيص و معالجه 

مشاغل مراقبت های بهداشتی بايد آگاهی كافی و باالئی از استرس و  با عنايت به اين موضوع می توان گفت

ب روانی ، نسبت به ديگر مشاغل داشته باشند .كاركنان مراقبت های بهداشتی در ارتباط آن با ميزان باالی اضطرا

معرض تعدادی از استرسورها ، از بار كاری باال ، فشارهای زمانی و فقدان وضوح نقش گرفته تا معامله با بيماريهای 

الئم جسمی و روانی ، عفونی و سخت و كمك به بيماران می باشند . همچنين استرسورها می توانند موجب بروز ع

  كه اين موضوع بخودی خود می تواند اهميت آن را مشخص نمايد. غيبت ، جابجائی و اختالالت پزشكی شود .

 علل استرس شغلی چيست ؟

پاسخ های :» استرس شغلی عبارتست از  NIOSH طبق تعريف انستيتو ملی ايمنی و بهداشت حرفه ای آمريكا

« . نيازهای شغلی با توانائی ها ، منابع يا نيازهای كارمند مطابقت ندارد حسی و جسمی مضر در زمانی كه 

 فاكتورهای محيط كار ) استرسور های شغلی ( كه می توانند موجب استرس شوند عبارتند از :

  فاكتورهای سازمانی ) ارتباط ميان فردی ضعيف ، شيوه های مديريتی غير منصفانه (

 یفاكتورهای اقتصادی و مال

 د بين كار ، نقش و مسئوليت ها نسبت به خانواده تضا

 پی آمد های پيشرفت شغلی و آموزشی ) فقدان فرصت برای رشد و ترقی (

 جو سازمانی فقير ) عدم الزام مديريت به ارزشهای درونی ، روش های ارتباطی غلط (

 استرسورهای رايج در مراكز مراقبت های بهداشتی شامل موارد زير می باشد :

 زان ناكافی شمار كاركنان مي
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 ساعت كاری طوالنی 

 نوبت كاری 

 ابهام نقش 

 تماس با مواد عفونی و خطرناک 

تنوع استرسورها در ميان مشاغل مراقبت های بهداشتی و حتی در درون مشاغل وابسته به نوع وظيفه انجام يافته 

 است. 

شده  باشند ، يافت های زير كه مرتبط با استرس میبطور كلی ، طی مطالعات انجام شده بر روی پرستاران ، فاكتور

 است :

 بار كاری باال 

 فشار زمانی ) كوتاه بودن زمان برای به پايان رساندن مطلوب وظيفه (

 فقدان حمايت اجتماعی در كار ) خصوصاً از سوی سوپروايزرها ، سرپرستارها و باالترين مقام مديريتی (

 تماس با بيماريهای عفونی 

 های ناشی از مجروح شدن توسط سوزن سرنگآسيب 

 تماس با خشونتها و تهديد های مرتبط با كار

 فقدان خواب كافی 

 ناسازگاری و ابهام نقش 

 كمبود پرسنل

 پيامدهای پيشرفت شغلی 

 سروكار داشتن با بيماران صعب العالج

 فاكتورهای مرتبط با استرس در ميان پزشكان عبارتند از :

 ساعت كاری طوالنی 

 حجم كار ی زياد

 سروكار داشتن با مرگ و افراد در حال فوت

 تضاد ميان فردی با ديگر پرسنل 

 تهديد ناشی از دادخواست به علت معالجه غلط

كيفيت خدمات ارائه شده از سوی بيمارستان جهت مراقبت از بيماران نيز در ايجاد استرس بر روی كاركنان 

موثر است . عقيده بر اين است كه سازمان ارائه كننده خدمات مراقبتی با كيفيت باال ممكن  مراقبت های بهداشتی

كاری باال اثر بگذارد ، به اين خاطر كه اينگونه خدمات احتماالً در  است در درک استرس ناشی از فشار شغلی و بار

 دسترسی به منابع و حمايتها ی بيشتر انعكاس ميابد .

 بهداشتی استرس شغلی چيست ؟ مضرات بالقوه تاثير

 استرس ممكن است با انواع عكس العمل های زير همراه باشد :
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 روانشناختی ) تحريك پذيری ، نارضايتی شغلی ، افسردگی (

 رفتاری ) مشكالت خواب ، غيبت (

 جسمی ) سردرد ، آشفتگی معده ، تغيرات فشار خون (

كار ( و منابع اجتماعی می توانند عكس العمل استرسورهای هرچند فاكتورهای شخصی ) استراتژی های تسلط به 

شغلی را تا چند درجه بهبود بخشند ، شرايط كاری می تواند نقش بزرگی را در قرار گرفتن كاركنان در ريسك 

  .پيشرفت مشكالت بهداشتی ، بازی نمايد

 چگونه می توان استرس را در محيط كار كنترل نمود ؟

اهش استرس شغلی ، رفع استرسورها بوسيله طراحی مجدد مشاغل و ايجاد تغييرات راه بسيار موثر برای ك

 ست . سازمانها بايد اقدامات پيشگيرانه زير را انجام دهند :ا سازمانی

 مطمئن شويد كه بار كاری متناسب با كاركنان ، توانائی ها و مقدوراتشان است .

 نقش و وظايف كاركنان بطور وضوح تعريف شود .

 فرصتی به كاركنان داده شود تا در تصميم گيری ها و امور موثر در شغلشان سهيم باشند .

 بهبود روابط .

 كاهش ابهام در پيشرفت و چشم انداز آينده شغلی .

 مهيا نمودن فرصتی برای تعامل اجتماعی در ميان كاركنان .

يم ت، اجرا شده است شامل : فرايندهای تيمیمداخله های سازمانی بسيار رايج كه در مراكز مراقبت های بهداشتی 

 های مراقبت های بهداشتی چند منظوره و مداخله های چند جزئی می باشد .

، فرصتی به پرسنل می دهد تا در تصميم گيری ها و امور  فرآیند تيمی یا روش های مشاركتی كاركنانالف( 

موثر در شغلشان مشاركت نمايند . خط مشی تيمی با طراحی مجدد سيستم های عرضه خدمات مراقبتی به 

بيماران يا آماده نمودن اينگونه خدمات ) مانند تيم پرستاری ( ، در بهبود رضايت شغلی و كاهش خطا ، غيبت و 

 ق بوده است .شغلی موف استرس

) مانند تركيبی از پزشكان ، پرستاران ، مديران ، دارو سازها ،  تيم مراقبت های بهداشتی چند منظورهب( 

روانشناس ها و .... ( بطور فزاينده در مراكز مراقبت های ابتدائی ، طوالنی مدت و اورژانس رايج شده است . تيم ها 

 بايد موارد زير را به انجام برسانند :

 ازه دهند تا خدمات بطور كارآمد و موثر و بدون كاهش كيفيت ارائه شود .اج

ذخيره نمودن زمان ) يك تيم می تواند فعاليت هايش را بطور همزمان اجرا نمايد ، بدين صورت كه يك كارمند نياز 

 دارد بطور متوالی آماده باشد (

 ترويج نوآوری از طريق تبادل نظرات .

 عات از طريق روشهائی كه بصورت فردی ممكن نيست .جمع آوری و تبادل اطال

 مبنای گسترده ای داشته و ممكن است شامل موارد زير باشد :مداخله های چند جزئی ج( 
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 ارزيابی ريسك .

 تكنيك های مداخله ای .

 آموزش .

 مداخالت استرس سازمانی موفق ، در چندین مورد اشتراك دارند :

 احل مداخله .درگير بودن كاركنان در كليه مر

 آماده نمودن كاركنان با صالحيت جهت توسعه ، اجرا و ارزيابی مداخالت .

 تعهد قابل توجه از سوی مديريت ارشد و تهيه نمودن توسط مديريت ميانی .

 يك فرهنگ سازمانی كه مداخالت استرس را حمايت كند .

 ارزيابی دوره ای مداخالت استرس .

 ت مديريت ( احتمال موفقيت اين مداخله وجود ندارد .بدون اين اجزاء ) خصوصاً حماي

 مداخله مدیریت استرس

مداخالت استرس شغلی می تواند بر روی هر يك از تغيرات سازمانی يا كارمند ، تمركز نمايد . مداخالت متمركز 

 شده بر روی كارمند اغلب شامل تكنيكهای مديريت استرس ، به شرح زير می باشد :

 استراتژی های تسلط بر كار .آموزش در خصوص 

 آرامش پيشرو .

 مديريت زمان .

 مهارتهای ميان فردی .

از  ، عبارتست شودكاهش استرس در ميان كاركنان مراقبت های بهداشتی  می تواند باعثاز ديگر انواع مداخله كه 

  : تسلط ابتكاری ، يا توسعه و كاربرد استراتژيهائی مانند تغيير در روش های كار يا پيشرفت مهارت توسط كاركنان

ست . مداخله های متمركز در محيط ا شغلی های هدف اين تكنيكها كمك به كاركنان در مواجه موثرتر با استرس

به همراه داشته است . هرچند مداخله های كاركنان می تواند  های كاری شكل های مختلفی از كاهش استرس را

به پرسنل در مواجهه موثرتر با استرس كمك كند ، اما آنها نمی توانند از منابع استرس زای محيط كار دوری نمايند 

هم م و بدين گونه ممكن است زمان زيادی را تلف كنند مداخله حمايتی بهداشت روانی نيز می تواند در رخدادهای

. به هرحال نكات علمی هر دو مداخله سازمانی و تمركز بر  بسيار موثر باشددر يك موسسه مراقبت های بهداشتی 

روی كارمند ، در كاهش استرس ميان كاركنان مراقبت های بهداشتی می تواند موفقيت آميز باشد . اگرچه مداخله 

اختيار می گذارد ( مقدم است ، مداخالتی كه تركيبی از سازمانی ) به اين خاطر كه آدرس منابع استرس زا را در 

اجزاء سازمانی و كاركنان باشد ممكن است گسترده ترين پژوهش را فراهم نموده و تركيبی از هردو مورد بهبود بلند 

 مدت و معالجه كوتاه مدت را ايجاد نمايد .
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 . مروری بر مخاطرات بيمارستان1

 ۱جدول شماره 

مخاطرات 

 فيزيكی
 اشعه يونيزان، اشعه ماوراء بنفش، اشعه مادون قرمز، ليزر، ارتعاش، صدا، سرما، گرما، نورنامناسب.

مخاطرات 

 شيميايی

داروهایستوتوكسيک،فرمالدئيد،متاكریالت،اتيلناكسيد،حالل،التکس،گازبيهوشی)اكسی

ناشی از دنيتروژن،   ایزوفلوران ، هالوتان(،فيوم جوشکاری،گرد و غبار، بخارات و ذرات 

 كوتر وليزر.

مخاطرات 

 ارگونيك

 حركات نامناسب كمر،حركات مكرركمر،ايستادن طوالنی،نشستن طوالنی،بلندكردن،

 حركات نامناسب و مكرراندام فوقانی،حمل اجسام،هل دادن، كشيدن.

مخاطرات 

 بيولوژيك
 پاتوژن های منتقله از راه خون و هوا)باكتری،ويروس،انگل(.

مخاطرات 

 سايكولوژيك
 شيفت كاری)چرخشی،ثابت،نامنظم(،خشونت،استرس.

مخاطرات 

 محيطی
 شرايط غيرايمن در محيط كار)سرخوردن، افتادن، سطوح ناهموار، ابزار نامناسب(.

 

  CCU. بخش 2

هايی است كه خدمات مراقبتی و درمانی ويژه های تخصصی در بيمارستاناز بخش های ويژهخش مراقبتب

، بيماران بطور باشد مخفف بخش مراقبت های قلبی می كه   (CCU) بخشسی سی يودر دهند. ارائه می

 شود.انجام می منظم و با كنترل ويژهها بصورت روز تحت پايش )مراقبت( قرار داشته و درمانای و شبانهلحظه

تجهيزات كامال پيشرفته و مانيتورينگ كامل سيستم قلب و عروق و تنفس توسط كادر مجرب و این بخش با 

كارآزموده اداره می شود . بيماران نيازمند به مراقبت های ويژه مانيتورينگ ، نظير آنژين صدری ، انفاركتوس 

وپالستی در اين بخش بستری می گردند و تحت مداوا و و نيز بيماران نيازمند مراقبت بعد از آنژي ميوكارد

 .جديدترين     پروتكل های درمانی قرار ميگيرند
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 یکیزيف كار

 لندب ، سقوط.شوندی م شامل رای مارستانيب كاركنان نيب غرامت مشمول اختالالت ازی مين ها،ی خودگ چيپ

 پوشش و نيسنگ ليوسا دادن هل مبلمان، و خواب تخت كردن جا به جا ، نيسنگ ليوسا و مارانيب كردن

 .باشندی م موثر اختالالت نيای فراوان در پا نامناسبی ها

 :باشدی م انجام قابل اختالالت نيا ازی ريشگيپی برا ريزی كنترل اقدامات

 رفتی ها محل. باشدی كافی فضای دارا ديبا افراد آمد و رفت ليوسا انتقالی برا  آمد و رفتی راهروها 

 . رودی م كار به ليوسا كردن انباری  برايی فضا عنوان به دينبا راهروها و آمد و

 استفادهشود لغزنده ريغ مواد از ساختمان كفی رو بر . 

 شود پاک بالفاصله كف بر شده ختهير مواد . 

 آموزش انكاركن به اجسام كردن بلند درستی ها كيتكنی اسكلت ،یعضالنی ها بيآس ازی ريشگيپی برا 

  شود داده

 قراری ورتص به ماريب از مراقبت زاتيتجه ونويزيتلو و،يراد ،يیروشنا به مربوطی موقتی كيالكتری كابلها 

 مخصوص مواد با اي شده متصل كف به مذكوری كابلها.دينمای ريشگيآمدپ و رفت مخاطرات از كه شود داده

 . شوند دهيپوش

 ی صندل ه،يپا چهار از.شود استفاده منيا نردبان از اند گرفته قرار باال سطح در كهی ليوسا بهی دسترسی برا

 . نشود استفاده نردبان نيگزيجا عنوان به جعبه اي

  شکستهی اياش و موانع

 باشندی م مارانيب مراقبتی ها بخش از شده گزارش عيشای ها بيآس از زينی پارگ وی خراش،كوفتگ 

 : باشدی م ريز برموارد مشتمل بهايآس گونه نيا ازی ريشگيپی برای كنترل اقدامات

 اتاقی فضا در آزادانه حركتی برا مبلمان كردن مرتب 

 استفاده عدم صورت در وكشوها درها داشتن نگه بسته 

 تخت ريز اي درون تخت ميتنظی ها دسته دادن قرار 

 باشد داشته صاف و گردی ها لبهی پرستاری ها ستگاهيا زيم. 

 ی اه شهيش دينبا ،كاركنان شودی آور جمع و شده جاروی خوب به بالفاصله ديبا شكستهی ها شهيش

 .ندينمای آور جمع دست با را شكسته
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 یکیالکتر زاتيتجه

 : درنيگ شيپ در را ريز اطاتياحت نندويبب آموزشی كيالكتر زاتيتجه از استفاده مورد در ديبا پرسنل

 آن از گريد كه ندينمای گذار عالمت را  وبيمع لهيووس داده گزارش فوراً را زاتيتجه كاركرد اختالل 

 . شود انداخته دور به اي شده ريتعم كهی تازمان نشود استفاده

 ،مانند مانز به رمتصليغی كيالكتر ليوسا بردن كار به از افراد ريسا و كنندگان مالقات ماران،يب پرسنل 

 .  شوند منع رهيغ و ويراد حمل، قابلی ترهايه پنكه، جوش، قهوه

 كوچكی ها آشپزخانه وی پرستاری ستگاههايا همه دری كيالكتر زاتيتجه چكی برا مدونی ا برنامه 

 . گردديی اجرا و نيتدو نيزم به متصل ريغی كيالكتر زاتيتجه و دهيد بيآسی كابلهايی شناسا جهت

 رنديگ قرار تخت ريز در ها كابل و شده متصل نيزم بهی كيالكتر ليوسای دارای ها تخت . 

 هب مارانيب توسط كه رهيغ و موی ها كن خشك مانندی كيالكتر ليوسا همه منظم چكی برای ا برنامه 

 .گردديی اجرا و نيشود،تدوی م آورده مارستانيب

 انآن در كامل شدن بسته و شدن محكم از و شدهی نيب بازی ا دوره و منظم  صورت به ويكرويما محفظه 

 .شود حاصل نانياطم

  مخاطرات ریسا

 : شودی م افتي مارانيب از  مراقبتی ها مكان در كه استی مخاطرات ريسا جهت ريزی ها العمل دستور

 شوندی گذار عالمتی خوب به رايی ايميش مواد ريسا و دهاياس . 

 شود استفادهی محافظت اقدامات وی فرد محافظت ليازوسا . 

 نيا در موجودی ها العمل ازدستوری عفون مارانيب از پزشكان و پرسنل توسط مارانيب از مراقبت هنگام در 

 .شود استفاده مورد

 شود گرفته نظر در مواجهه مجاز محدوده و ناشی از اشعه دستگاه های پرتابل گرافی موردتابش در . 

 وسایل و تجهيزات حفاظت فردی

 ترتيب پوشيدن وسايل حفاظت فردی

 (احتياطات استاندارد . شستن دست )مطابق با ۱
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 . پوشيدن گان۴

 ای سرھكاله يا محافظت مو. پوشيدن 3

 . ماسك۲

 . محافظ صورت يا عينك .1

 دستكش.6

 توصيه هایی در مورد استفاده از دستکش

 تماس با ترشحات و مواد دفعی بدن 

 تماس با پوست آسيب ديده و غشای مخاطی 

 وجود زخم يا ترک در پوست فرد مراقبت كننده 

 : دستكش بايد 

  آستين گان را بپوشاند. مچ 

 استفاده گردد. فقط يكبار 

  ده تعويض گردد. ھصورت پارگی و آلودگی قابل مشادر 

  هر بار انجام مراقبت از بيماری كه حامل ميكروارگانيسم هاست تعويض شود.بين 

  تقال ا شسته شود تا از انھاز استفاده و پيش از ارائه مراقبت به بيمار ديگر، بايدخارج و بالفاصله دستپس

 .حيط يا ساير بيماران جلوگيری شودميكرو ارگانيسم ها به م

 توصيه هایی در مورد استفاده از گان

 جهت پيشگيری از آلودگی لباس كاركنان با خون و مايعات بدن بيمار 

    حفاظتی فراهم می كند و بايد قبل از ورود به اتاق بيمار پوشيده شودسد 

  .گان بايد، يكبار مصرف و يا از جنس قابل شستشو باشد 

  آستين گان بايد بلند ومچ آن كش دار باشد. 

  فت نباشدھگان بايد يقه بسته باشد ) يقه باز و يقه( 

 تا زيرزانو باشد. اندازه گان بايد مناسب باشد و نواحی مورد نياز بدن را بپوشاند.)بلندی گان بايد 
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 يده شود.گان بايد ضد آب باشد و در غير اينصورت بايد يك پيش بند پالستيكی روی ان پوش 

 ده بالفاصله تعويض شود. ھدر صورت آلودگی قابل مشا 

  بهتر است بعد از استفاده گان را معدوم نمود . و يا اگر قابل شستشو است به طريق مناسبی بدون پراكنده شدن

 ا شسته شوند.ھآلودگی، به رختشويخانه فرستاده شده و سپس دست

 توصيه هایی در مورد استفاده از ماسک

 وگيری از استنشاق ذرات بزرگ معلق در هوا كه معموال از فواصل كوتاه انتقال می يابند يا ذرات كوچك برای جل

 كه می توانند در هوا معلق مانده و از فواصل طوالنی به آسانی منتقل شوند به كار می رود. 

  .تماس ميكروب ها را با غشای مخاطی دهان و بينی كم ميكند 

 اده می شود. يك ماسك فقط يكبار  استف 

 .اگر ماسك با اطراف گردن تماس يابد. هرگز نبايد برای استفاده مجدد آن را روی دهان و بينی آورد  

  .ماسك های جراحی ساخته شده از پارچه يا كاغذ برای محافظت از پاشيدن و ريختن ترشحات به كار می روند 

 ا سد موثر عليه ميكروارگانيسم ها هستندماسك های كاغذی با ماده مصنوعی جهت فيلتراسيون، يك مانع ي. 

 چشمی توصيه هایی در مورد استفاده از محافظهای

در مواقعی كه خطر آلودگی غشاهای مخاطی چشمها وجود دارد مثل ساكشن ترشحات حلق و تراشه و يا در كارهای 

بهترين وسايل برای اين تهاجمی كه امكان پاشيدن ترشحات وجود دارد به كار می روند. شيلد های تمام صورت 

 منظور به حساب می آيند.

 كفش و  توصيه هایی در مورد استفاده از كاله

 "در بخش های ويژه كه روشهای تهاجمی انتخابی انجام می شوند پرسنل بايد كاله يا روسری هايی بپوشند كه كامال

 موها را بپوشاند.

 تميز كردن باشند. پرسنل بايد كفش های اختصاصی بپوشند كه به راحتی قابل
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 تهیه و تنظیم: زهراطوقانی
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 دارو حجم و سرسوزن اندازه نظر از تزريق راهنمای

 

 سرسوزن اندازه
 (ml) تزريق قابل حجم

 محدود متوسط

 (ID)اينترادرمال
 ۴7يا۴6شماره

cm 01/1 
۱/1 ۱-11۱/1 

 (sc)پوستی زير
 ۴7يا۴1شماره

Cm 6/۱ – ۴1/۱ 
1/1 1/۱-1/1 

 (IM) عضالنی

 ميانی سرينی

 ۴3 تا ۴1 شماره

cm 1 /7-71/3 
۲-3 1-۱ 

 كوچك سرينی
 ۴3 تا ۴1 شماره

cm 1 /7-71/3 
۲-۱ 1-۱ 

 خارجی واستوس
 ۴1 تا ۴۴ شماره

cm 1 /۴-6/۱ 
۲-۱ 1-۱ 

 دلتوييد
 ۴1 تا ۴3 شماره

cm 1 /۴-6/۱ 
1/1 ۴-1/1 

 (IV)وريدی
 ۴3 تا ۱0 شماره

Cm71 /3-1/۴ 
۱1-۱ 

1/۱-1/1 

 صورت بيشتردر يا)

 (وريدی مداوم انفوزيون

 

 متر سانتی 6/۱-۴1/۱ سوزن سر با راSC تزريق درجه  01 زاويه با توان می متوسط جثه با فردی در: توجه

  .داد انجام

 )منبع : ايران فارما(

 زیرپوستی تزریق روش (SC): 

 سرسوزن مناسب آماده كنيد. داروی مورد نظر را در داخل سرنگی با .۱

محل مناسبی را برای تزريق انتخاب كنيد. درمورد تزريق های پشت سر هم هر بار محل جديدی را انتخاب  .۴

 كنيد.

 درپوش سوزن را برداريد. .3
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وارد كنيد.در فرد الغر پوست را درمحل تزريق 01در مورد فردی با جثه متوسط می توانيد سوزن را با زاويه  .۲

 وارد كنيد. ۲1ود باال بياوريد و سوزن را سريعا و با زاويه با دوانگشت خ

 قبل از تزريق ابتدا اقدام به آسپيراسيون كنيد تا از نبود خون در محل مطمئن شويد. .1

 سر سوزن را سريع خارج كنيد. .6

 محل تزريق را با استفاده از پنبه ضد عفونی شده به آرامی ماساژدهيد. .7

 هپارین زیرپوستی تزریق: 

 .بكشيدcm 6/۱-۴1/۱ اندازه و ۴1-۴7 شماره سوزن سر با سرنگی داخل به را هپارين .۱

 شايعی ميزان به ناف از متر سانتی 1 حداقل فاصله با و ايلياک های كرست بين شكم تحتانی قسمت از .۴

 . كنيد عوض را تزريق محل بار هر.شود می استفاده تزريق انجام جهت

 .كنيد تميز شده عفونی ضد پنبه با را تزريق محل ای دايره روش به .3

 .برداريد را سوزن درپوش .۲

 .گيرد قرار شكم سطح از باالتر متر سانتی ۴1/۱ اندازه به كه داريد نگه خود انگشتان با طوری را محل بافت .1

 . كنيد وارد درجه 01 زاويه با را سوزن سر .6

 .كنيد خون آسپيراسيون به اقدام ابتدا تزريق از قبل .7

 .سازيد خارج سريعا را سوزن سر كرده تزريق آرامی به را هپارين .0

 .دهيد ماساژ هرگز دهيد، فشار تزريق محل روی بر آرامی به را شده ضدعفونی پنبه .0

 عضالنی تزریق  (IM): 

 .بكشيد مناسب سرسوزن با سرنگی داخل به را دارو .۱

 .كنيد انتخاب را تزريق آناتوميك محل .۴

 .دهيد قرار مناسب وضعيتی در را بيمار .3

 .كنيد تميز شده عفونی ضد پنبه با را تزريق محل ای دايره روش به .۲

 .برداريد را سوزن درپوش .1

 .بكشيد انگشت دو بين محكم نسبتا را تزريق محل روی پوست .6

 . كنيد وارد درجه 01 زاويه با را سوزن سر .7

 .كنيد خون آسپيراسيون به اقدام ابتدا تزريق از قبل .0

 .كنيد خارج سريع را سوزن سر .0

 .دهيد ماساژ آرامی به را تزريق محل ، شده ضدعفونی پنبه از استفاده با .۱1

 مسير با  عضالنی تزریق Z: 

A-مسير با  عضالنی تزريق در Z گردد می انجام تزريق شود،سپس می كشيده سمت يك به پوست ،ابتدا. 
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B- گردد می دارو نشت از مانع روش اين.شود می ازاد ،پوست سوزن كردن خارج از پس. 

 وریدی راه ایجاد: 

A-نيدك شود،لمس استفاده انفوزيون برای است قرار كه ببنديد،وريدی مناسب محل در را تورنيكه ابتدا. 

B- كنيد عفونی ضد ای دايره روش به را پوست الكل پنبه از استفاده با. 

C-به.كنيد داخل وريد به پوست ازطريق را سوزن ، دارد ۲1 زاويه پوست با سوزن درحاليكه و مايل صورت به 

 داخل)جلو به را سوزن كرديد، مشاهده سرنگ داخل در را خون اينكه محض به و كرده كم را زاويه آرامی

 .كنيد ثابت محل در را سوزن سر و كرده باز را تورنيكه. برانيد( وريد

 وریدی تزریق محل عوارض: 

 فلبيت انفيلتراسيون ارزيابی

 قرمز بيرنگ رنگ

 داغ تا گرم سرد تا خنك دما

 شكل طنابی وريد ای دايره تورم

 بله معموال ، بله درد

 كند مختصر يا تغيير بدون شده متوقف يا كند انفوزيون سرعت

 پرستاری های فعاليت

 هب پروكسيمال تورنيكه * بستن 

 ادامه درصورت) تزريق محل

 دهنده نشان انفوزيون جريان

 (است انفيلتراسيون

 محلول حاوی ظرف آوردن * پايين

 خون برگشت درصورت) انفوزيون

 (ست داخل به

 IV تزريق * قطع

 تزريق مسئول گروه به * اطالع
IV 

 نگهداشتن باال و گرم * كمپرس

 عضو

 گروه به اطالع و IV تزريق * قطع

 محلول به توجهIV تزريق مسئول

 مديازپا نظير) كننده تحريك های

 (KCL كفلين، ،

 حركت بی و ،باال گرم * كمپرس

 عضو نگهداشتن

 

 (محيطی وريد) وريدی( PUSH) سريع تزريق

 .بكشيد سرنگ داخل به را دارو -۱

 .دهيد انجام شده تعيين باسرعت راIV تزريق -۴
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 نرمال۱ML حاوی كه سرنگی با تزريق از بعد و قبل.است متناوب انفوزيون ست دارای بيمار كه درصورتی -3

 شست ، منابع از بعضی در ، شويد مطمئن مسير بودن باز از و دهيد شو و شست را تزريق مسير ، است سالين

 از پس( سالين نرمال ML يك در هپارين واحد ۱1 -۱11 حاوی)هپارين محلول۱ML با تزريق ست شوی و

 .است شده توصيه ات وريدی تزريق اتمام

 اتونلی زیرپوستی كاتتر با مركزی ورید ازطریق) داروها وریدی سریع تزریق*

 :(دار

 ردمو در كه آنچه همانند دارو تزريق نحوه ، است متصل وريدی مداوم انفوزيون محلول بيمار به كه درصورتی

 هب مركزی وريد طريق از داروها متناوب تجويز روش نيز صورت اين غير در. باشد می شده ذكر محيطی وريد

 :شود رعايت زير نكات است الزم فقط ، است صورت همان

 طريق از مركزی وريد كاتتر كه درصورتی.دهيد شو و شست سالين نرمال 1ML-۴ با را انفوزيون ست ابتدا -۱

 وارد بيشتری فشار كوچكتر سرنگ  زيرا دهيد انجام۱1ML-1 باسرنگ را كار اين باشد، شده گذاشته محيط

 .دارد وجود كاتتر آسيب احتمال و كند می

 .كنيد تزريق تعيين شده مدت در را دارو -۴

 .دهيد شو شست سالين نرمال1ML-۴ با را انفوزيون ست مجددا ، دارو تزريق اتمام از پس -3

 انفوزيون ست وارد(  سالين نرمال ML هر در هپارين واحد ۱11 حاوی)هپارين محلول 1ML-۴ سپس -۲

   كنيد

 محل در ست جاگذاری با مركزی ورید طریق از) داروها وریدی سریع تزریق*

 : (مركزی ورید

 يطیمح وريد همانند دارو تزريق نحوه ، است شده متصل وريدی مداوم انفوزيون محلول بيمار به كه صورتی در

 :  نيست وريدی مداوم انفوزيون محلول واجد بيمار كه مواردی و در است مركزی وريد های ست ساير يا

 .كنيد استفاده است وصل ای لوله به كه( Huber) قائمه زاويه با سوزن سر از -۱

 .دهيد شستشو(1ml/min) آرامی به سالين نرمال ۱1mlبا را ست -۴

 .كنيد تزريق را دارو -3

 .دهيد شستشو سالين نرمال ۱1ml با را انفوزيون ست ، دارو تزريق اتمام از پس -۲

 شستشو(سالين نرمال ml هر در هپارين واحد ۱11 حاوی) هپارين محلول ۱1ml-1 با را انفوزيون ست -1

 .دهيد
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 :صحيح دارو دهی

 : فرمایيد رعایت را زیر اقدامات بيمار به صحيح داروی دادن منظور به

 كارت در مندرج داروی صحت از اطمينان كسب منظور به بيمار به جديد داروی دوز اولين دادن هنگام در -۱

 .كنيد كنترل بيمار دارويی دستور با را دارو الزاميست ، دارويی كاردكس/  دارويی

 كنترل دارويی كارت ، كاردكس در مندرج بيمار دارويی دستور با زير مرحله سه در را دارويی برچسب -۴

 .نماييد

 دارو نمودن آماده و چيدن و دارويی قفسه از دارو برداشتن زمان در 

 بيمار به دارو دادن از قبل 

 بيمار به دارو هنگام دادن در و بيمار بالين در  

 :نماييد شناسايی را صحيح ، بيمارزير  دو روش حداقل از استفاده با -3

 بيمار از خانوادگی نام و نام پرسش  

 بيماران شناسايی باند 

 درمانی كادر توسط شناسايی 

 .نشود استفاده بيمار شناسايی برای اتاق شماره و تخت شماره از هيچگاه شود می يادآوری -۲

 :است ضروری بيمار به صحيح داروی تجويز از اطمينان منظور به زير  های استاندارد رعايت -1

 تزريق برای داروی نمودن آماده 

 نماييد كنترل بيمار مشخصات با را دارويی نسخه. 

 نماييد آماده ، است مزاحمت بدون و خلوت و تميز كه بخش درمان اتاق در دارورا. 

 غشتهآ پنبه سوآپ استريل، حالل ، ها سرنگ ، تزريق ويال/ آمپول عفونت كنترل موازين رعايت منظور به 

 .دهيد قرار دارو مخصوص و تميز سينی يك در را %71الكل به

 ندیب بسته و دارو آمپول/  ويال جداره به آسيب هرگونه يا و كريستال وجود ، شفافيت دارو، انقضاء تاريخ 

 .نماييد كنترل را( يخچال از خارج مثال برای) دارو قبلی نگهداری ،شرايط آنها

 شود پيشگيری مشابه داروهای در اشتباه از تا كنيد مطالعه دقت با داروهارا برچسب. 

 ببرچس روی بر مندرج اطالعات با را تجويز سرعت و انفوزيون مايع استريل، حالل نوع ، دوز ، فرموالسيون 

 .نماييد كنترل مغايرتی هرگونه وجود جهت به آمپول/  ويال

 نماييد سوال دارويی شده شناخته حساسيت و آلرژی هرگونه وجود لحاظ به بيمار از. 
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 جهت دارو محلول حجم دارد قرار بيمارستان پرخطر داروهای ليست در تجويز مورد داروی كه صورتی در 

 خود شرايط واجد همكاران از ديگر يكی از و نوشته را شده محاسبه مورد.  نماييد محاسبه را تجويزی دوز

 .نمايد محاسبه را آن كه نماييد درخواست

 نماييد تهيه برچسب دارو برای. 

 است ذيل مشخصات شامل دارو  برچسب: 

 دارو نام 

 دارو دوز 

 تجويز راه 

 نهايی حجم و حالل 

 بيمار نام 

 انقضاء زمان و تاريخ 

 روش با يا و شسته را ها دست hand rub  نماييد تميز. 

 نماييد دست به را مصرف يكبار دستكش. 

 نماييد تميز را سينی سطح %71 الكل به آغشته پنبه سوآپ از استفاده با  

 يازن مورد اندازه به مقطر آب از حالل عنوان به باشد می پودر صورت به دارويی ويال محتوی كه صورتی در 

 .پرهيز كنيد حالل عنوان به ليتری يك يا نيم فيزيولوژی های سرم از استفاده از و كنيد استفاده

 يدنكش از قبل ، كامل شدن مخلوط جهت است سوسپانسيون صورت به دارويی آمپول/  ويال كه صورتی در 

 .بدهيد تكان آرامی به را ويال/ آمپول سرنگ داخل به آن محتوی

 كنيد عوض را سرسوزن؛  سرنگ هواگيری از بعد بيمار به تزريق جهت. 

 می هاضاف سرم به كه دارويی حجم و شود اضافه سرم به دارو است نياز بيمار به تزريق برای كه صورتی در 

 ليتردرمورد ميلی ۱11 و ليتری نيم سرم مورد در ليتر ميلی 11) است سرم مايع اوليه مقدار %۱1 از بيش شود

 كي توسط نظر مورد داروی باحجم مطابق ضروريست سرم به دارو نمودن اضافه از قبل ليتری يك سرم يك

 .(شود تخليه سرم از مايع استريل سرسوزن و سرنگ

 محلول يا و سرنگ در شده كشيده داروی هيچگاه)  .بچسبانيد را دارويی سرم يا  و دارو شده تهيه برچسب

 .(ننماييد رها صحيح دارويی برچسب بدون را انفوزيون برای آماده دارويی سرم

 حداقل را سرم ظرف سوزن سر خروج از پس.  نماييد تزريق آن داخل بهنقطه مركزی سر سرم  از را دارو 

 .شويد مطمئن دارو كامل شدن مخلوط تااز نماييد معكوس آرامی به بار 1
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 قتزري و نمودن آماده بين زمانی فاصله باشد، می تزريق آماده دارو چندين كه صورتی در شود می آور ياد 

 دارای دارويی محلول حاوی های سرنگ و انفوزيون های محلول ضروريست باشد، موجود كه است مجاز دارو

  باشند مناسب برچسب

 را سرم جريان ، نماييد اضافه انفوزيون حال در ای شيشه های سرم به را دارويی داريد قصد كه صورتی در 

 ، شده مخلوط آن با دارو كامال تا دهيد تكان ماليمت با را سرم دارو، ظرف نمودن اضافه از پس و نموده قطع

 آن روی بر نموده، بررسی الزم ذرات وجود و مرتبط غير رنگ تغيير ، كدورت هرگونه لحاظ از را محلول

 .بزنيد را دارو برچسب

 نمایيد كنترل را زیر موارد بيمار به دارو تجویز از قبل: 

 معالج پزشك امضاء  

 دارو ژنريك نام 

 دارو تجويز دفعات و دوز 

 آلرژی وجود نظر از بيمار بررسی 

 نماييد كنترل نيز را زير موارد نياز صورت در : 

 دارو فرموالسيون و تجاری نام 

 بيمار برای انفوزيون آماده نهايی دارويی محلول يا و سرنگ در دارو كلی ميزان و غلظت 

 انفوزيون محلول و حالل حجم و نام 

 تجويز مدت طول و ميزان 

 نهايی محلول انقضاء زمان 

 سال ۱6 از كمتر بيماران وزن و سن 

 دارويی دستور بازنگری تاريخ  

 ازني صورت در جملهاز) دهيد قرار دردسترس را نياز مورد موارد و وسايل كليه بيمار به دارو تجويز از قبل 

 (تزريق محل عروقی داخل شوی و شست برای مقطر آب

 و نماييد حاصل اطمينان عروقی داخل وسيله مناسب كارايی و سالمت از وريدی داروی تجوير درهنگام 

 فادهاست با رگ شوی و شست به اقدام وريدی داروی  دو تزريق مابين يا  دارو وريدی تزريق از بعد و قبل فورا

 .نماييد مقطر آب از

 كنيد ثبت بيمار پرونده در را دارويی ناخواسته واكنش هرگونه بروز. 

 يك از هرگز شود می آوری ياد .كنيد دفع  مناسب صورت به را شده مصرف  وسايل تزريق اتمام از بعد 

 .دباش شده قيد دارو سازنده كارخانه برچسب در كه صورتی در ننماييدمگر استفاده دوبار ويال  يا و آمپول
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 طعق يا  و قبلی سرم.  نماييد بررسی التهاب و عفونت ، نشت عالئم وجود نظر از را آنژيوكت ورود موضع 

  .نماييد قطره تنظيم پزشك دستور اساس بر و وصل مجددا را بيمار شده
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