
 

 :مقدمٍ
تاميه حفاظت ي ايمىي پزسىل با َدف 

پيشگيزي اس اوتقال عفًوت در حيه ارائٍ 

خدمات ضزيرتي است مٍ با سياستُاي سيز در 

 :بيمارستان قابل پيگيزي مي باشد

  كاّص ضفتاض پط ذغط كاضكٌاى تْساضتي توٌؾَض

اظ )پيطگيطي اظ خطاحات  ًاضي اظ ٍسايل تيع ٍ تطًسُ 

 (عطيق آهَظش

  افعايص سغح ايوٌي كاضكٌاى زض حيي كاض تا 

 (تْيِ ٍسايل ٍ اتعاض حفاؽتي)ٍسايل تيع ٍ تطًسُ 

  ٍ خوـ آٍضي ، ًگْساضي ، اًتقال ٍ زفـ هٌاسة 

تْساضتي ظتالِ ّاي آلَزُ ٍ پطذغط، سطسَظى، سَظى 

 (safety boxاستفازُ اظ )تريِ ٍ اتعاض تيع ٍ تطًسُ 

  تغييط ضفتاض ٍ ًگطش افطاز خاهقِ ٍ پعضكاى 

 ًسثت تِ هقَلِ  تقاضا  ٍ  تدَيع زاضٍ  تِ ضٍش تعضيقي

 :مًاسيه تشريقات ايمه

 (clean work plan: )محل تميش (الف

  زض ضٍي يك هيع ٍ يا سيٌي تويع كِ هرػَظ  

تعضيقات هي تاضس ٍ احتوال آلَزگي سطًگ ٍ سط 

سَظى تا ذَى، هايقات تسى ٍ يا سَآب ّاي كثيف 

 . ٍخَز ًساضز ٍسايل تعضيق ضا آهازُ ًواييس 

  تِ ذاعط زاضتِ تاضيس ٍسايلي كِ ضٍي هيع است تايس 

هٌؾطُ آى ضا ظضت ... تويع تَزُ ٍ ذَى، پٌثِ آلَزُ ٍ 

 .ًكطزُ تاضس
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 :شستشًي دست (ب
    قثل اظ آهازُ كطزى زاضٍ ٍ تعضيق آى زستْا ضا تا آب ٍ غاتَى

هاًٌس )تطَئيس ٍ يا تا استفازُ اظ هحلَل ّاي ضس ففًَي تا  تٌياى الكلي 

 .ضسففًَي كٌيس  (...زكَسپت ٍ

  زض غَضتي كِ ها تيي تعضيقات، زست اضائِ كٌٌسُ ذسهت كثيف  

يا آلَزُ تِ ذَى ٍ هايقات تسى تيواض گطزيس، ضفايت تْساضت زست 

 .ضطٍضي است

 :سزسًسن ي سزوگ استزيل (ج
   اظ يك سطًگ ٍ سط سَظى استطيل يكثاض هػطف خسيس  تطاي ّط

 .تاض تعضيق زاضٍ ٍ يا تلقيح ّط ٍاحس ٍاكسي استفازُ كٌيس 

  ِقثل اظ استفازُ اظ سطًگ ٍ سطسَظى تِ تاضيد اًقضاي آى تَخ 

ًواييس ٍ تستِ تٌسي سطًگ ٍ سط سَظى ضا تِ لحاػ ٍخَز پاضگي ٍ 

 . غسهِ هَضز تطضسي قطاض زّيس 

  حتي الوقسٍض اظ ٍيالْاي تك زٍظي زاضٍ استفازُ كٌيس . 

  زض غَضتيكِ هلعم تِ استفازُ اظ ٍيالْاي چٌس زٍظي زاضٍ ّستيس  

 .تطاي ّط تاض كطيسى زاضٍ اظ ٍيال، اظ سط سَظى استطيل استفازُ كٌيس

  ٍ قثل اظ اقسام تِ تعضيق تِ تيواض كليِ زاضٍّاي تعضيقي ، هحلَل

سطم ّاي ٍضيسي ضا اظ لحاػ كسٍضت، ضكستگي خساضُ ٍ تاضيد اًقضاء 

تطضسي ًوَزُ ٍ زض غَضت هطاّسُ ّط گًَِ هغايطت آًْا ضا تِ ًحَ 

 .غحيح زفـ ًوائيس

  َُتَغيِ ّاي اذتػاغي كاضذاًِ ساظًسُ ضا زض اضتثاط تا ًح    

ٍ خاتدايي  (تِ ٍيژُ لعٍم ضفايت ظًديطُ سطها)استفازُ ، شذيطُ ساظي 

 .زاضٍ تكاض گيطيس

بٍ َيچ قسمت اس سزسًسن، قبل ي بعد اس تشريق دست : تًجٍ

 .وشويد ي اس سزپًش گذاري مجدد سزسًسن اجتىاب مىيد

بزاي مثال مًدك بٍ علت )اگز سزپًش گذاري السم است 

 (تزس حزماتي اوجام مي دَد ي تشريق با تاخيز اوجام مي شًد

 .تنىيل استفادٌ اس يل دست را بنار ببزيد
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 :سزپًش گذاري بٍ يسيلٍ تنىيل استفادٌ اس يل دست

 .سطپَش ضا ضٍي هيع قطاض زّيس -1

سطًگ ٍ سطسَظى ضا زض يك زست گطفتِ ٍ تسٍى  -2

استفازُ اظ زست زيگط زاذل سطپَضي كِ ضٍي هيع   

 .گصاضتِ ايس، قطاض زّيس

 (skin cleaning: )تميش مزدن محل تشريق (د
  قثل اظ تعضيق زض غَضتي كِ هَضـ تعضيق تػَضت هطَْز

 .كثيف هي تاضس، پَست ضا تا آب ٍ غاتَى تطَئيس

  تِ غَضت زايطُ اي ضسففًَي % 70هحل تعضيق ضا تا پٌثِ الكل

 كٌيس

 ّطگع اظ پٌثِ الكل اظ قثل آهازُ ضسُ استفازُ ًكٌيس. 

  خْت ٍضٍز سط سَظى تساذل سيستن ٍضيسي هتػل تِ تيواض

 .فقظ اظ پَضت تعضيق استفازُ كٌيس 

 :جمع آيري صحيح اجسام وًك تيش(ٌ

(Appropriate collection of sharps) 
  خوـ آٍضي ٍ ًگْساضي ٍ زفـ سط سَظى ٍ اخسام ًَک تيع زض

 .غَضت گيطز ((Safety boxؽطٍف خوـ آٍضي ايوي 

  ِتِ هٌؾَض پيطگيطي اظ سطضيع ضسى ٍسايل زفقي، زض غَضتيك

 حدن ؽطٍف خوـ آٍضي پط ضسُ تاضس ٍ يا پس اظ 4/3حساكثط 

پٌح ضٍظ اظ ضطٍؿ استفازُ، ضطٍضي است زضب ؽطٍف تِ ًحَ 

 .هٌاسة ٍ تْساضتي تستِ ٍ زفـ ضًَس

  Needle Stickجزاحات واشي اس 
 : زض حاالت ظيط ضخ هي زّسNeedle Stickخطاحات ًاضي اظ 

 (Recap)ضوي زضپَش گصاضزى سطسَظى  -1

 ٌّگام تعضيق  (ذػَغا كَزكاى)ٍضقيت ًاهٌاسة تيواض  -2

 اًتقال هايقات تسى اظ سطًگ تساذل لَلِ ّاي آظهايص  -3
 زفـ ًاهٌاسة ٍسايل تطًسُ ٍ تيع استفازُ ضسُ -4
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 : اقدامات پيشگيزاوٍ
ضفايت ًكات ظيط زض پيطگيطي اظ تطٍظ خطاحات ٍ غسهات ًاضي 

 :اظ سطسَظى ٍ ٍسايل تيع زض كازض زضهاى تسياض هَثطًس

خْت ضكستي ٍيال ّاي زاضٍيي تطخيحا اظ اًَافي استفازُ - 1

كٌيس كِ احتياج تِ تيغ اضُ ًساضتِ ٍ زض غَضت ًياظ تِ استفازُ 

اظ تيغ اضُ ٍ خْت ضفايت اغَل ايوٌي زض زاذل يك هحافؼ 

 .هثل پس گاظ ايي كاض ضا اًدام زّيس

 .پس اظ تعضيق اظ گصاضتي زضپَش سطسَظى ذَززاضي كٌيس- 2

زض هَاضز ضطٍضي خْت گصاضزى زضپَش سطسَظى اظ يك - 3

ٍسيلِ هكاًيكي خْت ثاتت ًگِ زاضتي زضپَش استفازُ ًواييس 

 . استفازُ كٌيسscoopٍ يا اظ يك زست تِ ضٍش 

تقس اظ تعضيق اظ ضكستي يا ذن كطزى سطسَظى ذَززاضي - 4

 .كٌيس

خْت حول سطًگ ٍ ٍسايل تيع اظ سيٌي ٍ ضسيَض استفازُ - 5

 .كطزُ ٍ اظحول آًْا زض زست يا خية اًٍيفَضم ذَززاضي ًواييس

 . اظ زست تِ زست كطزى ٍسايل تيع ٍ تطًسُ اختٌاب ًواييس- 6

 :جزاحات شايع در حيه اوجام اقدامات درماوي
فطٍضفتي سطسَظى تِ زست كاضكٌاى تْساضتي زضهاًي  - 

پاضيسُ ضسى ذَى ٍ يا سايط تطضحات آلَزُ تسى تيواض تِ - 

تطاي هثال زاذل )تطيسگيْاي تاظ، چطوْا، غطاء هراعي 

 .ٍ يا گاظ گطفتگي كِ هٌدط تِ پاضگي اپيسضم ضَز (زّاى

 :ممل َاي ايليٍ فًري پس اس تماس در مارمىان
-  الف 

ضستطَي ظذن تا غاتَى ٍ آب ٍلطم  (1 

( هَضـ تواس)ذَززاضي اظ فطاض هَضقي هحل تواس  ( 2

ذَززاضي اظ هالص هَضقي چطن  ( 3

ضستطَي چطن ّا ٍ غطاء هراعي تا هقازيط ظياز آب  ( 4

               زضغَضت آلَزگي
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گعاضش فَضي ساًحِ تِ سَپطٍايعض كٌتطل ففًَت يا - ب

 سَپطٍايعض كطيك 

ثثت ضسوي هَضز گعاضش ضسُ زض گعاضضات حيي - ج

كاض تَسظ سَپطٍايعض كٌتطل ففًَت زض پطًٍسٓ تْساضتي 

كاضكٌاى ٍ عطح زضكويتِ كٌتطل ففًَت تيواضستاًي ٍ 

 پي گيطي اظ عطيق هطاخـ هطتَعِ

 تطكيل پطًٍسُ ٍ پيگيطي هَضز ٍ گعاضش ًتيدِ آى- ز

تطضسي هيعاى ذغط تيواضيعايي ًاضي اظ تواس زض - ُ

-تيواض)زض غَضتي كِ آلَزگي هٌثـ تواس ): كاضكٌاى

 هحطظ ضَز، العاهي است فطز هَضز HIVتِ  (هسزخَ

تواس زض حساقل ظهاى هوكي تطخيحاً زض فطؼ يك 

سافت اٍل تحت هطاقثت ّاي زضهاًي تا ًؾط پعضك 

 (.هترػع ففًَي قطاضگيطز

زض غَضتي كِ هٌثـ آلَزُ تِ فٌَاى هَضز ضٌاذتِ - ٍ

 هيلي ليتط ًوًَِ 10-5 هي تاضس، HBV/HIVضسُ 

ذَى اظ فطز هَضز تواس گطفتِ ضسُ ٍ تِ هٌؾَض 

 .پيگيطي احتوالي تقسي شذيطُ هي ضَز

 10-5پس اظ تواس خْت تقييي ففًَت هٌثـ، - ظ

هيلي ليتط ذَى اظ هٌثـ تواس خْت تطضسي ّپاتيت 

C/Bٍ HIVاذص ٍ هَضز آظهايص قطاض هي گيطز . 
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  کورث  سمنان ردماني ، ژپوهشي و مركز آموزشي

 «معاونت آموزشي و ژپوهشي» 
 

 (36)سلسله مطالب آموزشی كاركنان 

 تزریقات ایمن
 : تهيه كننده 

 افسانه نيكفر

 (كارشناس پرستاری و سوپروایزر كنترل عفونت)
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