
 

 ثزاي مبرمٌبى هزاقجتی است جذي عفًَت یل خطز: مقدمه

 ثب خَى ،هبیعبت ثذى ثیوبراًی هی  هذاٍم در توبسچزا مِ 

 یب ثسیبري اس ثیوبري  ّپبتیت ٍ ایذس هجتال " گبّبثبضٌذ مِ

ّبي قبثل اًتقبل دیگز ّستٌذٍچَى ثزرسی ثیوبراى اس ملیِ 

 اهنبى پذیز ًوی ثبضذ تزضحبت ّوِ ثیوبراى "جْبت عوال

ٍ رعبیت اصَل احتیبطبت استبًذارد .ثبلقَُ آلَدُ تلقی هی ضَد 

 . در هَاجِْ ثب ملیِ ثیوبراى ضزٍرت دارد 

 لَاسم حفبغت فزدي اس یل فزد در هقبثل هَاجِْ ثب عبهل 

استفبدُ صحیح اس ٍسبیل حفبغت  .مٌذ ت هیظافعفًَی ح

 .فزدي هٌجز ثِ افشایص سطح ایوٌی پزسٌل هی ضَد

 :ريسك وقوع عفونت

o 1 ثیوبر 10تخویي سدُ هی ضَد اس ّز ( خطز ثزاي ثیوبر 

 )ضَد ثیوبر دچبر عفًَت ثیوبرستبًی هی

o  خطز ثزاي مبرمٌبى هزاقجتی

 :اهداف احتياطات استاندارد 

 پیطگیزي اس اًتقبل عفًَت اس مبرمٌبى ثِ ثیوبر *

پیطگیزي اس اًتقبل عفًَت اس ثیوبر ثِ ثیوبر تَسط مبرمٌبى  *

پیطگیزي اس اًتقبل عفًَت اس ثیوبر ثِ مبرمٌبى  *

اصول احتياطات استاندارد  الزم است  درمواجهه با موارد 

: زير بكار برده ضود

خَى  *

ّوِ هبیعبت ٍ تزضحبت ثذى   *

پَست  آسیت دیذُ  *

 غطبّبي هخبطی *

، خَى) ثذىٍ تزضحبت ملیِ هبیعبت  ثز اسبس ایي احتیبطبت،

 (، پَست آسیت دیذُ ٍ غطبّبي هخبطی ثیوبراىهَاد دفعی

 .دآلَدُ ثِ عبهل عفًَی هحسَة هی گزد

در ایي پوفلت آهَسضی ثِ هعزفی ٍسبیل حفبغت فزدي،  *

. ضزٍرت ٍ چگًَگی استفبدُ اس آًْب هی پزداسین 
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: وسايل حفاظت فردي ضامل موارد زير مي باضد 

   دستنص

  هبسل

   عیٌل

   گبى

  هحبفع چطن ، ثیٌی ، دّبى 

 :زمان هاي ضروري براي استفاده از لوازم حفاظت فردي

ثزاسبس هیشاى خطز فعبلیت در حبل اًجبم هعیي هی گزدد مِ ثِ 

 :ضزح سیز است 

  در صَرتینِ توبس ثب خَى ٍ هبیعبت ٍجَد ًذارد ٍ احتوبل آى ًیش

ضذ لَاسم حفبغت فزدي ًوی ثب  ًیبسي ثِ پَضیذىضذًوی ثب

(LOW RISK) 

  در صَرتینِ توبس ثب خَى ٍ هبیعبت ثذى ٍجَد دارد ٍلی احتوبل

 پَضیذى دستنص ینجبر  ًذاردپبضیذى  خَى ٍ هبیعبت ٍجَد

( MEDIUM RISK) مبفی است هصزف

  ٍ در صَرتینِ ّن توبس ثب خَى ٍ هبیعبت ثذى ثیوبر ٍجَد دارد

 /هبسل/  پَضیذى دستنصت،ّن احتوبل پبضیذى خَى ٍ تزضحب

 (HIGH RISK) ضزٍرت دارد گبى /عیٌل

 :زمان هاي ضروري براي استفاده از دستكص 

هَارد سیز ٍجَد ثزاي ّوِ فعبلیتْبیی مِ احتوبل هَاجِْ ثب 

: دارد، پَضیذى دستنص ضزٍري است

  خَى

   تزضحبت ٍ هَاد دفعی ثیوبر

  غطبّبي هخبطی

   ٍسبیل ًَك تیش

  ٍُسبیل آلَد

  پَست ًبسبلن 

 :نكاتي در مورد استفاده از دستكص ها 

  استفبدُ اس دستنص استزیل در صَرت توبس ثب ثبفت ٍ سخن 
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 خبرج ٍ  پَضیذى دستنص  ثالفبصلِ قجل اس توبس ثب ثیوبر

تز ثعذ اس اتوبم مبر ثب ّوبى ثیوبر   آًْب ّز چِ سزیعمزدى

 ّب ثبیذ سبیش هٌبست ٍ میفیت خَة داضتِ ثبضٌذ ٍ  دستنص

 .ّزگش استفبدُ هجذد ًطًَذ

 ثِ ثیوبر دیگز ٍ تعَیض دستنص يتعَیض دستنص اس ثیوبر 

ثعذ اس ّز فعبلیت ثزاي ّوبى ثیوبر 

 فمبر اسهٌطقِ تویش ثِ مثی 

  عذم توبس ثب صَرت یب فینس مزدى لَاسم حفبغت فزدي ثب

دستنص ّبي آلَدُ ضذُ  

  عذم توبس ثب سطَح هحیطی ثِ جش در هَاقع السم در طَل

 هزاقجت اس ثیوبر

  تعَیض دستنص در طَل استفبدُ در صَرت پبرگی ٍ  ٌّگبم

 (حتی در طَل استفبدُ ثزاي ّوبى ثیوبر)  سیبدداضتي آلَدگی

 را ًطَییذ ٍ یب دٍثبرُ استفبدُ ًنٌیذّزگش دستنص . 

 
 

 :زمان هاي ضروري براي استفاده از محافظ صو رت 
  ِهبیعبت ٍ تزضحبت    خطز هَاجِْ ٍ پبضیذى خَى،سهبًی م

 .ٍ هَاد دفعی  ثیوبر ٍجَد دارد

 ٍ تشریقبت داخل  ٌّگبم مبر گذاري مبتتز عزٍق هزمشي

فضبي اپیذٍرال 

هحبفع صَرت ثبیذ ثزاي ّز پزسٌل ثطَر جذاگبًِ هَجَد ثبضذ 

ثزاي تل  (عیٌل هحبفع/ ضیلذ)در صَرینِ هحبفع چطوی

تل مبرمٌبى هَجَد ًیست ثبیذ اس آلَدگی سدایی ٍ تویش مزدى 

آى ثالفبصلِ ثعذ اس استفبدُ هطوئي ضَیذ ٍ قجل اس ّز ثبر 

. ثبیذ تویش ٍ ضذ عفًَی گزددًیش استفبدُ تَسط مبرمٌبى 
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 :نكاتي در ارتباط با گان 
  قجل اس تزك هحیط ، گبى ثبیذ درآٍردُ ضَد ٍدست ّب ثب

 (استفبدُ ثصَرت هبلص رٍي دستْب). النل، راة ضَد

 ثب یل ثیوبر استفبدُ  اس گبى حتی ثزاي توبس ّبي هنزر

 .هجذد ًطَد 

  ثبضٌذ ٍ در  ثلٌذ ٍ ضذ آة ،ینجبر هصزفگبى ّب ثبیذ

 .صَرت آلَدگی ٍ خیس ضذى تعَیض ضًَذ

  

 :نكاتي در ارتباط با لوازم حفاظت فردي 

 قجل اس ٍارد  ٍلَاسم حفبغت فزدي را قجل اس توبس ثب ثیوبر 

  .ضذى ثِ اتبق ثپَضیذ

  (آلَدگی را پخص ًنٌیذ) درست استفبدُ مٌیذ  

  ثِ طَرصحیح لَاسم حفبغت فزدي را خبرج مزدُ ٍ دٍر

 .ثیٌذاسیذ 

  دست ّب را ثالفبصلِ ثعذ اس خبرج مزدى لَاسم حفبغت

 فزدي ثطَییذ
 

 :ترتيب پوضيدن وسايل حفاظت فردي
 گبى -1

 هبسل- 2

 هحبفع چطن ٍصَرت-3

 دستنص-4
 

 :ترتيب در آوردن وسايل حفاظت فردي

 دستنص -1

 هحبفع چطن یب صَرت -2

 مالُ -3

 گبى -4

 هبسل -5
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: روش صحيح در آوردن وسايل حفاظت فردي

  دستنص را اس لجِ خبرجی آى  مِ در ًشدینی هچ است

ٍ  ثِ سوت ثیزٍى  گزفتِ ٍ سپس اس رٍي دست دٍر مٌیذ

خبرج مزدُ ٍ در دست هخبلف مِ داراي دستنص است 

 سز یل اًگطت را موی ثِ داخل دستنص فزٍ. اریذًگِ د

ُ  ثطَریل.ثزدُ ٍ سپس دستنص را  اس دست خبرج مٌیذ

در ٍاقع یل ) .دستنص دست هخبلف داخل آى فزٍ رٍد

 .ٍ دستنص ّب را دٍر ثیبًذاسیذ ( هیطَدمیسِ تَلیذ

  عیٌل هحبفع اثتذا (ثذٍى دستنص) ثب استفبدُ اس دست 

یب گَش گزفتِ ٍ اس رٍي   را اس مٌبر سز ٍٍسپس مالُ

 .مزدُ ٍ دٍر ثیبًذاسیذصَرت دٍر 

  سپس اس رٍي گزدى ٍ ضبًِ مزدُگزُ ّبي گبى را ثبس ٍ 

ثصَرتی مِ )دٍر مٌیذ ٍ سپس گبى را ثِ سوت داخل 

 (آلَدگی ّب ثِ سوت داخل ثبضذ تب مزدُ ٍ دٍر ثیٌذاسیذ

  ُرا ثبس مزدُ ٍ  هبسل ٍ سپس گزُ ثبالییپبئیٌیاثتذا گز 

 .ثیٌذاسیذسپس هبسل را دٍر 

 

 

راهنماي كطوري كنترل عفونتهاي بيمارستاني : منبع
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 کورث   ردماني ، ژپوهشي و مركز آموزشي

« معاونت آموزشي و ژپوهشي» 
 

( 38)سلسله مطالب آموزشی كاركنان 

نحوه استفاده از 

 (1)حفاظت فرديتجهیسات 
:  تهيه كننده 

 افسانه نيكفر

 (كارشناس پرستاری و سوپروایزر كنترل عفونت)
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