
 

ّوَاسُ احتوبل حضَس ثيوبساى ثب ثيوبسيْبي ٍاگيشداس : همذهِ

دس ثيوبسستبى ٍجَد داسد وِ دسغَست ػذم هذيشيت غحيح 

ثٌبثش ايي . اهىبى اثتال سبيش ثيوبساى ٍپشسٌل ًيض ٍجَد داسد

ثشاي حفظ ايوٌي ثيوبس ٍ پشسٌل دسٌّگبم حضَس ثيوبساى ثب 

 . ثيوبسيْبي ٍاگيش، ثبيذ ايضٍالسيَى هٌبست غَست گيشد

ايضٍالسيَى ثِ هؼٌبي جذا سبصي ثيوبس هي ثبضذ وِ : تؼشيف

ايضٍالسيَى ثشاسبس ساُ اًتمبل .  هطتول ثش دٍ ًَع است

 .ثيوبسي ٍ ايضٍالسيَى ثشاسبس احتيبعبت استبًذاسد

 :اًَاع ايضٍالسيَى ثشاسبس ساُ اًتمبل ثيوبسي

 (Airborne Isolation)ايسوالسيون  هوايي 

َّايي ثشاي ثيوبساًي استفبدُ هي  (احتيبعبت)ايضٍالسيَى  

ضَد وِ هطىَن ثِ ػفًَت ّبيي ّستٌذ وِ اص عشيك لغشات 

ايي ثِ آى هؼٌي است وِ ثبوتشي يب . َّايي هٌتمل هي ضًَذ

ٍيشٍس ػبهل ثيوبسي، ثسيبس وَچه ثَدُ ٍ اص عشيك رسات 

 . هؼلك ّوشاُ ثب جشيبى َّا تب هسبفت صيبدي هٌتمل هي ضًَذ

ًوًَِ اي اص ثيوبسي ّبيي وِ ًيبص ثِ ايضٍالسيَى توبسي داسًذ 

 .، آثلِ هشغبى ، صًٍب، سشخه ّستٌذ (سل) TB: ضبهل

 :ضشايظ ايضٍالسيَى
 .احتيبعبت استبًذاسد سػبيت ضَد -

لشاس گشفتي ثيوبس دس يه اتبق ايضٍلِ ثب فطبس هٌفي ًسجت ثِ  -

 هشتجِ تؼَيض َّا اًجبم 6فضبي سبلي وِ دس ّش سبػت 

دس غَست ٍجَد پٌجشُ ثِ فضبي ثبص ٍ ػذم ٍجَد فيلتش . ضَد

 .هٌبست پٌجشُ ّب ثبص ضَد

وبسوٌبًي وِ دس استجبط ثب ايي ثيوبساى ّستٌذ ثبيذ ٌّگبم  -

 . استفبدُ وٌٌذ (N95)هشالجت اص آًْب اص هبسه تٌفسي 

 . ثبيذ هبسه جشاحي ثپَضٌذTBهاللبت وٌٌذگبى ثيوبس  -

افشادي وِ سبثمِ اثتال ثِ آثلِ هشغبى ٍ سشخه داسًذ ٍ ثِ عَس  -

عجيؼي ايوٌي وست وشدُ اًذ ًيبصي ثِ پَضيذى هبسه دس 

 2.   ٌّگبم ٍسٍد ثِ اتبق آًْب ًذاسًذ

ثْتش است جبثجبيي ثيوبساى ثِ هَالغ ضشٍسي ٍ ثب هبسه  -

دس چٌيي هَالؼي ثِ هٌبعك ٍسٍد ثيوبس . جشاحي هحذٍد ضَد

 .دس خػَظ ايضٍالسيَى اعالع سسبًي ضَد 

پس اص تشخيع ثيوبس، اتبق ٍ وليِ ٍسبيل آى تويض ٍ  -

 .ضذػفًَي ضذُ ٍ اتبق هشثَعِ اضؼِ گزاسي ضَد

 (Protective Isolation)ايسوالسيون معكوس 
ايضٍالسيَى هؼىَس ثشاي هحبفظت اص ثيوبساى ثب سيستن 

 . ايوٌي ضؼيف دس همبثل ػفًَت ّب عشاحي ضذُ است

 : ًوًَِ اي اص ثيوبساًي وِ ًيبص ثِ ايضٍالسيَى هؼىَس داسًذ

 ثيوبساى سشعبًي، پيًَذ هغض استخَاى ٍ سبيش پيًَذّب 

 :ضشايظ ايضٍالسيَى

 .احتيبعبت استبًذاسد سػبيت ضَد -

ثيوبس دس يه اتبق هجضا ثب فطبس َّاي هثجت ًسجت ثِ َّاي  -

 .ثيشٍى لشاس گيشد

لجل اص ٍسٍد ثِ اتبق ثيوبس ٍ هشالجت هستمين اص ثيوبس دست  -

ّب ثبيذ ثب هبيغ غبثَى ضستِ ٍ ثب يه هحلَل ضذػفًَي 

 .وٌٌذُ، ضذػفًَي ضَد

تٌْب پشسٌل هسئَل هشالجت اص ايي ثيوبساى حك ٍسٍد ثِ اتبق  -

 .سا داضتِ ٍ هحذٍديت هاللبت ايي ثيوبساى سػبيت ضَد

ثِ ّيچ ٍجِ پشسٌل ثيوبس، جْت هشالجت اص ايي ثيوبساى ثىبس  -

 .گشفتِ ًطًَذ

 .لشاس دادى گل عجيؼي دس اتبق ايي ثيوبساى هوٌَع هي ثبضذ -

خَسدى هيَُ جبت ٍ سجضيجبت تبصُ ثشاي ايي ثيوبساى هوٌَع  -

 .  است

ثيوبس تٌْب جْت هَالغ ضشٍسي هي تَاًذ ثب پَضيذى  -

 .                            هبسه جشاحي اتبق خَد سا تشن ًوبيذ
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پس اص تشخيع ثيوبس، اتبق ٍ وليِ ٍسبيل آى تويض ٍ  -

 .ضذػفًَي ضذُ ٍ اتبق هشثَعِ اضؼِ گزاسي ضَد

 (Droplet Isolation)ايسوالسيون قطره اي 
ايي ًَع ايضٍالسيَى جْت ثيوبسي ّبيي وِ اص عشيك لغشات 

اًتمبل اص عشيك لغشات . اًتطبس هي يبثٌذ استفبدُ هي گشدد

صهبًي اتفبق هي افتذ وِ افشاد سشفِ يب ػغسِ هي وٌٌذ ٍ ثِ 

ايي تشتيت لغشات ٍاسد َّا هي ضًَذ ٍ چَى ايي لغشات 

سٌگيي ّستٌذ، خيلي سشيغ سٍي سغَح ًطستِ ٍ تب حذٍد 

 . يه هتش اهىبى جبثجبيي داسًذ

ًوًَِ اي اص ثيوبسيْبيي وِ ًيبص ثِ ايضٍالسيَى لغشاتي داسًذ 

ٌ ژيت هٌٌگَوَوي، : ضبهل   ، پشتَصيسRSVهٌ

 :ضشايظ ايضٍالسيَى
 .احتيبعبت استبًذاسد سػبيت ضَد -

 .ثيوبس دس اتبق هجضا لشاس گيشد -

ِ ي خبظ دس هَسد ايي ثيوبسا ى ًيبص ًيست -  .ثِ تَْي

وبسوٌبى ٍ هاللبت وٌٌذگبى ثبيستي جْت ٍسٍد ثِ اتبق  -

 .هبسه جشاحي ثپَضٌذ

جبثجبيي ثيوبساى ثِ هَالغ ضشٍسي ٍ ّوشاُ ثب هبسه جشاحي  -

دس چٌيي هَالؼي ثِ هٌبعك ٍسٍد ثيوبس دس . هحذٍد ضَد

 .خػَظ ايضٍالسيَى اعالع سسبًي ضَد

پس اص تشخيع ثيوبس، اتبق ٍ وليِ ٍسبيل آى تويض ٍ  -

 .ضذػفًَي ضذُ ٍ اتبق هشثَعِ اضؼِ گزاسي ضَد
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 (Contact Isolation)ايسوالسيون تماسي 
احتيبعبت توبسي ثشاي ثيوبسيْبيي دس ًظش گشفتِ هي ضَد وِ 

ايي . اص عشيك توبس هستمين ٍ غيش هستمين هٌتمل هي ضًَذ

ثذاى هؼٌبست وِ ثبوتشي يب ٍيشٍس ػبهل ايي ثيوبسي هيتَاًذ 

اص عشيك توبس هستمين ثب هَضغ ػفًَي ٍ يب هبيؼبت ثذى ٍ 

توبس ثب تجْيضاتي وِ تَسظ هَاد ػفًَي، آلَدُ ضذُ اًذ، 

 .هٌتمل ضَد

ًوًَِ اي اص ػفًَت ّبيي وِ ًيبص ثِ ايضٍالسيَى توبسي داسًذ 

 : ضبهل

ػفًَت ّبي ًبضي اص ثبوتشي ّبي همبٍم ثِ چٌذ آًتي ثيَتيه 

، (MRSA)استبف اٍسئَس همبٍم ثِ هتي سيليي : هبًٌذ

وِ ًيبص ثِ ) RSU، (VRE)اًتشٍوَن همبٍم ثِ ًٍىَهبيسيي 

 ٍ اًتشٍوَليت ولستشيذيَم (ايضٍالسيَى لغشُ اي ًيض داسًذ

 :ضشايظ ايضٍالسيَى
 .احتيبعبت استبًذاسد سػبيت ضَد -

 .ثيوبس سا دس اتبق ايضٍلِ لشاس دّيذ -

ِ ي خبظ دس هَسد ايي ثيوبسا ى ًيبص ًيست -  .ثِ تَْي

صهبى ٍسٍد ثِ اتبق ثيوبس پَضيذى گبى ٍ دستىص الضاهي  -

لجل اص تشن اتبق ثيوبس گبى ٍ دستىص سا دسآٍسدُ ٍ . است

 .دستْب سا ثطَييذ

تب جبيي وِ هوىي است اص ثىبس ثشدى ٍسبيل هطتشن ثيي  -

اگش استفبدُ اص ٍسبيل هطتشن . ثيوبساى اجتٌبة وٌيذ

اجتٌبة ًبپزيش است، ايي وبس پس اص تويض ًوَدى ٍ ضذػفًَي 

 .وبهل ٍسيلِ هَسد ًظش اًجبم گيشد

پس اص تشخيع ثيوبس، اتبق ٍ وليِ ٍسبيل آى تويض ٍ  -

 .ضذػفًَي ضذُ ٍ اتبق هشثَعِ اضؼِ گزاسي ضَد
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 :دستِ ثٌذي ثيوبسي ّبي ػفًَي ثش اسبس سٍش ايضٍالسيَى
 

 جذاسبصي َّايي جذاسبصي لغشُ اي جذاسبصي توبسي
اسْبل دس ثيوبساى *

ػفًَي ثب سغح ثْذاضتي 

 پبييي ٍ ثي اختيبسي 

آثلِ هشغبى ثب ساضْبي *

 ٍسيغ

ػفًَت ّبي تٌفسي دس *

 ًَصاداى ٍ وَدوبى ًَپب

 دوَثيتَس اٍلسش*

وٌژوتيَيت حبد *

 ٍيشٍسي

 ديفتشي*

 ثشاي A,Eّپبتيت *

ثيوبساى ثب سغح 

ثْذاضتي پبييي ٍ ثي 

 اختيبسي

 سل همبٍم ثِ دسهبى*

 سبسس*

 آثلِ*

 سيٌَ ٍيشٍس*

تت ٍيشٍسي خًَشيضي *

 دٌّذُ

 سشخجِ هبدسصادي*

ٌ ژيت*  -  هٌ

 سيبُ سشفِ *

 پٌَهًَي آدًٍَيشٍس*

 ديفتشي*

 آًفَالًضا*

ػفًَت ّبي *

 هٌٌگَوَن

 اٍسيَى*

پٌَهًَي هبيىَ *

 پالسوب

 سشخجِ*

 سبسس*

تت ٍيشٍسي *

 خًَشيضي دٌّذُ

 سيٌَ ٍيشٍس*

آثلِ هشغبى ثب *

 ساضْبي ٍسيغ

ساضْبي هبوَپبپَالس *

ثب سشفِ، آثشيضش 

 ثيٌي ٍ تت

 سشخه*

 سل*

 سبسس*

 صًٍب*

 

 

دس غَست ّش گًَِ سَال ٍ يب ًيبص ثِ ساٌّوبئي ٍ هطبٍسُ ثب 

 .ٍاحذ وٌتشل ػفًَت ثيوبسستبى وَثش سوٌبى توبس ثگيشيذ

 023-33437821-25: ضوبسُ توبس

 
 

 ساٌّوبي وطَسي وٌتشل ػفًَتْبي ثيوبسستبًي: هٌجغ
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