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فصل اول :ساختار كميته كنترل عفونت بيمارستان
تركيب اعضاء كميته كنترل عفونت
الف :تيم كنترل عفونت بيمارستان:
 -1سوپروایزر كنترل عفونت  :محسن سلگی (دبير كميته)
 -2پزشک كنترل عفونت :اسماء اسدی (متخصص عفونی)

ب  :كميته كنترل عفونت

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تيم كنترل عفونت بيمارستان
رياست بيمارستان
مديريت بيمارستان
مترون بيمارستان
سوپروايزر آموزشی
مسئول فنی داروخانه
سوپروايزر آزمايشگاه
مسئول بهداشت محيط
مسئولين بخش ها
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فصل دوم  :تعاريف نظام کشوري مراقبت عفونت هاي بیمارستاني () NNIS
-1عفونت  :به معنای پديده ای است كه ميزبان به دليل تهاجم  ،رشد وتکثير عامل بيماری زا دچار آسيب می شود.
 -2عفونت بیمارستانی  :عفونتی كه به صورت محدود يا منتشر و در اثر واكنش های بيماری زای مرتبط با خود عاملل عفلونی
يا سموم آن در بيمارستان ايجاد می شود به شرطی كه:
 حداقل  48 -72ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان ايجاد شود. در زمان پذيرش ،فرد نبايد عاليم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بيماری در دوره نهفتگی خود نباشد. معيار های مرتبط با عفونت اختصاصی (كد مربوطه ) را جهت تعريف عفونت بيمارستانی داشته باشد. -3عفونت ادراری عالمت دار )UTI-SUTI( :بيمار دست كم يکی از عاليم و نشانه های زير را داشته باشد:
دمای باالتر از  38درجه سانتی گراد ،تکرر ،سوزش ادرار ودرد فوق عانه شديد با لمس موضعی ،فوريت ادرادی بلدون وجلود سلاير
علل و كشت مثبت ميکرو ارگانيسم به شرط آن كه بيشتر از دو نوع ميکرو ارگانيسم رشد نکند.بيمار دست كم دو عالمت يا نشلانه
زير را كه علت ديگری برای آنها يافت نشده است را داشته باشد:
 پيوری تست نوار ادرار برای  Leukocyte esterezeو يا نيترات مثبت باشد. رويت ميکرو ارگانيسم در رنگ آميزی گرم ادرار سانتريفوژ نشده دست كم دو كشت مثبت از يک نوع ارگانيسم پاتوژن ادراری دست كم  105كلونی در هر سی سی ادرار از يک نوع پاتوژن ادراری در بيماری كه در مان آنتی بيوتيکی موثری بلرای عفونلتادراری گرفته است.
 تشخيص بالينی پزشک پزشک آنتی بيوتيک مناسبی جهت عفونت ادراری شروع كرده باشد. -بيماری كه زیر یک سال سن داشته و دست كم يکی از عاليم و نشانه های زير را بدون دليل ديگری داشته باشد:
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دمای باالتر از  38درجه سانتی گراد ،دمای زيلر37درجله سلانتی گراد،آپنله ،بلرادی كاردی،نلا آراملی در مواقلا ادرار كردن،بلی

حالی،استفراق و يک كشت مثبت ادراری با دست كم  105كلونی در هر سی سی ادرار با دو نوع ارگانيسم يلا كمتلر ،تسلت نلوار
ادرار برای  Leukocyte esterezeو يا نيترات مثبت باشد.

 -4عفونت ادراری بدون عالمت (:)UTI-ABS
بيمار دست كم مدت  7روز قبل از انجام كشت از سوند فولی استفاده كرده باشد و دارای كشت مثبت ادراری با حد اكثلر دو نلوع
ارگانيسم با دست كم  105ميکرو ارگانيسم در سانتی متر مکعب ادراری است.
دارای دمای باالی  38درجه سانتی گراد،فوريت ادراری ،تکرر ادرار،سوزش و درد سوپرا پوبيک نباشد.
بيمار طی  7روز پيش از مثبت شدن كشت ادراری سوند فولی نداشته باشد.
دست كم دو كشت مثبت از يک نوع ارگانيسم پاتوژن ادراری
كشت مثبت از نوک كاتتر ادراری،كشت آزمايشگاهی قابل قبولی برای تشخيص عفونت ادراری نيست
كشت ادراری را بايد با روشهای مناسب،انجام داد(.كتتريزاسيون ادراری يا جما آوری ادرار به روش تميز)
 -5سایر عفونت های سیستم ادراری (کلیه ،میزنای و ) SUTI-OUT ( )...
 ارگانيسم از كشت مايا (به جز ادرار) يا بافت ناحيه در گير جدا شده باشد. بيمار دارای آبسه بوده يا شواهدی دال بر عفونت حين عمل جراحی يا آزمايش هيستوپاتولوژيک داشته باشد. دمای باالی  38درجه سانتی گراد درد و درد موضعی با لمس ناحيه كمر ترشح چركی از ناحيه در گير ارگانيسم كشت داده شده از خون قابل مقايسه با عفونت در موضا مشکوک شواهد راديولوژيک حاكی از عفونت تشخيص پزشک معالج پزشک آنتی بيوتيک مناسبی جهت عفونت ادراری شروع كرده باشد. در بيماران زیر یک سال  :دمای باالتر از  38درجه سانتی گراد،يا دمای زير  37درجه سلانتی گراد،آپنله بلرادی كلاردی ،بلیحالی و استفراغ و ترشح چركی از ناحيه در گير
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 ارگانيسم كشت داده شده از خون قابل مقايسه با عفونت در موضا مشکوک تشخيص پزشک معالج پزشک آنتی بيوتيک مناسبی جهت عفونت ادراری شروع كرده باشد. -6عفونت محل جراحی( عفونت سطحی) ( ) SSI- SKIN
 عفونت طی  30روز پس از عمل جراحی روی داده باشد و تنها پوست و بافت زير پوست را درگير كرده باشد.و دست كم يکلی ازموارد زير را داشته باشد:
 ترشح چركی از محل برش سطحی
 ارگانيسم از مايا يا بافت محل برش سطحی كه به طور آسپتيک تهيه شده جدا گردد.
 دست كم يکی از عاليم يا نشانه های دردناكی،ورم موضعی،قرمزی يا گرمی وجود داشته باشد مگلر اينکله كشلت منفلی
باشد.
 تشخيص عفونت سطحی توسط پزشک مربوطه مطرح شده باشد.
 -7عفونت محل جراحی (عفونت عمقی) ( ) SSI-ST








عفونت مربوط به عمل جراحی كه طی  30روز بروز كرده باشد در صورتی كله  Implantدر محلل قلرار داده نشلده
باشد و يا در طی يک سال بروز كرده باشد در صورتی كه  Implantدر محل قرار گرفته باشد و بافلت هلای عمقلی (
فاسيا و اليه های عضالنی) را درگير كرده باشد و بيمار دست كم يکی از ويژگی های زير را داشته باشد:
ترشح چركی از عمق محل برش به شرطی كه مربوط به ارگان يا فضای ديگری نباشد.
عفونت عمقی محل جراحی كه خود به خود يا توسط جراح يا زمانی كه يکی از عاليم و نشانه های زير باشلد بلاز ملی
شود مگر اينکه زخم دارای كشت منفی باشد.
دمای باالی  38درجه سانتی گراد ،حساسيت و دردناكی موضعی.
آبسه يا شواهد ديگری از عفونت در عمق زخم كه در حين جراحی مجدد ،آزمايشهای هيستو پاتولوژيک ديده شود.
تشخيص عفونت عمقی توسط پزشک مربوطه.

 -8عفونت محل جراحی (اعضای داخلی،فضاهای بین اعضا ) (:) SSI
 اين نوع عفونت عبارت است از عفونت هر بخش از بدن (به جزء محل برش پوستی ،فاسيا ،اليه عضالت) كه باز شلده
و حين عمل جراحی دستکاری شود اين عفونت ها را تحت عنوان عفونت محل جراحی ذكر می كنند.
 اين عفونت طی  30روز پس از عمل جراحی ( در صورتی كه هيچ Implantiدر محل قرار نگرفته باشد) يا طی يلک
سال(در صورتی كه Implantiدر محل قرار گرفته باشد ) بروز نموده و می تواند عفونت هر قسمت از بدن را شلامل
گردد ( به جز محل برش جراحی،فاسيا يا اليه های عظالنی) كه طی عمل جراحی دستکاری شده است.
 و بيمار دست كم يکی از ويژگی های زير را دارد:
 خروج ترشح چركی از درنی كه در محل زخم و در داخل فضا يا ارگان خاصی قرار داده اند.
 وجود ارگانيسم كه از طريق كشت داخل فضا يا ارگان ويژه و يا بافت خاصی ثابت شود.
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 آبسه يا هر گونه شواهدی دال بر عفونت در زخم يا ارگانی خاص كه از طريق مشاهده مستقيم يا آزمايش های بافلت
شناسی يا راديولوژيکی يا راديولوژيکی كشف شود.
 -9پنومونی ( :) PNEU-PNEU












بيمار در معاينه بالينی بايد رال يا  dullnessداشته باشد ودر كنار آن دست كم يکی از موارد:شروع خلط چركی يا
تغيير ويژگی خلط.
وجود ارگانيسم در كشت خون،وجود ارگانيسم در نمونه حاصل از آسپيراسيون از طريق تراشله،بر كشليدن داخلل
برونش و يا بيوپسی.
راديوگرافی از قفسه سينه حاكی از انفيلتراسيون جديد يا پيشرونده ،consolidation ،هفيلوژن پللور ودر كنلار آن
دست كم يکی از موارد شروع خلط چركی يا تغيير ويژگی خلط.
وجود ارگانيسم در كشت خون ،وجود ارگانيسم در نمونه حاصل از آسپيراسيون از طريق تراشه،بر كشليدن داخلل
برونش و يا بيوپسی،احراز وجود ويرو يا آنتی ژن ويرو از ترشحات تنفسی ،يک بار تيتلر آنتلی بلادی  IGMبله
ميزان تشخيص يا افزايش IGGبه ميزان  4برابر در دو نمونه متوالی سرم.وجود شواهد هيستوپاتولوژيک پنومونی
بيماری كه حداكثر يک سال سن و در كنار آن دست كم دو مورد از عاليم و نشانه ها را دارد.
آپنه ،تاكی كارديا،برادی كارديا،خس خس كردن سينه ،سرفه و در كنار آن دست كم يکی از موارد:
افزايش ميزان ترشحات تنفسی،شروع خلط چركی يا تغير ويژگی خلط ،وجود ويرو يا آنتی ژن ويرو از ترشحات
تنفسی،يک بار تيتر آنتی بادی IGMبه ميزان تشخيص يا افزايش IGGبه ميزان  4برابر در دو نمونه متوالی سرم كله
حاكی از وجود پاتوژن باشد.
وجود ارگانيسم در دو نمونه حاصل از آسپيراسيون از طريق تراشه ،بر كشيدن داخل برونش و يا بيوپسی.
بيماری كله حلداكثر يلک سلال سلن دارد در راديلوگرافی قفسله سلينه دارای انفيلتراسليون جديلد يلا پيشلرونده
، consolidation،وجود حفره يا افيوژن پلور باشد و در كنار آن دست كلم يکلی از ملوارد باشلد :افلزايش ميلزان
تر شحات تنفسی،شروع خلط چركی يا تغير ويژگی خلط ،وجود ارگانيسم در كشت خون يا يک بلار تيترآنتلی بلادی
IGMبه ميزان تشخيص يا افزايش IGGبه ميزان  4برابر در دو نمونه متوالی سرم كه حلاكی از وجلود پلاتوژن باشلد
وجود ارگانيسم در نمونه حاصل از آسپيراسيون از طريق تراشه،بر كشيدن داخل بلرونش و يلا بيوپسلی و شلواهد
هيستو پاتولوژيک پنومونی.

 -10عفونت خونی ثابت شده در آزمایشگاه :BSI-LCBI
بيمار دست كم يکی از ويژگی های زير را داشته باشد:
رشد پاتوژن در يک كشت خون يا از چند كشت خون ،پاتوژن مشابهی رشد كرده باشد و ارگانيسلم كشلت داده شلده از خلون
مربوط به عفونت محل ديگری نباشد.و بيمار دست كم يکی از عاليم را نداشته باشد:
تب ،لرز،يا هيپوتانسيون ودر كنار آن حداقل يکی از موارد زير:
وجود آلوده كننده های معمول پوست كه در دو يا چند كشت خون بيمار رشد نمايد وجود آلوده كننده های معمول پوسلت
كه در دست كم يک كشت خوناز بيماری كه دارای  IV Lineبوده و آنتی بيوتيک مناسبی دريافت می كند رشلد نمايلد.تسلت
مثبت آنتی ژن در خون و عاليم و نشانه های مثبت آزمايشگاهی كه مربوط به عفونت در محل ديگری نباشد.
بيماری كه حداكثر يک سال سن دارد و دست كم يکی از عاليم و نشانه های بالينی زير را دارا باشد
تب( تب باالی  38درجه سانتی گراد) ،هيپوترمی (دمای زير  37درجه سانتی گراد) ،آپنه،برادی كاردی و دسلت كلم يکلی از
موارد زير وجود داشته باشد:
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وجود آلوده كننده های معمول پوست كه در دو يا چند كشت خون بيمار رشد نمايد ،وجود آلوده كننده های معمول پوست كه
در دست كم يک كشت خوناز بيماری كه دارای  IV Lineبوده و آنتی بيوتيک مناسبی دريافت می كند رشد نمايد.تست مثبت
آنتی ژن در خون و عاليم و نشانه های مثبت آزمايشگاهی كه مربوط به عفونت در محل ديگری نباشد.

 -11سپسیس بالینی BSI-CSEP
 بيمار دست كم يکی از ويژگی های زير را داشته باشد:
 تب(دمای باالی 38درجه سانتی گراد)،هيپوتانسيون (فشار سيستوليک زير  (90mmgيا اوليگوری و كشلت خلون
انجام نشده باشد و يا هيچ ارگانيسم يا آنتی ژن در خون يافت نشده باشد و عفونت واضحی در محلل ديگلری وجلود
نداشته باشد و پزشک درمان برای سپسيس را شروع كرده باشد.
 بيماری كه حداكثر يک سال سن دارد و دست كم يکی از عاليم و نشانه های بالينی زير را دارا باشد بدون آنکه ناشی
از علت شناخته شده ديگری باشد:
 تب( تب باالی  38درجه سانتی گراد) ،هيپوترمی (دمای زير  37درجه سانتی گراد) ،آپنه،برادی كاردی و كشت خون
انجام نشده باشد و يا ارگانيسم يا آنتی ژن در خون يافت نشده باشد و عفونت واضحی در محل ديگری وجود نداشلته
باشد و پزشک درمان برای سپسيس را شروع كرده باشد.
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فصل سوم  :ایزوالسیون و انواع احتیاطات کنترل عفونت
الف) اصول منطقی احتیاطات استاندارد
سرايت عوامل عفونت زا در يک مركز درمانی نيازمند سه عنصر است (منبا يا مخزن عوامل عفونت زا  ،ميزبلان مسلتعد و
راه انتقال)
 .1-1منبع یا مخازن عوامل عفونت زا
عوامل عفونت زای سرايت يافته در طی ارائه مراقبت سالمت ابتدا ازمنابا انسانی هستند.و سپس منابا بی جان هم در سلرايت
نقش دارند .منابا انسانی شامل بيماران،پرسنل مراقبت سالمت،اعضای خانواده و ساير مالقات كنندگان می باشد.اين منابا ممکلن
است عفونت فعال داشته باشند يا ممکن است در دوره نهفته بيماری باشندو يا به طور مزمن يلا گلذرا بلا ميکلرو ارگانيسلم هلای
پاتوژن به خصوص پاتوژن های دستگاه تنفسی و گوارشی آلوده شده باشند.
 .1-2میزبان های مستعد
عفونت نتيجه ارتباط درونی بين يک ميزبان بالقوه مستعد و عامل عفونت زا می باشد.اغلب فاكتورهای كه روی عفونلت  ،وقلوع
وشدت بيماری اثر می گذارند مربوط به ميزبان هستند .طيفی از نتايج احتمالی به دنبال تملا بلا يلک عاملل عفونلت زا وجلود
دارد.برخی از افراد كه در معرض ميکرو ارگانيسم بيماری زا قرار می گيرند هرگز بيماری عالمت داری نملی گيرنلد ،در حلالی كله
ديگران به شد ت بيمار شده يا حتی می ميرند .برخی افراد مستعد به طور گذرا يا دايمی كلونيزه می شوند ولی بدون عالمت باقی
می مانند ،در حالی كه ديگران از مرحله كلونيزه شدن به طرف بيماری عالمت دار پيشرفت می كنند كله ممکلن اسلت بالفاصلله
پس از تما و يا پس از يک دوره،كلونيزه شده بدون عالمت باقی بمانند .وضعيت ايمنی فرد در زملان تملا باعاملل عفونلت زا،
تعامل بين پاتوژن ها ،و عوامل ذاتی واگيرداری عامل عفونت زا تعيين كننده اصلی نتايج در افراد هسلتند .فاكتورهلای مربلوط بله
ميزبان نظير باال بودن سن و بيماری های زمينه ای (مثل ديابت) ،سندرم نقص ايمنی و ويرو  ،HIVبد خيمی و پيوند اعضا می
توانند استعدادعفونت را افزايش دهند ،و همان گونه كه دارو درمانی هلای متعلدد ( نظيرعواملل ضلد ميکروبلی ،آنتلی اسليد هلا،
كورتيکو استروئيد ها ،داروهای پيوند ،داروهای ضد بدخيمی ها و داروهای سركوب كننده سيستم ايمنی ) كه فلور طبيعی بدن را
تغيير می دهند می توانند اين كار را انجام دهند .پروسيجر های جراحی و راديو تراپی ها ،دفاع پوست و سايرارگان های در گير را
تخريب می كنند .ابزار های تعبيه داخل بدنی مثل كاتترهای ادراری ،لوله تراشه ها ،كاتترهای شريانی يا وريد مركزی و ابزار هلای
كاشت مصنوعی گسترش عفونت مرتبط با  HIAرا افزايش می دهند ،وبه پاتوژن های بالقوه عفونت زا اجلازه ملی دهنلد تلا دفلاع
موضعی بدن را كه به طور معمول از تهاجم آن ها جلوگيری می كنند ،كاهش داده و با فراهم كردن سطوحی برای توسعه زيسلت
اليه ها ( )biofilmsچسبندگی ميکروارگانيسم ها را تسهيل كرده و آن ها را از فعاليت ضدميکروب ها محافظلت نماينلد .برخلی
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عفونت ها نتيجه پروسيجر های تهاجمی هستند كه منجر به سرايت در مراكز مراقبت سلالمت ملی شلوند و برخلی ديگلر ازفللور
طبيعی خود بيمار نشات می گيرند.
 .1-3شیوه های انتقال
چندين دسته از پاتوژن ها می توانند سبب عفونت شوندكه شامل باكتری ها ،ويلرو هلا ،قلار هلا ،انگلل هلا ،و پيلرون هلا
هستند.شيوه های انتقال براسا نوع ارگانيسم متفاوت است و برخی عوامل عفونت زا ممکلن اسلت توسلط چنلد عاملل منتقلل
شوند.برخی به طور اوليه با تما مستقيم يا غير مستقيم منتقل می شوند( مثل ويرو هرپس سليمپلکس ،ويلرو سلن سلی
شيال تنفسی و استافيلوكوک آرئو ) .برخی با ذرات معلق در هوا (ويلرو آنفللو آنلزا ،بلرودوتال پرتلوزيس) يلا منتقلله از هلوا (
توبركلوزيس) سرايت می كنند .ساير عوامل عفونت زا مثل ويرو های منتقله از خون (مثل هپاتيلت  Cو  Bو ويلرو  )HIVبله
ندرت در پايگاه های مراقبت سالمت از طريق تما پوستی يا غشاء مخاطی منتقل می شوند .دانستن اين نکته كه عوامل عفونلت
زا فقط از فرد به فرد منتقل نمی شوند حائز اهميت است .سه شيوه عمده سرايت در زير خالصه شده است.
 .1-3-1انتقال از راه تماس
شايا ترين شيوه سرايت ،انتقال از راه تما

است كه به دو زير گروه تما

مستقيم و تما

غير مستقيم تقسيم می شود.

 سرایت از طریق تماس مستقیم
سرايت از طريق تما مستقيم زمانی اتفاق می افتد كه ميکرو ارگانيسم ها از يک فرد آلوده به فرد ديگر بلدون هليچ واسلطه
آلوده ديگر يا هيچ فرد واسط ديگر منتقل شوند .شوند .فرصت های سرايت مستقيم بين بيماران و پرسلنل مراقبلت سلالمت در "
دستو العمل كنترل عفونت در پرسنل مراقبت سالمت " در سال  1998خالصه شده و شامل:خون و ساير مايعلات حلاوی خلون از
يک بيمار به طور مستقيم وارد بدن مراقب ،از طريق تما مستقيم با غشاء مخاطی يا صدمات پوستی( بريدگی ها و خلراش هلا)
می شود.كرم های گال ( ) miteازبيمارآلوده می تواند به پوست مراقبت دهنده بله خصلوص زملانی كله تملا مسلتقيم بلدون
دستکش با پوست بيمار دارد نفوذ كند.ارايه دهنده خدمات بهداشتی ميتواند ويرو های هرپس بيمار را بلا د سلت هلای بلدون
دستکش در هنگام ارايه مراقبت های دهانی به خود منتقل نمايد.
 سرایت تماسی غیر مستقیم
سرايت تماسی غيرمستقيم عامل عفونت زا را از طريق يک شئ يا شخص واسط منتقل می نمايد .در غياب منبا قابل تشخيص
در حين شيوع های بزرگ تعيين چگونگی بروز سرايت غير مستقيم مشکل می باشد .با وجود اين شواهد زيادی در "دسلتورالعمل
بهداشت دست ها " در" پايگاه های مراقبت سالمت" بيان می دارد كه دست های آلوده پرسنل مراقبت سالمت در سرايت تماسی
غيرمستقيم اهميت به سزايی دارد .مثال هايی از فرصتهای سرايت تماسی غيرمستقيم شامل موارد زير است :دست هلای پرسلنل
مراقبت سالمت در صورتی كه قبل از تما با بيماران ديگر،آن ها را كامالً نشويند می تواند پاتوژن ها را بعد از تما با بدن فلرد
آلوده يا فرد كلونيزه شده و نيز تما با اشياء غير جاندار آللوده منتقلل نمايلد.وسلايل مراقبلت سلالمت ( از قبيلل ترمومترهلای
الکترونيکی ،وسايل كنترل قند خون) درصورتی كه آلوده به خون و مايعات بدن باشند و به طور مشترک استفاده شوند و تميلز و
ضدعفونی نشوند ،می توانند پاتوژن هارا بين بيماران سرايت دهند .اسباب بازی های مشترک می تواند يک وسليله نقليله سلرايت
ويرو های تنفسی ( نظيرويرو های سن سی شيال تنفسی) ،يا باكتری های پلاتوژن ( مثلل سلودومونای آئروژنلو ) در بلين
كودكان باشد .ابزارهايی كه به طور نامناسب تميز ،ضد عفونی و استريل می شوند ( مثالً وسايل آندوسکوپی و ابزارهای جراحلی) و
يا نقص ساختاری دارند و با كارايی آن تداخل می كنند ،می توانند پاتوژن های ويروسی و باكتريايی را منتقل نمايد .پوشلش هلا،
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يونيفرم ها ،لبا های آزمايشگاهی ،يا گان های ايزوله كه به عنوان وسايل حفاظت شخصی ( )PPEبه كار می روند ،می توانلد بلا
پاتوژن های بالقوه عفونت زا بعد از انجام مراقبت از بيمار كلونيزه شده بلا يلک عاملل عفونلت زا (مثلل  , MRSA,VREكلبسليال
ديفيسيل) آلوده گردد .هرچند كه لبا های آلوده شده نمی تواند در سرايت مستقيم دخيل باشد ،ولی می تواند عامل بلالقوه ای
روی لبا های آلوده باشد كه عوامل عفونت زا را در بيماران به طور متوالی منتقل می دهد.

 .1-3-2انتقال از طریق قطرات
سرايت از طريق قطرات به صورت فنی ،شکلی از سرايت تماسی می باشد ،و برخی از عوامل عفونت زا از طريق قطلره و نيلز بله
صورت تما مستقيم يا غير مستقيم منتقل می شوند .باوجود اين ،برخالف سرايت تماسلی ،قطلرات تنفسلی كله پلاتوژن هلای
عفونت زا را حمل می كنند زمانی كه به طور مستقيم از كانال تنفسی فرد عفونی خارج شلده ودر سلطح غشلا موكوسلی گيرنلده
حسا مستقر ميشود عفونی هستند،كه معموالً در فاصله های كوتاه نيازمند محافظت از صورت است .قطرات تنفسی زمانی توليد
می شوند كه فرد عفونی سرفه ،عطسه يا صحبت نمايد ،و يا در طی پروسيجر هايی مثل ساكشن كردن ،لوله گذاری داخلل تراشله
ای ،فيزيو تراپی تنفسی و احيا قلبی ريوی اين قطرات توليد می شود.شواهد سلرايت از طريلق قطلرات ازمطالعلات اپيلدميولوژيک
شيوع بيماری ها ،مطالعات تجربی و اطالعات مربوط به ديناميک آئروسل ها بدست می آيد.
مطالعات نشان داده اند كه مخاط بينی ،ملتحمه چشم ،و دهان ( با تکرار كمتر) راه های حسا ورود ويلرو هلای تنفسلی
هستند.مطالعات تجربی در مورد آبله و تحقيقات در طی شيوع جهانی سار در سال  2003نشان می دهد كه بيمارانی كله ايلن
دو عفونت را داشتند می توانستند تا بيش از  6پايی ( تقريبا دو متر) عفونت را منتقل نمايند .احتماالً فاصله ای كله قطلرات طلی
می كنند ،به سرعت ،مکانيسمی كه قطرات را از منبا رو به جلو می راند ،به دانسيته ترشحات تنفسلی ،فلاكتور هلای محيطلی از
قبيل دما و رطوبت ،و توانايی عفونی ماندن پاتوژن بستگی دارد .بنلابراين فاصلله  ≥3پايي (كمتا از يا متا ) در اطا ا بيماير
همين تع يف "فيصله كوتيه ازبيمير" است ،و بييد ميسا پوشايد تاياز مواجهاه باي قطا ا در اماين باود ،ولا نبيياد باه عناوان
معيير اصل در فيصله گ فتن از بيمير بيشد .بي اين مالحظي  ،احتييط ب اين است كه تي فيصله  6ال  10پيي از بيمايرو ياي
به طور كل درموقع ورود به اندازه قط ا موضوع ماورد بحا ديگا اسات .قطا ا باه طاور سانت در انادازه هاي m
 > 5 μتع يف م شوند .قط ا ريز ،ذرات هستند كه از رو قط ا خش شده بلند م شوند و در ارتبايط باي سا ايت
از ط يق منتقله هي هوا ي هستند و اندازه آن هي  ≤5μmتع يف م شود ،كه انعكيس پيتو ژنيسيته توب كلاوزي رياو
است و قيبل تعميم به ارگينيسم هي ديگ نيست .مشايهده دينيميا ذرا نشاين ما دهاد كاه محادوده ا از انادازه قطا ا باي
قط  30 μmيي بيشت را درهوا،م توان مشكوك ف ض ك د .رفتير ذرا و قط ا توصايه هاي پيشاگي از سا ايت را
تحت تيثي ق ار م دهد .بنيب اين ذرا منتقله هواي ريزحيو پيتوژن هايي اسات كاه قيدرناد عفاون بمينناد و ممكان اسات
عفونت را تي مسيفت هي طوالن س ايت دهند ،و نييز مند  AIIRب ا پيشگي از انتشيردر داخل م كزهستند؛ در حايل
كه ارگينيسم هيي كه ازط يق قط ا منتقل م شوند ،نم توانند تي مسيفت هي طوالن عفون بمينند ،و بنيب اين نييز باه
تهويه و تصفيه هواي نيست.
مثااي هاايي از عواماال عفوناات زا كااه ازط يااق قط ا ا س ا ايت م ا كننااد شاايمل ب ا ودتال پ توسااي  ،وي ا وس آنفلااو آناازا،
آدنااووي وس ،رينااووي وس ،مييكوپالساامي پنومونيي،ساايرس هم ا اه بااي كورونااووي وس ،اساات پتوكوكوس گ ا وه  Aو نييس ا يي
مننژيت م بيشد .علي غم اينكه وي وس سنس شيي تنفس م تواناد از ط ياق قطا ا سا ايت كناد ،ولا تمايس مساتقيم باي
ت شحي تنفس عفون مهم ت ين عيمل س ايت بوده و و نييزمند" احتييطي استيندارد "به عالوه "احتييطي تميس " جهت
پيشگي از س ايت در پييگيه هي بهداشت است .به ندر پيتوژن هيي كه به طور روتين از ط يق قطا ا سا ايت نما
كنند در مسيفت هي كوتيه در هوا پخش م شوند .ب ا مثي  ،ه چند كه استي آرئوس اغلب از ط يق تمايس سا ايت ما
كند ،ول وي وس هي عفونت هي راه هي تنفس فوقين كه اغلب هم اه بي انتشير وسيع استي آرئوس از ط يق بين در
هوا موجود است و تي مسيفت  4فوت چه در زمين هي شايوع و چاه در حيلات هاي تج با طا ما كناد و باه پدياده "زكاي
كودكين "و "زكي بزرگسيالن" مع و است.
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.1-3-3انتقال از راه هوایی
سرايت از طريق منتقله های هوايی با محدوده اندازه قابل استنشاق هم از طريق ذرات ريز هوايی و هم از طريق قطرات كله و
sspحاوی عوامل عفونت زا هستند ،و می توانند تا مسافت های زياد و زمان طوالنی عفونی باشند ( مثل اسلپورهای آسلپرژيلو
مايکوباكتريوم توبركلوزيس) .ميکروارگانيسم هايی كه از اين طريق حمل می شوند ( می توانند تا مسافت اتاق آنها نبوده اند) آنهلا
را استنشاق كنند ،دچاربيماری می شوند  .پيشگيری از انتشارپاتوژن ها يی كه از طريق منتقله هلای هلوايی سلرايت ملی كننلد،
نيازمنداستفاده از سيستم های تصفيه كننده و تهويه هوايی خاص است (مثل  AIIRها) كه عوامل عفونی را به خوبی دربرگرفتله
و سالم دفا نمايد .عوامل عفونی كه بد ين طريق دفا می شوند شامل مايکوباكتريوم توبركلوزيس ،ويلرو سلرخجه( سلرخک) و
واريسال زوستر ( آبله مرغان) هستند .بعالوه داده های منتشر شده بيان می كنند كله احتملال اينکله ويلرو واريسلال( آبلله) تلا
مسافت های دور بتواند تحت شرايط غير معمول مسری باشد وجود دارد ،لذا  AIIRها برای اين عوامل توصيه می شلود هرچنلد
كه راه های سرايت قطره ای و تماسی معمول ترين راه سرايت آبله می باشد .علالوه بلر AIIRهلا بلرای محافظلت تنفسيپرسلنل
مراقبت سالمت استفاده از ماسک های  N95مورد تاييد  NIOSH،يا رسپيراتور های با سطح كيفی باالبرای پيشگيری ازاكتساب
عفونت های منتقله از هوا ،نظير مايکوباكتريوم توبركلوزيس ،توصيه می شود برای ساير عوامل عفونت زای تنفسی نظيلر آنفللوآنزا،
رينوويرو ها ،و حتی ويرو های گوارشی ( نوروويرو و روتاويرو ) شواهدی وجود داردكه نشان می دهد كه پاتوژن ها ملی
توانندازطريق آئروسل های ريزتر در شرايط طبيعی و تجربی سرايت نمايند .اين نوع سرايت تلا مسلافت بليش از3پلايی -وللی در
فضای تعريف شده ( فضای اتاق بيمار)– رخ می دهد ،كه بيانگر اين مطلب است كه احتمال زنده ماندن اين عوامل در جريان هلوا
يی كه مسافت طوالنی را سير می كند ،كم می باشد AIIRها به طور روتين برای پيشگيری از سرايت اين عوامل مورد نيلاز نملی
باشد .مطالب اضافه تر در خصوص آئروسل های ريزتر كه اغلب از طرق قطرات سرايت می كنند در زيرآمده است.

موضوعات ضروری درخصوص سرایت عوامل عفونت زا از طریق منتقله های هوایی
الف -سرایت از بيماران
فوريت داشتن سار در سال 2002،ا همييت آبله ميمون در اياالت متحده در سلال  ، 2003و اورژانلس بلودن موضلوع
آنفلوآنزای پرندگان موضوع ايجاد و طراحی طبقه بندی هلای ايزوالسليون را بله بحل كشليد ،چلون اطالعلات متنلاق و
نامطمئن در مورد راه های سرايت وجود دارد .هرچند كه كرونوويرو سار درابتدا از طريق تما و يا قطرات سرايت ملی
كند ،ولی احتمال سرايت از طريق هوا در فواصل محدود ( داخل اتاق) نيز وجود دارد ،هرچند كه ايلن موضلوع اثبلات نشلده
است .اين راه سرايت برای سايرعوامل نظيرويرو آنفلو آنزا و نوروويرو ها صحيح می باشد .ويرو آنفللو آنلزا در ابتلدا از
طريق تما نزديک قطرات تنفسی سرايت می كند ،و اكتساب آن توسلط پرسلنل مراقبلت سلالمت از طريلق "احتياطلات
قطرات "ميسر است ،حتی اگر در يک مركز از اتاق های دارای فشار هوای مثبت استفاده شود .با وجود اين سلرايت از طريلق
استنشاق در شيوع آنفلوآنزا را در مسافران و خدمه هواپيمايی نمی توان ناديده گرفت .مالحظله اثلر محلافظتی اشلعه ملاوراء
بنفش در پيشگيری از آنفلو آنزا در بين بيماران سلی در پاندمی سال های  1957-58بيانگر سرايت از هوا می باشد .برخالف
تفاسير موكد در مورد روش سرايت منتقله های هوايی ( مثل مسافت طوالنی از محيط اطراف اتاق بيمار) ،سرايت در مسافت
های كوتاه توسط آئروسل های ريزترتحت شرايط خاص ( مثل لوله گذاری داخل تراشه) به افراد در محيط كامالً نزديلک بله
بيمار اثبات شده است .همچنين ذرات آئروسل شده كمتر از  100ميکرومتر ،زمانی كه سرعت جريان هوا در اتاق بيمار باع
بيشتر شدن سرعت ذرات شود ،می تواند در هوا معلق باقی بماند .سرايت سار درارتباط با لولله گلذاری داخلل تراشله ای،
ونتيالسيون غير تها جمی با فشار مثبت ،و احيا قلبی ريوی بوده است .اگرچه غالب ترين راه سرايت نوروويرو ها از طريلق
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تما  ،غذا ،و آب می باشد ،ولی گزارشات متعددی بيان می كنند كه نورو ويرو ها می توانند از طريق آئروسل شدن ذرات
عفونی برخاسته از مواد استفراغی و مدفوعی سرايت نمايند .اين نظريه وجود دارد كه ذرات آئروسل شده ابتدا استنشاق شلده
سپس بلعيده می شوند .روی و ميلتون ( )Roy &Miltonطبقه بندی جديدی را برای سرايت آئروسل ها در زمان ارزيلابی
راه های سرايت سار پيشنهاد دادند:
 -1ضروری :بيماری ،تحت شرايط طبيعی ،به دنبال سرايت عامل عفونی فقط از طريق استنشاق آئروسل های ريز بلروز ملی
كند ( مثل سل ).
 -2ارجحيت دار :عفونت طبيعی ناشی از سرايت از طرق متعدد می باشد ،ولی روش آئروسل های ريزتر روشلی غاللب اسلت
( مثل سرخک ،و واريسال ) .
 -3فرصت طلبانه :عواملی كه به طور طبيعی از طرق ديگر باع بيماری می شوند ،ولی تحلت شلرايط خلاص ملی تواننلد از
طريق آئروسل های ريزتر سرايت نمايند .اين چهارچوب مفهومی می تواند رخداد های نلادر در سلرايت عواملل عفونلت زا از
طريق هوارا توجيه نمايد ،كه اغلب از طرق ديگر سرايت می نمايند ( مثل آبله ،سار  ،آنفلوآنزا و نوروويرو ها) .نگرانلی در
مورد راه های ناشناخته و احتمالی عوامل عفونت زا استراتژی های پيشگيرانه بيشتری را می طلبد ،كه ممکن اسلت ضلروری
باشد بنابراين احتياطات توصيه شده می تواند با توجه به تعريف اپيلدميولوژيک از يلک عفونلت بوجلود آملده و موضلوعات
مباحثه انگيز آن ،كه می بايست حل شود ،تغيير می كند.

ب -سرایت از محيط
بعضی از عوامل عفونت زای منتقله از هوا از محيط نشات می گيرند و معموالً از شخص به شخص ديگر سرايت پيدا نملی
كنند.برای مثال اسپور های آنتراكس يا سياه سرفه می توانند بطور ظريفی در محصوالت پودر شده وجود داشلته باشلند و از
سطوح محيطی آلوده آئروسل شده و از طريق مسير تنفسی استنشاق شوند .اسپور های محيطی قار ها ( مثل آسلپرژيلو
 )SSPدرمحيط حاضر شده و ممکن است در بيمارانی كه سيستم ايمنی آنها تضلعيف شلده و اسلپورهای آئروسلل شلده را
استنشاق كرده اند ( از طريق گرد و خاک ساختمان سازی) منجر به بيماری شود .به عنوان يک قانون ،تنها اين ارگانيسم هلا
از طريق بيماران عفونی شده سرايت نمی كنند ،بلکه گزارش مستند خوبی از سرايت فردبه فلرد ديگلر آسلپرژيلو SSPدر
 ICUكه به احتمال زياد به خاطر آئروسل شدن اسپورها در هنگام دبريدمان زخم ايجاد شده وجوددارد .بله عنلوان قلا نلون
هيچ كدام از اين ميکروارگانيسم ها از بيماران عفونی شده سرايت نمی كنند .با وجود اين مدرک معتبری گزارش شده اسلت
كه سرايت از فرد به فرد در  ICUرخ داده است كه به احتمال زياد براثرآئروسل شدن اسپورهای آسپرژيلو SPبله خلاطر
دبريد مان زخم می باشد .محيط حفاظت شده به محيطی اطالق می شود كه در آن اقدامات ايزوالسيون طراحی شلده اسلت
تا خطر سرايت عوامل قارچی از طريق محيط را در بيماران HSCTكاهش دهد.
منبع محيطی پاتوژن های تنفسی ( لژيونال(كه از منابا آئروسلی مشترک به انسان سرايت می كند ،متمايز از سرايت فلرد بله
فرد می باشد.

ب) احتیاطات کنترل عفونت


احتياطات استاندارد.
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احتياطات مبتنی بر راه انتقال:


احتياطات مربوط به انتقال از راه قطرات Droplet Precaution



احتياطات مربوط به انتقال از راه تما

Contact Precaution



احتياطات مربوط به انتقال از راه هوا

Air Born Precaution

احتياطات استاندارد به منظور كاهش خطر انتقال ميکروارگانيسم ها در بيمارستان تلدوين شلده و بايلد بلرای كليله
بيماران تحت مراقبت صرفنظر از نوع بيماری و تشخيص ،عفونی بودن يا نبودن بيمار ،رعايت شود.

احتياطات استاندارد الزم است در مواجهه با موارد زیر بكار برده شود:
 خون همه مايعات و ترشحات بدن بجز تعريق ،صرفنظر از اينکه حاوی خون قابل مشاهده باشد يا نهپوست آسيب ديده غشاهای مخاطیاحتياطات استاندارد ،مانا از انتقال عامل عفونی می گردند .شستن دست جزء كليدی اين احتياطلات محسلوب ملی
گردد براسا اين احتياطات ،خون ،مايعات ،ترشحات ،مواد دفعی ،پوست آسيب ديده و غشای مخاطی كليه بيماران،
آلوده به عامل عفونی محسوب می گردند.

احتياطات استاندارد كنترل عفونت شامل:
 شستشوی دست استفاده از وسايل حفاظت فردی اجتناب از جراحات ناشی از فرو رفتن سرسوزن و لوازم نوک تيز تميز كردن صحيح محيط و مديريت صحيح موادی كه به اطراف می ريزند -انتقال صحيح زباله ها و پسماندها

 .2-1بهداشت دست ها
از بهداشت دست ها به تنهايی به عنوان مهلم تلرين روش جللوگيری از سلرايت عواملل عفلونی درپايگلاه هلای مراقبلت
بهداشتی نام برده می شود و از عناصر اساسی در "هشدارهای پيشگيری "می باشد .بهداشت دست ها شامل شستشلوی هلردو
دست با صابون های معمولی و يا صابون های ضد ميکروبی همراه باآب ،يا استفاده از محللول هلای حلاوی الکلل ( ژل ،كلف و
مايعات) كه نياز به آب ندارند می باشد .هنگامی كه دست ها آلودگی واضح و قابل مشاهده ندارند ،شستشو با اين گونه محللول
های الکلی تاييد شده براستفاده از صابون و آب ارجحيت دارد ،چرا كه خاصيت ضد ميکروبلی آنهلا زيلاد بلوده و ملانا خشلکی
پوست می شود .توجه به بهداشت دست ها باع كاهش مداوم شيوع عفونت های  VREو  MRSAدر  ICUمی شود .اصول
علمی ،انديکاسيون ها ،روش ها و موارد الزم برای بهداشت دست ها در كتاب های مربوطه يافت می شود .نوع و اندازه ناخن هلا
می تواند مانا تاثير بهداشت دست ها بشود .افرادی كه از ناخن های مصنوعی استفاده می كنند ارگانيسم های پاتوژن بيشتری
را ( بخصوص باكتری های گرم منفی و قار ها ) روی ناخن ها و زير آن هلا حملل ملی كننلد .در سلال  2002مركلز كنتلرل
بيماری های امريکا ( )CDC /HICPACتوصيه نمود كه استفاده از پرسنلی كه ناخن های بلنلد ومصلنوعی دارنلد در بخلش
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هايی نظيراتاق عمل ها و ICUها كه ريسک عفونت باال است ممنوع باشد ،چرا كه ارتباط شليوع عفونلت هلای گلرم منفلی و
كانديديايی در اين موارد اثبات شده است .هر چند كه تاثير منا استفاده از ناخنهای بلند و مصنوعی برای تمام پرسنلی كله بلا
گروه های بيماران با ريسک عفونت باال كار می كنند( مثل سرطان ،و فيبروز سيستيک ريه) اثبات نشده است ،ولی به نظر ملی
رسد ايجاد محدوديت های فوق الزم باشد .تصميم به ايجاد اين گونه محدوديت ها فعالً بله عهلده كميتله كنتلرل عفونلت هلر
بيمارستان يا پايگاه بهداشتی می باشد .شواهدكمتری در مورد اثر استفاده از جواهرات در بهداشت دست ها وجود دارد ،اگر چه
آلودگی دست ها با پاتوژن های بالقوه عفونت زا در افرادی كه از حلقه استفاده می كنند بيشتر است ،ولی هليچ مطالعله ای دال
برارتباط حلقه با سرايت پاتوژن ها وجود ندارد .بهداشت دست بطور معمول شامل ،ضدعفونی دست بلا اسلتفاده ازملواد حلاوی
الکل يا شستن با آب وصابون و خشک كردن آن با حوله يکبار مصرف می باشد.

در موارد زیر باید دست ها را شست و ضدعفونی کرد:

 -1قبل و بعد از هر تما با بيمار
 -2بعد از درآوردن دستکش و ساير وسايل حفاظت فردی
 -3در صورت كثيف بودن و آلودگی دست ها به خون و ساير ترشحات بدن
 -4تما با پوست دارای جراحت وخراش
 -5بعد از اجابت مزاج
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استفاده از وسایل حفاظت فردی:
با توجه به خطرآلودگی و تما
ضروری است.

البسه و پوست كاركنان با خون ،مايعات و ساير ترشحات بدن استفاده از وسايل حفاظت فردی

 - .iوسایل شخصی محافظت از پرسنل مراقبت بهداشتی) PPE ( :
اين وسايل شامل انواع مختلف ماسک ها ،گان ها و وسايل ديگری است كه برای حفاظت از مخاط های راه های تنفسی
و پوست استفاده می شود .انتخاب اين وسايل بر اسا نوع عفونت نحوه تما و يا روش های سرايت تفاوت ملی كنلد.
روش های استفاده از اين وسايل در قسمت سوم همين مبح آورده شده است .محل طراحی شده برای نگهداری ايلن
گونه وسايل (گان ،ماسک ،دستکش و )...يک يا چند بار مصرف بايد مناسب باشد تا حملل ونقلل آن هلا باعل انتشلار
آلودگی نشود .شستشوی دست ها همواره بايستی آخرين مرحله قبل از خارج كردن اين وسايل باشد .مبح بعلدی بله
اصول كلی استفاده و انتخاب اين وسايل می پردازد.
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پوشيدن : PPE
گان


گان باید كامالً از گردن تا زانو ،بازو ها تا انتهای مچ و تمام قسمت های پشت را بپوشاند.



گان از پشت در ناحيه كمر و گردن بسته شود .
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ماسک یا رسپيراتور


بانده ای كشی یا گرهی را وسط سر و گردن ببندید .



مفتول قابل انعطاف را روی پل بينی قرار دهيد .



ماسک از زیر چانه تا باالی بينی فيكس شود .



رسپيراتور مناسب صورت تنظيم شود .

شيلد صورت /عينک محافظ


روی صورت بپوشيد و مناسب صورت تنظيم نمایيد .

دستكش ها


جهت ایزوالسيون از دستكش غير استریل استفاده نمایيد .



طبق اندازه دست انتخاب نمایيد .



مچ و گان ایزوالسيون را كامالً بپوشاند.

تمرینات مربوط به نحوه صحيح انجام كار
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دست ها را از صورت دور نگه دارید .



كار را از قسمت تميز به طرف قسمت كثيف شروع كنيد.



تماس با سطوح را محدود كنيد .



وسایلی را كه پوشيدهاید ،در صورتی كه خيلی آلوده یاا پااره شاده اناد تعاوی
نمایيد.



بهداشت دست ها را رعایت نمایيد.

خارج كردن :PPE
 PPEرا دم در قبل از خارج شدن از اتاق ،كابين بيمار خارج نماييد.
دستكش ها


سطح خارجی دستکش ها آلوده می باشد .



قسمت خارجی دستکش را با دست دستکش دار ديگر گرفته و خارج نماييد .



دستکش خارج شده را در دست دستکش دار نگه داريد .



انگشتان دست بدون دستکش را به زير دستکش ببريد ،و از طرف مچ خارج نماييد.
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شيلد صورت /عينک محافظ


خارج شيلد /عينک آلوده است .



شيلد را به وسيله قسمت تميزی كه در ناحيه سر وگوش است ،خارج نماييد( از قسمت تميز خارج نماييد)



شيلد را داخل ظرف مخصوص زباله يا سطل مخصوص بازيافت قرار دهيد.
گان




قسمت جلو و آستين ها آلوده است .
گره گردن و كمر بند را باز نماييد .
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با يک حركت گان را از شانه ها به طرف هركدام از دست ها خارج نماييد .



با اين حركت گان پشت و رو می شود .



گان خارج شده را از بدن دور نماييد ،هنگام در آوردن گان را لوله نموده در سطل ،زباله يا داخل سطل



مخصوص لبا

ها بياندازيد.
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ماسک یا رسپيراتور


قسمت جلوی ماسک و رسپيراتور آلوده می باشد ،به آن دست نزنيد.



فقط گره/كش پايينی و سپس گره/كش باال را گرفته و خارج نماييد آنرا داخل سطل زباله بياندازيد.

بهداشت دست ها
بال فاصله بعد از خارج كردن PPEدست ها را بشويد.



دستكش

از دستکش ها برای جلوگيری از انتقال آلودگی توسط پرسنل در موارد زير استفاده می شود:
 )1احتمال تما مستقيم با خون يا مايعات بدن ،مخاط ها ،پوست خراش دار و ديگر موارد بالقوه عفونت زا
 )2تما مستقيم با بيماران يا ناقلين يک پاتوژن كه از طريق تما مستقيم انتقال می يابد ،مانند  VRE,MRSA,RSVيا
 )3تما با وسايل و محيط اطراف يا استفاده از تجهيزات مراقبتی بيمار كه آلوده شده يا احتمال آلودگی دارد.
دستکش مانا انتقال عفونت بين بيمار و مراقبين بهداشتی می شود .ميزان محافظتی كه دستکش در هنگام فرو رفلتن سلوزن
در دست در زمان كار كردن با پاتوژن هايی مثل  HCV,HBV,HIVكه از طريق خون منتقل می شوند مشخص نمی باشد ،هر
چند كه دستکش باع كاهش حجم (  46تا  )% 86خونی كه در سطح خارجی سوزن قراردارد ملی شلود ،وللی اثلری در ميلزان
خونی كه در داخل سوزن قرار دارد نخواهد داشت .دسلتکش هلايی كله توسلط ملراقبين بهداشلتی اسلتفاده ملی شلود بايسلتی
استانداردهای  FDAرا داشته باشد .دستکش های غير استريل يکبار مصرف از مواد مختلفی ساخته شده انلد ( التکلس ،وينيلل،
نيتريل) .انتخاب نوع دستکش در موارد غيرجراحی به عوامل مختلفی ازجمله احتمال تما با انواع مواد شيميايی ،شيمی درمانی،
حساسيت به التکس ،سايز بندی ،وسياست های مركز در خصوص عدم استفاده از التکس ( ايجاد محيط عاری از التکس) بسلتگی
دارد .هنگام تما با خون يا مايعات بدن در موارد غير جراحی استفاده از يک جفت دستکش برای ايجلاد حفاظلت كلافی اسلت.
تفاوت های قابل توجهی بين دستکش ها از نظر كيفيت توليد و نوع ماده به كار رفته و ميلزان حفاظلت آن هلا وجلود دارد ،وللی
مطالعات متعدد نشان دهنده ميزان كارايی پايين تر دستکش های وينيلی نسبت به التکس يا نيتريل در شرايط واقعلی اسلت .بله
همين دليل دستکش های التکس يا وينيل در پروسيجر های بالينی كه نيازمند مهارت دست است يا تما با بيملار طلوالنی تلر
است ارجحيت دارد .ممکن است داشتن دستکش در اندازه های مختلف ضروری باشد .دستکش های كلفت تلر و چنلدبار مصلرف
برای انجام كار های بالينی توصيه نمی شود ،ولی برای كار كردن با وسايل آلوده بيمار يا تميز كردن سطوح آلوده كاربرد دارد.
در طول مراقبت از بيمار ،می توان با تبعيت از دستورالعمل تميز كردن از ناحيه تميز به طرف ناحيه كثيف و محلدود كلردن
آلودگی تنها در سطوح مورد استفاده بيمار ،سرايت عفونت را به حداقل رساند .ممکلن اسلت هنگلام مراقبلت از بيملار مجبلور بله
تعوي دستکش باشيم تا از تما و يا احتمال سرايت ممانعت به عمل آوريم .همچنين به نظر می ر سد كه تعوي دستکش هلا
بعد از تما با كامپيوتر و ساير وسايل قابل حمل و يا بعد از انتقال آن ها از اتاقی به اتاق ديگر ضروری باشد .تعوي دست كلش
ها از بيماری به بيمار ديگر برای پيش گيری از سرايت عوامل عفونی ضروری می باشد .نبايد دستکش ها را برای اسلتفاده مجلد د
شست چون نمی توان ميکرو ارگانيسم ها را از سطح آن به طور كامل حذف كرد و از طرفی به دوام دستکش نمی تلوان اطمينلان
كرد .به عالوه دستکش های چند بار مصرف احتمال سرايت  MRSAو با سيل های گرم منفی را تقويت می كند .اگلر دسلتکش
به همراه ساير  PPEها پوشيده می شود بايد آن را در انتها پوشيد .دستکش هايی كه به راحتی به ملچ دسلت ملی چسلبد بهتلر
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است به همراه گان پوشيده شوند چون آستين های گان را خواهد پوشاند و مانا خوب و با دوامی برای بازو ،ملچ و دسلت خواهلد
بود .اگر دستکش ها خوب از دست خارج شوند از آلوده شدن دست جلوگيری خواهند نمود  .بهداشت دست متعاقب خارج كلردن
دستکش اين اطمينان را بيشتر می كند كه دست ها عامل انتقال عوامل عفونی كه اغلب هنگام بيرون آوردن دست كش از پارگی
های نامشخص به دست نفوذ می كنند نبوده اند.


گان

گان های ايزوالسيون مورد استفاده كه توسط "احتياطات پيشگيری از سرايت واداره استاندارد" اختصاصلی شلده اسلت ،بلرای
محافظت ازبازوها و ساير قسمت های باز بد ن كاركنان مراقبت بهداشتی و پيشگيری از آلودگی لبا ها با خون ،مايعلات بلدن ،و
ديگر مواد بالقوه عفونی به كار می روند .نياز به انتخاب نوع گان بستگی به نحوه تداخل با بيماردارد كه شامل پليش بينلی ميلزان
تما با مواد عفونی وقدرت نفوذ خون و مايعات بدن از اين مانا وسد می باشد .پوشيدن اين گان ها وساير لبلا هلای محلاف
بدن توسط "اداره استاندارد پاتوژن های منتقله از طريق خون " "OSHAاجباری شده است .روپوش ها و ژاكت هايی كه پرسنل
آزمايشگاهی و درمان بالينی جهت راحتی و يا شناسايی می پوشند مد نظر  PPEنمی باشند .وقتی " احتيا طات استاندارد"به كار
می رود ،گان های ايزوالسيون فقط درصورت احتمال تما با خون و مايعات بدن بايد پوشليده شلود .بلا وجلود ايلن زملانی كله
"احتياطات تماسی" به كار ميرود (يعنی برای پيشگيری از انتقال يک عامل عفونی كه به تنهايی با"احتياطلات اسلتاندارد" قطلا
نمی شود و همراه با آلودگی های محيطی است)آويزان كردن گان و دستکش ها در ورودی اتاق نشلان گلراين مطللب اسلت كله
احتمال تما ناخواسته با سطوح آلوده محيط وجود دارد.آويختن مرتب و مداوم گان های ايزوالسيون در ورودی بخش های ويژه
يا ساير مکان های با ريسک باال لزوماً مانا از كلونيزه شدن يا عفونت بيماران آن قسمت نمی شود.گان های ايزوالسليون اغللب بلا
دستکش و ساير وسايلی كه  PPEتعيين كرده است ،پوشيده می شود .گان ها كه اغلب از اولين اقالم  PPEهستند بايلد آويلزان
شوند .پوشش بازوها و جلوی بدن از گردن تا كمر و يا پايين تر اين اطمينلان را ملی دهلد كله قسلمت هلای در معلرض تملا
محافظت خواهند شد .در مراكز مراقبت بهداشتی گان ها بهتر است در چندين سايز و اندازه موجود باشد تا از پوشش مناسب افراد
اطمينان حاصل شود .گان ها بايد قبل از خروج از محيط بيمار از بدن خارج شوند تا از احتمال آلوده كلردن محليط بيلرون اتلاق
بيمار پيشگيری شود .اين گان ها بايد طوری ازتن خارج شوند تا از آلودگی لبا هلا و پوسلت شلخص جللوگيری شلود .قسلمت
بيرونی آلوده گان را بايد به داخل هم لوله كرده و به شکل بقچه درآورده و در داخل سطل يلا كيسله نلايلونی در نظرگرفتله شلده
انداخت.


محافظت صورت( ماسک ها ،عينک های ایمنی ،شيلد های صورت)

ماسک ها در پايگاه های بهداشتی به سه منظور استفاده می شوند )1 :روی صلورت پرسلنل قلرار ملی گيلرد تلا از تملا بلا
ترشحات آلوده بيماران آنها را محافظت نمايد ،مثل ترشحات تنفسی بيملاران يلا پاشليدن خلون يلا ترشلحات بلدن بيملاران كله
طبق"احتياطات استاندارد"و "احتياطات قطرات"می باشد )2 .روی صورت پرسنل مراقبت سالمت قرار می گيردتا در زمان انجلام
پروسيجرهايی كه نيازمند تکنيک های استريل هستند ،از انتقال عوامل عفونی از دهان و بينی كاركنان بهداشتی جلوگيری نمايلد
و از بيماران محافظت كند )3 .روی صورت بيماران سرفه كننده قرار می گيرد تا خطلر انتشلار و انتقلال ترشلحات بلالقوه عفلونی
تنفسی را از بيماران به سايرين محدود نمايد ( بهداشت تنفسی  /آداب سرفه ) .به طوری كه در ادامه بح خواهد شد ،ماسک هلا
را می توان همراه با عينک های محاف استفاده نمود تا از چشم ها ،دهان و بينی به خوبی محافظت نمايد ،همچنين از شيلد های
صورت می توان به جای ماسک و عينک های محاف استفاده كرد تا محافظت كامل تری از صورت بله عملل آورد .ماسلک هلا را
نبايد با رسپيراتورها اشتباه گرفت ،چون همان گونه كه در ادامه خواهيم گفت رسپيراتورها به منظور پيشگيری از استنشلاق ذرات
ريز ی به كار می رود كه ممکن است حاوی عوامل عفونی باشند كه از طريق هوا منتقل ميشوند.غشا مخاطی دهان ،بينی و چشلم
همانند پوستی كه زخمی شده و تماميت آن تحت تاثير قرار گرفته است مستعد نفوذ عوامل عفونی هسلتند ( ،آكنله و درماتيلت).
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بنابراين استفاده از  PPEبرای محافظت از اين مناطق يکی از مهم ترين نکته هلای "احتياطلات اسلتاندارد " ميباشلد .بله اثلرات
محافظتی ماسک ها برای پرسنل در معرض خطر قبال اشاره شده است .پرو سيجر هايی كه توليد قطرات و يا افشانه هلای خلونی،
مايعات بدن و يا ترشحات داخلی و خارجی بدن ( مثل ساكشن داخل تراشه ،برونکوسکوپی و يا اقدامات تهاجمی عروقی) مسلتلزم
پوشيدن شيلد و يا ماسک و عينک با هم هستند .پوشيدن ماسک وعينک و يا شيلد صلورت در پروسليجرهايی كله احتملال قلرار
گرفتن در معرض خون يا مايعات بدن وجود دارد از سوی  OSHAاستاندارد پاتوژن های منتقله از طريق " خون" اجباری شلده
است PPE.مناسب بايد بر اسا ميزان احتمال تما انتخاب شود .دو نوع ماسک در دستر كادر مراقبت بهداشلت قلرار دارد :
ماسک های جراحی كه  FDAتاييد كرده و بايد ضد آب باشد ،و ماسک های مخصوص ايزوله كردن يا ماسک های پرو سليجری.
مطالعه مشخصی در خصوص مقايسه اين دو نوع ماسک و ميزان محافظت و ارجحيت آن ها منتشر نشده است .چون ماسک هلای
ايزوله ای /پرو سيجری توسط  FDAتاييد نشده است ممکن است تفاوت كيفيت آن با ماسک های جراحی وجلود داشلته باشلد.
ماسک ها با شکل ها ( قالبی و غير قالبی ) ،سايزها ،كارايی فيلتراسيون مختلف و ملدل هلای بسلته شلدن بله صلورت ( گرهلی،
كشدارو پشت گوشی) ارايه می شود .مراكز مراقبت بهداشتی ممکن است به اين نتيجه برسند كه ماسک های با انواع مختلف برای
رفا نياز های پرسنل مورد احتياج مركز باشد.


عينک ها و شيلد های صورت

چندين دستورالعمل برای محافظت از چشم در برابر عفونی شدن منتشلر شلده اسلت .انتخلاب نلوع محافظلت از چشلم
(عينک هاو شيلد های صورت) برای موقعيت های كاری خاص مربوط به شرايط قرار گرفتن در معرض خطرساير  PPEهای
بکار برده شده و نياز های بصری می باشد .عينک های شخصی و لنز های تماسی محافط های مناسب چشمی محسوب نمی
شوند  NIOSHبيان می كند كه وسيله محاف چشم بايد راحت باشد ،ديد محيطی كافی بدهلد و بلا تنظليم كلردن قابلل
فيکس باشد و ممکن است به تهيه چند مدل و اندازه و انواع مختلف از وسايل محاف نياز باشد .عينک هلای تخليله شلونده
غيرمستقيم با پوشش ضد بخار می تواند بهترين و عملی تلرين محافظلت از چشلم را در مقابلل ترشلحات و پاشليده شلدن
مايعات بدن و قطرات تنفسی از زوايای مختلف ايجاد نمايد .انواع جديد تر عينک ها با فراهم كردن بهتر جريان غير مسلتقيم
هوا ميزان بخار را كم كرده و ديد محيطی بهتری می دهد و اندازه های مختلف متناسب با افلراد مختللف دارد .بيشلتر انلواع
عينک ها روی عينک های طبی فيکس می شوند و حداقل فاصله را دارند .با وجودی كه اين عينک ها محافظلت مناسلبی را
از چشم می نمايند ،ولی در برابر پاشيده شدن مواد آلوده به ساير قسمت های صورت اين محافظت را ندارد.نقش عينک هلا،
به همراه ماسک ها در پيشگيری از تما با عوامل عفونی منتقله از قطرات تنفسی فقط در مورد  RSVمطالعه شلده اسلت.
گزارشات انتشار يافته در اواسط دهه  1980نشان می دهد كه محافظت چشمی با عل كلاهش انتقلال شلغلی  RSVشلده
است .ا گر چه معلوم نشد كه اين امر به خاطر عدم تما دست باچشم بوده ويا به خاطرعدم تما قطرات تنفسی با چشلم
بوده است .هرچند ،مطالعات بعدی نشان داد كه اگر از انتقال  RSVبه طلور موثرپيشلگيری شلده اسلت بله خلاطر رعايلت
استاندارها و احتياطات تماسی بوده است ،و استفاده روتين از عينک بخاطر اين ويرو ضرورتی ندارد .يلاد آوری ايلن نکتله
برای پرسنل بهداشتی حايز اهميت است :كه حتی اگررعايت " احتياطات قطرات"برای پاره ای از پاتوژن های تنفسی توصيه
نشده باشد ،ولی محافظت از چشم ها ،بينی ودهان با استفاده از از يک ماسک و عينک و يا شيلد صورت زمانی كله احتملال
پخش شدن ويا پاشيده شدن هرگونه ترشحات تنفسی يا ساير مايعات بدن وجود دارد براسا تعريف "احتياطات استاندارد"
ضروری است.
شيلدهای يک بار مصرف و يا چند بار مصرف را می توان به جای عينک بکار برد .در مقايسه با عينک هلا ،شليلد ملی توانلد
عالوه بر چشم ها از ساير نقاط صورت نيز محافظت نمايد .شيلد ها از چانه تا فرق سلر را ملی پوشلانند و در مقابلل پاشليده
شدن ترشحات محاف خوبی هستند :شيلد های صورتی كه از لبه ها خم می شوند می توانند از پاشليده شلدن ترشلحات از
كناره های شيلدهابه صورت پيشگيری نمايند .برداشتن شيلدها ،عينک ها و ماسک ها را می توان به راحتی بعد از در آوردن
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دستکش ها وشستن دست ها انجام داد .بند ها ی روی گوش و هد بندهايی كه برای محکم كردن آنها به كار برده شلده انلد
"تميز" تلقی شده و می توان آ ن را با دست های برهنه برداشت .قسمت جلوی ماسک ،عينک و شليلد هلای صلورت آللوده
فرض می شوند.

احتياطات مربوط به انتقال از راه تماس
مستقيم يا غيرمستقيم با بيماران يا محيط مراقبتی بيمار پيشگيری می كند.كه

اين احتياطات از بروز عفونت از طريق تما
شامل:
بستری بيمار در اتاق خصوصی يا اتاق مشترک با بيماری كه مبتال به عفونت فعال بلا هملان ميکروارگانيسلم ()cohorting
می باشد و عفونت ديگری ندارد .
 محدوديت حركت و انتقال بيمار.
 استفاده از گان و دستکش در هنگام تما با بيمار و ورود به اتاق بيمار.
 بالفاصله پس از تما با بيمار درآورده شوند.
 عدم لمس چشم ها بينی و دهان با دست ها.
 اجتناب از آلودگی سطوح محيطی.
 شستن دست ها بالفاصله بعد از تما با بيمار.
 استفاده از وسايل اختصاصی تا حد امکان.
 چنانچه امکان پذير نيست در فواصل آنها را تميز و ضدعفونی كنيد.
 نظافت و ضدعفونی روزانه اتاق بيمار ووسايل موجود در آن:
 نرده های كنار تخت
 ميز غذای بيمار
 سطوح دستشويی و توالت
 كاف فشار خون و سطوح وسايل

احتياطات مربوط به انتقال از راه قطرات
پيشگيری از انتقال عفونت توسط قطرات مربوط به :عطسه ،سرفه و صحبت كردن می باشند.
 بستری بيمار در اتاق خصوصی در صورت عدم امکان ،بستری در اتاق مشترک با حداقل يک متر فاصله بلين
تخت ها (.)cohorting
 استفاده از ماسک هنگام ورود به اتاق بيمار
 استفاده از ماسک هنگام ارائه مراقبت به بيمار در فاصله يک متر و كمتر
 محدوديت جابجايی وحركت بيمار
 در صورت ضرورت جابجايی بايد بيمار ماسک بپوشد.
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احتياطات مربوط به انتقال از راه هوا
اين احتياطات از انتشارعفونت از طريق ذرات بسيار كوچک ( كمتر از  5ميکرون) معلق در هوا پيشگيری می كنند.
بستری بيمار در اتاق خصوصی با فشار منفی وتهويه مناسب ( ≥  12تبادل در ساعت ) و در صورت عدم امکلان ،بسلتری در اتلاق
مشترک با حداقل يک متر فاصله بين تخت ها (.) cohorting
 استفاده ازماسک تنفسی مخصوص :هنگام ورود به اتاق ايزوله ،هنگام ارائه مراقبت از بيمار مبتال به بيماری منتقله از راه هوامحافظت تنفسی:
موضوع محافظت تنفسی كه برای پيش گيری از انتقال عوامل عفونی از طريق هوا به كار ميرود ،نياز و تکلرار انجلام" تسلت هلای
منطبق"  1را تحت نظارت علمی شامل می شود كه موضوع كارگاه آموزشی  CDCدر سال  2004نيلز بلوده اسلت .درمحافظلت
تنفسی عموما نياز به استفاده ازرسپيراتور های با فيلتر  N95يا فيلتر قوی تر می باشد تا از استنشاق ذرات عفونلت زا پيشلگيری
كند .اطالعات در خصوص رسپيراتور ها و برنامه محافظت تنفسی دردستور العملل پليش گيلری از انتقلال ملايکو بلاكتريوم تلوبر
كلوزيس در پايگاه های مراقبت بهداشتی در سال  2005آمده است  .محافظت تنفسی بله طلور وسليعی توسلط  OSHAتحلت
استاندارد صنعتی تنظيم شده است ،كه الزم است تمام كارفرمايان آمريکايی در مراكز خود برای محافظت كاركنلان خلود از ملواد
سمی استنشاقی اين برنامه اجرايی را داشته باشند .اجزا برنامه  OSHAشامل گواهی پزشکی مبنی براستفاده از رسپيراتور; تهيله
وتدارک رسپيراتور های مناسب ،ازجمله رسپيراتور های با فيلتر  N95يا قوی تر كه منطبق با تاييديه  OSHAباشلد; آملوزش
استفاده از اين رسپيراتور ها و ارزيابی های مجد د برنامه های محافظت تنفسی می باشد .درزما ن انتخاب رسپيراتور مناسلب ،ملد
ل هايی كه خصوصيات انطباق ذاتی خوب دارند ( بدين معنی كه رسپيراتورهايی كه عوامل محافظتی آنها در بيش از ده نفر باالی
 95%از استفاده كنندگان را پوشش دهد ،).ترجيح داده می شوند و و از نظر تئوری نيلاز " تسلت انطبلاق " را تلامين ملی كننلد.
موضوع محافظت تنفسی همواره مورد بح و بررسی بوده است .اطالعات درخصوص انواع مختلف رسپيراتورهارا می توان درسايت
و مطالعات منتشر شده جستجو كرد" .تست درزگيری"  ( 2كه قبالً  fit checkگفته می شد) بايد روی كلاربر رسلپيراتور انجلام
شود تا مشخص شودكه نشت هوا از قطعات چسبيده به صورت به حداقل رسيده است .زمان های تکلرار ايلن تسلت هلا مشلخص
نشده است ،تست مجدد ممکن است زمانی نياز باشد كه تغييری در حالت های پوشيدن رسپيراتور به وجود آمده باشد ،يا شلرايط
پزشکی خا صی بوجود آمده باشد كه عملکرد رسپيراتور را تحت تاثير قرار داده باشد ،ويلا تغييلری در ملدل يلا انلدازه رسلپيراتور
طراحی شده اوليه ايجاد شده باشد.
محافظت تنفسي براي اولين بار در سال 1989در آمريكا براي پيشگيري ازقرار گررفنن پرسرن مراقبرت بهداشرني در معرر
مايكو باكنريوم توبر كلوزيس توصيه شد .اين توصيه با دو اصالحيه منوالي تحت عنوان دسرنورالعل پيشرگيري از اننقرال سر در
بيلارسنان ها وساير پا يگاه هاي مراقبت بهداشني تلديد شد .فوايد مضاعف اسنفاده از رسپيراتور ها ،بعالوه كننرل هاي اجرايري و
مهندسي آن ( از قبي  AIIRتشخيص اوليه ،بيلاراني كه احنلال س در آنها وجود دارد و به طور ناگهاني در يك محيط AIIR
قرار گرفنه اند و نگهداري بيلاري كه مشكوك به س بوده ولي به هيچ وجه عفونت زايي ندارد) براي پيش گيري از اننقال عوامر
عفونت  -زاي مننقله از طريق هوا ( مث مايكو باكنريوم توبركلوزيس) تعيين نشده است .هرچند كره برخري مطالعرا پيشرگيري
موثراز اننقال س را در بيلارسنان هايي كه كننرل مهنرد سري و اجرايري هلرراه برا اسرنفاده از ماسرك هراي جراحري بره جراي
رسپيراتورها داشنه اند ،نشان داده است ،ولي اخيراً  CDCرسپيراتور هاي N95يا قوي تر را در حين انجام كار با بيلاران عفروني
آلوده به كرونو ويروس  SARSآنفلو آنزاي مرغي وپاندمي آنفلو آنزا توصيه كرده اسرت .عليررغ اينكره "احنياطرا پيشرگيري از
سرايت ازهوا"  3براي  SARS،پيشگيري از اننقال ويروس هاي سرخك ،واريسال زوسنر توصيه شرده اسرت ،ولري داده اي مبنري
براينكه آيا براساس توصيه محافظت تنفسي پرسن حساس در مقاب اين دو ويروس محافظت شده اند  ،وجود ندارد ; اگرر چره از

][27

اننقال ويروس واريسال زوسنردر بين بيلاران خردسال كه ايزوله فشاري منفي براي آنها اعلال شده ،پيشگيري شده است .اينكه آيا
حفاظت تنفسي( يعني پوشيدن رسپيراتورويژه) محافظت از اين ويروس ها را باال برده  ،هنوز مطالعه نشرده اسرت .چرون اكثريرت
پرسن مراقبت بهداشني ايلني طبيعي يا اكنسابي نسبت به اين ويروس ها دارند فقط پرسن داراي ايلني از اين بيلاران مراقبت
مي كنند .هرچند كه هيچ گونه شواهدي وجود ندارد كه بيان كند كه اسنفاده از ماسك به تنهرايي قرادر بره محافظرت از پرسرن
بهداشني دراين پايگاه ها نلي باشد ،لذا باهدف ا طلينان بيشنر و يكسان كردن كار،و يا به خاطر مشكال موجود در تعيين ايلني
افراد .پروسيجر هاي خارج كردن رسپيراتور ها بصور صحيح و سرال در شرك آمرده اسرت .در بعضري از پايگراه هراي مراقبرت
بهداشني رسپيراتور هاي ويژه جهت مراقبت از بيلار سلي توسط هلان شخص مراقب مجدداً اسنفاده مي شود .اين امر در صرورتي
قاب قبول است كه رسپيراتور خراب نشده باشد ،مسئله انطباق روي صور به خاطر تغيير شك رسپيراتور به ه نخورده باشرد ،و
رسپيراتور با خون يا مايعا بدن آلوده نشده باشد .اطالعاتي مبني بر اين توصيه كره چره مرد مري تروان مجردداً از رسرپيراتور
اسنفاده كرد ،وجود ندارد.
قبل از ورود به اتاق ایزوله موارد زیر را رعایت کنید:
وسايل حفاظت شخصی را آماذه كرده و بپوشيد.دست ها را با آب و صابون يا مواد حاوی الکل بشوييد.تصوير زير يک ترتيب پيشنهادی برای پوشيدن تجهيزات حفاظت شخصی است كه ممکن است باتوجه به ساختار هر اتاقايزوله متفاوت باشد
 -داخل اتاق شده و در را ببنديد.

اعمال صحیح برای پیشگیری از آلودگی با پاتوژن های منتقله ازخون
)1

پیشگیری از ورود سرسوزن آلوده به دست ( )Needle Sticksو جراحت با اشیا تیز و برنده

جراحاتي كه با سرسوزن و ساير اشيا تيز رخ مي دهد مي تواند  HIVو  HBV,HCVرا بره پرسرن مراقبرت بهداشرني مننقر
نلايد.
پيشگيري از جراحت با اشيا تيز هليشه از عناصر ضروري احنياطا به خصوص"احنياطا اسناندارد" بوده است .ايرن اعلرال
شام معيارهايي مي باشد كه نحوه گرفنن سرسوزن ها و ساير اشيا تيز را بيان مي كند ،تا از وارد شدن جراحت بره فررد اسرنفاده
كننده و افراد ديگري كه در حين پروسيجر ونيز بعد از پايان پروسيجر با آن در ارتباط هسنند ،جلوگيري نلايرد .ايرن معيارهرا در
مراقبت هاي روتين از بيلاران كاربرد دارد و مورد نظرپروسيجرهاي جراحي و ساير پروسيجرهاي تهاجلي كه در جاي ديگرري بره
آن اشاره خواهد شد ،نلي شود .از سا ل OSHA 1991كه"اسناندارد پاتوژن هاي مننقله از طريق خون" را مورد بحث قرارداد ترا
پرسن مراقبت بهداشني را از آلودگي با خون محافظت نلايد ،كانون توجه تنظي فعاليت وقانوني كردن اجراي معيارهراي كننررل
بصور مرحله به مرحله بوده است .اين امر شام توجه به برداشرنن اشريا تيرز خطرنراك برا روش هراي پيشررفنه و اجرايكننررل
مهندسي بود .قانون ايالني"پيشگيري از آسيب سر سوزن آلوده "  4درنوامبرسال  2000امضرا شرد وOSHAرا مكلرف كررد كره
"اسناندارد پاتوژن هاي مننقله از طريق خون "  5را،كه توسط  OSHAبرازبيني ميشرود ،صرريحاً برا بره كرار گيرري روش هراي
مهندسي صحيح دفع اشيا تيز اجرا نلايد  CDCراهنلايي را جهت پيشگيري ازخطر اشيا تيز آماده كرده است كره شرام برنامره
جامعي مبني بر طراحي ،اجرا ،و ارزيابي پيشگيري از جراحت با اشيا تيز مي باشد.
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) 2پیشگیری از تماس غشاء مخاطی
در معر قرار گرفنن غشاء مخاطي چش  ،بيني و دهان پرسن مراقبت بهداشني با مايعرا بردن بيلراران برا عنروان سررايت
ويروس ها يا عوام مننقله از طريق خون محسوب مي شرود .پيشرگيري از تلراس هراي مخراطي يكري از عناصررمراقبت روترين
بيلارچه در برنامه قبلي و چه در "احنياطا اسناندارد "بوده ،و موضوع پاتوژن هاي مننقله از خون  OSHAمي با شد .كراركردن
به روش صحيح ،به عالوه پوشيدن  PPEازتلاس غشاء مخاطي و پوست آسيب ديده با مواد بالقوه عفونت زا محافظرت مري كنرد.
اين اعلال عبارتند از اينكه مواظب باشي دست ها را چه با دسنكش و چه بدون آن را كه آلوده شده اند به چش ها ،دهان و بيني
خود نزني و فرد گيرنده مراقبت را طوري قرار دهي كه مسير ترشحا و قطرا دهاني او مسنقيلا به سرلت صرور مرا نباشرد.
دقت درپوشيدن  PPEقب از تلاس با بيلار كلك خواهد كرد تا در حين كار از تنظي مجدد  PPEاجنناب كرده و احنلال آلود
گي صور و چش را در حين اسنفاده ار بين ببري  .در مناطقي كه نياز بره احيراء غيرر مننظرره بوجرود مري آيرد ،اشريا دهراني
مخصوص ،ماسك هاي احيا جيبي با دريچه ( والو) يك طرفه و ساير وساي احيا جايگزين تنفس دهان بره دهران شرده و از قررار
گرفنن دهان پرسن در معر مخاط دهان وبيني مراقبت گيرنده در طي پروسيجر احيا جلو گيري مي كند.

احتیاطات الزم در طی انجام پروسیجرهایی آئروسل ساز
انجام پروسيجرهايي كه مي توانند ذرا ريز معلق در هوا توليد كنند ( پروسيجر هاي آئروس ساز) ،مث برونكوسكوپي ،ايننوبه
كردن آندو تراكيال ،و ساكشن باز راه هاي هوايي كه مي تواند اننقا ل عوام عفونت زا ( از قبي سر  ،سرارس ،و مننژيرت) را بره
پرسن باعث شود .براساس "احنياطا اسناندارد" ،محافظت از چش ها ،بيني ،و دهان به عالوه پوشيدن گان و دسنكش ،در طي
انجام اين پروسيجرها توصيه شده است .اسنفاده از رسپيراتور هاي ويژه در طي انجام چنين پرو سيجرها يري كره احنلرال وجرود
س  ،سارس ،و آنفلو آنزاي مرغي و آنفلوآنزاي پاندميك در بيلار وجود دارد موكداً توصيه شده است .برا آگراهي دادن بره پرذيرش
دهنده از خطر عفونت زايي اين گونه بيلاران در بدو ورود ،گام هاي مناسبي را مي توان در محافظت بيشنر آنها از عفونت برداشت.
در بعضي از كلينيك هاي سيسنيك فيبروزيس براي جلو گيري از مواجهه با بيلاراني كه ملكن است داراي كلروني B.Cepacia
باشند ،در موقع پذيرش به آنها اين هشدار داده مي شود كه مكان مورد نظر را ترك نلايند و زما ني كه اتاق معاينه آمراده گرديرد
مراجعه نلايند .پروسيجرهاي توليد كننده آئروس پر خطر شام موارد زير است :ايننوباسريون داخر تراشره ،دادن داروهرا از راه
نبواليزر يا داروهاي آئروس ( روش اسننشاقي دارو به بيلاران آلوده به ويروس آنفلوآنزا مننقله از راه هوا اكيداً توصيه نلري شرود)،
برونكوسكوپي ،ساكشن راه هوايي ،مراقبت از تراكئسنومي ،فيزيوتراپي ريه ،آسپيراسيون بيني – حنجرره ،علليرا احيراء و خرارج
كردن ريه پس از مرگ.
حفاظت تنفسي براي پروسيجرهاي توليد كننده آئروسل كنترل هاي محيطيي بيراي پروسييجرهاي تولييد كننيده
آئروسل:
اسنفاده از ماسك تنفسي مخصوص با حداق محافظت مانند  N95يا  FFPيا معادل آن
الف) انجام پروسيجردر اتاقي با تهويه مناسب ( حداق  12بار تعويض هوا در ساعت) در صور ميسرنبودن تهويره مناسرب هروا (
حداق  12بار تعويض هوا در ساعت) انجام پروسيجر در يك اتاق ايزوله ( تك تخنه) با درهاي بسنه و دور از ساير بيلاران.
ب) افزايش سرعت تغيير هواي اتاق و جلو گيري از گردش مجدد هوا در داخ اتاق
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ج) در صور مقدور نبودن جلوگيري از گردش مجدد هوا دراتاق ،گذراندن هوا از طريرق فيلنرر هرواي  HEPAپريش از گرردش
مجدد.
د) بسنه بودن هله درها بجز در ورودي اتاق.
ه) محدوديت رفت و آمد در طول انجام پروسيجر.

احتیاطات در طی استفاده از د ستگاه ها /ابزارها و وسا یل مراقبت از بیمار
جهت پيشگيري از سرايت عوام عفوني از بيلاري به بيلار ديگر تجهيزا و وساي پزشركي بايرد برر طبرق دسرنور كارخانره
سازنده تليز ونگه داري شوند .تليز كردن مواد آلي بايد هليشه قب از ضد عفوني واسنري كردن وسراي وابرزار هراي حسراس و
نيله حساس باشد .زيرا باقيلانده مواد پروتئني تاثير پروسه هاي ضد عفوني و اسنري كردن را كراهش مري دهرد.تجهيرزا غيرر
حساس مث كلد ها ،پلپ هاي انفوزيون و وننيالتور ها بايد قب از اسنفاده براي بيلار ديگر كامالً تليز و ضد عفوني شوند .هلره
اين ابزار ها و تجهيزا بايد كننرل شوند ترا از سررايت عامر برالقوه عفونرت زا از طريرق پرسرن خردما بهداشرني و باتلراس
محيطيپيشگيري شود .اين امر شام كامپيوترها و تجهيزا ديجينالي شخصي هلراه بيلار( )PDASكه در مراقبت آن هرا بكرار
مي رود نيز مي شود ،و جزء تدابير تليز كردن و ضد عفوني كردن وسراي غيرر حسراس مري باشرند .مقراالتي در مرورد آلرودگي
كامپيوتر ها با پاتوژن ها آمده است و دو گزارش حاكي از سرايت عفونت و كلوني هرا از طريرق كرامپيوتر بروده اسرت .اگرر چره از
پوشش كيبوردها و يا كيبوردهاي قاب شسنشو اسنفاده شده است ،كه به راحني ضد عفوني مي شوند ،ولري مزايراي آن هرا ومرد
يريت مطلوب آنها مشخص نشده است.در تلام پايگاه هراي مراقبرت بهداشرني اهرداء تجهيرزا غيرر حيراتي پزشركي ( از قبير
گوشي،فشار سنج و ترمومنر هاي برقي) به بيلاراني كه تحت مراقبت برنامه "احنياطا پيشگيري از سرايت "  6هسنند سرودمند
مي باشد .اگر اين روش غير ملكن است ،ضدعفوني كرد ن آن ها بعد از اسنفاده توصيه مي شود .برراي اطالعرا بيشرنر برا سراير
قسلت ها جهت راهنلايي بيشنر در شرايط خاص مشاوره فرماييد .در موارد مراقبت در منزل بهنر است قب از ترك خانره نسربت
به برطرف كردن خون و مايعا بدن كه به وضوح روي تجهيزا و گاز و باند ديده مي شوند اقدام نلاييد .وسراي را مري تروان در
هلان مح با اسنفاده از پاك كننده هايا ضد عفوني كننده ها تليز كرد و يا در صور امكان براي بردن به مح مورد نظرر برراي
بازپردازش مجدد در يك پالسنيك جداگانه قرار داد.
احتیاطات در استفاده از پارچه ها و رختشویخانه ( لنژری)
پارچه هاي كثيف شام ملحفه ها ،حوله ها و لباس هاي بيلاران يا پرسن مي باشند كه ملكن است با ميكروارگانيس هاي پراتو
ژن آلوده باشند .هرچند خطر سرايت بيلاري از طريق آن ها ،در صورتي كه با روش مطلئن جلع آوري ،حل و شسنشرو شروند،
ناچيز است .اصول كليدي براي كننرل آلودگي رخنشويخانه ها شام :
 )1در صور امكان سعي كنيد آن ها را موقع برداشنن تكان ندهيد تا عوام عفوني در هوا به صور آئروس حركت نكند.
 )2از تلاس بدن و لباس هاي خود با آن ها اجنناب كنيد.
 )3اشيا آلوده مربوط به رخنشويخانه را در بين يا سط مخصوص آن قرار دهيد .اگرر از كانرال هراي مخصروص رخنشرويخانه هرا
اسنفاده مي شود با سعي شود اننشار آلودگي به حداق برسد .روش هاي جلع آوري ،حل وشسنشوي پارچه هاي كثيف ازطريق
سياست هاي سازماني و هرگونه آيين نامه هاي قاب اجرا تعيين مي شود ،كه دفنرچه راهنلاي آن را كلينه كننررل عفونرت ارائره
مي دهد .عالوه بر قوانين و آيين نامه هاي سخت ،بيشنر به نگهداري وتهيه پارچه هاي تليز توصريه مري شرود .اگرر شسنشرو در
خارج از مركز مراقبت بهداشني صور مي گيرد وساي تليز بايد بسنه بندي شده و يا كرامالً پوشريده شرده باشرند ترا در حرين
اننقال با هوا و گرد و غبار محيط كه ملكن است حاوي اسپور هاي قارچي عفوني باشند ،آلوده نشروند ،چرون ملكرن اسرت برراي
بيلاراني كه سيسن ايلني ضعيف شده دارند خطرناك باشد .موسسا الزام دارند لباس هراي فررم و پوششرهايي كره بره عنروان
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وساي حفاظني پرسن تلقي مي شوند ،و به وضوح آلوده به خرون و مرواد عفروني هسرنند را شسنشرو دهنرد .داده هراي انردكي
درخصوص شسنشوي درست لباس هاي فرم پرسن مراقبت در منزل در دسنرس مي باشرد ،ولري در يرك مطالعره مننشرر شرده
شواهدي از افزايش ميزان عفونت گزارش نشده است و در مطالعه اي ديگر هيچ پاتوژني در پارچره هراي شسنشرو شرده مرراقبين
درمنزل يا بيلارسنان مشاهده نشده است .نيازي نيست كه پارچه ها و لباس هاي آلوده بيلار در منزل را كه عفونت قابر سررايت
دارد ،به روش اخنصاصي جلع آوري كرده و جدا گانه شست ،بلكه مي توان با آب گرم و مواد دترجنت ،آن ها را شسنشو داد.

احتیاطات در خصوص زبا له های خشك
مديريت زباله هاي خشك كه از محيط هاي مراقبت بهداشني منشاء مي گيرند موضوع بحث آيين نامه هاي زباله هاي بيلارسناني
و زباله هاي غير بيلارسناني ايالني و فدرال مي باشد .هيچ هشدار اضافه تري در مورد زباله هاي غير بيلارسناني كه از اتراق هراي
بيلاران تحت برنامه "پيشگيري از سرايت" هسنند الزم نلي باشد .زباله هاي خشك را مي توان در يك كيسه كه دوام خوبي دارد
( يا معادل با دوكيسه هسنند) قرارداد.

احتیاطات ظروف غذا و لوازم آشپزخانه
آب داغ و مواد شوينده كه براي شسنن ظروف اسنفاده مي شود براي رفع آلودگي ظرروف غرذا و لروازم آشرپز خانره كرافي اسرت.
بنابراين احنياط بخصوصي براي ظروف ( مث بشقاب ها ،ليوان ها وفنجان ها) يا لوازم آشپزخانه ضروري نيست .اگر ظروف غرذاي
چند بار مصرف براي بيلاران اسنفاده مي شود نيازمند توجه به برنامه "پيشگيري از سرايت" مي باشد .در خانه و ساير مكان هراي
علومي نبايد به طور مشنرك از ظروف غذا يا نوشيدني اسنفاده نلود .اين اصول بر مبناي بهداشت فرردي خروب بروده وبرا هردف
پيشگيري از اننقال ويروس هاي تنفسي ،ويروس هرپس سيلپلكس و عوام عفروني كره دسرنگاه گروارش را مبرنال مري كننرد و
نوروويروس) مي باشد .اگر وساي ومواد اوليه كافي براي  Aويا از مسير دهاني مقعدي سرايت مي كننرد ( مثر ويرروس هپاتيرت
تليز كردن ظروف غذا وبشقاب ها در دسنرس نبود ،مي توان از ظروف يك بار مصرف اسنفاده نلرود .عوامر ضردميكروبي و ضرد
چرك هاي موضعي مي تواند براي پيشگيري از عفونت و شيوع بالقوه عوام اننخابي اسرنفاده شروند .عفونرت هرايي كره برراي آن
هاپروفيالكسي شريليايي پرس از مواجهره توصريه شرده انرد تحرت شررايط تعريرف شرده شرام بررودوتال پرتوسريس ،نايسرريا
مننژيت،برودوتال آننراكس پس از مواجهه محيطي با مواد قاب آئروس شدن ،ويروس هاي آنفلو آنرزا  HIVاسرنرپنو كروك هراي
گروه  Aهسنند .داروهاي ضد ميكروبي خوراكي تجويز شده ملكن است تحت شرايط تعريف شده براي دكلونيزه كررن MRSA
در بيلاران يا مراقبين بهداشني اسنفاده شود.فرم ديگري از پروفيالكسي هراي شريليايي اسرنفاده از عوامر ضرد عفروني كننرده
موضعي مي باشد .براي مثال كرم تريپ ( )Tripple dyeمعلوالً در نوزادان ترم براي كاهش خطرر كولونيزاسريون در بنرد نراف،
عفونت هاي پوسني ،و النهاب ناف ( )omphalitisناشي از اسنافيلوكوك آرئوس ،ازجلله  MRSA،و اسنرپنوكوك هاي گروه A
اسنفاده مي شود .اسنفاده گسنرده تر از  Tripple dyeدر نوزادان ك وزن در بخرش  NICUجزيري از برنامره كننررل طروالني
مد شيوع  MRSAمقاوم مي باشد .از آنني سپنيك هاي موضعي برراي دكولرونيزه كرردن پرسرن و بيلراران داراي MRSA
اسنفاده مي شود ،كه در مورد موپريسين در دسنورالعل  MDROراجع به آن بحث شده است .بهداشرت تنفسري /آداب سررفه:
سرايت سارس در دپارتلان هاي اورژانس توسط بيلاران و خانواده آن ها در زمان شيوع جهاني سارس در سال  2003نياز اجرراي
سريع و فوري معيار هاي كننرل عفونت در اولين نقطه برخورد در داخ پايگاه هاي مراقبت بهداشني ( مث مح پذيرش و تريراژ
بخش اورژانس ،كلينيك هاي سرپايي و مطب هاي پزشكان) .اين اسنراتژي هد فلنرد بره عنروان بهداشرت تنفسري  /آداب سررفه
نامگذاري شده و با منظوراضافه كردن به اقداما كننرل عفونت به عنروان جرزء جديرد" احنياطرا اسرناندارد "مري باشرد .ايرن
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اسنراتژي با هدف بيلار و اعضا خانواده هلراه او و دوسنان بيلار بوده ،كه عفونت تنفسي مسري تشخيص داده نشده دارند و برراي
هر شخصي كه وارد مركز مراقبت بهداشني شده ،و عالئلي از بيلاري از قبي سرفه ،احنقان ،رينوره و يا افزايش ترشحا تنفسري
دارند به كار مي رود .اصطالح آداب سرفه از توصيه هاي معيار كننرل از مبداء مايكو باكنريوم توبركلوزيس اسنخراج شده است.
عناصر بهداشت تنفسي/آداب سرفه شامل:
 ) 1آموزش پرسن  ،بيلاران و مالقا كنندگان مراكز مراقبت بهداشني
 )2اعالم عالي بزبان مناسب به جلعيني كه خدما ارائه مي شود،با راهنلايي بيلار و اعضا خانواده ودوسنان هلراه وي
(  3معيار كننرل مبداء ( مث پوشاندن دهان و بيني با يك دسنلال در حين سرفه و معد وم كردن برال فاصرله هلران دسرنلال،
اسنفاده از ماسك جراحي در بيلاراني كه سرفه مي كنند و ماسك را مي توا نند تحل نلايند.
 ) 4بهداشت دست ها پس از تلاس با ترشحا تنفسي
 )5در صور امكان ايجاد فاصله بيشنر از سه فو  ،در اتاق هاي اننظار ،با افرادي كه عفونت هاي تنفسي دارند ،اسنفاده از پوشش
روي دهان وبيني هنگام عطسه و سرفه ،اسنفاده از ماسك براي بيلاراني كه سرفه مي كنند ،از جللره روش هراي مطلرئن برراي
محدود كردن منبع عفونت و جلو گيري از اننشار آن مي باشد .اسنفاده از ماسك در برخي شررايط مشرك اسرت .مرثالً در بخرش
اطفال مي توان از اتيكت هاي مخصوص اسنفاده كرد تا كودك دچار سرفه را مشخص نلود) .نزديكي فيزيكي كلنرر از سره ،فرو
خطر سرايت عفونت را از طريق قطرا تنفسي افزايش مي دهد ( به طور مثال نايسريا مننژيت و اسنرپنوكوك گروه .)A
بنابراين بايسني اين حداق فاصله را رعايت كرد .كارايي رعايت موارد بهداشني به خصوص بهداشت دست ها دركاهش اننقرال
عفونت هاي تنفسي ويروسي چه در داخ يا خارج از مركز بهداشني در چندين مطالعه اثبا شده اسرت .ايرن روش هرا بايسرني
دركاهش خطر اننقال پاتو ژن ها يي كه درقطرا بزرگ تنفسي وجود دارند نيز موثر باشد ( ،مث ويروس آنفلروآنزا ،آدنرو ويرروس
ها ،عام سياه سرفه و مايكو پالسلا پنومونيه) .اگر چه تب در اغلب عفونت هاي تنفسي وجود دارد ولي در سياه سررفه و عفونرت
ها ي ضعيف دسنگاه تنفسي فوقاني اغلب ديده نلي شود .بنابراين عدم وجود تب عفونت تنفسي را رد نلي كند .بيلاران مبنال بره
آس  ،رينيت آلرژيك و بيلاري ها ي انسدادي تنفسي مزمن ريوي نيز ملكن است سرفه يا عطسه بكنند .هر چند اين افرراد دچرار
عفونت هاي تنفسي نيسنند ،ولي بهنر است در مراقبت آنها ،مشا به افرادي كه سرفه مي كنند فاصرله را بيشرنررعايت نلاينرد .بره
پرسن مراقبت بهداشني توصيه مي شود هشدار هاي مربوط به قطرا بزرگ را مد نظر قرار دهنرد ( مرثالً اسرنفاده از ماسرك) ،و
دست ها را هنگام معاينه و مراقبت از بيلاري كه عال ئ عفونت تنفسي دارد ،بشويند .توصيه مي شود پرسن مراقبت بهداشني كه
خود مبنال به عفونت تنفسي هسنند از تلاس مسنقي با بيلاران ،به خصوص افراد پرخطر خود داري نلا يند ،واگر مقردور نيسرت
حنلاً از ماسك اسنفاده نلايند.
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بهداشت تنفسی  /آداب سرفه کردن
مراكز بهداشتي درماني بايد بهداشت تنفسي  /آداب سرفه كردن را از طرق زير ارتقاء دهند:








آموزش كاركنان ،بيلاران ،خانواده ها و مالقا كنندگان در خصوص اهليت ترشرحا و آئروسر هراي تنفسري در
اننقال ويروس آنفلوانزا و ساير ويروس هاي تنفسي.
نصب عالئ هشدار دهنده به منظور رعايت بهداشت تنفسي ورعايت آداب سرفه توسط بيلاران مبنالبه بيلاري هاي
حاد و تب دار تنفسي و خانواده هايشان.
نصب عالئ مالقا ملنوع براي بيلاران مبنال به بيلاريهاي حادو تب دار تنفسي در مراكز درماني .
توجه به در دسنرس بودن دسنلال وماسك در مكانهاي بررسي بيلاران مبنال به بيلارهاي حاد وتب دار تنفسي
محلهاي تجلع بيلاران نظير سالنهاي اننظار بايد در اولويت قرار گيرند .
تامين امكانا وتجهيزا بهداشت دست در مكان هاي علومي
مح هاي تجلع بيلاران نظير سالنهاي اننظار بايد در اولويت قرار گيرند.

روش های کنترل عفونت در نمونه گیری از مایع مغزی نخاعی ( )LP
در سا ل  2004مركزكننرل بيلاري هاي آمريكا هشت مورد مننژيت منعاقب ميلو گرافي را مورد بررسي قرار داد .اين هشت مرورد
يا مسنقيلاً و يا توسط انجلن بيلاري هاي عفوني به  CDCگزارش شده بود ند .در كشت خون و مايع مغزي نخراعي هرر هشرت
مورد ،اسنرپنو كوك هاي مشابه به فلور دهاني رشد كرده بود ،و تغييرا مايع مغزي نخاعي نشان دهنده مننژيت باكنريرايي برود.
تجهيزا و وساي به كار گرفنه شده براي عكسبرداري ( ماده حاجب) از احنلال ايجاد آلودگي حذف شدند ،گزارش هاي موجرود
از نحوه انجام ميلوگرافي در هشت مورد نشان داد كه روش هاي اسنري كردن پوست و اسنفاده از دسنكش به درسني انجام شرده
است .در هيچ يك از موارد پزشكان از ماسك اسنفاده نكرده بودند ،بنابر اين شك به اننقال از طريق بي حسي LP ،قطررا آلروده
تنفسي زيا د شد .مننژيت باكنريايي بد نبال ميلوگرافي و ديگر روش هاي تشخيصري و درمراني ( ماننرد  LP،اپيردورال و تزريرق
داخ مايع مغزي نخاعي) گزلرش شد ه است .هنوز ه در مورد الزام به اسنفاده از ماسك در حين انجام ميلروگرافي و بري حسري
اپيدورال براي جلوگيري از آلودگي توسط قطرا تنفسي اخنالف نظر وجود دارد .اسنفاده از ماسك برراي ،محردود كرردن اننشرار
ترشحا دهان مفيد است وهنگام كار گذاري كاتنر وريد مركزي نيز توصيه مي شود.در اكنبر  2005اسنفاده از ماسرك دهراني را
براي كليه روش هايي كه نياز به كار گذاشنن )  (HICPACكلينه كننرل عفونت مراقبين بهداشني كاتنر با تزريق دارو به داخ
مايع مغزي نخاعي يا اپيدورال دارند ،توصيه كرد.
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فصل چهارم :دستورالعمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی
.1

موارد شستن دست با آب و صابون

.2

مزاياي استفاده از محلول هاي ضد عفوني دست با بنيان الكلي جهت Hand rub

.3

فرموالسيون توصيه شده سازمان بهداشت جهاني جهت محلول هاي Hand rub

.4

نحوه برچسب گذاري صحيح ظروف يا افشانه هاي محتوي :محلول هاي  Hand rubبا بنيان الكلي

.5

نحوه توزيع مناسب محلول هاي Hand rubدر محيط بيمارستاني

.6

روش هاي رعايت بهداشت دست

.7

توصيه هايي براي آماده نمودن دست جهت اقدام به جراحي
استاندارد اسكراب جراحي دست ها با استفاده ازصابون ضد ميكروبي (طبي)

استاندارد اسكراب جراحي با استفاده از محلول هاي ضد عفوني دست با بنيان الكلي كه داراي فعالييت پاييدار ميي
باشند.
.8

پوشيدن دستكش
مثال هايي از موارد استفاده از دستكش استريل
مثال هايي از موارد استفاده از دستكش تميز
مثال هايي از مواردي كه پوشيدن دستكش ضروري نمي باشد

.9

مسئوليت رده هاي مختلف بيمارستاني جهت ترويج شيوه هاي رعايت بهداشت دست و ارتقاء
پذيرش كاركنان نسبت به آنها

مقدمه
عفونت هاي ناشي از ارائه مراقبت هاي بهداشني درماني كه يكي از شايعنرين علر مررگ و ميرر و افرزايش معلوليرت در بيلراران
بسنري در بيلارسنانها محسوب مي گردد در كشورهاي در حال توسعه و پيشرفنه در سراسر جهان اتفاق مي افند .بررسري انجرام
شده سازمان بهداشت جهاني در  55بيلارسنان واقع در  14كشور دنيا از جلله كشور هاي منطقه مدينرانه شررقي  ،مؤيرد شريوع
عفونت هاي ناشي از ارائه مراقبت هاي بهداشني درماني در بخش بسنري بيلارسناني با ميانگين نرخ  %8بوده اسرت .مطرابق آمرار
سازمان بهداشت جهاني در هر لحظه در جهان  1400000نفر از عوار ناشي از عفونت هاي بيلارسناني رنج مي كشند .در كشور
هاي در حال توسعه ميزان عفونت هاي قاب پيشگيري ناشي از ارائه مراقبت هاي بهداشني درماني ترا حرد %40و بيشرنر برر آورد
شده است .اين در حاليست كه هنوز ه رعايت بهداشت دست ( ) Hand Hygieneكه روشي بسريار سراده مري باشرد بعنروان
اساسي ترين موازين و يكي از اوليه ترين تلهيدا در كاهش عفونت هاي بيلارسناني و گسنرش مقاومت ضد ميكروبي و افرزايش
ايلني بيلاران محسوب مي شود.
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 -1موارد شستن دست با آب وصابون
بر اساس سيسن طبقه بندي مركز پيشگيري و كننرل بيلاري ها ( )CDCو كلينه مشورتي اقرداما كننررل عفونرت بهداشرني
درماني ( )HICPACو با اسنناد به برخي مطالعا تجربي ،باليني يا اپيدميولوژيك و دالي تئوريك قوي ،شسرنن دسرت برا آب
وصابون در موارد ذي بصور اكيد توصيه مي شود:
 -1دست ها بصور آشكارا كثيف ( )Visibly dirtyباشند ( كثيفي مشهود دسنها با توجه بره معيرار هراي فرهنگري ،
قومي ،عوام محيطي و اعنقادا مذهبي در هر كشوري از دنيا توجيه مي شود)
 -2دست ها بصور مشهود آلوده به مواد پروتئيني نظير خون و يا ساير مايعا بدن باشد.
 -3دست ها در معر تلاس احنلالي يا ثابت شده با ارگانيس هاي بالقوه توليرد كننرده اسرپور روش ارجرح دررعايرت
بهداشت دست محسوب مي شود.
 -4براساس اجلاع نظر كارشناسان  ،مطالعا باليني و يا اپيدميولوژيك پيشنهادي و يا دالي تئوريك ،شسنن دسرت برا
آب و صابون بعد از اسنفاده از توالت توصيه شده است.
با اسنناد به مطالعا تجربي ،باليني ،يا اپيدميولوژيك داراي طراحي مناسب بصور اكيد توصيه شده است كه در ساير
موقعيت هاي ارائه خدما باليني به شرح ذي كه دسنها بصور آشكارا كثيف نلي باشند ترجيحاً برا اسرنفاده از محلرول
هاي ضد عفوني با بنيان رعايت بهداشت دست ها را نلائيد ،توجه نلائيد در صورتي كه محلول هاي ضد عفروني برا بنيران
الكلي جهت  Hand rubدر دسنرس نيست دست ها را با آب و صابون بشوئيد.
-1قب و بعد از تلاس مسنقي دسنها با بيلاران.
-2بعد از در آوردن دسنكش اسنري و يا غير اسنري از دست خود.
-3قب از دست زدن به يا هر گونه جابجايي وسيله مورد اسنفاده در ارائه مداخال درماني تهاجلي براي بيلار ( صررفنظر
از اينكه دسنكش پوشيده ايد يا خير)
-4بعد از تلاس با مايعا يا ترشحا بدن  ،غشاء مخاطي  ،پوست آسيب ديده و يا پانسلان زخ در بيلاران.
 -5درصورتي كه در حين مراقبت و يا انجام اقداما درماني  ،دست شلا بعد از تلاس با ناحيه و يا موضع آلوده بدن بيلار
با نواحي تليز بدن او تلاس خواهد يافت.
-6بعد از تلاس با اشياء محيطي مجاور و نزديك بيلار ( مشنل بر تجهيزا پزشكي) با توجه به برخي مطالعرا تجربري،
باليني و اپيدميولوژيك و دالي قوي تئوري ،رعايت بهداشت دست ( شسنن دست برا آب وصرابون سراده و ياصرابون ضرد
ميكروبي و يا اسنفاده از محلولهاي ضد عفوني دست با بنيان الكلي جهت  ) Hand rubقب از آماده نلرود  ،جابجرايي و
يا دادن غذا به بيلاران و يا هر گونه جابجايي و يا آماده سازي دارو هاي بيلاران بصور اكيد توصيه شرده اسرت .بصرور
هلزمان از محلول هاي ضد عفوني دست با بنيان الكلي جهت  Hand rubو صابون براي رعايت بهداشت دسرت اسرنفاده
نكنيد.
-2مزایای استفاده از محلول های ضد عفونی دست با بنیان الكلی جهت Hand rub
فعاليت سريعوسيع الطيف بودنويژگي هاي ميكروب كشي عاليعدم احنلال بروز مقاومت ميكروبيسهولت رعايت بهداشت دست ها در مواردي كه محدوديت دسنرسي به آب و سينك دسنشويي وجود دارد. -كاهش هزينه ها با توجه به صرفه جويي حاص از عدم ضرور اسنفاده از حوله و دسنلال يكبار مصرف.
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 Hand rubبه نسبت شسنشوي دست با آب وصابون زمان كلنري مي برد. بر طبق مطالعا سازمان بهداشت جهاني ميزان بروز واكنشهاي نا خواسنه پوسني با با اسنفاده از محلول هاي بنيرانالكلي  Hand rubدر مقايسه با ساير فرآورده هاي مؤثر بهداشت دست كلنر مي باشد.
 -3فرموالسیون توصیه شده سازمان بهداشت جهانی جهت محلولهای Hand rub
بلنظور آماده نلودن محلول هاي حداكثر تا حد  50لينر  Hand rubدر داخر بيلارسرنان و تحرت نظرر پزشرك منخصرص
داروساز شاغ در بيلارسنان دو فرمول ذي توسط سازمان جهاني بهداشت توصيه شده است:
الف) فرموالسيون 1
بلنظور آماده نلودن غلظت نهايي اتانول  ،v/v %80گليسرول  v/v %1/45وهيدروژن پر اكسيد  v/v%0/125بره طريرق ذير
عل نلاييد:
در يك فالسك  1000ميلي لينري مدرج از مواد ياد شده در ذي مطابق با مقاديرتعيين شده بريزيد:
اتانول  833/3 v/v %96ميلي لينر.
-1
هيدروژن پر اكسيد  41/7،%3ميلي لينر.
-2
گليسرول  14/5،%98ميلي لينر.
-3
در فالسك مذكور به مقادير فوق الذكر تا حج  1000ميلي لينر آب جوشيده سرد شده و يرا آب مقطرر بيفزاييرد و بره
-4
آرامي تكان داده تا بخوبي مخلوط گردند.
الف) فرموالسيون 2
بلنظور آماده نلودن غلظت نهايي ايزوپروپي الكر  v/v، %75گليسررول v/v %1/45و هيردروژن پراكسريد  v/v % ./125بره
طريق ذي عل نلاييد:
در يك فالسك  1000ميلي لينري مدرج از مواد ياد شده در ذي مطابق با مقاديرتعيين شده بريزيد:
-1ايزوپروپي الك با درجه خلوص  %751/5ميلي لينر.
 -2هيدروژن پر اكسيد  41/7، %3ميلي لينر.
-3گليسرول  14/5 ،%98ميلي لينر.
 -4در يك فالسك مدرج به مقادير فوق الذكر آب جوشيده سرد شده و يا آب مقطر تا حج  1000ميلري لينرر بيفزاييرد و بره
آرامي تكان داده تا بخوبي مخلوط گردند.
 .4نحوه برچسب گذاری صحیح ظروف یا افشانه های محتوی:محلول های  Hand rubبا بنیان الكلی:
نوشنن موارد ذي بر روي برچسب ضروريست :
-1نام بيلارسنان يا مركز بهداشني درماني.
 -2تاريخ توليد محلول .
 -3نام محلول ضدعفوني  Hand rubو فرموالسيون آن.
 -4فقط براي مصرف خارجي.
 -5دور از دسنرس كودكان نگاهداريد.
 -6از تلاس آن با چش ها اجنناب نلائيد.
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-7بلنظور اسنفاده ،مقداري از آن را در كف دست ريخنه و سپس پشت و كف دست ها و انگشنان را تا زماني كه خشرك شروند ،
به بلاليد ( درصورتي كه دست ها در كلنر از  10-15ثانيه بعد از ماليدن به يكديگرخشك شد به اين معناست كه ميرزان الكر
ك بوده است)
-8محلول قاب اشنعال :دور از شعله و حرار نگاهداريد.
فرموالسيون محلول هاي  Hand rubسازمان بهداشت جهاني قاب اسنفاده در موارد بهداشني ،ضد عفوني و آماده سازي دسرنها
راي جراحي مي باشند .افزودن كلر هگزيدين پايداري محلول را جهت كراربرد آن بلنظورآمراده سرازي دسرت هرا برراي جراحري
افزايش مي دهد.
 .5نحوه توزیع مناسب محلولهای  Hand rubدر محیط بیمارستانی
 -1اسنفاده از افشانه ها و ظروف يكبار مصرف ارجح است.
 -2حداكثر ظرفيت توصيه شده براي محلول هاي  Hand rubبلنظور پيشگيري از تبخير  500ميلي لينر و در اتاق هراي علر
فعال  1لينر مي باشد.
درصورتي كه ظروف يكبار مصرف نمي باشد ،بمنظور پركردن مطلوب مجدد ظروف الزاميست مراحيل ذييل رعاييت
گردد:
-1
-2

ظروف خالي را بخوبي با اسنفاده از پودر شوينده و آب بشوئيد.
در صور مقاوم بودن ظروف به حرار روش ارجح ضرد عفروني در ابنردا اترو كرالو وسرپس جوشرانيدن و د ر نهايرت
ضدعفوني شيليايي محسوب مي شود.

-3
-4
-5

بلنظور ضدعفوني شيليايي ظروف را به مد  15دقيقه در محلول حاوي كلرين با غلظت  1000 ppmخيس نلاييد.
پس از ضد عفوني  ،اجازه دهيد ظروف كامالً خشك شوند.
از افزودن محلول به ظروف نيله پرحاوي محلول بپرهيزيد.

.6روش هاي رعايت بهداشت دست
الف -روش Hand rub
بلنظور ضد عفوني دست با اسنفاده از محلول هاي مايع با بنيان الكلي جهت  Hand rubمقدار كرافي از محلرول را
در كف دست خود ريخنه و تا زماني كه دست ها كامالً خشك شوند آنها را به بلاليد.
ب – روش صحيح شستن دست با آب وصابون
-1در صور امكان هليشه از آب تليز ،روان و لوله كشي اسنفاده نلائيد.
 -2ابندا دست ها را با آب مرطوب كنيد سپس با اسنفاده ازصابون دسنشويي دست ها را به بلاليرد بنحروي كره كليره
سطوح دست ها را بپوشاند.
 -3با اسنفاده از حركا چرخشي كف دسنان و بين انگشنان را محك به بلاليد.
-4دست ها را كامالً آبكشي نلائيد.
 -5با حوله پارچه اي تليزو يا حوله كاغذي يكبار مصرف دسنها را كامالًخشك نلائيد.
-6با هلان حوله يا دسنلال كاغذي اسنفاده شده شير آب را ببنديد و سپس جهت شسنشروي مجردد حولره را بره برين
مخصوص الندري كثيف و يا درصورتي كه دسنلال يكبار مصرف است آن را در سط آشغال بيندازيد.
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نكات قابل توجه:
-1مطلئن شويد كه دست هاينان كامالً خشك شده اند و از آلودگي مجدد دست هاينان بپرهيزيد.
 -2در هنگام خشك كردن دست از يك حوله پارچه اي فقط يك بار اسنفاده شود ( از يك حوله چند بار توسط يك
فرد و يا افراد مخنلف اسنفاده نشود و در صورتي كه رعايت اين نكنه مقدور نلي باشد ،ترجيحاً از حوله كاغذي يكبار
مصرف اسنفاده شود).
-3با توجه به اينكه تلاس مكرر با آب خيلي داغ باعث تحريك پوست و احنلال صدمه به پوست را افرزايش مري دهرد ،از آب داغ
جهت شسنن دست ها اسنفاده نكنيد بلنظور شسنن دست با آب و صابون معلولي انرواع صرابون ( قالرب صرابون جامرد  ،مرايع
دسنشويي ،برگه كاغذي) قاب اسنفاده است.
-4هنگامي كه از صابون قالبي جامد اسنفاده مي شود  ،قالب كوچك صابون كه مانع از جلع شدن آب در جا صرابوني مري شرود
بيشنر مورد توصيه است.

 .7توصيه هايي براي آماده نمودن دست جهت اقدام به جراحي
انجام اقدامات ذيل قبل از شروع آماده سازي دستها براي انجام جراحي ضروري است:
 -1با توجه به اينكه منشاء غالب ميكروب هاي دست از زير ناخن ها مي باشد ،نراخن را هليشره كوتراه نگاهداريرد ،و در هنگرام
شسنن دست زير آنها را كامالً تليز نلوده و بشوئيد.
-2از زدن الك ناخن و اسنفاده از ناخن مصنوعي اجنناب نلائيد.
 -3قب از ورود به فضاي اتاق عل تلامي زينت آال و جواهرا مورد اسنفاده را از دست خود درآوريد ( بعنروان مثرال :حلقره،
انگشنر ،ساعت مچي و دسنبند).
درصورتي كه دست ها بصور آشكارا كثيف مي باشند ،قب از آماده سازي دست ها براي اقدام به جراحي و ورود به فضاي اتاق
عل  ،دست ها را با آب و صابون ساده بشوئيد .خرده هاي موجود در زير ناخن ها را ترجيحاً در زير آب شير بوسيله ناخن شور
خارج نلائيد .بدلي صدمه به پوست و افزايش احنلال پوسنه ريزي از برس اسنفاده نكنيد .در صور لزوم از ناخن شور اسنري
اسنفاده كنيد ( ناخن شور هايي كه قابليت اتوكالو شدن و اسنرليني مجدد را دارند در حال حاضر در بازار موجودند).
 . 7.1استاندارد اسكراب جراحي دست ها با استفاده ازصابون ضد ميكروبي (طبي)
-1با باالتر نگاهداشنن دست ها از ساعد ،شروع به اسكراب دست ها و ساعد تا آرنج نلائيرد .ايرن علر از آلرودگي مجردد دسرنها
بوسيله آب ناحيه ساعد پيشگيري مي نلايد.
 -2با گرفنن زمان 2-5دقيقه ،هر طرف هر يك از انگشنان ،بين انگشنان و پشرت و روي هرر دسرت را اسركراب كنيرد ( اسركراب
طوالني مد براي مثال به مد  10دقيقه توصيه نلي شود)
 -3رويه قدام و خلف ساعد را از ناحيه مچ تا آرنج بلد  1دقيقه بشوئيد.
 -4بندهاي  2و  3را در مورد دست ديگرتان نيز تكرار نلائيد.
 -5در صورتي كه در هر زماني دست شلا با هر چيزي به جز برس تلاس يافت ،ناحيه آلوده شده را بلد  1دقيقره طروالني ترر
اسكراب نلائيد.
 -6با حركت يك سويه دست ها و آرنج بطور كام از ميان جريان آب ،دست ها را از نوك انگشنان تا ناحيه آرنج آبكشري نلائيرد.
دست را در ميان جريان آب به عقب و جلو حركت ندهيد.
-7با باال نگاهداشنن دست ها باالتر از آرنج وارد اتاق عل شويد.
 -8در ك فرآيند اسكراب دست ها دقت نلائيد كه آب به لباس جراحي كه بر تن داريد نپاشد بدين منظور كاسه دسنشويي بايرد
بنحوي باشد كه از پاشيدن آب و ترشحا بر روي لباس افراد ملانعت شود.
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-9در اتاق عل قب از پوشيدن گان ،كاله و دسنكش اسنري دست ها و ساعد را با اسنفاده از حوله اسرنري و تكنيرك آسرپنيك
خشك نلائيد.
-7.2استاندارد اسكراب جراحي با استفاده از محلول هاي ضد عفوني دست با بنيان الكليي كيه داراي فعالييت
پايدار مي باشند:
-1هنگامي كه از محلول هاي ضد عفوني با بنيان الكلي با فعاليت پايدار جهت اسكراب جراحي اسنفاده مي نلائيرد ،محلرول را برر
روي دست هاي خشك بريزيد.
-2با محاسبه زمان و اسنفاده از مقدار كافي و الزم از محلول ضد عفوني ،دست ها و ساعد تا ناحيه آرنج را برا اسرنفاده از حركرا
چرخشي آنقدر به بلاليد تا كامالً خشك شوند.
 -3مد زمان ماليدن دست ها و ساعد به يكديگر با اسنفاده از حركا چرخشي ضروريست بيش از  3دقيقه بطول بيانجامد.
-4مقدار محلول اسنفاده شده به حدي باشد كه در ك اين مد دست ها و ساعد تا ناحيه آرنج ها كامالً مرطوب باقي بلانند (بر
اساس مطالعا تجربي اين مقدار كلنر از  mm 16باشد)
-5درصورتي كه كيفيت آب مورد اطلينان نيست جهت آماده سازي دست ها قب از اقردام بره جراحري اقردام بره Hand rubبرا
اسنفاده از محلول هاي ضد عفوني با بنيان الكلي نلائيد.
-6از اسنفاده اسكراب جراحي و  Hand rubجراحي بصور تؤام با محلول هاي ضد عفوني دست برا بنيران الكلري و يرا بصرور
منعاقب بعد از يكديگر اجنناب نلائيد.
-7قب از پوشيدن كاله ،گان و دسنكش اسنري اجازه دهيد دست ها و ساعدها تا ناحيه آرنج كامالً خشك شوند.
-8با باال نگاهداشنن دست ها باالتر از آرنج وارد اتاق عل شويد.

 .8پوشيدن دستكش
پوشيدن دسنكش توسط كاركنان ارائه دهنده خدما بهداشني درماني در حين مراقبت از بيلراران برا توجره بره دو هردف ذير
صور مي گيرد:
 .1پيشگيري از اننقال ميكروارگانيسلها ازدست كاركنان به بيلاران ويا ازيك بيلار به ديگري درحين ارائه مراقبت ياخدما .
 .2پيشگيري از اننقال بيلاري از بيلاران به كاركنان
توجه به نكا ذي ضروريست:
 -1ضرور اسنفاده يا عدم اسنفاده از دسنكش و اننخاب نوع مناسب آن ( دسنكش تليز يا اسنري در موقعيت هاي مخنلف ارائه
خدما و يا مراقبت از بيلاران) منطبق با موازين احنياطا اسناندارد و تلاسي مي باشد.
 -2در زماني كه پيش بيني مي نلائيد در حين ارائه خدما و يا مراقبت از بيلاران ،احنلال آلودگي دسرت هرا برا خرون و سراير
ترشحا و مواد بالقوه عفوني بيلار و يا غشاء مخاطي و پوست ناسال آنان وجود دارد ،دسنكش بپوشيد.
 -3الزامي است هر بيلارسنان داراي ضوابط و خط مشي شفاف در ارتباط با موارد اسنفاده از دسنكش و اننخاب نوع مناسب آن برا
موقعيت هاي مخنلف ارائه خدما و يا مرقبت از بيلاران باشد.
 -4بياد داشنه باشيد كه به لحاظ رعايت موازين پيشگيري و كننرل عفونت پوشيدن دسرنكش ضررور رعايرت بهداشرت دسرت(
 Hand rubبا اسنفاده از آب و صابون و يا با اسنفاده از محلول هاي ضد عفوني دست با بنيان الكلي ) را مننفي نلي نلايد.
-5از يك جفت دسنكش فقط براي ارائه خدما و يا مراقبت از يك بيلار اسنفاده كنيد.
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 -6در هنگامي كه دسنكش بدست داريد ،درصورتي كه در حين مراقبت از بيلار و بعد از اتلام يك اقدام درمراني در يرك ناحيره
آلوده بيلار نياز است موضع تليز هلان بيلار و يا محيط را للس نلائيد ،دسنكش خود را در آوريد و يا آن را عو كنيرد.شرديد ًا
توصيه مي شود كه از اسنفاده مجدد دسنكش ها اجنناب نلائيد .در صور ضرور با بكارگيري اسنانداردهاي روش هاي بازيرابي
از سالمت و ميكروب زدايي دسنكش ها اطلينان كسب نلائيد.

 .8- 1مثال هايي از موارد استفاده از دستكش استريل
 -1انجام هر گونه اقداما جراحي
 -2زايلان واژينال.
-3اقداما راديولوژيكي تهاجلي.
-4برقراري راه عروقي و انجام اقداما مرتبط به راه هاي عروقي ( ايجاد راه وريدي مركزي در بيلاران).
-5آماده نلودن محلول هاي تغذيه مكل جهت انفوزيون.
-6آماده نلودن داروهاي شيلي درماني جهت تزريق.

 .8- 2مثال هايي از موارد استفاده از دستكش تميز
-1تماس مستقيم با بيمار
خون ،مايعا بدن ،ترشحا و مواد دفعي بيلار و اشياء و مواردي كه بصور مشهود آلوده به

 .1-1احنلال قرار گرفنن در معر
مايعا دفعي بيلار مي باشد.
.1-2تلاس با غشاء مخاطي و پوست آسيب ديده بيلار.
 .1-3احنلال قرار گرفنن در معر تلاس ارگانيس هاي شديداً عفوني و خطرناك.
.1-4موقعيت هاي اورژانس يا اپيدمي.
 .1-5گذاردن و يا كشيدن آنژيوكت و....
 .1-6گرفنن خون از بيلار.
.1-7قطع يا بسنن راه وريدي.
.1-8كشيدن خون
 .1-9معاينا لگني و واژينال در بيلاران.
.1-10ساكشن سيسن هاي آندوتراشيال باز.
 -2تماس غيرمستقيم با بيمار

 .2-1تخليه مواد برگشني از معده بيلار
.2-2جابجايي يا تليز كردن وساي و تجهيزا .
.2-3جابجايي يا تخليه پسلاند ها
.2-4تليز نلودن ترشحا مايعا بدن پاشيده شده روي اشياء و يا در ضلن لكه گيري البسه.
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.8-3مثال هايي از مواردي كه پوشيدن دستكش ضروري نمي باشد
در اين موارد احنلال تلاس مسنقي يا غير مسنقي كاركنان بهداشني در ماني با خون ،مايعا بدن بيلار و يا محيط آلوده وجود
ندارد.
 -1تماس مستقيم با بيمار
 .1-1گرفنن فشار خون ،درجه حرار و نبض بيلار.
 .1-2تزريق زير پوسني يا عضالني به بيلار.
 .1-3لباسپوشانيدن به بيلار.
.1-4اننقال بيلار.
.1-5مراقبت از گوشو يا چش بيلاران درصور فقدان ترشحا .
 .1-6هر گونه مراقبت از راه وريدي در بيلاران در صور عدم نشت خون.
 -2تلاس غير مسنقي با بيلاران
 .2-1اسنفاده از گوشي تلفن مشنرك بين بيلاران و كادر بخش.
 .2-2درج گزارش بيلار در پرونده باليني و يا چار باالي سر بيلار.
 .2-3دادن داروي خوراكي به بيلاران
.2-4جلع نلودن جلع نلودن سيني غذاي بيلار و يا قطع لوله تغذيه اي بيلار.
.2-5تعويض ملحفه بيلار ( درصورتي كه بيلار ايزوله تلاسي نباشد و يا ملحفه بيلار آلوده به ترشحا و مواد دفعري
بيلار نباشد)
 -6-2گذاردن ماسك تنفسي و يا كانوالي بيني بصور غير تهاجلي براي بيلار
 .2-7جابجايي اثاثيه بيلار.

-9مسئوليت رده هاي مختلف بيمارستاني جهت ترويج شيوه هاي رعايت بهداشت دست و ارتقاء پذيرش
كاركنان نسبت به آنها
الف  -وظايف و مسئوليت هاي سوپروايزرآموزشي و تيم كنترل عفونت
ا  -برگزاري برنامه هاي آموزشي جهت كاركنان بهداشني درماني در ارتباط با:
موارد مخنلفي كه در زمان مراقبت ويا ارائه خدما به بيلاران مي تواند منجر به آلودگي دست ها در كاركنان گردد و شيوه هراي
پيشگيري از آلودگي.
 آموزش مزايا و مضار تؤام با بكارگيري هر يك از روش هاي منفاو بهداشت دست.پايش كاركنان به لحاظ رعايت بهداشت دست بازخورد مناسب به آنان. تشويق بيلاران و كاركنان نسبت به برقراري هلكاري مؤثر بين آنان در ارتباط با موضوع بهداشت دست.به منظور افزايش كاركنان نسبت به اقدام به بهداشت دست از آنان در خصوص كيفيت مواد بهداشرني در دسرنرس نظرخرواهينلائيد.
ب -مسئوليت هاي مدير بيمارستان حمايت رده هاي مختلف مديريت بيمارستاني در ارتقاء انگيزه ،پذيرش و اقيدام
كاركنان بيمارستاني نسبت به رعايت بهداشت دست با توجه به استانداردها مؤثر است:
-از دسنرسي كاركنان به مقادير كافي مواد بهداشني و ضد عفوني كننده دست با كارآيي مناسب و كيفيت مطلوب به
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نحوي كه از حداق خاصيت تحريك كنندگي پوست برخوردار باشد  ،مطلئن گرديد.
 در هنگام اننخاب مواد بهداشني و ضد عفوني كننده دست به هر گونه واكنش شناخنه شده بين اين مواد و كرم  ،لوسيون هرايمرطوب كننده و دسنكشهاي مورد اسنفاده در بيلارسنان توجه نلائيد.
 از سهولت دسنرسي كاركنان به افشانه هاي حاوي محلول  Hand rubدر مح هاي ارائه خدمت ( براي مثال :اتراق ترينلنرت،اتاق معاينه ،بر روي ترالي پانسلان ،ترالي اورژانس ،بالين بيلار ،اتاق برونكوسكوپي ،و )......اطلينان كسب نلائيد.
اسنفاده از ظروف كوچك حاوي محلول هاي ياد شده به نحوي كه جاسازي و حل آن در جيب يونيفرورم كاركنران ميسرر باشرد
روشي بسيار مؤثر است كه سهولت دسنرسي كاركنان به اين محلول ها ملكن مي نلايد.
از كفايت ،صحت و كاركرد مناسب افشانه ها و خروج مقردار كرافي و الزم محلرول از افشرانه هرا اطلينران كسربنلاييد.
از ايلني افشانه ها نسبت به احنلال اشنعال محلول آن در مجاور آتش و يرا هرر گونره شرعله اطلينران حاصرنلائيد.
 -از افزودن مايع صابون به افشانه هاي نيله پر صابون اجنناب ورزيد.
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فصل پنجم :دستورالعمل تزريقات ايمن
 .1تزريقا ايلن ) (Safe injection
 .2بهنرين روش مورد توصريه برراي انجرام تزريقرا  ،فلبوترومي ،زدن النسرت و
تزريقا داخ وريدي و يا انفوزيرون جهرت كننررل و پيشرگيري از عفونرت و
صدمه به بيلار و كاركنان
 .3راهكارهاي موثر جهت كاهش رفنار پرخطر كاركنان خدما بهداشني درماني
 .4دسنورالعل ايلني
 .4-1اقداما پيشگيرنده از بروز جراحا و صدما ناشي از سرسروزن و وسراي
تيز و برنده در كاركنان بهداشني درماني
 .4-2كلك هاي اوليه فوري پس از تلاس در كاركنان بهداشني ،درماني
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 .1تزريقات ايمن () Safe injection
تزريقا يكي از روش هاي شايع در تجويز دارو ها و مشنقا دارويري مري باشرد و برديهي اسرت در صرور عردم رعايرت
اسناندارد هاي درماني ،خطرا بالقوه و بالفعلي را بر ارائه كنندگان و مصرف كننردگان خردما بهداشرني درمراني و نيرز جامعره
اعلال مي نلايد .بر اساس مطالعا سازمان جهاني بهداشت در كشورهاي در حال توسعه و در حرال گذرسراليانه  16000ميليرون
تزريق با هدف اقداما درماني و يا بهداشني تجويز مي شود ( به طور ميانگين  3/4تزريق به ازاي هرر فررد)  %5-10تزريقرا بره
منظور بهداشني و  %90تزريقا به منظور درماني تجويز مي شوند و اين درحاليست كه اكثريت اين تزريقرا غيرر ضرروري مري
باشند.بر اساس مدل هاي رياضي سازمان جهاني بهداشت كه در كشورهاي در حال توسعه ودر حال گذر در سرال 2000مريالدي
انجام شده است ،ابنالء  22ميليون مورد از موارد جديد مبناليان به هپاتيت  Bيك سروم كر ايرن بيلراري در جهران) ،ابرنالء 2
ميليون ) مورد از موارد جديد مبناليان به هپاتيت  40) Cدرصد ك اين بيلراري در جهران) و  260000مرورد از مروارد جديرد
مبناليان به ايدز(  5درصد ك اين بيلاري در جهان) را به اسنفاده مجدد از سرسوزن هاي مصرف شرده ارتبراط مري دهنرد ،برر
اساس هلين مطالعا مه ترين عام شيوع هپاتيت B,Cو ايدز و سراير بيلراري هراي ويروسري مننقلره از راه خرون از طريرق
اسنفاده مجدد يا اسنفاده مشنرك سرسوزن ها صور مي گيرد .ميزان تزريقا غير ايلن از  % 15در منطقه اروپاي شرقي ترا 50
 %درقاره آسيا منفاو است.
شواهد مؤيد اين مسئله است كه مرگ و مير و معلوليت ناشي از تزريقا غير ايلن تا حد زيادي قاب پيشگيري است .از مهلنرين
صدما شغلي در كادر پزشكي و پيراپزشكي صدما ناشي از فرورفنن سر سوزن به دست ) (Needle Stickكاركنان بهداشني
درماني مي باشد ،كه در  % 61موارد با سوزن هاي توخالي % 29موارد در اثر آنژيوكت هاي پروانه اي صور مي پذيرد.
بطور كلي جراحات ناشي از  Needle Stickدر سه حالت ذيل رخ مي دهد:
 -1ضلن درپوش گذاردن ( ) recappingسرسوزن.
 -2اننقال مايعا بدن بيلار از سرنگ به داخ لوله هاي آزمايش.
 -3دفع نامناسب وساي درماني تيزو برنده مصرف شده.
الزم به ذكر است كه بر اساس ننايج بررسي آماري واكسيناسيون كاركنان خردما بهداشرني درمراني ( شراغلين حررف پزشركي،
دندانپزشكي ،پرسناري ،آزمايشگاه هاي تشخيص طبي -تحقيقاتي ،گروه پيش بيلارسناني و گروه هاي پشرنيباني و خردماتي) برر
عليه هپاتيت  Bدر كاهشصدما ناشي از  Needle Stickدرآنان بسيار مؤثر بوده است.
تزريقات ايمن به معناي تزريقي است كه:
 -1به دريافت كننده خدمت ( بيلار ) آسيب نزند.
 -2به ارائه كنندگان /كاركنان خدما بهداشني درماني صدمه اي وارد نسازد.
 -3پسلاندهاي آن باعث آسيب و زيان درجامعه نشود.
ايمني تزريقات بر  5محور بنيادي ذيل صورت مي پذيرد:
انجام تزريقا  ،فلبوتومي ،زدن النست ،تزريقا داخ وريدي و يا انفوزيون براساس اسناندارد ها به منظور كننرل و پيشگيري ازبروز عفونت و آسيب به بيلاران.
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كاهش رفنار پر خطر كاركنان بهداشني به منظور پيشگيري از جراحا ناشي از وساي تيز و برنده ( وساي تيرز و برنرده شرامكليه ي وساي تيز مصرف شده ونشده ي تليز نظير بيسنوري  ،آنژيوكت ها  ،شيشره هراي شكسرنه سررم  ،گايردهاي جراحري ،
پنسهاي شكسنه  ،سرسوزن و ...مي باشد).
افزايش سطح ايلني كاركنان درضلن كار با وساي تيز و برنده درماني.جلع آوري ،نگهداري ،اننقال و دفع مناسب و بهداشني پسلاندهاي آلوده و پرخطر. تغيير رفنار و نگرش اجنلاعي مددجويان و پزشكان نسبت به مقوله تقاضا و تجويز دارو به روش تزريقي. -2بهترين روش مورد توصيه براي انجام تزريقات ،فلبوتومي ،زدن النست و تزريقات داخل ورييدي وييا انفوزييون
جهت كنترل و پيشگيري از عفونت وصدمه به بيمار و كاركنان
 .2-1استفاده از وسايل استريل
 .2-1-1براي هر تزريق از يك سرنگ اسنري يك بار مصرف جديد اسنفاده كنيد.
 .2-1-2در روي يك ميز و يا سيني تليز كه مخصوص تزريقا مي باشد و احنلال آلودگي سرنگ و سر سوزن با خرون ،مايعرا
بدن و يا سوآب هاي كثيف وجود ندارد وساي تزريق را آماده نلاييد.
 .2-1-3هيچ گاه سر سوزن را در سر سرنگ بجاي نگذاريد.
.2-1-4حني اللقدور از ويال هاي تك دوزي دارو اسنفاده كنيد.
 .2-1-5در صورتي كه ملزم به اسنفاده از ويال هاي چند دوزي دارو هسنيد براي هر بار كشيدن دارو ازويال از سر سوزن اسرنري
اسنفاده كنيد.
 .2-1-6در هنگامي كه سر آمپول را اصطالحا م ي شكنيد ،با قراردادن اليه نازك گاز تليز مابين انگشنان دست خرود و جردار
آمپول ،انگشنان را از آسيب و صدمه محافظت نلائيد.
.2-1-7قب از اقدام به تزريق به بيلار كليه داروهاي تزريقي محلول و سرم هاي وريدي را از لحاظ كدور  ،شكسنگي جداره آنهرا
و تاريخ انقضاء بررسي نلوده و در صور مشاهده هرگونه مغاير آنها را به نحو صحيح دفع نلائيد.
.2-1-8توصيه هاي اخنصاصي كارخانه سازنده را در ارتباط با نحوه اسنفاده ،ذخيره سازي ( به ويژه لزوم رعايرت زنجيرره سررد) و
جابجايي دارو به كار گيريد.
 .2-1-9در صور تلاس سر سوزن با سطوح غير اسنري آن را به نحو صحيح دفع نلاييد.
 .2-1-10از تليزي ظروف مخصوص فلبوتومي كه قابليت اسنفاده مجدد را دارند مطلئن شويد.
.2-1-11قب از آماده كردن دارو و تزريق آن دست ها را با آب و صابون بشوئيد و يا با اسنفاده از محلول هاي ضد عفوني با بنيران
الك ضد عفوني كنيد .در صورتي كه مابين تزريقا دست ارائه كننده خدمت كثيف يا آلوده به خون و مايعا بدن بيلار گرديرد،
رعايت بهداشت دست ضروري است.
.2-1-12از تزريق به بيلار در نواحي ناسال پوسني ( وجود عفونت موضعي  ،ضايعا و درماتيت پوسرني و يرا بريردگي) اجننراب
نلائيد.
 .2-1-13اسنفاده از سوآب آغشنه به ماده ضد عفوني يا آنني سپنيك جهت پاك كردن سر ويال يا آمپول الزامري نلري باشرد .در
صور نياز از سوآب تليز يك بار مصرف با توجه به زمان تلاس مورد توصيه اسنفاده نلائيد .از اسنفاده از گلوله هاي پنبه آغشرنه
به ماده ضدعفوني موجود در ظرف پنبه الك اجنناب نلائيد.
 .2-1-14از كاربرد ماده آنني سپنيك در زمان آماده نلودن واكسن ويروس زنده ضعيف شده براي تلقيح اجنناب نلائيد.
 .2-1-15قب از تزريقا داخ عضالني ،زير پوسني و داخ پوسني و زدن النست در صورتي كه موضع تزريق به صور مشرهود
كثيف مي باشد ،پوست را بشوئيد .در صورتي كه پوست موضع تزريق تليز است ،اسنفاده از سوآب ضروري نلي باشرد .در صرور
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نياز ،از سوآب تليز يك بار مصرف با توجه به زمان تلاس مورد توصيه اسنفاده نلائيد .از اسنفاده از گلوله هاي پنبه آغشنه به ماده
ضدعفوني موجود در ظرف پنبه الك اجنناب نلائيد .در زمان آماده نلودن واكسن ويروس زنده ضعيف شده براي تلقيح از كراربرد
ماده آنني سپنيك اجنناب نلائيد.
 .2-1-16به منظورآماده سازي پوست قب از انجام فلبوتومي ،تزريقا وريدي ،ايجاد راه وريردي و انفوزيرون موضرع تزريرق را برا
اسنفاده از يدوفر الك  ،% 70كلر هگزيدين  ، %2تننور يد تليز كنيد .خشك شدن پوست قب از تزريق ضروري است.
.2-1-17جهت ورود سرسوزن بداخ سيسن وريدي منص به بيلار فقط از پرور تزريرق اسرنفاده كنيرد .برراي ورود سرسروزن
بداخ سيسن وريدي منص به بيلار مح ورود سر سوزن بداخ سيسن را با اسنفاده از يدوفر،الك  ، % 70كلرر هگزيردين ،%2
تننور يد تليز كنيد.
-3راهكارهاي موثر جهت كاهش رفتار پرخطر كاركنان خدمات بهداشتي درماني
. 3 -1ارتقاء سطح آگاهي و كسب مهار كاركنان بهداشني درماني به ويرژه شراغلين حررف پزشركي ،پرسرناري ،امورتشخيصري،
خدما درماني پيش بيلارسناني ،گروه هاي خدماتي پشنيباني ،در حين كار با وساي تيز و برنده درماني به منظرور پيشرگيري از
بروز جراحا ناشي از سر سوزن و ساير وساي تيز و برنده امري ضروري است .بنابر ايرن كاركنران بهداشرني درمراني بايسرني در
خصوص چگونگي پيشگيري از صدما ناشي از وساي مزبور و نيز اقداما درماني و پيشگيرنده اوليره برا مرواد آلروده مطرابق برا
دسنورالعل ايلني" الف "و" ب "بصور مداوم آموزش ببينند.
. 3 . 2تشكي پرونده بهداشني و واكسيناسيون رايگان عليه HBVجهت كليه كاركنان بهداشني درماني شاغ در واحدهايي كره
كاركنان با توجه به نوع وظايف محوله واحدي يا فردي الزامراً اقرداما پرر خطرر دارنرد ،ماننرد :بخرش هراي ويرژه ،اطراق علر
اورژانس،كلينيك هاي تشخيصي ،مطب ها و كلينيك هاي خصوصي ،واحد هاي پاتولوژي ،اتوپسي ,CSR ،مراكز جراحي محردود،
واحدهايي كه ترانسفوزيون خون انجام مي دهند ،كاركناني كه پروسيجرهاي درماني تهاجلي را انجام و يا در تلاس با خون ،سرم
و ساير ترشحا آلوده بيلاران مي باشند و يا از بيلاران رواني حاد مراقبت مي نلايند ،كليه كاركنان بخش خدما بيلارسنان كه
بصور مسنقي و يا غيرمسنقي با پسلاند هاي بيلارسناني تلاس دارند و نيز كليه دانشجويان پزشكي ،پرسناري و مامايي الزامي
است.
 . 3-3افزايش سطح ايلني كاركنان در حين كار با وساي تيز و برنده درماني برا توجره بره احنلرال آلرودگي كاركنران بهداشرني
درماني از طريق انجام پروسيجرهاي پر خطر كه منجر به  Needle Stickبريدگي و ....مي شود.
 .3-4الزاميست كه ابزارهايي كه ايلني وساي تيز و برنده را تضلين مي كند :نظيرر needle clipperو فورسرپس جهرت جردا
نلودن تيغ جراحي از اسكالپ در دسنرس كاربران ابزارهاي پر خطر قرار گيرد.
 .3-5الزاميست وساي حفاظني مناسب نظير دسنكش ،گان غير قاب نفوذ بره آب و ترشرحا  ،پريش بنرد پالسرنيكي ،ماسرك و
عينك محافظ جهت اسنفاده كاركنان بهداشني درماني منناسب با وضعيت بيلار و پروسيجرهاي درماني در
دسنرس باشد.
.3-6الزاميست بيلارسنان داراي اسناندارد اقداما پرخطر درماني بلنظور پيشگيري از آلودگي كاركنان بهداشني درمراني باشرد (
نظير اسنانداردهاي رعايت بهداشت دست و)...
 .3-7درصور امكان با به كارگيري تكنولوژي جديد از سرسوزن و سرنگ هايي اسنفاده نلائيد كه بنحوي طراحي شده اند كره از
اسنفاده مجدد سرسوزن و يا فرو رفنن آن بدست ارائه كننده خدمت ملانعت مي نلايند .سرنگ هاي  ADمانع از اسنفاده مجدد
سرنگ شده و اسنفاده ازآن در واكسيناسيون الزامي است .توصيه مي شود اسنفاده از سرنگ هاي ايلرن هلاننرد واحردهاي ايلرن
سازي در ساير واحد هاي تزريقا نيز بكار گرفنه شود.
.3-8جلع آوري ،نگهداري ،اننقال و دفع مناسب و بهداشني پسلاندهاي آلوده و پر خطر.
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.3-8-1جلع آوري ،نگه داري و دفع سر سوزن و ساير اشياء تيز و برنده مصرفي (آنژيو كت ،بيسنوري ،النست ،اسكالپ وين ،ويرال
هاي شكسنه و )...كه الزاميست بالفاصله پس از مصرف در ظروف ايلن جلع آوري و سپس به يكي از صور اسناندارد امحراء و بري
خطرسازي پسلاند هاي خطرناك بهداشني درماني تبدي به پسلاند شبه خانگي شده و هلراه با ساير پسلاندهاي بيلارسناني بره
نحو مطلوب دفع گردند.
 .3-8-2ضروري است ظروف جلع آوري پسلاند هاي نوك تيز و برنده مسنحك  ،غير قابر نفروذ  ،دهانره گشراد  ،داراي قفر و
ضامن ،مقاوم به پارگي و از حج كافي و ابعاد مناسب برخوردار باشند.
 .3-8-3به منظور پيش گيري از جراحا ناشي از وساي تيز و برنده الزامي است اين وساي سريعاً پس از مصرف در ظروف جلع
آوري ايلن دفع گردند ،لذا بايسني ظروف ايلن به تعداد كافي و با ابعاد گوناگون در دسنرس ارائه دهندگان خدما در كليه واحد
هاي ذيربط قرار داشنه باشند مثال در سايز كوچك در روي ترالي تزريقا و يا در اتاق درمان ،اتاق تزريقا و...
.3-8-4اسنفاده از برچسب هشداردهنده بر روي ظروف جلع آوري با مضلون" احنلال آلودگي با اشياء تيرز و برنرده عفروني "بره
منظور جلب توجه كاركنان بهداشني درماني و پيشگيري از آلودگي آنان الزامي است.
 .3-8-5به منظور پيشگيري از سرريز شدن وساي دفعي ،در صورتي كه حداكثر 3 /4حج ظروف مزبور پرر شرده باشرد ضرروري
است درب ظروف به نحو مناسب بسنه و دفع شوند.
 .3-8-6ظروف ايلن حاوي پسلاندهاي نوك تيز و برنده و پسلاندهاي عفوني را جهت اننقال به اتاقك موقت نگه داشت پسلاندها
مهر و موم نلائيد .بعد از مهر و موم ظروف ايلن محنوي پسلاند هاي نوك تيز و برنده از باز كردن ،تخليه ظروف و اسنفاده مجردد
و فروش سر سوزن و سرنگ داخ آن اجنناب نلائيد.
.3-8-7وجود اين ظروف در كليه واحد هاي بهداشني درماني اع از خصوصي و دولني در مح ارائه خدمت الزامي است.

.3-9تغيير رفتار و نگرش اجتماعي:
.3-9-1آموزش :ضروريست به منظور تعدي تجويز دارو به روش تزريقي ،با توجه بره سره مرورد ذير ايلنري تزريقرا در برنامره
آموزش مداوم جامعه پزشكان قرار گيرد:
 .3-9-1-1از تجويز دارو به روش تزريقي تا زماني كه دارو به ديگر اشكال از جلله خوراكي موجود نباشد ،حني االمكران اجننراب
گردد.
 .3-9-1-2ترجيحا زماني از روش تزريقي به جاي ساير روش ها اسنفاده گردد كه بيلار تحريك پذير ،بيهوش و يا دچار اخنالال
گوارشي باشد.
.3-9-1-3با توجه به وضعيت باليني بيلار ننايج درماني مطلوب ناشي از جذب سريع دارو مورد اننظار باشد.
. .3-9-1-4الزامي است ارتقاء سطح آگاهي جامعه در خصوص خطرا بالقوه ناشري از مصررف دارو بره روش تزريقري بره منظرور
كاهش تقاضاي بيلاران در برنامه ريزي هاي آموزشي دانشگاه قرار گيرد.
.3-9-2برگزاري دوره آموزش هاي توجيهي جهت كادر خدما پشنيباني و ساير گروه هاي بهداشني درماني ضروري مي باشد.

 -4دستورالعمل ايمني
 .4-1اقداما پيشگيرنده از بروز جراحا و صدما ناشي از سرسوزن و وساي تيز و برنده در كاركنان بهداشني درماني
با توجه به اينكه جراحا ناشي از فرورفنن سرسوزن و وساي تيز و برنده از مه ترين موارد آلودگي كاركنان بهداشني درماني برا
 HIV/HCV/HBVمحسوب مي شود ،رعايت نكا ذي به منظور پيشگيري از جراحا و صدما مزبور الزامي است:
.1جهت شكسنن ويال هاي دارويي ترجيحاً از انواعي اسنفاده شود كه احنياج به تيغ اره نداشنه باشد و در صرور نيراز از تيرغ اره
اسنفاده شده و جهت رعايت اصول ايلني در داخ يك محافظ مث پد گرفنه شوند.

][47

 .2پس از تزريق از گذراندن درپوش سرسوزن اكيداً خودداري نلائيد مگر در شرايط خاص از جلله اخذ نلودن خون ABGجهت
يا كشت خون
 .3از شكسنن و يا خ كردن سرسوزن قب از دفع خودداري نلائيد.
.4در موارد ضروري جهت گذراندن در پوش سرسوزن از وسيله مكانيكي جهت ثابت نگه داشنن در پوش اسنفاده نلائيد و يا از يك
دست جهت گذاردن در پوش سرسوزن اسنفاده كنيد.
 .4-2كمك هاي اوليه فوري پس از تماس در كاركنان بهداشتي ،درماني
با توجه به اينكه جراحا و اتفاقا علده در حين انجام اقداما و روش هاي درماني شام موارد ذي اسرت ،كلرك هراي اوليره
فوري مطابق با دسنورالعل جهت بهره برداري اعالم مي شود:
فرورفنن سرسوزن به دست كاركنان بهداشني درمانيپاشيدن شدن خون و يا ساير ترشحا آلوده بدن بيلار به: -1بريدگي هاي باز
 -2ملنحله ( چش ها)
 -3غشاء مخاطي ( براي مثال داخ دهان)
 -4گاز گرفنگي كه منجر به پارگي اپيدرم شود.

كمك هاي اوليه فوريالف:
)1شسنشوي زخ با صابون و آب ولرم
) 2خودداري از مالش موضعي چش
 )3شسنشوي چش ها و غشاء مخاطي با مقادير زياد آب درصور آلودگي.
ب :گزارش فوري سانحه به سوپروايزر باليني.
ج :ثبت رسمي مورد گزارش شده در گزارشات حين كار توسط سوپروايزر و تشيكيل پرونيد بهداشيتي كاركنيان و
اطالع به مدير و مسئول مركز و طرح در كميته كنترل عفونت بيمارستاني و پيگيري از طريق مراجع مربوطه
د :تشكيل پرونده و پي گيري مورد.
ه :بررسي ميزان خطر بيماري زايي ناشي از تماس در كاركنان :در صورتي كه آلودگي منبع تماس ( بيمار-مددجو) بيا
عفونت  HIVمحرز شود ،الزامي است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممكن ترجيحيا در عير

سياعت اول

تحت مراقبت هاي درماني با نظر پزشك متخصص عفوني قرار گيرد.
و :در صورتي كه منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده  HBV/HIVمي باشد 5-10،ميلي ليتر خون از فيرد ميورد
تماس گرفته و به منظور پيگيري آتي ذخيره مي شود.
ز :پس از تماس جهت تعيين عفونت منبع5-10 ،ميلي ليتر خون از منبع تماس جهت بررسيي هپاتييت  HIVو C/B
اخذ و مورد آزمايش قرار مي گيرد.
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 .1تعاريف
استريل :واژه اسنري به معناي عاري از ميكروارگانيس هاي زنده مي باشد.
استريليزاسيون :اسنريليزاسيون يا سنرون سازي فرآيندي است كه بوسيله آن هله ميكروارگانيس هاي يك جس از بين رفنره
يا غير فعال مي شوند بطوري كه احنلال وجود ميكروارگانيس هاي زنده در جسلي كه تحت اين فرآيند قرار مري گيررد كلنرر از
يك ميليوني مي باشد.
استرياليزر :دسنگاهي كه عل اسنريليزاسيون را انجام مي دهد.

.2روش هاي استريليزاسيون
روش هاي فيزيكي و شيليائي مخنلفي براي اسنريليزاسيون وساي پزشكي وجود دارد كه از آن جلله مي توان به روش هاي زيرر
اشاره كرد:
بخار ( گرماي مرطوب ) ،هواي داغ ( گرماي خشك ) ،پرتوي الكنروني ،گاز و محلرول فرمالدئيرد ،پالسرلا (پراكسريد هيردروژن )،
محلول شيليائي ضد عفوني /اسنري كننده ،گاز اتيلن اكسايد ،اشعه گاما ،گلوتار آلدئيد كه هر يك از اين روش ها داراي معايرب و
مزاياي خاص خود هسنند .روش اسنفاده از بخار از قديلي ترين و منداول ترين روش هاي اسنريليزاسريون وسراي پزشركي مري
باشد چرا كه نسبت به ساير روش ها ايلن تر و سريعنر مي باشد.
 .2-1استريليزاسيون با حرارت خشك يا فور
دسنگاه فور داراي يك اجاق و يك اتاقك عايق كاري شده است با جريان برق گرم مي شود اين دسنگاه داراي بدنه فروالدي ،فرن،
زمان سنج ،تنظي كننده درجه حرار  ،ترموسنا و سيسن ار است .در اين دسنگاه در  170درجه سانني گراد در  2سراعت و
در 180درجه سانني گراد در مد  0/5ساعت و در 191درجه سانني گراد در مد  6-10دقيقه وساي اسرنري مري شروند بره
مورد اخير گويند .با فور مي تواني روغن ها ،گازهاي آغشنه به وازلين ،پودرها ،سوزن ها ،تيغ ،قيچي ،نوك الكنرو كوتر ،دري هرا،
فرزها ،منه ها ،لوله هاي شيشه اي و آئينه ها را سنرون كني  .فور وسيله ارزاني است كه سبب زنگ زدگي ،خوردگي و كند شردن
لبه هاي برنده وساي فلزي نلي شود ،نفوذ پذيري آن ضعيف است ،نياز به زمان طوالني دارد ،موجب تغيير رنگ و سوخنن كاغرذ
و پارچه و ابزار حساس به حرار مي شود .براي كننرل عللكرد فور بايسني هر روز واشر نسوز آن را بازديرد كنري و برا دماسرنج
شاهد صحت عل حرار سنج را كننرل نلائي و هر هفنه با اسنفاده از آزمون هراي بيولوژيرك ( باسريلوس سروبنيليس كره بره
حرار بسيار مقاوم است ) عل سنرون سازي را ارزيابي نلائي  .جهت اطلينان از عللكرد صحيح دسنگاه دسرنورالعل كارخانره
سازنده نيز بايد مطالعه شود .در پايان كار با فور تا درجه حرار به زير  50درجه سانني گراد نرسيده نبايد در دسنگاه را باز كنري
زيرا به علت اخنالف دما آلودگي هواي بيرون به وساي داخ دسنگاه سرايت مي كند.

 . 2-2مراحل استريليزاسيون با بخار
تميز كردن و آلودگي زدائي
ضدعفوني كردن ،تليز كردن و رفع آلودگي از سطح وسايلي كه قرار است تحت اسنريليزاسيون قرار بگيرند بايد بالفاصرله پرس از
اسنفاده از آنها و قب از خشك شدن آلودگي صور پذيرد .جهت اطلينان از تليز شدن كام بايد تا حد امكان كليه قسلت هاي
منص به جدا شوند .شسنشو و خشك كردن كام از تثبيرت آلرودگي و خروردگي ابرزار جلروگيري كررده و موانرع رسريدن بره
ميكروارگانيس ها را در طي فرآيند اسنريليزاسيون بر طرف مي سازد .تليز كردن يك مرحله قطعي ايلن سرازي و عراري نلرودن
وساي و تجهيزا از عفونت مي باشد .تليز كردن دقيق به وسيله آب و مواد شروينده از نظرر فيزيكري ذرا زنرده ماننرد خرون و
مايعا بدن را از بين مي برد .اسنفاده از مواد شوينده به منظور تليز كردن مؤثر اهليت دارد زيرا آب به تنهائي پروتئين ،چربري و
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روغن را از بين نلي برد .اسنفاده از صابون دست توصيه نشده است ،چون اسيد چرب صابون با مواد معدني آب واكنش نشران داده
و پسلانده و كفي كه به سخني از بين مي رود را بر جاي مي گذارد .وقني كه مواد شوينده در آب ح شوند ،باعث از ه پاشيدن،
ح يا معلق شدن روغن ،چربي و ساير ذرا خارجي محلول مي شوند ،بنابراين به راحني در روند تليز كرردن زدوده مري شروند.
اسنفاده از مواد شوينده اي نظير مايع صابون بهنر است زيرا نسبت به مواد شوينده پودري آسان تر در آب ح مي شروند نبايرد از
مواد ساينده يا سي هاي ظرفشوئي كه باعث خراشيدن و زخلي كردن فلز و اسني مي شوند اسنفاده كررد .ايرن خرراش هرا مري
تواند مانند كانوني براي رشد ميكروارگانيس ها و افزايش روند پوسيدگي وساي عل نلايند .براي از بين بردن اجرام خارجي اين
وساي بايد در محلول آب و صابون به وسيله برس شست .اين نكنه مه است كه به منظور جلوگيري از اننشار ذرا آلوده توسرط
قطرا آب ،تليز كردن بايد زير سطح آب صور گيرد.
اغلب ميكروارگانيس ها ي موجود در خون و ساير ذرا زنده در روند تليز كردن از بين مري رونرد .تليرز كرردن هلچنرين
بهنرين راه براي كاسنن تعداد اندوسپورهائي است كه عام بيلاري كزاز هسنند.
اصول كلي در تميز كردن وسايل عبارتند از:


در حين تليز كردن وساي و تجهيزا بايد دسنكش پوشيد ( دسنكش هاي ضخي خانگي يا صرنعني بخروبي قابر
اسنفاده مي باشند) دسنكش ها در صور آسيب بايد دور انداخنه شوند ،در غير اين صور به منظور اسنفاده مجدد
بايد پاك و خشك گردند .عالوه بر پوشيدن دسنكش ،در مورد جلوگيري از فرورفنن سر سوزن يا بريدگي هرا نهايرت
دقت صور گيرد.



وسايل :بايد برس در آب صابون ،تليز شوند ( از يك مسواك كهنه نيز مي توان اسنفاده نلود) .بخصوص به وسرايلي
كه داراي دندانه ،لوال يا پيچ مي باشند و امكان جلع شدن ذرا زنده در آنها وجود دارد توجه گرردد ( زيررا كلررين
موجب تجزيه پروتئين نلي شود و آلودگي زدايي به وسيله خيساندن در محلول كلرين اين روند را آساننر مي نلايد).
پس از تليز كردن  ،وساي بايد كامال آبكشي شوند تا صابون باقيلانده كه باعث اخنالل در گندزدايي شريليايي مري
گردد ،پاك شود.



سرسوزن ها و سرنگهاي چند بار مصرف بايد جدا از ه با آب و صابون شسنه شوند ،نسبت به قسلت مياني توجه
ويژه مبذول شود ،پس از آن سه بار با آب تليز آبكشي كرده ،آب داخ سرسوزن ها را به ظرف ديگري تخليه كرده تا
آب آبكشي آلوده نشود و بعد خشك نلاييد .در صور امكان از سرسوزن ها و سرنگ هاي يكبار مصرف اسنفاده شرود
و هرگز مورد اسنفاده مجدد قرار نگيرند.



وسايل جراحي اندوسكوپي ( براي مثال الپاراسكوپ) بايد با دقت پاك شوند ،چرا كه عدم دقرت در ايرن مسرئله از
عل شايع مشكال مكانيكي مي باشد .بالفاصله پس از اسنفاده ( قب از جدا كردن) سطوح را با يك گاز حاوي الكر
 %60-90تليز كرده و سپس با آب سرد آبكشي نلاييد ( در اين مرحله ويروس هاي هپاتيت Bو  AIDSاز بين مري
روند) .الپاراسكوپ را كامال از ه جدا نلاييد .سطوح را با يك پارچه نرم تليز كرده و از مواد شروينده غيرر سايشري و
آب گرم اسنفاده نلاييد .توجه مخصوص نسبت به قسلت هايي كه امكان جلع شدن خون و سلول وجود دارد ،ماننرد
كانال داخلي الپاراسكوپ  ،اپليكاتور فالوپ رينگ و تروكار /كانول مبذول گردد .پس از تليز كردن بايد اندوسركوپ دو
بار كامال آبكشي شود تا تلام مواد شوينده باقيلانده پاك گردد .قب از اقدام به گندزادايي شيليايي ،آب اضافي وساي
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گرفنه شود تا موجب رقيق شدن محلول گندزدا نگردد ( در اندوسركوپ هرا از سراولن اسرنفاده نشرود ،چرون موجرب
كدور عدسي مي گردد).

 .3بسته بندي Packing
جهت بسنه بندي اقالم قب از اسنريليزاسيون بايد از اجناسي اسنفاده كرد كه نسبت به عام اسنري كننده نفوذپذير و نسبت بره
ورود ميكروارگانيس ها و آلودگي ها نفوذناپذير باشد.
به طور مثال :رول هاي بسنه بندي داراي كاغذ نفوذپذير نسبت به بخار و پالسنيك نفوذناپذير نسبت بره ميكروارگانيسر هرا مري
باشند.
موارد اسنفاده شده در بسنه بندي بايد نسبت به گرما ،پارگي يا سوراخ شدن و ساير آسيب هاي فيزيكري مقراوم بروده و در عرين
حال مقرون به صرفه و در دسنرس باشند .وساي به منظور جلوگيري از آلودگي مجدد بعد از اسنريليزاسيون ،بسنه بنردي شروند.
به هلين صور بسنه بندي بايد براي اسنري شدن محنويا بسنه ها مناسب باشد ،عالوه به ايرن بسرنه بنردي سربب حفاظرت
محنويا بسنه در مقاب ايجاد آسيب در حين جابه جايي و اننقال آن مي شود.
وساي و ابزار آال پزشكي بايد طبق راهنلاي عللي ارائه شده به وسيله انجلن ارتقاي وساي و لروازم پزشركي در سريني هرا يرا
سبدهاي ابزار چيده شوند .براساس اين راهنلا:
-1ابزار و لوازم لوله دار بايد از ه جدا شوند.
 -2قطعا وساي داراي قسلنهاي جدا شدني بايد از ه جدا شوند مگر اينكه توليد كننده وسيله يرا منرابع معنبرر دسرنورالعل
هاي خاصي برخالف آن ارائه كنند.
 -3وسايلي كه ساخنار پيچيده دارند بايد بر طبق دسنورا كارخانه سازنده و يا منابع معنبر ،بسنه بندي شوند.
 -4نحوه قرار گيري دسنگاه هاي داراي سطوح مقعر بايد به گونه اي باشد كه خروج آب از آنها تسهي شود.
 -5اقالم سنگين بايد به گونه اي قرار داده شوندكه به وساي ظريف آسيب نرسانند.
 -6وزن مجلوعه ابزار و لوازم بايد بر مبناي طرح و چگالي ابزار و توزيع توده فلزي باشد.
 . 3-1الزامات بسته بندي
موارد زير بايد از قب از اسنريليزاسيون كه بسنه بندي انجام مي شود تا لحظه اي كه بسنه ها براي اسنفاده محنويرا درون آنهرا
باز مي شود ،در نظر گرفنه شود:
فراهم كردن امكان استريليزاسيون :بسنه بندي بايد اجازه خروج هواي موجود در بسنه را بدهد به طوري كره عامر اسرنري
كننده به تلام سطوح محنويا داخ بسنه برسد.
سازگاري با فرآيند استريليزاسيون :بسنه بندي بايد توان تحل شرايط حين فرآينرد اسنريليزاسريون ماننرد تغييررا

فشرار،

درجه حرار باال و رطوبت را داشنه باشد.
حفظ استريليتي :بعد از خروج محصوال از اسنرياليزر ،بسنه بندي بايد به گونه اي باشد كره اسرنريليني آنهرا در خرالل جابره
جايي ،اننقال و انبار تا هنگام اسنفاده حفظ شود.
محكم بودن بسته بندي :وساي بسنه بندي بابد در طول هر گونه جابه جايي و اننقال آسيب نديده و سال بلاند.
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 .3 -2حصول اطمينان از سالم بودن وسايل و بي خطر بودن براي بيمار
بسنه بندي نبايد از خود هيچ گونه ماده شيليايي يا پارتيك را آزاد كرده و يا به هر طريق ديگري بر محصوال اثر بگذارد كره در
اين صور مي تواند بر كيفيت محصوال تأثير گذاشنه و يا بيلاراني كه محصوال براي آنها اسنفاده شده را در معر خطر قررار
دهد.
انديكاتور :بسنه ها بايد داراي يك عالمت واضح و قاب رويت باشند كه نشان بدهد آيا اين وسيله تحرت فرآينرد اسنريليزاسريون
قرار گرفنه است يا نه.
تسهي باز كردن بسنه بندي و ارائه اقالم با رعايت روش هاي مناسب آسپنيك  :هنگام برداشنن وسريله اسرنري از بسرنه بايرد از
آلوده شدن مجدد آن جلوگيري كرد .براي اينكه هنگام باز كردن يك بسنه اسنري  ،شانس آلرودگي مجردد آن بره كلنررين حرد
ملكن برسد بهنر است بسنه با رعايت روش هاي مناسب آسپنيك باز شود و يان مسنلزم آن است كه:
 .1باز كردن بسنه بندي ساده و راحت باشد.
 .2هنگام برداشنن وسيله از داخ بسنه ،اليه بيروني غير اسنري بسنه نبايد با وسيله تلاس پيدا كند.
 . 3-3اصول راهنماي كلي براي انجام بسته بندي
 اگر در مراكز درماني بيش از يك روش اسنريليزاسيون اسرنفاده مري شرود بسرنه بنردي وسراي بايرد مطرابق برا نروع فرآينرداسنريليزاسيون باشد.
لوازم پزشكي قاب اسنفاده مجدد اگر به دلي فرا رسيدن تاريخ انقضاء و يا آسيب ديدن بسنه آنهرا بايرد دوبراره اسرنري شروند،براي اسنري كردن دوباره ،بايد ابندا آنها را دوباره بازرسي كرده و اگر پاكسازي الزم باشد پس از انجام آن ،عل بسنه بندي مجدد
صور گيرد.
محنواي بسنه اي كه به اشنباه باز شده بايد به عنوان غير اسنري در نظر گرفنه شود .اين بسنه كه باز شده بايد به وضروح قابررؤيت باشد .مانند زماني كه مواد مورد اسنفاده در بسنه بندي به طور واضح از بين رفنه باشد .در اين مروارد نيرز پرس از بازرسري
محنويا و پاكسازي در صور لزوم ،بسنه بندي دوباره انجام و اسنريليزاسيون براي آن انجام مي شود.

. 3-4مواد مورد استفاده در بسته بندي
در گذشنه موادي كه براي بسنه بندي لوازم اسنري مورد اسنفاده قرار مي گرفت ( مانند :ظروف اسنوانه اي شك يا پارچه هراي
نخي) قاب اسنفاده مجدد بود ولي به علت اينكه ملانعت ميكروبي كافي را به عل نلي آورد نلي توانست بريش از اينهرا الزامرا
بسنه بندي اوليه را فراه سازد .اين مواد ملكن است هنوز نقش محافظت مكانيكي از بسنه ها يا اليه محافظ در برابر گرد و غبرار
را ايفا كنند .در حال حاضر از پوشش هاي اسنريليزاسيون غير منسوج ،رول ها و كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي،
كيسه هاي كاغذي و يا ظروف نگهدارنده سخت به عنوان مواد ضروري بسنه بندي برراي بسرنه بنردي اوليره اسرنفاده مري شرود.
پوشش اسنريليزاسيون ايده آل بايد مواردي نظير اثر بخشي ملانعت ميكروبي ،قابليت نفوذ ( اجازه نفوذ به مراده اسنريليزاسريون)،
هوادهي ( مانند :اجازه پخش كاز اتيلين اكسيد) ،سهولت اسنفاده  ،قابليت پوشاندن ،قابليت انعطاف ،مقاومت در برابر سوراخ شردن
 ،اسنحكام در برابر پارگي ،سليت ،بو  ،دفع مواد زايد  ،پرزدار شدن  ،هزينه و شفافيت را مورد توجه قرار دهد.
نبايد از بسنه بندي هاي غير قاب قبول براي اتلين اكسايد ( مانند فوي ،پلي ويني كلرايد  ،پلي ويني كلررين ) و يرا برراي گراز
پالسلاي پراكسيد هيدروژن ( مانند كنان يا كاغذ كه به علت داشنن سلولز نلي تروان آنهرا را برراي پيچيردن لروازم پزشركي كره
بافرآيند مذكور اسنري مي شوند به كار برد) اسنفاده كرد.
در ادامه شرحي اجلالي از مواد به كار رفنه براي بسنه بندي وساي اسنري آمده است:
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 .3-4-1پارچه  :پنبه اي يا نخي
موارد اسنفاده :پارچه به تنهايي براي بسنه بندي اوليه مناسب نيست ولي مي توان ست هاي وساي را درون آن پيچيد و يرا از آن
به عنوان پوششي خارجي براي محافظت در برابر گرد و غبار اسنفاده نلود .پارچه نخي براي مد هاي مديدي ماده بسرنه بنردي
اسناندارد براي وساي اسنري بوده است و مي شود آن را با فرآيندهاي اسنريليزاسيون بخار ،اتيلين اكسايد و حرار خشرك ( در
صورتي كه دما از  425درجه فارنهايت فراتر نرود) به كار برد .منسوجا پارچه اي با  %100پنبه اي و يا تركيبري از پنبره و پلري
اسنر  50/50هسنند.
مزاياي علده اسنفاده از آنها عبارتند از:
 -1به كارگيري منسوجا براي بسنه بندي وساي بيلارسناني كامال شناخنه شده ،معلول و رايج است.
 -2منسوجا مح هسنند.
 -3قابليت پوشش بااليي داشنه و اسنفاده از آنها آسان است.
 -4مي توان از آنها چندين بار اسنفاده كرد.
-5با وجود تلام مزاياي ذكر شده پارچه به دلي بزرگ تر بودن منافذ بين الياف بافت آن از اكثر ميكروارگانيس ها نلي تواند سرد
ميكروبي مناسبي باشد .بنابراين الزاما بسنه بندي الويه را براي وساي اسنري بيش از اينها برآورده نلي سازد .هرگراه از پارچره
براي بسنه بندي اسنفاده مي شود بايد داراي رطوبت طبيعي خود باشد چرا كه اگر پارچه بيش از حد خشرك باشرد سربب بريش
ازحد گرم شدن بخار و شكست فرآيند اسنريليزاسيون مي شود .مواردي نظير افت كيفيرت طري چنردين برار اسرنفاده و احنلرال
آلودگي باال به علت قاب نفوذ بودن نسبت به آب  ،چربي و غبار هوا نيز مي توان به عنوان ديگرر معايرب روش پارچره نرام بررد .و
حداكثر زمان اسنري ماندن آن  10-14روز مي باشد.
 .3-4-2كيسه هاي كاغذي استريليزاسيون
موارد اسنفاده :اين كيسه ها براي بسنه بندي ابزارهاي تك پيچ يا ست هاي كوچكي كه در ايسنگاه هراي پرسرناري و بخرش هرا
مورد اسنفاده قرار مي گيرند. ،
از معايب اين كيسه ها مي توان به اين موارد اشاره كرد:
-1خيلي محك نيسنند.
 -2باز كردن آنها راحت نيست ( پاره و يا چيده مي شوند).
 -3باعث تسهي عل باز كردن با رعايت اصول آسپنيك نلي شوند.
- 4محنويا آنها قاب مشاهده نيست.
-5حداكثر زمان اسنري نگه داشنن وساي در آنها  48-72ساعت است.
براي بهبود برداشت وساي داخ اين كيسه ها به روش آسپنيك مي توان ابزار را درون كيسه به صورتي قرار داد كه دسنگيرهآ به
سلت اننهاي باز كيسه باشد  ،با وجود اين در آوردن ابزار از درون كيسه راحت نيست .از زمان عرضه رول ها و كيسه هاي ضد آب
مخصوص بسنه بندي ،اسنفاده از كيسه هاي كاغذي اسنري نيز كاهش يافت .اين كيسه ها تنها يكبار مصرف هسنند.

 .3 ،4.3برگه هاي غير منسوج ( )V-PACK
موارد اسنفاده :انجام بسنه بندي اوليه براي پيچيدن پك هاي پارچه اي و ست هاي وساي داخ سيني ها و هلچنين بره عنروان
بسنه بندي داخلي ظروف نگهدارنده.
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اين برگه ها شام مقدار مشخصي از الياف مصنوعي هسنند كه ملكن است افزوده اي از الياف غيرآلي ،پارچه ،سلولز يا انواع ديگر
فيبرهاي مصنوعي يا پليلرهاي پالسنيك ( مانند پلي الفين ) باشد .اين الياف كه از مواد مخنلفي هسنند به وسيله فشرار پررس و
گرما به يگديگر منص مي شوند و اين بدان معني است كه اين الياف مانند آنچه كه در منسوجا مشاهده مي شود به هر بافنره
نلي شوند بلكه فقط محك به هلديگر چسبيده انرد .پوشرش هراي پالسرنيكي از جرنس پلري الفرين را مينروان برا فرآينردهاي
اسنريليزاسيون بخار ،اتلين اكسايد و گاز پالسلا به كار برد .برگه هاي غير منسوج يكبار مصرف و براساس اسرناندارد EN 868-2
بوده و براي اسنريليزاسيون  ،تنها اسنفاده از انواع خاصي از آنها كه الزاما بسنه بندي اوليه وساي اسنري را برآورده مري سرازند
توسعه يافنه است .خصوصيا آنها تلفيقي از ويژگي هاي خوب ساير مواد بسنه بندي و به شرح زير مي باشد:
 -1بسيار محك هسنند و مقاومت زيادي در برابر كشش دارند.
-2قابليت پوشانندگي آن عالي است و به خوبي فرم مي گيرد.
 -3اجازه خروج هوا و نفوذ عام اسنري كننده را مي دهند.
 -4از آنجا كه منافذشان بسيار كوچك است بنابراين سد ميكروبي كارآمدي هسنند.
-5به طور معلول فاقد هرگونه پرز بوده و از خود ذرا فيبر و  ...را رها نلي كند.
 -6دافع آب ( آب گريز) بوده و آب جذب بافت آنها نلي شود.
 -7براساس كاربردهاي مخنلف در بخش اسنريليزاسيون انواع منفاوتي از مواد غير منسوج وجود دارند مانند انواع فوق العاده نرم و
يا انواع بسيار محك .
 .3-4-4كيسه ها و رول هاي المينه ضد آب مخصوص بسته بندي و كيسه هاي پلي اتيلني
موارد اسنفاده :براي بسنه بندي اوليه ابزارهاي تك پيچ يا ست هاي وساي كوچك به كاربرده مي شوند.
كيسه ها و رول هاي المينه شك تكلي شده و در راسناي هلان كيسه اي كاغذي اسنريليزاسيون هسنند و شرام دو اليره كره
يكي از جنس كاغذ ( فيبر سلولزي) يا غير منسوج بوده و ديگري از جنس پالسنيك شفاف المينه است هسنند كه اين دو اليه بره
يكديگر دوخت شده اند .اليه نازك پالسنيكي به بخار يا هوا اجازه رخنه به درون كيسه را نلي دهد و خرروج هروا و نفروذ بخرار از
طريق اليه كاغذي يا غير منسوج صور مي گيرد .جنس كاغذ به كاررفنه در اين كيسه ها به گونه اي است كه عالوه بر دارا بودن
خاصيت فيلنري  ،باعث افزايش پايداري مكانيكي و ايجاد صفحا مقاوم در برابر آب شده كه مانع از نفوذ آب در زمران نگهرداري
شده و از نفوذ ميكروارگانيس ها جلوگيري مي كند .اين كيسه ها از طريق جدا شدن اليه المينه از اليه كاغذي مانند موز باز مري
شوند .كيسه ها و رول هاي المينه مخصوص بسنه بندي در اندازه هاي گوناگون وجود داشنه و اننهراي براز آنهرا بره وسريله يرك
دسنگاه دوخت بسنه مي شود و آنها را مي توان با فرآيندهاي اسنريليزاسيون بخار واتيلين به كار برد .بايد دقت كررد كره پريش از
انجام دوخت ،هواي درون كيسه به طور كام خارج شود تا از وارد آمدن فشار به كيسه در حين و يا بعد از اتلرام اسنريليزاسريون
جلوگيري شود و فشار ودرجه حرار دسنگاه نيز بايد به صورتي تنظي شود كه عل دوخت بطور مناسب و مطلوب انجام گيررد.
عالوه بر اين ،سيسن بسنه بندي با فيل هاي المينه به شك رول نيز در دسنرس است و كاربر مي تواند به اندازه مورد نياز آنها را
برد و در اين موارد هردو طرف قطعا جدا شده از رول بايد هنگام بسنه بندي دوخت شود .نوع ديگري از كيسه ها ه وجود دارد
كه تلام پالسنيك و از جنس نوع خاصي از پلي اتيلن است و به هلين دلي فقط براي فرآيندهاي اسنريليزاسيون با درجه حرار
پايين نظير اتيلن اكسايد و گاز پالسلا كاربرد داشنه و به دلي ذوب شدن نبايد براي اسنريليزاسيون بابخار اسنفاده شود.

مالحظات
-1روش باز كردن با اسنفاده از جداسازي اليه ها از ه باعث مي شود كه بسنه به صور آسپنيك و به دور از آلودگي براز
و محنويا بسنه برداشنه شود.
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-2كيسه ها بهنر است به دقت در امنداد قسلت دوخت شده باز شوند به طوري كه هيچ كدام از دو اليه كاغذي يا پالسنيكي پراره
نشوند .در ضلن از كيسه نبايد هيچ گونه پرز و يا اليافي رها شود.
 -3محنويا داخ اين كيسه ها به وضوح قاب رؤيت هسنند.
-4هنگامي كه اين كيسه ها به اشنباه باز مي شوند نبايد مورد دوخت مجدد قرار گيرند.
-5انديكاتور فرآيند اسنريليزاسيون بايد در خارج از محفظه اصلي و در سرتاسر بسنه برحسب نروع فرآينرد اسنريليزاسريون (بخرار،
اتيلن ،اكسايد و فرمالدييد ) وجود داشنه و نشان دهد كه آيا بسنه تحت فرآيند قرار گرفنه يا خير.
 -6كيسه هاي المينه مخصوص بسنه بندي تنها يكبار مصرف هسنند.
 -7محنويا داخ كيسه ها نبايد محك به وسيله ماده بسنه بندي احاطه شده باشد بلكه بايد بنواند آزادنه داخر بسرنه حركرت
كنند( وجود حداق يك اينچ فاصله در اطراف وسيله).
 -8براي حل و نق كيسه هاي اسنري بايد آنها را طوري علودي درون سبدهاي مشبك يا ظروف نگهدارنده قررار داد و درايرن
حالت نبايد به هلديگر فشار آورده شوند وبايد طوري باشند كه يك دست بنواند دربين آنها براحني حركت كند.
-9هنگام بسنه بندي به صور دوب و به وسيله دو كيسه المينه  ،ابندا بايد مطلئن شد كه قسلت كاغذي هرر دو بسرنه در يرك
سلت قرار گرفنه اند و نيز بايد كيسه داخلي دورن كيسه خارجي به طور منناسب و آزادانه گنجانده شود.
 -10ماندگاري وساي اسنري به صور  V-PACKاز  30-35روز منغير مي باشد.
.3-5برچسب زدن و آماده سازي و بسته بندي Labeling Preparation & Packing
جهت تعيين مشخصا بسنه هاي اسنري شده ،از نوار چسب هاي مخصوصي اسنفاده مي شود كه نسربت بره بخرار آب حسراس
بوده و تغيير رنگ مي دهند و بيانگر آن مي باشند كه بسنه موردنظر توسط بخار آب اسنري شده است .برچسب هاي رديرابي برر
روي قسلت خارجي بسنه چسبانده مي شوند و مشخصا وسيله مورد نظر و تاريخ اسنري بر روي آنها درج مي شود .جهت آماده
كردن اقالم تليز شده براي اسنريليزاسيون بايد تا حد امكان كليه قسلت هاي منص به را جدا ساخنه و از كنار هر قررار دادن
آنها بصور فشرده خودداري شود تا بخار به كليه سطوح برسد.
 .3-6ملزومات مورد استفاده در بسته بندي
نوار چسب انديكاتور براي بسنه نگه داشنن پك ها از نوار چسب اسنفاده مي شود و اين نوارچسب هرا مري توانرد برا يرا بردون
انديكاتور باشد .كيفيت چسبندگي نوار بايد خوب بوده و بهنر است آسان جدا شود و در ضلن پس از جداسازي نبايد براقي مانرده
اي از آن روي بسنه وساي به جا بلاند.
اگر نوار چسب داراي انديكاتور است بايد در اثر مواجهه با فرآيند اسنريليزاسيون تغيير رنگ واضحي نشان دهد .نروار چسري داراي
انديكاتور به عنوان نوار انديكاتور شناخنه مي شود و هنگامي كه از آن براي فرآيند اسنريليزاسيون با بخار اسنفاده مي كنند بره آن
نوار چسب اتوكالو ه گفنه مي شود.
 .3. 7تكنيك هاي پيچيدن وسايل و ابزار
در واحد آماده سازي مركزي ،پيچيدن دواليه مي تواند به صور منوالي و يا غير منوالي ( يعني پيچيدن ه زمان ) انجام پرذيرد.
در پيچيدن منوالي از  2ورقه پوشش اسنريليزاسيون اسناندارد اسنفاده مي شود كه يكي بعد از ديگرري پيچيرده مري شروند .ايرن
روش يك بسنه را درون بسنه ديگر به وجود مي آورد .در فرآيند غير منوالي پيچيدن اقالم از  2ورقه كه برروي ه قررار گرفنره و
در يك زمان پيچيده مي شود اسنفاده مي شود به طوري كه عل پيچيدن فقط يكبار انجام گيرد .روش اخير اليه هاي منعرددي
جهت حفاظت از وساي جراحي در برابر آلودگي فراه مي آورد و از آنجايي كه عل پيچيدن فقط يكبرار صرور مري پرذيرد در
زمان صرفه جويي مي شود .هنوز ه عل اسنفاده از اليه هاي چندگانه با وجود اينكه اثر بخشي ملانعت ميكروبري پيچيردن بره
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صور تك اليه ( تك پيچ ) در طي ساليان بهبود يافنه است ،به دلي سخني ناشي از امكان آسيب به بسنه ها هنگام جا به جايي
در درون مركز بهداشني درماني مرسوم است .روش هاي مكنوب و به تصوير كشيده شده براي آماده سازي اقالمي كه بسنه بنردي
شوند بايد به آساني در دسنرس بوده و به وسيله پرسن به هنگام اجراي روش هاي بسنه بندي به كار گرفنه شوند.
به طور كلي به هنگام باز كردن بسنه محنوي وساي اسنري الزم است كه محنويا آن آلوده نشوند .روش هاي پيچيدن بسنه ها
و ست ها بايد طوري انجام پذيرد كه بنوان آن بسنه ها را با روش هاي آسپنيك باز كرد  .معلول تررين تكنيرك هرايي كره برراي
پيچيدن بسنه هاي پارچه اي و ست هاي وساي كاربرد دارد عبارتست از:
پيچيدن با تكنيك تا زدن به شك پاكتپيچيدن با تكنيك به شك بسنه در آوردنكه از تكنيك اول براي بسنه بندي ست هاي بزرگ و از تكنيك دوم جهت بسنه بندي اغلب وساي اسنفاده مي شود.
به هنگام اسنفاده ،بسنه بندي باز و بر روي ميز وساي پهن شده و به اين صور يك محيط اسنري فراه مي شود .ايرن تكنيرك
ها را مي توان با اسنفاده از پوشش هاي پارچه اي ،كاغذي و يا غير منسوج انجام داد.
اننخاب مواد و روش ها براي بسنه بندي اوليه ملزوما اسنري اننخاب مواد و روش ها برحسب اينكه چه چيزي بايد بسنه بنردي
شود صور مي گيرد و در اين زمينه كشورهاي مخنلف نظرا منفاوتي دارند.در بسياري از موارد توليد كنندگان وسراي و لروازم
پزشكي دسنور العل هاي خاصي را در مورد نحوه بسنه بندي و اسنريليزاسيون توليدا خود ارائه مي كنند كه در اين حالت بايد
از دسنور العل هاي مذكور پيروي شود .هر تركيبي از وساي به هلراه نوع بسنه بندي آنها و فرآيند اسنريليزاسيون به كار گرفنه
شده بايد معنبرسازي شود .آنچه كه در زير آمده است مي تواند بعنوان راهنلايي براي مروارد اسرنري شرونده برا اسنريليزاسريون
بخاردرنظر گرفنه واعلال شود:

 -1پك هاي پارچه اي:
توصيه :دو برگه از مواد بسنه بندي؛ پيچيدن با تكنيك تا زدن به شك پاكت با با تكنيك به شك بسنه در آوردن روش جايگزين
 :ظروف نگهدارنده اسنري  ،كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي

 -2تكه هاي كوچك پارچه؛ بانداژ؛ سوآب
توصيه  :كيسه هاي اليله ضد آب مخصوص بسنه بندي ،ترجيحاً اسنفاده از كيسه هاي مذكور به صور دوب
روش جايگزين :ظروف نگهدارنده اسنري

 -3ست هاي ابزار درون سيني يا سبد
توصيه :دو برگه از مواد بسنه بندي؛ پيچيدن با تكنيك تا زدن به شك پاكت و يا با تكنيك به شك بسنه در آورن
روش جايگزين :ظروف نگهدارنده اسنري  ،كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي

 -4ابزارهاي تك پيچ
توصيه :كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي ،ترجيحاً اسنفاده از كيسه هاي مذكور به صور دوب
روش جايگزين :ظروف نگهدارنده اسنري

 - 5سيني ها و كاسه ها ( كوچك )
توصيه :كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي ،صفحا كاغذي ،كيسه هاي كاغذي
روش جايگزين :ظروف نگهدارنده اسنري

 -6سيني ها و كاسه ها ( بزرگ )
توصيه :دو برگه از مواد بسنه بندي؛ پيچيدن با تكنيك تا زدن به شك پاكت و يا با تكنيك به شك بسنه در آوردن
روش جايگزين :كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي ،كيسه هاي كاغذي  ،ظروف نگهدارنده اسنري

 -7كاتنرها  ،تيوب ها و لوله هاي السنيكي
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توصيه :كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي ،ترجيحاً اسنفاده ا زكيسه هاي مذكور به صور دوب
روش جايگزين :دو برگه از مواد بسنه بندي ،كيسه هاي كاغذي ،ظروف نگهدارنده اسنري

-8اسكوپ ها
توصيه :ظروف نگهدارنده مخصوص ،كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي ترجيح اً اسنفاده از كيسه هراي مرذكور بره
صور دوب  ،اسنفاده از رول هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي
روش جايگزين :دو برگه از مواد بسنه بندي ،كيسه هاي كاغذي

 -9ابزارهاي دقيق جراحي ( به صور تك پيچ يا درون ست )
توصيه :كيسه هاي المينه ضد آب مخصوص بسنه بندي دوب  ،ظروف نگهدارنده اسنري  ،دو برگه از مواد بسنه بندي
روش جايگزين :كيسه هاي كاغذي
مراجع اسناندارد هاي بين اللللي در خصوص مواد بسنه بندي
مواد بسنه بندي بايد حداق الزاما تدوين شده به وسيله كلينه اروپايي اسناندارد سازي را برآورده سازند و البنه از نظراسناندارد
 ISOاين مواد مشلول اسناندارد شلاره  11607سازمان اسناندارد سازي برين اللللري هسرنند .اداره غرذا و داروي آمريكرا هلره
مواردي نظير پوشش هاي اسنريليزاسيون ،كيسه ها  ،ظروف نگهدارنده سخت  ،سيني ها و كاست ها كه از آنها به عنروان سيسرن
هاي بسنه بندي ابزارهاي جراحي اسنري  ،وساي و تجهيزا پزشكي اسنفاده مي شود را تحت قانون و مقررا در آورده و از آنجا
كه اين سيسن ها جزء ملزوما پزشكي كالس  2طبقه بندي مي شوند توليد كنندگان آنها موظف به ارائه پريش آگهري ورود بره
بازار( 510 )Kبه اين اداره قب از انجام هر گونه بازاريابي براي محصوال خود هسنند.

 -4بارگيري دستگاه استريل كننده
هله اقالمي كه بايد اسنري شوند بايد به گونه اي چيده شوند كه هله سطوح به طور مسنقي در معر ماده اسنري كننده قررار
گيرند .بنابراين روش هاي بارگيري بايد اجازه گردش آزادانه بخار ( يا هر ماده اسنري كننده ديگري) در اطراف هر وسريله بدهرد.
به لحاظ تاريخي چنين توصيه شده است كه پك هاي پارچه اي از جنس كنان محك نبايد به ترتيب حرداكثر از نظرابعراد ،وزن و
چگالي بيش از  20×12×12اينچ  7/2Ib, ،و 12 Ibبه ازاي هر فو مكعب باشند .به علت تنوع پارچه در بازار ،توليرد كننردگان
پارچه بايد براي توصيه هاي اسنريليزاسيون مورد مشاوره قرار گيرند .چندين اص اساسي مه در زمينه بارگيري دسنگاه اسرنري
كننده وجود دارد كه عبارتند از:
-1اجازه گردش مناسب به بخار داده شود.
-2ظروف نگهدارنده وساي غير مشبك بايد برروي پهلوي آنها قرار داده شود.
-3ظروف نگهدارنده فاقد منفذ بايد به گونه اي قرار گيرند تا هوا بنواند خارج شده و بخار وارد شود.
 -4اقالم كوچك بايد به صور آزادانه درون سبدهاي سيلي قرار گيرند.
 -5پك هاي كيسه اي نيز بايد از پهلو قرار داده شوند.

-5فرآيند استريليزاسيونSterilization Process
جدول ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني  WHOدر اتوكالوها معلوالً به صور از پيش تعريف شده برر طبرق اسرناندارد
 EN 13060به شرح ذي برنامه ريزي مي شود:
دما (سانتي گراد)

فشار()Bar

زمان (دقيقه)

121

1/05

15

126

1/4

10

124

2/05

3
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برطبق جدول فوق در سه حالت عل اسنري انجام پذير مي باشد و اينكه چرا سه حالت براي آن اننخاب شده فقط به اين دلير
است كه وساي مخنلف در يكي از حالت هاي فوق قابليت تحل شرايط را داشنه و اننخاب شرايط بسرنگي بره توصريه سرازنده (
باتوجه به كنابچه هاي راهنلاي دسنگاه).
نوع وساي و نوع اسنري دارد .البنه در جدول فوق زمان فقط شام مرحله سيك اسنري و آن ه از زمان رسيدن به دما و فشار
مطلوب در مركز بسنه بندي بوده و زمان كلي بسنگي به حج مخزن ،مقدار بار و شرايط دسنگاه دارد .در حالت كلي اتوكالوها بره
سه كالس  B,S,Nطبقه بندي مي شوند .اين طبقه بندي به منظور صحت عللكرد اسنريليزاسيون است و با توجه به نوع وسراي
صور مي گيرد.

 . 5.1اتمام فرآيند استريليزاسيون End the Sterilization Process
در اتوكالوهاي اتوماتيك پس از اتلام سيك اسنريليزاسيون ،گرما به طور خودكار قطع شده و فشار رو به كاهش مري گرذارد.
اما در اتوكالوهاي غير اتوماتيك  ،بايد كاربر پس از  30دقيقه جهت اقالم بسنه بنردي شرده و  20دقيقره جهرت اقرالم براز منبرع
گرمايي را از دسنگاه قطع كند .سپس مننظر بلاند تا نلايانگر فشار عدد صفر را نشان دهد و بعد درب دسنگاه را باز كند ترا بخرار
باقيلانده از محفظه خارج شود .ابزار و اقالم را تا خشك شدن كام آنها بايد در اتوكالو باقي گذاشت كه ملكن است ترا 30دقيقره
به طول انجامد .توجه شود كه اگر اقالم به صور مرطوب از دسنگاه خارج شوند مي توانند به سرعت و بره راحنري ميكروارگرانيزم
ها را از محيط دريافت كرده و آلوده شوند.

 -6نگهداري اقالم استريل شده
بايد بسنه ها يا ابزار اسنري شده و خشك شده را توسط وسيله اسنري از درون دسنگاه خارج كرده و روي سحطي كه كاغذ يرا
شان اسنري شده پوشانده شده است قرار داد تا اينكه دماي آنها كاهش يافنه و به دماي محيط برسد كه اين علر ملكرن اسرت
چند ساعت به طول انجامد و اين كار بايد قب از مرحله نگهداري انجام شود .نگهداري صرحيح وسراي اسرنري شرده بره انردازه
فرآيند اسنريليزاسيون حائز اهليت است.جهت اقالم بسنه بندي شده شرايط بهينه با حداق دست خوردگي به آنهرا حاصر مري
شود .بسنه ها تا زماني كه دست  .نخورده و خشك باقي بلانند مي توانند اسنري در نظر گرفنه شوند .جهت ايجاد شررايط بهينره
نگهداشت بايد بسنه هاي اسنري در شرايط اتاق تليز يعني يك مكان خلو  ،داراي تردد ك ،دماي محيطي مناسب ،خشك ( يا
داراي رطوبت ك ) و درون كابينت هاي دربسنه قرار گيرند.
توجه :در صور عدم اطلينان در مورد اسنري بودن و يا نبودن بسنه ها بايد آنها را آلوده در نظر گرفنه و مجددا اسنري نلود.در
صور اتلام تاريخ انقضاء و يا پاره شدن بسنه ها ،بايد بسنه بندي مجدد صور پذيرد زيرا كاغذ اسنري شده امكان نفروذ مجردد
بخار را نلي دهد .جهت اقالم باز و يا بسنه بندي نشده :اين اقالم را بايد فوراً پس از اتوكالو كردن اسنفاده نلود و از نگهداري آنها
در انبارهاي غير اسنري و مكانهاي پرتردد اجنناب ورزيد.

 -7انبار استريل
مطالعا اوليه انجام گرفنه در اواي دهه  1970به وسيله مركز پيشگيري و كننرل بيلاري هراي آمريكرا در زمينره علرر مفيرد
چنين پيشنهاد كرد كه سيني هاي جراحي پيچيده شده ،بسنه به نوع ماده به كار رفنه براي پيچيدن سيني هرا برراي دوره هراي
زماني منفاوتي اسنري باقي مي مانند .البنه مطالعا مذكور بر روي پارچه هاي  % 100پنبه اي انجام و مشاهده شد كه بسنه ها
مي تواند ظرف مد  3روز از تاريخ اسنريليزاسيون آلوده شود .زمان هاي مورد اطلينان انبار براي بسنه هاي اسنري با توجره بره

][59

ميزان تخلخ و وجود روزنه در لفاف و پوشش مورد اسنفاده و شرايط انبار ( مانند :كابينت هاي باز در مقابر كابينرت يرا بسرنه)
منفاو است .اقالم اسنري شده را نبايد پس از گذشت تاريخ انقضا يا در صور خيس ،پاره يا سوراخ شدن بسنه بنردي اسرنري
آنها مورد اسنفاده قرار داد .به طور كلي  ،فاكنورهايي كه سبب آلوده شدن محصول در ننيجه غير قاب اسنفاده شدن آن مي شوند
شام بيو بوردن ( يعني :نوع و ميزان آلودگي محيط)؛ جابه جايي هوا ( بهنر است تعداد تعويض هوا در ساعت  4برار و بره هلرراه
فشار مثبت باشد)؛ ترافيك ( تعداد افرادي كه در انبار اسنري حضور دارند)؛ مكان ( جايي كه اقالم در آنجا ذخيره و يرا بره آنجرا
اننقال يافنه اند)؛ رطوبت ( ميزان رطوبت نبايد از  % 70فراتر رود و كلنر از  % 30نيرز نبايرد باشرد)؛ حشررا ؛ جرانوران مروذي ؛
تجلع آب؛ فضاي منطقه ذخيره سازي  ،قفسه بندي باز يا بسنه  ،درجه حرار ( ميزان درجه حرار انبار اسنري نبايرد بريش از
 24درجه سانني گراد {  75درجه فارنهايت} باشد)؛ خصوصيا ماده مورد اسنفاده به عنوان پوشش و نحوه باز كردن بسنه است.
ذكر اطالعاتي وجود دارد كه از روال علر مفيد مربوط به رويداد حلايت مي كند .با و هلكارانش تأثير مان را بر صحت اسرنري
بودن پاكت هاي كاغذي ،كيسه هاي المينه و صفحا نايلوني مورد مطالعه قرار دادند ،مه ترين يافنه ها حرالي از عردم افرزايش
ميزان آلودگي با گذشت زمان و به هنگام نگهداري اقالم در انبار سرپوشيده بود.
بنابراين آلودگي اقالم اسنري مربوط به رويداد بوده و احنلال آلودگي با افزايش ميزان جابه جايي بيشنر مي شود .اين مسرأله ترا
حدي است كه دوره زماني كه لوازم پزشكي اسنري مي توانند به طور توجه پذيري انبار شوند تا حد زيادي بره شررايط و عوامر
تأثير گذار خارجي غالب در حين اننقال و جابه جايي و نيز ذخيره سازي اقالم بسنگي دارد.
در خصوص الزاما مرتبط با ذخيره سازي لوازم پزشكي اسنري و نيز مد زمان ماندگاري اسنريليني در اسرنانداردهاي 868-1
 EN- 58953DINبحث شده است.معيارهايي كه درتعيين تاريخ انقضاء و يا دوره زماني ذخيره سرازي نقرش دارنرد عبارتنرداز
محنويا بسنه  ،نوع بسنه بندي  ،نوع انبار ،وساي اسنري بايد به مقدار كافي از كف (  8تا  10اينچ ) ،سرقف (  5ايرنچ؛ بره جرز
اينكه به سر يك اسپرينكلر نزديك باشد) و ديوارهاي خارجي (  2اينچ) دور باشد تا اجازه گرردش كرافي هروا ،سرهولت نظافرت ،و
دسنرسي به كدهاي آتش نشاني محلي را بدهد ( لوازم بايد حداق  18ايرنچ از سرر اسرپرينكلرها فاصرله داشرنه باشرند).وسراي
پزشكي و جراحي نبايد در زير سينك ها يا جاهاي ديگري كه مي توانند مرطوب شوند انبار شوند .وسراي اسرنريلي كره مرطروب
شده اند به دلي اينكه رطوبت هلراه خود ميكروارگانيس هايي را از هوا و سطح مي آورد آلوده فر مي شوند.كابينت هاي بسنه
يا سر پوشيده ايده آل هسنند اما ملكن است از قفسه بندي باز براي انبار اسنفاده شود .هر بسنه بندي كره از دسرت بيفنرد و برر
روي زمين انداخنه شود بايد از جهت آسيب به بسنه بندي يا محنويا آن بازرسي شود .اگر بسنه بندي در پالسنيك نفوذ ناپرذير
است كه به وسيله حرار دوخت شده و مح دوخت هنوز سال است ،بسنه بندي بايد غير آلوده در نظر گرفنه شود و اقالم بسرنه
بندي شده درون آن نياز به آماده سازي مجدد ندارند.

 .8نگهداشت
جهت اطلينان از صحت عللكرد ،تضلين اثر بخشي ،كاهش هزينه تعليرا  ،كاهش زمان خرواب دسرنگاه و جهرت جلروگيري از
هزينه هاي غير مننظره ناشي از خرابي هاي ناگهاني يك اسنرياليزر  ،داشنن يك برنامره نگهداشرت مرنظ الزامري اسرت .برنامره
نگهداشت شام مواردي نظير؛ بررسي روزمره  ،برنامه هاي نگهداشت پيشگيرانه ،كاليبراسيون و  ...مي باشد كه در ادامه به تفصي
آمده است.


برنامه نگهداشت پيشگيرانه Preventive Maintenance Schedules


برنامه نگداشت روزانه /هفنگي  /ماهانه



برنامه نگداشت سه ماهه  /شش ماهه  /ساالنه
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كاليبراسيونCalibration :
مالحظات پرسنل Personnel Consideration
مستندات Documentation
صورت عمليات نگهداشت Maintenance Log
كنترل كيفي Quality Control
كننرل كيفي دسنگاههاي اسنري كننده به لحاظ صحت بسريارحائز اهليرت اسرت كره شرام مراحر
مخنلفي بشرح ذي مي باشد:
 )1اجراي دسنور العل هاي نگهداري پيشگيرانه از جلله آزمون كاليبراسيون
 )2تست هاي مكانيكي دسنگاه ها هنگام توليد در كارخانه سازنده
 )3تأمين الزاما نصب از جلله كيفيت بخار و آب ورودي
 )4كننرل كيفي توسط انديكاتورهاي بيولوژيك و شيليايي
 )5تأمين فضاي فيزيكي مناسب و تهويه اسناندارد
با توجه به اينكه موارد مخنلف مرتبط با كننرل كيفي و دسنور العل هاي نگهداري هاي پيشگيرانه در بخش  4توضيح داده شرده
است لذا در اين قسلت تنها به بررسي كننرل كيفي توسط انديكاتورهاي بيولوژيك و شيليايي مي پردازي .

 .10انديكاتورهاي بيولوژيك Biological Indicators
در رابطه با نشانگرهاي بيولوژيك مطابق با اسناندارد ISO 11138جهت هر نوع اسنريليزاسيون نشرانگر خراص آن وجرود دارد.
جهت مانينورينگ اتوكالوهاي بخار از اسپور باسيلوس اسنئاروترموفيلوس اسنفاده مي شود و پس از اتلام سيك اسنريليزاسيون
به مد حداق  48ساعت در دماي  57درجه در داخ انكوباتور و بعد از آن عدم رشد تأثير اسنريليزاسيون صحيح اسرت .ايرن
آزمايش مي بايست به طور هفنگي براي هر اتوكالو صور پذيرد.
تسهيالت فيزيكي :
فضاي آماده سازي مركزي به طور ايده آل بايد در نهايت به سه قسلت تقسي شود:
فضاي كثيف :اتاقي كه در آن وساي اسنفاده شده در جراحي تحوي گرفنه مي شود و به وسيله روش هراي دسرني و ماشرينيمورد پاكسازي و آلودگي زدايي قرار مي گيرد.
فضاي تليز :اتاقي كه در آن وساي شسنه شده مورد بازبيني و بسنه بندي قرار گرفنه و در درسنگاه اسنري كننرده بره منظروراسنري شدن قرار مي گيرند.
فضاي اسنري  :اتاقي كه در آن وساي اسنري شده تا زمان توزيع انبار مي شوند.موانع فيزيكي به منظور حفظ آلودگي بر روي وساي اسنفاده شده ،حداق فضاي كثيف را از ساير قسلت ها جدا مي كند ولي بره
طور ايده آل موانع فيزيكي بايد هر  3بخش را از يكديگر جدا كنند.
در فضاي كثيف وسايلي كه مجدداً مورد اسنفاده قرار مي گيرند ( و در صور امكان وساي يكبار مصرف كه دوباره به كرار گرفنره
شده اند) دريافت شده ،ذخيره شده و مورد پاكسازي قرار مي گيرند .اگر جداسازي فيزيكي فضاهاي كثيف ،تليرز و اسرنري قابر
دسنيابي نيست ،جداسازي فضا به وسيله الگو هاي كاري ،كننرل تهويه و يك روال كاري مناسب ملكن است رضايت بخش باشرد.
الگوي جريان هواي توصيه شده بايد در برگيرنده مواد آلوده كننده فضاي كثيف بوده و جريان اين مرواد را بره فضراهاي تليرز بره
حداق برساند.
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انسنينو آمريكايي مهندسان براي فضاي كثيف وجود فشار منفي وبيش از  6بار تعويض هوا را در هر ساعت و براي اتاق اسنري
 12بار تعويض هوا را در هر ساعت هلراه با فشار مثبت توصيه مي كند .فضاي تليز براي بازرسي و جلع آوري و بسنه بندي مواد
تليز ( نه اسنري ) است .فضاي انبار اسنري بايد از نظر دسنرسي محدود شده و داراي درجه حرار تحت كننرل(  20-23درجره
سانني گراد ) و رطوبت نسبي ( )30-%60باشد.
كف و ديوارها بايد از موادي ساخنه شده باشند كه در برابر عوام شيليايي به كار رفنه طي علر پاكسرازي و ضردعفوني مقراوم
باشند.
سقف و سطوح ديوارها بايد از مواد فاقد درز ساخنه شوند.
ترتيب فيزيكي فضاهاي آماده سازي شلاتيك در ذي آورده شده است.

-10پايش اثربخشي فرآيند استريليزاسيون
 . 10-1انديكاتورهاي مكانيكي
فرآيند اسنريليزاسيون بايد به طور روتين به منظور ارزشيابي شرايط اسنري سازي و به طور غير مسرنقي وضرعيت ميكرولوژيرك
وساي پردازش شده با به كارگيري تركيبي از انديكاتورهاي مكانيكي ،شيلايي و بيولوژيكي مورد پايش قرار گيرد.
پايشگرهاي مكانيكي كه امروزه اغلب دسنگاه هاي اسنري كننده به آنها مجهزند شام دسنگاه هرا و عقربره هراي ثبرت و انردازه
گيري كننده سوابق و يا ميزان هاي درجه حرار  ،فشارو مد زمان چرخه اسنريليزاسيون هسنند كه ارزيابي روزانه زمان سريك
و درجه حرار براي اسنريليزاسيون بخار از طريق بررسي چار سابقه درجه حرار يا پرينت كامپيوتري و ارزيابي فشار به وسيله
عقربه اندازه گيري فشار است.
پايشگرهاي مكانيكي براي اتيلن اكسيد شام ؛ زمان ،درجه حرار و فشار هسنند كه ارائه اطالعا به وسيله آنها از طريق پرينرت
هاي كامپيوتري  ،عقربه اندازه گيري و يا صفحه نلايشگر است.
 10-2انديكاتورهاي شيليايي
انديكاتورهاي شيليايي نقش بسيار مهلي را در تضلين كيفيت هر وسيله اسنري شده و يا محلوله دسنگاه ايفا مي كنند چرا كره
اسنفاده از اين انديكاتورها راحت و ارزان بوده و عالوه بر شناسايي مسائ و مشكال مرتبط با فرآيند مانند بسنه بندي يا بارگيري
اشنباه و يا بدكار كردن دسنگاه  ،نشان مي دهند كه وسيله در معر فرآيند اسنريليزاسيون قرار گرفنه است .اين انديكاتورها مي
توانند هلراه با انديكارتورهاي بيولوژيكي به كار روند اما به دو علت نبايد جايگزين آنها شوند؛
 -1آنها اسنريليزاسيون را در زمان هاي ك نشان مي دهند.
 -2فقط انديكاتورهاي بيولوژيكي داراي اسپور مقاومي هسنند كه مينوانند قدر تخريب ميكروبي فرآيند اسنريليزاسيون را انردازه
گيري كند.
انديكاتورهاي شيليايي تنها براي اين بر روي هر بسنه قرار گرفنه تا نشان دهند كه بسنه در سيك اسنريليزاسيون پردازش شرده
ولي از آنجا كه تست اسنريليني هسنند بنابراين دسنيابي به اسنريليزاسيون را ثابت نلي كنند.
ترجيحاً يك انديكاتور شيليايي نيز بايد درون هر بسنه قرار گيرد تا نفوذ بخار را تأييد كند.
انديكاتورهاي شيليايي معلوالً داراي جوهرهاي حساس به گرما يا مواد شيليايي هسنند كه رنگ آنها هنگامي كه يك پرارامنر برا
اثر ژرميسيدال مانند گرما يا بيشنر وجود دارد تغيير مي كند .اگر انديكاتور داخلي يا خارجي پردازش ناكافي را نشان دهد؛ وسريله
نبايد مورد اسنفاده قرار گيرد .يك تست تخليه هوا ( تست بووي – ديك ) بايد روزانه در يك دسنگاه اتروكالو پريش خرالء خرالي
جهت حصول اطلينان از تخليه هوا انجام گيرد .آگاهي از اينكه انديكاتور شيليايي براي چه نوع فرآيندي ( مانند؛ چرخه هايي كه
محلوله آنها وساي پيچيده شده اند يا در مقاب آن چرخه هاي اسنريليزاسيون بخار سريع ؛ گاز اتيلن اسكايد  %100يرا مخلروط،
حرار خشك و  )...بايد به كار گرفنه شده و چگونه بايد اسنفاده  ،انبار و تفسير شود بسيار ضروري است.
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 FDAانديكاتورهاي شيليايي را بر اساس نحوه عل آنها به  5دسنه تقسي كرده است:
انديكاتورهاي كالس  :1انديكاتورهاي فرآيند هسنند .از آنها به هلراه اقالم تك پيچ و تنها براي اينكه نشان داده شود كه وسرايدر معر فرآيند اسنريليزاسيون قرار گرفنه و در ننيجه بنوان بين بسنه هايي كه تحت فرآيند قرار گرفنه و غير از آن تليرز قائر
شد ،اسنفاده مي شود .نلونه اي از اين انديكاتورها ،نوار چسب هاي اتوكالو است.
انديكاتورهاي كالس  :2انديكاتورهاي شيليايي براي انجام تست ويژه از قبي تست خرروج هرواي ديناميرك ( علومراً از آن برهصور تست بووي – ديك ياد مي شود) هسنند.
انديكاتورهاي كالس  :3انديكاتورهاي هسنند كه امكان بررسي پارامنرهراي واحرد را دارنرد و تنهرا مري تواننرد يرك پرارامنر ازپارامنرهاي فرآيند اسنريليزاسيون را اندازه گيري كنند.
انديكاتورهاي كالس  :4انديكاتورهاي چند پارامنرهايي هسنند كه هر تغيير در يك يا چند مورد از پارامنرهراي از پريش تعيرينشده فرآيند را بر منباي تغييرا فيزيكي يا شيليايي ناشي از مواجهه با فرآيند نشان مي دهند و بنرابراين اطالعرا بيشرنري در
خصوص فرآيند اسنريليزاسيون نسبت به انديكاتورهاي كالس  3در اخنيار مي گذارند.
انديكاتورهاي كالس  :5كه به عنوان مكل هاي شيليايي شرناخنه مري شروند ،ايرن انرديكاتورها برراي واكرنش دادن برا هلرهپارامنرهاي بحراني در طول محدوده مشخصي از چرخه هاي اسنريليزاسيون طراحي شده اند و عللكررد آنهرا برا عللكررد تسرت
بيولوژيكي كه از نظر شرايط اسنفاده با آن مطابق است ه بسنه بوده و از اين جهت كامالً شبيه به آن است .با وجود اين دانسرنن
اين مسأله مه است كه اين دسنه از انديكاتورهاي شيليايي به علت نداشنن اسپور نلي توانند جرايگزين تسرت هراي بيولوژيرك
شوند.
در حالي كه FDAدسنه بندي پنج گانه فوق را براي انديكاتورهاي شيليايي انجام داده  ،اين انديكاتور هرا برر اسراس اسرناندارد
 EN ISO -11140به  6كالس يا گروه دسنه بندي شده اند كه ساده ترين آنها تست هاي كرالس  1و دقيرق تررين آنهرا تسرت
هاي كالس  5و  ( 6تست  )okهسنند .در حقيقت مي توان گفت كه اسنانداردهاي مربوط به انديكاتورهاي شيليايي پس ازتلفيق
اسنانداردهاي اروپايي EN 867بخش  1تا  5براي انديكاتورهاي بيولوژيكي يا هلان شيليايي ) و بين اللللي( ISOاسناندارد بين
اللللي ISO 11140بخش  1تا  5براي سيسن هاي غير بيولوژيك ) با يكديگر به صور اسرناندارد  EN ISO 11140در آمرده
است .تفاو موجود در كالس هاي انديكاتورهاي شيليايي بين اسنانداردهاي  ENو  ISOدر اين است كه برر اسراس اسرناندارد
اروپايي  ENكالس ها با حروف التين ( مانند  :كالس  A,Bو )...مشخص شده اند در حرالي كره در اسرناندارد ISOهرر كرالس
داراي يك شلاره عددي ( مانند :كالس  4،2،1يا  ) 6است و در سري اسنانداردهاي  EN ISOنيز از هلين روال تبعيرت شرده
است.
رايج ترين تست هاي كننرل صحت عللكرد فرآيندهاي اسنريليزاسيون بخار مي توان به تست هاي كالس  6يا  TSTاشاره كرد
كه اين تست ها داراي انديكاتور شيليايي حساس به دماي اسنريليزاسيون ،اشباع بخار و مد زمان اسنريليزاسيون بوده و با قررار
دادن آن در قسلت مركزي بسنه يعني محلي كه بخار در آن به سخني نفوذ مي كند مي توان از دسنيابي به ميزان هاي كافي دما
 ،اشباع بخار و زمان مورد نياز در داخ بسنه اطلينان حاص كرد.
تغيير رنگ كام انديكاتور نشان دهنده صحت فرآيند اسنريليزاسيون و بيانگر حضور هر سه پارامنر حياتي چرخه است.
 .10-3تست خروج هواي ديناميك ( بووي – ديك(
هلان گونه كه در بحث اسنريليزاسيون بخار به آن اشاره شد ،اسنفاده از اين تست به صور روزانره و برراي هلره اتوكالوهراي
پيش خالء الزامي است .اين تست نيز تست اسنريليني نبوده و تنها توانايي سيسن خروج هواي مكانيكي دسنگاه اسنري كننده را
در خروج هوا از محفظه دسنگاه آزمايش مي كند .ساير الزاما اين انديكاتورهاي ويژه ( انديكاتور هاي كالس  ) 2عالوه برر آنچره
كه در بخش  1اسناندارد  ISO 11140مذكور است در بخش هاي  3تا  5آن آمده است .اگر دسنگاه در شب خراموش اسرت،
تست بايد در اولين سيك روزانه )نكنه :بعضي از سازندگان اتوكالو اسنفاده از يك سيك گررمكن را در ابنرداي كرار توصريه مري
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كنند و در هر صور انجام عل هواگيري پيش از شروع فرآيند ضروري است و محفظه اتوكالو بايد خالي باشد ).و در صورتي كره
اتوكالو  24ساعنه مشغول به كار است ،بايد هر روز در زمان مشابهي انجام گيررد .برراي انجرام تسرت اسرنفاده از بسرنه شراهد 7
كيلوگرمي آزمايش ضروري است ولي به دلي معايب اين روش مانند اتالف وقت؛ تأثير گذاري نوع پارچه ،مواد شوينده و فشردگي
بسنه بر روي ننايج و  ...امروزه بعضي از مراكز بهداشني درماني از تست هاي آماده توليد شده به وسيله كلپاني هاي معنبرر برراي
اين منظور اسنفاده مي كنند .پيشنهاد مي شو 3/5دقيقه (بدون احنساب زمان خشك كردن ) در نقطه كور يا خنك ترين قسرلت
دسنگاه كه معلوال پايين محفظه دسنگاه و نزديك به درب و يا خروجي بخار آن است قرار داده شده و در خرالل انجرام آن نبايرد
هيچ تست ديگري انجام شود .در پايان سيك  ،چرخ دسني حاوي بسنه  ،و پيش از آن كه بسنه در درون دسنگاه خنرك شرود از
دسنگاه خارج و پس از خنك شدن برگه انديكاتور مورد بازبيني قرار مي گيرد .در اين حالت بايد تغيير رنگ كام و يكنواخني در
سرتاسر برگه ايجاد شده باشد .در صور مشاهده ننيجه نامطلوب تست بايد با به كارگيري برگه تست جديد و حوله هراي خشرك
تكرار شود .و اگر براي دومين مرتبه نبز ننيجه هلانند مرتبه اول باشد دسنگاه ديگر نبايد مورد اسنفاده قرار گرفنه و نياز به تعليرر
دارد .مدل هاي از پيش ساخنه اين تست شام يك قسلت فلزي جهت قرارگيري انديكاتور شيليايي است كه به يك لوله تفلوني
 4/5منري منص است .در اين حالت چنانچه در داخ دسنگاه اسنري كننده هوايي وجود داشنه باشرد منناسرب برا آن در درون
لوله تفلوني ه وجود خواهد داشت .فشار بخار ،هواي درون لوله را به عقب رانده و به داخ لوله نفوذ مي كند .انديكاتور شيليايي
منناسب با ميزان هوا و بخار درون لوله تغيير رنگ مي دهد .برخالف بسنه آزمايش معلول اين تست در دماي  134درجه سرانني
گراد و زمان  7دقيقه انجام مي شود و تغيير رنگ كام نوار انديكاتور شاهد اين مدعاست كه فرآيند اسنريليزاسيون بردون حضرور
گازهاي غير قاب تراك و به درسني انجام گرفنه است.

 . 10.4انديكاتورهاي بيولوژيكي
پايشگرهاي بيولوژيك شام انديكاتورهاي بيولوژيكي ( معلوالً به شك ويال) و بسنه هاي تست بيولوژيكي كره هر اكنرون از
آنها باعنوان ابزار چالش فرآيند ياد مي شود هسنند .انديكاتورهاي بيولوژيك به وسيله اغلب صاحبنظران به عنروان ايرده آل تررين
پايشگرهاي فرآيند اسنريليزاسيون شناخنه شده اند و علت اين امر آن است كه آنها فرآيند اسنريليزاسيون را به طرور مسرنقي برا
اسنفاده از مقاوم ترين ميكروارگانيس ها و نه صرفاً با آزمايش شرايط فيزيكي و شيليايي الزم براي اسنريليزاسيون مرورد ارزيرابي
قرار مي دهند .اسنانداردهاي مربوط به اين انديكاتورها تحرت اسرناندارد )EN ISO 11138اسرناندارد اروپرايي  EN 866برراي
آزمايش بيولوژيك دسنگاه هاي اسنري كننده و فرآيندهاي اسنريليزاسيون ) بيان شده است .از آنجايي كه اسپورهاي باسيلوس به
كارگرفنه شده در انديكاتورهاي بيولوژيكي بسيار مقاوم بوده و تعداد آنها نسبت بره آلروده كننرده هراي ميكروبري معلرول كره در
تجهيزا مراقبت از بيلار يافت مي شوند بيشنر است ،نشان دادن اين مسأله كه انديكاتور بيولوژيكي به طور كام غير فعال شرده
است داللت بر آن دارد كه ديگر پاتوژن هاي احنلالي نيز از بين رفنه اند .يك انديكاتور بايد داراي اين ويژگي ها باشد ،در معرر
آلودگي بيروني نبوده ،بالفاصله بعد از سيك ننايج مثبت را ارائه كرده تا اقدام اصالحي انجام پذيرد ،و تنها زماني كره پارامنرهراي
اسنريليزاسيون ( مانند :زمان و درجه حرار ) براي از بين بردن آلوده كننده هاي ميكروبي كرافي نباشرد ننيجره آن مثبرت مري
شود .هلواره دسنور العل هاي توليدكنندگان انديكاتورهاي بيولوژيكي را در خصوص شررايط انبرار ،تراريخ انقضراء  ،نروع چرخره
اسنريليزاسيوني كه از انديكاتور مورد نظر پس از اسنريليزاسيون ( مانند نياز به اينكوباسيون )؛ و چگونگي تفسير ننايج آنها بايد مد
نظر قررار داد .انرديكاتورهاي بيولروژيكي تنهرا انرديكاتورهاي فرآينرد هسرنند كره بره طرور مسرنقي قابليرت كشرندگي فرآينرد
اسنريليزاسيون مورد اسنفاده را پايش مي كنند.اسپورهايي كه از آنها براي پايش فرآيند اسنريليزاسيون اسنفاده مي شود نسبت به
عام اسنري كننده مقاوم بوده و بسيار مقاوم تر از بيوبوردن يافرت شرده بررروي وسراي پزشركي هسرنند.اسرپورهاي باسريلوس
اسنئاروترموفيلوس گرمادوست بوده و در دماي  55درجه سانني گراد و اسپورهاي باسيلوس سوبنيليس و باسريلوس پوميلروس در
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دماي معادل درجه حرار بدن يعني  35-37درجه سانني گراد رشد مي كنند و بنابراين بايد در دماي مذكور نيز اينكوبه شروند.
اتوكالوهاي بخار و اسنري كننده هاي با درجه حرار پايين مانند اتيلن اكسايد بايرد حرداق بره صرور هفنگري برا اسرپورهاي
تجاري مناسب پايش شوند .اگر يك اتوكالو به صور مكرر مورد اسنفاده قرارگيررد ( چنردين مرتبره برارگيري در روز)؛ اسرنفاده
روزانه از انديكاتورهاي بيولوژيكي عللكرد بد تجهيزا يا خطاهاي فرآيند را نشان داده و بنابراين ميزان مراقبرت از بيلرار و مروارد
مثبت ننيجه انديكاتور بيولوژيك كه منجر به اسنريليزاسيون مجدد محصول مي شود را كاهش مي دهد .هر بسرنه اي كره حراوي
وساي كاشنني باشد بايد پايش شود و در صور امكان وساي كاشنني تا زماني كه ننيجه منفي تست اسپور به دست آيرد نبايرد
مورد اسنفاده قرار گيرد.
اصوالً ،انديكاتور هاي بيولوژيكي به صور نوار اسپور ،به بيش از  7روز زمان براي اينكوبره شردن نيراز دارنرد ترا زنرده مانردن
اسپورها زنده باقي مانده اند) نلايان كنند .اينكوبه شدن اين نوارها با اسنفاده از  15تا  20ميلي لينر از مايع مغذي مانند تريپنيكاز
سوي براث انجام مي پذيرد .در مورد تست انديكاتور بيولوژيك مورد اسنفاده براي پراسنيك اسيد نيرز زمران الزم برراي مشرخص
شدن كام ننيجه  7روز است .نس بعدي انديكاتور بيولوژيكي به صور خود حاوي و بدين معناست كه انرديكاتور بيولوژيرك بره
شك ويالي پالسنيكي است كه درون آن يك نوار كاغذي آغشنه به اسپور و يك محيط كشت درون آمپرول شيشره اي شكسرنني
وجود دارد .سرپوش اين ويال پالسنيكي به گونه اي طراحي شده كه نفوذ ماده اسنري كننده به سهولت صور مي گيرد .ويال ها
بايد در مناطقي از دسنگاه اسنري كننده كه تراك زياد وساي و مواد وجود دارد قرار گيرند.
هلچنين مي توان آنها را درون بسنه ها يا وسايلي كه قرار است اسنري شوند ،گذاشت .پس از اتلام چرخه ،ويال ها از داخر
اتوكالو خارج ،درب آنها بسنه و در دماي اتاق خنك شده و با وارد آوردن فشار به بدنه ويال كپسول شيشه اي داخ آن را شكسنه
تا محيط كشت حاوي انديكاتور PHبا صفحه يا هلان نوار حاوي اسپور مخلوط و ويال فعال شود .پس از فعرال سرازي ،ويرال هرا
جهت اطلينان از موفقيت فرآيند اينكوبه شده و جهت رشد روزانه و از نظر تغيير رنگ مورد بررسي قرار مي گيررد .زمران اينكوبره
كردن اين انديكاتور حداكثر  48ساعت است ولي نقص هاي علده فرآيند مي تواند در مد حداكثر  24ساعت تعيين شود .تغييرر
رنگ ايجاد شده در طي دو روز نشان دهنده غير قاب قبول بودن تست و عدم نابودي ميكروارگانيس شاخص موجود بر روي نروار
اسنپور و عدم موفقيت فرآيند است .در صور عدم مشاهده ننيجه تست ،صحت فرآيند تأييد مري شرود .جهرت اطلينران خراطر
حداق بايد  5عدد از اين ويال ها در هر چرخه از اسنريليزاسيون اسنفاده شود و البنه اين تعداد بسنه به حج دسنگاه تغيير مري
كند .مطالعا چنين نشان داد كه حساسيت تست هاي اسپور سريع خوانا براي چرخه هراي اسنريليزاسريون برا بخرار (  1سراعت
براي وساي فاقد بسنه بندي در چرخه اسنريليزاسيون سريع 3 ،ساعت براي محلوله هاي داراي اقالم بسنه بندي شده در اتروكالو
گراويني  121درجه سانني گراد و اتوكالو پيش خالء  132درجه ساننيگراد ) با انديكاتور هاي بيولروژيكي خراص اسنريليزاسريون
معلول برابري مي كند .انديكاتور بيولوژيكي سريع خوانا ،يك سيسن انديكاتور دوتايي است به طوري كه منابوليت هراي اسريدي
توليد شده در حين رشد اسپورهاي باسيلوس اسنئاروترموفيلوس را نيز نشان مي دهد .اين سيسن از سيسن انديكاتور سرريع كره
فقط از مواد شيليايي نظير آنزي براي پايش سيك اسنريليزاسيون اسنفاده مي كند منفاو است .توليد كنندگان سيسرن اخيرر
چنين ادعا مي كنند كه اين محصول معادل انديكاتورهاي بيولوژيكي است اما اطالعا مقايسره اي از منرابع ديگرر مننشرر نشرده
است .ه اكنون هلچنين انديكاتور بيولژيكي جديدي براي پراسنيك اسيد وجود دارد كره ننيجره پايراني را در مرد  24سراعت
مشخص مي كند .معلوالً نقص اسنريليزاسيون براي حدود  %1از موارد اسنريليزاسيون با بخار اتفاق مي افند.
راهكاري كه بايد در صور وقوع ننايج مثبت تست اسپور دنبال شود به وسيله  CDCو ساير مجامع عللي مرتبط ارائره شرده
است .توصيه CDCدر سال  1981آن است كه وساي به غير از موارد كاشنني در صور مشاهده يك مورد تست اسرپور مثبرت
نيازي به اسنريليزاسيون مجدد ندارنرد مگرر اينكره دسرنگاه اسرنري كننرده برا بخرار و يرا روش اسنريليزاسريون نراقص باشرد و
انديكاتورهاي شيليايي نيز اين مورد را تأييد كنند .دلي منطقي براي اين توصيه آن است كه موارد تست اسپور در اسنري كننده
ها به طور تك گير به وقوع مي پيوندد و علت اين رخداد ملكن است به دلي تغييرا ك در ميرزان مقاومرت اسرپورها ،اسرنفاده
نامناسب از اتوكالو  ،و آلودگي آزمايشگاهي در حين كشت ( در مورد تست هاي اسپور ويال شك غير معلول است) باشد.
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اگر انديكاتورهاي مكانيكي ( مانند :زمان ،درجه حرار  ،فشار و در اتوكالوهاي بخار ) و شيليايي ( داخلي و يرا خرارجي ) چنرين
نشان دهند كه دسنگاه به درسني كار مي كند ،ننيجه مثبت منفرد تست اسپور احنلاالً داللني بر عللكررد اتروكالو نداشرنه ولري
تست اسپور بايد فور اً تكرار شود .اگر ننيجه تست اسپور مثبت باقي بلاند اسنفاده از اتوكالو بايد تا زماني كره تعليرر شرود ادامره
نيابد .حاشيه ايلني در اسنريليزاسيون بخار وسيع بوده و خطر اننقال عفونت در بسنه هاي محلوله اي از دسنگاه كه رشرد اسرپور
در آن مثبت نشان داده شده بسيار پايين است به خصوص اگر وساي به طور مناسب تليز شده و درجره حررار قابر قبرول بره
وسيله انديكاتورهاي شيليايي تأييد شده باشد.
انديكاتورهاي بيولوژيكي مثبت كاذب ملكن است در اثر انجام نامناسب تست يا انديكاتور هاي معيوب رخ دهد .مورد آخرر ملكرن
است ناشي از انبار نامناسب ،آماده سازي ،نقص ماده آلوده كننده باعث ايجاد ننيجه كاذب مثبت شده باشد ،ننيجره مثبرت كشرت
مجدد به هلراه انجام رنگ آميزي گرم اين مورد را ثابت مي كند .اگر ننايج كاذب در اثر وجود عيب در انديكاتورها باشد ،اسرنفاده
از دو انديكاتور بيولوژيكي ساخت توليد كنندگان منفاو مينواند به شناخت نقايص محصول كلك كند.اندازه و تركيب بسنه تست
انديكاتور بيولوژيكي بايد براي ايجاد چالش در برابر خروج هوا و نفوذ ماده اسنري كننده و حصول ننرايج قابر تفسرير ،اسرناندارد
شده باشد AAMI.براي كننرل محلوله اسنريليزاسيون بخار ،پك  16حوله پنبه اي ضخي پيچيده نشده است (ميرانگين انردازه
9/4×9/8×6/1اينچ و ميانگين وزن  3/ 3پوند و چگالي  11/3پوند انديكاتورهاي بيولوژيكي را در بين هفنلين و هشرنلين حولره و
تقريباً در مركز پك قرار داده و انديكاتور شيليايي كالس  5در مجاور آنها گذاشنه مي شود .بسنه تست بايرد در محفظره خرالي
اتوكالو به صور صاف و در محلهايي كه زياد از نظر اسنريليزاسيون مناسب نيست قرار گيرد .اين نقطه قرارگيري معلوالً  ،جلرو،
ته و نزديك به منفذ خروجي بخار اتوكالو است .انديكاتور بيولوژيك را پس از بيرون آوردن از اتوكالو براي تأييد امكان زنده ماندن
اسپورهاي مورد آزمايش ،اينكوبه مي كنند.
اين بسنه آزمايش به عنوان بسنه اسنانداردي كه شرايط واقعي اتوكالوهاي بخار را در حين اسنفاده شبيه سرازي ميكنرد؛ كراربرد
جهاني پيدا نكرده است .هلان گونه كه در ابنداي بحث پايشگرهاي بيولوژيك نيز بيان شد امروزه اغلب مراكز بهداشرني و درمراني
از ابزارهاي چالش فرآيند تجاري موجود ( تست  (PCDبه عنوان معادلي آمراده و از پريش سراخنه بره جراي بسرنه هراي تسرت
بيولوژيك  AAMIاسنفاده مي كنند .اين تجهيزا فرآيندهاي اسنريليزاسيون بخار را از نظر خروج ناكافي هوا ،وجرود نشرني هرا
در دسنگاه اسنري كننده و حضور گازهاي غيرقاب تراك كه مه ترين عام آسيب رسانده به فرآيند است پايش كرده و از آنجرا
كه شرايط چالشي سخت تري را در پيش سطوح داخلي وساي توخالي ،لوله هاي باريك ،تيوب ها و لوازم حفرره دار كره اسرنري
كردن آنها از پيچيدگي و اهليت خاصي برخوردار است اسنفاده ميشود.
اين تست كه در واقع نوعي تست نفوذ پذيري بخار است علدتاً از يك كپسول اسني منص به يك لوله تفلوني كه طرول قطرر آن
مي تواند منفاو باشد تشكي شده كه اين كپسول مح قررار گيرري يرك نروار انرديكاتور بيولروژيكي كره برا اسرپور باسريلوس
اسنئاروترموفيلوس تلقيح شده و يا يك انديكاتور شيليايي كالس  2است .بخار از طريق سر آزاد تيروب وارد شرده و باعرث ايجراد
تغيير رنگ در انديكاتور شيليايي مي شود .انديكاتور مذكور تنها به اشباع بخار حساس بوده و حني در حضور هروا برا دمراي 140
درجه ساننيگراد نيز تغيير رنگ نلي دهد .ميزان تغيير رنگ در اين انديكاتور معرف ميزان حضور بخرار و هروا در محفظره اتروكالو
است .تغيير رنگ كام انديكاتور نشان دهنده انجام اسنريليزاسيون به طور كام بوده و تغيير رنگ نسبي معرف خروج نراقص هروا
و در ننيجه اشباع ناكام بخار و شكست فرآيند است .در صور اسنفاده از نوار تست اسپور بيولوژيك  ،براي تعيين ننرايج پرس از
اتلام فرآيند نوار مذكور در محيط كشت تريپنيك سوي براث اينكوبه شده و جواب كشت منفي دلي صحت فرآيند است .با توجره
به اينكه ميزان سخني نفوذ بخار در  PCDبه دلي وجود فاكنوري به نام مقاومت لوله آن بره دسرت مري آيرد منفراو اسرت در
ننيجه براي حصول اطلينان از ننيجه فرايند اسنريليزاسيون بايد طول لوله  PCDمورد اسنفاده حرداق نري منرر از طرول لروازم
تحت فرآيند بيشنر باشد.
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مح قرار گيري  PCDدر محلوله دسنگاه بسيار مه بوده و بسنه به نوع فرآيند منفاو است:




اسنريليزاسيون بخار – نزديك خروجي بخار ،پايين قسلت محفظه دسنگاه و نزديك درب ( خنك ترين نقطه)
گاز اتيلن اسكايد– در وسط محلوله :البنه در دسنگاههاي اسنري كننده بزرگ اسنفاده از چنردين  PCDدر
نقاط مخلنف ميان محلوله دسنگاه توصيه مي شود.
گاز پالسلاي پراكسريد هيردورژن– پرايين قسرلت محفظره دسرنگاه و قسرلت عقرب ان تنراوب اسرنفاده از
انديكاتورهاي بيولوژيك نيز بر حسب شيوه اسنريليزاسيون تفاو دارد؛



اسنريليزاسيون بخار -حداق هفنگي؛ ترجيحاً روزانه .در تلامي محلوله هاي داراي وساي كاشنني



گاز اتيلن اكسايد -به ازاي هر مرتبه بارگيري دسنگاه يا چرخه



گاز پالسلاي پراكسيد هيدورژن– هلراه با اولين محلوله روزانه



پراسنيك اسيد– روزانه



حرار خشك– به ازاي هر چرخه

ازن – روزانه

عالوه بر پايش روتين به وسيله انديكاتورهاي بيولوژيك چنين توصيه مي شود تا دسنگاه اسنري كننده در مواردي كه برر روي آن
تعليرا اساسي انجام شده و يا دسنگاه جديدي نصب يا دسنگاه هاي موجود جابه جا شده اند به طور مجدد آزمايش شوند .نوعي
بسنه تست نيز براي اتيلن اكسايد وجو دارد كه در ابندا انديكاتور بيولوژيكي در يك سررنگ پالسرنيكي بيسرنون دار ،و سرپس در
اليه هاي يك حوله جراحي تليز قرار گرفنه و پيچيده شده و بسنه تست در مركرز اتروكالو قررار داده مري شرود.كننررل دوره اي
عفونت به منظور اسناندارد سازي كاربري اتوكالوها ملكن است منجر به شناسايي مسائلي از قبير منغيرر هراي اصرالح پرذير در
مهار كاركنان؛ مسنند سازي سوابق اسنريليزاسيون شام ننايج تست انديكاتورهاي شيليايي بيولوژيكي؛ نگهرداري از اتروكالو و
نحوه چيدمان وساي ؛ و تعداد بسنه هاي در محلوله شرود .ايرن كننررل هراي ادواري هلچنرين ملكرن اسرت موجرب شناسرايي
راهكارهاي بهبود فعاليت ها شده تا از اين طريق از پايبندي كاربران به اسنانداردهاي وضع شده اطلينان حاص شود.
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 .1مقدمه
موضوع جلع آوري زباله هنگامي مورد توجه قرار گرفت كه انسان بره صرور اجنلاعراتي بهر پيوسرنه و در يرك مكران زنردگي
مشنرك خويش را آغاز نلود و علأل زماني انجام گرفت كه طايفه هاي مخنلف انساني از صور چادرنشيني تغيير زنردگي دادنرد.
در طول سال هاي منلادي و طي قرن ها ك ك انسانها براي رعايت بهداشرت و سرالمت و خرالص شردن از بروي برد ------ ،و
اننشار بيلاري ناشي از زباله و فضوال مقرراتي به تدريج به اجرا گذاشنند .رشد سريع جلعيرت و افرزايش مصررف كره از مظراهر
پيشرفت هله جانبه در سال هاي اخير مي باشد باعث ازدياد روز افزون زباله شده گسنرش صنايع و شهر نشريني ،موضروع جلرع
آوري ،حل و دفع و يا اسنفاده از زباله هاي شهري را به صور پيچيده اي در آورده است كه عالقه علومي براي داشرنن محريط
پاكيزه از يك طرف و اجنلاعي بودن مسئله از طرف ديگر سازمان هاي ذيصالح را ملزم به چاره جويي در اين امر مه نلوده است
زيرا اهليت دفع بهداشني زباله ها موقعي بر هله روشن شد كه خطرا ناشي از آنها به خوبي شناخنه شد .زباله ها نه فقط باعرث
توليد بيلاري هاي تنفسي ،روده اي و ويروسي ( ايدز ،هپاتيت  Cو  )...Bو زشني مناظر مي گردند بلكه مي توانند بوسريله آلروده
كردن خاك ،آب و هوا خسارا فراواني را به بار آورند .در كشور ما ه دسنورالعللي ملي توسط وزرا بهداشت و درمان و آموزش
پزشكي در سال  76به منظور جلوگيري از اننشار بيلاري از طريق زباله و تأمين سرالمت و ارتقراء بهداشرت جامعره برا توجره بره
حساسيت و خطرناك بودن زباله هاي بيلارسناني تفكيك ،جلع آوري حل  ،اننقال و دفع اين گونه زباله ها با اولويرت خراص بره
مورد اجرا گذارده شد .قانون مديريت پسلاند ها در مجلس شوراي اسالمي در سال  83بر اساس اص پنجراه قرانون اساسري بره
منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسلاندها ( زباله و فضوال ) و مديريت بهينه آنها تصويب شد و كليه وزارتخانه ها،
سازمان ها ،مؤسسا و شركت ها موظف شدند كه مقررا و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت كنند كه پرس از آن وزار
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مراكز درماني– بهداشني خود را ملزم به اجراي دقيق اين مصوبا و دسنورالعل ها كردنرد و
سپس آخرين دسنورالعل پس از بازبيني در سال  1386به كليه مراكز ابالغ شد .در كشور ما مناسفانه اجراي دسرنورالعل هراي
زباله را فقط به عهده بخش خدما مي دانند در صورتي كه هر شخص در هر رده سازماني بايد بداند كه رعايرت اصرول بهداشرت
خصوصاً بهداشت زباله و فضوال  ،مسئوليت تك تك افراد است و اشخاص با آگاهي و رعايت بهداشت در زمينه كاهش حجر كرار
بخش خدما كوشا باشند تا كشوري بدور از آلودگي ها داشنه باشي .

.2حفاظت و بهداشت فردي كاركنان خدمات
كاركنان زحلنكش خدما كه مسئوليت جلع آوري ،حل و اننقال زباله را به عهده دارند در هنگام كار بايد به اين نكرا توجره
نلايند:
 -1كليه پرسن خدماتي كه مسنقيلاً با زباله در تلاس هسنند در هنگام كار بايد از دسنكش دو اليه كارگري ،ماسك ،پريش بنرد
پالسنيكي و چكله اسنفاده نلايند.
 -2كاركنان خدما هنگام جلع آوري زباله از فشردن كيسه هاي زباله خودداري نلايند تا از فرو رفنن اجسرام نروك تيرز و پراره
شدن كيسه هاي زباله و پاشيده شدن خون و مايعا به صور و بدنشان جلوگيري شود.
 -3براي حل زباله از سط هاي چرخدار مخصوص زباله جهت اننقال زبالره اسرنفاده نلاينرد و از حلر برار سرنگين برا دسرت
خودداري كنند تا از صدما به بدنشان جلوگيري شود.
 -4بعد از دفع زباله در مخازن زباله ،دسنكش ها را از دست بيرون بياورند و دست هاي خود را به مد  30ترا  40ثانيره برا مرايع
صابون بشويند.
 -5از دست زدن به درب ها و دسنگيره ها يا وساي با دست هاي آلوده خودداري نلايند.
 -6كاركنان محنرم خدما پس از اتلام كار با زباله در پايان وقت اسنحلام نلايند.
 -7واكسن هاي الزم را تلقيح نلايند كه نسبت به بيلاري هاي خطرنراكي كره واكسرن دارنرد مصرونيت داشرنه باشرند ( واكسرن
هپاتيت  Bو آنفلوآنزاي فصلي)...
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 -8حنلأ داراي پرونده بهداشني باشند.
-9كاركنان خدما بايد دوره آموزشي اسنفاده از وساي كار را به درسني گذرانده باشند تا مانع از آسيب به خود و ديگران باشند.
-10كاركنان خدما بايد آشنايي كاملي به انواع زباله هاي بيلارسناني داشنه باشند تا هنگام جلع آوري ،اننقال و دفرع زبالره هرا
حفاظت هاي الزم را بكار ببرند از آسيب هاي جسلي ،مسلوميت و آتش سوزي در امان باشند.

 -3تفكيك زباله
به منظور ارتقاء بهداشت و سالمت جامعه و كاهش عفونت هاي بيلارسناني طبق دسنورالعل كشروري وزار بهداشرت تردابيري
انديشيده شد كه زباله ها در بخش هاي مخنلف بيلارسنان به صور مجرزا تفكيرك شروند ترا زبالره هراي خطرنراك و عفروني از
معلولي جداسازي شود و طي مراحلي به زباله هاي بي خطر تبدي و براي دفع نهايي از بيلارسنان خارج شود.
مراح تفكيك زباله به شرح ذي مي باشد:
ابندا هر نيروي خدماتي در بيلارسنان كه مسئوليت تفكيك ،جلع آوري ،حل و اننقال زباله را به عهده دارد بايد نسبت به اجراي
اين مراح آگاهي كافي داشنه باشد .البنه پرسناران و بهياران و پزشكان در هلكاري تفكيك زباله نقش بسزايي ايفا مي كنند زيرا
پرسناران و پزشكان كه تزريقا و پانسلان را انجام مي دهند و بايد بدانند در چه ظرفي چه چيزي را بايد بيندازند و اگرر اشرراف
به اين مراح و تفكيك زباله را نداشنه باشند اين دسنورالعل به خوبي اجرا نلي شود .لذا ابنردا برنامره جرامع علليراتي مراحر
تفكيك زباله بر اساس آخرين دسنوالعل كشوري وزار بهداشت ،توسط واحد كننرل عفونت تنظري و نوشرنه مري شرود سرپس
آموزش هاي الزم را به كاركنان بيلارسنان اع از مسئولين ،پرسناران ،بهياران و خدما مي دهند.

 -4انواع زباله هاي بيمارستاني
زباله بيلارسناني به چند دسنه تقسي مي شود كه شام :
 .4-1زباله هاي معمولي يا موارد زائد جامد معمولي يا شبه خانگي
زباله هاي قسلت هاي اداري– مالي ،آشپزخانه ،آبدارخانه ،پاويون كاركنان ،ايسنگاه هاي پرسناري و باغباني و از ايرن قبير زبالره
معلولي است كه بخش بزرگي از زباله ها را تشكي مي دهد .اين پسلاندها بايد در كيسه هاي سرياه رنرگ برا برچسرب معلرولي
ريخنه شود و سپس پس از حل به مخازن آبي رنگ داخ اتاقك زباله مننق شود.
 .4-2زباله هاي عفوني يا خطرناك بيمارستان
پسلاندهاي قسلت هاي اتاق عل  ،اتاق زايلان ،اتاق ترينلنت ،اورژانس ،آي-سي-يو ،تزريقا  ،پاتولوژي آزمايشگاه ( محيط هراي
كشت ميكروبي ،بافت ها ،سواب آلوده ،مواد يا تجهيزاتي كه فرد بيلار مبنال به بيلاري عفوني تلاس داشنه اند و مواد دفع شرده از
اين بيلار) ،بخش عفوني ،بخش اتوپسي ،اطاق پانسلان ،بخش دياليز ،اتاق ايزوله ،بانك خون ،بخش سوانح و سوخنگي و بطور كلي
زباله هاي عفوني كه عبارتند از:
كليه پارچه ها و البسه آلوده به خون و غيره و گاز و پنبه مصرف شده براي پانسرلان ،نلونره هراي آزمايشرگاهي محيطري كشرت
مربوطه ،اقالم پالسنيكي مانند :سوند ،دسنكش ،كيسه ادرار ،سرنگ و فيلنر هاي دياليز و از اين قبي مي باشد .ايرن زبالره هرا ي
عفوني بايد در كيسه هاي زرد مقاوم در داخ سط زباله درب دار در بخش ريخنه شود و داراي برچسب عفوني باشد سپس پرس
از اننقال به اتاقك زباله به مخازن زرد رنگ ريخنه شود.
الزم به ذكر است كه در بيلارسنان هائي كه داراي دسنگاه امحاء زباله جهت بي خطر سازي زباله هسنند كه تحت نظار بهداشت
محيط و داراي يك منصدي يا اپراتور خاص مي باشد كه در آن صور زباله هاي عفوني كه در كيسه زرد رنگ با برچسب عفروني
است بايد تحوي منصدي دسنگاه داده شود كه پس از گذراندن مراح بي خطر سازي به هلراه زبالره معلرولي بره ماشرين هراي
شهرداري تحوي داده شود.
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 .4-3زباله هاي تيز و برنده
سوزن تزريق ،تيغ بيسنوري ،تيغه چاقو جراحي يا چاقو ،سوزن هاي زير جلدي ،ست هاي انفوزيون ،اره ها ،شيشه هاي شكسرنه و
مانند اينها و يا هر چيزي كه موجب زخ  ،بريدگي يا سوراخ شدگي جزء زباله هاي تيز و برنده محسوب مي شوند كه به هرر حرال
به عنوان پسلاند هاي به شد تهديد كننده سالمني به شلار مي آيند.
اين نوع زباله ها بايد در محيط هاي ايلن و مقاوم و اسناندارد مانند ظروف (  ) Safety boxبه رنگ زرد با درب قرمز با بر چسب
تيز و برنده و خطرناك ريخنه شود و به هلراه زباله هاي عفوني برده شود و به اتاقك زباله در قسلت زباله عفوني مننق شود.
 . 4-4زباله هاي شيميايي و داروئي
پسلاند هاي دارويي عبارتند از داروهاي تاريخ گذشنه ،مصرف نشده ،تفكيك شده و آلوده ،واكسن ها ،مواد مخدر و سرم هايي كره
ديگر به آنها نيازي نيست و بايد به نحو مناسبي دفع شوند ،بطري ها و قوطي هاي داراي باقيلانده داروهاي خطرنراك ،دسرنكش،
ماسك ،لوله هاي اتصال و شيشه يا ويال هاي داروهايي كه در صور آزاد شدن در محيط براي انسان مضر باشند .پسرلاند هراي
شيليايي سرطان زا كه به شد خطرناكند و ملكن است خصوصيا ايجاد جهش سلولي ،عجيب الخلقه زايري يرا سررطان زايري
داشنه باشند اين زباله ها مشكال ايلني جدي به وجود مي آورند .اين مشكال ه درون بيلارسنان و ه پس از دفع اين ها در
بيرون از بيلارسنان مي تواند باشد و بايد مورد توجه خاص قرار گيرد كه شام  :داروهاي شيلي درمراني و مرواد پرتوسراز از ايرن
قبي هسنند.
اين پسلاندها بايد بطور جداگانه در كيسه هاي پالسنيكي مقاوم سفيد يا قهوه اي جلع آوري و با بر چسرب شريليايي و دارويري
دفع گردند.
 .4-5پسماندهاي شيميايي
مانند مواد جامد و گازهاي شيليايي كه درتشخيص و كارهاي نظافت ،خانره داري و گنردزدايي بكرار مري رونرد كره مري تواننرد
خطرناك يا بي خطر باشند كه در زمينه حفاظت و تندرسني موقعي خطرناك به شلار مي آينرد كره حرداق سرلي يرا خاصريت
خورندگي يا احنراق خود بخود يا انفجاري يا داروهاي شيليايي خطرناك باشند.

 -5جمع آوري زباله
پس از اينكه با انواع زباله ها و دسنه بندي آنها و چگونگي تفكيك آنها آشنا شدي و شناخت كرافي نسربت بره خطررا زبالره بره
3

دست آوردي كيسه هاي زباله وقني حج آنها پرشد و بدين معني است كه كيسه زباله نبايد كام پر شود ترا كاركنران بنواننرد
4
كيسه ها را گره زده و زباله هاي عفوني و زباله هاي معلولي را بصور مجزا و جدا پس از بر چسب زدن بره اتاقرك زبالره مننقر
نلايند .در بخش هاي بيلارسنان زباله ها از اتاق بيلاران و واحد ها ي مخنلف جلع آوري و گره زده مي شود و بره اتاقرك موقرت
بخش آورده مي شود تا زباله هاي عفوني و غير عفوني در مخازن مخصوص خود نگهداري شوند.

 -6بر چسب گذاري
 -1هيچ كيسه محنوي زباله نبايد بدون داشنن بر چسب و تعيين نوع محنواي كيسه از مح توليد خارج شود.
 -2روي كيسه هاي زرد رنگ حاوي زباله هاي عفوني بر چسب مخصوص تحت عنوان نام بخش ،تاريخ توليرد ،نروع زبالره نوشرنه
شود و براي زباله هاي معلولي ه هلين مشخصا چسبانده شود و براي اننقال به اتاقك زباله آماده شود.
 -3بر چسب ها با اندازه قاب خواندن بايد بر روي ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صور چاپي درج شود و بر اثر تلاس يرا حلر
نبايد به آساني جدا يا پاك شود و از هر طرف قاب مشاهده باشد.
-4واحد امحاء كننده بايد از دريافت زباله هاي فاقد برچسب اكيداً خودداري نلايد.
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 -7انتقال زباله
در بخش كيسه هاي زباله عفوني و معلولي مجزا پس از بر چسب گذاري و گره زدن كيسه ها و گذاشنن در سط مخصوص
حل زباله به اتاقك موقت زباله مننق شود.
كيسه زباله ها را از سط در آورده و به آرامي به مخازن مننق نلايند ،از پرتاب كردن زباله بايد خودداري شود تا كيسه هرا پراره
نشود و مواد آلوده به صور كاركنان نپاشد و از پراكنده شدن زباله خودداري شود .پس از خالي كردن كيسه ها سط هاي زبالره
را ابندا شسنه و سپس با مواد ضد عفوني كننده طبق دسنور كارشناس بهداشت ضد عفوني نلائيد و در مح اسنقرار سرط هراي
زباله قرار دهيد ( مح اسنقرار سط ها زباله مركزي در بخش مي باشد).
* الزم به ذكر است كه از سطوح شيب دار نبايد براي اننقال و جابه جايي پسلاند عفوني اسنفاده شود.
تخليه زباله در مخازن زباله
در اتاقك زباله مخازني به رنگ زرد و آبي وجود دارد كه مخازن زرد رنگ مخصوص زباله عفوني است كه با نوشرنه اي يرا عالمنري
روي آن مشخص شده يا عالمت رنگ زرد نشان دهنده مخزن كيسه هاي عفوني است و مخزن آبي رنگ مخصوص زباله معلولي يا
كيسه هاي سياه رنگ مي باشد كه باز ه با نوشنه اي يا عالمني يا هلان رنگ آبي نشان دهنده مخزن كيسه هاي معلولي اسرت
زباله هايي كه در كيسه زرد رنگ هسنند در مخازن زباله زرد و زباله هايي كه در كيسه سياه رنگ هسرنند در مخرازن آبري رنرگ
تخليه مي شوند الزم به توضيح است به هيچ عنوان بدون دسنكش و ماسك و حفاظت هراي گفنره شرده بره اتاقرك موقرت زبالره
مراجعه نكنيد پس از تخليه زباله درب مخازن را ببنديد و سپس سط هاي خود را شده است شسنه و ضد عفوني نلائيد.

 -8بهداشت محيط اتاقك زباله
مح نگهداري موقت زباله بايد داراي شرايط بهداشني باشد بطوري كه:
 -1حني االمكان از بخش هاي مخنلف و آشپزخانه بدور باشد.
 -2جهت نگهداري انواع زباله بيلارسناني قسلت بندي شده باشد يعني مخازن زباله عفوني و غير عفوني مشخص باشد.
 -3مح شبيه اتاقك باشد به شكلي كه زباله در جاي در بسنه و بدور از دسرنرس حشررا و جونردگان و حيوانرا باشرد و درب
ورودي درب هايي باشد كه مخازن به راحني خارج شوند و جاي كافي براي زباله داشنه باشد و امكان بارگيري باشد.
 -4قاب شسنشو و ضد عفوني كردن باشد.
 -5ديوار تا زير سقف قاب شسنشو و زميني قاب شسنشو باشد.
 -6داراي تهويه باشد.
-7داراي كف شور فاضالب و درپوش باشد.
-8زباله نبايد در محيط و محوطه بيرون از اتاقك زباله نگهداري شوند.
-9داراي سقف محك باشد.
-10مح نگهداري زباله بايد داراي تابلو گويا و واضح باشد.
 -11مح بايسني مجهز به سيسن آب گرم و سرد و كف شوي باشد.
-12اتاقك نبايد امكان فساد و يا گنديدن زباله را فراه كند يعني جاي نسبناً سردي باشد.
 -13امكان كننرل دما در مح نگهداري زباله و نيز نور كافي وجود داشنه باشد.
 -14انبار اتاقك زباله داراي ايلني مناسب باشد.
 -15چنانچه بيلارسنان داراي دسنگاه بي خطر سازي است بايد فضاي كافي برراي اسرنقرار سيسرن هراي مرورد نظرر در محر
ذنگهداري زباله فراه باشد.
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-16دسنگاه بي خطر ساز زباله بايد يك اپراتور يا منصدي داشنه باشد تا زباله هاي عفروني را تحوير گرفنره و بنوانرد دسرنگاه را
راهبري كند و زباله هاي عفوني را در داخ آن بريزد و سپس بعد از بي خطر سازي زباله ها را به هلراه زباله هاي معلولي تحوي
ماشين هاي شهرداري دهد.
 -17اتاقك زباله بايد سيسن امنيني مناسب و مطلئن داشنه و ورود و خروج زباله با نظار مسئول مربوطه صور پذيرد از ورود
افراد غير مسئول به آن جلوگيري به عل آيد ( امكان قف كردن فراه باشد).
 -18انواع زباله هاي پزشكي بايد جدا از يكديگر در مح نگهداري شوند و مح نگهداري هر نروع پسرلاند بايرد برا عالمرت
مشخصه تعيين شود بخصوص پسلاند هاي عفوني ،شيليايي و راديواكنيو به هيچ وجه در تلاس با يكديگر قرار نگيرند.
 -19بعد از تخليه زباله و تحوي به ماشين هاي شهرداري ،مخازن زباله بايد شسنشو و ضد عفوني شوند.
 -20شسنشوي مخازن با آب گرم انجام شود.
 -21اتاقك زباله كامالً ( ديوار– كف ) شسنه شود.
 -22مسئول اتاقك زباله بايد مجهز به لباس كار -دسنكش -ماسك – چكله  -پيش بند پالسنيكي در هنگام كار باشد.
-23مواد ضد عفوني كننده اي كه اسنفاده مي شود ابندا بايد توسط كارشناس بهداشت محيط نحوه كراربرد و مصررف مرواد
ضد عفوني كننده آموزش داده شود.
 -24مخازني كه در اتاقك زباله مسنقر مي شود بايد به گونه اي باشد كه كيسه ها يا ظروف را پاره نكند ،شسنشوي آن آسان
باشد.

-9شستشوي سطل زباله و مخازن و چرخ دستي حمل زباله
به طور كلي كاركنان زحلنكش خدما كه با زباله كار مي كنند بايد بدانند كه:
 -1پس از تخليه با زباله در سط هاي زباله در بخش ها و مخازن ابندا با آب گرم شسنه و سپس طبق آموزش كارشناس
بهداشت محيط بيلارسنان با مواد مناسب ضد عفوني شود.
 -2شسنشو بايد بطور روزانه انجام شود ( هر روز نظافت و ضد عفوني شود).
 -3هر سط و مخزن و چرخ دسني بايد سرجاي مخصوص خود قرار گيرد.
 -4از سط يا بين حل زباله براي حل وساي ديگر اسنفاده نشود و نشت ناپذيز باشد.
 -5وسيله براي بارگيري و تخليه آسان باشد.
 -6ظروف يا جعبه هايي كه براي وساي نوك تيز بكار مي رود ( ) Safety boxبايد درب آن بسنه و محك شود و به هلان
صور داخ زباله هاي عفوني دفع گردد و از شسنشوي و تخليه آن خودداري شود.
 -7شسنشوي سط ها و مخازن با آب گرم حداق  82درجه سانني گراد به مد  15ثانيه انجام گيررد و سرپس گنردزدايي
شود.
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ضميمه ها
 -1بهداشت و نظافت محيط ( اصول بهداشت محيط بيلارسنان)
 -2شسنشوي روزانه با دسنگاه سيار
 -3ضد عفوني كف با اسنفاده از تي شوي سيار
 -4نظافت انبار
 -5شسنشو و ضد عفوني بدپن ( لگن )
-6دسنوالعل كننرل عفونت
 6-1دسنورالعل اسنفاده از صابون مايع
 6-2نظافت ترالي پانسلان و دارو
 .6-3ساير نكا مه

 -1بهداشت و نظافت محيط ( اصول بهداشت محيط بيمارستان)
محيط در بيلارسنان نقش مهلي در ايجاد عفونت هاي بيلارسنان مرتبط بازي مي كند محيط بيلارسنان شام اجزاء زيادي مري
باشد بسياري از اين اجزاء تاثير مسنقي در عفونت هاي بيلارسنان دارند كه شرام طراحري بخرش هرا و تسرهيال اتراق علر ،
كيفيت هوا ،تامين آب ،غذا ،مواد زائد و رخنشويخانه مي باشد.
برخي فعاليت هاي خدماتي ( نظير جارو كردن ،اسنفاده از تي ( زمين شوي ) يا پارچه خشك يرا تكران دادن ملحفره) مري توانرد
ذرا را به صور آئروس درآورده كه ملكن است حاوي ميكروارگانيس باشند بنابراين تي يا زمين شروي مرطروب تررجيح داده
مي شود تعداد ارگانيس هاي موجود در هواي اتاق به تعداد افراد ساكن در اتاق مقدار فعاليت آنهرا و جبرران تبرادل هروا بسرنگي
دارد .تليز كردن و ضد عفوني كردن نواحي و مناطقي كه بيلارا حضور دارند و بسنري اند بايد در سكو كام و بدون سر و صردا
و ايجاد مزاحلت باشد .انجام كار در سكو كام با حداق مزاحلت انجام شده و پرسن خدما ملزم به اداي احنرام به بيلراران
هسنند ولي نبايد با آنها صحبت و گفنگو كنند .فهرست تعداد دفعا تليز كاري نواحي و مناطق مخنلف بيلارسرنان برراي مثرال
تعداد دفعا تي كشيدن كف اتاق ها و راهروها در روز و يا دفعا تليز كردن در و پنجره ها در هفنه در داخ تي شو هرا نصرب
شود .كاركنان هر واحد موظف به نظافت هلان واحد هسنند.
نق و اننقال ،بازآرايي اسباب و اثاثيه و وساي سنگين در بيلارسنان بدون سر و صدا و ايجاد مزاحلت انجام شود.
تلام مواد ضد عفوني و پاكيزه كننده بايد به طور صحيح عالمت گذاري شرده و نرام محصرول و چگرونگي اسرنفاده از آن برر روي
برچسب درج گردد .اتاق هاي تي شو بايد كامالً تليز و داراي نظ و ترتيب قاب مشاهده باشند.
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برس ،تي ،سط هاي تي شو ،جاروهاي دسنه بلند و كوتاه و ساير لوازم مورد نياز خدما بايد هليشه تليز بوده عاري از هرگونره
آلودگي باشند .كف تلامي اتاق ها ،راه رو هاي اصلي و فرعي ،سرويس هاي بهداشني ،آسانسورها ،تي شوها و راه پله ها به گونه اي
تليز شوند كه جرم يا آلودگي در گوشه و كنار آنها مشاهده نشود.
تلام تجهيزا و سطوح محيطي ساخنلان تليز شده و پاكيزگي آنها مشخص باشد 0هنگرام نظافرت لباسرها تليرز و سرر و وضرع
مناسب باشد .هريك از پرسن خدما بايد  2جفت دسنكش داشنه باشند يك جفت براي نظافت وساي و مكان هايي كه آلودگي
بيشنر دارند مانند سرويس هاي بهداشني ،ديوارها و يك جفت براي نظافت وسايلي كه آلودگي كلنري دارند ماننرد .يخچرال هرا،
الكرها ،كلد ها و  ....نظافت را از وسايلي كه آلودگي كلنري دارند مثال يخچال شروع و با آلوده ترين قسلت ها ماننرد سررويس
هاي بهداشني به اتلام رسانيده و در آخر از باالي اتاق تي كشيده و از اتاق خارج شوند.
در ابنداي شيفت كاري نظافت روتين شام نظافت سرويس هاي بهداشني ،الكرها ،كلد ها ،يخچال ها ،سرط هراي زبالره و تري
كشيدن را انجام داده و در ساعا آخر در هر روز يك اتاق نظافت كلي شام نظافت ديوارها از زير سقف ،تلويزيرون ،در ،شيشره و
پنچره  ،صندلي هلراه ،تخت بيلار ،سرويس هاي بهداشني از زير سقف و جرم گيري قسلنهايي كه برا شسنشروي روزانره تليرز و
براق نلي شوند ،شسنشوي الكرها و كلدهاي كنار تخت ها در داخ سرويس بهداشني و بعد از ضد عفوني مح فوق انجام شرود.
در اين صور تلام قسلنهاي بخش در طول يك ماه واشينگ شده و هليشه تليز هسنند .كف اتاق ها بايد با آب و پودر شروينده
شسنه شده و هفنه اي يك بار و به محض مشاهده آلودگي با محلول هاي آب ژاول يا پركلررين ضرد عفروني شروند .قبر از ضرد
عفوني حنلاً بايد كف بخ شها با آب و مواد شوينده تليز شده باشند .محلول آب و مواد ضد عفوني كننده بايد تليز و شفاف باشند
و به محض كدر شدن بايد تعويض شود.
اتاق هاي ايزوله بايد جداگانه نظافت و ضد عفوني شوند و محلول هاي اسنفاده شده در اتاق هاي ايزوله نبايد برراي قسرلت هراي
ديگر بخش اسنفاده شود .بعد از اتلام نظافت روزانه و يا ضد عفوني حنلاً تي شوها و تي ها شسنه شده و در مكان مناسربي برراي
خشك شدن نگهداري شوند .تي هاي آلوده به خون يا مخاط را به هيچ عنوان داخ تي شو فرو نبريد .در اين مواقع تري را داخر
تي شوي ثابت گذاشنه ابندا با آب و سپس با مواد ضد عفوني كننده مانند آب ژاول ،واينكس پركلرين و يا مواد ضد عفوني كننرده
ديگر تليز كرده و بعد از آب گيري كف را با آن تليز يا ضد عفوني كنيد.
بعد از اتلام نظافت يا ضد عفوني هر قسلت يكبار تي را با محلول مواد شوينده يا ضد عفروني كننرده آغشرنه نلروده برا ايرن كرار
هليشه گوشه هاي ديوار تليز خواهد بود.
حني االمكان از تلاس تي با وساي داخ اتاق خودداري كنيد .براي اين كار ابندا وساي قاب حل يا چرخردار خرود را بره يرك
سلت اتاق برده ،كف را تليز يا ضد عفوني كرده و آنها را در جاي خود قرار دهيد.

-2شستشوي روزانه با دستگاه سيار
يك مخزن را با آب و پودر شوينده و مخزن ديگر را با آب تليز پر كنيد سپس تي كثيف را داخ مخرزن آب تليرز فروبررده  ،آب
گيري كرده و بعد مجدداً داخ مخزن آب و مواد شوينده فرو برده ،آبگيري نلوده و كف را تليز كنيد.

-3ضد عفوني كف با استفاده از تي شوي سيار
ضد عفوني كف بخش ها هفنه اي يك بار و يا به محض مشاهده آلودگي و بعد از نظافت روزانره ( شسنشروي كرف برا آب و پرودر
شوينده ) انجام مي شود.
روش كار :يك مخزن را با آب و مواد ضد عفوني و مخزن ديگر را با آب تليز پر كنيد .تي تليز را داخ ل محلول ضد عفوني كننرده
فرو برده ،آبگيري نلوده و نيلي از كف اتاق را تليز كنيد .سپس تي كثيف را داخ مخرزن آب تليرز فروبررده  ،آبگيرري كررده و
داخ مخزن حاوي محلول ضد عفوني كننده فرو برده ،آبگيري نلوده و ني ديگر كف اتاق را تليز كنيد.
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وسايلي از قبي سط ها و نخ تي بايد بصور خشك و در مح مناسب نگهداري شود .تي ها بايرد هليشره آويرزان باشرند و در
صور امكان در هواي آزاد نگهداري شوند .خشك نلودن وساي تليز كننده زمين الزم بوده زيرا به راحني برا باسري هراي گررم
منفي آلوده مي شوند ولي اين آلودگي بصور موقت به سطح زمين مننق شده و مشك جدي ايجاد نلي كند.
نخ تي هر  15روز يكبار بايد تعويض شوند .سطوح كف زمين بصور مارپبچي تي كشي شود.

-4نظافت انبار
انبارها بايد هر هفنه با دسنلال مرطوب گردگيري شود و از گذاشنن كارتن در انبار جداً خودداري شود.
نظافت تلفن :در پايان هر روز با الك  %70ضد عفوني شود.
نظافت ماشين هاي شيو :معلوالً از نوع يكبار مصرف هسنند ولي هنگام اسنفاده از دسنگاه ماشين موزر پس از جدا كردن قطعرا
آن و تليز كردن موهاي آن با اسپري سوالرسيت ضد عفوني شود.
نظافت ترالي پانسلان و دارو :قب از انجام كار و پايان هر شيفت كاري بايسني روي ترالي با الكر  % 70ضرد عفروني شرود و اگرر
آلودگي روي ترالي باشد ابندا آن را پاك كرده و سپس با الك ضد عفوني شود  0دقت شود پايه و چرخ هاي ترالي بايد روزانره برا
دسنلال جداگانه تليز شود.
شسنشو و ضد عفوني ظرف ادرار ( يورين بات ) براي شسنشو و ضدعفوني اين ظروف اسنفاده از دسرنگاه شسنشرو و ضرد عفروني
كننده هلراه با حرار اكيداً توصيه مي شود .ظروف ادراري كه با حرار ضد عفوني نشده باشرند حنلراً بايسرني بعنروان ظرروف
آلوده تلقي گردند و دست ها پس از تلاس با آن حنلاً شسنه شود .در بيلارسنان كه لگن شوي نيست لوله ها در پايان هر شريفت
در محلول واينكس  1/10ضد عفوني شود و در قفسه مخصوص قرار داد تا خشك شود و ضلناً هنگام تحوي لوله و لگن از انبار به
بخش پشت آن تاريخ زده شود و بعد از يك هفنه از رده خارج شود.

-5شستشو و ضد عفوني بدپن ( لگن )
براي جلوگيري از اننقال عفونت پس از اسنفاده و يا جابحايي بدپن ( لگن ) حنلاً بايسني دست ها شسنه شروند حنري اگرر ظررف
مورد نظر ظاهراً تليز باشد .لگن ها بايسني در ماشين شسنشوي لگن شسنشو و ضد عفروني گرردد .ضرد عفروني توسرط حررار
بايسني با رسيدن به درجه حرار  90درجه ساننيگراد و باقي ماندن در اين درجه حرار براي حداق زمان ( يك دقيقه ) انجرام
پذيرد .اين سيك بايسني به صور منظ چك شده و از رسيدن به اين درجه اطلينان حاص گردد.
 /در صور خرابي يا عدم وجود دسنگاه شسنشو در بخش بصور جايگزين مي توان از محلول هيپوكلريت سردي  1/10اسرنفاده
نلود.

 -6دستوالعمل كنترل عفونت
. 6-1دسنورالعل اسنفاده از صابون مايع




در صورتي كه هنگام اسنفاده از صابون مايع اطراف ظرف دسنشويي آلوده به قطرا صابون گرديرد ،بايرد
روزانه تليز و صابون هاي اضافي پاك گردد.
پس از اتلام صابون موجود در ظرف صابون مايع ،از پركردن مجردد آن خرودداري كررده و حنلراً پرس از
شسنشو و خشك كردن ظرف ،اقدام به پر كردن آن نلائيد.
باقي ماندن آلودگي ها در اطراف ظرف مزبور و يا پر كردن مجدد آن ،بدون شسنشو وخشك نلودن ،باعث
رشد باكنري هاي بيلارسناني در صابون مايع مي شود.
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 .6-2نظافت ترالي پانسلان و دارو
قب از انجام كار و پايان هر شيفت كاري بايسني روي ترالي ومح آماده سازي داروها با اسرپري مخصروص گنردزدائي
وضدعفوني شود.
نظافت دسنگاه فشار سنج و گوشي:
گوشي فشارسنج بايد با الك  % 70ضدعفوني شود .كاف دسنگاه فشارسنج در صور آلودگي بايد خارج و شسنه شود.
نظافت ماشين هاي شيو
معلوالً از نوع يكبار مصرف هسنند ولي هنگام اسنفاده از shaverبرقي پس از جدا كردن قطعا آن و تليز كردن موهراي آن برا
اسپري مخصوص گندزدائي و ضدعفوني شود.
 .6-3ساير نكا مه
سرم هاي نرمال سالين اسنريلي كه جهت رقيق سازي دارو يا ساكشن اسنفاده مي شوند حنلأ در هلان روز مصرف شوند و تراريخ
داشنه باشند و در حين اسنفاده داراي سرپوش باشند و سيسن به صور بسنه باشد و تاريخ باز شدن درب بطري مواد ضدعفوني
كننده حنلأ روي آن درج شود و دقت شود كه دو هفنه پس از آن تاريخ غير قاب اسنفاده مي باشند.
داخ و سطح الكر بيلاران و ترالي كد و سطوح كليه دسنگاه ها و دسنگاه نوار قلب روزانه ابندا گردگيرري و سرپس برا اسرپريمخصوص گندزدائي شود.
لطفأ كليه رابط ها و ماسك هاي منص به آمبوبگ ها پس از جداسازي از آمبوبگ و فلومنر هاي اكسيژن و بات هاي ساكشرن وتيغه هاي الرنگوسكوپ بالفاصله پس از اسنفاده و در صور عدم اسنفاده هفنه اي دو بار ابنردا بره خروبي برا آب و مرايع صرابون
شسنشو داده شده سپس به مد  15تا  20دقيقه در محلول گندزداي مناسب غوطه ور سازي شرده سرپس آب كشريده پرس از
خشك شدن در جاي خود جهت اسنفاده بعدي قرار داده شوند و سطوح خارجي آمبوبگ ها نيز پس از گندزدائي رابط ها و ماسك
منص به آمبوبگ با اسپري مخصوص حنلأ گندزدائي شود فلومنرهاي اكسيژني كه اسنفاده نلي شوند فاقد آب باشند.
كليه سرپرسناران بخش ها و مسئولين واحدها مسئول مديريت پسلاند بخش و واحد خود مي باشند و ملزم به رعايت نكا زيرمي باشند:
تفكيك زباله هاي عفوني از غير عفوني در هر بخش به درسني انجام شود .

هيچ كيسه محنوي زباله نبايد بدون داشنن برچسب و تعيين نوع محنواي كيسه از بخش خارج شود .

روي كيسه هاي زرد و مشكي حاوي زباله برچسب مخصوص تحت عنوان نام بخش ،تاريخ توليد ،نروع زبالره نوشرنه

شود و براي اننقال به اتاقك زباله آماده شود.
 -1مراح شسنشوي ست هاي پانسلان توسط نيروي كلك بهيار بخش به شرح زير مي باشد:
هنگام انجام كار حنلأ از وساي حفاظني ( دسنكش دو اليه كارگري ،عينك محافظ چشر  ،چكلره سراقه بلنرد ،گران و روي آن
پيشبند ضدآب قاب شسنشو و ماسك  )N95اسنفاده شود و روند كار به صور زير باشد:
 -1وساي ابندا با آب سرد و برس كامأل تليز شوند.
-2سپس با آب و مايع صابون به خوبي شسنه شوند و مجددأ به خوبي آبكشي شوند.
-3پس از آن در محلول ضدعفوني كننده به مد  15-20دقيقه غوطه ور شوند و سپس كامأل آبكشي شوند.
-4پس از آخرين آبكشي جهت آبگيري داخ سبدهاي فلزي قرار داده شوند.
پس از خشك شدن كام داخ سبدهاي مخصوص تحوي اسنريليزاسيون مركزي شوند.
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 لطفأ ست هاي پانسلان و ساير وساي اسنري بخش داراي تاريخ باشند و دقت شود كه ست ها و ،وساي اسنريلي كه در كاغرذگراف قرار دارند حداكثر  48-72ساعت و ست ها و ،وساي پك شده در پارچه هاي دو اليه 7-10روز قاب اسنفاده مي باشرند در
صور عدم اسنفاده و سر رسيدن تاريخ انقضاء لطفأ جهت اسنري سازي مجدد به  CSRمركز فرسناده شود.
 لطفأ  Safety boxها و محلول هاي الكلي اسنريليوم حنلأ تاريخ شروع اسنفاده داشنه باشند.لطفأ كليه پوشش هاي پارچه اي و نايلوني و مقوائي از سطوح بخش جلع آوري شود و اين سطوح روزانه برا اسرپري مخصروصگندزدائي شود.
لطفأ در مورد كليه فرآيندهائي كه بايد در شرايط اسنري انجام شوند كليه نكا آسپنيك حنلأ رعايت شود ( ساكشن راه هرايهوائي ،ايننوباسيون ،سنداژ ،پانسلان و)....
 لطفأ كليه وساي منص به بدن بيلار ( ليدهاي دسنگاه مانينورينگ قلبي و  )......روزانه با الك  %70ضدعفوني شرود و از تلراسبگ ها و ....با سطح زمين خودداري شود.
در صورتي كه نياز است نلونه هاي خون بيلاران به هر دليلي در يخچال نگهداري شود بايرد حنلرأ درپروش داشرنه باشرد و درظرف جداگانه قرار داده شود.
سطح برانكارد بخش در صور عدم اسنفاده حنلأ با اسپري گندزدا روزانه ضدعفوني شود و در صور نق و اننقال بيلرار برا آنملحفه حنلأ تعويض و سطح برانكارد ضدعفوني شود.
دقت شود كه در داخ يخچال مواد غذائي دارو به هيچ وجه نگهداري نشود و مواد غذائي به هيچ وجه داخ كيسره زبالره هرايرنگي داخ يخچال قرار نگيرد و در يخچال مخصوص نگهداري داروها در بخش حنلأ چار دما بايد در هر شيفت انجام شود.
حنلأ پرسن خدماتي و كلك بهياران حين انجام كار از دسنكش به روش صحيح ( آموزش داده شده ) اسنفاده كنند.كليه پرسن بخش ( پزشكان ،پرسناران و نيروهاي خدماتي ) ملزم به رعايت شسنشوي دست قب و بعد از تلاس برا هرر بيلرارمي باشند ( به روش صحيح آموزش داده شده).
لطفأ كليه پرسن جهت جلوگيري از اننقال آلودگي به خود و بيلاران از كفش روبسنه و محك اسنفاده نلايند.لطفأ اسكاچ ها از كليه دسنشوئي ها جلع آوري شود.لطفأ دقت شود كه جهت كليه پرسن جديدالورود پرونده بهداشني تشكي شود و پرسنلي كه تا كنون واكسرن هپاتيرت تلقريحنكرده اند و يا تينر آنني بادي ندارند .الزامي است كه جهت انجام آزمايش هراي مربوطره برا دفنرچره بيلره معرفري شروند .ضرلنأ
پرسنلي كه از بخشي به بخشي مننق مي شوند بايد پرونده بهداشني را با خود به بخش جديد برده و تحوي رابط كننرل عفونرت
بخش جديد دهند و در صور خروج پرسن از بيلارسنان نيز پرونده بهداشني جهت شروع به كار در بيلارسنان ديگرر حنلرأ بره
آنان تحوي شود.
 در صور  Needle Stickشدن پرسن ( آسيب ديدگي پركوتانئوس برا هرگونره جسر تيرز و برنرده نظيرر  :سرسروزن ،تيرغبيسنوري ،شيشه هاي شكسنه آمپول ها و ويال هاي داروئي و  ....و يا تلاس بافت هاي آسيب ديده بدن با خون و مايعا بدن و يا
پاشيده شدن خون و ترشحا و مايعا بدن به مخاطها نظير چش داخ دهان و )...لطفأ اقداما زير صور گيرد:
 -1شسنشوي زخ يا مح تلاس با آب و مايع صابون ،بگذاريد خونروي به صور طبيعري انجرام شرود و از فشرردن و دوشريدن
مح خودداري فرمائيد سپس پانسلان مناسب ضد آب در موضع قرار دهيد.
 -2در صور پاشيدن ترشحا يا خون به غشاهاي مخاطي يا چش شسنشوي موضع با مقادير زيادي آب پرفشار انجام شرود و از
مالش چش ها خودداري شود.
 -3در دو مورد باال دقت شود كه از محلول هاي آنني سپنيك جهت ضد عفوني اسنفاده نشود (موثر نيسنند).
- 4گزارش فوري به سوپروايزر كننرل عفونت و در صور در دسنرس نبودن به سوپروايزر باليني.
 -5در صورتي كه منبع (بيلار) مشخص است و مورد شناخنه شده  HCV,HIV,HBVمي باشد  5تا  10سي سي از خون فررد
مورد تلاس به صور لخنه در لوله آزمايش گرفنه شده و جهت بررسي و انجام تينرهاي آنني بادي به آزمايشرگاه ارسرال شرود و
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فرد مورد تلاس نيز جهت انجام اقداما و پي گيري هاي بعدي سريعأ به رئيس تي كننرل عفونرت مركرز (خران دكنرر اسردي)
ارجاع داده شود.
-6الزم به ذكر است در صور نياز به تزريق ايلونوگلوبولين بايد حداكثر ظرف مد  72ساعت تزريق شود.
-7در صورتي كه منبع (بيلار) مشخص است ولي آلودگي منبع ثابت شده نيست  5تا  10سي سي از خون بيلار و فرد مرورد
مواجهه در دو لوله آزمايش جداگانه جهت بررسي و انجام تينرهاي آنني بادي ،به آزمايشرگاه ارسرال شرود( نلونره هرا لخنره
باشد).
-8در صورتي كه منبع (بيلار) نامشخص باشد ،فقط  5-10سي سي از خون فرد مورد تلاس در لوله آزمايش گرفنره شرده و
جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال شود و مجددأ  2ماه و  6ماه بعد نيز نلونه ارسال شود و فرد مورد تلاس سرريعأ بره رئريس
تي كننرل عفونت ارجاع داده شود.
 -9در خاتله پروتك الزم به ذكر است كه تينرهائي كه نياز است كليه پرسن در پرونده بهداشني خود داشنه باشرند .و هر
چنرين در زمران Needle Stickشردن بايرد مرورد بررسرري قررار گيررد عبارتنررد از,HCVAb,HIVAb,HBVAb :
 HBSAgلطفأ دقت شود پرسنلي كه تا كنون آزمايش هاي فوق را انجام نداده اند سريعأ پرس از وارد كرردن در دفنرچره و
دريافت قبض صفر از مددكاري با نلونه به آزمايشگاه مركز مراجعه كنند.
 در ضلن در صور بسنري كردن بيلاراني با تشخيص :اسهال آبكي غير قاب كننرل يا شديد (مشركوك بره النرور) مرواردمشكوك به آنفلوآنزا {) }A(H1 N1ويا پنوموني ،آبله مرغان ،زونا ،كيسرت هيرداتيك TBميليرت ،گريلن براره ،انرواع ،
ميوپاتي ،مياسنني گراو و يا هر نوع اخنالل حركني اندام ها ( موارد مشكوك به فلج ش حراد) ،انرواع ترب هرا و عفونرت هرا
مراتب سريعأ به سوپروايزر كننرل عفونت يا رابط بهداشني مركز اطالع داده شود و در دفنر بيلاري هاي عفوني بخرش حنلرأ
ثبت شود ،جهت بيلاران مشكوك به فلج ش حاد در بخش هاي اورژانس ،داخلي ،اطفال ،جراحري اعصراب ،اسنريوتاكسري و
نورولوژي حنلأ سنون مخصوص و مشخصي جهت ثبت موارد بسنري در دفنر ادميت در نظر گرفنه شود.
 ياد آوري مي شود كه جهت دريافت داروهاي  TBو بيلاران ( +HIVايدز) حنلأ پس از ثبت دسنورا پزشك مربوطره درپرونده با رابط بهداشني مركز ( قسلت واكسيناسيون و تنظي خانواده ) تلاس گرفنه شود و با ارائه رسيد به نام بيلار و شرح
مخنصري از وضعيت بيلار ،داروي مورد نياز بيلارتحوي گرفنه شود.
 جهت دريافت داروي آنفلوآنزا }( })A(H1 N1تامي فلو يا هلان اسلنامي وير) پس از انجام كشت از حلق بيلرار دارو در) صبح ها و روزهاي اداري از رابط بهداشني مركز (قسلت واكسيناسيون و تنظي خانواده )  ،و در تعطيال و شريفت هراي
عصر و شب با ارائه رسيد به نام بيلاراز دفنر پرسناري تحوي گرفنه شود.
الزم به ذكر است كه جهت انجام نلونه النور محيط اننقال آن در صبح ها و روزهاي اداري از رابط بهداشني مركز ( قسلتواكسيناسيون و تنظي خانواده ) ،و در تعطيال و شيفت هاي عصر و شب در آزمايشگاه و يا در بخش هاي داخلي ،اطفال و
اورژانس گرفنه شود و نلونه گيري حلق در آنفلوآنزا })} A(H1 N1در صبح ها و روزهراي اداري توسرط رابرط بهداشرني
مركز ( قسلت واكسيناسيون و تنظي خانواده ) ،و در تعطيال و شيفت هاي عصر و شب توسط آزمايشگاه مركز انجام مري
شود.
تلفن هاي ضروري جهت تلاس بخش ها :سوپروايزر كننرل عفونت  249و رابط بهداشني  343مي باشد .الزم به ذكر است كه در صور عدم رعايت نكا فوق كلينه كننرل عفونت بيلارسنان برا بخرش خراطي برخرورد الزم راخواهد داشت.

منابع
- CDC Guidelines for Infection Contro
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دستورالعمل شماره  1کنترل عفونت
اصول کنترل عفونت در

واحد استریلیزاسیون
بخش استریلیزاسیون:
الزامات و زیرساخت های بخش استریلیزاسیون:
خدمات استریل شامل کلیه فرآیندهایی می باشد که به واسطه آن کلیه اقالم ،لوازم و تجهیزات که به منظور ارائه خدمات
تشخیصی و درمانی ،در تماس مستقیم با نقاط استریل یا مخاطی بدن بیمار قرار می گیرند ،از وجود تمامی
میکروارگانیسمها پاک می شوند .جامع ترین خدمات استریل در بیمارستان در بخش استریل مرکزی ارائه می شود .این
بخش مسئولیت خطیری در قبال صحیح بودن ،کارآمد بودن و ایمن بودن لوازم و ابزارهای استریل ،به ویژه لوازم جراحی
دارد( بیمارستان ایمن – جلد .)9
-

قویا توصیه می شود که هر زمان امکان داشت ،آماده سازی ابزار بیمارستانی در یک بخش  CSRمرکزی
دارای منابع انسانی ،فیزیکی و تجهیزات الزم ،انجام شود .در غیر این صورت فرآیند آماده سازی ابزار از
لحظه استفاده تا پایان سیکل باید تحت نظارت دقیق و طبق دستورالعملها انجام شود.
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-

مقدار فضای فیزیکی مورد نیاز :به طور کلی به ازای هر تخت بیمارستان ،یک متر مربع فضا برای بخش
استریلیزاسیون مورد نیاز است.

-

سیستم های مکانیکی :عالوه بر برق ،آب و تجهیزات بخار ،سیستم های تحت فشار مانند هوای فشرده ،آب
فشرده ،نیتروژن و سیستم خالء مورد نیاز می باشد .سیستم تقطیر و حذف عناصر معدنی آب که جهت
عملیات پاکسازی الزم است نیز توصیه می شود.

-

کف و دیوارها :باید از جنس غیر متخلخل و فاقد فیبر و ذرات آزادشدنی بوده و قابلیت پاک سازی و
نظافت دائمی ( حداقل هر روز یکبار) داشته و در برابر آب ،رطوبت محیط و مواد شیمیایی به کار رفته برای
شستشو ،مقاومت کافی را داشته باشد.

-

سقف :با ید دارای سطح صاف و بدون گوشه باشد تا از تجمع قطرات آب در اثر میعان  ،گردوغبار و سایر
آلودگی ها جلوگیری گردد.

-

تهویه :باید به گونه ای باشد که جریان هوا از منطقه تمیز به منطقه کثیف رفته و سپس به بیرون تخلیه شود یا
با استفاده از سیستم فیلتراسیون حداقل  ۱۰بار ت عویض هوا در ساعت انجام شود .پنکه یا فن نباید در بخش
استریلیزاسیون وجود داشته باشد زیرا این گونه وسایل جریان متالطمی از گرد و خاک را در هوا ایجاد می
نمایند که باعث انتقال میکروارگانیسم ها از روی زمین به سطح میز کار می شوند.

-

دما و رطوبت :ایده آل ترین دما  ۱8-25درجه سانتیگراد و رطوبت  35-5۰درصد می باشد .درجه حرارت و
رطوبت باال به رشد باکتری ها کمک می کند و درجه حرارت و رطوبت پایین تر هم در فرایند
استریلیزاسیون تاثیرگذار است.

-

سینک شستشوی ابزارها :سینک باید دارای عمق زیادی باشد تا از پاشیده شدن آب در حین شستشو
جلوگیری شود .ظرف غوطه وری باید به اندازه کافی عمیق باشد تا وسایل و ابزارها به طور کامل غوطه ور
گردند.

-

سیستم اطفاء حریق :بخش استریلیزاسیون باید حداقل دارای  2عدد کپسول اطفاء حریق از نوع دی اکسید
کربن یا پودر شیمیایی در یک مکان مناسب و در معرض دید و قابل دسترس باشد.

-

درب ها در تمام قسمت ها همیشه بسته باشد .توصیه می شود درب ها مجهز به فنر باشند تا خودبخود بسته
شوند تا دسترسی به بخش ها محدود شده و تهویه در حد مطلوب باقی بماند.
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-

با توجه به اهمیت کنترل عفونت در این بخش و به ویژه در حوزه های تمیز و استریل ،هیچکدام از پنجره
های فضاهای این دو حوزه نباید امکان بازشو داشته باشندو برای حوزه های کثیف و کارکنان نیز به صورت
کلی توصیه می شود پنجره ها امکان بازشو نداشته باشند.

-

مسیر عبور یک طرفه به وسیله کارکنان و ابزار از ناحیه آلوده به ناحیه تمیز رعایت شود .در بخش استریل
م رکزی تنها کارکنان خود بخش تردد می کنند و ورود سایر افراد ممنوع بوده و تنها محدود به کارکنان
تعمیر و نگهداری تجهیزات و افراد ذی صالح می باشد.

-

فضای کار باید به گونه ای طراحی شود که پراکندگی و آشفتگی به حداقل برسد.

-

سطح میزهای کار باید مسطح ،مقاوم در برابر شکستگی و محلولهای ضدعفونی کننده seam less ،و از
جنس بدون پرز باشد که بتواند شسته ،ضدعفونی و خشک شوند .توصیه می شود جنس میز از استیل زنگ
نزن و  backsplashesباشد.

-

گامهای آماده سازی ابزار شامل :شستشو و گندزدایی ابزار در محل استفاده اولیه ،نقل و انتقال ،جداسازی
قطعات ( در صورت لزوم) ،ضد عفونی  ،بسته بندی ،استریلیزاسیون ،نقل و انتقال و انبار کردن .در صورتی
که در محل استفاده اولیه( بخش بالینی) امکانات موجود باشد شستشو و گندزدایی یا ضدعفونی با رعایت
اصول احتیاطات استاندارد و تحت نظارت دقیق می تواند انجام شود .در غیر این صورت ابزار بالفاصله بعد
از استفاده باید به نحو صحیح و با رعایت اصول احتیاطات استاندارد و تحت نظارت دقیق به  CSRمنتقل
شوند.

-

آموزش مداوم کارکنان بخش ،قسمت مهمی از مسئولیت سرپرستار و کارشناس کنترل عفونت است.

-

خوردن و آشامیدن ،نگهداری مواد غذایی ،سیگارکشیدن و استفاده از لنز تماسی در بخش ممنوع است.

فضای فیزیکی بخش استریلیزاسیون به سه قسمت تقسیم می شود :قسمت فنی ،قسمت اداری و قسمت پشتیبانی.

خدمات آموزشی
با توجه به حساسیت عملکردی این بخش ،باید همواره یک برنامه مداوم آموزش برای کلیه کارکنان بخش در نظر
گرفته شود .این برنامه شامل مفاهیم میکروبیولوژی ،عملکرد تجهیزات بیمارستانی ،قواعد شستشو ،ضدعفونی و استریل
کردن ،جمع آوری و توزیع اقالم ،آماده سازی منسوجات ،با رگذاری دستگاهها ،کنترل فرآیند ،انبار نمودن اقالم استریل
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شده ،جمع آوری و توزیع اقالم ،شستشوی دست و استفاده از تجهیزات محافظتی کارکنان می باشد( بیمارستان ایمن –
جلد .)9
خدمات اداری و مدیریتی
این خدمات در بخش استریل مرکزی شامل مدیریت بخش ،کنترل کیفیت فرآیندهای صورت گرفته و عملکرد
دستگاهها و تجهیزات بخش ،دریافت سفارش اقالم استریل از بخش ها ،درخواست سفارش اقالم از خارج بیمارستان،
مستند سازی کلیه فرآیندهای صورت گرفته در بخش ،آموزش کارکنان ،اجرای دستورالعملهای بیمارستانی ،بایگانی
مدارک و ...می باشد( بیمارستان ایمن – جلد .)9
موقعیت بخش استریل مرکزی در بیمارستان
با توجه به اینکه عملکرد اصلی بخش استریل مرکزی ،پشتیبانی از بخش اتاق عمل می باشد ،بنابراین تعیین موقعیت این
بخش وابستگی بسیاری به اتاق عمل دارد .مهم ترین عامل در مکان یابی بخش استریل مرکزی در بیمارستان ،در نظر
گرفتن ارتباط مستقیم به صورت افقی یا عمودی ( به واسطه آسانسور استریل) می باشد .این به آن معنی است که بخش
استریل مرکزی در مجاورت یا در یکی از طبقات تحتانی یا فوقانی اتاق عمل پیش بینی می شود .دو مسیر اصلی بین این
دو بخش مفروض و شامل مسیرهای زیر است( بیمارستان ایمن – جلد :)9
 -۱مسیر اقالم ،لوازم و تجهیزات کثیف
همه کارکنان در تمامی بخش ها ملزم به رعایت دستورالعملهای مربوط به نحوه جمع آوری و انتقال صحیح اقالم ،لوازم
و ابزار پس از هر بار استفاده می باشند.کلیه ی اقالمی که در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته و آلوده شده
اند ،جمع آوری شده و به حوزه کثیف تحویل داده می شوند.توصیه می شود به منظور انتقال اقالم و لوازم کثیف ،از
جعبه ها و ترالی های محفظه دار استفاده شود تا احتمال انتشار آلودگی به حداقل و ضریب ایمنی اقالم و وسایل در حین
جابجایی به حداکثر برسد .اقالم ک ثیف یک بار مصرف و یا اقالم کثیفی که امکان استفاده مجدد از آنها نباشد ،در داخل
بخش مربوطه و بر اساس دستورالعملها در اتاق های جمع آوری کثیف ،جمع آوری شده و در نهایت توسط مرکز جمع
آوری زباله بیمارستان دفع و یا امحاء می شوند( بیمارستان ایمن – جلد .)9
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مسیر اقال م ،لوازم و تجهیزات کثیف بین اتاق عمل و حوزه کثیف بخش استریل مرکزی :این مسیر هه به صورت
افقی و هه به صورت عمودی ،ارتباط بین اتاق جمع آوری کثیف اتاق عمل و حوزه کثیف بخش استریل مرکزی
را به صورت مستقیم تامین می کند .در صورتی که ارتباط بین دو بخش عمودی باشد ،توصیه اکید می شود جهت
رعایت مطلوب کنترل عفونت ،از آسانسور اختصاصی درون بخشی استفاده شود که می توان در فضای حوزه
کثیف در نظر گرفت( بیمارستان ایمن – جلد  .) 9اقالم کثیفی که امکان استفاده مجدد دارند از هند طریق به بخش
استریل مرکزی فرستاده می شوند.
-

انتقال اقالم غیرپارهه ای کثیف از اتاق عمل :این اقالم جهت جلوگیری از خشک شدن آلودگی ها و امکان
شستشو و ضدعفونی آسان در بخش استریل مرکزی ،بایستی ابتدا در اتاق عمل تحت شستشوی اولیه قرار
گرفته ،در سینی ها و جعبه های مربوطه هیده شده و سپس به بخش استریل مرکزی ارسال شوند .در صورت
برقراری ارتباط عمودی بین این دو بخش ،توصیه می شود آسانسور اختصاصی اقالم کثیف پیش بینی شود.

-

انتقال اقالم غیرپارهه ای کثیف از سایر بخش ها :توصیه می شود این اقالم نیز در بخش استفاده کننده تحت
شستشوی اولیه قرار گیرند و سپس داخل ترالی های مربوطه قرار گرفته و به حوزه کثیف بخش استریل
مرکزی تحویل داده شوند( بیمارستان ایمن – جلد .)9

-

انتقال اقالم پارهه ای کثیف از تمام بخش ها :بخش استریل مرکزی امکان شستشو و ضدعفونی اقالم پارهه
ای همچون گان ،شان و ملحفه را ندارد و این اقالم به صورت مستقیم به این بخش منتقل نمی شوند .اقالم
پارهه ای پس از جمع آوری در بخش مربوطه ،به بخش رختشویخانه ارسال شده و پس از شستشو و
ضدعف ونی در آن بخش ،به طور مستقیم به حوزه تمیز بخش استریل مرکزی تحویل داده می شوند .در
صورتی که بخش استریل مرکزی و رختشویخانه همجوار باشند ،انتقال این اقالم می تواند از طریق پنجره
داخلی بین اتاق بسته بندی اقالم پارهه ای بخش استریل مرکزی و انبار تمیز بخش رختشویخانه انجام شود(
بیمارستان ایمن – جلد .)9

 -۱مسیر اقالم ،لوازم و تجهیزات تمیز و استریل
این مسیر هه به صورت افقی و هه به صورت عمودی ،ارتباط بین انبارهای استریل بخش استریل مرکزی و اتاق عمل را
به صورت مستقیم تامین می کند .در ارتباط عمودی ،یک آسانسور اختصاصی درون بخشی الزامی است .الزم به توضیح
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است آسانسور استریل و آسانسور کثیف تنها به منظور ایجاد ارتباط بین بخش استریل مرکزی و اتاق عمل در نظر گرفته
می شود و تحت هیچ شرایطی ،نباید سایر بخش ها به واسطه این آسانسور به بخش استریل مرکزی ارتباط داشته باشند.
اقالم استر یل از طریق پیش ورودی تحویل استریل در اختیار کارکنان سایر بخش ها ( به استثناء اتاق عمل) قرار می
گیرد.
اقالم پارهه ای استفاده شده در اتاق عمل ،ابتدا به بخش رختشویخانه ارسال شده و پس از شستشو و ضدعفونی ،جهت
بسته بندی و انجام فرآیند استریل به بخش استریل مرکزی تحویل داده می شوند .توصیه می شود جهت تسهیل و سرعت
بخشیدن به انتقال اقالم پارهه ای تمیز ،انبار تمیز بخش رختشویخانه و اتاق بسته بندی اقالم پارهه ای بخش استریل
مرکزی ،به واسطه یک دریچه داخلی با یکدیگر ارتباط داشته باشند( بیمارستان ایمن – جلد .)9

حوزه بندی فضاهای بخش
تفکیک فرآیندهای مربوط به شستشو و ضدعفونی ،آماده سازی و بسته بندی و استریل کردن ،منجر به شکل گیری
حوزه های اصلی بخش استریل مرکزی می شود .بخش استریل مرکزی شامل حوزه های اصلی کارکنان ،کثیف ،تمیز و
استریل بوده و باید تفکیک فیزیکی کامل بین هر کدام از این حوزه ها صورت گیرد .عدم تفکیک مناسب این حوزه ها،
می تواند فرآیند کنترل عفونت بیمارستان را با مشکل مواجه سازد( بیمارستان ایمن – جلد .)9

حوزه کارکنان
تفکیک فضاهای پشتیبانی کارکنان از حوزه های کاری بخش استریل مرکزی الزامی می باشد .ورود کارکنان به بخش
از طریق حوزه کارکنان صورت می گیرد .محل تعویض لباس و استراحت موقت کارکنان در این حوزه می باشد .اعمال
محدودیت در ورود و خروج افراد به حوزه های کثیف و تمیز نیز در این حوزه قرار می گیرد( بیمارستان ایمن – جلد
.)9
ورود افراد به بخش استریل مرکزی تنها محدود به کار کنان بخش می باشد و سایر افراد مراجعه کننده تنها با هماهنگی
سرپرستار اجازه ورود به بخش را خواهند داشت و برای ورود به هر کدام از حوزه ها نیز بایستی ملبس به پو شش های
مربوطه شوند( بیمارستان ایمن – جلد .)9
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ورودی کارکنان بایستی امکان باز نمودن از بیرون بخش را نداشته باشد و به این منظور باید تجهیزاتی همچون آیفون
پیش بینی شود( بیمارستان ایمن – جلد .)9
رختکن کارکنان  :در حوزه ی کارکنان رختکن کارکنان خانم و آقا باید به صورت جداگانه پیش بینی شود .در داخل
رختکن ،بایستی حمام ،سرویس بهداشتی ،کابین تعویض لباس و کمدهای شخصی کارکنان به تعداد و با اندازه ی مورد
نیاز پیش بینی شود .کمدهای مربوط به نگهداری گان ،پیش بند ،عینک ایمنی ،ماسک ،دستکش ،کاله ،روکفشی و سایر
اقالم بهداشتی ،به تعداد و با اندازه ی مورد نیاز پیش بینی شود .کارکنان باید پیش از ورود به بخش ،لباس و کفش های
شخصی خود را در رختکن تعویض کرده و با لباس و دمپایی مخصوص در بخش فعالیت نمایند.
اتاق استراحت کار کنان  :پیش بینی اتاق استراحت کارکنان خانم و آقا در این حوزه الزامی است .با توجه به این که
صرف غذا در بخش استریل مرکزی ممنوع بوده و آبدارخانه در این بخش تعبیه نمی شود ،پیش بینی تجهیزات ساده (
همچون کتری برقی ،یخچال کوهک و سینک ظرفشویی) به منظور صرف نوشیدنی و میان وعده در اتاق استراحت
ضروری است.
اتاق نظافت :این اتاق به منظور نظافت فضاهای حوزه ی کارکنان و جهت نگهداری مواد و وسایل مخصوص نظافت و
همچنین شستشوی ابزار مربوطه پیش بینی می شود .تعبیه ی قفسه ی جلوباز ایستاده جهت نگهداری و انبار وسایل نظافت،
مواد شویند ه و ضدعفونی کننده و  ....الزامی است .بایستی توجه نمود قفسه ها جهت امکان نظافت دوره ای پشت آنها ،به
هیچ عنوان بر روی دیوار به صورت دائمی نصب نشده و با رعایت اصول ایستایی در شرایط زلزله ،بر روی زمین قرار
داشته باشند.
پیش بینی سینک شستشو به همراه آویز و آبچکا ن جهت شستشوی سطل و پارهه های تنظیف الزامی است .در این اتاق
حوضچه جهت شستشوی تی و تخلیه ی محتویات آلوده ی سطل های نظافت بایستی تعبیه شود .ارتفاع نصب آویز تی بر
روی دیوار باید به گونه ای باشد که سر تی به کف فضا نرسد.
به جهت آسایش کارکنان و اجتناب از تماس فی زیکی افراد با توالت ،سرویس بهداشتی در این حوزه بایستی از نوع
ایرانی باشد.

][86

وجود روشویی و ملزومات آن از جمله آینه ،جای حوله کاغذی ،صابون مایع و سطل زباله در مجاورت روشویی الزامی
است .پیشنهاد می شود شیرهای روشویی از نوع اتوماتیک باشد تا تماس دست و انتقال آلودگی به حداقل برسد .در غیر
این صورت شیرهای روشویی باید از نوع اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته شوند( بیمارستان ایمن – جلد .)9
قسمت فنی خود شامل سه ناحیه است :ناحیه کثیف( محل پاکسازی و آلودگی زدایی وسایل) ،ناحیه تمیز( محل مرتب
کردن ،بسته بندی ،آماده سازی و ا ستریلیزاسیون وسایل) و ناحیه استریل( محل ذخیره سازی وسایل و تجهیزات).

حوزه ی کثیف
عملکرد اصلی این حوزه ،شستشو و ضدعفونی تمام اقالم ،لوازم و تجهیزات کثیفی می باشد که از بخش های استفاده
کننده جهت انجام فرآیندهای استریل ،به صورت افقی و یا عمودی وارد این حوزه می شوند( بیمارستان ایمن – جلد .)9
در این ناحیه میزان بارمیکروبی و مواد آلی موجود در وسایل قبل از ورود به مرحله بعدی کاسته می شود .به دلیل ماهیت
کاری که در این ناحیه انجام می شود( برس کشیدن وسایل و دستگاه اولتراسوند) مقدار زیادی آئروسل(ذرات معلق مایع
یا جام د در هوا) تولید می شود .این ناحیه به وسیله موانع فیزیکی از سایر قسمت های بخش جدا می شود تا از ورود
آئروسل ها ،قطرات و ذرات گردوغبار بوسیله جریان هوا از منطقه کثیف به منطقه تمیز جلوگیری شود .البته توصیه می
شود جهت جلوگیری از خشک شدن آلودگی ها بر روی اقالم ،شستشوی اولیه اقالمی که با خون و سایر ترشحات بدن
آلوده هستند ،در همان بخش مربوطه و به صورت دستی یا ماشینی صورت گرفته و سپس به بخش استریل مرکزی ارسال
شوند  .در صورتی که شستشو در بخش به روش صحیح انجام شود ،نیاز به شستشوی مجدد ابزار نخواهد بود( بیمارستان
ایمن – جلد .)9
اقالم کثیف که نیاز به خدمات استریل دارند ،با گذشتن از راهروهای برون بخشی و در نهایت پیش ورودی دریافت
کثیف ،وارد حوزه ی کثیف می شوند .در صورت وجود ارتباط افقی یا عمودی با اتاق عمل ،ممکن است به ترتیب از
پنجره ی داخلی یا آسانسور کثیف نیز استفاده شو د .در این صورت پنجره داخلی یا آسانسور کثیف رو به فضای داخلی
حوزه ی کثیف باز می شود .همچنین زباله های بخش استریل مرکزی نیز از این ورودی خارج می شوند( بیمارستان ایمن
– جلد .)9

][87

انتقال اقالم به حوزه ی تمیز :اقالم کثیف پس از شستشو در دستگاه شستشوی دوطرفه که در حد واسط حوزه های کثیف
و تمیز قرار می گیرد ،از سمت دیگر دستگاه ،در اختیار حوزه ی تمیز قرار داده می شوند .در بعضی بیمارستانها تمامی
ابزارها و در بعضی بیمارستانها فقط اقالم پیچیده و حساس به صورت دستی شسته شده و به واسطه ی دریچه ی ارتباطی با
حوزه ی تمیز ،تحویل داده می شوند.
عبور و مرور افراد در این بخش باید محدود شده و فقط کسانی که پوشش مناسب و کافی دارند اجازه ورود به این
منطقه را داشته باشند.
در این ناحیه باید سیستم های آب و هو ای فشرده جهت شستن و خشک کردن وسایلی که لومن(لوله تو خالی) دارند
وجود داشته باشد .هوای فشرده باید خشک و تمیز باشد لذا باید با استفاده از ژلهای سیلیکونی خشک کننده هوا یا فیلتر
روغن تصفیه شوند .از اکسیژن نیز می توان برای خشک کردن وسایل استفاده کرد.
ناحیه کثی ف باید نسبت به سایر نواحی دارای فشار منفی بوده و حداقل  ۱۰بار در ساعت تعویض هوا از طریق سیستم
تخلیه انجام شود .هوای حوزه کثیف در مقایسه با حوزه های همجوار باید از فشار منفی برخوردار باشد .پنجره ها باید
دایم بسته باشند یا از پنجره های بدون بازشو استفاده شود ..در این ناحیه باید حداقل دو عدد سینک عمیق ،میز کار از
جنس مواد قابل شستشو ( استیل یا جنس مشابه )  ،توالت یا دستشویی برای دور ریختن مواد آلی و محلول هندراب در
ورودی وجود داشته باشد .رطوبت این ناحیه باید تحت کنترل بوده و همواره بین  35تا  %5۰باشد.
در این ن احیه کارکنان باید از وسایل حفاظت فردی کامل شامل :کاله ،ماسک ،لباس مخصوص ،پیشبند پالستیکی،
دستکش التکس بلند و ضخیم ،دمپایی قابل اتوکالو  ،کاور کفش و محافظ هشم یا صورت استفاده کنند.
تمام محلولهای شیمیایی رقیق شده و رقیق نشده باید دارای برهسب مشخصات بوده و بطور صحیح انبار و جابجا شوند.
برگه نحوه برخورد با مسمومیت و نکات ایمنی در رابطه با محلولهای شیمیایی در بخش موجود باشد .یک عدد هشم
شور برای جلوگیری از آسیب به هشم در صورت پاشیدن محلول در بخش موجود باشد.
انبار حوزه کثیف :عملکرد اصلی این انبار ،نگهداری وسایل مصرفی ،محلول ها و فرآورده های شیمیایی جهت شستشو و
ضدعفونی ،مایع دستشویی ،کیسه ها و ...است .وجود این انبار الزامی بوده و به علت اشتعال زا بودن محلولها امکان اقدام
این انبار با سایر ا نبارها وجود ندارد .برای جلوگیری از تابش نور خورشید ،باید از پیش بینی پنجره در این فضا اجتناب
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شود .قفسه های نگهداری اقالم باید جلو باز بوده و جهت امکان نظافت دوره ای پشت آنها ،به هیچ عنوان بر روی دیوار
نصب نشده و با رعایت اصول ایستایی در شرایط زلزله ،بر روی زمین قرار داشته باشند.

حوزه ی تمیز
عملکرد اصلی این حوزه ،آماده سازی و بسته بندی تمام اقالم و لوازم تمیز می باشد که در حوزه ی کثیف یا بخش
رختشویخانه تحت شستشو و ضدعفونی قرار گرفته و یا به صورت نو خریداری شده و در انبار تمیز نگهداری شده است.
دسترسی کارکنان از حوزه کثیف به حوزه تمیز و بالعکس نباید به صورت مستقیم صورت گیرد بلکه با خروج از حوزه
کثیف به سمت حوزه ی کارکنان و ورود به حوزه ی تمیز از طریق گذر از پیش ورودی حوزه تمیز و بالعکس انجام
شود( بیمارستان ایمن – جلد .)9
این منطقه باید کلیه وسایل و ابزار پزشکی را به صورت کامال خشک و تمیز دریافت نماید .در این مرحله به طور کلی
تمیزی ،سالم بودن و کارایی وسایل و تجهیزات هک می شود .عبور و مرور کارکنان باید شدیدا کنترل شده و فقط
پرسنل منطقه تمیز مجاز به تردد در این بخش هستند .کارکنان این حوزه پس از کنترل کیفیت شستشو و ضدعفونی
اقالم ،آنها را به دقت بسته بندی نموده و داخل دستگاههای استریل کننده دو طرفه قرار می دهند .اقالم بسته بندی شده از
سمت حوزه ی تمیز در داخل دستگاه قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیند استریل از سمت حوزه ی استریل از دستگاه
خارج می شوند( بیمارستان ایمن – جلد .)9
حداقل وسایل در این منطقه میز کار از جنس استیل ،صندلی ،ذره بین های شیشه ای بزرگ جهت مشاهده و بازرسی
وسایل از نظر تمیزی ،سینک دستشویی برای کارکنان ،خروجی هوای فشرده ،دستگاه سیلر حرارتی و کابینت دردار برای
ذخیره سازی وسایل غیراستریل و لوازم ضروری است.
از اتاق ها و فضاهایی که برای این حوزه پیش بینی می شود ،می توان به فضای آماده سازی و بسته بندی ،اتاق بسته بندی
اقالم پارهه ای ،اتاق سرپرستار بخش ،انبار حوزه ی تمیز ،پیش ورودی حوزه ی تمیز ،فضای پارک ترالی ها اشاره کرد(
بیمارستان ایمن – جلد  .)9در این فضا باید قفسه ایستاده به منظور نگهداری گان ،البسه تمیز و وسایل وجود داشته باشد.
جهت امکان نظافت دوره ای پشت قفسه ها ،به هیچ عنوان بر روی دیوار نصب نشده و با رعایت اصول ایستایی در شرایط
زلزله ،بر روی زمین قرار داشته باشند .پیش بینی روشویی با دو شیر مخلوط در این فضا الزامی است .توصیه می شود
شیرها از نوع اتوماتیک باشند تا تماس دست و انتقال آلودگی به حداقل برسد.
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در این ناحیه وسایل حفاظت فردی شامل دستکش التکس ،کاله و لباس مخصوص ،دستکش مقاوم به حرارت هنگام
کار با اتوکالو و در صورت استفاده از دستگاههای اتیلن اکسید و فرمالدیید ماسک مخصوص گاز است.کارکنان پیش
از ورود به حوزه تمیز ابتدا باید دست خود را شسته و سپس در صورت نیاز روپوش و ماسک مخصوص بپوشند.
حوزه تمیز در مقایسه با حوزه های همجوار ،باید از فشار بیشتر ( مثبت) برخوردار باشد .توصیه می شود این فضا دارای
نور طبیعی با پنجره بدون امکان بازشو باشد.
پیش بینی اتاق مسئول بخش در ناحیه تمیز الزامی است .مسئول بخش از میان کارشناسان پرستاری که دوره های
آموزشی استریلیزاسیون را گذرانده و سابقه فعالیت در اتاق عمل را دارند انتخاب می شود.
با توجه به اینکه اقالم پارهه ای همواره انتش ار پرز در هوا را به دنبال داشته و ممکن است اصول کنترل عفونت را نقض
کند ،پیش بینی اتاق جداگانه برای بازرسی اقالم پارهه ای و بسته بندی پارهه ها الزامی است .در غیر این صورت باید
این کار در فضای جداگانه انجام شده و تهویه هوای محیط باید طوری باشد که امکان انتشار پرز به سمت سایر میزهای
بسته بندی به حداقل برسد.
منطقه قرارگیری دستگاه های استریل کننده :در اطراف دستگاه های استریل کننده باید فضای کافی وجود داشته باشد.
توصیه می شود این فضا به صورت بسته و ابعاد آن بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده تعیین شود .پیش بینی هواکش
در باالی دستگاه های استریل کننده در کاهش دمای فضا بسیار موثر است.
تهویه مطبوع در فضای تمیز باید دارای فیلتر باشد تا گردش هوا با ضریب ایمنی باال در جهت کنترل عفونت صورت
پذیرد.

انبار حوزه تمیز

 :عملکرد اصلی این انبار ،نگهداری وسایل مصرفی و نیمه مصرفی مثل انواع پوشش ها ،کاغذهای

بسته بندی و درزبندی و ...است .وجود این انبار الزامی بوده و امکان ادغام این انبار با انبارهای دیگر بخش وجود نداد.
جهت حفظ کیفیت اقالم نگهداری شده در انبار و برای جلوگیری از تابش نور خورشید ،باید از پیش بینی پنجره در این
فضا اجتناب شود.
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حوزه ی استریل
عملکرد اصلی این حوزه ،تخلیه بسته ها و ست های استریل از دستگاههای استریل کننده و یا دریافت دستی اقالمی که با
دستگاه کم دما استریل شده اند و قرار دادن آنها در قفسه های مربوطه در انبار استریل تا زمان توزیع آنها به بخش های
استفاده کننده ،می باشد .به طور کلی ای ن حوزه وظیفه نگهداری بسته ها و ست های استریل و توزیع آنها را بر عهده دارد
و تحویل و توزیع آنها ،به صورت افقی یا عمودی در این حوزه صورت می گیرد( بیمارستان ایمن – جلد .)9
دسترسی کارکنان بخش استریل مرکزی به حوزه استریل ،تنها به واسطه گذر از حوزه تمیز و پیش ورودی حوزه استریل
صورت پذیرد .در این حوزه تمام بسته های استریل شده پس از خارج شدن از دستگاه استریل دو طرفه ،تا زمان تحویل
آنها به بخش های استفاده کننده ،در قفسه های مربوطه نگهداری می شوند .این حوزه نیز باید به صورت فیزیکی از سایر
حوزه های بخش تفکیک شده باشد.
در این منطقه فقط ابزار یا وسایل استریل و بسته بندی شده وجود خواهد داشت که برای نگهداری آن ها از قفسه های باز
و یا کابینت های بسته استفاده می شود .ورود و خروج افراد به حوزه استریل باید کامال تحت کنترل بوده و محدود به
کارکنان مربوطه و با رعایت ضوابط پوششی مربوطه باشد .افراد متفرقه فقط در شرایط خاص و با اجازه و پوشیدن لباس
مخصوص شامل گان ،کفش و کاله مخصوص حق ورود دارند .حداقل وسایل در این منطقه شامل کابینت یا قفسه،
سینک شستشو برای پرسنل قبل از ورود به این منطقه و محلول هندراب در ورودی است .توصیه می شود این ناحیه
دارای فشار مثبت هوا با  ۱۰بار تعویض هوا در ساعت باشد .این فضا باید از نورپردازی مناسب برخوردار باشد .تهویه
هوای حوزه استریل اهمیت خاصی دارد .تهویه این فضا باید به صورت مصنوعی در نظر گرفته شود .هوا پس از تخلیه
باید به خارج هدایت شده و مجددا پس از فرآیند تصفیه هوا وارد این حوزه نشود.
قسمت اداری بخش استریلیزاسیون به صورت مجزا ولی در مجاورت منطقه عملیاتی می باشد .در این قسمت مستندات
بخش نگهداری می شود.
قسمت پشتیبانی شامل منطقه تعویض لباس و نگهداری وسایل شخصی پرسنل ،محل نگهداری مواد شیمیایی ،شوینده ها
و پا ک کننده ها و تی شویی است .این منطقه باید دارای یک سینک مجزا برای شستشوی وسایل مورد استفاده در نظافت
محیط باشد.
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دیوارها و سقف باید غیرمتخلخل بوده و قابلیت پاک سازی و نظافت دائمی ( حداقل یک بار در روز) داشته و در برابر
آب ،رطوبتو مواد شیمیایی مقاومت کافی داشته باشد.
انبار استریل :فضای انبار استریل اختصاص به نگهداری موقت بسته های استریل مربوط به تمام بخش ها تا زمان توزیع و
تحویل آنها دارد .می توان انبار استریل را به دو بخش انبار استریل اتاق عمل و انبار استریل عمومی تقسیم کرد .تمام
اقالم جراحی نو که به صورت ی کبار مصرف و استریل خریداری می شوند تا زمان توزیع و استفاده ،در انبار استریل
نگهداری شوند.
قفسه های انبار استریل می تواند به صورت بسته یا باز طراحی شوند .در صورت پیش بینی کمدهای بسته ،باید توجه شود
که هیچگونه درزی نداشته و از سطوح متخلخل ساخته نشوند و گردگیری و نظافت سطوح آنها به سهولت امکان پذیر
باشد .در صورت پیش بینی قفسه های باز ،طبقات باید به صورت شبکه های استیل پیش بینی شوند تا عبور هوا از البالی
آنها امکان پذیر باشد .بسته های استریل به هیچ عنوان در جایی غیر از کمدها و قفسه های مربوطه و ترالی های استریل
قرار داده نشوند.
جهت امکان نظافت دوره ای پشت قفسه ها ،این قفسه ها به هیچ عنوان بر روی دیوار نصب نشده و با رعایت اصول
ایستایی در شرایط زلزله ،بر روی زمین قرار داشته باشند .توصیه می شود در فضای انبار استریل پنجره در نظر گرفته نشود
و به هیچ عنوان امکان تابش مستقیم نور خورشید به داخل انبار وجود نداشته باشد.
اهمیت فضای انبار استریل در حدی است که سطح کیفیت هوای آن ،برابر یا بیشتر از سطح کیفیت هوای اتاق عمل در
نظر گرفته شود.
باید توجه نمود کارتن های مقوایی اقالم نو با توجه به اینکه متخلخل بوده و امکان رشد ارگانیسم ها را به دنبال دارد ،به
هیچ عنوان نباید به منظور نگهداری اقالم استریل استفاده شوند.
برنامه منظم شستشو و نظافت انبار باید وجود داشته داشته باشد.
پیش ورودی تحویل اقالم استریل به عنوان یک فیلتر ،ارتباط غیرمستقیم راهروی بیمارستان و حوزه استریل را تامین می
کند .این پیش ورودی در حد فاصل حوزه استریل و راهروی بیمارستان طوری پیش بینی می شود که از راهروی
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بیمارستان ،نماینده بخش ها و از حوزه استریل ،تکنسین مربوطه امکان ورود به آن و ارتباط با یکدیگر به واسطه پنجره
داخلی جهت تحویل اقالم استریل را داشته باشد .توصیه می شود پنجره ارتباطی به صورت کشویی در نظر گرفته شود.

اتاق نظافت:

دسترسی به اتاق نظافت مخصوص حوزه استریل از داخل پیش ورودی این حوزه امکان پذیر است.

توصیه می شود از اقالم یکبار مصرف به منظور نظافت حوزه های تمیز و استریل استفاده شود.
آسانسور استریل تنها اختصاص به انتقال اقالم استریل شده دارد و بهتر است در مجاورت پیش ورودی تحویل استریل
پیش بینی شود.
کنترل و ثبت ابزار و وسایل استریل شده :اطالعات تمام ست ها ،ابزار و وسایلی که وارد مرکز استریل می شوند باید ثبت
گردد تا مقدار وسایل رزرو شد ه مشخص شده و نگهداری و جایگزینی آنها تحت کنترل قرار گیرد .ست های جراحی
باید دارای مختصر نوشته ای در مورد محتویات آن باشند تا سازماندهی ست ها تسهیل گردد .تعداد ابزارها باید قبل و بعد
از هر فرآیند در اتاق عمل شمارش و بررسی شوند .حداقل نیروی انسانی ثابت در بخش استریلیزاسیون شامل یک نفر
پرسنل ماهر در هر ناحیه است (سه نفر) .همچنین باید یک برنامه آموزشی مستمر برای کلیه کارکنان (شامل مفاهیم
میکروبیولوژی ،اصول پاکسازی ،ضدعفونی و استریلیزاسیون ،آماده سازی ،نحوه بارگذاری اتوکالو ،ذخیره سازی
ابزارها ،نحوه جمع آوری وسا یل آلوده از بخش ها و توزیع وسایل استریل شده و هگونگی استفاده از وسایل حفاظت
فردی) تدوین گردد.

شستشوی دست:
شستشوی دست ساده ترین و موثرترین روش در متوقف نمودن انتشار عفونت است .همیشه هنگام ورود به بخش
استریلیزاسیون  ،حلقه ،النگو و دست بند خود را خارج کنید .ناخنها باید کوتاه و بدون هر گونه پوشاننده ای باشند.
دسترسی آسان کارکنان به تسهیالت بهداشت دست بسیار مهم است .سینک اختصاصی برای شستشوی دست باید
نزدیک به تمام نواحی گندزدایی و آماده سازی و در تمام ورودی ها و خروجی ها و در محل استراحت و رختکن
کارکنان وجود د اشته باشد .سینک شستشوی دست نباید برای منظور دیگری استفاده شود .ظرف مایع صابون سالم ،حوله
کاغذی و محلول هندراب با پایه الکلی باید در دسترس باشد .توصیه می شود شیر آب بدون دخالت دست باز و بسته
شود .دستها باید در مواقع زیر با آب و صابون معمولی شستشو شوند:
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-

هن گام ورود یا خروج از بخش (در صورت عدم وجود آلودگی قابل رویت هندراب انجام شود)

-

بعد از تماس با وسایل آلوده (حتی اگر دستکش پوشیده باشید)

-

قبل و بعد از آماده سازی وسایل(در صورت عدم وجود آلودگی قابل رویت هندراب انجام شود)

-

قبل و بعد از خوردن و آشامیدن(در صورت عدم وجود آلودگی قابل رویت هندراب انجام شود)

-

قبل و بعد از استفاده از توالت

-

بعد از خارج کردن دستکش(در صورت عدم وجود آلودگی قابل رویت هندراب انجام شود)

-

هنگام عبور از یک منطقه و ورود به منطقه دیگر بخش استریلیزاسیون(در صورت عدم وجود آلودگی قابل
رویت هندراب انجام شود)

-

حتی االمکان از شیرآالتی که بدون دخالت دست باز و بسته می شود استفاده شود.

(راهنمای شستشوی دست در مراقبت از بیماران مربوط به سال  1۳۹۲بطور کامل مطالعه و اجرا شود).

فرآیندهای شستشو و ضدعفونی:
هر وسیله استفاده شده باید قبل از فرآیند ضدعفونی یا استریلیزاسیون ،پاکسازی شود .پاکسازی ،شرط اصلی استفاده
مجدد از وسایل پزشکی آلوده بوده و هرگز بدون انجام پاکسازی به صورت کامل فرایند استریلیزاسیون موفقیت آمیز
نخواهد بود.
فرایند پاکسازی شامل هند مرحله است:
 -۱دریافت ابزار و وسایل از واحدهای بیمارستانی :این کار باید در ناحیه کثیف یا منطقه قرمز انجام شود .ابزار از طریق
پنجره مخصوص این کار با رعایت اصول احتیاطات استاندارد و پوشیدن وسایل حفاظت فردی انجام می شود .پرسنل
باید احتیاط کنند هیزی زمین نیفتد.
 -2دسته بندی :دسته بندی ابزار و وسایل به فلزی ،پلی اتیلن ،الستیک ،پالستیک و شیشه انجام می شود.
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 -3پیش شستشو ،خیساندن و شستشوی ابزار :این مرحله اصلی ترین قسمت پاکسازی وسایل است .قبل از انجام
ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و ابزار ،شستشوی آنها با آب و یک ماده شوینده (دترجنت) یا محصوالت آنزیمی (
مثل پروتئاز ،لیپاز و آمیالز) و ساییدن با یک برس ضروری است .حضور مواد آلی به شکل سرم ،خون ،هرک ،مواد
مدفوعی یا روغنی می توانند در فعالیت ضد میکروبی ضدعفونی کننده ها مداخله و اثر آنها را کم کنند .این فرایند
بوسیله غوطه ور نمودن وسایل در یک ظرف محتوی شوینده آنزیمی و مجهز به صافی انجام می شود.
-

غوطه وری باید بالفاصله بعد از استفاده از ابزار انجام شود تا ترشحات روی ابزار خشک نشوند .وسایلی که
از هند قطعه تشکیل شده اند باید قبل از غوطه وری کامال از هم جدا شوند .غلظت شوینده ،مدت زمان
غوطه وری و درجه حرارت آب بستگی به توصیه کارخانه سازنده شوینده آنزیمی دارد.

-

از سالین برای خیس کردن ابزار استفاده نکنید هون سالین به برخی از وسایل پزشکی آسیب می رساند.

-

به وسیله برس نرم غیر فلزی تمام سطوح ابزار را به صورت مکانیکی شستشو دهید .برس کشیدن باید زیر
سطح آب انجام شود تا از تولید آئروسل که حاوی میکروارگانیسم بوده و برای اپراتور فوق العاده
خطرناک است به حداقل برسد.

-

استفاده از دستگاه اولتراسونیک برای شستشوی ابزار بحرانی و نیمه بحرانی که دارای اتصاالت ،شیار و
لومن هستند قویا توصیه شده است .در غیر این صورت باید از برس هایی با سایزهای مختلف جهت
پاکسازی بخش های دور از دسترس استفاده کرد .در صورت وجود دستگاه اولتراسونیک باید روزانه
محلول آن تعویض شود ( یا بیشتر در صورت نیاز).

-

هرگز برای مالش و شستشوی وسایل از پودرهای پاک کننده خانگی ،سمباده ،سیم ظرفشویی اسفنج های
فلزی و برس های سیمی استفاده نکنید زیرا باعث آسیب رسیدن ،خط افتادن و افزایش احتمال خوردگی
ابزار می شود.

-

وسایل را در کف ظرف فلزی یا پالستیک سوراخ دار قرارداده و در ظرف حاوی مواد شوینده آنزیم دار
فرو ببرید ،طوری که وسایل سنگین تر کف ظرف قرار گیرند.

-

وجود دو سینک برای شستشو و ضدعفونی ابزار توصیه می شود .سینک ناحیه شستشو باید عمق کافی
داشته باشد و هرگز سرریز نشود .ارتفاع سینک مناسب با قد متوسط کاربران باشد تا آنها مجبور به خم
کردن و یا کشیدن اندامها نشوند .سینک باید مجهز به آب پرفشار برای شستشوی ابزار لومن دار باشد.

-

برای شستشوی قیچی آنرا باز نمایید .داخل قیچی و قسمت های دندانه دار را به دقت برس بکشید.
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-

شستشو با مایع ( مانند عبور دادن مایعات تحت فشار) برای زدودن آلودگی در کانالهای داخلی دستگاهها
ضروری است.

-

در ابزارهای دارای لومن ،مفصل و شیار احتمال تجمع آلودگی یا مواد آلی وجود دارد .در صورت عدم
وجود دستگاه اولتراسونیک ،داخل ابزارهای لوله ای شکل و تو خالی (لومن دار) را با یک سرنگ  6۰سی
سی از مواد شوینده پر کنید.

-

وسایل را با آب فراوان آبکشی کنید تا اثری از مواد شوینده روی ابزار نماند.

-

توصیه می شود از آب مقطر یا آب بدون مواد معدنی برای پاکسازی وسایل و ابزار ( در مرحله آبکشی
نهایی) استفاده شود تا رسوب کلسیم روی آنها تشکیل نشود.

-

بعد از آبکشی نهایی ابزار را با پارهه تمیز بدون پرز خشک کنید.

-

پس از آبکشی کامل وسایل با آب ،توصیه می شود کلیه وسایل به خصوص آن هایی که لوله ای شکل،
توخالی و شیار دار هستند را به وسیله الکل آبکشی کنید .هدف از انجام این کار افزایش سرعت خشک
شدن وسایل است.

-

از شستشو و ضدعفونی وسایل یکبار مصرف مثل دستکش و کاتترهای مختلف جدا خودداری کنید.

-

اگر برای شستشوی ابزار از ماشین های اتوماتیک استفاده می کنید ،در هینش ابزار دقت کنید .قطعات
وسایل را کامال از هم باز نمایید.

-4

خشک کردن وسایل و ابزار شسته شده مرحله بسیار مهمی از فرآیند پاکسازی است .خشک کردن وسایل
بالفاصله بعد از آبکشی از آلودگی مجدد آنها ،رقیق شدن تدریجی محلول ضدعفونی کننده و در نتیجه
کاهش اثربخشی آن جلوگیری می کند .خشک کردن دستی بوسیله یک تکه پارهه یا هوای فشرده انجام
می شود .جنس پارهه مورد استفاده باید از الیاف نرم و با خاصیت جذب آب باشد .دقت کنید که فیبر یا
پرز پارهه رو ی سطح ابزار نماند .لومن ها را با استفاده از دستگاه هوای فشرده دارای فیلتر هپا خشک کنید.
برای تنظیم فشار هوا از یک رگوالتور استفاده کنید .ابزارهای استیل را بالفاصله بعد از آبکشی خشک
کنید تا لکه آب روی آنها باقی نماند.
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 -5روغن کاری (روان کردن) :پس از پاکسازی اتصاالت وسایل خشک شده و کار کردن با آنها سخت می
شود .با روغن کاری مفاصل ابزارها بعد از پاکسازی و قبل از استریلیزاسیون می توان این مشکل را حل
کرد .محلول مورد استفاده برای روان کردن ابزار باید محلول در آب بوده و خاص استریلیزاسیون باشد.
استفاده از روغن های سیل یکونی و معدنی به دلیل این که مانع نفوذ کامل ماده استریل کننده می شوند به
هیچ وجه مجاز نیست.روان کننده هایی با ماده موثره ضد اکسیداسیون موجود است که برای جلوگیری از
الکترولیز لبه ابزارها مفید است .استفاده از مواد روان کننده اولین مرحله از نگهداری ابزار است.
-6

معتبرسازی فرایند پاکسازی :در معتبرسازی فرایند پاکسازی ارزیابی پروتکل پاکسازی (مشاهده و استفاده
از هک لیست) بسیار مهم است .قسمت مهمی از این ارزیابی بازدید هشمی ابزار با استفاده از ذره بین شیشه
ای است .تجهیز ناحیه کثیف به آب پرفشار قسمت مهم دیگری از معتبرسازی فرایند پاکسازی است .بدون
این تجهیزات دستیابی به پاکسازی مطمئن و بهینه میسر نخواهد بود .عالوه بر این روش ها ،روش های
کنترل شیمیایی نیز وجود دارد که شامل دو نوع تست است:

-

تست آلودگی قابل مشاهده :در این تست از یک معرف پودری استفاده می شود که وقتی با آب مخلوط
شود ،وجود خون را مشخص می کند .این معرف باقیمانده احتمالی مواد آلی را نشان می دهد .برای تست
خون و پروتئین روی ابزار شستشو شده می توان از اندیکاتورهای مخصوص هم استفاده کرد .با سواپ
اندیکاتور روی سطحی که تصور می کنید خوب شسته نشده بکشید و سواپ را در محلول اندیکاتور وارد
نمایید .در صورت تغییر رنگ محلول اندیکاتور وجود خون یا پروتئین مشخص می گردد که نشاندهنده
عدم شستشوی صحیح است.

-

معتبر سازی کارکرد ابزار :وسایل مانند قیچی باید راحت باز و بسته شوند .شکستگی ،ترک ،پارگی و
خوردگی و جرم روی وسایل شیشه ای ،پارهه ای و فلزی وجود ندارد .پرز و کرک روی سطح وسایل
وجود ندارد .قطعات وسایل با هم مطابقت دارند .ابزاری که کارکرد مناسب ندارند باید جدا شده و در
کوتاه ترین زمان ممکن جایگزین گردند.

-

از نکات قابل توجه در ناحیه پاکسازی:

-

در صورتی که محلولهای مورد استفاده آلودگی قابل رویت دارند دور ریخته شوند.

-

محلول ابتدا با آب رقیق شده و سپس در مجرای فاضالب ریخته شود.

-

محلولهای شوینده آنزیمی و ضدعفونی کننده ها محرک پوست و هشم بوده و تنفس آنها خطرناک است،
لذا استفاده از وسایل حفاظت فردی ضروری می باشد .همچنین وجود امکانات تهویه مناسب در این
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محیطها بسیار مهم است .محلولها نباید در معرض گرمای باالی  4۰درجه سانتیگراد قرار گیرند .تاریخ
انقضاء محلول را روزانه کنترل کنید.
-

استفاده از وسایل شستشوی یکبار مصرف توصیه شده است .در غیر این صورت وسایل و برس های مورد
استفاده در پاکسازی ابزار باید پس از ا ستفاده و در پایان روز ضدعفونی شوند .برای این کار می توان از
محلول هیپوکلریت سدیم با غلظت  ۱:۱۰به مدت  ۱5دقیقه استفاده کرد.

-

کارکنان بخش استریلیزاسیون باید بر علیه هپاتیت  Bواکسینه شوند.

پاکسازی مکانیکی:
بعضی از مراکز پاکسازی را با استفاده از ماشین انجام می دهند .دستگاه شستشو باید در بهترین وضعیت از نظر
بهداشتی باشد تا بتواند استانداردهای پاکسازی مربوط به هر وسیله را برآورده سازد .گاهی در دستگاهها بیوفیلم
تشکیل می شود که خود ناقل میکروارگانیسم بوده ،باعث آلودگی وسایل شسته شده می شود .استفاده از این
دستگاه ها از ایجاد بریدگی یا خراش در پوست بدن پرسنل جلوگیری کرده و مشکل پاشیدن آب حاصل از
شستشو به محیط دیگر وجود ندارد .در صورت استفاده از دستگاههای شوینده ،ضدعفونی کننده یا اولتراسونیک،
دستورالعملهای سازنده دستگاه در خصوص نحوه نصب و استفاده باید کامال اجرا شود.

ضد عفونی کردن:
-

در فرآیند ضد عفونی کردن ابزار و وسایل پزشکی اولین اصل ،پیشگیری از آسیب ناشی از تنفس بخارات
محلولهای ضد عفونی کننده است .اتاق باید دارای دستگاه تهویه قوی و مناسب باشد .جایگاه کار با وسعت
مناسب و دو عدد سینک برای شستشو و آب کشی نیز از ضروریات منطقه پاکسازی و ضدعفونی است.
استفاده از ماسک ،دستکش وگان هنگام ضد عفونی ابزار ضروری است.

-

پس از پاکسازی کامل و خشک کردن ،ابزارها را در ظرف حاوی محلول ضدعفونی کننده سطح
متوسط غوطه ور نموده و پس از گذشت زمان الزم طبق توصیه کارخانه سازنده آنها را از ظرف خارج و
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کامال آبکشی کنید .در صورتی که بیمار مورد شناخته شده هپاتیت  Bیا  Cو یا مشکوک به این موارد
است ،حتما محلول سطح باال برای غوطه وری ابزار استفاده شود.
-

محلول ضدعفونی کننده باید در یک ظرف دردار ریخته شده و اطالعات مربوط به تاریخ تهیه و تاریخ
انقضاء محلول به طور واضح و خوانا روی آن نوشته شود.

-

سرپرستاران و سوپروایزران خود باید نسبت به نوع محلول ضدعفونی کننده مصرفی و نحوه رقیق سازی آن
کامال مطلع بوده تا بتوانند بر عملکرد کارکنان نظارت دقیق داشته باشند.

-

با توجه به حساسیت محلولهای ضدعفونی کننده به نور ،آنرا در ظرف کدر نگهداری یا ظرف را دور از
نور قرار دهید.

-

در صورتی که رنگ محلول عوض شده یا ته ظرف ترشحات و بافت ته نشین شده آنرا دور بریزید .دمای
محلول نباید کمتر از حداقل دمای توصیه شده توسط کارخانه سازنده باشد.

-

در سال  ۱968آقای " ارل اسپالدینگ" نخستین معیارهای ضدعفونی را ایجاد و ابزارهای بیمارستانی را به
سه دسته تقسیم کرد:

-

ابزار بحرانی :ابزاری که با حفرات یا بافت های استریل بدن در تماس هستند .این ابزار باید همیشه به
صورت استریل استفاده شوند .از جمله این ابزارها ابزار جراحی ،پروپ های قلبی ،کاتترها و پروتزها هستند.

-

ابزار نیمه بحرانی :ابزاری که در تماس با غشاء مخاطی ،تناسلی ،مجاری ادراری و پوست آسیب دیده می
باشند .این ابزار باید استریل بوده و یا حداقل ضدعفونی سطح باال برای آنها انجام شود ( روش ترجیحی
برای فرآیند نهایی این ابزار ،استریلیزاسیون است) .از جمله این ابزارها وسایل کمک تنفسی ،ابزار بیهوشی
و آندوسکوپی است.

-

ابزار غیر بحرانی :ابزاری هستند که با پوست سالم تماس دارند .این ابزار باید تمیز و خشک استفاده شوند.
البته در بعضی مواقع ضدعفونی سطح متوسط یا سطح پایین هم الزم می شود .از جمله این ابزارها
فشارسنج ،انکوباتور ،تشک و مبل است.

-

ضدعفونی یک فرایند شیمیایی یا فیزیکی جهت از بین بردن میکروارگانیسم های رویشی (استافیلوکوک
اورئوس ،انتروباکتر و )....از روی اشیاء بی جان است در حالی که ممکن است اسپور باکتری ها بطور کامل
از بین نروند.

-

مرحله دوم پاکسازی ابزار و وسایل ،بعد از شستشو ضدعفونی کردن است .همچنین هر ابزار نیمه بحرانی
که نمی توان آن ها را استریل نمود باید طبق پروتکل های معتبر باید ضدعفونی شود.
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-

سطح بندی ضدعفونی:

-

ضدعفونی سطح باال ( :) High Level Disinfectionدر این سطح از محلولهای شیمیایی تمامی
میکروارگانیسم ها شامل باکتریهای رویشی ،ویروس های بدون پوشش و دارای پوشش ،قارچ و
مایکوباکتری را نابود می کند اما تمام اسپورها را از بین نمی برند .از جمله این محلولها گلوتارالدهید،
پر استیک اسید ،هیدروژن پراکساید و فرمالدهید است .این محلولها برای وسایل طبی نیمه بحرانی استفاده
می شوند.

-

ضدعفونی سطح متوسط(  :) Intermediate Level Disinfectionدر این سطح از مواد شیمیایی
استفاده می شود که باکتری های رویشی و برخی اسپورهای باکتری ها را نابود می کند .از جمله این
محلولها فنول ها و هیپوکلریت سدیم است.

-

ضدعفونی سطح پایین( :) Low Level Disinfectionدر این سطح از مواد شیمیایی استفاده می شود
که باکتری های رویشی ،بعضی قارچ ها و ویروس های پوشش دار را در دوره زمانی کوتاه ( کمتر از ۱۰
دقیقه) را نابود می کند .ا ز جمله این محلولها آمونیوم های ههار ظرفیتی ،فنولیک ها و هیپوکلریت سدیم
رقیق شده است.

-

استفاده از محلولهای شیمیایی با کاربردهای مختلف در تمام دنیا از اصولی تبعیت می کند تا حتی االمکان
برای افراد استفاده کننده ایمن باشند .از جمله این اصول ایمنی این است که ظرف حاوی محلول  ،هه رقیق
شده وهه رقیق نشده دارای برهسب مشخصات باشد .این مشخصات شامل :نام محلول ،تاریخ رقیق سازی،
تاریخ انقضاء ،تعیین نوع وسایل داخل محلول ،غلظت محلول ،زمان الزم برای غوطه وری ،دمای خاص
محلول و نام شخص رقیق کننده است .نکته مهم دیگر این است که راهنمایی شامل رعایت نکات ایمنی در
برخورد با محلول مورد استفاده و اقدامات الزم در صورت مسمومیت کارکنان با بخار محلول یا پاشیده
شدن آن به صورت و هشم ایشان تهیه شده و در دسترس باشد.

روش های ضدعفونی شیمیایی:
-

این روش رایج ترین روش ضدعفونی در بیمارستانها است.
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-

راهنمای کلی برای استفاده از ضدعفونی کننده های سطح باال این است که این محلولها باید دارای مجوز
رسمی از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت باشند.

الف  -الکل ها:
-

الکل ها مواد ضد عفونی سطح پایین تا متوسط هستند که می توانند باکتری ها ( از جمله باکتری عامل
سل) ،قارهها و ویروسها را از بین ببرند اما روی اسپور باکتریها اثر ندارند.

-

الکل ها برای ضد عفونی وسایل جراحی مناسب نیستند ،اما برای ضد عفونی تومومترهای دهانی و رکتال،
قیچی های بخش و گوشی های پزشکی ،درب ویالهای دارو ،سطوح ونتیالتورها و تجهیزات استفاده می
شوند.

-

ال کل ها به سرعت تبخیر می شوند بنابراین جهت افزایش زمان مواجهه باید وسایل را در الکل غوطه ور
کرد.

ب – ترکیبات کلردار:
-

رایج ترین محلول کلردار مورد استفاده برای ضد عفونی سازی ،محلول آبی  %6/۱5 - %5/25هیپوکلریت
سدیم یا سفید کننده خانگی است .این محصول دارای طیف وسیعی از فعالیت ضد میکروبی است ،بقایای
سمی بعد از استفاده بر جای نمی گذارد ،ارزان قیمت و سریع العمل است ،ارگانیسم های خشک و فیکس
شده و بیو فیلم ها را از سطوح می زداید .از جمله عوارض جانبی استفاده از آن التهاب قرنیه ،سوزش معده
و حلق است .هیپوکلریت ها در غلظ ت های باال باعث خوردگی فلز می شوند و برای ضد عفونی ابزار فلزی
مناسب نیستند .همچنین در حضور مواد آلی از جمله خون غیر فعال می شود .ترکیب هیپوکلریت با
فرمالدئید ایجاد مواد کارسینوژن می کند .همچنین ترکیب هیپوکلریت غلیظ و آب داغ هم ایجاد مواد
کارسینوژن می کند.

-

هیپوکلریت ها در مراکز درمانی معموال برای ضد عفونی کف زمین و روی پیشخوانها استفاده می شوند.
رقت  ۱:۱۰و  ۱:۱۰۰سفید کننده های خانگی به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده تایید شده برای
گندزدایی لکه های خون پیشنهاد می شود.

-
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ج – فرمالدئید:
-

فرمالدئید به دو شکل گازی و مایع به عنوان یک ضد عفونی کننده قوی و استریل کننده شناخته شده است.
محلول بر پایه آب آن فرمالین نامیده می شود .فرمالدئید ماده ای تحریک کننده و کارسینوژن است و
امروزه استفاده از آن حتی در غلظت های پایین محدود شده است.

د -گلوتارالدئید:
-

محلولهای آبی گلوتارال دئید اسیدی بوده و در این حالت کشنده اسپور نیستند .در صورت ترکیب با عوامل
الکیله کننده فعال ،گلوتارالدئید قلیایی شده و خاصیت اسپور کشی آن بروز می کند .در این صورت
محلول گلوتارالدئید نیمه عمر  ۱4روزه دارد .در غلظت های  %2به مدت  ۱۰ساعت تماس به عنوان استریل
ک ننده استفاده می شود .این محلول با خاصیت میکروب کشی عالی ،اثر خورندگی بر تجهیزات
آندوسکوپی ،وسایل کائوهویی یا پالستیکی ندارد.

-

گلوتارالدئید یک ضد عفونی کننده سطح باال و رایج برای وسایل پزشکی مانند آندوسکوپ ها ،لوله های
دستگاه اسپیرومتری ،دستگاههای دیالیز ،وسایل بیهوشی و تنفس مصنوعی است.

-

از این محلول برای تمیز کردن سطوح غیر حیاتی نباید استفاده کرد هون سمی و گرانقیمت است.

-

در صورتی که ابزار بعد از شستشو با دترجنت و آب کشی بطور کامل خشک نشوند محلول آماده شده
رقیق شده و اثر آن کاهش می یابد.

-

تماس با محلول گلوتارا لدئید برای انسان عوارض ناخواسته دارد .استفاده از این محلول در فضای بدون
تهویه ،استفاده از مخازن روباز برای غوطه وری ابزار ،پاشیدن محلول بر روی سطوح و عدم استفاده از
وسایل حفاظت فردی می تواند باعث ایجاد عوارضی همچون :تحریک پوست ،تحریک غشاء محیطی،
تشدید بیما ری های ریوی شود .جهت پایش میزان مواجهه افراد با این محلول تکنیک هایی وجود دارد که
می توان در مراکز درمانی استفاده کرد.

ه  -یدوفورها:
-

یدوفورها قدرت ضد عفونی ضعیف تا متوسط دارند و هیچ ماده ضد عفونی کننده سطح باالیی با پایه ماده
فعال اصلی ید به بازار عرضه نشده است.
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-

شناخته شده ترین و پر مصرف ترین یدوفور ،پوویدین آیوداین است.

-

محلول پوویدین آیوداین با رقت  ۱:۱۰۰اثر کشندگی سریعتری نسبت به محلول غلیظ آن دارد.

-

از ترکیبات ید نباید برای کاتترهای سیلیکونی استفاده کرد .یدوفورها همچنین برای ضد عفونی سطوح
سخت مناسب نیستند.

فرآیند بسته بندی:
پس از پاکسازی کامل و خشک شدن ،ابزار و وسایل از طریق پنجره به منطقه تمیز تحویل داده می شوند .قبل از
شروع به کار پرسنل باید دست های خود را با تکنیک صحیح بشویند .میز کار باید بهداشتی و تمیز بوده و بدون
درز و شکاف باشد .به طور کلی هدف از بسته بندی وسایل حفظ آنها و جلوگیری از آلودگی است .بسته بندی
باید طوری باشد که تا زمان باز شدن و استفاده ،به صورت استریل حفظ گردد .بسته بندی باید به گونه ای باشد که
مانع فرایند استریلیزاسیون نشده و عامل استریل کننده (بخار یا گاز) بتواند از بسته بندی عبور کند .باز کردن بسته
بندی باید به راحتی انجام شده و برداشتن وسایل از داخل آن بدون آلوده شدن محتویات امکان پذیر باشد.
جنس مواد مورد استف اده در بسته بندی :جنس مواد بسته بندی باید با استانداردهای ملی و بین المللی و روش
استریلیزاسیون سازگار بوده و شرایط زیر را دارا باشد:
-

مانع مناسبی در برابر عوامل بیولوژیک بوده و حامل یا ناقل باکتری نباشد.

-

با دوام باشد.

-

یکپارهه ،سالم و بدون سوراخ و پارگی باشد.

-

نسبت به رطوبت ،پارگی و سایش مقاوم باشد.

-

عاری از مواد سمی و لکه باشد و کمترین پرز یا فیبر از خود آزاد نکند .میزان پرزهای بسیار ریز ( در حد
میکرون) در محل جراحی باید به حداقل برسد زیرا پرز خود به صورت ناقل میکروارگانیسم عمل می کند.
همچنین بافتهای بدن به پرز به عنوان یک جسم خارجی واکنش نشان می دهند.

-

با وسایل و عامل استریل کننده واکنش ندهد.

][103

-

عامل استریل کننده (گاز یا بخار) به راحتی به داخل بسته بندی نفوذ کند .قسمت کاغذی وی پک ها،
کاغذ کرپ و کاغذ های صنعتی و بافته نشده معموال نفوذپذیری خوبی دارند در حالی که کاغذ گرافت به
خوبی بخار و گاز را عبور نمی دهد.

-

حتی االمکان نسبت به آب نفوذناپذیر (ضد آب) باشد.

-

حتی االمکان پس از فرآیند استریل سازی ،با بسته شدن کامل منافذ ،اجازه ورود هوا به داخل بسته را ندهد.

-

فقط از موادی برای بسته بندی استفاده شود که برای همین منظور تولید شده باشند .پوشش باید دارای رتبه
طبی باشد یعنی مجوز استفاده در مقاصد پزشکی را دارا باشد.

-

پارهه منسوج :این روش از قدیمی ترین روش های بسته بندی محسوب می شود .از معایب اصلی آن پایین
آمدن کیفیت پس از هند بار استفاده ،نفوذپذیری در برابر آب ،هربی ،هوا و گرد و غبار است .بهترین
پارهه برای بسته بندی پارهه ساخته شده از کتان یا ترکیب کتان-پلی استر است .پارهه معموال برای بسته
بندی های بزرگ و سنگین استفاده می شوند .بعد از هر بار استریل کردن باید پارهه شستشو شود .اگر
پارهه دهار پارگی و سوراخ شدگی شد آنرا دور بیندازید .پارهه ها را باید به صورت دو الیه در بسته
بندی استفاده کرد .هر هه بافت پارهه متراکم تر باشد برای بسته بندی مناسب تر است .شستشوی مداوم
پارهه منجر به کاهش خاصیت محافظتی آن می گردد .هرگز پارهه را رفو نکنید .در نظر داشته باشید که
پارهه ضد آب نیست و باید حداک ثر احتیاط الزم برای اجتناب از رطوبت اعمال گردد .در صورتی که از
پارهه های جدید برای بسته بندی استفاده می شود بهتر است یک شستشوی اولیه برای افزایش میزان
نفوذپذیری به بخار انجام شود.

-

پارهه های غیرمنسوج :این پارهه ها ترکیبی از سلولز و الیاف مصنوعی و یا  ۱۰۰درصد الیاف مصنوعی
هستند که به روش های نوین بافته شده اند .این پوشش ها یکبار مصرف هستند و قابل شستشو نمی باشند.
در برابر مایعات مقاوم بوده و نفوذپذیری خوبی در برابر بخار و گاز دارند اما کمی دیر خشک می شوند.

-

قسمت کاغذی وی پک :از سلولز ساخته شده و دارای تخلخل کنترل شده و ضد آب است .مقاومت
مکانیکی باالیی دارد و دارای منافذ کمتر از  ۰/3میکرون است .این به آن معنا است که در صورت
نگهداری در شرایط مناسب ،حفاظ ضد میکروبی مناسبی دارد .همچنین پرز از خود آزاد نمی کند .توصیه
شده که از بسته بندی دو الیه استفاده شود .باید توجه شود که نمی توان از این نوع کاغذ دو مرتبه استفاده
کرد.
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-

کاغذ کرپ دارای رتبه جراحی(  :) surgical gradeاز خمیر سلولز ساخته شده اند .منافذی با اندازه ۰/۱
میکرون دارند .انعطاف پذیر بوده و مقاومت خوبی دارند و برای بسته بندی های بزرگ هم استفاده می
شوند .قابل استفاده مجدد نیستند.

-

کاغذهای ترکیبی (رول یا وی پک) :این پوشش ها ترکیبی از کاغذهای دارای رتبه طبی و پلیمرهای
شفاف هستند .این الیه شفاف اجازه می دهد اقالم داخل بسته دیده شوند .این پوشش ها مقاوم بوده و سر
آنها بوسیله دستگاه سیلر بسته می شوند .اندیکاتور شیمیایی هم در آنها تعبیه شده است .این پوشش برای
استریلیزاسیون به روش اتوکالو و گاز اتیلن اکساید سازگار است .لبه های کیسه های کاغذی باید دو بار تا
خورده و سپس با نوار هسب به صورت عمودی بسته شود .همیشه  3/4ظرفیت این بسته ها را از ابزار پر
کنید .همیشه قسمت پلیمری بس ته ها در مقابل هم باشند تا جریان تعویض بخار یا گاز از طریق قسمت
کاغذی بسته صورت بگیرد.

-

ظروف سخت :ظروف سخت بدون فیلتر از جنس فوالد زنگ نزن بوده و فقط برای دستگاه فور (گرمای
خشک) مناسب هستند .بعضی ظروف سخت بدون فیلتر منفذدار بوده و با بسته بندی خارجی قابل استفاده
در اتوکالو هستند .اما ظروف سخت فیلتردار را می توان بدون بسته بندی خارجی نیز داخل اتوکالو
گذاشت .ظروف پلیمری شفاف هستند و داخل آنها را می توان دید .این ظروف سدهای خوبی در برابر
میکروارگانیسم و گردوغبار هستند .برای بستن جعبه های پالستیکی یا فلزی نباید از نوار هسب استفاده
کرد.

-

بستن درب بسته ها :برای بستن بسته ها نباید از گیره ،سنجاق یا هر هیز دیگر استفاده کرد زیرا این گونه
وسایل باعث سوراخ شدن یا پاره شدن بسته می شوند .استفاده از نوارهسب و نخ های پنبه ای و ریسمان
مجاز است .نوشته روی برهسب باید واضح ،روشن و برای کاربر قابل فهم باشد.برهسب زنی به صورت
دستی یا ماشینی انجام می شود .جوهر نوشته ها نباید روی محتوی بسته رسوب کند .نوشته ها باید حاوی نام
وسیله ،تاریخ استریل شدن و تاریخ انقضاء ،نام مسئول بارگذاری بسته ،شماره دستگاه اتوکالو و شماره
سیکل مربوطه باشد  .این نوشته ها به ما کمک می کند که اگر یک مشکل تکنیکی یا آلودگی در وسایل
رخ دهد به راحتی بسته ها را ردیابی کنیم .وزن بسته های داخل اتوکالو از  4-7/5کیلوگرم تجاوز نکند (
تا  5/5کیلوگرم برای کاغذ کرپ و تا  7/5کیلوگرم برای پارهه غیرمنسوج) .ابعاد استاندارد بسته ها
حداکثر  48*28*28*28سانتی متر است .برای گرمای خشک بسته ها نباید حاوی بیش از  3۰قطعه باشند.
روش گرمای خشک برای ظروف آلومینیوم توصیه نمی شود زیرا در درجات باال این ظروف از خود
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آلومینیوم منتشر می کنند .همیشه بسته های استریل را به آرامی باز کنید تا پوشش بسته بندی پرز از خود
منتشر نکند.
-

جهت ارزیابی بسته ها باید به این نکات توجه نمود :سالم بودن الیه های خارجی بسته – دوخت صحیح یا
پلمب بودن بسته – برهسب صحیح – استفاده صحیح از اندیکاتور شیمیایی – تاریخ انقضاء بسته.

-

استفاده از روزنامه یا کاغذهای طراحی یا گرافت ،پوشش های ساخته شده از مواد بازیافتی و ظروف
استوانه ای فلزی و شیشه ای برای بسته بندی ممنوع است.

بارگذاری صحیح دستگاه استریل کننده:
برای اجرای صحیح روند استریلیزاسیون باید موارد زیر را رعایت نمود:
-

محفظه دستگاه باید کامال تمیز باشد .پرزها و رسوبات را از روی سبد و توری دستگاه با برس تمیز کنید تا
بخار به راحتی عبور کند .گاری حامل سبد باید کامال تمیز شود.

-

هیدمان بار باید به گونه ای باشد که عامل استریل کننده در داخل محفظه به راحتی بین بسته ها گردش
نماید .بسته ها را روی هم قرار ندهید .آنها را به پهلو بگذارید .سینی های ابزار را به پهلو طوری قرار دهید
که از قسمت طول روی قفسه قرار گیرند.

-

هر بسته باید از بسته های مجاور فاصله داشته و نباید با دیوارها ،کف و سقف دستگاه در تماس باشند .بین
سقف محفظه و باالترین قسمت بار  7/5سانتی متر فاصله باشد.

-

هرگز بسته ها را کف محفظه قرار ندهید.

-

بسته های داخل دستگاه در هر سیکل باید ترجیحا از یک جنس باشند و نباید بیش از  %8۰ظرفیت کل
دستگاه بارگیری شود.

-

برای بارگذاری بسته های وی پک قسمت های شفاف روبروی هم و قسمت های کاغذی هم روبروی هم
قرار گیرند.

-

ابزار متخلخل طوری در بسته ها قرار گیرند که بخار ناشی از میعان در آنها باقی نماند.

-

اشیاء سنگین طوری قرار گیرند که به اشیاء سبک آسیب نزنند.

-

نوک اشیاء تیز پوشانده شود.
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فرآیند توزیع اقالم استریل
در صورتی که ارتباط بین بخش استریل مرکزی و اتاق عمل افقی باشد ،توزیع اقالم استریل از طریق پنجره
ارتباطی بین انبارهای استریل این دو بخش انجام می شود .اما هنانچه ارتباط بین این دو بخش به صورت عمودی
در نظر گرفته شده باشد ،بایستی در حوزه ی استریل بخش استریل مرکزی ،یک آسانسور اختصاصی برای اقالم
استریل در نظر گرفته و ابزار به صورت مستقیم به انبار استریل اتاق عمل تحویل داده شوند( بیمارستان ایمن –
جلد .)9
توزیع اقالم استریل به سایر بخش ها به این صورت است که کارکنان مربوطه ی بخش های استفاده کننده به اتاق
تحویل اقالم استریل بخش استریل مرکزی مراجعه و پس از دریافت اقالم مورد نیاز ،به بخش مربوطه منتقل می
نمایند( بیمارستان ایمن – جلد .)9

سیستم ردیابی اقالم ،لوازم و تجهیزات
جهت شناسایی اقالم ارسال شده به بخش های استفاده کننده ،اطالعات مربوط به فرآیند استریل و مشخصات
کاربر بر روی بسته ها و پک های استریل درج می شود که در صورت برخورداری از سیستم های نوین ،این
اطالعات و مشخصات به صورت بارکد بر روی بسته ها ،پک ها و یا اقالم درج می شود .ارزیابی کامپیوتری
بسیار آسان تر ،سریع تر و دقیق تر از شمارش و کنترل موجودی به صورت دستی می باشد( بیمارستان ایمن –
جلد .)9

استریلیزاسیون:
-

استریلیزاسیون فرآیندی است که طی آن همه میکروارگانیسم های موجود در سطح یک جسم جامد یا مایع
از بین می رود.

-

در صورتی که عمل پاکسازی قبل از فرایند استریلیزاسیون انجام نشده باشد ،استریل بودن وسایل پزشکی را
نمی توان تضمین کرد هرا که هدف ما تامین وسایل استریل جهت حفظ ایمنی بیمار است.

-

بخار آب اشباع شده روی سطح وسایل اثر می کند به همین دلیل است که وسایل باید طوری قرار گیرند
که از تماس تمام اجزاء آن با بخار اطمینان وجود داشته باشد مثال قیچی ها باید باز گذاشته شوند.

][107

استریلیزاسیون با بخار آب از پرکاربردترین و قابل اعتمادترین روش است .این روش غیر سمی ،ارزان و سریع
است و نفوذ خوبی دارد .دو نوع اصلی اتوکالو ،نوع تخلیه تحت جاذبه ( گراویتی) و اتوکالو تحت خال است.
در دستگاههای گراویتی بخار از باال یا کناره های محفظه استریل وارد شده و هون سبک تر از هوا است ،هوا از
ته محفظه و به کمک نیروی جاذبه از طریق دریچه تخلیه بیرون رانده می شود .اتوکالوهای تحت جاذبه معموال
برای آماده سازی محیط های آزمایشگاهی ،محصوالت دارویی و آبی ،از بین بردن زباله های بهداشتی و وسایل
غیرمتخلخلی که بخار به طور مستقیم با سطح آنها در تماس باشد ،استفاده می شوند( گایدالین  CDCسال .)2۰۰8
دستگاههای استریل تحت جاذبه ،به دلیل وجود هوا ،از زمان بخار طوالنی برخوردار هستند و به طور کلی به دلیل
عدم امکان استریل اقالم و لوازم توخالی ( همچون تجهیزات الپاروسکوپی) توصیه نمی شوند ( بیمارستان ایمن –
جلد .)9
استریلیزاسیون با بخار با استفاده از اتوکالو پره وکیوم ( تخلیه تحت خال) :اگر هه تفاوت این روش با روش قبلی
اندک و محدود به میزان دما و تخلیه هوا می باشد ،اما کیفیت استریل در این روش قابل توجه می باشد .در این
نوع دستگاه های استریل یک پمپ خال پیش بینی می شود تا هوای داخل محفظه استریل ،پیش از دمیدن بخار،
تخلیه شود .ویژگی بارز برخورداری از پمپ خال ،امکان نفوذ تقریبا از لحظه اول به داخل اقالم و لوازم حتی اقالم
متخلخل می باشد( بیمارستان ایمن – جلد  .)9با توجه به اینکه در نوع پیش خال بخار تقریبا از لحظه اول به داخل
وسایل حتی اجسام متخلخل نفوذ می کند ،این دستگاه مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می
باشد( بیمارستان ایمن – جلد  .) 9بهترین روش استریل کردن وسایل مقاوم به حرارت ،استریلیزاسیون با بخار با
استفاده از اتوکالو پره وکیوم است.
-

در اتوکالو تحت خال یک پمپ خال وجود دارد که هوای داخل محفظه را بیروی می کشد .در این نوع
اتوکالو الزم است که تخلیه کامل هوا و میزان نفوذ بخار با تست بووی – دیک پایش گردد .ورقه تست
بووی – دیک باید روزانه قبل از استفاده از اتوکالو بطور افقی در بخش جلویی و پایین اتوکالو ،نزدیک
درب و دری چه تخلیه  ،در زمانی که محفظه دستگاه خالی است قرار گرفته و اتوکالو به مدت  3/5دقیقه در
دمای  ۱34درجه سانتیگراد روشن شود .اگر ورقه بووی دیک به صورت یکنواخت تغییر رنگ داده نشود
نباید از اتوکالو استفاده کرد.

-

اطالعات هر سیکل کار اتوکالوهای بخار با استفاده از یک خروجی هاپی یا گرافیکی با اندازه گیری دما،
زمان و فشار ثبت می شود.
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-

بهترین و کاملترین روش ارزیابی کارایی استریلیزاسیون با بخار با کمک اندیکاتور بیولوژیک (حاوی
اسپورهای باسیلوس استرئوترموفیلوس) می باشد.

-

محفظه داخلی اتوکالو را باید روزانه تمیز نمود .عملیات نگهدارنده اتوکالو نیز توسط مهندسین و
تکنسینهای کارخانه سازنده انجام می شود .اسناد عملیات نگهدارنده در بخش نگهداری شود.

-

در صورت مشاهده قطرات آب در داخل سینی و یا مرطوب بودن وسایل ،بسته ها استریل محسوب نمی
شوند.

-

اقالم استریل را تا وقتی که دمای محتویات آن به د مای اتاق نرسیده نباید از سبد دستگاه خارج و یا جابجا
نمود .این مرحله معموال  ۱-3ساعت طول می کشد .سرد شدن بسته ها بعد از اتمام سیکل اتوکالو باید در
یک ناحیه کم تردد به دور از گرمای شدید یا جریان هوای سرد اتفاق بیفتد.

-

زمانی که بسته ها خشک و خنک شدند آنها را از سبد داخل دستگاه با دقت خارج نمایید .ذخیره و
هیدمان اقالم استریل باید به گونه ای باشد که احتمال آلودگی نداشته و شناسایی ،گذاشتن و برداشتن آنها
به راحتی صورت گیرد.

-

در صورتی که تاریخ انقضاء بسته های استریل گذشته آنها را به بخش استریلیزاسیون برگردانده و مجددا
استریل کنید ،به این صورت که جعبه ها را باز کنید ،پارهه های کتانی را عوض کنید و یک اندیکاتور
شیمیایی جدید درون بسته قرار دهید .قبل از استریلیزاسیون مجدد باید کلیه اقالم در بسته بندی جدید قرار
گیرند .اقالم پیچیده شده در وی پک نیز باید مجددا با تعویض کاغذ بسته بندی شوند.

-

در صورتی که هر گونه اشکال در فرآیند استریلیزاسیون ایجاد شده مورد را به تیم کنترل عفونت گزارش
کنید.

-

اتوکالوهای رومیزی و قابل حمل در اتاق های عمل ،دندانپزشکی ها و کلینیک های سرپایی استفاده می
شوند.

استریلیزاسیون سریع (فلش):
-

برای استریل نمودن اشیاء فاقد بسته بندی در دمای  ۱32درجه سانتی گراد در مدت  3دقیقه با سیستم
گراویتی به کار می رود .از این اتوکالو برای استریل کردن وسایل حیاتی در شرایط خاص و فقط در
اتاقهای عمل استفاده می شود .به دلیل این که وسایل باید بدون بسته بندی در داخل این اتوکالو قرار گیرد
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و سیکل آن فاقد مرحله خشک کردن است ،امکان آلوده شدن مجدد وسایل افزایش می یابد .پروتزها و
اعضاء مصنوعی هرگز نباید با استفاده از روش فلش استریل شوند.
استریل سریع (فلش) :از این روش برای استریل نمودن سریع ابزار با ابعاد محدود که امکان بسته بندی آنها برای
فرآیند استریل وجود ندارد ،به کار می رود .اجسام در یک سینی باز یا محفظه و پوشیده که بخار با سرعت به
داخل آن نفوذ می کند قرار گرفته و فرآیند استریل به سرعت صورت می گیرد .استفاده از این روش تنها در
مواقع اضطراری و در شرایط محدود صورت گرفته و دستگاه اغلب در مجاورت اتاق های عمل پیش بینی می
شود( بیمارستان ایمن – جلد .)9

استریل در دمای پایین
برخی از اقالم و لوازم را به جهت ماهیت عملکردی و یا مواد تشکیل دهنده آن ،نمی توان در دستگاههای استریل رایج و
با دمای باال استریل نمود .در سال های گذشته ،روش های جایگزین بسیاری به منظور استریل اقالم و لوازم حساس به دما
معرفی شده اند که در ادامه به معروف ترین آنها اشاره شده است( بیمارستان ایمن – جلد .)9

گاز اکسید اتیلن
معروف ترین نوع دستگاه استریل کم دما دستگاه اتیلن اکسید می باشد .از این دستگاه به منظور استریل اقالمی که
قابلیت تحمل دمای بیش از  6۰درجه سانتیگراد را نداشته اما سازگار با بخار و گرمای خشک هستند استفاده می
شود .با ظهور روش های جدیدتر و مناسب تر ،استفاده از گ از اتیلن اکسید در سال های آینده کامال منسوخ و
ممنوع خواهد شد ،اما در حال حاضر همچنان در سطح وسیع از این روش استفاده می شود( بیمارستان ایمن – جلد
.)9
-

گاز اکسید اتیلن گازی بی رنگ و قابل اشتعال و قابل انفجار می باشد .مهمترین نقاط ضعف سیستم های
استریلیزاسیون ب ا گاز اکسید اتیلن زمان طوالنی سیکل ،هزینه باال و خطرناک بودن برای بیماران و کارکنان
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است  .بزرگترین نقطه قوت روش استریلیزاسیون با گاز اکسید اتیلن کارایی بسیار مناسب جهت استریل
نمودن لوازم پزشکی حساس به حرارت و رطوبت  ،بدون هیچگونه آسیبی به مواد تشکیل دهنده لوازم
است  .قرارگرفتن افراد در معرض گاز اکسید اتیلن ممکن است منجر به التهاب پوست  ،هشم ها  ،دستگاه
گوارش  ،سیستم تنفسی و نیز اختالل سیستم اعصاب مرکزی شود .لذا اکسید اتیلن را باید در دسته عوامل
کارسینوژن انسانی قرار داد .پیش بینی اتاق جداگانه با قابلیت ضد انفجاری برای دستگاه استریل اتیلن
اکساید الزامی می باشد .حتی االمکان باید از روش های جدیدتر استریل کم دما همچون پالسما استفاده
شود.

گاز پالسمای پراکسید هیدروژن
فرآیند استریل در این روش به واسطه گاز پالسما و به صورت شیمیایی صورت می گیرد  .این تکنولوژی به
سر عت در حال جایگزین شدن با سایر دستگاههای استریل کم دما می باشد .دو عامل تعیین کننده در میزان
اثربخشی این روش ،نوع گاز پالسمای ورودی و شدت خال هستند .در این روش اقالم و لوازم حساس به دما و
رطوبت بدون ایجاد پسماند سمی ،استریل می شوند (.بیمارستان ایمن – جلد .)9
-

حالت پالسما در یک محفظه بسته تحت خالء کامل که در آن امواج با فرکانس رادیویی و یا انرژی
میکروویو اعمال می شود ایجاد می گردد .در این شرایط مولکولهای گاز تهییج شده و ذرات باردار ایجاد
می شود که خیلی از آنها بصورت رادیکال های آزاد می باشند.

-

نسل جدید دستگاه های استریل کننده با استفاده از دو مرحله انتشار پر اکسید هیدوژن و پالسما در هر
سیکل استریلیزاسیون اثر بخشی دستگاه را افزایش داده اند .این ارتقاء سیستم که بوسیله اصالح نرم افزار
صورت گرفته است باعث شده زمان استرلیزاسیون از  73دقیقه به  52دقیقه کاهش یابد .
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-

نف وذ بخار پر اکسید هیدروژن به داخل لومن های باریک و بلند یکی از محدودیتهای این سیستم است که
در دستگاه های جدید بوسیله سیستم افزایش دهنده انتشار تا حدودی رفع شده است .

فرمالدیید
در این روش از بخار سرد به همراه فرمالدیید برای استریل کردن اقالم و لوازم حساس به دما و رطوبت استفاده می شود.
این روش تا کنون نتوانسته استانداردهای مربوطه را کسب کند و استفاده از آن در سالهای اخیر در ایران نیز منسوخ و
ممنوع شده است( بیمارستان ایمن – جلد .)9
جوشاندن ،استفاده از بخار یا قرص فرمالدیید ،استفاده از مایکروویو و اشعه  UVاز جمله روش های ضدعفونی یا
استریلیزاسیون ابزار بوده که در حال حاضر به دلیل وجود روش های ایمن تر در مراکز پیشرفته دنیا کنار گذاشته شده
است.

استریل کننده های حرارت خشک:
-

این روش فقط برای ابزار و موادی استفاده می شود که در روشهای مبتنی بر حرارت مرطوب تخریب می
گردند یا نسبت به حرارت مرطوب غیر قابل نفوذ می باشند مانند پودرها ،محصوالت نفتی و لوازم تیز (
قیچی و انبرها) .این روش بیشتر برای وسایل دارای حفرات بسته استفاده می شود و برای مایعات توصیه
نشده است اما روغن ،پارافین ،وازلین را می توان در فور استریل کرد .مزایای حرارت خشک شامل موارد
ذیل می باشد  ،اول اینکه این روش غیر سمی بوده و به محیط زیست آسیب نمی رساند و دوم اینکه راه
اندازی این سیستم خیلی راحت بوده و هزینه عملیاتی آن کم می باشد ،بعالوه حرارت خشک به خوبی به
داخل مواد نفوذ کرده و برای لوازم فلزی و تیز خاصیت خورندگی و زنگ زنندگی ندارد .معایب روش

][112

استریلیزاسیون با حرارت خشک عبارتند از نفوذ آرام حرارت که این روش را روشی زمانبر نموده است و
عالوه بر آن این روش برای خیلی از مواد مناسب نیست .تاثیر حرارت خشک در صورت وجود مواد آلی و
آلودگی بر روی وسایل به نحو قابل تو جهی کاهش می یابد .معموال وسایل باید در دمای  ۱7۰درجه سانتی
گراد به مدت  6۰دقیقه یا در دمای  ۱5۰درجه سانتی گراد به مدت  ۱5۰دقیقه در دستگاه قرار گیرند .در
طی سیکل استریلیزاسیون نباید درب دستگاه باز شود .در این روش هم باید از اندیکاتورهای شیمیایی و
بیولوژیکی برای اطمینان از اثربخشی فرآیندها استفاده شود.
-

دو نوع استریل کننده های حرارت خشک وجود دارد .یکی استریل کننده با هوای ساکن دیگری استریل
کننده با هوای در گردش .در نوع هوای ساکن که همان آون یا فور است داخل محفظه توسط المنت داغ
شونده که در زیر دستگاه می باشد د اغ می شود و هوای داخل اتاقک توسط جریان انتقالی داغ می شود .
این نوع از استریل کننده ها در داغ کردن خیلی کند می باشد و برای رسیدن به حرارت استریل کنندگی
زمان زیادی را نیاز دارد و همچنین کنترل حرارت کمتری را نسبت به نوع هوای گردش می توان اعمال
نمود  .در نوع هوای در گردش  ،دستگاه به موتوری تجهیز شده که با دمیدن هوای داغ باعث هرخش
سریعتر هوا داخل اتاقک می شود که این موضوع باعث انتقال سریع انرژی از هوا به وسایل می گردد .

تابش ماوراء بنفش:
-

طول موج تابش  UVدر محدوه  2۱۰تا  328نانومتر متغیر است .تابش  UVدر ضد عفونی آب آشامیدنی،
هوا ،ایمپلنتهای تیتانیوم و لنزهای تماسی استفاده می شده است .باکتری ها و ویروسها بجز اسپورهای
باکتریایی براحتی با نور  UVاز بین می روند  .تابش  UVکاربردهای فراوانی دارد ولی متاسفانه اثر
میکروب کشی و مصرف آن تحت تاثیر وجود مواد آلی  ،طول موج  ،نوع سوسپانسیون  ،دما ،نوع میکرو
ارگانیسم و شدت  UVاست که خود تحت تاثیر فاصله و کثیفی تیوبها می باشد .کاربرد تابش  UVدر
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محیطهای بهداشتی ( مانند اتاق های جراحی ،اتاقهای ایزوله و هودهای بیولوژیک) به تخریب ارگانیسم
های هوا یا غیر فعال شدن میکرو ارگانیسمهای سطوح محدود می شود .

ضد عفونی کننده های  Flusherو:Washer
-

ضد عفونی کننده های فالشر و واشر دستگاه های اتوماتیک و بسته ای هستند که برای ضد عفونی و تمیز
کردن وسایلی مانند لگن های بیمار بستری و لگن های دستشویی ،وسایل جراحی و تیوب های بیهوشی
استفاده می شوند .وسایلی از قبیل لگن بیمار و توالت را می توان با ضد عفونی کننده های فالشر تمیز کرد.
این دستگاه ها دارای یک سیکل کوتاه هند دقیقه ای هستند و با جریان سریع آب گرم و دترجنت عمل
تمیز کردن را انجام می دهند .با استفاده از این ماشین ها  ،دیگر نیازی به تمیز کردن دستی نبوده و مواد
قابل مصرف و میکروب کش های شیمیایی کمتری مورد نیاز است .

استریل نمودن به وسیله مواد شیمیایی:

-

استریل نمودن به روش غوطه ور نمودن وسیله در مواد شیمیایی مایع ،که به صورت دستی انجام می شود،
همیشه به عنوان آخرین گزینه انتخابی است .کنترل این روش مشکل بوده و احتمال آلودگی وسیله در حین
آبکشی و خشک نمودن بسیار زیاد است .همچنین امکان نگهداری وسیله جهت استفاده در آینده را نمی
دهد.

جابجایی اشیاء و بسته های استریل:
-

جابجایی وسایل استریل باید به حداقل دفعات ممکن کاهش یابد.

-

هنگام جابجایی و خروج بسته ها از داخل اتوکالو دست ها باید خشک و پاکیزه باشند.

-

برای جابجایی بسته های استریل در ناحیه استریل باید حتما از ترالی مخصوص این کار استفاده کرد .این
ترالی ها اغلب از جنس پلیمرهای پالستیکی مقاوم به حرارت با سطوح صاف است.
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شرایط عمومی محل ذخیره سازی وسایل استریل:
-

این ناحیه باید مجزا از سایر قسمت ها بوده و دسترسی به این مکان محدود باشد.

-

بسته های استریل باید در قفسه و یا کابینت قرار داده شوند .حداقل فاصله بسته های استریل از کف زمین
باید  ، 3۰از سقف  45و از دیوار  5سانتی متر باشد.

-

محل نگهداری باید از منابع گرما و رطوبت به دور باشد.

-

تعویض هوا باید  ۱۰بار در ساعت باشد.

-

لوله کشی های بخار ،آب آشامیدنی یا فاضالب در این ناحیه نباشد.

-

روشنایی کافی داشته باشد.

-

بسته ها طوری قرار داده شوند که برهسب و تاریخ انقضاء آن به راحتی دیده شود.

-

کابینت و قفسه های نگهداری بسته های استریل باید همیشه در بهترین حالت از نظر پاکیزگی و نظم باشند.

-

دیوارها صاف و قابل شستشو باشد .دمای محیط  ۱5-28درجه سانتی گراد و رطوبت  %3۰-5۰باشد.

-

قفسه های باز باید شبکه ای باشد تا از تجمع گردوغبار و ایجاد رطوبت جلوگیری شود.

-

کابینت بسته مناسب ب رای بخش هایی است که گردش کار بسته ها زیاد نباشد یا رفت و آمد کارکنان به
ناحیه استریل محدود نباشد.

-

بهتر است مبلمان و اثاثیه هرخ دار باشند تا نظافت دیوار و زیر آنها به راحتی انجام شود.

مدت اعتبار بسته های استریل:
-

مدت اعتبار بسته های استریل به عواملی همچون  :کیفیت بسته بندی ،شرایط ذخیره سازی ،نوع و جنس
کمدها ،تهویه مناسب ،شرایط جابجایی ،تعداد دفعات برداشته شدن و دست زدن به آنها و وقایع پیش آمده
برای بسته ها بستگی دارد.

-

محاسبه مدت زمان اعتبار یک بسته استریل طبق جداول زیر انجام می شود:
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کاغذ کرپ

بسته بندی

پارهه

غیر

کیسه کاغذی

منسوج

اولین

بسته

2۰

4۰

پاکت
پزشکی

4۰

کاغذ

پاکت

پرس

از

شده از جنس

جنس پلی استر

پلی اتیلن یا پلی

یا پلی پروپیلن

پروپیلن

8۰

۱۰۰

ظروف

 ۱۰۰با فیلتر

بندی
دومین

بسته

6۰

8۰

۱۰۰

8۰

۱2۰

25۰

بندی
اگر اقالم استریل دارای لفاف یا پوشش محافظ عالوه بر بسته بندی باشند ،در این صورت امتیازات زیر را به آن اضافه نمایید:
پوشش محافظ

امتیازات

کیسه پلی اتیلن درزبندی شده

4۰۰

پوشش یا ظرف محافظ

6۰

بر اساس شرایط محیط ذخیره سازی اقالم استریل ،امتیازات زیر به آن تعلق می گیرد:
شرایط محیط ذخیره سازی

امتیازات

کشو

۰

کابینت باز

۰

کابینت بسته

۱۰۰

بر اساس موقعیت و محل ذخیره سازی اقالم استریل امتیازات زیر را به آن اضافه نمایید:
موقعیت و محل ذخیره سازی

امتیازات

اتاق بیمار

۰

ایستگاه یا دفتر پرستاری

5۰

انبار کاال

75

انبار کاالی استریل

25۰

انبار کردن در اتاق عمل یا بخش استریلیزاسیون

3۰۰

فهرست امتیازات و درجه بندی:
مدت زمان

امتیاز

 24ساعت

۱-25

یک هفته

26-5۰

یک ماه

5۱-۱۰۰
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دو ماه

۱۰۱-2۰۰

سه ماه

2۰۱-3۰۰

شش ماه

3۰۱-4۰۰

یک سال

4۰۱-6۰۰

دو سال

6۰۱-75۰

پنج سال

 75۱و بیشتر

محاسبه مدت اعتبار بسته های استریل
مدت زمان اعتبار بسته های )۱:دو الیه پارهه ای  2هفته (بسته های پارهه ای یک الیه
معتبر نمی باشند) )2 .بسته های وی پک یک الیه دو هفته و دو الیه یک ماه و
)3کاغذهای کرپ نیز در صورت یک الیه بودن یک هفته و در صورتی که دو الیه
بسته شده دو هفته ،به نظر منطقی می رسد .این زمان اعتبار برای بخش های بالینی
تعیین شده که شرایط ،معموال برای نگهداری بسته های استریل به مدت طوالنی تر در
آنها مهیا نمی باشد .بدیهی است نگهداری بسته های استریل در انبار استریل اتاقهای
عمل در صورتی که شرایط استاندارد ( وجود تهویه با فیلتر هپا ،محدودیت تردد،
برنامه نظافت روزانه و )...دارند می تواند طوالنی تر و حداکثر تا سه ماه ( بیمارستان
ایمن – جلد  – 9صفحه  )۱29باشد.
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روش های کنترل فرآیند استریلیزاسیون:
خدمات بهداشت و کنترل عفونت به عنوان حساس ترین بخش از خدمات ارائه شده در بخش  CSRمطرح می باشد.
هرگونه کوتاهی در ارائه سریع و صحیح خدمات در این بخش ریا ،می تواند آسیب های بسیاری بر عملکرد سایر بخش
های تشخیصی و درمانی وارد و بیماران و کارکنان را با خطرات حیاتی روبرو سازند .یکی از مهمترین خدمات مذکور،
ارزیابی و پایش دستگاههای شستشو و است ریل کننده می باشد .استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی که پیش از وارد کردن
بسته ها به داخل دستگاه استریل کننده ،بر روی آنها هسبانده یا داخل بسته ها قرار داده می شوند ،از جمله این روشها می
باشند( بیمارستان ایمن – جلد .)9
-

تجهیزات استریل کننده باید حداقل یک ب ار در سال ،در هر دو حالت پر و خالی و در هر زمان که تعمیرات
انجام می شود اعتبارسنجی و کالیبره شوند.

-

راهنمای استفاده از دستگاه برای کاربر برای هر کدام از تجهیزات موجود باشد.

-

فرآیند استریلیزاسیون فرآیند پیچیده ای است .تنها با انجام تست نمی توان از استریل بودن اقالم و وسایل
مطمئن شد بلکه این امر تنها از طریق یک سیستم کنترل کامل فرآیند امکان پذیر است .یک برنامه خوب
کنترل عفونت شامل اعتباربخشی مداوم شرایط فرآیند است.

-

پایشگرهای فیزیکی :این پایشگرها ،عناصر اندازه گیری ای هستند که داخل دستگاه استریل کننده تعبیه
شده و جزئی از دستگاه می باشند مانند دماسنج ،فشارسنج ،زمان سنج ،حسگرهای بارگذاری و...بسیاری از
تجهیزات جدید دارای هاپگر بوده و مشخصات فرآیند را می توان پرینت گرفت .در این صورت در هر
سیکل باید این پایشگرها کنترل شوند.

-

اندیکاتورهای شیمیایی:

-

در هر سیکل و هر بسته باید از اندیکاتورهای شیمیایی استفاده نمود.

جهت مانیتورینگ فرآیند استریل سازی به روش های مختلف شاخص ها یا اندیکاتورهایی استفاده می شوند.
اندیکاتورها به ما نشان می دهند که استریل سازی همانطور که انتظار می رفت انجام شده یا نه .بدیهی است تفسیر
این اندیکاتورها به عهده کارکنان با تجربه و آگاه است.
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انواع اندیکاتورهای شیمیایی شامل:
-

اندیکاتور کالس ( ۱نوار هسب) :هدف از استفاده از آن ،اثبات این مطلب است که بسته در معرض فرآیند
استریلیزاسیون قرار گرفته است و بسته اتوکالو شده از بسته اتوکالو نشده تشخیص داده می شود .این
اندیکاتور به پارامترهای بخار اشباع ،دما و زمان حساس است.

-

اندیکاتور کالس  2یا تست بووی دیک :این اندیکاتور برای ارزیابی میزان کارایی سیستم خالء در
اتوکالوهای پری وکیوم است .هدف از آن اثبات عدم حضور هوا در محفظه اتوکالو است که مانع نفوذ
سریع و یکن واخت بخار به داخل بسته می شود .یک صفحه تست بووی دیک بنا به توصیه کارخانه سازنده
داخل یک پکیج کاغذی یا پارهه ای یا بدون پکیج در قسمت پایین ،نزدیک درب و به صورت افقی قرار
داده می شود .سپس یک سیکل دستگاه با دمای  ۱34درجه و مدت زمان  3/5-4دقیقه روشن می شود.
اگر صفحه تست به صورت یکنواخت تغییر رنگ دهد قابل قبول است .اگر صفحه یکنواخت تغییر رنگ
نداد یک بار دیگر تست بووی دیک تکرار می شود .اگر مجددا مردود شد باید استفاده از دستگاه متوقف
شده و درخواست بازبینی ارسال شود .پس از بازبینی و تعمیر احتمالی یکبار دیگر تست را انجام دهید.

-

اندیکاتور کالس  : 3این اندیکاتور فقط برای یک پارامتر کاربرد دارد و تنها نشان دهنده این است که
بسته در معرض دمای معین قرار گرفته است .در حال حاضر این تست استفاده نمی شود.

-

اندیکاتور کالس  : 4این اندیکاتور مقادیر هند پارامتر (مثل زمان و دما) را بررسی می کند و برای بسته
های کوهک استفاده می شود.

-

اندیکاتور کالس  : 5این اندیکاتور به تمام پارامترهای حیاتی فرآیند استریلیزاسیون با بخار حساس است.
این اندیکاتور بسیار دقیق تر از کالس  4و معادل اندیکاتور بیولوژیک است .گاهی در مراکز این اندیکاتور
همراه با ان دیکاتور بیولوژیک در دستگاه گذاشته می شود تا در مدتی که خواندن اندیکاتور بیولوژیک به
طول می انجامد مدرکی دال بر صحت فرایند استریلیزاسیون در دسترس باشد .بهتر است بسته های استریل
تا حاضر شدن جواب اندیکاتور بیولوژیک در انبار استریل  CSRنگهداری شوند .در غیر این صورت
اندیکاتورهای کالس  5یا  6باید برای قضاوت صحت عملکرد اتوکالو مورد استفاده قرار گیرند.

-

اندیکاتور کالس  : 6این اندیکاتور به تمام پارامترهای حیاتی در دامنه خاصی حساس است و برای بسته
های بزرگ و یا ست های عملهای جراحی حساس استفاده می شود.
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-

اندیکاتور بیولوژی ک :این اندیکاتور برای اتوکالو هفته ای یکبار و در هر بار بارگذاری برای پالسمای
پراکسید هیدروژن استفاده می شود .بعالوه پس از هر بار تعمیر دستگاه و قبل از استریل کردن عضو
مصنوعی (پروتز) و یا ابزار کاشتنی (ایمپلنت) هم استفاده می شود .این اندیکاتور را جایی از محفظه قرار
دهید که امکان دارد عامل استریل کننده به آنجا نرسد .اندیکاتور بیولوژیک حاوی اسپور باکتری است و
نابود شدن اسپورها نشان دهنده رضایت بخش بودن فرآیند است.

-

اندیکاتور بیولوژیک :سه عدد ویال اندیکاتور بیولوژیک را هر کدام در مرکز یک بسته محتوی البسه
جراح ی قرار داده پشت درب ورودی ،پشت درب خروجی و مرکز محفظه قرار دهید ( در اتوکالو یک
درب یک عدد ویال در انتهای محفظه ،یک عدد در مرکز و یک عدد در پشت درب ورودی گذاشته
شود) .دستگاه را برای یک سیکل کاری معمولی تنظیم کرده و سیکل را آغاز کنید .بعد از اتمام سیکل و
گذ شت مدت زمان الزم برای سرد شدن ،ویال را بشکنید تا محیط کشت در تماس با اسپور قرار گیرد و
سپس آنرا همراه با یک ویال بیولوژیک سالم در انکوباتور  56درجه سانتی گراد قرار دهید .در صورتی که
رنگ ویال طبق دستورالعمل به بنفش تغییر کند به این معنی است که فرآیند استرسلیزاسیون به طور صحیح
انجام شده و اگر به زرد تغییر یابد نشان دهنده زنده بودن باسیل و تکثیر آن در محیط کشت است (ویال
سالم که دارای اسپور زنده است به رنگ زرد تغییر می کند) .در این صورت موضوع را گزارش داده و
فورا تمام بسته های استریل شده را جهت فرآیند مجدد مرجوع نمایید .برای خواندن ویالهای اسپور تست
آنها را به آزمایشگاه فرستاده و پاسخ را به صورت کتبی با مهر و امضاء آزمایشگاه در بخش نگهداری
کنید .برهسب روی ویال را هم جدا کرده و روی برگه آزمایش بچسبانید .ویال را پس از اتمام  ۴۸ساعت
و کسب جواب به عنوان پسماند عفونی امحاء کرده و به عنوان مدرک در بخش نگهداری نکنید.
اندیکاتورهای بیولوژیک جدید بر اساس آشکارسازی آنزیم مربوط به اسپور است و قرائت آن ها  3ساعت
طول می کشد.

اندیکاتورهای بیولوژیک را عالوه بر استفاده روتین (هفتگی) در موارد زیر در اتوکالو بگذارید:
-

هر گاه از مواد بسته بندی جدید استفاده کرده اید.

-

پس از هر بار تعمیر اتوکالو.

-

پس از هر بار تغییر در نحوه بارگذاری پک ها.

-

هر گاه پرسنل تازه کار در واحد  CSRمشغول به کار باشند.
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-

قبل از استریل کردن ایمپلنت ها.

 :)Process Challenge Device( PCDاین محصول که به شکلها و جنسهای مختلف در بازار موجود است هند
کاربرد در فرآیند استریلیزاسیون دارد:
-

کاربرد اول آن برای انجام آزمون بووی دیک است .اندیکاتور بووی دیک را درون  PCDقرار داده و
درب آن را ببندید .در انتهای این وسیله یک سوراخ برای خروج هوا و نفوذ بخار وجود دارد .وسیله را در
م حفظه اتوکالو قرار داده سیکل مناسب را شروع نمایید .در انتهای سیکل و بعد از خنک شدن  PCDآنرا
از دستگاه خارج کرده و اندیکاتور را مشاهده کنید .در صورتی که رنگ اندیکاتور کامال طبق راهنمای
آن تغییر کند می توان از اتوکالو استفاده کرد.

-

از  PCDمی توان برای به هالش کشیدن هرخه استریلیزاسیون با اندیکاتورهای کالس  5و  6و اندیکاتور
بیولوژیک استفاده کرد .روش استفاده از آن مانند اندیکاتور بووی دیک است .بکاربری این وسیله تاثیر
روش های آماده سازی روی اندیکاتور را حذف می کند.

توزیع و پخش اقالم استریل در بخش ها:
-

باید توجه داشت که اقالم استریل به هنگام توزیع و تحویل بر روی زمین نیافتند و بیش از حد در تماس با
دست قرار نگیرند ( حداکثر  3یا  4بار).

-

تحویل اقالم استریل به بخش ها باید در دفتر ثبت شود و سوابق آن نگهداری شود.

-

از ظروف تمیز بدون منفذ باید برای توزیع و تحویل اقالم استریل به بخش های بیمارستان استفاده کرد (
یکی برای بسته هاس استریل و یکی برای بسته های غیر استریل).

-

ذخیره سازی بسته ها در بخش به ترتیب تاریخ انقضاء انجام شود تا سری های قدیمی تر زودتر مورد
استفاده قرار گیرند.

-

قبل از استفاده از ست های جراحی در بخش ،اندیکاتور موجود در بسته از نظر تغییر رنگ بازبینی و در
صورت تایید استریل بودن توسط پرستار ،جهت پیگیری های بعدی در پرونده بیمار در قسمت گزارش
پرستاری یا برگه مخصوص منگنه شود.

-

باید در خط مشی های بیمارستان حوادثی که نیاز به فرآیند استریلیزاسیون مجدد است مشخص شود (مانند
پارگی پوشش و مرطوب شدن).
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نظافت و ضدعفونی محیط بخش استریلیزاسیون:
نظافت و ضدعفونی محیط بخش استریلیزاسیون باید به صورت روزانه انجام شود .کف زمین و سطوح کار باید حداقل
روزی یکبار نظافت شود .سینک باید هر شیفت شسته شود  .سطوح از قبیل قفسه ها ،سقف ،پنجره ها و دیوارها باید به
صورت دوره ای و بر اساس برنامه منظم تهیه شده در مرکز نظافت شود .نظافت همیشه باید از ناحیه تمیز شروع و به
نواحی آلوده و از نواحی بلندتر به سمت نواحی پایین تر ختم شود تا از انتقال عفونت جلوگیری شود .وسایل نظافت مانند
اسفنج ،دستمال و پارهه باید برای ن واحی تمیز و کثیف جدا باشد .دیوارها باید بدون لکه باشد .وسایل نظافت باید در
ترالی مخصوص و در جای خاص خود قرار داده شود .هرگز محیط بخش استریلیزاسیون را جاروی خشک نکشید هون
باعث برخواستن میکروب ها از کف زمین به هوا و نشستن آنها بر روی سطوح افقی بخش می شود .دستمال نظافت نباید
تکانده شود .سطوح را نباید با دستمال خشک نظافت کرد .زمانی که آب مخزن تی شویی کثیف است و همچنین قبل از
رفتن به منطقه بعدی باید آب مخزن تعویض شود .سطوح تمام قفسه ها باید به صورت هفتگی با استفاده از یک پارهه
تمیز و الکل  ٪7۰نظافت شود تا گرد و غبار از سطح آن زدوده شود .الزامات مراکز بهداشتی درمانی را در خصوص
برنامه مبارزه با آفات بهداشتی مانند سوسک ،پشه و موش اجرا نمایید .از هرگونه ساخت و ساز یا بازسازی بدون برنامه
قبلی در مناطق بخش استریلیزاسیون خودداری نمایید .استفاده از الک ،ناخن مصنوعی ،جواهر و زینت آالت در بخش
استریلیزاسیون ممنوع است .استفاده از جارو و گردگیر ممنوع است .خوردن و آشامیدن فقط در مناطق تعیین شده مجاز
است .از دست زدن غیرضروری به بسته های استریل خودداری نمایید .کارکنان باید از یونیفرم مطابق استاندارد بخش
استریلیزاسیون ( کاله ،پیراهن ،شلوار) استفاده نمایند.

وسایل/ابزارهای طبی یکبار مصرف:
مراکز درمانی و بهداشتی موظفند سیاست های کتبی واضح در قبال استفاده یا عدم استفاده از وسایل/ابزارهای طبی
یکبار مصرف داشته باشند .قانون کلی این است که وسایل/ابزارهای طبی یکبار مصرف نباید آماده سازی شوند مگر
تحت شرایط خاص .کارخانه های سازنده اغلب اطالعاتی در خصوص آماده سازی وسایل/ابزارهای طبی یکبار مصرف
ارایه نمی کنند .این که آیا این ابزار قابل شستشو هستند یا وسیله ای برای پاکسازی آن وجود دارد؟ آیا مواد تشکیل
دهنده ابزار در برابر حرارت و مواد شیم یایی مقاوم هستند یا نه؟ آیا اجزاء الکترونیکی و مکانیکی ابزار بعد از آماده سازی
مجدد کارایی خود را حفظ می کنند یا نه؟ همگی سواالت بی جوابی هستند .بنابراین زمانی که کارخانه سازنده یک

][122

وسیله استفاده مجدد از آن را تایید نکرده است ،بیمارستان با آماده سازی و استفاده مجدد از آن برای بیماران همواره
تحت این مسئولیت قانونی است که هگونه و تحت هه شرایطی ابزار را آماده سازی نموده و هطور مطمئن شده که
استفاده از این وسیله خطری برای بیماران به همراه ندارد؟ شرایط آماده سازی ابزار یکبار مصرف شامل خط مشی های
کتبی ،آزمایشات سخت گیرانه مربوط به پروتکول های آماده سازی و کنترل دقیق و پیوسته کیفیت فرآیندها و تعبیه
تجهیزات الزم معموال هزینه بر و وقت گیر هستند .در سالهای اخیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از طرق
مختلف از جمله سنجه های اعتباربخشی بخش  CSRاستفاده مجدد از ابزار و وسایل یکبار مصرف در بیمارستانها را منع
کرده است.
باید توجه شود پیش بینی پنجره در حوزه استریل ،به هیچ وجه منجر به تابش آفتاب به داخل حوزه و به خصوص فضای
انبار استریل در تمام ساعات شبانه روز و در تمام فصول سال نشود.
فشار هوا در حوزه استریل مثبت بوده در نظر گرفت ه می شود .دمای داخلی بخش استریل مرکزی باید در حوزه آسایش
یعنی  22تا  24درجه سانتیگراد حفظ شود .دمای هوا در حوزه استریل نباید از  27درجه سانتیگراد باالتر رود.
تمام دسترسی های بخش استریلیزاسیون و فضاهای داخلی باید محدود بوده و همواره تحت کنترل باشند .بایستی
روشویی به تعداد مورد نیاز و در در موقعیت هایی نصب شود که امکان شستن دست در مراحل ذیل به سهولت انجام
گیرد:
-

در ابتدا و انتهای فرآیندهای کاری ( در رختکن کارکنان)

-

قبل و بعد از استفاده از توالت

-

قبل و بعد از وعده های غذایی

-

بعد از هر بار خروج از حوزه کثیف

-

بعد از هر کاری که انجام آن باعث ایجاد آلودگی در دست ها شود.
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دستورالعمل شماره  2كنترل عفونت
اصول كنترل عفونت در واحدهای

آندوسکوپی و برونکوسکوپی
و بعضی بخش های ديگر

آماده سازی آندوسکوپ:
طبق قانون احتياطات استاندارد همه بيماران بايد به عنوان منبا عفونت در نظر گرفته شوند ،لذا تمام
آندوسکوپ ها و تجهيزات جانبی آنها بايد قبل از استفاده برای بيمار بعدی كامال تميز و عاری از ميکروب شوند.
كاركنان واحد آندوسکوپی بايد بطور كامل در زمينه آماده سازی آندوسکوپ آموزش ببينند تا از انتقال
ميکروارگانيسمها به بيمار و خودشان جلوگيری نمايند .اين آموزش شامل مراحل مختلف آماده سازی آندوسکوپ و
رقيق سازی و استفاده از محلولهای شيميايی و نکات ايمنی مربوط به آن و وسايل حفاظت فردی است .اطالعات
مربوط به هر بار آند وسکوپی مثل اسم بيمار ،تاريخ و ساعت آندوسکوپی ،نوع پورسيژر انجام شده ،نام پزشک و شماره
سريال آندوسکوپ بايد در دفتر مخصوص يادداشت شود.
مسئوليت آماده سازی مجدد آندوسکوپی به عهده پرستار است .اين پورسيژر می تواند خسته كننده و وقت گير باشد،
اما انجام كليه گامهای آماده سازی بدون كم و كاست بسيار مهم است .هر مركز درمانی دارای واحد آندوسکوپی
موظف است فرآيند آماده سازی آندوسکوپ را بطور دائم كنترل كند .اين كار به كاهش ريسک اشتباهات انسانی و به
حداقل رساندن خطر انتقال عفونت كمک می كند .مسئوليت های مراكز درمانی به شرح ذيل می باشد:
-

داشتن قوانين سخت گيرانه برای كنترل و نظارت بر آماده سازی آندوسکوپها :تعيين شخصی برای
مانيتورينگ فرآيند آماده سازی آندوسکوپ ،اين مانيتورينگ می تواند روزانه ،هفتگی يا به صورت
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بازديدهای اتفاقی حداقل ماهانه انجام شود .اين مانيتورينگ نبايد تنها به صورت مشاهده باشد و الزم
است از ابزارهای ديگر هم برای تشخيص خطاها استفاده كرد:
-

كشت گيری از آندوسکوپ :در حال حاضر كمتر از روش كشت گيری از آندوسکوپ در كشورهای
پيشرفته استفاده می شود .كشت گيری نياز به تکنيک نمونه گيری آسپتيک دارد تا نتايج آلوده نشده و
جواب مثبت كاذب نشود .پاسخ كشت حداقل  24-48ساعت طول می كشد و در اين مدت معموال
حجم زياد مراجعات اجازه عدم استفاده از آندوسکوپ را نمی دهد.

-

دو روش رايج ديگر برای مانيتورينگ نحوه آماده سازی آندوسکوپ استفاده از نوارهای تست و سيستم
 ATPاست.

الف – نوار تست :اين نوارها وجود مقدار كم پروتئين ،كربوهيدرات و هموگلوبين باقی مانده روی سطح يا
داخل كانالهای آندوسکوپ را تشخيص می دهد .معموال نوار ابتدا در آب استريل خيس شده و بعد از
شستشوی آندوسکوپ ،روی سطح كانال يا سطح خارجی كشيده می شود .در صورتی كه مواد باقی مانده روی
آندوسکوپ وجود داشته باشد نوار تغيير رنگ می دهد .اين فرآيند حدود  90دقيقه وقت می گيرد.
ب -سيستم  : ATPمقدار مواد ارگانيک باقی مانده بعد از شستشو را بوسيله تشخيص آنزيم ( ATPكه داخل
سلولهای زنده وجود دارد) تعيين می كند .يک اسفنج خاص از داخل كانال آندوسکوپ عبور داده و سپس
داخل محلول  Luciferase/Luciferinغوطه ور می شود .در عرض  15ثانيه نور ساطا شده از دستگاه
ميزان  ATPباقی مانده را نشان می دهد .اين تست نشان می دهد كه كدام قسمت از آندوسکوپ نياز به
شستشوی بيشتر دارد.
-

آماده سازی سريا آندوسکوپ :شروع آماده سازی آندوسکوپ به مح
مهم است .ازدحام بيماران نبايد باع

اتمام پروسه آندوسکوپی بسيار

باقی ماندن آندوسکوپ كثيف و خشک شدن مواد روی آن شود.

هر چه مواد روی آندوسکوپ خشک تر باشد ،زمان بيشتری برای غوطه وری در محلول شوينده مورد
نياز است.
آندوسکوپ ها به دو دسته تقسيم می شوند:
 -1آندوس کوپ های بحرانی :آندوسکوپ هايی هستند كه وارد فضای استريل بدن مثل مفاصل و حفرات
استريل می شوند .بسياری از اين آندوسکوپها  rigidيا غيرقابل انعطاف و بدون لومن هستند.
آرتروسکوپ ها و الپاراسکوپ ها از اين دسته هستند .اين آندوسکوپ ها قبل از استفاده مجدد بايد
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شست شو ،ضدعفونی و استريل شوند .قبل از انجام برخی از پورسيژرها از جمله ERCPآندوسکوپ حتما
بايد استريل شود.
-2

آندوسکوپ های نيمه بحرانی  :آندوسکوپ هايی هستند كه وارد فضای استريل بدن نمی شوند،گر چه
ممکن است بعضی از قطعات آن وارد بافت استريل شوند .از جمله اين آندوسکوپ ها الرنگوسکوپ،
نازوفارنژيال آندوسکوپ ،كلونوسکوپ ،گاستروسکوپ ،سيگموئيدوسکوپ و آنتروسکوپ هستند .اين
آندوسکوپ ها قبل از استفاده مجدد بايد كامال شسته و حداقل در يک محلول سطح باال غوطه ور شوند.

تميز نکردن يا ضد عفونی نامناسب دستگاه می تواند باع

انتشار عفونت ،اشتباه در تشخيص بيماری ،عملکرد

اشتباه دستگاه و كاهش طول عمر آندوسکوپ شود .در چندين مطالعه تجربی ،اهميت تميز كردن آندوسکوپ ها در
از بين بردن ويرو

 HBV ,HIVو هليکوباكترپيلوری نشان داده شده است .گونه های سالمونال و سودومونا

آئروژينوزا به عنوان ارگاني سم های معمول منتقله از طريق آندوسکوپهای دستگاه گوارش و مايکوباكتريوم
توبركولوزيس ،مايکوباكتريوم های غير از عامل بيماری سل و سودومونا

آئروژينوزا به عنوان ارگانيسمهای متداول

منتقله از طريق برونکوسکوپها به بيماران معرفی شده است .داليل عمده اين انتقال عفونت ،تميز كردن ناكافی،
انتخاب نادرست ماده ضد عفونی كننده و عدم رعايت مناسب دستورالعمل های تميز كردن و ضد عفونی و نقص در
طراحی آندوسکوپ يا سيستم های اتوماتيک شستشو و ضد عفونی آندوسکوپها بود  .اگر نمی توان به هر دليل
آندوسکوپ را استريل نمود بايد قبل از استفاده آن برای بيمار ديگر ،فورا ضدعفونی سطح باال را انجام داد .قبل از
شستشو حتما قسمتهای يکبار مصرف را دور بيندازيد  .مخصوصا قطعاتی مثل فورسپس های بيوپسی ،گايدها ،بر
های سيتولوژی و ابزارهای برنده .در صورتی كه اين قطعات يکبار مصرف نيستند حتما بايد استريل شوند .اما قويا
توصيه شده كه به دليل مشکل بودن فرآيند آماده سازی ،اين قطعات يکبار مصرف باشند.
الزم است كه بخش آندوسکوپی دارای سه فضای مجزا باشد .ناحيه انجام آندوسکوپی و مراقبت از بيمار ،ناحيه
شستشوی آندوسکوپ دارای سينک عميق و بزرگ مناسب با تعداد آندوسکوپ های مورد استفاده و محل انبارسازی
آندوسکوپ های تميز .ساير ملزومات بخش شامل سينک شستشوی دست ،امکانات شستشوی چشم و ميز كار قابل
شستشو ( غير چوبی) می باشد.
وسايل كمک تنفسی بايد برای مواقا اورژانس و مسموميت با محلولهای شيميايی در دستر
بايد دارای تهويه قوی باشد تا مرتبا هوا تعوي

باشد .اتاق شستشو

شده و از تنفس بخارات محلول جلوگيری شود.

قبل از شروع فرآي ند آماده سازی آندوسکوپ از وسايل حفاظت فردی استفاده كنيد .از جمله اين وسايل گان ضد آب
با آستين بلند ( كه برای هر بيمار تعوي

شود) ،دستکش بلندی كه ساعد را بپوشاند ( اگر دستکش التکس استفاده

می كنيد دو عدد دستکش بپوشيد) ،عينک ايمنی برای پيشگيری از آسيب و آلودگی چشم و ماسک صورت مناسب
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برای كاهش تنفس بخارات محلولها .وسايل كمک تنفسی بايد برای مواقا اورژانس و مسموميت با محلولهای
شيميايی در دستر

باشد .اتاق شستشو بايد دارای تهويه قوی باشد تا مرتبا هوا تعوي

محلول جلوگيری شود .اگر احسا

شده و از تنفس بخارات

كرديد كه عاليم مسموميت با محلولهای شيميايی مثل آبريزش از مخاط (چشم،

بينی ،دهان) را داريد و تهويه اتاق كافی نيست ،بايد فورا اتاق شستشو را ترک كرده از وسايل كمک تنفسی مثل
اكسيژن استفاده كنيد .درب ظرف غوطه وری هميشه بايد بسته باشد.
در حال حاضر فرموالسيون تجاری مورد تاييد سازمان غذا و داروی آمريکا برای ضدعفونی آندوسکوپ شامل گلوتار
آلدئيد  %2.4يا بيشتر ،ارتوفتالدئيد  %0.55گلوتارآلدئيد%0.95با %1.64فنل ،پراكسيد هيدروژن  %7.35با پراستيک
اسيد ، %0.23پراكسيد هيدروژن %1با پراستيک اسيد %0.08می باشد.
گلوتارالدهيد شايعترين محل ول ضدعفونی كننده است كه در واحدهای آندوسکوپی استفاده می شود .اين محلول
موثر و نسبتا ارزان است و به آندوسکوپ صدمه نمی زند اما برای كاركنان عوارضی دارد .در صورتی كه آندوسکوپ به
خوبی تميز نشده و پروتئين روی سطوح باقی مانده باشد و برای ضدعفونی از آلدئيدها استفاده شود ،رنگ سطوح به
زرد تغيير می كند .اين رنگ ثابت است و ناشی از واكنش پروتئين با آلدئيد و رسوب روی سطوح است .ارتوفتالدهيد
بخارات مضر كمتری دارد ،بدون بو است و اثر ضد ميکروبی بيشتری نسبت به گلوتارالدهيد دارد.
بطور كلی ،ضد عفونی يا استريليزاسيون آندوسکوپ با استريل كننده های شيميايی مايا ،شامل  5مرحله می باشد :
-

تميز كردن  :قبل از مرحله تميز كردن حتما تست های نشتی ( بستن تمام كانالها و امتحان نشتی به
صورت دستی يا اتوماتيک) و انسداد لوله را انجام دهيد .اين تست ها باع
پرهزينه بعدی پيشگي ری شود .به مح

می شوند كه از تعميرات

جدا شدن آندوسکوپ از بيمار آماده سازی را شروع كنيد .به

اين شکل كه باقی مانده های قابل رويت را بوسيله ساكشن كردن مايا شوينده به داخل كانال اصلی
( ) working chanelتميز كنيد ( با سرعت  250سی سی در دقيقه) .اطمينان حاصل كنيد كه
كانال اصلی مسدود ن يست .كانال های هوا و آب را با آب شستشو دهيد تا مطمئن شويد كه مسدود
نيستند .تمام باقی مانده ها از جمله خون و مخاط را بشوييد .بدنه آندوسکوپ را كامال دستمال بکشيد.
آندوسکوپ را از نظر سالمت و عدم خوردگی و كندگی سطوح بررسی كنيد .سپس آندوسکوپ را از
منبا نور/پروس سور ويديو جدا كنيد .آندوسکوپ را به اتاق آماده سازی دارای تهويه قوی و سالم ببريد.
در اين مرحله و قبل از آماده سازی تست نشتی را انجام دهيد .تمام قسمتهای قابل جداسازی
آندوسکوپ را جدا كنيد .دريچه ها و ورودی بطری آب را جدا كنيد .دريچه پالستيکی نمونه برداری را
ب عد از هر بار آندوسکوپی دور بيندازيد .بطری های آب ،تيوب های متصل به آن و دريچه های
ساكشن/هوا-آب بايد حداقل روزانه برای اتوكالو (در دمای  134درجه به مدت  20دقيقه) فرستاده
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شوند .برای هر بار استفاده ،داخل بطری آب آندوسکوپ آب استريل بريزيد .سپس تمام سطوح داخلی و
خارجی آندوسکوپ را بطور دستی تميز كنيد .برای شستشو از يک دترجنت با كف كم يا شوينده آنزيم
دار مخصوص مقاصد پزشکی استفاده كنيد .تمام كانالها را با ماده شوينده پر كنيد و بر
تمامی مواد آلی برداشته شوند .از سيم يکبار مصرف كه روی نوک آن بر
ساخته شده استفاده كنيد .تمام كانالها ،قطعات ،اتصاالت و سوراخها را بر
بر

بکشيد تا

است و خاص اين كار
بکشيد .مطمئن شويد كه

از سمت ديگر كانال خارج می شود  .در حين شستشو تمام دريچه ها را بطور مکرر كنار بزنيد تا به

تمام سطوح دسترسی پيدا كنيد .سطوح و قطعات خارجی آندوسکوپ را با يک دستمال نرم يا اسفنج
تميز كنيد .در صورت امکان از دستگاه اولتراسونيک برای تميز كردن سطوح خارج از دستر

استفاده

كنيد .تمام ابزارهای شستشو را دور بيندازيد .سينک بايد بعد از هر بار استفاده شسته شود.
-

آبکشی :قسمت خارجی و تمام كانالها را با آب فراوان و با استفاده از سرنگ آبکشی نماييد و سپس آب
را دور بريزيد.

-

خشک كردن :بعد از آبکشی و قبل از ضدعفونی نمودن ،كانال های داخلی را با نيروی هوا و قسمت های
خارجی را با محکم كشيدن يک دستمال تميز خشک نماييد.

-

ضد عفونی  :آندوسکوپ بايد در يک ماده ضد عفونی كننده سطح باال قرار داده شود به گونه ای كه
كامال در آن فرو رود و همچنين هوای اضافی بايد حذف شده و از تما

كامل مواد باكتری كش با

مجاری داخلی و تمام ابزار جانبی مانند لوله های ساكشن و بيوپسی و همچنين لوله های آب و هوا
اطمينان حاصل شود .غلظت محلول بايد دقيقا طبق توصيه كارخانه سازنده باشد .مثال به هيچ وجه نمی
توان غلظت محلول را زياد و زمان را كاهش داد .اين كار بايد بوسيله پرسنل آموزش ديده در ابتدا و
مابين هر بيمار انجام شود .برای خروج هوای داخل كانالها و ورود محلول ضدعفونی كننده می توان از
سرنگ استفاده كرد .مدت تما

و دمای محلول طبق توصيه كارخانه سازنده محلول رعايت گردد .بعد

از خروج آندوسکوپ از محلول ضدعفونی كننده و قبل از آبکشی ،باقی مانده محلول را بوسيله جريان
هوای فشرده از داخل كانال ها پاک كنيد .كارايی و اثربخشی محلول را طبق توصيه كارخانه سازنده از
طريق نوارهای واكنش گر تست كنيد .در صورت امکان از دستگاه اتوماتيک برای آماده سازی
آندوسکوپ ها استفاده كنيد .اين كار امکان اشتباه در فرآيند را كاهش می دهد .در يک ضدعفونی خوب
تمام ميکروارگانيسمهای موجود روی آندوسکوپ نابود می شوند.
-

شستشو :تمام آندوسکوپ و همه لوله های آن بايد با آب استريل يا آب فيلتر شده كه معموال برای
دستگاه های شوينده اتوماتيک استفاده می شود يا آب لوله كشی شهری ( برای مثال با كيفيت باال كه
تمام استاندارهای پاكيزگی را در هنگام استفاده دارد) شسته شود  .بعد از هر مرحله آبکشی آب را دور
بريزيد .برای آبکشی اول و آبکشی نهايی از يک ظرف استفاده نکنيد.
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-

خشک كردن  :لوله های آندوسکوپ و مجاری داخلی بايد با الکل  ٪ 70-90شسته شود و با هوای
پرفشار بعد از ضد عفونی و قبل از نگهداری خشک شود .اطمينان حاصل كنيد كه الکل در كانالها باقی
نمانده است .آب لوله كشی شهر ممکن است حاوی ميکروارگانيسم هايی باشد .آبکشی با الکل اين
ميکروارگانيسم ها را از بين خواهد برد.

-

خشک كردن آندوسکوپ برای كاهش احتمال آلودگی آندوسکوپ با ميکرو ارگانيسم هايی كه ممکن
است هنگام شستشو وجود داشته باشند  ،ضروری است نتايج يک مطالعه نشان داد كه اگر آندوسکوپها
در كابينت دارای جريان هو ا به صورت عمودی نگهداری شوند ،كشت از لوله های هوا يا آب يا لوله های
ساكشن يا بيوپسی بعد از  24ساعت از آماده سازی  %100و بعد از گذشت  7روز  %90منفی بودند.
تمام نمونه هايی كه پس از شستشو با فشار باال بدست آمدند ،استريل ماندند .در صورتی كه بعد از
انجام سيکل آماده سازی آندوسکوپ برای مدت طوالنی(  48-72ساعت) انبار می شود ،قبل از استفاده
نياز به آماده سازی مجدد دارد .آندوسکوپ ها بايد در محل نگهداری خود آويزان شوند تا بهتر خشک
شده و شانس آلودگی آنها كاهش يابد.

-

نگهداری :آندوسکوپ بايد به گونه ای نگهداری شود كه از آلودگی جلوگيری شده و فرايند خشک شدن
آن بهتر انجام شود ( برای مثال عمودی آويزان شود بدون اين كه آنرا به صورت چنبره دور هم
بپيچانيد) .هرگز آندوسکوپ را درون ظرف نگهداری نکنيد .روی آندوسکوپ مشما يکبار مصرف نکشيد.
آندوسکوپ را داخل اتاق يا كابينت كه مخصوص آندوسکوپ های شستشو شده است و به خوبی تهويه
ميشود قرار دهيد .كابينت بايد از جنس قابل شستشو بوده و حداقل يکبار در هفته شسته و ضدعفونی
شود .آندوسکوپ نبايد هيچ خميدگی داشته باشد .آندوسکوپ های آماده سازی شده و آماده سازی
نشده را هرگز كنار هم قرار ندهيد.

-

كشت گرفتن از آن دوسکوپ :كنترل هميشگی آندوسکوپ از نظر باكتريولوژی توصيه نمی شود ،مگر در
مواردی كه مشکوک به عفونت متقاطا باشيم .در اين گونه موارد بهترين روش جداسازی باكتريولوژی،
بر

كشيدن كانال ها است.

الپاروسکوپ  ،آرتروسکوپ و برنکوسکوپ:
-

عدم دقت در باز كردن اجزاء الپاروسکوپ ها  ،آرتروسکوپ ها و برونکوسکوپها ،تميز كردن و ضد عفونی
ناكافی آنها با محلول سطح باال منجر به عفونت در بيماران می شود .نتيجه يک مطالعه نشان داد كه
اگر قطعات الپاراسکوپ های مورد استفاده در جراحی های زنان قبل از استريليزاسيون با بخار ،به نحو
مناسبی باز شده ،تميز و دوباره سرهم بندی شود ،خطری از عفونت به همراه ندارد .
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-

قانون اين است كه الپاراسکوپها  ،آرتروسکوپها و ديگر وسايل مشاهده گری كه به بافت استريل بدن
وارد می شوند ،قبل از هر بار استفاده استريل شوند .در صورتی كه به هر دليل استريل كردن اين وسايل
قابل انجام نباشد ،بايد حداقل با محلول سطح باال ضد عفونی شوند.

-

فرآيند تميز و ضدعفونی نمودن آرتروسکوپ ها و الپاراسکوپها شبيه به آندوسکوپ ها می باشد ،به
استثناء اينکه آبکشی حتما بايد با آب استريل انجام شود .زمان و مکان اين كار در اتاق عمل و قبل از
فرآيند جراحی می باشد .عمل خشک كردن بايد با محکم كشيدن دستمال استريل انجام شود.

-

برای برونکوسکوپ نيز بايد قبل از اولين استفاده در روز و بالفاصله بعد از هر بار استفاده ضدعفونی
سطح باال انجام شود .تمامی قطعات قابل جداسازی را بايد جدا نمود .تمام قسمت های داخلی و خارجی
را ابتدا بايد با يک شوينده آنزيمی شستشو داد .كانالها بايد شستشو شده و قسمت های جدا شده در
محلول شوينده آنزيمی غوطه ور شوند .اگر سر برونکوسکوپ غير قابل غوطه وری است آن را با گاز
آغشته به محلول آنزيمی تميز كنيد .ضدعفونی برونکوسکوپ نيز با غوطه وری كامل در محلول
ضدعفونی كننده سطح باال انجام می شود .با سرنگ حاوی محلول ضدعفونی كننده كانالهای
آسپيراسيون را نيز از محلول پر كنيد .پس از طی زمان غوطه وری برونکوسکوپ را با آب مقطر استريل
فراوان شستشو دهيد(سرم فيزيولوژی استفاده نشود) .خشک كردن نهايی بايد با استفاده از اكسيژن يا
هوای فشرده فيلتر شده انجام گردد .در پايان روز برونکوسکوپ را ترجيحا به حالت آويزان در محلی
خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری كنيد .فورسپس های بيوپسی و فورسپس های جسم خارجی بايد
با شوينده های آنزيمی شسته و اتوكالو شوند .بر

های مورد استفاده در مطالعات سيتولوژی و

باكتريولوژی بايد دور انداخته شوند .در طی انجام برونکوسکوپی و برای جلوگيری از تما

منبا نور با

مواد بيولوژيکی ،آن را با ورقه پالستيکی يکبار مصرف پوشانده و در پايان كار با يک گاز آغشته به
شوينده تميز كرد .اگر قرار است بيما ر با نقص ايمنی برونکوسکوپی شود ،در مرحله آماده سازی،
برونکوسکوپ را به مدت  60دقيقه در محلول ضدعفونی غوطه ور نماييد.

ابزارهای مربوط به برخی اقدامات از قبيل اقدامات زنان و مامايی
-

ضد عفونی سازی و آماده نمودن ابزار مورد استفاده در زنان و مامايی از قبيل تونومترها ،حلقه های جا
اندازی ديافراگم سرويکال ،ابزارهای كرايوسرجری و پروبهای داخل حفره ای به علت تنوع و تعداد قابل
توجه آنها از اهميت خاصی برخوردار است.
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-

به دليل اينکه فعاليت الکل ها بر بعضی ويروسها محدود است ،آنها به عنوان ضد عفونی كننده های
سطح باال طبقه بندی نمی شوند  ،با اين وجود ضد عفونی با الکل می تواند برای غير فعال سازی HIV ,
 HBV.HCVكافی باشد.

-

پروبهای واژينال در سونوگرافی استفاده می شوند .پروبهای واژينال و همه پروبهای داخل حفره ای بدون
پوشش  ،طبق طبقه بندی اسپولدينگ جزء ابزارهای نيمه حياتی هستند چرا كه در تما

مستقيم با

غشاهای مخاطی بدن (مثل واژن  ،ركتوم يا حلق) می باشند .با اين حال استفاده از روكش پروب می
تواند جايگاه آن را در دسته بندی ابزارها تغيير دهد  .توصيه اين دستورالعمل استفاده و تعوي

كاندوم

يا روكش پروب می باشد .بدليل اينکه اين كاندوم ها يا روكش های پروب ممکن است كارايی الزم را
نداشته باشند  ،خود پروپ نيز بايد بعد از هر بار استفاده توسط ماده ضد عفونی سطح باال ضد عفونی
شود.
-

تحقيقات نشان می دهند كه روكش های استريل پروب های اولتراسوند ترانس واژينال درصد بااليی از
پارگی ،حتی قبل از استفاده دارند .اي ن مطالعات بر نياز به ضد عفونی روتين پروب ها  ،بين ويزيت
بيماران تاكيد می كند .اگرچه بيشتر سازندگان اولتراسوند استفاده از گلوتارآلدئيد  ٪2را برای ضد
عفونی ترانسيديوسرهای ترانس واژينال آلوده پيشنهاد می كنند ،استفاده از آن بدليل اينکه ممکن است
عمر ترانسديوسر را كم كند و نيز

تاثيرات سمی بر روی سلولهای جنسی و جنين داشته باشد ،مورد

سوال است .فرايند جايگزين برای ضد عفونی كردن ترانسيديوسر واژينال شامل تميز كردن ژل از
ترانسيديوسر و تميز كردن آن توسط آب و صابون ،شستن ترانسديوسر با الکل  %70يا محلول ضدعفونی
كننده  Intermediateطبق توصيه كارخانه و آبکشی با آب لوله كشی شهری و خشک كردن با هوا
می باشد .
-

پروبهايی مانند پروب ركتال ،كرايوسرجيکال و پروبهای داخل مری يا ابزارهای ديگر بايد بين ويزيت
بيماران توسط محلول سطح باال ضدعفونی شوند  .همچنين پروبهای اولتراسوندی كه حين فرايندهای
جراحی استفاده شده و می توانند با محلهای استريل بدن در تما

باشند .اين پروبها می توانند جهت

كاهش آلودگی و كاهش ريسک انتقال عفونت  ،توسط غالف استريل پوشانده شوند  .با اين وجود به
دليل اينکه اين غالف ها بطور كامل از پروب محافظت نمی كنند ،پروبها بايد همانند ديگر وسايل
حياتی  ،بين ويزيت بيماران استريل شوند و اگر اين امر مقدور نباشد ،حداقل بايد در محلول سطح باال
ضد عفونی شده و توسط روكش استريل پروب پوشانده شوند.
-

بعضی از پروبهای كرايوسرجری بطور كامل در محلول فرو نمی روند  .بيمارستان هايی كه از پروبهايی
استفاده می كنند كه به طور كامل در محلول فرو نمی روند بايد به سرعت توسط پروبهايی كه به طور
كامل در محلول فرو می روند  ،جايگزين شوند .
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-

همانند ديگر فراينده ای ضد عفونی سطح باال ،تميز كردن مناسب پروبها برای اطمينان از ضد عفونی
شدن درست آنها الزم است.

ضد عفونی در واحد همودياليز:
-

سيستم های همودياليز شامل ماشين های همودياليز ،مخازن آب ،سيستم های فيلتر و آماده سازی آب
و سيستم های توزيا می باشد .بيماران ممکن است در حين همودياليز ،به ويرو

های خونی و باكتری

های بيماريزا مبتال شوند .تميز كردن و ضد عفونی ،كليد كنترل عفونت در مراكز همودياليز می باشند.
-

سطوح غير حياتی در مراكز دياليز شامل تخت يا صندلی های دياليز  ،سطوح خارجی ماشين دياليز و
تجهيزات آن مانند قيچی  ،هموستاز ،كالمپ ،كاف فشار خون و گوشی های پزشکی می باشد .اين
تجهيزات بايد با مواد ضد عفونی كننده تاييد شده ضد عفونی شوند ،مگر اينکه آلودگی واضح با خون
روی ابزار ديده شود كه در اين موارد بايد با يک ماده ضد عفونی كننده ضد  HIVو  HBVيا محلول
هيپوكلريت  %1ضد عفونی شود.

-

همودياليزرها معموال با پراستيک اسيد ،فرمالدئيد،گلوتارآلدئيد و پاستوريزاسيون حرارتی با اسيد
سيتريک و تركيبات كلردار ضدعفونی می شوند .سيستم های همودياليز معموال با ماده ضد عفونی
كننده كلردار ( هيپوكلريت سديم )  ،فرمالدئيد مايا  ،پاستوريزاسيون حرارتی  ،ازون و يا پراستيک
اسيد ضد عفونی می شوند  .تمامی اين محصوالت بايد مطابق با توصيه های سازندگان به كار گرفته
شوند .برخی سيستم های همودياليز برای كنترل آلودگی ميکروبی از ضد عفونی با آب داغ استفاده می
كنند .

ضدعفونی كردن دستگاه های آلوده به  HIV, HCV,HBVو باكتری عامل بيماری
سل:
-

توصيه  CDCبرای ضد عفونی كردن سطح باالی دستگاه های آلوده شده به  HBV,HIV,HCVو يا TB
بسيار مناسب است زيرا مطالعات تجربی نشان داده است كه مواد ضد عفونی كننده سطح باالی در غير
فعال كردن عوامل بيماريزا موثر می باشند .

-

گاهی بيمارستان ها ر وش های ضد عفونی را تغيير داده و ابزارهای اندوسکوپی با استفاده از گاز اكسيد
اتيلن استريل می شوند زيرا تصور می شود كه به اين ترتيب ريسک آلودگی كاهش می يابد  .دليل
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اينکه گاز اكسيد اتيلن برای استريليزاسيون معمول آندوسکوپ ها روش مناسبی به شمار نمی آيد  ،اين
است كه اين آماده سازی بسيار طوالنی است .آندوسکوپها و ديگر دستگاه های نيمه حياتی بايستی
بدون توجه به آلودگی بيمار به  HBV,HCV,HIVو يا سل با روشهای معمول ضد عفونی شوند.

وسايل دندانپزشکی :
-

انجمن دندانپزشکی آمريکا ) (ADAتوصيه می نمايد كه وسايل مورد استفاده در دندانپزشکی بايد بين
بيماران استريل شده يا يکبار مصرف بوده و دور انداخته شود .تجهيزاتی كه داخل بافت و يا استخوان
نمی شود ( مانند متراكم كننده آمالگام ،سرنگ های هوا يا آب) اما در تما

با حفره دهان هستند،

نيمه بحرانی محسوب شده و بايد مابين بيماران استريل شوند .ابزار و تجهيزاتی كه تحمل درجه حرارت
باال را ندارند بايد با وسايلی كه تحمل گرما را دارند جايگزين شوند .وسايل بحرانی و نيمه بحرانی
دندانپزشکی را نبايد ضدعفونی كرد بلکه بايد آن ها را استريل نمود.

ماسک های بيهوشی:
-

ماسک های بيهوشی و راه های هوايی داخل دهان و بين ی بايد بعد از هر بار استفاده تميز و ضدعفونی
شوند .قسمت های داخلی و خارجی ماسک های بيهوشی را با يک بر  ،ماده شوينده و آب بشوييد.
ماسک را بررسی كنيد تا ترک و شکستگی نداشته باشد .در اين صورت ماسک را دور بيندازيد .پس از
شستشوی كامل و آبکشی ،ماسک های بيهوشی و راه های هوايی را به مدت  10دقيقه در گلوتارالدهيد
غوطه ور نموده سپس آنها را خارج كرده ،آبکشی كنيد و بگذاريد تا در معرض هوا خشک شوند .
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دستورالعمل شماره  ۳کنترل عفونت

احتیاطات استاندارد

احتیاطات استاندارد:
-

فرض بر این است که هر بیمار بطور بالقوه عفونی است یا یک میکروارگانیسم در بدن وی کلونیزه شده و
احتمال انتقال این میکروارگانیسم به دیگران وجود دارد .این قانون در مورد تمام بیماران ،تمام بخش ها و
در هر زمانی الزم االجراست .الزمه اجرای این قانون شستشوی دستها ،استفاده از وسایل حفاظت فردی و
کاربرد ایمن وسایل تیز و برنده است.

الف -وسایل حفاظت فردی ):Personal Protective Equipment (PPE
-

هر زمان که احتمال تماس با خون و سایر ترشحات بدن وجود دارد ،باید از وسایل حفاظت فردی استفاده
کرد.

-

هنگام خارج کردن وسایل حفاظت فردی از آلودگی پوست و لباسهای خود جلوگیری کنید.

-

قبل از ترک اتاق بیمار ،وسایل حفاظت فردی را خارج کرده ،دور بیندازید و دست ها را شسته یا با الکل
راب کنید.

-

استفاده از گان :در صورت تماس مستقیم با بیمار و احتمال مواجهه با خون ،مایعات بدن ،ترشحات یا مواد
دفعی بیمار بنا به نوع پورسیژر باید از گان استفاده شود.

-

از گان استفاده مجدد نشود ،حتی برای تماس های مکرر با یک بیمار.
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-

در هنگام  LPماسک بزنید تا میکروارگانیسمهای دهان شما باعث آلودگی سوزن نخاعی یا محل ورود
سوزن نشوند.

-

طبق احتیاطات استاندارد ،هنگام عطسه و سرفه بینی و دهان خود را با دستمال بپوشانید.

-

پوشیدن گان به صورت روتین قبل از ورود به بخش های پر خطر مانند  ICUو NICUو پیوند مغز استخوان
توصیه نمی شود.

-

استفاده از کاور کفش به صورت روتین قبل از ورود به بخش های پر خطر مانند  ICUو NICUو پیوند
مغز استخوان ضروری نمی باشد.

-

در صورتی که امکان پاشیدن ترشحات وجود دارد باید بینی ،دهان و هشم و تمام بدن پوشانده شود ( گان،
ماسک ،حفاظ هشم یا شیلد صورت).

-

در زمان کارگذاری کاتترهای عروقی مرکزی ،استفاده از دستکش ،کاله ،ماسک ،عینک ،گان و شان
پرفوره الزامی است.

-

ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فر دی در زمان کارگذاری کاتترهای عروقی مرکزی یا
سایراقداماتتهاجمیپرخطر :گان←ماسک←کاله←محافظ هشم یا صورت←دستکش استریل.

-

ترتیب خارج کردن وسایل حفاظت فردی در زمان کارگذاری کاتترهای عروقی مرکزی یا سایر اقدامات
تهاجمی پر خطر :دستکش← شستن دستها ← محافظ هشم یا صورت← کاله ←گان ←ماسک
←شستن دستها و یا  :دستکش و گان← شستن دستها ← محافظ هشم یا صورت← کاله←ماسک
←شستن مجدد دستها.

-

برای کارگذاری کاتترهای محیطی پوشیدن دستکش تمیز کافی است .اما برای کارگذاری کاتترهای
عروقی مرکزی پوشیدن دستکش استریل ضروری است.

-

در بسیاری از کشورها پوشیدن ساعت مچی ،دستبند و حلقه های دارای جواهرات در بخش ها ممنوع
است .بدیهی است استفاده هر هه کمتر از این موارد در پیشگیری از عفونت بین کارکنان و بیماران بسیار
موثر است.

-

پوشیدن دستکش در هر موقعیتی که احتمال تماس با خون ،مایعات بدن و ترشحات بدن بیمار به جز عرق
وجود دارد ( صرف نظر از این که ترشحات خونی باشند یا نه و پوست کارکنان سالم باشد یا نه) الزامی
است .پوشیدن دستکش جایگزین بهداشت دست نمی شود .دست ممکن است هنگام خارج کردن
دستکش آلوده شود ،همچنین دستکش ممکن است سوراخهای بسیار ریز داشته و ارگانیسمها از
سوراخهای آن عبور کنند.

-

در زمان انجام مراقبت هایی که ایروسل تولید می کنند ( برونکوسکوپی ،ساکشن راههای تنفسی و
انتوباسیون) از ماسک به همراه عینک محافظ استفاده کنید.
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-

اطمینان حاصل کنید که افراد مراجعه کننده به بیمارستان که عالیم تنفسی دارند ( در تریاژ ،بخش ها ،اتاق
انتظار درمانگاهها و مطب پزشکان) موارد زیر را رعایت می کنند:

-

هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را می پوشانند .از دستمال بهداشتی استفاده و سپس آن را دور می
اندازند .در صورتی که دست با ترشحات تنفسی آلوده شده بهداشت دست را رعایت می کنند.

-

دستمال و سطل پدال دار در تمام دستشویی های بیمارستان تعبیه شود.

-

وسایل و تجهیزات مربوط به شستشوی دست و هندراب در تمام واحدهای سرپایی و بستری بیمارستان تعبیه
شود.

-

در فصولی که عفونتهای تنفسی شایع است ماسک در اختیار بیماران قرار داده و آنها را تشویق کنید تا
همواره حدود یک متراز سایرین فاصله بگیرند.

-

بیمارانی که زخم آنها ترشح دارد و یا مبتال به عفونتهای تنفسی و گوارشی هستند حتی االمکان از سایر
بیماران جدا شوند ( اصول ایزوالسیون تماسی ،هوایی و قطرات رعایت شود).

ب -شستشوی دست ها:
-

اگر دستها آلودگی قابل رویت دارند ،آنها را با آب و صابو ن ساده یا صابون آنتی باکتریال بشویید ( طبق
پروتکل).

-

اگر دستها آلودگی قابل رویت ندارند ،آنها را با محلولی با پایه الکلی هندراب کنید.

-

پنج موقعیت شستشوی دست طبق (دستورالعمل بهداشت دست – سال  )92را رعایت کنید.

-

اگر بیمار شما مبتال به یک میکروارگانیسم اسپورزا است ( مثل کلستریدیوم دیفیسیل وباسیل آنتراسیس) حتما
بعد از هر بار مراقبت ،دستها را با آب و صابون ساده یا صابون آنتی باکتریال بشویید.

-

الک زدن و نصب ناخن مصنوعی برای کارکنانی که ارتباط مستقیم با بیمار دارند ممنوع است .آلودگی
باکتریایی ناشی از ناخن های مصنوعی از عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی است به همین دلیل استفاده از
ناخن مصنوعی برای کادر درمان ممنوع است.

-

دیسپنسرهای محلولهای الکلی باید در تمام فضاهای بیمارستان و اتاق های درمانگاه نصب شود .در صورت
عدم امکان نصب پمپ ،کارکنان باید ظروف قابل حمل محلول هندراب در جیب خود حمل نمایند.

-

قبل از کارگذاری کاتترهای عروقی مرکزی شستن دست ها در ابتدا با آب و صابون و سپس اسکراب دست
ها با محلول هندراب تا  3دقیقه الزامی است.
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-

قبل از کارگذاری کاتترهای عروقی محیطی بهداشت دست در سطح متوسط ضرورت دارد :شستن دست با
آب و صابون به مدت  4۰-6۰ثانیه و یا ضدعفونی دست با محلول الکلی به مدت  2۰-3۰ثانیه.

-

دست ها باید بالفاصله پس از دست زدن به خون ،مایعات بدن ،ترشحات ،مواد دفعی و وسایل آلوده ،بدون در
نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر ،شسته شوند.

-

پس از در آوردن دستکش از دست ،در فواصل تماس با بیماران و در سایر موارد الزم ،دستها باید شسته
شوند تا از انتقال میکروارگانیسمها به سایر بیماران ،کارکنان یا محیط جلوگیری به عمل آید.

-

اگر برای یک بیمار اقدامات تهاجمی یا کارهای مختلف صورت میگیرد ،در فواصل این امور دستها باید
شسته شوند تا از انتقال آلودگی به قسمت های مختلف بدن بیمارجلوگیری شود.

-

در بیماران دهار نقص ایمنی ( نوتروپنی) ،تروماهای متعدد ،بیماران پیوند شده ،بیماران جراحی شده و در
زمان انجام اقدامات تهاجمی پر خطر مانند کارگذاری کاتترهای عروقی مرکزی یا انتوباسیون غیر اورژانس،
اسکراب دست ها تا  3دقیقه با محلول الکلی الزامی است.

(رعایت موارد ذکر شده در راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران – مرداد  1۳۹۲الزم
االجراست).

اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
سه روش برا ی اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست وجود دارد .این سه روش شامل مشاهده مستقیم ،اندازه گیری
میزان مصرف محصوالت مرتبط با بهداشت دست و انجام پژوهش است.
مشاهده مستقیم رعایت بهداشت دست :مشاهده مستقیم اصلی ترین روش کسب اطالعات درباره نحوه و میزان شستشوی
دست است .این روش دقیق ترین اطالعات را از میزان پذیرش گایدالین های بهداشت دست به صورت عددی و کمی
ارائه می دهد .مشاهده آشکار بهداشت دست دارای مزایا و معایبی است .مزایای آن  :دسترسی آسان به کارکنان ،ارائه
بازخورد فوری و آموزش کارکنان و مهمترین عیب آن این است که کارکن انی که تحت کنترل و مشاهده هستند تغییر
رفتار می دهند .البته برخی پژوهش ها نشان داده که این اثر در دراز مدت سبب تقویت رفتارهای بهداشتی می شود.
در روش مشاهده ،ضروری است فرد مشاهده گر اطالع و آگاهی کامل از گایدالین بهداشت دست داشته بتواند پنج
موقعیت بهداشت دست را بخوبی تشخیص دهد .از جمله قوانین مربوط به مشاهده بهداشت دست:
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-

مشاهده گر باید مشاهده را بدون مداخله انجام دهد .نقش اصلی وی این است که اطالعات را به صورت
عینی بر حسب پنج موقعیت در ابزار ثبت کند.

-

مشاهده گر باید خود را به کارکنان بهداشتی و بیمار معرفی کرده و یک توضیح کلی در مورد اهداف
مشاهده ارائه دهد.

-

بهتر است مشاهده نزدیک به منطقه مراقبت از بیمار انجام شود.

-

مشاهده گر می تواند در حین مشاهده پیشنهادات و نکات مهم را در قسمت پایین فرم یادداشت کند.

-

مشاهدات بهتر است با مداد ثبت شود تا در صورت نیاز تصحیح شود.

-

مشاهده نباید در شرایط اورژانسی و پر استرس انجام شود.

-

در حین مشاهده ،حریم خصوصی بیمار رعایت شود .مشاهده نباید باعث رنج بیمار شود .همچنین مشاهده
گر نباید در روند فعالیت های بهداشتی کارکنان دخالت کند.

-

فرصت های بهداشت دست در  24ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته و  365روز سال و در هر نقطه ای که بیمار
وجود دارد اتفاق می افتد.

اولویت بندی بخش ها جهت برنامه ریزی مشاهده ،به میزان عفونت و شیوع بیماری ها در آن بخش بستگی دارد .مثال
اگر شیوع طغیان در یک بخش بیشتر دیده می شود ،تکرار مشاهدات در آن بخش خاص افزایش می یابد تا زمانی که
طغیان فروکش کند .یک برنامه مشخص و زمانبندی شده برای مشاهده طرح ریزی کرده و تا انتهای دوره مشاهده ،دقیقا
طبق آن عمل کنید .تغییر زمان و مکان مشاهده بین یک دوره ارزیابی ،می تواند منجر به خطا گردد .در شروع مشاهده،
مشاهده گر باید به صورت تصادفی کارکنان مورد مشاهده را انتخاب کند .فاصله دفعات مشاهده بستگی به دالیل
ارزیابی و منابع در دسترس سازمان ( زمان جمع آوری اطالعات و )...دارد .مشاهده می تواند به صورت روزانه ،هفتگی،
ماهانه یا فصلی انجام شود .بهتر است جمع آوری اطالعات در همه روزهای هفته ( از جمله روزهای تعطیل) و در همه
شیفت ها انجام شود.
سازمان بهداشت جهانی حداقل  2۰۰فرصت ( ) opportunityرا در طول هر دوره اندازه گیری برای مشاهده گران
توصیه می کند .یک دوره مشاهده باید حداقل دو هفته به طول بیانجامد .زمان تعیین شده برای هر جلسه مشاهده ۱۰ ،تا
 3۰دقیقه و بطور میانگین  2۰دقیقه است .مشاهده گر می تواند گروههای کادر حرفه ای مورد مشاهده را خود انتخاب
کند و میزان رعایت بهداشت دست را در بعضی گروههای کادر حرفه ای( مثال پزشکان) مورد بررسی قراردهد.
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پوشیدن دستکش اگر جایگزین شستشوی دست شود باید به منزله عدم رعایت بهداشت دست در نظر گرفته شده و در
قسمت  missedعالمت زده شود .اما در جایی که پوشیدن دستکش اندیکاسیون دارد نباید با عدم رعایت بهداشت
دست اشتباه گرفته شود.
فرم شماره یک :به هر جلسه مشاهده یک کد اختصاص داده شود .صفحه ابتدایی ابزار شامل مشخصات بیمارستان ،جلسه
آموزش و فرد م شاهده گر تکمیل شود .برای تعداد کادر حرفه ای که در طول هر جلسه مشاهده می شوند حداکثری
ذکر نشده است.کادر حرفه ای به ههار گروه ( گروه پرستاری ،گروه خدماتی ،گروه پزشکی و گروه سایر کادر پزشکی
و پیراپزشکی) تقسیم شده و عملکرد ایشان مشاهده خواهد شد .در هر ستون می توان اطالعات یک فرد یا هند نفر از
همان گروه کادر حرفه ای را ثبت کرد .حداکثر تا  3نفر از کارکنان بیمارستان می توانند همزمان مورد مشاهده قرار
گیرند اما بهتر است در ابتدای کار تا مدتی در هر جلسه یک نفر مشاهده شود .مشاهده گر باید زمان کافی برای ثبت
اندیکاسیونها و اقدامات افراد داشته باشد.
ستون مربوط به فرصت ( ) opportunityموقعیت هایی هستند که در طول فرآیند مراقبتی ،نیاز به قطع زنجیره انتقال
میکروب از راه دست (بهداشت دست) دارند .اندیکاسیونها شامل پنج موقعیت رعایت بهداشت دست است :قبل از تماس
با بیمار ( ،) bef-pat.بعد از تماس با بیمار ( ،) aft-pat.قبل از انجام اقدام آسپتیک ( ،) bef-aseptبعد از مواجهه با
ترشحات بدن ( ) aft-b.f.و بعد از دست زدن به محیط اطراف بیمار ( .) aft-p.sur.هر اندیکاسیون باید منجر به یک
فرصت برای رعایت بهداشت دست شود .اقدام به بهداشت دست شامل ههار دسته است شامل :شستن دست با آب و
صابون ،مالش با محلول پایه الکلی ،فراموش کردن بهداشت دست و پوشیدن دستکش.
گاهی ممکن است هند اندیکاسیون به صورت همزمان پیش آید .مثال وقتی پرستار بعد از پانسمان زخم بیمار دستکش
خود را خارج کرده و قصد خروج از اتاق بیمار را دا رد ،در این حالت سه اندیکاسیون همزمان پیش آمده است :بعد از
تماس با زخم ،بعد از خارج کردن دستکش و بعد از تماس با بیمار .این سه اندیکاسیون یک فرصت یا یک انتظار برای
بهداشت دست ایجاد می کند .فرصت به عنوان واحد شمارش و معادل تعداد موارد نیاز به بهداشت دست بدون در نظر
گرفتن تعداد اندیکاسیون است.
عالمت دایره در فرم شماره یک به معنی عدم اقدام به بهداشت دست ) ( missedو یا استفاده از دستکش است.
پوشیدن دستکش (  ) glovesفقط زمانی عالمت زده می شود که در هنگام رخداد اندیکاسیون ،کارکنان اقدام به
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رعایت بهداشت دست را انجام نداده و پوشیدن دستکش را جایگزین آن کرده اند .الزم به ذکر است که در صورتی که
اقدام به بهداشت دست بدون وجود اندیکاسیون صورت گیرد در فرم نباید عالمت زده شود.
فرم شماره دو :در هر ردیف ،تعداد کلی فرصت ها در هر جلسه و تعداد کل اقدامات انجام شده ثبت می گردد .برای
محاسبه ،موقعیت های گزارش شده را در هر گروه از کادر حرفه ای جمع بزنید و در فرم محاسبه میزان رعایت بهداشت
دست وارد کنید .جمع تعداد HWو  HRانجام شده را در فرم در قسمت اقدام (  ) Actوارد کنید .میزان رعایت
بهداشت دست از تقسیم تعداد موارد اقدام به بهداشت دست ( )Actionبر تعداد فرصت های در نظر گرفته شده (
 )Opportunityمحاسبه می شود .پاسخ این کسر را در عدد  ۱۰۰ضرب کنید تا درصد رعایت بهداشت دست محاسبه
شود .در هر گروه حرفه ای می توانید با استفاده از فرمول ذکر شده میزان رعایت بهداشت دست را محاسبه کنید.
فرم شماره سه :این فرم برای محاسبه میزان رعایت بهداشت دست نسبت به اندیکاسیون طراحی شده است .در هر ردیف،
تعداد کلی اندیکاسیونها در هر جلسه و تعداد کل اقدامات انجام شده ثبت می گردد .برای محاسبه ،اندیکاسیونهای
گزارش شده را جمع بزنید و در فرم محاسبه میزان رعایت بهداشت دست وارد کنید .جمع تعداد

 HWو  HRانجام

شده را در فرم در قسمت اقدام (  ) Actوارد کنید .میزان رعایت بهداشت دست از تقسیم تعداد موارد اقدام به بهداشت
دست ( )Actionبر تعداد اندیکاسیون های در نظر گرفته شده ) )Indicationمحاسبه می شود .پاسخ این کسر را در
عدد  ۱۰۰ضرب کنید تا درصد رعایت بهداشت دست در هر کدام از پنج موقعیت محاسبه شود .با مقایسه عدد نهایی هر
ستون می توان نتیجه گرفت که در کدام یک از موقعیت ها وضعیت رعایت بهداشت دست بهتر و در کدام یک از
موقعیت ها وضعیت بدتر است.
اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست با اندازه گیری میزان مصرف ملزومات مرتبط:
در این روش اغلب میزان مصرف مایع صابون و محلول هندراب اندازه گیری می شود .این روش نسبت به روش مشاهده
مستقیم ارزان تر و کارآمدتر است .این روش نیاز کمتری به کارکنان آموزش دیده دارد ،در بخش های مختلف قابل
اجراست و امکان اندازه گیری ملزومات بهداشت دست در  24ساعت شبانه روز و  7روز کاری وجود دارد .البته در
مواقعی در این روش اندازه گیری نیز امکان خطا وجود دارد .مثال نشتی محلول از دیسپنسر یا دور انداختن زودهنگام
ظروف محتوی محلول .برای محاسبه حجم هندراب مورد نیاز در ماه به اعداد زیر نیاز داریم:
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-

تعداد کارکنان بیمارستان ( هون در یک زمان تمامی کارکنان در شیفتها حضور ندارند و تعدادی از
کارکنان مثل منشی و خدمات ارتباط مستقیم با بیمار ندارند 4۰ ،تا  6۰درصد کارکنان در این فرمول
محاسبه می شود).

-

تعداد فرصت های بهداشت دست در ساعت ( بطور متوسط در بخش جنرال در هر ساعت  8فرصت و در
بخش ویژه  22فرصت در ساعت برای بهداشت دست اتفاق می افتد).

-

تعداد ساعت های شیفت ( یک شیفت بیمارستان بطور متوسط  8ساعت است اما در فومول معموال 5
ساعت گذاشته می شود هون کارکنان کل ساعت کاری یک شیفت را بر بالین بیمار نمی گذرانند).

-

تعداد روزهای کاری در ماه ( بطور متوسط  22روز کاری در ماه وجود دارد .این یک عدد ثابت است).

-

مقدار محلول هندراب برای یک بار بهداشت دست ( حدود  2میلی لیتر یا  ۰/۰۰2لیتر) .

-

اعداد باال را در هم ضرب کرده و حاصل ضرب با  ۱۰درصد همان عدد (به عنوان درصد اتالف محلول)
اضافه شده و عدد نهایی حجم هندراب مورد نیاز در ماه می باشد.

بطور مثال در یک بخش  ICUبا  2۰نفر پرسنل پرستاری:
 ۰/۰۰2×22×5×22×۱2لیتر=  58لیتر
 ۱۰ + 58درصد = حدود  64لیتر (میزان نیاز به محلول هندراب در ماه)

ج -تزریقات ایمن:
آماده سازی پوست برای تزریق:
-

محلول ارجح برای آماده سازی پوست طبق توصیه  CDCکلرهگزیدین گلوکونات  %2است اما در کشور ما
معموال از الکل  %7۰برای این منظور استفاده می شود.

-

توصیه شده است که به جای محلولهای داخل بطری و ظروف ،پنبه بسته بندی یکبار مصرف ،پنبه استریل شده
با اتوکالو و یا پد الکلی مورد استفاده قرار گیرد .الکل  7۰درجه بیش از الکل  9۰درجه خاصیت میکروب
کشی دارد .لذا استفاده از الکل  7۰درجه جهت گندزدایی وسایل و ضدعفونی پوست ،ارجحیت دارد.
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نحوه آماده سازی پوست:
-

اگر پوست کثیف است ابتدا باید با آب و صابون شسته شود.

-

بخشی از پوست که زیر پانسمان و هسب قرار می گیرد ،باید پاک و ضد عفونی شود.

-

برای محلولهای حاوی ید ،ید وفور و الکل ،محلول ضد عفونی کننده باید به صورت هرخشی از مرکز به
محیط ( از محل رگ گیری به سمت خارج) مورد استفاده قرار گیرد.

-

برای سواب کلرهگزیدین ،ضد عفونی پوست به صورت حرکت عقب به جلو انجام گردد.

-

اسکراب باید به آرامی انجام شود.

-

محلول باید بطور کامل و خودبخو د روی پوست خشک شود ( هنگام استفاده از الکل یا کلرهگزیدین
خشک شدن پوست  3۰ثانیه و در صورت استفاده از محلولهای حاوی ید ،خشک شدن پوست  2دقیقه طول
می کشد).

-

برای کارگذاری کاتتر ورید مرکزی ،در ابتدا از الکل و سپس از یدوفور استفاده کنید.

ویالهای مولتیپل دوز : ( MDV) Multiple Dose Vials
-

ویالهای مولتیپل دوز ،ویالهای حاوی دارو هستند که می توانند بیش از یک بار استفاده شوند .به علت وجود
مواد نگهدارنده ضد میکروبی استفاده مجدد از این ویالها ( البته با رعایت شرایط آسپتیک) بالمانع است .از
جمله مثالهای این ویالها :هپارین ،انسولین ،بیکربنات سدیم و...است .این مواد نگهدارنده قادرند باکتریها را
غیرفعال نمایند اما معموال تاثیری روی ویروسها ندارند .برای غیرفعال کردن باکتریها گاهی تا دو ساعت
وقت الزم است ،لذا استفاده مکرر از ویالها و عدم رعایت شرایط اسپتیک می تواند احتمال آلودگی را
افزایش دهد.

-

مواد نگهدارنده این ویالها ترکیباتی نظیر الکل  ۰/99درصد و ترکیبات فنولی می باشد .با توجه به اینکه این
مواد نگهدارنده به تنهایی یک محافظ مناسب در برابر آلودگی به حساب نمی آیند ،شرایط نگهداری طبق
دستورالعمل کارخانه سازنده الزم االجراست

-

در صورت استفاده صحیح و رعایت شرایط آسپتیک ،امکان آلودگی این ویالها کم است .لذا دور انداختن
این ویالها در یک زمان خاص ( مثال بعد از دو هفته یا یک ماه) نه الزم است و نه مقرون به صرفه.

-

دقت شود که از ویالهای بدون مواد نگهدارنده )  ( Single-doseمثل محلولهای قندی ،کلرور سدیم (
نرمال سالین) و آب مقطر ،هندین بار استفاده نشود.

-

هنگام استفاده از ویالهای مولتیپل دوز به نکات زیر دقت شود:

-

سوزن ها و سرنگها یکبار مصرف هستند .حتی االمکان از ویالهای دارویی تک دوزی استفاده شود .هر جا
که امکان دارد ویالهای هند دوزی را هم برای هر بیمار به طور اختصاصی استفاده کنید.

-

باتل یا کیسه های سرم نباید به عنوان یک منبع مشترک برای رقیق کردن دارو برای بیش از یک بیمار
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استفاده شوند .
-

سوزنها نباید ، recapخم یا شکسته شوند .

-

اگر الزم است گلوکومتر بطور مشترک برای هند بیمار استفاده شود باید قبل از هر بار استفاده تمیز و ضد
عفونی شود .قلم های انسولین و سایر کارتریجهای دارویی و سرنگها هرگز نباید برای بیش از یک بیمار
استفاده شود.

-

قبل از استفاده از ویالها دستها شسته شوند.

-

به دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد روش صحیح استفاده و نگهداری توجه شود.

-

استفاده از ویال تاریخ گذشته ممنوع است.

-

در صورت مشاهده مواردی مثل :شکستگی ویال ،تغییر رنگ ،عدم شفافیت محلول و وجود ذرات معلق در
محلول ،حتی اگر تاریخ مصرف نگذشته باشد ،ویال را دور بیندازید.

-

هنگام تزریق ،پوشش پالستیکی روی ویال را با پنبه آغشته به الکل  7۰درجه یا ترکیبات کلرهگزیدین تمیز
کرده و بگذارید خشک شود.

-

از یک سرنگ برای کشیدن محلول فقط یکبار استفاده کنید .اگر فقط سرسوزن عوض شود ،امکان انتقال
عفونت وجود دارد.

-

در هر بار استفاده از ویال باید از سرنگ و سوزن استریل استفاده شود .سوزن به هیچ وجه نباید روی پوشش
پالستیکی سر ویال باقی بماند هون راه مستقیم ورود میکروب است.

-

در بیشتر مواقع توصیه می شود ویالها بعد از مصرف در یخچال نگهداری شوند ،ولی در مورد ویال
لیدوکایین نگهداری در یخچال امکان رشد ارگانیسم های استافیلوکوک اورئوس را فراهم می کند.

-

در بخش هایی مثل همودیالیز بهتر است از ویالهای مولتیپل دوز استفاده نشود .در صورت استفاده ،برای هر
بیمار ویال جداگانه استفاده شود.

-

در مورد واکسنهای هپاتیت ،BDTP, Td, OPV,باید تاریخ اولین مصرف روی ویال قید شود ،هون استفاده
از این ویالها بعد از گذشت  4هفته ممنوع است.

-

ویالهای  Single-doseبعد از یکبار استفاده باید دور انداخته شوند.

-

برای سرم های شستشو باید تاریخ و ساعت باز شدن سرم ثبت شود و بعد از  24ساعت مابقی سرم دور
انداخته شود.

-

آمپولها بعد از یک بار استفاده باید دور انداخته شوند.

-

آنتی بیوتیکها جزء ویالهای  Single-doseهستند و استفاده مجدد از آنها توصیه نمی شود ،مگر طبق
دستور کارخانه سازنده.

-

اگر روش نگهداری ویالها صحیح نبوده باشد ،آنها را دور بیندازید.

(رعایت موارد ذکر شده در دستورالعمل تزریقات ایمن –آبان  1۳۹1الزم االجراست).
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وسایل و آمادگی مورد نیاز برای انجام پورسیژرها:
پورسیژر

وسایل مورد نیاز

خونگیری

الکل راب – دستکش تمیز

گرفتننمونه خون شریانی

الکل راب – دستکش استریل

اتصال آنژیوکت

الکل راب – دستکش تمیز

سوند ادراری

الکل راب – دستکش استریل  -ماسک

نمونه گیری مغز استخوان

الکل راب – دستکش استریل -ماسک – گان – شان پرفوره

نمونه گیری مایع نخاعی

الکل راب – دستکش استریل -ماسک – گان – شان پرفوره

TAPمایع پلور ،مایع آسیت و

الکل راب – دستکش استریل -ماسک – گان – شان پرفوره

مایع مفصل
جایگذاری  CV Lineیا هرگونه

الکل راب (اسکراب دست) – دستکش استریل -ماسک – گان –

الین مرکزی

شان پرفوره – عینک محافظ -کاله

شالدون گذاری

الکل راب (اسکراب دست) – دستکش استریل -ماسک – گان –
شان پرفوره – عینک محافظ -کاله

کت لب

الکل راب (اسکراب دست) – دستکش استریل -ماسک – گان –
شان پرفوره – عینک محافظ -کاله

برونکوسکوپی

الکل راب– دستکش استریل -ماسک – گان –عینک محافظ

آندوسکوپی

الکل راب– دستکش استریل -ماسک – گان –عینک محافظ

ERCP

الکل راب (اسکراب دست) – دستکش استریل -ماسک – گان –
شان پرفوره – عینک محافظ -کاله

تراکیوستومی

الکل راب (اسکراب دست) – دستکش استریل -ماسک – گان –
شان پرفوره – عینک محافظ -کاله

کت دان

الکل راب (اسکراب دست) – دستکش استریل -ماسک – گان –
شان پرفوره – عینک محافظ -کاله

الپاراسکوپی و آرتروسکوپی

الکل راب (اسکراب دست) – دستکش استریل -ماسک – گان –
شان پرفوره – عینک محافظ -کاله

ساکشن

الکل راب– دستکش استریل -ماسک – گان –عینک محافظ
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در تمامی موارد در صورت وجود آلودگی واضح روی دست ،ابتدا دست ها با آب و صابون شسته شود.

دستورالعمل شماره  ۴کنترل عفونت

پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

عفونت های مرتبط با كاتترهای عروقی
Central lines catheters associated blood
)stream infection(CLABSI
پيشگيری از عفونت های مرتبط با كاتترهای عروقی:
مقدمه:
عفونت های بيمارستانی يکی از مهمترين علل مرگ و مير و افزايش هزينه ها محسوب می شوند25 .
تا  50درصد از بيماران بستری در بخش مراقبت های ويژه دچار عفونت بيمارستانی می شوند .عفونت های
ناشی از كاتترهای عروقی  10تا  20درصد عفو نت های بيمارستانی را تشکيل می دهند .هر چند فراوانی اين
عفونت ها كمتر از انواع ديگر عفونت بيمارستانی است اما به دليل باال بودن موارد مرگ و مير ،عوارض و
افزايش هزينه های بيمارستانی ،از اهميت خاصی برخوردار هستند .دستور العمل زير به منظور ايجاد نظام
مراقبت هما هنگ در بيمارستانها و كاهش ميزان عفونت های مرتبط با كاتترهای عروقی تهيه شده است:
الف – كاتتر وريد محيطی(آنژيوكت) و كاتتر ميدالين (  ،PICCيکی از ابزارهای دسترسی به وريدهای
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مركزی كه امکان تزريق انواع مايعات ،داروها و تزريقات وريدی از طريق آن وجود دارد).
 در بالغين برای رگ گيری محيطی از قسمت های انتهايی اندام فوقانی استفاده كرده و در صورت اجبار،در اولين فرصت نسبت به تعوي و انتقال مسير رگ گيری به اندام فوقانی اقدام كنيد.
 در نوزادان و اطفال هر دو اندام فوقانی و تحتانی و جمجمه قابل استفاده است. اندازه كاتتر ر ا متناسب با هدف و مدت مورد نياز انتخاب كنيد و در مسير رگ به عالئم فلبيت و عفونتتوجه كنيد.
-

تعوی

كاتتر منوط به بروز عالئم فلبيت( مثل :قرمزی ،تندرنس ،التهاب و سفت شدن مسير

رگ) یا از كار افتادن كاتتر می باشد.
ب -كاتترهای وريدی مركزی(  ( :)CVCاين كاتتر در يک سياهرگ با قطر بزرگ( مثل وريد جوگوالر داخلی،
وريد آگزيالری ،وريد ساب كالوين يا وريد فمورال) قرار داده شده و جهت تجويز داروهای حياتی و نيز نمونه گيری
خون و اندازه گيری فشار وريدی مركزی استفاده می شود).
 جای گذاری كاتتر وريد مركزی بايد با رعايت ميزان منافا آن برای بيمار صورت گيرد و كمترين عارضهممکن بر جای بماند.
 در بالغين از وريد فمورال برای اين كاتتر استفاده نشود. در بالغين برای به حداقل رساندن خطر عفونت ،برای كارگذاری كاتتر داخل عروقی مركزی غير تونل دار،از وريد ساب كالوين استفاده شود.
 ارجحيتی در مکان كارگذاری كاتتر تونل دار وجود ندارد. در بيماران همودياليزی و بيماران دچار بيماری پيشرفته كليوی ،به منظور پيشگيری از تنگی وريد سابكالوين از انتخاب اين وريد پرهيز شود.
 در بيماران دچار نارسايی مزمن كليه ،جهت دسترسی دائمی دياليز ،بجای كاتتر داخل عروق مركزی ازفيستول يا گرافت استفاده شود.
 حتی االمکان از گايد سونوگرافی برای كارگذاری كاتترهای وريدی مركزی توسط پزشک آموزش ديدهاستفاده شود.
 در صورت عدم نياز به كاتتر داخل عروقی ،هر چه سريعتر خارج گردد. اگر كاتترگذاری به صورت اورژانسی و بدون رعايت اصول آسپتيک انجام شده است در اولين فرصت بعداز تثبيت وضعيت بيمار آن را تعوي كنيد( مثال ظرف  48ساعت).

ج – كاتترهای نافی:
-

در صورت وجود عالئم و نشانه های عفونت گردش خون وابسته به كاتتر ،نارسايی عروق اندامهای تحتانی
يا ترومبوز ،كاتترهای شريان و وريد نافی بايد خارج شده و مجددا كارگذاری نشوند.
به دليل وجود خطر تاثير يد بر روی تيروئيد نوزاد ،از استفاده از تنتوريد خودداری شود .ساير تركيبات يد
دار مثل پوويدوی ايودين می توانند استفاده شوند.
از پمادهای موضعی ضدميکروبی در ناحيه اطراف كتتر نافی استفاده نکنيد زيرا شانس عفونت های
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-

قارچی و مقاومت دارويی را افزايش می دهد.
در صورت وجود دستور پزشک ،دوز پايينی از هپارين (  0/25 – 1واحد به ازاء يک سی سی مايعات ) را
به مايعات در حال تزريق از طريق كتتر شريان نافی اضافه كنيد.
در صورت وجود عالئم نارسايی عروق اندام های تحتانی ،هر چه سريعتر بايد كاتترهای نافی خارج شوند.

-

در شرايط مطلوب ،كاتتر شریان نافی نبايد بيش از  5روز باقی بماند.

-

در صورت عدم نياز ،كاتترهای ورید نافی هر چه سريعتر خارج شوند اما با رعايت اصول آسپسی می
توان تا  14روز اين كاتترها را نگهداشت.

د -كاتترهای شريانی محيطی و وسايل پايش فشار:
-

در بيماران بالغ استفاده از عروق راديال ،براكيال يا دورساليس پديس نسبت به عروق فمورال يا آگزيالری
ارجحيت دارد.
در اطفال استفاده از عروق براكيال مجاز نيست .استفاده از عروق راديال ،دورساليس پديس و پوستريور
تيبيا نسبت به عروق فمورال يا آگزيالری ارجحيت دارد.
در صورتی كه كاتتر شريانی مورد نياز نيست ،هر چه سريعتر بايد خارج گردد.
ترانس ديوسرها هر  96ساعت يک بار تعوي گردند.
تمام اجزاء سيستم پايش فشار بايد استريل نگه داشته شوند.
موارد دستکاری و ورود به سيستم پايش بايد به حداقل برسد .به جای استفاده از سرنگ و درپوش ،از
سيستم فالش مداوم برای باز نگهداشتن كاتترهای پايش فشار استفاده شود.
محلولهای حاوی دكستروز يا مايعات تغذيه وريدی از سيستم پايش فشار تجويز نشوند.

رعايت بهداشت دست و تکنيک آسپتيک:
-

-

رعايت بهداشت دست ها( شستشو با آب و صابون يا الکل راب) قبل و بعد از لمس محل كارگذاری كاتتر
 ،قبل و بعد از كارگذاری كاتتر ،جابجايی ،دست زدن به كاتتر ،ترميم يا پانسمان كاتتر داخل عروقی
ضروری است.
كاركنانی كه كارگذاری و مراقبت از كاتتر را به عهده دارند بايد كامال در اين خصوص آموزش ببينند.
در زمان كارگذاری و مراقبت از كاتتر داخل عروقی ،رعايت روش آسپتيک ضرورت دارد.
اگر هنگام مراقبت از كاتتر نيازی به لمس و دستکاری پوست محل ورود كاتتر نباشد استفاده از دستکش
تميز كفايت می كند.
برای لمس مسيرهای شريانی ،مسيرهای وريد مركزی و ميدالين ها حتما دستکش استريل پوشيده شود.
در زمان تعوي پانسمان كاتترهای داخل عروقی ،دستکش تميز يا استريل بپوشيد.
برای كارگذاری  CVCو  PICCبکارگيری حداكثر وسايل محافظتی شامل كاله ،گان استريل ،دستکش
استريل و يک شان استريل كه كل بدن را بپوشاند ضروری است.
برای كارگذاری كاتتر شريان محيطی بکارگيری وسايل محافظتی سبک شامل كاله ،ماسک ،دستکش
استريل و يک شان استريل پرفوره ضروری است.
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-

برای كارگذاری كاتتر شريان فمورال و آگزيالری بکارگيری حداكثر وسايل محافظتی شامل كاله ،گان
استريل ،دستکش استريل و يک شان استريل كه كل بدن را بپوشاند ضروری است.
برای پرپ پوست تميز قبل از كارگذاری كاتترهای وريدی مركزی و كاتترهای شريانی محيطی به ترتيب
اولويت از كلرهگزيدين با غلظت بيش از نيم درصد با يا بدون الکل ،الکل  70درجه و يا تركيبات يدوفور
استفاده كنيد .در شيرخواران زیر دو ماه ،از كلرهگزیدین استفاده نشود.

-

-

دستورالعمل كارخانه سازنده خشک

قبل از كارگذاری كاتتر  ،محلول ضدعفونی كننده بايد بر اسا
شود.
جهت پيشگيری از جابجايی و كاهش خطر عفونت كاتترهای داخل عروقی می توان از وسيله فيکس
كننده بدون بخيه استفاده كرد.
از گاز استريل ،پانسمان شفاف يا نيمه شفاف ،پانسمانهای نوين و يا پانسمانهای ضد آب برای محل ورود
كاتتر استفاده كنيد.
تا زمانی كه محل ورود كاتتر به خاطر خون ريزی يا تعريق پوستی مرطوب است بايد از گاز برای
پانسمان ناحيه استفاده كرد.
در صورت كنده شدن ،شل شدن ،خيس شدن يا هر نوع آلودگی بايد پانسمان محل ورود كاتتر تعوي
شود.
به غير از كاتتر های همودياليز ،كاتترهای پوستی را به آنتی بيوتيک آغشته نکنيد چون باع تسريا رشد
قارچها و بوجود آمدن مقاومت ميکروبی می شود.
محل ورود كاتتر را زير آب ورود نبريد .استفاده از دوش حمام فقط در صوت استفاده از پانسمان ضد آب
مجاز است.
تعوي پانسمان گازی كاتترهای عروقی مركزی هر  2روز يک بار و تعوي پانسمان شفاف هر  7روز
يک بار انجام شود .به جز در اطفال كه خطر جابجايی كاتتر بيشتر از نفا تعوي پانسمان است.
در صورت نياز به تزريقات وريدی طوالنی مدت ( بيش از  6روز) از كاتترهای ميدالين يا كاتترهای
پوستی مركزی به جای كاتترهای موقت استفاده كنيد.
محل ورود كاتترهای عروقی محيطی و مركزی را روزانه از نظر عالئم فلبيت بررسی كنيد .اگر پانسمان
شفاف گذاشته شده ،مسير رگ را مشاهده كنيد .اگر مسير رگ مشخص نيست با فشار دادن دست روی
مسير تزريق ،وجود درد را در بيمار بررسی كنيد .در صورتی كه درد و فلبيت وجود ندارد از تعوي
پانسمان خودداری كنيد .در صورتی كه تندرنس در مسير رگ وجود دارد ،الزم است پانسمان برداشته و
بررسی دقيق تر انجام شود.
در صورت عدم نياز به كاتتر داخل عروقی ،هر چه سريعتر خارج شود.
برای تعوي پانسمان تمام كاتترهای شريان ريوی از آستين استريل استفاده شود.
به منظور پيشگيری از مقاومت ميکروبی ،قبل از كارگذاری كاتتر يا حين استفاده از كاتتر ،از آنتی
بيوتيک سيستميک پروفيالكتيک بطور روتين استفاده نشود.
بعد از كارگذاری كاتتر همودياليز و در پايان هر بار دياليز ،فقط به شرط عدم تداخل پماد با مواد تشکيل
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دهنده كاتتر همودياليز ( بر اسا دستور العمل كارخانه سازنده) در محل خروج كاتتر همودياليز ،از پماد
آنتی سپتيک پوويدن – آيودين يا پماد باسی تراسين – گراميسيدين – پلی ميکسين Bاستفاده شود.

كاتترها:

تعوي
-

زمان تعوي كاتترهای محيطی هر  72تا  96ساعت می با شد .تعوي روتين كاتترهای محيطی زودتر از
اين زمان ضرورت ندارد اما در صورت وجود هر گونه عالمت فلبيت بررسی محل ورود كاتتر حتما انجام
شده و در صورت نياز محل كاتتر تعوي شود.
تعوي كاتترهای محيطی در اطفال ،فقط در صورت انديکاسيون بالينی ضرورت دارد و بطور روتين نبايد
تعوي شوند.
تعوي كاتترهای داخل عروقی ميدالين ،فقط در صورت وجود انديکاسيون خاص ،ضرورت دارد و به
صورت روتين نبايد تعوي شوند.
جهت جلوگيری از عفونت خون مربوط به كاتتر ،تعوي روتين  ، PICC ،CVCكاتترهای همودياليز يا
كاتترهای شريان ريوی توصيه نمی شود.
خارج كردن كاتترهای  PICC ،CVCبر اسا قضاوت بالينی است و تنها بر اسا وجود تب ،نبايد خارج
شوند.
تعوي كاتترهای شريانی فقط در صورت انديکاسيون بالينی ضرورت دارد و بطور روتين نبايد تعوي
شوند.

-

ست های تزريق :در صورتی كه مسير ست سرم به طور مداوم متصل باقی مانده و از آن خون و

-

-

تعوي

فرآورده های خونی يا محلولهای حاوی چربی ،پروتئين و گلوكز هايپرتونيک انفوزيون نشده باشد ،تعوي
ست سرم زودتر از  96ساعت ضرورتی ندارد .ست هايی كه به طور متناوب استفاده می شوند بهتر است
هر  24ساعت تعوي شوند.
ست هايی كه برای تزريق خون ،فرآورده های خونی يا امولسيون چربی به كار می روند طی  24ساعت و
ست تزريق پروپوفول بايد هر  6تا  12ساعت و در زمانی كه ويال عوض می شود و بر اسا توصيه
كارخانه سازنده بايد تعوي شوند.

روش صحيح آماده سازی نمونه كشت خون:
در ابتدا پوست را با الکل  70درجه با حركات محکم دورانی از مركز به محيط به قطر تقريبی  5سانتی متر
ضد عفونی كنيد.
پس از خشک شدن الکل همين كار را با بتادين  10درصد به مدت  2دقيقه يا محلول كلرهگزيدين نيم
درصد ( در بيمار بزرگسال غير باردار) به مدت 30
ثانيه تکرار و حداقل يک دقيقه صبر كنيد تا محل ضد عفونی و خشک شود.
درپوش الستيکی شيشه كشت خون را با الکل  70درجه ضد عفونی كنيد.
 -در بزرگساالن گرفتن  10تا  20سی سی و در كودكان  1تا  3سی سی برای هر بار كشت خون ضروری است .
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اگر دستور پزشک  3بار كشت خون است ،دو نمونه اول را بفاصله  24ساعت بگيريد.
 پس از نمونه گيری ،خون را مستقيما و بدون تعوي سوزن ( برای پيشگيری از نيدل استيک غير ضروری) بهدرون شيشه كشت خون تلقيح كرده و شيشه را
با ماليمت تکان دهيد تا خون با ماده ضد انعقاد مخلوط شود.
محل نمونه گيری را مجددا با الکل  70درصد تميز كنيد تا از واكنش پوستی در افراد حسا به تركيبات يد
جلوگيری شود.
 هر چند ميکروبيولوژيست ها توصيه كرده اند كه خون مورد نياز برای كشت از كتترها كشيده نشود ،اما اگر اينكار تنها راه عملی برای دسترسی به خون
بيمار در بيماران بد حال است قبل از كشت گيری اطراف آنژيوكت را با الکل  70درجه ضد عفونی كنيد .
كشت گيری از نوک كتتر :كتتر را به روش آسپتيک خارج كنيد .حداقل دو اينچ ( پنج سانتی متر) از نوک
آن را با قيچی استريل چيده داخل ظرف استريل
بيندازيد.
كشت از درناژ توصيه نمی شود.
مايعات بدن غير از خون و ادرار ( پری كارديال ،پريتونيال ،پلورال و سينوويال)  :حداقل  2تا  5سی سی برای
باكتری و باالی  10سی سی برای قار در يک
شيشه بی هوازی فرستاده شود.
 جما آوری نمونه ترشحات آبسه :سواب معموال ماده كافی برای رنگ آميزی يا كشت فراهم نمی كند .سطحآبسه بسته را با الکل  70درجه تميز كنيد .نمونه
را از لبه های آبسه در يک ويال بی هوازی جما آوری كنيد.
تمام نمونه های كشت بايد بالفاصله به آزمايشگاه فرستاده شده تا داخل انکوباتور گذاشته يا فرآيند شروع
شود.
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عفونت ادراری وابسته به كاتتر
Catheter Associated Urinary Tract Infection
)(CAUTI
پيشگيری از عفونت ادراری وابسته به كاتتر:

مقدمه:
بر اسا تحقيقات انجام شده شايا ترين عفونت های بيمارستانی شامل عفونت مجرای ادراری ،پنومونی و
باكتريمی می باشد .عفونت های مجاری ادراری مسئول  45درصد از عفونت های بيمارستانی است 80 .درصد
از اين عفونت ها ناشی از سوندگذاری می باشد .با توجه به كاربرد وسيا از سوند ادراری در خالل مراقبت های
پزشکی و پرستاری ،عدم استفاده صحيح آن می تواند منجر به عوارضی شود .اين عوارض شامل ناخوشی،
افزايش طول بستری و يا افزايش هزينه های بيمارستانی می باشد.
از عالئم اوليه ابتال به عفونت ادراری باكتريوری است كه ممکن است با يا بدون عالئم بالينی باشد .ميزان بروز
عفونت ادراری به ازاء هر يک روز ماندگاری سوند  5درصد افزايش می يابد .عفونت ادراری همراه با سوند ،به
طور متوسط طول مدت بستری در بيمارستان را  2/4تا  4/5روز افزايش داده و با افزايش مرگ بيماران نيز
همراه است.

انديکاسيون های كاتترگذاری ادراری:
-

محاسبه حجم ادرار در بيماران بدحال
احتبا ادراری يا انسداد در مسير خروجی مثانه
در بيمارانی كه بی اختياری ادراری دارند ،برای كمک به بهبود زخمهای باز ناحيه ساكروم يا پرينه
در بيمارانی كه مدت طوالنی بايد بدون حركت باشند ( شکستگی لگن و.)....
جهت بيماران بسيار بدحال (.)end stage
قبل از عمل جراحی برای پرسيژرهای جراحی ،شامل:



بيمارانی كه تحت عمل جراحی اورولوژی قبلی و ساير جراحی های مربوط به سيستم ادراری – تناسلی
قرار گرفته اند.



در مواردی كه زمان جراحی طوالنی باشد.



بيمارانی كه در طی جراحی حجم زيادی از مايعات يا داروهای مدر دريافت كرده اند.



در مواردی كه نياز به كنترل حجم ادرار بيمار در طی عمل جراحی باشد.
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مواردی كه نبايد كاتترگذاری انجام شود:
-

جهت جايگزينی مراقبت پرستاری در بيمارانی كه بی اختياری دارند.
برای گرفتن كشت ادرار يا ساير آزمايشات تشخيصی برای بيماری كه قادر به انجام آزمايش است.
بعد از عمل جراحی بدون وجود انديکاسيون برای ماندگاری سوند ادراری.
به صورت روتين برای بيماران قبل از عمل جراحی كتتر ادراری نگذاريد.

آماده سازی جهت انجام كاتترگذاری ادراری:
-

رعايت بهداشت دست ( آب و صابون يا هندراب) بالفاصل ه قبل و بعد از سوندگذاری يا دستکاری محل و
يا كاتتر الزامی است.
اطمينان حاصل شود كه فرد آموزش ديده كاتتركذاری را انجام می دهد .افراد غير مجاز حق كارگذاری
كتتر ادراری را در بيمارستان ندارند.

-

قبل از شروع به كار از وجود تجهيزات الزم ( مانند دستکش استريل ،شان ،گاز استريل ،محلول استريل
برای تميز كردن و ژل ترجيحا يکبار مصرف) مطمئن شويد.
استفاده روتين از لوبريکانت آنتی سپتيک نياز نيست.
در بيماران خارج از بيمارستان ،روش تميز ( غير استريل) برای كاتترگذاری متناوب قابل قبول است .در
صورتی كه نياز به كاتترگذاری متناوب طوالنی باشد ،استريليتی بايد رعايت گردد.

-

جهت پيشگيری از جابجایی و كشيده شدن كاتتر ،بعد از سوندگذاری ،كاتتر باید روی كشاله

-

-

ران تثبيت شود.
-

توصيه می شود از كوچکترين قطر سوند ادراری كه مناسب فرد باشد استفاده گردد.
اگر از سوندگذاری متناوب استفاده می شود ،جهت پيشگيری از اتساع زياد مثانه ،سوندگذاری بايد در
فواصل معين انجام شود.
از روش های جايگزين مثل كتترگذاری متناوب در بيماران مبتال به بی اختياری ادراری استفاده كنيد (
بيماران آسيب نخاعی ،مننگوسل ،مثانه نوروژنيک).
هنگام كار گذاری كتتر ادراری از تکنيک آسپتيک استفاده كرده و سيستم درناژ ادراری ( شامل كتتر و
كيسه ادرار) را بسته نگهداريد.
به مح رفا انديکاسيون ،كتتر ادراری را خارج كنيد ( مخصوصا در مورد خانمها ،افراد مسن و افراد
دچار نقص سيستم ايمنی).
به صورت روتين آنتی بيوتيک پروفيالكسی در بيماران دارای كتتر ادراری تجويز نشود.
شستشوی كتتر ادراری توصيه نمی شود مگر در صورت خونريزی و انسداد مسير ادراری.
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روش های نگهداری و مراقبت از كاتتر ادراری:
-

اگر هنگام سوندگذاری به هر دليل تکنيک آسپتيک رعايت نشده باشد و يا كاتتر مسدود شده يا نشتی
داشته باشد در اين صورت سوند ادراری و كيسه ادراری بايد تعوي شود.

-

روتين كاتتر توصيه نمی شود .تنها در زمانی كه انديکاسيون بالينی وجود داشته باشد ( مانند

تعوی

گردد.



عفونت ،انسداد يا باز شدن سيستم بسته ،كاتتر بايد تعوي
محل اتصال كاتتر به كيسه ادرار بايد محکم شود.
جريان ادرار بايد حف شده و از انسداد جريان آن جلوگيری شود.
از پيچ خوردگی و خم شدن كاتتر جلوگيری شود.
كيسه ادرار در تمام مدت پايين تر از سطح مثانه باشد و به هيچ عنوان روی زمين قرار نگيرد.
ظرف جما آوری ادرار برای هر بيمار تميز شود.
از پاشيدن ادرار جلوگيری شود.
از تما شير خروجی كيسه ادرار با سطوح غيراستريل جلوگيری شود.
رعايت احتياطات استاندارد ،شامل استفاده از دستکش و گان در زمان دست كاری كاتتر يا سيستم جما
آوری ادرار ضروری است.
استفاده از كاتترهايی كه مواد ضدعفونی كننده آزاد می كنند ضرورتی ندارد.
تميز كردن روزانه پرينه با مواد آنتی سپتيک برای پيشگيری از عفونت ضرورتی ندارد  .رعايت بهداشت
پرينه با استفاده از نرمال سالين توصيه می شود.
قرار دادن مواد آنتی سپتيک يا آنتی ميکروبيال داخل كيسه ادرار توصيه نمی شود.
برای دریافت اطالعات بيشتر درباره اصول استاندارد كاتترگذاری به كتاب “مرجع
استانداردهای خدمات پرستاری” مراجعه شود.

روش آماده سازی نمونه كشت ادرار:
الف  -بيماری كه سوند ادراری ندارد:
بهترين نمونه اولين ادرار صبحگاهی است كه حداقل به مدت  8ساعت داخل مثانه باقی مانده و تغلي شده
باشد .در غير اين صورت می توان از نمونه های ادرار تصادفی استفاده نمود .
در نمونه ادرار تصادفی فرد بايد ترجيحا از آشاميدن آب و مايعات اضافی به منظور توليد ادرار خودداری
نمايد زيرا اين امر باع رقيق شدن ادرار و كاهش
تعداد باكتری می شود.
نمونه گيری در زنان :
درپوش ظرف استريل مخصوص جما آوری ادرار را باز كنيد .مراقب باشيد تا انگشتان شما با لبه و سطح
-
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داخلی ظرف تما پيدا نکند.
در موقعيت ادرار كردن قرار بگيريد و تا جای ممکن پاهای خود را از يکديگر باز كنيد.
با انگشتان يک دست چين های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز نگهداريد و تا پايان جما آوری همين
وضعيت را حف كنيد.
دستگاه تناسلی خارجی را از جلو به عقب با گاز اس تريل آغشته به آب مقطر استريل يا سرم نرمال سالين
شسته و سپس خشک كنيد ( از مواد ضد عفونی
كننده برای شستشو استفاده نکنيد).
قسمت اول ادرار را دور بريزيد و بدون توقف جريان ادرار ،قسمت ميانی ادرار را داخل ظرف استريل ريخته و
درپوش را محکم ببنديد .ادرار را فورا به
آزمايشگاه بفرستيد.
نمونه گيری در شيرخواران:
كودک را به پشت خوابانده و پاهای او را با خم كردن زانوهايش به حالت نيمه باز درآوريد.
دستکش بپوشيد .ناحيه تناسلی را با پنبه استريل آغشته به آب مقطر استريل يا سرم نرمال سالين شسته و
سپس خشک كنيد ( از مواد ضد عفونی كننده برای
شستشو استفاده نکنيد).
توجه كنيد كه كيسه ادرار دخترانه و پسرانه متفاوت هستند.
آلت تناسلی پسربچه را با حداقل دستکاری داخل سوراخ كيسه قرار دهيد و برچسب آن را محکم كنيد.
برای دختربچه ،كيسه را طوری بچسبانيد كه مجرای ادرار در داخل منفذ كيسه قرار گيرد و سپس برچسب
را محکم بچسبانيد.
اجازه دهيد تا حدود  20سی سی ادرار در كيسه جما شود.
كيسه ادرار را با دقت و آرام از محل اتصال جدا كرده و داخل ظرف استريل مخصوص كشت قرار دهيد.
-

ب -روش گرفتن نمونه كشت از سوند ادراری:
از نيم ساعت قبل سوند را كالمپ كنيد .دستکش بپوشيد .اگر سوند محل مخصوص نمونه گيری دارد ،محل را
با پنبه الکل يا محلول يددار ضدعفونی كنيد .سوزن را با زاويه  90درجه وارد قسمت مخصوص كنيد .ادرار را داخل
سرنگ بکشيد .اگر سوند پالستيکی است و قسمت مخصوص نمونه گيری ندارد ،روی سوند درست باالی محل اتصال
سوند به لوله جما آوری را با پنبه الکل يا محلول يددار ضدعفونی كنيد .سوزن را با زاويه  45درجه وارد كنيد .نمونه
را با سرنگ بکشيد .نمونه را به يک ظرف استريل مخصوص نمونه گيری انتقال بدهيد.
از كيسه سوند ادرار نبايد نمونه گيری انجام شود ( مگر برای جما آوری ادرار  24ساعته ،با رعايت اصول آسپتيک).

ج -نمونه گيری از طريق سوند نالتون:
ابتدا مجرای ادرار بايد با گاز استريل آغشته با آب مقطر استريل يا سرم نرمال سالين شسته شود و سپس با تکنيک
صحيح سوند نالتون را كارگذاشته و پس از سوندگذاری ،قسمت اول ادرار را دور ريخته و بقيه را در ظرف استريل
جما آوری كنيد.
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عفونت محل جراحی
)SURJICAL SITE INFECTION(SSI
پيشگيری از عفونت محل جراحی:
حدود  30درصد عفونت های بيمارستانی را عفونت محل جراحی تشکيل می دهد .امروزه با وجود پيشرفت در
اقدامات پيشگيرانه ،نصب سيستم های تهويه در اتاق های عمل ،روشهای استريليزاسيون و تکنيک های جراحی و
داروهای پروفيالكسی ،عفونت محل عمل همچنان باع اقامت طوالنی تر بيماران در بيمارستان ،عوارض و مرگ و
مير در بيماران می گردد .كشف موارد عفونت و گزارش آنها به تيم جراحی ،قسمت مهمی از استراتژی های بيماريابی
صحيح است .عوامل مست عد كننده بيمار به عفونت محل عمل شامل اين موارد است :ابتالء به ديابت ،سيگار كشيدن،
مصرف استروييدها ،سوء تغذيه ،اقامت طوالنی در بيمارستان قبل از عمل ،كلونيزاسيون باكتری در مخاط بيمار يا تيم
بهداشتی قبل از عمل و تزريق خون و فرآورده های خونی در حين عمل .اقدامات الزم جهت پيشگيری از عفونت
زخمهای جراحی شامل موارد ذيل است:

الف  -قبل از عمل:
-

حتی االمکان مدت اقامت بيمار در بيمارستان قبل از عمل را كاهش دهيد.
قند خون بيماران ديابتی قبل از عمل بايد كنترل شده و در حد قابل قبول باشد.
بيماران سيگاری را تشويق به تركسيگار كنيد .در غير اين صورت حداقل  30روز قبل از عمل الکتيو
نبايد سيگار بکشند.
در صورتی كه عمل جراحی اورژانس نيست ،عفونت بيمار بايد قبل از عمل درمان شود.
حمام بيمار با يک محلول آنتی سپتيک قبل از عمل در كمترين فاصله زمانی ممکن انجام شود ( حداكثر
شب قبل از عمل).

-

فقط موهايی را شيو نماييد كه در فرآيند جراحی مداخله دارند .برای شيو مو از تيغ استفاده نكنيد زيرا

-

-

باع ايجاد برشهای ميکروسکوپيک روی ناحيه عمل می شود .شيو موهای ناحيه عمل در صورت لزوم
بالفاصله قبل از عمل و با شيور الکتريکی انجام شود.
پرپ پوست بايد با محلول مناسب و تکنيک مناسب انجام شود .پرپ می تواند با استفاده از الکل 70
درجه ،كلرهگزيدين و يا بتادين انجام شود .الکل فعاليت خوبی در برابر باكتری ها ،قار ها و ويرو ها
دارد اما اسپورها را نابود نمی كند .قابل اشتعال بودن الکل يکی از معايب آن است .كلرهگزيدين نسبت
به بتادين اثرات قوی تر بر عليه ميکروارگانيسم ها دارد و در حضور خون و پروتيين های سرم هم
غيرفعال نمی شود .قبل از ضدعفونی كردن اگر پوست بيمار آلودگی واضح دارد بايد با آب و صابون
شسته شود .ضدعفونی كردن با الکل و بتادين بايد از محل انسزيون به صورت دايره ای به طرف خارج
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-

انجام شود .برای كلرهگزيدين حركت سوآپ بايد رفت و برگشتی باشد .مصرف كلرهگزيدين در اطفال و
زنان باردار توصيه نمی شود.
كليه پرسنلی كه تما مستقيم با فيلد عمل يا ابزارهای استريل دارند موظف به اسکراب دست ها تا
آرنج به مدت زمان كافی (  2تا  5دقيقه) و بالفاصله قبل از پوشيدن گان و دستکش استريل هستند.
شستشوی زير ناخنها با بر  ،خشک كردن دست با حوله استريل ضروری است .ناخنها بايد كوتاه
نگهداشته شود .استفاده از ناخن مصنوعی در كاركنان اتاق عمل ممنوع است.

-

-

قبل از بعضی اعمال جراحی ،كشت از بين ی بيمار و اقدامات درمانی در صورت كلونيزاسيون استافيلوكوک
اورئو الزم است( اعمال قلبی ،ارتوپدی ،نوروسرجری و ايمپلنت گذاری) .در موردكاركنان دارای عفونت
فعال يا كلونيزه اقدامات احتياطی الزم صورت گيرد.
آنتی بيوتيک پروفيالكسی در صورت لزوم و طبق مراقبت های مديريت شده و بموقا ( حداكثر يکساعت
قبل از انسزيون) تزريق شود.
ابزار جراحی بايد قبل از عمل به نحو صحيح و استاندارد استريل شده باشند.

ب -حين عمل:
-

-

-

سطح ميکروبی در هوای اتاق عمل بستگی مستقيم به تعداد افرادی دارد كه در اتاق تردد می كنند .رفت
و آمد پرسنل در حين عمل بايد به حداقل برسد.
اتاق عمل بايد دارای فشار مثبت نسبت به راهروها و محيط اطراف باشد .تمام سيستم های تهويه هوا در
اتاق عمل بايد دارای دوعدد فيلتر باشند .تعوي هوا در اتاق عمل بايد  15مرتبه در ساعت باشد كه 20
درصد از اين مقدار بايد هوای تازه باشد .جريان هوا بايد از سقف وارد و از كف خارج شود .فيلتر هپا
( ) High Efficiency Particulate Airذرات با قطر بزرگتر از  0/3ميکرون را از جريان هوا فيلتر می
كند.
درب اتاق عمل را در حين جراحی بسته نگهداريد ،مگر برای عبور ابزار ،پرسنل و بيمار.
نظافت محيط اتاق عمل طبق برنامه ر وتين به صورت روزانه و هر زمانی كه آلودگی با خون و ترشحات
بدن بيمار اتفاق بيفتد بايد انجام شود .استفاده از جاروی خشک يا دستمال خشک در اتاق عمل ممنوع
است .تی كشيدن روزانه كف اتاق عمل بعد از آخرين عمل الزم است.
كشت گيری از سطوح محيطی يا هوای اتاقهای عمل طبق تصميم كميته كنترل عفونت انجام شود.
تيم جراحی در حين عمل از لبا ويژه استفاده كرده و مو ،پوست و مخاط خود را بپوشانند .از شروع
عمل تا اتمام آن ماسک مناسب كه روی دهان و بينی را بپوشاند استفاده كنند.
در طول يک عمل جراحی ،هر زمان كه لبا يا وسايل حفاظت فردی آلودگی قابل رويت داشته يا
سوراخ شده بودند آنها را تعوي كنند.
در فاصله بين عملها كليه وسايل حفاظت فردی را تعوي كنند.
استفاده از پرتو ماوراء بنفش برای پيشگيری از عفونت محل عمل لزومی ندارد.
برای كاهش تدريجی يا قطا استروييدهای سيستميک قبل از عمل ،برنامه حمايتی تغذيه ای خاص و

][156

استفاده از پماد موپيروسين برای مخاط بيمار و پرسنل قبل از عمل توصيه ای وجود ندارد.

ج -بعد از عمل:
-

-

دمای بدن بيمار را در حد طبيعی نگهداريد.
در صورتی كه برش جراحی در انتهای عمل بخيه شود ،معموال برای مدت  24تا  48ساعت با پانسمان
استريل پو شانده می شود .بعد از  48ساعت معموال پانسمان توسط جراح برداشته و زخم رويت می شود.
مراقبت بعدی از زخم طبق دستور جراح ادامه می يابد ( پوشاندن مجدد  ،باز گذاشتن يا شستشوی
زخم) .
استفاده از دستکش و ابزار استريل به هنگام تعوي پانسمان زخم جراحی بوسيله  CDCتوصيه شده
است.
داشتن برنامه آموزشی مناسب برای زمان ترخيص بيمار (آموزش نحوه مراقبت از زخم ،آموزش عاليم
هشدار و لزوم اطالع به تيم بهداشتی در صورت بروز عاليم عفونت زخم) بسيار ضروری است.
سطح قند خون را در حد طبيعی نگهداريد.
آنتی بيوتيک بيمار را طبق استانداردها و دستور پزشک ،تزريق يا قطا كنيد.

نحوه استفاده از محلولهای كلرهگزيدين جهت پرپ موضا جراحی:
-

با توجه به اين كه محلولهای كلرهگزيدين دارای اثر ضد ميکروبی و ماندگاری طوالنی بر روی پوست می
باشند ،استفاده از اين محلول به تنهايی جهت پرپ موضا جراحی توصيه می شود .لذا استفاده همزمان
بتادين با اين محلول جهت پرپ ضرورت ندارد.
از محلولهای حاوی كلرهگزيدين جهت حمام بيماران قبل از عمل جراحی نيز می توان استفاده كرد.

-

با

-

در بيمارانيکه زخم باز در ناحيه سر دارند استفاده از اين محلول ممنوع است ،زيرا در صورت تما
مننژ باع بروز واكنشهای شديد آلرژيک می شود.

-

استفاده از اين محلول به هر علت در خانمهای باردار ،نوزادان و اطفال ممنوع است.

 از تما اين محلول با چشم وگوش نيز خودداری شود. نحوه استحمام با محلولهای حاوی كلرهگزيدين در بيماران بزرگسال ،غيرباردار بدون زخم باز در ناحيهسر به اين شرح است:
به بيمار آموزش دهيد كه پس از شستشوی خود در حمام ،مقدار  50سی سی از محلول را از ناحيه
گردن به پايين ريخته بدن خود را با آن بشويد و
سپس آبکشی نمايد .در مرحله بعد ،با  50سی سی محلول ناحيه سر خود را مالش داده و سپس
آبکشی نمايد .به بيمار آموزش دهيد از تما محلول با
چشم و گوش جلوگيری نمايد.

بيماريابی:
چون طول مدت اقامت بيمار بعد از عمل جراحی در بيمارستان كاهش پيدا كرده ،بسياری از موارد عفونت زخم
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جراحی در بيمارستان اتفاق نيفتاده و كشف نمی شوند .بيماريابی بعد از ترخيص بيمار در نظام مراقبت عفونت های
بيمارستانی نقش مهمی دارد .از جمله اقدامات الزم در جهت بيماريابی عفونت محل جراحی:
-

مشاهده مستقيم زخم توسط جراح هنگام مراجعه بيمار به درمانگاه يا مطب پزشک
تشويق پزشکان به گزارش موارد عفونت محل عمل كه به مطب يا درمانگاه ايشان مراجعه می كنند و يا
ارجاع بيمار به تيم كنترل عفونت بيمارستان برای تکميل فرم های مربوطه.

-

بررسی تمام موارد پذيرش دوباره برای بيماران جراحی شده تا يکماه بعد از عمل و برای بيماران دارای
وسيله كاشتنی و پروتز تا يکسال بعد از عمل برای كشف موارد عفونت با استفاده از امکانات نرم افزار
 HISبيمارستان.

پنومونی مربوط به استفاده از ونتيالتور
Ventilator Associated Pneumonia
)(VAP
پيشگيری از پنومونی مربوط به استفاده از ونتيالتور ((VAP
پنومونی دومين عفونت شايا ناشی از بستری شدن در بيمارستان است .اولين عامل خطر برای ابتالء بيماران به اين
نوع پنومونی تنفس مکانيکی است .پنومونی مربوط به استفاده از ونتيالتور ( )VAPمدت زمان اقامت بيمار در
بيمارستان و همچني ن ميزان مرگ و مير آنها را افزايش می دهد .برای پيشگيری از  VAPتوجه به نکات زير ضروری
است:
الف -مراقبت از دهان :كلونيزاسيون ميکروارگانيسم ها در حفره دهان و حلق و آسپيره ترشحات به داخل تراشه و ريه
از علل VAPاست .در بيماران تحت ونتيالتور ،توجه به بهداشت دهان شامل مسواک زدن دندانها ،تميز كردن حفره
دهان با يک سواپ آغشته به يک محلول ضدعفونی كننده مخصوص دهانشويه و سپس ساكشن دهان ضروری است.
نحوه مراقبت از دهان:
 -دستها را بشوييد ،دستکش بپوشيد.
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-

اگر بيمار هوشيار است ،نحوه انجام مراقبت را برای وی توضيح دهيد.
اگر بيمار  Airwayدارد ،آن را از دهان وی خارج كرده و تميز كنيد.
لبها ،مخاط دهان و دندان ها را روزانه از نظر خونريزی ،قرمزی ،زخم ،بوی بد و التهاب كنترل كنيد.
اگر ممنوعيت پزشکی وجود ندارد ،با استفاده از مسواک نرم و كوچک ،دندان ها ،لثه و زبان بيمار را
مسواک بزنيد ( اين كار را دو بار در روز تکرار كنيد).
برای شستشوی دهان از محلول دهانشويه فاقد الکل و سرنگ يا سواب و ساكشن استفاده كنيد .هر  2تا
 4ساعت دهان بيمار را مرطوب كنيد.
با دست دستکش پوشيده و با ژل نرم كننده ،مخاط دهان بيمار را به آرامی ماساژ دهيد.
با دست دستکش پوشيده ،به لبهای بيمار وازلين بماليد.
پس از اتمام كار دستکش را خارج كرده دست خود را بشوييد.

ب -وضعيت قرارگيری ( )positionبيمار:
قرارگيری بيماران تحت تهويه مکانيکی در وضعيت سوپاين ،احتمال آسپيراسيون و رفالكس را افزايش می دهد .در
اين شرايط احتمال كلونيزاسيون ميکروبها در ريه و در نتيجه  VAPبيشتر می شود .لذا توصيه می شود اگر منا
پزشکی وجود ندارد ،سر تخت بيمار را  30تا  45درجه باال نگهداريد ،مخصوصا در هنگام تغذيه ،دهانشويه و...
ج -رعايت بهداشت دست :شستشوی دست ها به نحو صحيح هنگام ساكشن و هرگونه دستکاری اتصاالت تنفسی
بيمار ريسک انتقال عفونت و VAPرا كاهش می دهد.
د -نظافت صحيح تجهيزات تنفسی :آلودگی تجهيزات مربوط به سيستم تنفسی ( نبواليزر ،سوند ساكشن،
آمبوبگ ،تيغه الرنگوسکوپ و )...از علل ايجاد پنومونی مربوط به استفاده از ونتيالتور است .در نبواليزر آلوده باكتری
ها ( از جمله سودومونا ) رشد كرده و به صورت آيروسل در فضا پخش می شوند.
ابزارها و تجهيزات تنفسی اغلب طبق طبقه بندی اسپالدينگ نيمه بحرانی محسوب می شوند .اين ابزار
بايد استريل يا در صورت عدم امکان استريل كردن ،بايد ضد عفونی سطح باال شوند.
 از لوله تراشه يکبار مصرف استفاده كنيد. حتی االمکان در نبواليزر از آب استريل استفاده كنيد ( نه آب مقطر غير استريل ) بين دو بيمار آمبوبگ و نبواليزر راكامال شستشو داده و استريل يا حداقل ضدعفونی سطح باال كنيد. ساكشن را با پوشيدن دستکش استريل انجام دهيد .سوند ساكشن را بعد از هر بار استفاده دور بيندازيديا از مايعات استريل برای شستشوی سوند در فاصله دو بار فرو بردن آن در لوله تراشه استفاده كنيد.
 تيغه های الرنگوسکوپ در رده وسايل نيمه بحرانی( )semi - criticalطبقه بندی شده و حداقل نياز بهضد عفونی در سطح باال( ) high levelدارند .اين تيغه ها را بعد از شستشو با مواد شوينده مانند مايا
صابون و بر كشيدن ،با محلولهای ضدعفونی كننده سطح باال مثل گلوتارالدييد  2درصد ضدعفونی و
سپس با آب استريل يا الکل  70درجه آبکشی كرده خشک كنيد و سپس در ظرف مخصوص نگهداری
كنيد.
 -فلومترهای اكس يژن بايد خالی نگهداری شده و در زمان استفاده در آنها آب مقطر ريخته شود .تاريخ
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ريختن آب مقطر نيز بايد روی فلومتر ثبت شود .در صورت استفاده ،روزانه و در صورت عدم استفاده
هفته ای يکبار شستشو و ضدعفونی شود .فلومتر اكسيژن بايد فاقد جرم باشد.

حساسيت باكتری های مقاوم به آنتی بيوتيک ها در برابر گندزداها:
باكتريها می توانند نسبت به مواد گندزدا دچار كاهش حساسيت و مقاومت شوند ( همانند آنتی بيوتيکها).
كاهش حساسيت نسبت به گندزداها به منزله شکست گندزدا نيست زيرا غلظت مورد استفاده اين مواد بسيار باالتر از
غلظت كشندگی آنهاست .بنابراين واژه " مقاومت " در اين تغييرات صحيح نبوده و واژه ارجح "كاهش حساسيت" و
يا " افزايش تحمل" ميباشد .اطالعاتی در دستر

نيست كه بيانگر آن باشد كه حساسيت باكتريهای مقاوم به آنتی

بيوتيک ها در برابر مواد ميکروب كش در شرايط و غلظتهای فعلی كمتر باشد .چندين مطالعه نشان داده اند كه گونه
های شايا بيمارستانی مقاوم به آنتی بيوتيکها ( مانند انتروكوكها پسودومونا  ،كلبسيال پنومونيه ،اشرشياكولی،
استافيلوكوكو

اورئو

گندزداها حسا

هستند

و استافيلوكوكو

اپيدرميديس) به اندازه گونه های حسا

به آنتی بيوتيکها در برابر

تشخيص طغيان عفونت های بيمارستانی:
تشخيص طغيان در بخش های بيمارستان جزء مهمی از وظايف كميته كنترل عفونت است .طغيان معموال
زمانی اتفاق می افتد كه ميزان عفونت بيمارستانی در يک بخش يا بيمارستان به طور قابل مالحظه ای باالتر از ميزان
اندميک آن باشد.
آمار جما آوری شده برای نظام مراقبت ،به تشخيص طغيان عفونت های بيمارستانی كمک می كند .وقتی ميزان
ماهانه يک نوع عفونت خاص از آمار همان ماه در سال گذشته بيشتر بوده ،همچنين وقتی يک كالستر ( خوشه)
شامل عفونت با يک ارگانيسم مشترک اتفاق می افتد ،احتمال طغيان وجود داشته و نياز به بررسی بيشتر دارد.
برای كنترل طغيان انجام اقدامات زير الزم است:
جدا كردن بيماران عفونی يا كلونيزه از بيماران غير عفونی و غير كلونيزه.
تقسيم كار بين كاركنان به طوری كه يک نفر از بيماران عفونی مراقبت كند.
افزايش سطح شستشوی محيط (تعوي محلولهای ضدعفونی كننده سطوح از سطح پايين به سطح متوسط و
از سطح متوسط به سطح باال)
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كشت گيری از محيط برای مانيتور كردن فرآيند شستشوی سطوح
كشت گيری از ترشحات بيماران برای تشخيص بيمارانی كه به تازگی كلونيزه شده اند.
اطمينان از رعايت دقيق دستورالعمل بهداشت دست.
رعايت احتياطات ايزوله تماسی
آرشيو كردن تمام كشت های مربوط به طغيان برای تعيين نوع ملکولی طغيانهای آينده.
هر چند ايزوله كردن بيمار فرآيندی وقت گير است ،بيمار در اتاق ايزوله احسا ناراحتی می كند و حجم
زيادی زباله توليد می شود ،اما ايزوله نکردن
بيمار در موارد ضروری هم منجر به عوارضی از قبيل مرگ و مير ،انتشلار بيملاری و تحميلل هزينله زيلاد بله
سيستم درمانی می شود.
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دستورالعمل شماره  5کنترل عفونت

گندزدایی سطوح و ابزار
گندزدایی سطوح :
-

در دهه  7۰و  8۰میالدی تحقیقات نشان دادند که محیط بیمارستان در انتقال اندمیک عفونت نقش زیادی
ندارد .بنابراین کشت های روتین از محیط های بیمارستانی غیرضروری تشخیص داده شد .در سالهای اخیر
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها  CDCدر دستورالعملهای خود توصیه کرده که کشت های محیطی در
زمان طغیان عفونت های بیمارستانی انجام شود .در سنجه های اعتباربخشی کشت روتین از بخشهای جنرال
غیر الزم دانسته شده ولی کشت از بخش های ویژه مثل اتاق عمل ،اتاق های نوزادان ،بخش های مراقبت
ویژه طبق مصوبات کمیت ه کنترل عفونت بیمارستان مجاز می باشد .الزم به ذکر است که به هر حال کشت
گیری بهتر است از نقاط بحرانی بخش مثل مخزن اکسیژن ،نبوالیزر و ست های استریل انجام شود.

-

میکروارگانیسم ها از طریق بیمار ( منبع) به یک میزبان مستعد منتقل می شوند .راه انتقال اغلب دست آلوده
کارکنان است .از سایر راههای انتقال اشیاء ،سطوح و هواست .سطوح نزدیک به بیمار اغلب آلوده تر از
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سایر سطوح است .مطالعات نشان داده است که سطوح آلوده با واسطه دست کارکنان نقش مهمی در انتقال
باکتری هایی مثل کلستریدیوم دیفیسیل، MRSA ، VRE ،آسینتوباکتر ،سودوموناس و ...دارند .بهبود
گندزدایی محیط بیمارستان باعث کنترل  outbreakخواهد شد .اسپورهای کلستریدیوم دیفیسیل،VRE ،
، MRSAآسینتوباکتر می توانند  4تا  5ماه در سطوح خشک زنده بمانند.
-

عملیات پاکسازی سطوح و محیط بیمارستان باید برای کارکنان خدمات قابل درک باشد.

-

کف بخش ها باید عاری از آلودگی قابل رویت باشد .دیوارها ،سقف ،درب ها و سطوح افقی باید فاقد گرد
و خاک باشند.

-

تخلیه زباله ها باید به موقع و به روش مناسب انجام شود.

-

برای ابزار الکتریکی ،تمیز کردن و ضدعفونی طبق توصیه کارخانه سازنده انجام شود.

-

اگر اسباب بازی کودکان قابل شستشو نیست نباید در بخش نگهداری شود.

-

در بخش های نوزادان محلولهای مجاز استفاده شود ( استفاده از فنل و کلرهگزیدین ممنوع است) .

-

کارکنان خدمات باید قبل از خروج از اتاقی که تمیز کرده اند وسایل محافظت شخصی را از بدن خارج
کنند.

-

در صورتی که بیمار مبتال به کلستریدیوم دیفیسیل در اتاق بستری بوده است برای ضدعفونی اتاق از
محلولهای اسپورکش استفاده شود.

-

ترالی نظافت باید شامل دو قسمت تمیز و کثیف باشد.

-

هر بخش باید برای شستشو و ضدعفونی ابزار و وسایل یک اتاق شستشو داشته باشد .این اتاق باید شامل یک
میز کار ،یک سینک شستشوی استیل با عمق کافی ،یک سینک شستشوی دست ،یک کابینت برای
نگهداری وسایل شستشو و محلولها و وسایل محافظت فردی باشد.
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-

تسهیالت مربوط به تخلیه ،شستشو و نگهداری بدپن و یورینال بیماران باید در جایی به غیر از اتاق شستشو
قرار داشته باشد.

-

اتاق تمیز فضایی جدا از اتاق کثیف است که وسایل تمیز مثل مالفه و پتو و لباس تمیز بیمار در آن گذاشته
می شود.

-

برای کارکنان خدمات باید واکسیناسیون الزم انجام شود .وسایل حفاظت فردی به تعداد الزم در اختیار آنها
قرار گیرد و استفاده از این اقالم مرتبا به آنها آموزش داده شود .در خصوص شستشوی دست ،نیدل استیک
و سایر مواجهات شغلی نیز باید آموزش ببینند.

-

استفاده از گندزداها یک قسمت از راهکارهای هند الیه برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی می باشد.
سطوح وسایل پزشکی (مانند کیسه فشارسنج ،گوشی معاینه ،دستگاه دیالیز و دستگاه رادیولوژی ) می توانند
با عوامل عفونی آلوده شوند و منجر به انتشار عفونتهای بیمارستانی گردند .به همین دلیل سطوح غیر حیاتی
وسایل پزشکی باید با یک ماده گندزدا سطح پایین یا متوسط تایید شده ضد عفونی شوند .سطوح
محیطی (مانند میز کنار تخت) می توانند بالقوه به وا سطه دست کارکنان  ،وسایل پزشکی و بیماران آلوده
شده و باعث انتقال عفونت شوند .

-

سطوح بیمارستان به عنوان موارد غیر حیاتی  non-criticalدر نظر گرفته می شوند .زیرا در تماس با پوست
سالم هستند .استفاده از ابزار غیر حیاتی یا تماس با سطوح غیر حیاتی با خطر پایین عفونت در بیماران یا
کارکنان همراه می باشد .با این حال دالیلی وجود دارد که بر اساس آنها باید از محلولهای میکروب کش
برای ضدعفونی سطوح بهره برد:
-۱

کف بیمارستان در اثر قرار گرفتن باکتریهای موجود در هوا ،تماس با کفشها و هرخها،
پاشیدن اتفاقی مواد آلوده با میکروارگانیسمها آلوده می شوند.
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-2

دترجنتها آلوده می شوند و در نتیجه باکتریها را در محیط بیماران پراکنده می سازند.
محققان نشان داده اند که اگر در تمیز کردن به جای یک ماده ضد عفونی کننده از آب و
صابون استفاده شود ،آب دستمال گردگیری به تدریج کثیف و آلوده می شود.

-3

دستورالعمل جداسازی  CDCتوصیه می کند در مورد عوامل بیماریزایی مانند
انتروکوک ها (که در سطح بیجان محیط برای مدت های طوالنی زنده می مانند ) عالوه
بر تمیز کردن ،ضد عفونی تجهیزات کنار تخت بیماران و سطوح محیطی ( مانند نرده
های تخت بیمار  ،میزها  ،هرخها  ،کمدها  ،دستگیره درها و دسته شیرهای آب )
ضرورت دارد.

-

شواهد نشان می دهد که سطوح محیطی نزدیک بیمار ( مانند میزهای کنار بستر و نرده های تخت بیمار) در
بیمارستان و نیز در مراقبت های سرپایی در درمانگاه با میکروبهای مقاوم به آنتی بیوتیک ( مانند  VREو
 ) MRSAآلوده می شوند .همچ نین نشان داده شده است که این ارگانیسم ها بر روی سطوح مختلف
بیمارستان زنده می مانند .بنابراین پیشنهاد می شود که هنین سطوحی باید طبق یک برنامه منظم ضد عفونی
شوند  .ضد عفونی موردی اشیایی که در داخل اتاق بیماران باقی می مانند ( مانند پاراوان) نیز باید مورد
توجه قرار گیرند .

-

تمیز کردن باید از نواحی کمتر کثیف به سمت نواحی کثیف تر و از نواحی باالتر به سطوح پایین تر انجام
شود.

-

محققین آلودگی شدید جاروهای مرطوب و دستمال گردگیری را بررسی کرده اند و معتقدند که منبع
گسترش آلودگی می باشند .آنها نشان داده اند که تمیز کردن سطوح سخت با پارهه های آلوده می تواند
دست افراد ،تجهیزات و سایر سطوح را آلوده کند .اطالعاتی که منتشر شده اند می توانند برای اجرای روش
های موثر گندزدایی و نگهداری پارهه های گردگیری قابل استفاده مجدد بکار روند .برای مثال شستن آنها
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با دترجنت و خشک کردن آنها در دمای  8۰درجه به مدت 2ساعت آلودگی را می زداید .ولی دمای
خشک برای پارهه هایی از جنس فراورده های نفتی یا پارهه هایی از جنس پنبه ،خطر آتش سوزی دارد.
پیشنهاد دیگر  ،فرو بردن پارهه درمحلول ضدعفونی کننده  Intermediateطبق توصیه کارخانه سازنده
است.
-

اگر برای تمیز کاری  ،دستمالها و پارهه های قابل استفاده مجدد به کار می روند ،باید بطور منظم گندزدایی
شوند تا از آلودگی سطوح در حین تمیز کاری در اثر انتقال ارگانیسم ها از این سطوح به بیماران یا تجهیزات
توسط دست کارکنان جلوگیری شود .

-

کف بخش به علت تماس مکرر با کفش ،هرخ و سایر اشیاء آلوده باید با تی آغشته به محلولهای ضد
عفونی کننده شستشو شود.

-

روزانه تمام سطوح اتاق بیماران و بقیه قسمت ها ی بیمارستان باید با یک دستمال مرطوب با یک محلول
شوینده یا ضدعفونی کننده تایید شده گردگیری شود .گردگیری با دستمال خشک باعث پخش شدن
گردوغبار و انتقال آلودگی می شود.

-

هرگز اتاق بیماران و راهروها را فرش نکنید .روکش تشک ها و صندلی ها باید قابل شستشو و ضدعفونی
باشد.

-

تی های مرطوب و آلوده و دستمالهای آلوده نقش مهمی در انتقال آلودگی بین بیماران دارند .اگر از تی یا
دستمال هند بار مصرف استفاده می شود ،باید بطور منظم شسته و ضد عفونی شوند.

-

مدت زمان مواجهه تی و دستمال و سطوح با محلول ضد عفونی کننده طبق برهسب روی محصول رعایت
شود.

-

قراردادن گل (خشک یا تازه) و گیاه در اتاق بیماران ممنوع است.
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-

پس از نظافت هر  4-3اتاق ،کارکنان خدمات باید محلولی را که جهت شستشوی زمین آماده کرده اند
تعویض نمایند.

-

پس از اتمام کار شستشو ،سر تی را داخل آب ژاول  ۰/۰۱تا  ۰/۱درصد به مدت  2دقیقه غوطه ور و سپس
آب کشی و آویزان نمایند.

-

برای ضد عفونی لکه های کوچک خون بر روی سطوح غیر حیاتی مثل تخت و میز و کف زمین می توان
از رقت  ۱:۱۰۰هیپوکلریت سدیم ( یا محلول ضدعفونی کننده مخصوص سطوح) استفاده کرد .در صورتی
که لکه بزرگی از خون وجود داشته باشد ،ابتدا باید خون از روی سطح پاک شده و سپس با هیپوکلریت
 ( ۱:۱۰یا محلول ضدعف ونی کننده مخصوص سطوح) محل را ضد عفونی کرد .در صورتی که در هنگام
جمع آوری خون احتمال جراحت وجود دارد ،سطوح باید ابتدا رفع آلودگی شده ( با قرار دادن دستمال
حاوی ماده ضدعفونی کننده بر لکه خون و گذشتن مدت زمان الزم) سپس تمیز و با محلول  ( ۱:۱۰یا
محلول ضدعفونی کننده مخصوص سطوح) ضد عفونی گردند .در زمان پاکسازی همیشه باید مواظب بود
تا از جراحات پوستی جلوگیری شود.

-

محلولهای ضد عفونی کننده و مایع صابون خود احتمال آلودگی با پاتوژنها را دارند .در  8۰درصد موارد
عامل آلودگی محلولها ،سودوموناس می باشد .برای جلوگیری از آلودگی ،محلولها باید به طریق صحیح و
طبق توصیه کارخانه سازنده رقیق شوند .قبل از رقیق کردن محلول رعایت بهداشت دست بسیار مهم است.
استفاده از ظروف غیر بهداشتی نیز خود عامل انتشار آلودگی است.

آلودگی میکروبی مواد ضد عفونی کننده :
-

بیش از  5۰سال است که مواد ضد عفونی کننده و آنتی سپتیک های آلوده ،ناقلین اتفاقی عفونتهای
بیمارستانی و اپیدمی های کاذب هستند .پسودوموناس ها مهترین باکتریهای جدا شده از گندزداهای آلوده
هستند که از  8۰درصد محصوالت جدا شده اند .توانایی آنها برای زنده ماندن یا رشد در رقت های مورد
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استفاده گندزداها بی نظیر است .این توانایی زنده ماندن پسودوموناس ها احتماال ناشی از تطابق پذیری تغذیه
ای و غشای منحصر به فرد آنهاست که یک سد موثر در برابر عبور میکروب کش ها و یا سیستم های انتشار
به خارج آنهاست .
-

برای پیشگیری از آلودگی محلولها این مواد نباید رقیق شوند و آنهایی که رقیق می شوند باید با دقت تهیه
شوند تا به رقتی که شرکت سازنده پیشنهاد کرده است برسد .دوم آنکه متخصصین کنترل عفونت باید
بیاموزند که کدام فعالیت های نامناسب منجر به آلودگی میکروب کش ها می شوند و به مصرف کنندگان
بیاموزند تا از بروز مجدد جلوگیری کنند.

-

م نابع رایج آلودگی خارجی میکروب کش ها در بازنگری مقاالت عبارتند از آبی که برای رقیق سازی
استفاده می شود ،ظروف آلوده و آلودگی معمول فضای بیمارستان که محیط تهیه و مصرف میکروب کش
است .سوم اینکه شرایط نگهداری محلول های ذخیره میکروب کش ها باید همانگونه باشد که بر روی
برهسب آنها ذکر شده است .

(نحوه شستشو و ضدعفونی ظروف هندراب و صابون مایع در راهنمای بهداشت دست در مراقبت از
بیماران -مرداد  1۳۹۲مطالعه شود) .
-

نظارت بر پاکسازی محیط بیمارستان از طریق استفاده از هک لیست و ابزارهای مانیتورینگ دیگر و بوسیله
پرسنل آموزش دیده یا بطور غیر مستقیم از طریق پرسش از بیماران و مراجعه کنندگان انجام گردد.

-

برای نظارت و کنترل بر پاکسازی محیط می توان از ابزار  ATP Bioluminescenceاستفاده کرد .این
ابزار با تشخیص ( ATPکه در تمام انواع مواد ارگانیک شامل باکتری ،خون و سایر ترشحات بدن وجود
دا رد) بر روی سطوح محیطی عمل کرده و سالهاست در صنایع غذایی و نوشیدنی استفاده می شود.
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-

 : Flourescent Markingریختن محلول بی رنگ روی سطوح محیطی قبل از نظافت و تشخیص باقی
مانده احتمالی آن روی سطوح بالفاصله بعد از نظافت با استفاده از فلورسنس تحت اشعه  .UVاین محلول بی
رنگ در نور اتاق قابل رویت نیست.

-

نتایج بررسی کیفیت پاکسازی محیطی باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و به کارکنان بازخورد داده
شود .برای انجام اقدامات اصالحی باید یک برنامه عملیاتی وجود داشته باشد.

توصیه برای حداقل شستشو و ضدعفونی وتعداد دفعات آن برای ابزارها و وسایل محیطی غیربحرانی و نیمه
بحرانی
ابزار و فضا
توالت

تخت بیمار

تعداد دفعات

نوع شستشو و گندزدایی مورد نیاز

در اتاق خصوصی

هر زمان که کثیف شد

محلول گندزدایی سطح پایین

در اتاق عمومی

مابین دو بیمار

محلول گندزدایی سطح پایین

میله های تخت

روزانه

محلول گندزدایی سطح پایین

تشک

مابین دو بیمار و هر زمان که کثیف

محلول گندزدایی سطح پایین

شد
تخت مالقاتی ها

مابین افراد تشک تمیز شود و مالفه

محلول گندزدایی سطح پایین

عوض شود
Halo bed

مابین دو بیمار و هر زمان که کثیف

محلول گندزدایی سطح پایین

شد
بدپن و یورینال

اختصاصی برای هر

بعد از هر بار استفاده

بیمار
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شستشو با آب و محلول شوینده

کاف فشار خون

برای هند بیمار

مابین دو بیمار

محلول گندزدایی سطح پایین

ایده آل استفاده

مابین دو بیمار و هر زمان که کثیف

محلول گندزدایی سطح پایین

اختصاصی برای یک

شد

بیمار است
زنگ اخبار

روزانه و مابین دو بیمار

محلول گندزدایی سطح پایین

مانیتور قلبی

روزانه و مابین دو بیمار

شستشو با آب و محلول شوینده

صندلی

روزانه و هر زمان کثیف شد

محلول گندزدایی سطح پایین

هارت فلزی و جلد

مابین دو بیمار و هر زمان کثیف شد

محلول گندزدایی سطح پایین

پرونده
کمد کنار تخت بیمار

در اتاق خصوصی

هر زمان کثیف شد

محلول گندزدایی سطح پایین

در اتاق عمومی

مابین دو بیمار و هر زمان کثیف شد

محلول گندزدایی سطح پایین

هر زمان کثیف شد

شستشو با آب و محلول شوینده

ماشین های پورتابل
رادیولوژی
پدل های ماموگرافی
داپلر

ترانس دیوسر داپلر

مابین دو بیمار

محلول گندزدایی سطح پایین

مابین دو بیمار (بالفاصله بعد از هر بار

شستشو با آب و محلول شوینده

استفاده برای تمیز کردن ژل باقی
مانده  wipeشود).
پروب داپلر

مابین دو بیمار

محلول گندزدایی سطح پایین (پروب هایی که با
الیه مخاطی یا پوست غیرسالم تماس دارند باید با
محلول سطح باال ضدعفونی شوند).

دستگاه  EKGو کابل ها

مابین دو بیمار

شستشو با آب و محلول شوینده

میز معاینه

مابین دو بیمار و هر زمان کثیف شد

محلول گندزدایی سطح پایین

گلوکومتر

بعد از هر بار استفاده

محلول گندزدایی سطح پایین

دسته الرنگوسکوپ

بعد از هر بار استفاده

شستشو با آب و محلول شوینده ( تیغه
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الرنگوسکوپ نیاز به ضدعفونی سطح باال بعد از
هر بار استفاده دارد).
ظرف اندازه گیری ادرار

اختصاصی برای هر

بعد از هر بار استفاده

شستشو با آب و محلول شوینده

بیمار
استفاده برای هند بیمار
سطح خارجی

بعد از هر بار استفاده

محلول گندزدایی سطح پایین

مابین دو بیمار

شستشو با آب و محلول شوینده

افتالموسکوپ
دسته اتوسکوپ

مابین دو بیمار

وسایل ارتوپدی (

مابین دو بیمار

شستشو با آب و محلول شوینده ( از اسپچوالی
گوش به صورت یکبار مصرف استفاده کنید .در
غیر این صورت آنها را ضدعفونی سطح باال
کنید).
شستشو با آب و محلول شوینده

ترکشنcrutches ،
و)...
پروب پالس اکسی متری

روزانه و مابین دو بیمار

بالش

مابین دو بیمار و هر زمان کثیف شد.

محلول گندزدایی سطح پایین – تمیز کردن طبق
توصیه کارخانه سازنده.
محلول گندزدایی سطح پایین

در صورت  crackedشدن دور
انداخته شود.
هکش رفلکس
وسایل احیاء

ترالی کد

مابین دو بیمار

شستشو با آب و محلول شوینده

هفتگی و بعد از هر بار استفاده( ترالی

شستشو با آب و محلول شوینده

کد نباید وارد اتاق ایزوله تماسی
شود .تمام وسایلی که وارد اتاق
ایزوله تماسی شده باید دور انداخته
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شود و به ترالی کد برگردانده نشود
حتی اگر باز نشده باشد).

ترازو

دفیبریالتور

بعد از هر بار استفاده

محلول گندزدایی سطح پایین

Supplies trays

بعد از هر بار استفاده

شستشو با آب و محلول شوینده

بزرگساالن

روزانه و هر زمان کثیف شد

شستشو با آب و محلول شوینده

نوزاد و نوپا

بعد از هر بار استفاده

محلول گندزدایی سطح پایین ( از محلولهای
حاوی فنولیک وکلرهگزیدین استفاده نشود).

بعد از هر بار استفاده( ایده آل این

گوشی پزشکی

محلول گندزدایی سطح پایین

است که برای هر بیمار یک گوشی
اختصاصی استفاده شود .در صورتی
که بین هند نفر استفاده می شود قطعه
داخل گوش آن ضدعفونی شود).
دستگاه ساکشن
سطوح کنار بیمار

میز پایین تخت بیمار

مابین دو بیمار و هر زمان کثیف شد

محلول گندزدایی سطح پایین

روزانه و هر زمان کثیف شد ،مابین

محلول گندزدایی سطح پایین

دو بیمار
برانکار انتقال بیمار

روزانه و هر زمان کثیف شد ،مابین

محلول گندزدایی سطح پایین

دو بیمار
وسایل انتقال

بعد از هر بار استفاده

محلول گندزدایی سطح پایین

بیمار(واکر ،ویلچر)
Tub-bath board

بعد از هر بار استفاده

ترانسدیوسر اولتراسوند (

مابین دو بیمار

محلول گندزدایی سطح پایین) محصوالت
آیوداین و کلراین ممکن است به سطح Tub
آسیب برسانند).

دسته و کابل خارجی)

محلول گندزدایی سطح پایین (برای پروب
ترانسدیوسر از محلول ضدعفونی سطح باال
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استفاده کنید).
Vacutainer
holder

هر زمان کثیف شد (ایده |آل این

شستشو با آب و محلول شوینده

است که برای هر بیمار اختصاصی
استفاده شود .در صورت کثیفی زیاد
دور انداخته شود).

Water jug

روزانه

شستشو با آب و محلول شوینده

کاپ نبوالیزر

مابین دو بیمار

ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول

اسپکوال ( بینی ،مقعد و

بعد از هر بار استفاده

سطح باال
ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول
سطح باال – استفاده از ابزار یکبار مصرف قویا

واژن)

توصیه شده است.
تونومتر فوت پلیت

بعد از هر بار استفاده

تیغه الرنگوسکوپ

بعد از هر بار استفاده

آمبوبگ

بعد از هر بار استفاده

پروب های سونوگرافی

بعد از هر بار استفاده

ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول
سطح باال
ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول
سطح باال
ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول
سطح باال

داخل واژن و رکتوم

ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول
سطح باال

ابزار شستشوی گوش

بعد از هر بار استفاده

آندوسکوپ های

بعد از هر بار استفاده

ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول
سطح باال

انعطاف پذیر

ابتدا شستشوی کامل و سپس ضدعفونی با محلول
سطح باال
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ساخت و ساز و تعمیرات ساختمانی:
-

قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تعمیرات ،تیم کنترل عفونت موظف است از ایمنی بیماران اطمینان حاصل
کند.

-

در حین فعالیت های ساختمانی تولید و پراکندگی گرد و خاک باید به حداقل برسد.

-

بعد از شروع پروژه ،تیم کنترل عفونت باید راندهایی به منظور تشخیص تداخل عملیات ساختمانی با فعالیت
های کنترل عفونت ترتیب دهد.

-

اگر معیارهای تعیین شده رعایت نشده باشد ،رییس کمیته کنترل عفونت این اختیار را دارد که پروژه ساخت
و ساز را متوقف کند تا زمانی که اقدامات اصالحی محقق شود.

جمع آوری ،حمل و نگهداری ،نظافت و شستشوی ملحفه و البسه در مراکز درمانی:
-

خط مشی ها و روش های اجرایی برای جمع آوری ،حمل و نقل ،شستشو و خشک کردن اقالم پارهه ای ( شامل

پتو ،مالف ه ،لباس بیمار ،یونیفرم کارکنان ،لباس کارکنان اتاق عمل ،گان و شان جراحی) باید وجود داشته باشد .
-

انتقال و نگهداری اقالم پارهه ای شسته شده باید به نحوی باشد که مجددا در طی انتقال یا در انبار با مواد آلوده و

گرد و خاک تماس نداشته باشند.
-

اقالم پارهه ای آلوده به خون و سایر ترشحات بدن می توانند باعث انتقال عفونت به افراد شوند .این انتقال از

طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم ( آیروسل ناشی از شمارش و نقل و انتقاالت) انجام گردد .در انتقال این اقالم به
الندری شستشو با حداقل دستکاری و مواجهه انجام شده و از شمارش مالفه های آلوده جدا اجتناب شود .شمارش بعد از
شستشو مواجهه کارکنان با میکروارگانیسم ها را به حداقل می رساند.
-

قبل از جمع آوری ملحفه و البسه ،پرسنل باید دستکش ،گان یا روپوش پالستیکی (آپرون) بپوشند.
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-

برای پیشگیری از آلودگی هوا ،ملحفه و البسه را در کمال دقت و آرامش و بدون شتابزدگی جمع کنید.
در صورتی که این وسایل آلودگی واضح دارند ،با تا زدن و پیچاندن قسمت آلوده را طوری قرار دهید که در

معرض دید نباشد .
-

ملحفه ها و لباسها را به هیچ وجه روی صندلی یا سایر سطوح قرار ندهید.

-

ملحفه ها را داخل یک کیسه پارهه ای یا پالستیکی قرار دهید .اگر ملحفه ها آلوده به خون یا ترشحات هستند از

کیسه پالستیکی غیر قابل نفوذ استفاده
کنید .قرار دادن ملحفه ها در کیسه باید در داخل بخش انجام شود اما تفکیک یا آبکشی ملحفه ها هرگز نباید در
بخش انجام شود.
-

برای پیشگیری از تولید آئروسل به هیچ وجه در واحدهای بالینی شامل اتاق بیمار ،تریتمنت یا راهروهای بخش ها

شمارش ملحفه ها و لباسها انجام نشود.
-

پس از پر شدن دو سوم حجم بین ،ملحفه ها و لباسها به رختشویخانه منتقل گردد.

-

در هنگام جمع آوری و انتقال دقت شود که وسایل نوک تیز داخل بسته ها نباشد.

-

حمل بسته های لباس و ملحفه باید با هرخ حامل صورت گیرد .این هرخ ها باید مکرر شستشو شوند .اگر حمل و

نقل با بین پارهه ای انجام می شود ،پارهه
بین باید روزانه (و یا در صورت آلودگی واضح) شستشو شود.
-

در واحد رختشویخانه برای نگهداری ملحفه های کثیف تا انجام فرآیند شستشو باید اتاق جداگانه در نظر گرفته

شود .اتاق مورد نظر بهتر است هواکش
مناسب داشته و از سایر قسمت ها جدا باشد.
-

هنگام خارج کردن ملحفه و البسه از ماشین لباسشویی باید دقت شود تا آلودگی مجدد صورت نگیرد.

-

سطوح رختشویخانه باید روزانه تمیز شود.
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ضميمه ها (تصاوير ،جداول و چارت ها)
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انواع ايزوالسيون بيماران
در اتاق هاي ايزوله

احتياط هوايي

Air Borne Precautions

اتاق بيمار :بسنري بيلار در اتاق خصوصي با فشار هواي منفي ،خروج هوا از اتاق بيلار بايد به طور
مسنقي به فضاي خارج و بيرون باشد در غير اينصور هوا بايد قب از برگشت بره سيسرن تهويره
علومي از فيلنر هپا عبور كند  ،درب اتاق بيلار بايد بسنه باشد .
ماسك  :اسنفاده از ماسك ( )N95براي افرادي كه وارد اتاق مي شوند و ماسك جراحي براي بيلار
به هنگام خروج از اتاق الزامي است .
گان  :بطور معلول نياز نلي باشد مگر اينكه بدنبال اقداما پزشكي خطرر پاشريده شردن خرون ،
مايعا خوني و ترشحا بيلار وجود داشنه باشد .
محافظت از چشم ها و صورت  :بطور معلول نياز نلي باشد مگر اينكه بردنبال اقرداما پزشركي
خطر پاشيده شدن خون  ،مايعا خوني و ترشحا بيلار وجود داشنه باشد .
دستكش  :بطور معلول نياز نلي باشد مگر اينكه خطر تلاس با خون  ،مايعا خوني  ،ترشرحا ،
مواد آلوده ،غشاء مخاطي و پوست زخلي وجود داشنه باشد و تعويض دسنكش جهت معاينه بيلرار
ديگر ضروري است .
رعايت بهداشت دستها  :پس از تلاس با خون  ،مايعا خوني  ،ترشحا  ،مواد آلوده  ،بالفاصرله
پس از در آوردن دسنكش ها ودر فاصله تلاس بين بيلاران ضروري است .
مثال  :س ريه يا حنجره  ،سرخك  ،آبله مرغان  ،زوناي مننشر  ،آبله،تب خونريزي دهنده
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انواع ايزوالسيون بيماران
در اتاق هاي ايزوله

احتياط قطرات

Droplet Precautions

اتاق بيمار :بسنري بيلار در اتاق خصوصي  ،درب اتاق بيلارمي تواند بازباشد .
ماسك  :براي افرادي كه وارد اتاق مي شوند يا براي خود بيلاربه هنگام خروج از اتاق اسرنفاده از ماسرك
اسناندارد جراحي الزامي است .
گان  :بطور معلول نياز نلي باشد مگر اينكه بدنبال اقداما پزشكي خطر پاشيده شردن خرون  ،مايعرا
خوني و ترشحا بيلار وجود داشنه باشد .
محافظت از چشم ها و صورت  :بطور معلول نياز نلي باشد مگر اينكه بردنبال اقرداما پزشركي خطرر
پاشيده شدن خون  ،مايعا خوني و ترشحا بيلار وجود داشنه باشد .
دستكش  :بطور معلول نياز نلي باشد مگر اينكه خطر تلاس با خون  ،مايعا خروني  ،ترشرحا  ،مرواد
آلوده ،غشاء مخاطي و پوست زخلي وجود داشنه باشرد و تعرويض دسرنكش جهرت معاينره بيلرار ديگرر
ضروري است .
رعايت بهداشت دستها  :پس از تلاس با خون  ،مايعا خوني  ،ترشحا  ،مواد آلوده  ،بالفاصله پس از
در آوردن دسنكش ها ودر فاصله تلاس بين بيلاران ضروري است .
مثييييييال  :آنفلرررررروانزا ،مننگوكرررررروك ،سررررررياه سرررررررفه  ،اوريررررررون  ،سرررررررخجه،ديفنر
حلقي،منژيت،پنوموني،مخللك،آدنوويروس،پاروويروسB 12
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انواع ايزوالسيون بيماران
در اتاق هاي ايزوله

احتياط تماسي

Contact Precautions

اتاق بيمار :بسنري بيلار در اتاق خصوصي
ماسك  :نياز نلي باشد  ،مگر اينكه خطر پاشيده شدن خون  ،مايعا خوني و ترشحا آلروده بيلرار
وجود داشنه باشد .
گان  :بايسني اسنفاده شود  ،خارج نلودن گان قب از ترك اتاق الزامي است .
محافظت از چشم ها و صورت  :بطور معلول نياز نلي باشد مگر اينكه بدنبال اقداما پزشكي خطر
پاشيده شدن خون  ،مايعا خوني و ترشحا بيلار وجود داشنه باشد .
دستكش  :اسنفاده از دسنكش الزامي است .
رعايت بهداشت دستها  :پس از تلاس با خون  ،مايعا خوني  ،ترشحا  ،مرواد آلروده  ،بالفاصرله
پس از در آوردن دسنكش ها ودر فاصله تلاس بين بيلاران ضروري است .
مثال  :زرد زخ  ،زخ بسنر  ،اسهال حراد  ،هپاتيرت  ، Aآلرودگي برا شرپش و گرال،ويروس هررپس
سيلپلكس((،HSVعفونت ناشي از شيگال،سلوليت و آبسه اي كه ترشحا ان كننرل نشده،SARS،زخ
سوخنگي،ديفنري جلدي
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بسمه تعالی
دستورالعمل فاصله زمانی تعویض تعدادی از ابزار و اتصاالت بیماران در بیمارستان های تابعه  -بهار ۱394
دسته بندی

عنوان

زمان تعویض

سیستم گردش

آنژیوکت

هر  72ساعت یکبار  -در صورت وجود اندیکاسیون مثل فلبیت ،درد ،قرمزی ،نشتتی و...زودتتر
تعویض شود.

خون
ست سرم

هر  24ساعت یکبار – بعد از تزریق فرآورده های هربی و آمینواسیدی با هتر فترآورده تعتویض
شود.

میکروست

هر  72ساعت یکبار – در بختش  NICUهتر  24ستاعت یکبتار ،پتس از  TPNو شتیمی درمتانی
بالفاصله دور انداخته شود.

تتتتتری وی  -هپتتتتارین

هر  24ساعت یکبار

الک
ست خون

با هر بار ترانسفوزیون

باتتتل ستترم (تزریقتتی و

هر  24ساعت یکبار

شستشو)
اکستنشن تیوب

هر  24ساعت یکبار

کات دان

در صورت وجود اندیکاسیون بالینی( عالئم عفونت ،انسداد و)...

ست تجویز پروپوفول

هر  6-۱2ساعت یکبار و یا در صورت تعویض ویال

کاتتر ورید مرکزی

در صورت وجود اندیکاسیون بالینی( عالئم عفونت ،انسداد و)...

کاتتر شریان محیطی

در صورت وجود اندیکاسیون بالینی( عالئم عفونت ،انسداد و)...

کتتتتاتتر نافی(وریتتتتد و

در صورت وجود اندیکاسیون بالینی( عالئم عفونت ،انسداد و )...خارج شتده و دیگتر جتایگزین

شریان)

نشود .کاتتر شریان نافی حداکثر بعد از  5روز و کاتتر ورید نافی حداکثر بعد از  ۱4روز تعتویض
شود.

سرنگ متصل بته پمتپ

با اتمام داروی داخل سرنگ

انفوزیون
آمپول

بالفاصله بعد از برداشتن مقدار داروی مورد نیاز دور انداخته شود.

ویالهای مولتیپل دوز

نگهداری طبق دستور کارخانه سازنده ( ویالهای حاوی مواد نگهدارنده مثل ویال انسولین ،ویتال
هپارین و)...

ویالهای سینگل دوز

بالفاصتتله بعتتد از برداشتتتن مقتتدار داروی متتورد نیتتاز دور انداختتته شتتوند (ویالهتتای بتتدون متتواد
نگهدارنده مثل محلولهای قندی ،آب مقطر ،آمپولها) .آنتی بیوتیک ها جزء ویالهای سینگل دوز
هستند اما طبق دستور کارخانه سازنده و با حفظ شترایط مطلتوب بته متدت کتم قابتل نگهتداری
هستند.
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سیستم ادراری

سوند ادراری داخلی

در صورت وجود اندیکاسیون بالینی ( عالئم عفونت ،انسداد و)...

سوند ادرار اکسترنال

بنا به نیاز بیمار

کیسه ادراری

در زمان تعویض سوند ادراری داخلی و در صورت وجود اندیکاسیون بالینی ( جدا شدن از سوند
ادراری ،آلودگی ،نشتی و)...

سیستم تنفسی

لوله تراشه

در صورت وجود اندیکاسیون بالینی ( در صورتی که شرایط بیمار اجتازه دهتد گذاشتتن لولته از
طریق دهان ترجیح دارد .پس از گذشت  7تا  ۱4روز ،بسته به شرایط بیمار جهتت تراکیاستتومی
اقدام شود).

سیستتتتتتتتتتتتم

تیوب ساکشن

اختصاصی برای هر بیمار – تیوب هفتگی عوض شود.

کتتاتتر ساکشتتن ( بتتاز و

در نوع باز یکبار مصرف  -در نوع بسته در صورت آلودگی واضح یا کارکرد معیتوب تعتویض

بسته)

شود.

لوله خرطومی ونتیالتور

اختصاصی برای هر بیمار – در صورت آلودگی واضح یا کارکرد معیوب تعویض شود.

فیلتر HME

اختصاصی برای هر بیمار – هر  72ساعت و در صورت وجود آلودگی واضح تعویض شود.

کاتتر و ماسک اکسیژن

اختصاصی برای هر بیمار – در صورت آلودگی واضح یا کارکرد معیوب تعویض شود.

هست باتل

در صورت پر شدن تعویض شود.

سوند معده

در صورت وجود اندیکاسیون بالینی – در صورت نیاز طوالنی مدت به  ، NGTبهتر است OGT

گوارشی
متفرقه

گذاشته شود.
سرنگ گاواژ

در پایان هر شیفت کاری

سیفتی باکس

پس از پر شدن سه ههارم آن یا حداکثر پس از  5روز معدوم گردد.

هست لید

در صورت وجود اندیکاسیون ( جدا شدن ،کثیف شدن و عدم کارایی) تعویض شود.

پانسمان کاتتر CVC

پوشش گازی استریل هر  24ساعت و پانسمان شفاف هتر  7روز یکبتار – در صتورت آلتودگی،
خیس یا شل شدن پانسمان در اسرع وقت تعویض شود.

تذكر -1 :رعايت دسنورالعل فوق ،منوط به رعايت كام تكنيرك اسنريليزاسريون ( در مرورد سيسرن گرردش خرون  ،سيسرن
ادراري و سيسن تنفسي ) و تكنيك تليز در مورد سيسن گوارشي در بدو جايگزاري ابزار مي باشد -2 .كليه كاتنرهراي منصر
به بيلاران در صور آلوده شدن به خون و عفونت بايد بر اساس نياز تعويض شوند - 3 .در هر كردام از مروارد فروق ،در صرور
وجود دسنور ديگري از جانب پزشك معالج ،دسنور قاب اجراست -4 .كاتنرهرايي كره بصرور اورژانسري و بردون رعايرت اصرول
اسنريليزاسيون منص شده بايسني در اولين فرصت تعويض گردد -5 .كليه اتصاال به محض رفع انديكاسيون و دسرنور پزشرك
برداشنه شوند.
اداره پرستاری و مامایی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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بيلارسنان شهداي پاكدشت

فرم ثبت بيمارهاي مشمول گزارش فوري/غير فوري

شماره سندPH-HI-F-06 :

تست های تشخیصی:

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:
جنس:

سن:

نتایج تست های تشخیصی:

تابعیت:

تاریخ مراجعه:

ساعت مراجعه:

آدرس و شماره تلفن:
شکایت اصلی:

اقدامات درمانی انجام شده:

عالئم و نشانهها:

گزارش به:
ساعت:

تاریخ:
گزارش دهنده:

تاریخچه سالمتی ( بیماری قبلی ،بیماری زمینهای،

گزارش گیرنده:

سابقه فامیلی ،سابقه مسافرت اخیر:)..

نتیجه گزارش:

شرح حال پزشک:

مهر و امضا پزشک:

مهر و امضا سوپروایزر:

مهر و امضا فرد گزارش
دهنده:
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بسمه تعالی

انواع محلول های ضد عفونی کننده سطوح و تجهیزات

نام محلول

طبقه بندي

کاربرد

DDSH

Inter
mediate
level

مانیتور،ونتیالتور،انکوباتو
رDC،دوک وسایل
دندانسزدکی و.....

نکته :در صورت مشاهده آلودی واضح بر روی زمین ،ابتدا تنظيف يکبير مص
را ب روی آن ريخته و به مد  10دقيقه بميند.سپ

ماندگاري در محیط
آماده سازي

ANIOSYME
DD1 %./5

Inter
mediate
level

جهت ضد عفونی ابزار

به ازای هر لیترآب
 5سی سی از
محلول
آماده است.

1
روز

مدددددت زمددددان

SURFANIOS
%./5

Inter
mediate
level

جهت ضد عفونی سطوح
(کف راهرو و اتاق ها)

به ازای هر لیترآب
 5سی سی از
محلول

7
روز

توضیحات

STERANIOS
2%

High level

جهت استریل و ضد
عفونی کردن سریع
ابزار(آرتروسکوپ و)...

نیازی به رقیق
کردن ندارد.

28
روز

ب روی آلودگی انداخته سپ

-

ابزار باید یک ساعت
در محلول بماند وسپس
آبکش و خشپ دپده و
آماده کاربرد است.
طی زدن باید به صورت
مارپیچی بادد.

ابپپپزار بایپپپد 15دقیقپپپه
درمحلول بماند و سپس
آبکشی و خش دود.
بپپه صاصپپله  20سپپانتی
متری از وسپایل اسپسری
دود وبا تنظیپف پشپش
دده و به مپدت 5دقیقپه
بماند.

هيپوکل ايد سديم( %10وايتک )

محل را بي آب وصيبون شسته و در انتهي از محلو سورفينيوس استفيده کنيد.
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بيمارستان شهداي پاكدشت
فرم ثبت كشت هاي ارسالي از بيماران بستري

ردیف

بیمار

نام ونام خانوادگی

کد پذیرش
تشخیص

شماره پرونده

تاریخ

نوع کشت ارسالی

1

2

3

4
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جواب کشت

مهر و امضاء پرستار
ارسال کننده کشت
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جدول كد بندی رنگ تی ،در بخش اورژانس
رنگ تی

مکان مورد استفاده

قرمز

اتاق ايزوله

زرد

راهرو،محوطه درمانی اورژانس،اتاق های ويزيت ،ترياژ،گچ وپانسمانCPR ،

آب

استيشن پرستاری،تريتمنت،سالن انتظار،صندق و پذيرش

سفيد

اتاق رئيس وسرپرستار،استراحت ورختکن پرسنل،آبدارخانه وانبار

جدول كد بندي رنگ تي ،دربخش درمانگاه
رنگ تی
قرمز
زرد

مکان مورد استفاده
اتاق های معاينه بيماران،واكسيناسيون،دندانپزشکی ،تزريقات و پانسمان

آبی

راهرو  ،وپذيرش و صندق

سفيد

اتاق سرپرستار ،استراحت پرسنل،آبدارخانه وانبار
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جدول كد بندی رنگ تی ،در آزمايشگاه
رنگ تی

مکان مورد استفاده

قرمز

-

زرد

اتاق های بيوشيمی ،هورمون شناسی ،پاتولوژی ،هماتولوژی ،بانک خون،
ميكروب وانگل شناسی ،نمونه گيری ،جمع آوری نمونه و راهرو

آبی

پذيرش و سالن انتظار بيماران

سفيد

اتاق رئيس وسوپروايزرآزمايشگاه،استراحت ورختکن پرسنل،آبدارخانه وانبار

جدول كد بندی رنگ تی ،در اتاق عمل
رنگ تی

مکان مورد استفاده

قرمز

اتاق های عمل و انبار بين اتاق ها

زرد

راهرو و استيشن استريل و ريکاوری

آبی

رختکن خانم ها و آقايان

سفيد

اتاق رئيس وسرپرستار ،استراحت پرسنل،آبدارخانه وانبار
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جدول كد بندی رنگ تی ،دربخش بلوک زايمان
رنگ تی

مکان مورد استفاده

قرمز

اتاق ايزوله

زرد

اتاق های زايمان

آبی

راهرو ،استيشن،تريتمنت،اتاق های درد،اكالمپسی و معاينه

سفيد

اتاق رئيس وسرپرستار ،استراحت پرسنل،آبدارخانه وانبار

جدول كد بندی رنگ تی ،در بخش ICU
رنگ تی

مکان مورد استفاده

قرمز

اتاق ايزوله

زرد

راهرو ومحوطه درمانیICU

آبی

استيشن پرستاری وتريتمنت

سفيد

اتاق رئيس وسرپرستار،استراحت ورختکن پرسنل،آبدارخانه وانبار
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جدول كد بندی رنگ تی ،در بخش های بستری
رنگ تی

مکان مورد استفاده

قرمز

اتاق ايزوله

زرد

اتاق معاينه و بيماران

آبی

راهرو،استيشن پرستاری وتريتمنت

سفيد

اتاق رئيس وسرپرستار،استراحت ورختکن پرسنل،آبدارخانه وانبار
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