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همسهِ ذط هطی(:شوطچطایی ٍّسف ٍ سیبست)
تا تَجِ تِ لسٍم فراّن ضذى ضرایط تْذاضتی ٍ ایوٌی ترای تیوار ّ،وراُ ٍ پرسٌل ،تیوارستاى تا ّذف جلَگیری از اًتقال عفًَت
 ،سیاست ًظافت ٍ گٌذ زدایی تواهی قسوت ّای تیوارستاى  ،تخص ّایی کِ تیواراى در آى حضَر دارًذ ٍ تجْیسات هراقثت از تیوار را
اتخار ًوَدُ است.

تؼطیفً :ظافت ٍ گٌذ زدایی تجْیسات هراقثت از تیوار ضاهل گٌذ زدایی اتسار ٍ ٍسایلی است کِ تِ ًحَی تِ تیوار هرتثط هی
ضَد.

زاهٌِ وبضثطزٍ .:احذ تْذاضت هحیط ،تخص ّای درهاًی ٍغیر درهاًی

هربطجیي :پسضک .پرستار .تْیار .کوک تْیار .خذهات

ّسف:
 جلَگیری از اًتطار ٍ اًتقال عفًَت -حفظ ایوٌی تیوار ّ،وراُ ٍ پرسٌل
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ضٍش اجطای ذط هطی
ردیف

رٍش اجرا

1

زستَضالؼول ضستي ٍ ؾس ػفًَی ٍسبیل تسٍیي هی گطزز

اهىبًبت
هَضز ًیبظ



تجْیعات

چه

ًحَُ اضظیبثی ٍ

لیست

ضٍش اطویٌبى



هجطیبى

اظ اجطا
هطبّسُ

زفتط ثْجَز

هستٌسات

ویفیت
هسئَل ثْساضت
هحیط

2



زستَضالؼول زض اذتیبض ثرص ّب لطاض هی گیطز

هطبّسُ
هسئَل ثْساضت
هحیط

3

ثِ پطسٌل ذسهبت آهَظش ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی ٍسبیل



زازُ هی ضَز .

هطبّسُ

هسئَل ثْساضت

هػبحجِ

هحیط
سَپطٍایعض
آهَظضی

4

ثط وبض پطسٌل زض هَضز ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی ًظبضت هی
گطزز.





هطبّسُ
هسئَل ثرص
هسئَل ثْساضت
هحیط

هٌبثغ :کتاب راٌّوای کطَری ًظام هراقثت عفًَت ّای تیوارستاًی  ،دکتر حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فریثا هلک احوذی.
دکتر حسیي زّرایی1386،
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دستَرالعول ضستطَ ٍ ضذعفًَی
ضٍظاًِ تویع ضًَس ،زتطجٌت ثطای ًظبفت ضٍتیي وبفی است.زض هَضز

حوبم ّب  ،سیٌه ّب  ،هحل ضستي زست ّب ،ضیطآالت

ثیوبض ػفًَی لجل اظ استحوبم ثیوبضاى ثب ظذن ثبظ ،اضگبًیسن ّبی
همبٍم ٍهطىل ظا استفبزُ ضَز.
ضٍظاًِ ٍزض غَضت آلَزگی لبثل ضٍیت ًظبفت ضَز.زتطجٌت ثطای

سٌگ تَالت ٍوف تَالت

ًظبفت ضٍتیي وبفی است ٍلی ثؼساظ استفبزُ ثیوبضاًی وِ ثِ ػفًَت
زستگبُ گَاضش هجتال ّستٌس اظ ّیپَولطیت سسین استفبزُ ضَز.زض
غَضت اپیسهی التَض وطٍلیي  %5زاذل فبؾالة ّب ضیرتِ ضَز.
ثطای ّطثیوبض ضیٌگ یب ضٍوص یىجبض هػطف ثبضس ٍتؼَیؽ ضَز

تَالت فطًگی

ّطضٍظ ثب زتطجٌت ٍآة زاؽ ضستطَ ٍثب زستوبل یب حَلِ یىجبضهػطف
ذطه ًطیوي ثبیس ثب هحلَل ؾسػفًَی وٌٌسُ سطَح پبن ضَز.
پطزُ ّبی پبضچِ ای ثِ غَضت ّط  3هبُ تب  6هبُ یىجبض ثب زتطجٌت

پطزُ ّب

ٍآة ضستِ ضًَس.پطزُ ّبی وطوطُ ّط ّ 2فتِ یىجبض ثب یه زستوبل
هططَة گطز ٍغجبض آى ثطططف ضَزٍّط  3هبُ ثِ طَض وبهل ثب آة
ٍزتطجٌت ضستِ ًٍػت گطزز.

في وَئل ٍَّاسبظ
ترت ّب

ّط ّفتِ یب زٍّفتِ یب فػلی یه ثبض فیلتط آى ضستِ هی ضَز.
ثؼساظ تطذیع ثیوبض ثب زتطجٌت ضستِ ٍذطه ضَز ٍیب یه هبزُ گٌس
ظزا استفبزُ ضَز.
- 1جوغ آٍضی آلَزگی ثب پبضچِ جبشة اظ ضٍی ظهیي

جوغ وطزى لىِ ذَى ٍتطضحبت آلَزُ اظ ضٍی سطَح ٍ ظهیي

- 2تویع وطزى سطح ثبیه پبن وٌٌسُ
- 3استفبزُ اظ یه هحلَل ؾسػفًَی وٌٌسُ

تی ضَی
ایطٍی – هبضیي ضیَ -ضاثط -سبوطي
پبیِ سطم
،ست جطاحی ،ضبهل گبظ ،هلحفِ  ،زستوبل وبغصی ّبی سلَلعی ٍ

ضٍظاًِ ثب آة ٍ پبن وٌٌسُ ضستِ ضَز ٍ زض هؼطؼ َّای آظاز ٍ زض
غَضت اهىبى زضآفتبة لطاض گیطز
یىجبض هػطف
ّفتگی ثب آة گطم ٍ زتط جٌت ضستِ ضَز ٍ زض ّط ضیفت ثبظزیس ضَز
زض غَضت لعٍم ضستِ ضَز .
زستَضالؼول ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی ٍ اتَوالٍ

پٌجِ ای
ضرػی ثبضس ٍ پس اظ ّط ثبض استفبزُ ثب الىل  70زضغس تویع ٍ ثب آة
تطهَهتط

ضستطَ ٍ ثػَضت ذطه ًگْساضی ضَز (ًگْساضی زائن تطهَهتط زض
هَاضز ؾسػفًَی وٌٌسُ ثب ػث افعایص احتوبل ضضس ثبسیل ّبی گطم
هٌفی ذَاّس ضس).
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زض حطاضت  71زضجِ ثطای هست  25زلیمِ زضٍى هبضیي لجبسطَیی
ضستِ ٍ سپس ثِ هست  10زلیمِ ثب ّیپَولطیت سسین گٌسظزایی ضَز.
ثْتط است یىجبض هػطف ثبضس زض غیط ایي غَضت ثسٍى زض ًظط گطفتي
همساض هبیغ اسپیطُ ضسُ  ،ضٍظاًِ زاذل زستطَیی ترلیِ ضَز ٍ ثب

ثبتل سبوطي

هحلَل زتط جٌت ضستِ  ،اتَوالٍ ٍ ذطه ضَز یب ثؼس اظ ضستطَ ثب
زتط جٌت ٍ آثىص ثِ هست  15زلیمِ زض هیىطٍظز آی زی هبوس
( )%2غَطِ ٍض ٍ سپس هجسزا آة وطی گطزز  .استفبزُ اظ هبیغ
ؾس ػفًَی وٌٌسُ زض ثبتل سبوطي تَغیِ ًوی گطزز.
فیلتط ًٍتیالتَض ثبیس ثطای ّط ثیوبض تؼَیؽ گطزز لسوت ّبی هططَة

ًٍتیالتَض

وٌٌسُ ًٍتیالتَض ضا هی تَاى ثب استفبزُ اظ هبضیي ّبی ضستطَ یب ثربض
ثب زضجِ حطاضت  70زضجِ سبًتی گطاز ؾس ػفًَی وطز ذطه ضسى
توبم لسوت ّب ثطای استفبزُ هجسز ؾطٍضی است .
هبًَ هتط غیط لبثل ضستطَ است ٍ ثبیس یه زستوبل آغطتِ ثِ الىل70
زضغس ؾس ػفًَی ضَز .هحفظِ آى ثب زتط جٌت ٍ ثطس جطم ظزایی

فلَ هتط اوسیژى

ٍ ضستِ ٍ ذطه ضَز  .ضستطَ ّفتِ ای یىجبض ؾطٍضی است ٍ زض
غَضتی وِ ثیوبض هجتال ثِ ػفًَت ّبی زستگبُ تٌفسی هی ثبضس ثطای
ثیوبض ثؼسی فلَهتط ثبیس تویع ٍ ضستِ گطزز.

آهجَثگ ّب
لَلِ تطاضِ
زستگبُ هَظض

ثؼس اظ ضستطَ ثب زتطجٌت ٍ آثىطی جْت ؾس ػفًَی ضسى اظ
هحلَل هیىطٍظز اوسی هبوس ( )%2استفبزُ ٍ هجسزا آثىطی ضَز
ثْتط است یىجبض هػطف ثبضٌس زض غیط ایي غَضت ثؼس اظ ضستطَ ثب زتط
جٌت ٍ آثىطی اتَوالٍ ضًَس
ثؼس اظ جسا وطزى لطؼبت آى ٍ تویع وطزى هَّب ثبیستی ثب الىل
 %70ؾس ػفًَی ضَز.
ثْتط است یىجبض هػطف ثبضٌس زض غیط ایي غَضت یب زض هبضیي

ثسپي (لگي )

ضستطَی لگي ،ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی ضَز یب اظ هحلَل ؾس ػفًَی
اثعاض طجك زستَضالؼول استفبزُ ضَز.
ثْتط است یىجبض هػطف ثبضٌس زض غیط ایي غَضت یب زض زستگبُ
ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی وٌٌسُ ّوطاُ ثب حطاضت ضستِ ضَز یب ثب هحلَل

یَضیي ثبتل (ظطف ازضاض)

ؾس ػفًَی اثعاض (  )%2ؾس ػفًَی گطززٌّ .گبم تحَیل لَلِ ٍ لگي
اظ اًجبض ثِ ثرص پطت آًْب تبضید ظزُ ٍ پس اظ یه ّفتِ اظ ضزُ ذبضج
هی ضَز

ظطف غبثَى هبیغ

پس اظ اتوبم غبثَى هَجَز زض ظطف ،پس اظ ّط ضستطَ ٍ ذطه
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وطزى ظطف السام ثِ پط وطزى هجسز آى ضَز
ثبیس تطه غیط لبثل ًفَش ثِ آة ثبضس پس اظ تطذیع ّط ثیوبض ثب
تطه ٍ ثبلص ثیوبض

زستوبل آغطتِ ثِ هحلَل ؾس ػفًَی وٌٌسُ سطَح (هیىطٍظز جی
پی اچ ( ))%2ؾس ػفًَی ٍ ذطه ضَز
تی ّبی ًری ثبیس زض ّط ضیفت ثب آة ٍ پبن وٌٌسُ ثِ زلت ضستِ ٍ
آة وطی ضًَس  .ثبیس ّویطِ آٍیعاى ثبضٌس ٍ زض غَضت اهىبى زض
َّای آظاز ًگْساضی ضًَس .تی ّب ثب سِ ًَع ضًگ زستِ هطرع هی

تی ّب

ضًَس .
- 1سفیس(اتبق ّبی پطسٌل)
- 2آثی یب سجع( اتبق ّبی ثیوبضاى یب ضاّطٍ)
- 3ظضز( اتبق ّبی ایعٍلِ )

اًىَثبتَض
اًسٍسىَح – ثطًٍىَسىَح – سیستَسىَح -آضتطٍسىَح –
الپطاسىَح
الوطّب

ضٍظاًِ ثب الىل  %70هحلَل ؾس ػفًَی سطَح ؾس ػفًَی ضًَس .
استفبزُ اظ یه زتطجٌت هالین ٍ ،غَطِ ٍض وطزى آى زض هحلَل ؾس
ػفًَی  Hige Levelثِ هست  20زلیمِ ضستطَ ثب آة ٍ ذطه وطزى
ثب زستگبُ ثِ طَض وبهل
ضٍظاًِ ثب هحلَل زتطجٌت وِ تبظُ تْیِ ضسُ ٍ ثب یه زستوبل یىجبض
هػطف پبن ضَز.
ضٍظاًِ ثبزستوبل هططَة گطزگیطی ضًَس ًیبظی ثِ گٌس ظزایی ًیست

لفسِ ٍ طبلچِ ّب

هگط ایٌىِ ثب هبیؼبت ػفًَی ثسى ٍ سبیط هَاز ثبلمَُ ػفًَی آلَزُ
ضسُ ثبضٌس .زض ًَاحی وِ وبضّبی ثبلیٌی اًجبم هی ضَز ضٍظاًِ ثب
آة گطم ٍ زتطجٌت  ،تویع ضًَس

اتَوالٍ

ضٍظاًِ ضستطَ ٍآثىطی ضَز

فیلتط اتَوالٍ

ّفتگی ضستطَ ٍآثىطی ضَز

ضٍی ووس ّب

ضٍظاًِ ثب هحلَل ؾسػفًَی وٌٌسُ وِ تبظُ تْیِ ضسُ ٍ ثب یه زستوبل
یىجبض هػطف پبن ضَز.
یىجبض هػطف ٍ زض غیط آى غَضت غَطِ ٍض سبظی زض هیىطٍظز آی

لَلِ ّبی ذططَهی

زی هبوس ثِ هست  15زلیمِ ٍ سپس آثىطی ٍ آٍیعاى وطزُ تب وبهال
ذطه ضَز  .لَلِ ّبی یىجبض هػطف زض ثیوبضاًی وِ ثِ هست طَالًی
ًٍتیلِ هی ضًَس ثؼس اظ  3-5ضٍظ تؼَیؽ گطزز.

ثیي ّب
سطل ّبی ظثبلِ

ضٍظاًِ ضستطَ ضَز.
زض پبیبى ّط ضیفت وبضی وِ ظثبلِ ّب ترلیِ هی ضَز زض غَضت
آلَزگی ٍاؾح ثب آة زاؽ ٍ زتط جٌت ضستطَ ٍ ثِ غَضت ٍاضًٍِ
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ًگْساضی ٍ ذطه ضَز ٍ سپس ویسِ ظثبلِ جسیس وطیسُ ضَز ٍ
ّفتگی توبم سطل ّب ضستِ ضَز .
تطالی پبًسوبى ٍ زاضٍ
فطبض سٌج ّب
یرچبل
غفحِ ولیس – هبٍس -وبهپیَتط – گَضی تلفي
گَضی پعضىی – لیچی

ّط ضیفت ثب الىل  %70ؾس ػفًَی ضَز  .پبیِ ٍ چطخ ّبی تطالی
ضٍظاًِ ثب زستوبل جساگبًِ ٍ ثب زتط جٌت تویع ضَز.
فطبض سٌج ثبیس ثِ غَضت زٍضُ ای ٍ زض غَضت آلَزگی ضستِ ضَز.
ّط ّفتِ یىجبض ثطفه یرچبل ضا آة ًوَزُ ٍ ثب آة زاؽ ٍهبزُ
زتطجٌت ضستطَ ضَز .
ضٍظاًِ ثب زستوبل،زتط جٌت ٍ سپس الىل %70ؾس ػفًَی ضَز .
ضٍظاًِ ثب لىل  %70ضستطَ ضَز
ضٍظاًِ فمط ثب زستوبل هططَة گطزگیطی ٍ تویع ضًَس  .استفبزُ اظ

ًگبتَسىَح –آیفَىٍ -سبیل الىتطیىی زیگط

زستوبل ؾس ػفًَی ثطای هبًیتَض ٍ سین ّبی الىتطًٍیىی ثِ زلیل
ذطاثی آًْب ثِ ّیچ ٍجِ تَغیِ ًوی ضَز
ثب زتط جٌت ٍ آة گطم ضستطَ ٍ ثب الىل  %70ؾس ػفًَی ضَز ٍ یب
زض هحلَل هیىطٍظز اثعاض ( آی زی هبوس  )%2ثِ هست  15زلیمِ

الضًگَسىَح

غَطِ ٍض ٍ سپس آثىطی ٍ ذطه ًگْساضی ضَز .جؼجِ ًگْساضی
تیغِ ّبی الضًگَسىَح ًیع ثبیس ثطضسی ضَز وِ ؾس ػفًَی گطزز تب
هَجت آلَزگی هجسز تیغِ ّبی الضًگَسىَح ًطَز.
ثؼس اظ ّطثبض استفبزُ اظ زستگبُ ثب زستوبل آغطتِ ثِ آة گطم

زستِ الضًگَسىَح

زتطجٌت پبن ضسُ ٍ زض غَضت هَاجِْ ثب ثیوبضاى ػفًَی یب آلَزُ
ضسى ثب ذَى استطیل گطزز.

هَاز ضٍغٌی – گبظٍاظلیي
وٌبضُ ّبی ترت
ضسیَض
ًجَالیعض
ثطاًىبضز
سیٌی زاضٍ ٍ پبًسوبى
چبزض اوسیژى

حطاضت ذطه
ثب یه هبزُ زتطجٌت ضسُ ٍ ذطه ضَز
تطجیحب یىجبض هػطف  ،زض غیطایي غَضت ثب زتط جٌت ٍ آة زاؽ
ضستِ  ،آ ة وطی ٍ ذطه ضَز
زض فَاغل ثیوبضاى هحفظِ آى ضستطَ ٍ ؾسػفًَی ضَز یب اظ اًَاع
یىجبض هػطف استفبزُ ضَز سپس ثب آة استطیل پط ضَز .
ضٍظاًِ ثب آة ٍ ثب یه هبزُ زتطجٌت ضستِ ضسُ ٍ آة وص ٍ ذطه
ضَز
زض پبیبى ضیفت وبضی ثب آة ٍ زتطجٌت ضستطَ ضَز ٍ زض هَالغ
ؾطٍضی ثب الىل  %70ؾس ػفًَی ضَز
ثب آة زاؽ ٍ هحلَل زتط جٌت ضستِ  ،ذَة آثىطی ٍ ثِ طَض وبهل

زاًطگبُ ػلَم پعضىی فسب
هطوع آهَظضی زضهبًی ترػػی ٍ فَق ترػػی
حؿطت ٍلی ػػط(ػج)
ػٌَاى ذط هطی :نظافت و گنذ زدایی تمامی قسمت های
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تبضید اثالؽ1393/4/1:

تبضید ثبظًگطی ثؼسی1394/4/1:

ذطه ضَز ٍ زض زاذل یه پَضص پالستیىی ٍ زض جبی تویع
ًگْساضی ضَز.
زستگبُ ػىسجطزاضی (اضؼِ ایىس)
زستگبُ سًََگطافی
لیس ٍ زستجٌس ّبی زستگبُ ًَاض للت

ثب هحلَل زتطجٌت گطز غجبض ضا ثعزاییس (.ثب استفبزُ اظ زستوبل
هططَة)
زض فَاغل ثیي ثیوبض پطٍة زستگبُ ثب الىل  %70گٌس ظزای ضَز.
ثؼس اظ استفبزُ ثب الىل ؾس ػفًَی ضَز.

ضیطِ ٍ زض ّبی ضیطِ ای

ضٍظاًِ تویع ضَز.

پبضاٍاى ّب

ضٍظاًِ تویع ضَز

ٍیلچط ٍ غٌسلی ّب
آة سطز وي
ایستگبُ پطستبضی
وتتطسبوطي
گبلی پبت ّب
ضسیَض تعضیمبت

ّفتگی تویع ضَز ٍ زض هَالغ ؾطٍضی ٍ آلَزگی ًیع سطیؼب ثب آة ٍ
پبن وٌٌسُ تویع ضَز
ضٍظاًِ ًظبفت ضَز
ّط ضیفت ثب هحلَل ؾس ػفًَی سطَح ( )%2ؾس ػفًَی ضَز
یىجبض هػطف ثبضس ٍ جْت ّط ثبض ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی ٍ ّفتگی
اتَوالٍ ضًَس
زضة زاض ثبضٌس ٍ ضٍظاًِ ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی ٍ ّفتگی اتَوالٍ ضًَس
ضٍظاًِ ضستطَ ٍ ؾس ػفًَی ٍ ّفتگی اتَوالٍ ضًَس
 2ػسز پبضچِ  2الیِ ثطای پیچیسى ست استفبزُ ضَز ٍ ّط

ست ّبی پبًسوبى
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ضٍظ هجسزا استطیل گطزز ٍ زض غَضت استفبزُ اظ وبغص ًیع زٍ الیِ
وبغص استفبزُ ضَز ٍ ثِ غَضت ّفتگی استطیل گطزز.

وف ظهیي
زستگیطُ زض  ،ولیس پطیع ّب

زتطجٌت ثطای ثرص ّبی ػبزی هحلَل ؾسػفًَی سطَح هیىطٍظز
( )%2ثطای ثرص ّبی ٍیژُ ثِ غَضت ضٍظاًِ پبن ضَز
ثػَضت ضٍظاًِ ثب آة ٍ هبزُ زتطجٌت پبن ضَز

اًجبض

ّط ّفتِ ثب زستوبل هططَة گطزگیطی ضَز

پطزُ ّب – لبة ّب -ػىس -تلَظیَى

ثب زستوبل هططَة ضٍظاًِ گطزگیطی ضَز

لَاظم هرػَظ تطاضیسى هَ ٍ ضستطَ( وبسِ ٍ ظطٍف پالستیىی
هرػَظ ضستطَ)

ثب یه هبزُ زتطجٌت ضستِ ضسُ ٍ ذطه ضَز

زاًطگبُ ػلَم پعضىی فسب
هطوع آهَظضی زضهبًی ترػػی ٍ فَق ترػػی
حؿطت ٍلی ػػط(ػج)
ػٌَاى ذط هطی :نظافت و گنذ زدایی تمامی قسمت های

ثرصٍ/احس :بهذاشت محیط

بیمارستان  ،بخش هایی که بیماران در آن حضور دارنذ و
تجهیسات مراقبت از بیمار

وس ذط هطیP – S - EH - 2 :

غفحِ 8 :اظ 8

تبضید آذطیي ثبظًگطی1393/2/1 :

تْیِ کٌٌذگاىً( :ام – سوت – اهضاء )
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تبضید ثبظًگطی ثؼسی1394/4/1:

تأییذ کٌٌذًُ( :ام – سوت – اهضاء )
دکتر هحوذ ضکَّیاى ،ریاست تیوارستاى

اعظن علی پَر  ،کارضٌاس تْذاضت هحیط
یَسف کرین زادُ  ،هذیریت تیوارستاى
آهٌِ سیاری  ،سَپرٍایسٍر کٌترل عفًَت
فرد پاسخگَی اجرا ً( :ام – سوت – اهضاء )
هرین اخالقی  ،خذهات
اعظن علی پَر  ،کارضٌاس تْذاضت هحیط
احذ درٍیطی  ،خذهات
تصَیة( اتالغ) کٌٌذًُ( :ام – سوت – اهضاء )
دکتر هحوذ ضکَّیاى  ،ریاست تیوارستاى

ضوارُ

تاریخ

ضوارُ

اصالحیِ

صذٍر

صفحِ
اصالح ضذُ

ضرح /اصالحیِ

اهضاء تحَیل
گیرًذُ اصالحیِ

