


عفونتهای بیمارستانی و احتیاطات
استاندارد

با ( ع)ان امام رضاسوپروایزر آموزشی بیمارست:دفتر پرستاری:تهیه و تنظیم
همکاری سوپروایزرکنترل عفونت



عفونت بيمارستاني
ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان72يا 48
)عفونت هاي زخم جراحي% 50تا 25)روز پس از ترخيص بيمار  30تا10

(( Implantپس از اعمال جراحي کارگذاري جسم خارجي  يكسال
در  زمان  پذيرش  وجود  نداشته  باشد
.در دوره  نهفتگي   قرار  نداشته  باشد

.سازندعفونت هاي بيمارستاني مي توانند عالوه بر بيماران، كاركنان و عيادت كنندگان را نيز مبتال  مي



ه عنوان  شامل وسایل یا مواد مختلفی است که می توانند ب:وسایل بیجان 
راه انتقال یا مخزن یا منبع عفونت عمل کنند ،مانند وسایل آلوده



.هر يك از اعضاي بدن انسان مي تواند در بيمارستان، دچار عفونت گردد
.

شايع  ترين    %         42عفونت ادراري    

ترينكشنده%       20تا 15پنوموني       

%24عفونت زخم         

%10تا 5باكتريمي          







اهميت عفونت بيمارستاني

:مي باشنداهميتحائزجنبهچندازبيمارستانيعفونت هاي

بيمارانناخوشيوميرومرگ

بيمارستاندربيمارانبستريمدتطولافزايش

درمانيوتشخيصياقداماتبيماران،اقامتشدنطوالنيازناشيهايهزينهافزايش



عفونت ادراري عالمت دار
تب، تكرر، فوريت ادراري، سوزش ادرار يا حساسيت ناحيه سوپراپوبيك  

+
هزار ميكروب در هر سي سي ادرار 100≥  کشت ادرار مثبت  

يا
تست نوار ادراري مثبت

پيوري مثبت

اسمير مثبت

ادرارccدر هر 100دو نمونه کشت ادرار مثبت با يك ارگانيسم با کلوني

ادرار بعد از شروع درمانccدر هر 100000≤ يك نمونه کشت ادرار باکلوني 

تشخيص باليني پزشك

.درمان مناسب توسط پزشك





باكتريوري بدون عالمت

کلوني در هر ميلي ليتر ادرار و حداکثر 100000کشت ادرار مثبت با شمارش معادل يا بيشتر از 
است، جدا دو نوع ارگانيسم از نمونه ادرار بيماري که کاتتر  ادراري داشته ولي فاقد عالمت باليني

.شود

در هر ميلي ليتر ادرار و 100000وجود دو کشت ادرار با شمارش کلوني معادل يا بيشتر از 
روز گذشته کاتتر  ادراري نداشته و فاقد عالمت 7جداشدن همان ارگانيسم در بيماري که طي 

.باليني است







پنوموني
وجود رال يا ماتيته حين دق کردن قفسه سينه 

يا
CXRپيدايش ارتشاح ريوي، تراکم، حفره يا مايع پلور جديد در •

+
پيدايش خلط چرکي جديد،1

کشت خون مثبت،

.کشت خلط مثبت  ترانس تراکئال، نمونه بيوپسي يا شستشوي برونش3









عفونت محل عمل جراحي 

(Surgical Site Infection : SSI  )



عفونت سطحي ناشي از برش جراحي
Superficial Incisional SSI

روز بعد از عمل جراحي 30عفونت طي 

+
درگيري پوست وبافت زير پوستي 

+
خروج ترشح چرکي 

اسمير وکشت مثبت 1

تورم ،گرمي ،قرمزي،درد4

تشخيص پزشك



عفونت عمقي ناشي از برش جراحي
Deep incisional SSI

يكسال بعد از گذاشتن ايمپلنتياروز بعد از عمل جراحي  30عفونت طي 

+
(فاسيا و اليه هاي عضالني )درگيري بافت هاي عمقي 

+
خروج ترشح چرکي 

بازشدن خودبخودي يا عمدي هنگام تب ،درد 1

رويت عفونت در جراحي مجدد  يا بررسي راديولوژي  يا  هيستوپاتولوژي4

تشخيص پزشك



عفونت عمل جراحي عضو 
Organ/space SSI

يكسال بعد از گذاشتن ايمپلنتياروز بعد از عمل جراحي  30عفونت طي 

+
عفونت هر قسمتي که دستكاري جراحي شده  

+

.خروج ترشح چرکي از درن

اسمير وکشت مثبت 1

رويت عفونت در جراحي مجدد  يا  بررسي راديولوژي  يا  هيستوپاتولوژي4

تشخيص پزشك  



عفونت دستگاه گردش خون
(Bloodstream infection : BSI  )

تب ، هيپوتانسيون ، اليگوري 

+
عدم وجود عفونت واضح در محلي ديگر

 +
.شروع درمان سپسيس توسط پزشك





ميكروارگانيسمهايمسببعفونتهاي
بيمارستاني

ك و اپيدميك ميكروارگانيسم هاي متفاوتي مي توانند باعث بروز عفونت بيمارستاني به صورت اندمي
:گردند که تابع شرايطي زير مي باشند 

بيماري زمينه اي 

استفاده از وسايل تهاجمي

مصرف قبلي آنتي بيوتيك 



در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني  

موارد باکتري هاي هوازي% 87

موارد باکتري هاي بي هوازي% 3

موارد قارچ ها% 9

.  موارد ساير انواع ويروس ها و انگل ها% 1



شايع ترين عامل

E. Coliادراريدستگاهعفونت

جراحيزخمعفونتآرئوساستافيلوكوك

پنومونیآئروژينوزاپسودومونا
آرئوساستافيلوكوك

اوليهباكتريميمثبتگرمکوكسيهاي





هدف اصلي برنامه کنترل عفونت
بيمارستانيعفونتاكتسابخطركاهش

كنندگانعيادتوبيمارستانكاركنانبيماران،ازمحافظت

بيمارستانيعفونتكنترلكميته

(Infection Control Committee)



کميته کنترل عفونت بيمارستاني  
Infection Control Committee

:ازعبارتندكميتهايناعضاي

بيمارستانرئيسيامدير

اپيدميولوژيستياعفونتكنترلپزشك

عفونتكنترلپرستار

آزمايشگاهيعلوممتخصصيابالينيميكروبيولوژيست

پرستاريمدير



احتیاطات استاندارد



دستكش
نگام دست زدن به خون، مایعات، ترشحات، مواد دفعی بدن بیمار، وسایل آلوده و در زمان ھ

.  اجمی عروقی باید دستكش تمیز پوشیدھخونگیري و سایر اقدامات ت

.قبل از تماس با مخاطها و پوست آسیب دیده باید دستكش تمیز پوشید

واصل اگر براي یك بیمار کارهاي مختلف و اقدامات تهاجمی صورت میگیرد دستكش ها باید در ف
.  انجام این امور تعویض شوند

مچنین بعد از تماس با ماده اي که ممكن است حاوي غلظت زیاد میكروارگانیسم باشد، ھ
. دستكشها باید تعویض گردند

ل از بالفاصله پس از استفاده از دستكش، قبل از دست زدن به سطوح و وسایل غیرآلوده و قب
.تماس با بیمار دیگر، باید دستكشها را از دستها خارج نمود



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

ود پاشیده شدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی وج
.دارد باید از ماسك و محافظ صورت یا چشم استفاده نمود



گان
ز اي تهاجمی یا فعالیتهاي مراقبت اھحین انجام کار

بیمار که احتمال پاشیده شدن خون، مایعات بدن،  
ترشحات و مواد دفعی وجود دارد، به منظور محافظت 

باید  از پوست و جلوگیري از کثیف و آلوده شدن لباس
.گان پوشید



تجهیزات و وسایل مراقبت از بیمار
ه جمع آوري و انتقال تجهیزات و وسایل مراقبت از بیمار ک
با خون، مایعات بدن، ترشحات و یا مواد دفعی آلوده شده

اند
سیب وسایلی که قابل استفاده مجدد هستند و با پوست آ

دیده، خون، مایعات بدن، یا مخاطات در تماس بوده اند، 
اي باید قبل از استفاده براي بیمار دیگر، با ماده گندزد

ز کردن قبل از تمی. مناسب بیمارستانی، پاك و تمیز شوند
ا  کامل این وسایل، نباید آنها را در اتاق بیماران دیگر ی

.مناطق تمیز دیگر، قرار داد



هر نوع وسیله مراقبت از بیمار که از بخشهاي 
مختلف جهت تعمیر یا سرویس فرستاده شده  

ی  است، باید با ماده گندزداي مناسب بیمارستان
پاك شود



ملحفه
اي جمع آوري و انتقال ملحفه آلوده به خون، مایعات بدن، ترشحات، یا مواد دفعی باید به گونه

یماران و باشد که از مواجه با پوست یا مخاط، آلودگی لباس و انتقال میكروارگانیسمها به سایر ب
.دادرگز نباید ملحفه کثیف را روي زمین یا سطوح تمیز قرارھ. محیط جلوگیري به عمل آید



راه سالمت شغلی و پاتوژنهاي منتقله از
خون

به منظور جلوگیري از آسیب دیدگی حین جمع آوري و 
سیار  انتقال سوزن، اسكالپل و سایر وسایل نوك تیز باید ب

احتیاط نمود و فورا آنهارا در داخل ظروف مخصوص اشیاي 
.  نوك تیز قرار داد

رگز نباید سرپوش سوزنهارا مجددا روي سوزنهاي مصرف ھ
ا  یچ روشی که باعث شود نوك سوزن یھشده قرار داد یا از 

. رداشیاي تیز به طرف بدن  قرار گیرد نباید استفاده ک



بار  نباید با دست، سوزن مصرف شده را از سرنگ یك
.  مصرف جدا نمود

سوزن مصرف شده را نباید با دست خم  کرد، آن را 
.نباید شكست یا دستكاري نمود



پرسنل  ، Bبه منظور جلوگیري از ابتال به هپاتیت 
.  را تزریق نمایند Bپاتیت ھپزشكی واکسن 

وه در صورت پاشیده شدن خون، یا سایر مواد بالق
ان یا سایر مخاطهاي ھعفونی به مخاط چشم، د

به  بدن و یا فرو رفتن سوزن یا اشیاي نوك تیز
.بدن، مواجهه باید گزارش شود



Hand washing is the key to Control 
of Infection





شستن دستها(1
رشحات،  دستها باید بالفاصله پس از دست زدن به خون، مایعات بدن، ت

مواد دفعی و وسایل آلوده، بدون در نظر گرفتن این نكته که از 
.  دستكش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند

پس از در آوردن دستكش از دست، در فواصل تماس با بیماران و 
ا باید شسته شوند تا از انتقال  ھدرسایر موارد الزم، دست

ي به عمل میكروارگانیسمهابه سایر بیماران، کارکنان یا محیط جلوگیر
.  آید

گیرد، اي مختلف صورت میھاگر براي یك بیمار اقدامات تهاجمی یا کار
به در فواصل این امور دستهاباید شسته شوند تا از انتقال آلودگی

.قسمتهاي مختلف بدن بیمارجلوگیري شود



Hand Hygiene
HANDWASHINGIS THE SINGLE MOST IMPORTANT 

MEASURE FOR PREVENTING INFECTION.



Effective Hand washing Wet hands: Tepid water: Apply soap: 
Cover all surfaces of the hands: Rub for 10-15 secs: Rinse 
thoroughly and dry with good quality paper towels



از شستن دستهابه تنهایی مهمترین راه پیشگیري
ا ھستشستن د. عفونتهاي بیمارستانی به شمار می آید 

روبی  می تواند توسط صابونهاي معمولی یاانواع ضدمیك
اي معمولی و ھشستن دست با صابون. صورت گیرد

وست آبكشی باعث می شود تا میكروارگانیسمهااز روي پ
والت شستن دست با محص(. روش مكانیكی)زدوده شوند 

ضد میكروبی باعث کشته شدن 
د  میكروارگانیسمهایامهاررشد آنها می گردد که به آن ض

.عفونی کردن گویند



یم یا اي مقھپوست دست کارکنان پزشكی داراي میكروارگانیسم
ه اي مقیم پوست در الیھاکثر میكروب. ثابت و انواع موقت است

اي  ھا در الیه ھآن% 20تا 10اي سطحی قرار دارند ولی حدود ھ
ا با  ھتعمقی اپیدرم قرار دارندکه ممكن است بدنبال شستشوي دس

اي معمولی پاك نشوند ولی معموال بوسیله مواد ضد ھصابون
ا با  ھتشستن دس. ار میگرددھمیكروبی، کشته شده یا رشدشان م

د  ھاي موقتی پوست خواھصابون معمولی باعث زدودن میكروب
(.ثانیه 30تا 20سی سی و مدت زمان 3-5میزان محلول )شد



اندیكاسیونهاي شستن دست

ا از دستھپس از خارج کردن دستكش(1

در شروع شیفت کاري (2

ا، پس از عطسه کردن، سرفهھنگام آلوده شدن دستھ(3

در فواصل تماس با بیماران (4

اي بیماران ھیه داروھقبل از ت(5

اجمیھقبل از انجام اقدامات ت(6

قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید سیستم ایمنی( 7

قبل و بعد از تماس با زخم (8

قبل از غذا خوردن(9

دازه اي بیماریزا وجود دارد مانند ظروف انھا با میكروبھبعد از دست زدن به اشیایی که احتمال آلودگی آن(10
گیري ادرار بیماران و وسایل جمع آوري ترشحات بدن بیماران 

ولوژي ایی که از لحاظ اپیدمیھپس از مراقبت از بیماران دچار عفونت یا بیمارانی که احتمال دارد با میكروب(11
اي مقاوم به چند نوع آنتی بیوتیكھمیت خاصی دارندکلونیزه شده باشند مانند باکتريھا



روشهاي دست شستن

ا به روش معمول یا روتینھشستن دست(1
ا به وسیله مواد ضد ھشستن دست(2

میكروبی یا ضد عفونی کننده 
ا بدون استفاده از آبھشستن دست(3







ته ایزوله یعنی جدا سازی که دو دس: رعایت ایزوالسیون 
می باشد 

رايناتاقد...(مثلشيمیدرمانی،پيوندو)ايزولهمعکوسکهبيمارانیکهسيستمايمنیضعيفدارند(الف
.قراردادهمیشوندتاازمحيطآلودهبيمارستان،بيمارینگيرند

کهمثلسلويروسیزونای( air bornهوايی)ايزولهتنفسی–ايزولهمستقيمکهخودسهدستهمیباشد(ب
اهمراهواردمنتشر،سرخکبايديکبيماردريکاتاقباشدودرباتاقبيمارهميشهبستهباشدواگرپرسنلب

نبودمیتوانازيکماسکسادهودواليهگازداخل N95داشتهباشداگرماسک N95اتاقمیشودبايدماسک
.آناستفادهگردد

Drupletايزولهقطرهای- بيماریاز...پنومونی،(تبکريمهکنگو ( CCHF-H1N1مثلبيماریآنفوالنزا :
متراستدوبيماربابيماری2تا1/5منتقلمیشودبردترشحات...(سرفه،عطسه،)طريقترشحات

اگرپرسنلاقدامیبرایبيمارانجاممیدهندکه.مترمیتواندباشد2مشترکدريکاتاقبافاصلهبيشتراز
.کنداستفاده(ماسک،گان،عينک،دستکش)مترباشدبايدکليهوسايلحفاظتفردی2فاصلهآنهاکمتراز

از E,Aهپاتيت GEمثلبيماريهایقارچیپوستی،زخمعفونی،اسهالواستفراغ Contactايزولهتماسی-
شاستمهمترينوسيلهحفاظتفردیدراينقسمتدستک.طريقتماسمستقيمباقسمتآلودهمنتقلمیشود

(**بيماریکروناهمهمواردايزولهجزءايزولهمعکوسیراشاملمیشود**



نی؟ رعایت نکات تزریقات ایمن و سالم یع

نهيعنیزمانیبرایبيمارتزريقیانجاممیشود
رسنلآسيبپرسنلآسيبببينندنهبيماربرایاينکهپ

رارعايتکنيموبرایاينکه 8wrightنبيندبايد

يمفقطخودمانآسيبنبينيمبايددرپوشگذارینکن
ABGبرایارسال ايدبايددرپوشگذاریکنيمکهب 

Sازروشيکدستیيا coop استفادهکنيم.



نکات مهم در مورد نیدل استیک

دقيقه5-10اگرپرسنلنيدلاستيکشوندبايدابتدامحلرادرراستایجاذبهزميندراولينروشويیبهمدت
باآبوصابونشستشودهندازفشاردادنمحلخودداریشودزيراجذبويروسهایمنتقلهازراهخون

HIV-HCV- HBS مونهخونسريعتراتفاقمیافتدسپسبامحلولپايهالکلیضدعفونیشودبعديکن( (
HISازبيمارگرفتهوبهآزمايشگاهارسالنمايددرخواستازطريقسيستم اسرالشودسپسبهسوپروايزر 

HBSاگربيمار)کنترلعفونتاطالعدهدفرمنيدلاستيکراتکميلوتحويلنمايد (باشدهپاتيتبمثبت +
24باشدبايددر10باشدمبتالنمیشودولیاگرتيترآنتیبادیزير10وپرسنلتيترآنتیبادیآنباالی

.ساعتاولهمواکسنبگيردوهمايمنوگلوبولين

ماه6ماهبعد3داشتهباشدپروفيالکسیوجودنداردوبايدفرد(هپاتيتثمثبت)باشد +HCVاگربيمار-
.بعدآزمايشازخودبگيردکهآيامبتالشدهياخير

دوبار( BDساعتاولدودارویزايدوويدينوالميوويدينرابصورت72باشدبايددر +HIVاگربيمار-
.بهمدتيکماهمصرفنمايدتامبتالنشود(درروز

طالعرسانیدرصورتمشاهدهبيماریمشکوکبهعفونتبيمارستانیسريعابهسوپروايزرکنترلعفونتا-
.شود

H1N1،CCHFآنفوالنزا)درصورتمشاهدهبيماریمشکوکبهبيماريهایواگيردار- تبکنگو،هاری، 
GEسلفعال،تبمالت،اسهالواستفراغ سريعابهسوپروايزرکنترلعفونتاطالعرسانی...(وباو، 

.شود



نکات مهم در مورد تعویض پانسمان

ادهحينانجامپانسمانحتماازستپانسماناستف
ستنمودهونکاتاستريلرارعايتکردهشستند
رراقبلازانجامپانسمانرعايتنمودهوسپسب

آخرگزارشپرستاریهمان6يا4چسبکالس
شيفتنصبمیکنيم



اساس بر  COVID -19پاکسازي و ضدعفوني سطوح محيطي در زمينه کنترل 
راهنماي سازمان جهاني بهداشت

از طریق سطوح است 19کاهش احتمالی انتقال کووید : هدف از ارائه راهكارهاي الزم

:سطوح محیطی در محیطهاي بهداشتی درمانی شامل

، دیوار، میز، صندلی: مبلمان و سایر وسایل ثابت در داخل و خارج اتاقها و سرویسهاي بهداشتی، مانند
ن تجهیزات کلیدهاي روشنایی و لوازم جانبی رایانه، تجهیزات الكترونیكی ، سینك ، توالت و همچنی

ار و بازوبند دستگاه اندازه گیري فشارخون ،گوشی هاي طبی ، صندلیهاي چرخ د:پزشكی مانند
.انكوباتورها می باشند 

هاي احتمال آلودگی سطوح محیطی به ویروس کرونا در محیطهاي بهداشتی درمانی که درآنها روش
.درمانی خاصی انجام می شود بیشتر است

تر  بیماري بنابراین باید سطوح در معرض تماس به درستی تمیز و ضدعفونی شود تا از انتقال بیش
.جلوگیري شود

دلیل در کلیه محیطها از جمله مكانهایی که امكان تمیز کردن و ضدعفونی کردن منظم به: نكته
محدودیت منابع وجود ندارد شستشوي مكرر دست و پرهیز از تماس دستها با صورت از اقدامات 

.اصلی پیشگیري می باشد

هستند از آنجا که ویروسهاي کرونا ویروس پوشش دار با یك پوشش شكننده بیرونی از جنس چربی
.در برابر ضدعفونی کننده هاحساس می باشد



:طاصول تمیز کردن و ضدعفونی محی

وحتميزکردنبهحذفعواملبيماريزاياکاهشقابلتوجهبارآلودگیآنهابررویسط
.آلودهشدهکمکمیکندويکگامضروریاوليهدرهرفرايندضدعفونیاست

بااستفادهازآبوصابونبههمراهبرسزدنوسائيدنباشداما:تميزکردنبايد
.ميکروارگانيسمهاراازبيننمیبرد

ازیموادآلیمیتوانندمانعازتماسمستقيممادهضدعفونیکنندهباسطحوبیاثرس
:خواصميکروبکشیآنبانحوهاثرضدعفونیکنندههاشوندپسبايد

قبلازاستفادهازضدعفونیکنندههاحتماسطوحموردنظرتميزشوند-1

.روشمورداستفاده،غلظتضدعفونیکنندهوزمانتماسآنهاهممدنظرقرارگيرد-2

طوحاستفادهبنابراينموادضدعفونیکنندهمانندکلروالکلبايدتنهاپسازتميزکردنس
.شوند



:روشها و تجهیزات تمیز کردن و ضدعفونی  اطق و از سطوح من( کثیف ترین)به سمت آلوده ترین ( تمیز ترین)انجام نظافت باید از مناطق با کمترین آلودگی 
ر بصورت به گونه اي که خرده ریزها از سطوح باالتر بر روي زمین بیفتد و در آخ. باالتر به پایین تر انجام شود

.منظم تمیز شوند و هیچ ناحیه اي بدون نظافت رها نشود 

.در شروع هر برنامه نظافت و تمیز کردن در بخش باید از دستمالهاي تازه استفاده گردد

هستند براي تمیز کردن هر تخت بیمار از یك  19در مناطقی که در معرض خطر باالي آلودگی ویروس کووید 
.دستمال جدید استفاده شود

.دستمالهاي کثیف باید بعد از هر بار استفاده به روش صحیح بازفراوري شوند

( ه کوویدبیماران مبتال ب)باید به خوبی نگهداري شوند در مناطق ایزوله ( بعنوان مثال سطل )تجهیزات نظافت 
.باید حتما کدبندي رنگی رعایت شود و از سایر تجهیزات جدا شوند

تدریج کم  یا ب. درصورت باال بودن بار آلودگی آلی ممكن است محلولهاي شوینده یا ضدعفونی کننده آلوده شوند
مها را به میكروارگانیس.اثر شوند بنابر این استفاده مداوم از یك محلول آماده شده براي همه سطوح ممكن است 

وبت کاري  سطح بعدي منتقل کند به همین دلیل باید محلولهاي شوینده و ضدعفونی کننده روزانه و براي هر ن
.تهیه شوند

دي کامال  سطلها را باید با مواد شوینده شستشو داد و خشك نمود و بصورت وارونه قرار داد تا قبل از استفاده بع
.خشك شوند



میز نکاتی که باید در هنگام استفاده از محصوالت ت
: دکننده و ضدعفونی کننده محیط مدنظر قرار دار

توجهبهدستورالعملشرکتسازنده-1

استفادهازتجهيزاتحفاظتفردیمناسببرای-2
جلوگيریازمواجههباموادشيميايی



:استفادهازضدعفونیکنندههایمبتنیبرکلر

کلر فعال است  و با نام وایتكس خانگی % 5جمله این ضدعفونی کننده ها هیپو کلریت سدیم مایع که معموال حاوي از
.و آب ژاول هم قابل شناسایی می باشد

فاده مهم بنابراین صرف نظر از غلظت مورد است. هیپوکلریت به سرعت در حضور ماده آلی غیرفعال می شود: نكته مهم
د شستشو یا  این است که در ابتدا سطوح را کامال با آب و صابون یا مواد شوینده و یا با استفاده از اقدامات مكانیكی مانن

.سائیدن تمیز شود

غلظت باالي کلر نیز می تواند منجر به خوردگی فلز و تحریك پوست یا غشاي مخاطی شود 



برابراستباقسمتآبموردنيازبرایرقيق1منهای(درصدکلرموجوددرهيپوکلريتسديمتقسيمبردرصدکلرموردنظر)
کردنهرقسمتمحلولغليظ

:بعنوانمثال

(5÷0.5)-1=9قسمتآببرایهرقسمتهيپوکلريتسديم9

مکنتوصيهمحافظهکارانهایاستکهاکثريتقريببهاتفاقعواملبيماريزايیکهم ppm)1000)درصد0.1استفادهازغلظت
.استدرمراکزبهداشتیدرمانیوجودداشتهباشدراغيرفعالمیکند

سیسیآب490سیسیوايتکسدر10سیسیآبيا980سیسیوايتکسدر20يعنی49=1-(0.1÷5)

يا

.توصيهمیشود(5000ppm)درصد0.5برایخونوحجمباالیمايعاتدفعیبدنکهسطحزيادیراآلودهکردهباشدغلظت

.سیسیآب900سیسیوايتکسدر100يعنی(9=0.5-1÷5



:اسپری کردن ضدعفونی کننده ها 
ورد  استفاده از روشهایی مانند اسپري کردن یا مه پاشی در فضاهاي بسته در م

.توصیه نمی شود 19کووید 

ي سطوح به منظور رسیدن به بهترین عملكرد ابتدا باید مواد آلی و آلودگی هاي رو
.محیطی بصورت دستی یا برس زدن و دستمال کشیدن تمیز شوند

ننده استفاده از مواد ضدعفونی کننده باید با پارچه آغشته به مواد ضدعفونی ک
.انجام شود

با دست در این رابطه باید توجه ویژه اي به تمیز کردن سطوح و اقالمی که بسیار
، پمپ در تماس هستند نظیر کلیدهاي برق ، نرده هاي تختخواب ،  دستگیره درها

هاي داخل وریدي ، میزها ، سینی ها ، ترالی ها و سینكها داشت که ضدعفونی
.آنها بطور منظم و مرتب انجام شود 



)  ف زمین تمرکز بر سطوحی که بسیار با دست در تماس هستند سپس ک
(مرحله آخر

حداقل دو بار در شیفت تریاژ/ بخش غربالگری 

تمرکز بر سطوحی که بسیار با دست در
/تماس هستند شروع از سطوح مشترک

عمومی،سپس نظافت تخت هر بیمار ،در
صورت امکان استفاده از دستمال نو برای

)هر تخت ، سپس نظافت کف زمین 
(مرحله آخر

حداقل دو بار در شیفت ترجیحا سه
مرتبه بویژه برای سطوحی که بسیار با

دست در تماس هستند

تختهای اشغال-اتاق های بیماران بستری
شده

سطوح–به ترتیب سطوح با تماس اندک 
با تماس زیاد و سپس کف ها ، پسماندها

و ملحفه ها برداشته شوند ، تختهای
معاینه بطور کامل تمیز و ضدعفونی

.شوند

انتقال/ به محض ترخیص  ) تختهای غیر اشغال نظافت پایانی–اتاقهای بیماران 

پس از ویزیت هر بیمار سطوحی که بسیار
با دست در تماس هستند ضدعفونی

یک مرتبه در شیفت به ترتیب. شوند
سطوح با تماس اندک ، سطوح با تماس
زیاد و سپس کف ها ، پسماندها و ملحفه
ها برداشته شوند ، تختهای معاینه بطور

کامل تمیز و ضدعفونی شوند

بویژه برای) پس از ویزیت هر بیمار 
سطوحی که بسیار با دست در تماس

و حداقل یکبار نظافت پایانی( هستند
روزانه

)اتاقهای بستری موقت / بیماران سر پایی
(سرپایی

سطوحی که بسیار با دست در تماس
هستند شامل نرده ها و تجهیزات راهروها

(مرحله آخر) ، سپس کف ها 

حداقل دو بار در شیفت راهروها/ سالن ها 

هستند از جمله دستگیره های در،
کلیدهای برق ، پیشخوان ها، شیرهای آب

، سینک ها، سپس توالتها و در مرحله
.آخر کف

از به اشتراک گذاشتن توالت بین پرسنل
جلوگیری شودو بیماران 

توالت های مشترک حداقل سه بار در هر
شیفت

.سطوحی که بسیار با دست در تماسد
توالت اتاق خصوصی بیمار حداقل دوبار

در هر شیفت

توالت ها/ حمام های بیماران 



د تمیز و آلوده شون( مثل خون)سطوح محیطی باید هرزمان که بطور واضح کثیف یا با مایعات بدن
.ضدعفونی شوند

.اگر از راهرو زیاد استفاده نمی شود تناوب می تواند یک مرتبه در روز باشد

:ایمنی فردی در هنگام آماده سازی و استفاده از گندزداها

زات پرسنل فرد تمیز کننده باید به میزان کافی از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کند ، تجهی-1
درصورت )گان،دستکش ضخیم، ماسک، محافظ چشم : 19خدمات در بخشهای با بیماران کووید 

.چکمه، کفش کار کامال پوشیده( پاشیدن مواد آلی یا شیمیایی

.ماده گندزدا در محل با تهویه مناسب آماده سازی شود-2

.از مخلوط کردن گندزداها چه در هنگام آماده سازی چه در هنگام مصرف خودداری شود-3






