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 استريليزاسيون و ضدعفوني

 

DISINFECTION & STERRILIZATION 
 
 

 كليات

Sterilizationسترون سازي يا استريل سازي 

 پروتوزوئرها ها، قارچ ها، ويروس ها، باکتری همچون ها میكروارگانیسم تمام ساختار تخريب برای که شیمیايي يا فیزيكي روشهای از آندسته به

 .شود مي اطالق تتاني( کلستريديوم و باسیلوس سوبتیلیس نظیر اندوسپور دارای مقاوم های مانندمیكرب ها) وآلگ

 

  : کردن ( ضدعفوني( Disinfectionدزانفكسیون 

 صورت استريل فرآيند کامل امابه طور داد کاهش را ها ارگانیسم تعداد توان مي روش با اين و رسد نمي استريلیزاسیون مرحله به که فرآيندی

 ولي الزاماً است مؤثر بیماريزا عوامل تمام روی گرچه . رود بكار مي پزشكي ابزار و سطوح روی های میكروارگانیسم بین بردن از برای و گیرد نمي

 .کند نمي اثر وابزار سطوح روی ی اندوسپور باکتريها مانند میكروبي مختلف اشكال روی

 

  Cleaning :کردن تمیز

 کننده پاك مواد و آب از استفاده مكانیكي با يا دستي طور به معمول طور به که است و سطوح اشیا از رويت قابل آلودگي بردن بین از معنای به

 غیر و زيرا موادآلي است ضروری سازی استريل يا باال سطح ضدعفوني کردن از قبل صحیح کردن تمیز .گیرد مي آنزيمي صورت محصوالت يا

 .دارند تداخل فوق فرآيندهای کارايي با جدی بطور مي مانند باقي ابزارها سطوح روی بر که آلي

 

 : Decontaminationدکونتامیناسیون 

 .گويند را محیط کردن پاکیزه و میزهای آزمايشگاهي سطوح يا پزشكي ابزار از زدايي آلودگي

 

 Antisepcisسپسیس  آنتي

 .رود مي بكار روی بافتها نامساعد اثر بدون بدن پوست و زنده های بافت های روی میكروارگانیسم بردن بین از برای که است فرآيندی

 

 

 استريلیزاسیون و کردن ضدعفوني مورد در بهینه رويكرد

 

 و ضدعفوني مورد در منطقي رويكردی بر اساس را بندی طبقه طرح بنام طرحي Earle H. Spaulding پیش سال 30 حدود در

 . کرد مطرح را بیمار از مراقبت با مرتبطموارد  و تجهیزات استريلیزاسیون

 

 

 پزشكي به گروههای: مراقبتهای با مرتبط عوامل و ابزار بندی طبقه در اساس اين اسپالدينگبر

 حیاتي

 حیاتي نیمه

 حیاتي غیر
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 نمود( بندی دسته عفونت برای خطر اساس درجه )بر

 

 :وسايل نوع اساس بر زدايي آلودگي انتخابي های روش

 

 ضدعفوني نوع مثال تعريف نوع
 وسيله براي مثال

 

 CRITICAL Items حياتي ابزار

 

مستقيم واردجريان  بطور كه وسايلي

خون و بافت ها يا ساير نقاط استريل 

 بدن ميشوند

جراحي، كاتترهاي قلبي  وسايل

 ادراري ،پروب هاي سونوگرافي و ...
 استريليزاسيون

 اتيلن موادشيميايي،گاز اتوكالو،

 اكسايد

حياتي  نيمه ابزار
SEMICRITICAL Items 

وسايلي كه با غشاهاي مخاطي تماس 

 پيدا مي كنند

انواع اندوسکوپ، لوله تراشه، 

 دماسنج، سطوح فلزي و..
 ضدعفوني شديد يا پاستوريزاسيون

 گلوتارآلدئيد، پراكسيدهيدروژن،

 كلرين الکل، اتيليك،

 حياتي غير ابزار

NONCRITICAL Items 

 در سالم بدن پوست با كه وسايلي

 هستند تماس

خون ليدهاي دستگاه  فشار دستگاه

ECG .. گارو و، 
 ظرفيتي 4 آمونيوم خفيف تميزكردن ،ضدعفوني

 
 

GERMICIDES/BIOCIDES 

 میبرند بین از را ها میكروارگانیسم که میشود اطالق شیمیايي مواد به.  

 مینمايند عمل اجرام مهم های آنزيم بويژه ها پروتئین روی معموال مواد اين.  

 باشد جايگزيني ويا)ها الكل(ماهیت تغییر هیدرولیز، ،)اس ويرکن(اکسیداسیون ، است ممكن عمل مكانیسم. 

 

BIOSTATICS/GERMISTATICS 

 .مینمايند جلوگیری اجرام تكثیر و رشد از صرفاً که میشود اطالق موادی به

 

Sanitizers 
 ايمن و خطر بي عمومي بهداشت نظر نقطه از تا داده کاهش اشیاء سطوح در را ها میكروب جمعیت فقط و نبرده بین از را اجرام تمام مواد اين

 )ها شوينده.( باشند

 

 (High Level Disinfectants) قوي هاي كننده ضدعفوني

 زمان مدت که صورتي در مواد اين .مؤثرنیستند لزوماً باکتريها هاگ روی ولي مؤثراند بیماريزا اجرام کلیه روی ها کننده ضدعفوني از دسته اين

 شیمیايي(. )استريلیزاسیون .دهند انجام را استريلیزاسیون عمل میتوانند يابد ساعت( افزايش 3-21تماس آنها )

 

 (Intermediate Level Disinfectants)متوسط  هاي كننده ضدعفوني

 .مؤثراند ها قارچ وبیشتر ها ويروس ،بیشتر هستند زدن جوانه به قادر که باکتريهايي روی دسته اين
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 (Low Level Disinfectants)ضعيف هاي كننده ضدعفوني

 پاکسازی برای معمول طور به مواد اين .میبرند بین از را دارای پوشش های ويروس و هستند زدن جوانه به قادر که باکتريهايي ، دسته اين

 استفاده مي شوند. سطوح

 

 

 ال ايده كننده ضدعفوني

 

 الطیف وسیع .2

 

 باشد فعال محیطي درهر .1

 

 .باشد خورندگي خاصیت فاقد و غیرسمي،غیرمحرك .3

 

 باشد. ارزان نسبتاًً .۴

 

 .ندارد وجود الي ايده كننده ضدعفوني هيچ درواقع

 

 

 موثربرفرآيندضدعفوني عوامل

 :شامل آنها از تعدادي كه دارند دخالت ضدعفوني فرآيند در متعددي عوامل

  نوع ارگانیسم  

  تعداد ارگانیسم

  دما

pH  

 غلظت ماده ضد عفوني کننده

 وغیره موکوس،چرك خون، مانند موادی میزان و حضور

 (....و وخوردگي وفرج سطوح)خلل جنس

 تماس زمان مدت

 مصرفي آب نوع

 رطوبت

 ( Cleaning) وسايل اولیه وشوی شست

 

 ...........و به عبارتي ديگر 

 ها میكروارگانیسم استقرار محل و تعداد

 ها میكروارگانیسم ذاتي مقاومت

 کننده ضدعفوني مواد توان و غلظت 

 فیزيكي  و شیمیايي عوامل 
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 معدني و موادآلي

 تماس مدت 

 ها بیوفیلم

 

 ها كننده ضدعفوني خصوص در توجه مورد نکات

 ها كننده ضدعفوني غلظت

 ضدعفوني هدف با متناسب ، رقت انتخاب 

 مییابد افزايش نیز آنها مخاطرات اما . مؤثرترند بیشتر های غلظت در ها کننده ضدعفوني 

 است برخوردار زيادی اهمیت از نیز سازی رقیق در استفاده مورد آب. 

 

 شستشو در استفاده مورد هاي روش

 

 برس  از استفاده 

  اسپری 

 کننده ضدعفوني در لوازم کردن ور غوطه 

 گازدهي 

 

 نکات مورد توجه در خصوص ضدعفوني كننده ها

 ها كننده ضدعفوني اثرگذاري يا تماس زمان

 متغیراند بسیار گذاری اثر جهت نیاز مورد زمان مدت نظر از ها کننده ضدعفوني.  

 آيد عمل به جلوگیری زودهنگام شدگي ازخشك تا شود پوشیده کننده ضدعفوني با کامل طور به میبايست نظر مورد های محل. 

 نمايند حفظ را خود فعالیت است ممكن ها کننده ضدعفوني از بعضي باقیمانده. 

 بماند باقي سطوح روی دقیقه 10 مقدار به حداقل میبايست کننده ضدعفوني. 

  

 

 ها كننده ضدعفوني سازي ذخيره و پايداري

 .اند حساس گرما و نور به ها کننده ضدعفوني از بعضي

 

 ايمني ايجاد منظور به احتياطي اقدامات

 شخصي حفاظت لوازم از استفاده با پرسنل کامل ايمني رعايت 

 مناسب سازی ذخیره اصول رعايت 

 کاربردی آنها و روشهای ها کننده ضدعفوني کردن مخلوط صحیح نحوه در آمادگي ايجاد 

 ها کننده ضدعفوني انتخاب هنگام به اقتصادی مالالحظات و هزينه 

 

 ضدعفوني برنامه از هدف

 بیماری کنترل يا عفوني بیماری يك بروز از پیشگیری

 

 آلي مواد ميزان
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 است مهم بسیار ضدعفوني از قبل آلي مواد تمامي پاکسازی و برداشت. 

 است مؤثر ضد عفوني برنامه يك کارائي روی موجود آلي مواد مقدار. 

  ها( )فنلاند  مؤثر تاحدودی آلي مواد حضور در ها کننده ضدعفوني از بعضي. 

  

 سطوح توپوگرافي وضعيت

 میباشند صاف سطوح ضدعفوني برای آل ايده سطوح. 

 دارند خود نگه در را اجرام میتوانند خاکي و چوبي سطوح خصوص به ناصاف ، متخلخل سطوح. 

 

 حرارت درجه

 دارند سانتیگراد درجه 20 در را خود اثر بهترين ها کننده ضدعفوني بیشتر.  

 دهد کاهش را ها کننده ضدعفوني تماس زمان میتواند دما افزايش. 

 کاهش را مواد اين اثربخشي است ممكن پائین حرارتهای درجه 

 دهد. 

 میگردد نصف سانتیگراد درجه 10 هر ازای به اجرام تعداد. 

 

 آب سختي 

 ويا فعال غیر را خاصي های کننده ضدعفوني میتواند آب سختي 

 ها( دهد)فنل کاهش را کارائي آنها
 

 pH  
 تأثیر تحت   ها کننده ضدعفوني از برخي فعالیت PH دارند قرار. 

 در  آمونیوم چهارتايي ترکیباتPH 10-9 مؤثراند.  
 

 تركيبات ساير حضور

 ها فنل و میشوند غیرفعال آمونیوم چهارتايي ترکیبات وسیله به يددار ترکیبات

 .میشوند همراه صابونها با نفوذپذيری قابلیت برای افزايش

 

 .شوند ضدعفوني ميبايست كه تجهيزاتي و لوازم بهاء و ارزش

 زيست محيط و ،ايمني بهداشت

 دارند جدی مخاطرات دام و انسان بهداشت برای آنها از برخي. 

 ها رودخانه و نهرها داخل به آب جريان هدايت نظیر محیطي عوامل 

 شود گرفته نظر در کننده انتخا ب ضدعفوني در میبايست. 

 اند شده شناخته آبزی زندگي و گیاهان تهديدکنندگان عنوان به مواد از خیلي. 

 

 

 :شوند مي تقسيم دودسته به كلي بطور استريليزاسيون و ضدعفوني روشهاي

 فیزيكي های کننده ضدعفوني

 شیمیايي های کننده ضدعفوني
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 یساز سترون فيزيکي روشهاي

 : شامل خالصه بطور

 اتوکالو و اسپوردار( باکتريهای جز دقیقه)به 30 مدت به c° 100در جوشانیدن و آزمايشگاه در آنس استريل مثل گرما

 ..................................و

 .رود مي بكار واکسنها و بیوتیكها آنتي برای معموالً که فیلترکردن

 مصرف)سرنگ يكبار پالستیكي وسايل وجهت شود مي DNA يونیزاسیون سبب زياد انرژی و کوتاه موج طول با که گاما اشعه از معموال که اشعه

 .رود مي بكار کار ومحیط هوا سازی سترون جهت تیمین دايمر با تشكیل که UVويوله اولترا اشعه و شود مي گرفته ،کاتتر(بكار

 صوت

 خورشيد نور

 .نمايد اعمال را خود واکنش تواند مي مرطوب و خشك روش گرمای دو با و است کردن عفوني ضد روش بهترين و پرمصرفترين :گرما

 :گرما اثر مكانیسم

 ها پروتئین کردن دناچوره 1- 

 سلول غشای تخريب 2- 

 حرارت برابر در مقاوم های آنزيم کردن فعال 3- 

 مرطوب گرماي

 مولكولهای بازکردن برای کمتری انرژی لذا و يافته افزايش پپتیدی زنجیره قطبي گروههای تعداد زيرا بوده شديدتر روش اين کشندگي تأثیر

 .است الزم آمینه اسید

 :شامل مرطوب گرماي

 

 روش اين در جوش نقطه از باالالتر دمای به دستیابي امكان ولي است سنتي روشي : جوشانيدن -

 ندارد. وجود

 

 از . دارد وجود نیز جوش از باالتر دمای به دستیابي امكان و است مؤثرتر روشها باقي از روش اين : اتوكالالوكردن( ) فشار همراه بخارآب -

 °121دمای در دقیقه 15 مدت در استريلیزاسیون عمل که کنند مي استفاده فشار ه همرا بخار آب تولید برای Autoclave    اتوکالو دستگاه

c وسايل میكروب، کشت های محیط جامد،موادنیمه  مايعات، کردن استريل برای روش اين از .شود مي حاصل مربع اينچ بر پوند 15 فشار  و 

 .کنند مي ای استفاده شیشه و فلزی اشیاء و عمل اتاق لباسهای و جراحي

 

 کشتن برای و . ناگهاني کردن سپس سرد و دقیقه33  مدت به c °64حرارت از استفاده ( Pasteurization ):پاستوريزاسيون -

  .دارد کاربرد واکسن تهیه همچنین و نوشابه و شیر تهیه  غذا، بیماريزا، باکتريهای

 .باشد مي دقیقه 15 مدت به c °72 حرارت     در سريع پاستوريزاسیون

 

 در دهند، مي حرارت متوالي روز سه در و دقیقه 30 مدت  به c °80دمای در را مواد روش اين در ( Thyndalization ):تنداليزاسيون -

 میكروبي کشت های محیط کردن استريل برای روش اين .روند مي بین از و شده تبديل وژتاتیو به اسپور بعد روزهای در وژتاتیو   و فرم اول روز

 .دارد کاربرد مرغ تخم يا سرم حاوی محیط های و کربوهیدراتي مواد ،

 

 خشك گرماي

 :شامل خشك گرمای
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 ساعت 1مدت   به c °180-160دمای در استريلیزاسیون عمل که کنند مي استفاده روش اين برای Furrفور دستگاه از :داغ هواي كوره

 .شود مي استفاده ها پودر و ها ژله همچون موادی و ای شیشه ظروف استريلیزاسیون برای و شده انجام

 قارچ شناسي و میكروبشناسي آزمايشگاههای در آنس سوزاندن معمول روش و صنعتي نیمه و صنعتي های سوز زباله از استفاده  :سوزاندن

 

 : سرما

برای اين نوع ضدعفوني کردن استفاده مي شود . هر چند که روش انجماد کردن روش قابل اعتمادی برای  – c 13 °از  :freezingانجماد 

 استرلیزاسیون نیست و فقط تعداد معدودی ار باکتری ها کشته مي شود . انجماد کردن و آب کردن متوالي  موجب تخريب بیشتری مي شود.

 

 تعداد باشد ناگهاني صورت به دما کاهش اين مي  شوند ،اگر کشته دما کاهش هنگام در باکتريها از بسیاری : cold shockشوك سرد 

 .میگويند سرد شوك پديده اين که به میرند مي آنها از بیشتری

 گلیسرول يا پروتئین از بااليي غلظتهای آن دراست که  انجماد از استفاده های شیوه از يكي روش اين : Lyophilizationليوفيليزاسيون

 آمورف جامد ماده يك صورت تشكیل به انجماد عمل بنابراين کنند مي ممانعت يخ های کريستال تشكیل از مواد اين شود مي اضافه محیط به

( فراهم  زنده سلولهای ) حیوانات سلولهای و ويروسها ، باکتريها نگهدای امكان و شود مي جلوگیری نمك اشباع تجمعات از آن در که بود خواهد

 .آيد مي بدست مايع نیتروژن يا خشك يخ توسط نیاز مورد c  °20-مي آيد .دمای 

 

 :تشعشع

 .دارد را موج طول مؤثرترين nm 280-240در طول موج  : Ultra violetبنفش ماوراء اشعه

 :اثر مكانیسم

 تیمین دايمرهای ايجاد 

  اضافه کردنOH شود مي متوقف ارگانیسم رشد و کرده مهار را برداری نسخه لذا و بازها به.  

 دارند زايي سرطان تأثیر که تحريكاو پرونهايي. 

 اثر UV شوند مي منتقل هوا طريق از که است عفونتهايي کنترل برای آن کاربرد و است يكسان منفي گرم و مثبت گرم باکتريهای روی. 

 اشعه تولید برای جیوه بخار های المپ از UV استفاده میكروبیولوژی های و آزمايشگاه بیمارستاني بخشهای جراحي، اتاقهای کردن ضدعفوني و 

 .کنند مي

 اشعه بودن موثر که داد نشان ای مطالعه uv با ها ويروس . دارد بستگي ويروس نوکلئیك اسید نوع به  dsRNAيا  dsDNA اشعه به uv 

  . هستند مقاومتر

 

 انرژی بنفش ماورای اشعه به نسبت:  Ionizing radiation يونيزان  امواج

 توسط گاما و x اشعه .است بیشتر آنها باکتريال کشندگي ظرفیت و داشته بیشتری

 اشعه به نسبت ها اسپور .شوند مي تولید ای هسته های راکتور يا ای ذره بمباران

 جراحي، نخهای استريل برای امواج اين باالی دوزهای از .مقاومند يونیزان های

 مي استفاده حرارت به حساس اشیاء و پزشكي وسايل و مصرف يكبار فرآورده  های

  .شود

  :اثر مکانيسم

 لذا و شكنند مي را DNA در کوواالنسي پیوند که آزاد های راديكال ايجاد

 .گردند مي میكروارگانیسم موجب مرگ

 بازها الكترونهای تغییر
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 صوت

 Sonication :  سونيکاسيون  

 .گويند مي سونیكاسیون روش به اين که شود مي استفاده باکتريها پاشیدن هم از يا کردن پاره مثل کارها از برخي برای صوت ماورای امواج از

  

 FILTRATION :  فيلتراسيون

 0.22حدود در منافذی که سلولز نیترو غشايي فیلترهای μ  عبور از و دارند 

 .شوند مي بكارگیری استريلیزاسیون اين روش جهت کنند، مي جلوگیری باکتريها

 سرم، مثل( حرارت به حساس محلولهای استريلیزاسیون برای فیلترها اين 

 .شوند مي استفاده)حساس های متابولیت يا و ها پروتئین

 

 سازي سترون شيميايي روشهاي 

 

 :کنند مي عمل مكانیسم 3 با

 فنل دترجنت، الكل، مثل لیپید حاوی سلولي غشاء تخريب .2

 

 سنگین فلزات و اکسیداتیلن،فرمالدئید اسیدالكل، يد، کلر، مثل پروتئینها تغییر .1

 

  ويوله کريستال مثل نوکلئیك( )اسیدهای DNAتغییر  .3

 

 

 

 شيميايي هاي كننده ضدعفوني كلي بندي دسته

 

 قوي هاي كننده ضدعفوني

 پراکسید هیدروژن

 گلوتارآلدئید

 فرمالدئید

 

 متوسط هاي كننده ضدعفوني

 الكل ها

 يد و کلر ترکیبات

 

 ضعيف هاي كننده ضدعفوني

 فنلیك ترکیبات

 چهارتايي آمونیوم ترکیبات
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 SURFACTANT : سورفاكتانت

 در محلول انتهای يك و آب در محلول انتهای يك که هستند ترکیباتي سطحي عوامل

 کرده نفوذ باکتری سلول غشاء در همچنین ، کنند جدامي بافت سطح از و درآورده محلول شكل به را چربي حاوی باکتريهای لذا و دارند چربي

 .کنند مي ايجاد تغییر غشاء نفوذپذيری ودر

 

 و پوست کردن ضدعفوني برای و باکتری ها مؤثرند تمامي علیه که بوده سورفاکتانت عوامل مهمترين :كاتيوني هاي كننده پاك 

 کلرايد( پیريدنیوم ) سیپرين و کلرايد بنزالكونیوم مثل .دارند وسیع کاربرد ظروف

 ضعیفي های کننده ضدعفوني و آورند مي منفي بوجود بار با يونهايي شدن تجزيه از بعد قبل نوع برخالف  :آنيوني هاي كننده پاك 

 .چرب اسیدهای و صابونها مثل هستند

 .شود مي آنها  خنثي كنندگي ضدعفوني اثر شود استفاده آنيوني تركيب يك با كاتيوني تركيب يك اگر 

 PHENOLE :ها فنل

 را بافتها اما شد استفاده عمل اتاق در لیستر توسط که است کننده ضدعفوني ماده اولین  

 شیمیايي عوامل ضدعفوني کنندگي قدرت ارزيابي برای فنل ترکیبات از .شود نمي ديگر استفاده حاضر حال در لذا کند مي متالشي

 .شود مي استفاده

رقت  بیشترين به کشد مي معین مدت يك در را ارگانیسم که کننده  ضدعفوني ماده يك از رقت باالترين نسبت :فنلي ثابت عدد )

 (.است داشته را نتیجه همان که است فنلي

 و ها پروتئین ماهیت تغییر طريق از که هستند الطیفي وسیع های کننده ضدعفوني  

 .میگردند سلولي نفوذپذيری ديواره تغییر به منجر سلولي غشای به متصل های آنزيم کردن غیرفعال

 .میشود استشمام کاج شديد دارندوبوی رنگ شیری ظاهری آب به شدن اضافه درزمان  

 پذيری نفوذ قدرت افزايش منظور به صابوني محلولهای با معمول طور به ها فنل  

 .میشوند ترکیب

 پوشش دارای های ضدويروس و ضدقارچ ضدتوبرکلوز، ، ضدباکتريال آن %5 غلظت 

  .میباشد

 .نیستند مؤثر هاگها و پوشش فاقد های ويروس روی 

 آنها بقايای و میكنند حفظ آلي مواد حضور در و سخت آبهای در را خود فعالیت ها فنل  

 .مینمايند حفظ خود را فعالیت از بخشي نیز شدن خشك از پس

 آنها مدت طوالني تماس ولي هستند خطری بي ترکیبات انسان برای معموال  

 .میشود پوست تحريك باعث

 .است سمي ها گربه خصوص به حیوانات تمام برای %2 از بیش های غلظت 

 :ها الکل

  .شوند مي سلول های پروتئین شدن دناتوره باعث اين، عالوه بر کند مي تخريب آنرا و کرده نفوذ باکتری لیپیدی ساختمان در

 

 :شامل

 .دارد را اثر بیشترين درصد 70 غلظت در ولي نموده عمل منفي گرم و مثبت گرم باکتريهای ضد بر :اتانل

 .باشد مي بیشتر نیز آن سمي اثرات ولي است شديدتر اتانل به نسبت آن باکتريسید فعالیت  :ايزوپروپانول

 

 روند بكار نبايد استريلیزاسیون در لذا نداشته را اسپور کشتن قدرت ها لكلا. 

 دارند آب مقادير کمي به نیاز ها پروتئین ماهیت تغییر برای باالاتر های  غلظت و است درجه    93 -03  آنها غلظت بهترين. 



بیمارستان نقوی کتابچه توانمندی پرسنل اتاق عمل  

 

 

 گذارند نمي جای به خود از ای باقیمانده هیچ ولي شده تبخیر سرعت به ها الكل. 

 میباشد محدود آلي مواد حضور در الكلها فعالیت. 

 برسانند آسیب الستیكي و پالستیكي سطوح به توانند مي و داشته اشتعال قابلیت شدت به ها الكل. 

 باشند محرك خیلي ديده آسیب پوست برای میتوانند ها الكل 

 اثراند بي باکتريها هاگ روی و محدود آنها ضدويروسي فعالیت اما دقیقه( 5 میبرند) بین از را باکتريها سرعت به الكلها.  

 : ها اسيد

  :اثر مکانيسم

 عمل پروتئین فضايي تغییر شكل و محیط pHتغییر  يا H و OH  کردن آزاد طريق از

 عمل ها پروتئین رسوب و نوکلئیك بین اسیدهای ارتباط قطع طريق از وهمچنین نموده

  .نمايند مي

 اما شوند مي تجزيه کمتری میزان به معدني اسیدهای به نسبت آلي اسیدهای 

 .هستند قويتری های کننده ضدعفوني

 شوند مي شیمیايي های سوختگي باعث و بوده محرك اسیدها غلیظ محلولهای ، 

 .مینمايند سمي گازهای تولید باال های غلظت در همچنین

 دارند محدودی و مشخص استفاده کننده ضدعفوني عنوان به. 

 

 :شامل ها اسيد

 دارد نقش ها نوشابه و موادغذايي کردن وضدعفوني ضدقارچ پوستي ترکیبات در و است دارويي های فرآورده محافظ  :بنزوئيك اسيد. 

 شود مي استفاده ها کپك رشد از جلوگیری برای : پروپيونيك اسيد. 

 اسپری،مه صورت به .است غیرمحرك و ( غیرسمي(%5 معمول آن رقت و است محرك ها ريه و پوست برای آن غلیظ شكل :اسيداستيك 

 .ضعیفي دارد فعالیت آلي مواد حضور در و میگیرد قرار استفاده مورد رقیق محلول در ورکردن اشیاء غوطه و پاش

 اسيد  بوريك(BORIC ACID) (BORACIC ACID): در همچنین و داشته کاربرد آکنه و تبخال مهبل،  قارچي عفونت درمان در 

 .میشود استفاده نیز کش حشره عنوان به اسید بوريك از .میباشد موجود سوختگي ضد و پمادهای چشمي شستشوی محلولهای

 

 :ياقلياها ها آلکالين

 نمايند مي عمل ها میكروارگانیسم غشاء در موجود چربي کردن صابوني طريق از مواد اين. 

 يابد افزايش مي فعالیت اين دما افزايش با اما ، آهسته قلیايي ترکیبات فعالیت روند.  

 میباشد مهم شخصي حفاظت رعايت و دارند خورندگي خصوصیت اما داشته خوبي ضدمیكروبي خاصیت قلیايي مواد. 

 

 :قلياها

 1 محلول مقابل در ها مايكوباکتريوم :سديم وكسيد هيدر٪NaOH   کردن رقیق جهت ازآن لذا حساسند، باکتريها بقیه صورتیكه  در مقاومند 

 و سوزانندگي خاصیت شدت به شود استفاده مي نیز اماکن کننده ضدعفوني عنوان به آن از .شود مي استفاده پروسه هموژنیزاسیون در خلط

 .نمود اضافه هیدروکسید سديم به نبايد را خالص آب هرگز گرد و اضافه آب به کافي دقت با ماده میبايست اين .دارد فلزات روی خورندگي

 پاك عنوان به بیشتر ماده اين.میشود برده کار به اماکن برای ضدعفوني سانتیگراد( درجه 82 داغ) های محلول صورت به : سديم كربنات 

 ماده اين.میشود غیرفعال سخت آبهای در و داشته ضعیفي آلي فعالیت مواد درحضور .کننده ضدعفوني میگیردتايك قرار استفاده کننده مورد

 .میباشد مهم حفاظت شخصي رعايت لذا باشد محرك میتواند همچنین.میباشد مضر برای آبزيان

 تولید و سوزاننده متراکم گازهای میتوانند آن غلیظ محلولهای .است اووسیت کوکسیدياها بر مؤثر کننده ضدعفوني يك :هيدروكسيدآمونيوم 

 .شود برده کار به ترکیب اين از استفاده دنبال به میبايست ضدعفوني عمومي و نیست مؤثر باکتريها بیشتر درمقابل.نمايند
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 :هالوژنها يا اكسيدكننده عوامل

 اثر مكانیسم:  

  :شامل و .کنند مي فعال غیر را آنها و میكنند اکسیده در پروتئینها را SHسولفیدريل   گروه عوامل اين

 کلر ترکیبات ( الف

 يد ب(ترکیبات

 

 :كلر تركيبات

 

 خفیف و متوسط شديد، ضدعفوني برای و است فلزات  خورنده و قوی کننده اکسید يك کلرين :ژاول آب سديم(يا كلرين)هيپوكاريت -

 باشند ( داشته(Ppm 1000کلرين  لیتر در گرم يك معادل غلظتي بايد پزشكي، در مراکز مصرفي مواد .شود مي استفاده

 .شود استفاده بايد درصدکلرين 10 محلول خون، های لكه کردن تمیز مانند خاصي، موارد برای ولي

 

 .شود مي تجزيه سديم هیپوکلريت از تر آهسته و است دسترس در قرص يا گرانول پودر، صورت به ماده اين :كلسيم هيپوكلريت -

 

 .دارد بیشتری ثبات کلسیم  هیپوکلريت و سديم هیپوکلريت به نسبت ماده اين :سديم كلروايزوسيانورات دي -

 

 های لكه آلوده، بشدت وسايل کردن ضدعفوني برای لیتر در گرم 40 محلول :كلرامين -

 .شود مي توصیه قبیل اين از ديگری های آلودگي و خون

 :يد تركيبات

 اکسید را آنها و شده متصل پروتئین مولكولهای در تیروزين های اسیدآمینه به برگشت غیرقابل بطور يد .باشد مي پوست سپتیك آنتي مؤثرترين

 :شامل .کند مي

 

 درصد 10 غلظت با معموالً و آبي محلول بصورت گويند، مي  هم بتادين آن به (که دترجنت + يد ) يدوفورهاست از يكي :ايدين ويدن پلي

 آن خورندگي اثر و بیشتر آن ثبات ولي مشابه است هیپوکلريت های محلول اثر با محلول اين اثر .است يد درصد 1 که محتوی شود مي استفاده

  .برد بكار نبايد آلومنیومي يا مسي وسايل برای ضدعفوني را ماده اين . است کمتر

 

 .است الكل در پتاسیم يدور درصد 2 و يد درصد 2 محلول :تنتوريد

 

 :ها كننده الکيله

 وژتاتیو فرم بر عالالوه کننده ها ضدعفوني ساير خالف بر و کنند مي دناچوره را و آنها کرده پروتئینها H جايگزين را خود الكیل گروه عوامل اين

 :و شامل  .کنند مي اثر نیز ها اسپور بر

 

 تمام .شود مي مصرف فرمالین بنام درصد 37 يا لیتر در گاز گرم 370 معادل غلظت با معموالً و کشد مي را اندوسپورها ماده اين :فرمالدئيد

خود،  سالمتي برای احتمالي خطرات بروز از بتوانند باشند تا داشته آگاهي آن با کار نحوه از بايد فرمالین از استفاده کننده مراکز کارکنان

 .کنند جلوگیری
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 اغلب و است فرمالدئید از کمتر آن سمیت همچنین است فرمالدئید از تر قوی برابر 10 که است قوی کننده ضدعفوني ماده يك :گلوتارآلدئيد

 افزودن  توسط بايد مصرف از قبل ولي است دسترس در درصد 2 بصورت معموالً محلول اين .شود استفاده مي حرارت به حساس وسايل برای

 10 مدت در و کنندگي ضدعفوني اثر دقیقه 23-33در  مدن  ماده اين .شود فعال سديم نیتريت و کننده فعال ماده حاوی قلیايي بافر يا و پودر

 .باشد مي ضروری ماده اين از خروج از پس مقطر آب با شستشو .دارد کنندگي استريل اثر ساعت

 متأسفانه .دارد کاربرد . . . و تنفسي سیستم  دستگاههای اندوسكوپي، جراحي، وسايل پزشكي، تجهیزات نمودن استريلیزه برای ماده اين 

 يك ضدعفوني که آلدئید ارتوفتال از آن بجای اخیراً که روند مي بین از و شده با گلوتارآلدئیدخراب طوالني تماس در پزشكي وسايل از بسیاری

 .شود مي استفاده است جديد و قوی کننده

 سرد کننده استريل آن به باال کنندگي استريل قدرت علت به Cold Sterilization  شود مي گفته. 

 

 :اتيلن اكسيد

 روش .ندارند را حرارت  باال تحمل توان که است پزشكي وسايل از دسته آن کردن استريل برای روشها ترين رايج از يكي اکسايد اتیلن از استفاده

 تماس زمان و دهند مي قرار گاز با اين شده اشباع اتاق در را وسايل که شكل بدين ، داشته تفاوت ها کننده ضدعفوني ساير با گاز اين کاربرد

 در گاز اين از جديدی ترکیبات .شوند داده قرار اتاق گاز در ساعت 12 بمدت وسايل است الزم گاهي .دارد وسايل بستگي جنس به نیاز مورد

 .است نگرفته قرار FDAتأيید  مورد هنوز که شده است تولید هیدروفلوروکربن يا و کربن اکسید دی همچون با موادی ترکیب

 اس( اسید،ويرکن )پراکسیدهیدروژن،پراستیك  اکسیدکننده مواد

 میكنند عمل ها میكروارگانیسم چربیهای و ها پروتئین ماهیت در تغییر طريق از و دارند پراکسید پايه که هستند ترکیباتي. 

 دارند ضدمیكروبي اثر در وسیعي طیف پراکسیژن ترکیبات. 

 برسانند لباسآسیب به و بوده محرك غلیظ شكل در است ممكن اما هستند خطری بي ترکیبات شده رقیق درشكل. 

 

 :هيدروژن پراكسيد

 H2O2  راديكالOH در البته است آن کنندگي اکسید مسئول که کند مي آزاد را 

 آنتي درصد 3 شكل در است، قوی کننده ماده ضدعفوني يك اکسیژنه آب درصد 6 محلول .شكند مي را  DNAمولكول  پايین غلظتهای

 .دارد کاربرد نرم نوع تماسي لنزهای و زخمها تمیز کردن در که است سپتیكضعیفي

 

 بهمین شود نگهداری روشنايي و نور از دور و خنك مكان در بايد محلول اين 

 مسي، وسايل کردن ضدعفوني برای نمیتوان آن همچنین از .کرد انبار آنرا توان نمي نداردو وجود آن نگهداری امكان گرمسیری مناطق در دلیل

  .کرد استفاده برنزی يا و آلومنیومي

 های محلول از صنعت در و %(3-23)آن شده رقیق شكل خانگي مصارف در 

 اثر باالتر های غلظت در و داشته و ويروسي قارچي ، ضدباکتريال اثرات  %(5-13) غلظت  ودر میشود بیشتر(استفاده و % 30 غلیظ آن)

  .است محدود ها مايكوباکتريوم مقابل در آنها وفعالیت باشند مقاوم آن به است پوشش ممكن فاقد های ويروس.دارد ضدهاگ

 اكسيدكننده مواد   

 هیدروژن پراکسید و اسیداستیك از ترکیبي و است قوی اکسیدکننده ماده يك 

 .میباشد

 است ضدويروسي و ضدباکتريال،ضدقارچي،ضدهاگ خاصیت دارای ماده اين. 

 است نیزمؤثر جلبكها و ها مايكوباکتريوم مقابل در اسید پراستیك. 

 است مؤثر حدودی تا آلي مواد حضور در. 

 

 :اس ويركن 
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 است سورفاکتانت و اسیدآلي ، پراکسیژن مولكول از ترکیبي. 

 میباشد مؤثر نیز آلي مواد حضور در و بوده الطیف وسیع. 

 :سنگين فلزات

 مي غیرفعال را ها پروتئین ترتیب اين به و آورند مي بوجود را پپتیدها و شده ترکیب پروتئین مولكولهای سولفیدريل گروههای با  :اثر مكانیسم

 .کنند

 :شامل

 :نقره تركيبات الف(

 .شود مي استفاده نوزادان گنوکوکي افتالمي از پیشگیری برای آن درصد 1 ترکیب از که :نقره نیترات* 

 .دارد کاربرد پزشكي چشم در سپتیك آنتي بعنوان  :نقره کلوئیدی * ترکیبات

 .مي شود استفاده سوختگي زخمهای عفونتهای از جلوگیری برای :نقره  * سولفاديازين

 :جيوه تركيبات ب(

 .دارد سپتیكي آنتي نقش :مرکورکوروم* 
 .دارد سپتیكي آنتي نقش که :مرکوری فنیل * نمكهای

 

 :ظرفيتي چهار هاي آمونيوم
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS (QUATS) 

 و ها پروتئین ماهیت تغییر منجربه و نموده برقرار پیوند سلولي منفي شارژ با سطوح سوی به که هستند کاتیوني های شوينده ترکیبات، اين 

 .میشوند نفوذپذيری غشا در اخالل

 دارند خوبي اثرات نیز پوشش دارای ويروسهای و قارچها و منفي گرم باکتريهای مقابل در و مؤثر بسیار مثبت گرم باکتريهای مقابل در مواد اين. 

 اثر تا باشند داشته اسپوراستاتیك اثر بیشتر میرسد نظر وبه تأثیراند بي مايكوباکتريومها يا پوشش بدون ويروسهای مقابل در همچنین مواد اين 

 هاگي ضد

 میكنند حفظ را خود باکتريواستاتیكي  اثرات کوتاهي مدت برای و هستند اثر دارای نیز ترکیبات اين باقیمانده.  

 در را خود فعالیت اما فعالترند قلیايي کمي تا خنثي محیط در  PH دست میدهند از 3.5از   کمتر. 

 میشوند غیرفعال براحتي سخت آبهای و صابونها ، ها شوينده ، آلي مواد حضور در بطورکلي آمونیوم چهارتايي ترکیبات.  

 يابند راه آب منابع به نبايد و هستند سمي ماهیان برای مواد اين. 

 
 : میباشد زير مواد شامل

 (BAC)(BENZALKONIUM CHLORIDE)کلرايد:   بنزالكونیوم ‐

 .است کش اسپرم و کننده عفوني ضد ماده يك 

 آمونیوم کلرايد متیل تری ستیل‐
 (CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)(CTMB) 
 کلرايد پريدينیوم ستیل‐
 (CETYLPRIDINIUM CHLORIDE)(CPC) 
 کلرايد   بنزتونیوم‐

(BENZETHONIUM CHLORIDE)(BZT) 
 ستريمید ‐
 (CETRIMIDE) 

 

 . ميگردد فعال غير صابون توسط فوق تركيبات ميکروبي ضد فعاليت :نکته
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 :جديد تركيبات
 

 OPA : آلدئيد ارتوفتال

 را ها مايكوباکتريوم دقیقه 5 مدت در و است عالي بسیار آن اثر ، ها مايكوباکتريوم بر گلوتارآلدئید با مقايسه در است، قوی بسیار باکتريسید يك

 برد،همچنین: مي بین از

 

 ندارد نیاز کننده فعال ماده 1-

 نیست زا آسیب بیني و چشم برای2 -

 دارد عالي بسیار کنندگي تثبیت قدرت 9 تا 3 بین pHدر   3-

 .است درك قابل زحمت به و ندارد چنداني بوی 4-

 

 :سوپراكسيداز

 استريلیزاسیون مبنای آيد مي بدست استريلوکس بنام دستگاهي الكتريكي توسط تجزيه با که سوپراکسیداز آب بنام کننده ضدعفوني ماده يك

، HIVتوبرکلوزيس،ويروس  مايكوباکتريوم همچون بیماريزا از باکتريهای بسیاری بردن بین از توانايي دقیقه 2 مدت در که باشد مي روش به اين

 .دارد ائروژينوزا را سودومونا و فكالیس انتروکوکوس آلبیكانس، کانديدا کلي، اشرشیا

 

  Endoclens :اندوكلن

 استفاده با روش اين است، بیمارستاني عفونتهای کنترل اساسي از مشكالت يكي همواره که دارد کاربرد ها آندوسكوپ کردن ضدعفوني در بیشتر

 سیستم توسط اسیدفرمیك با پراکسیدهیدروژن ماده دو مخلوط نمودن از که اسیدپرفورمیك معرض در آندوسكوپ قرارگیری زماني از برنامه

 .نمايد مي عمل شود،مي  حاصل

 

 :پالسما پراكسيد هيدروژن

 دهنده انجام دستگاه است، گرفته قرار تأيید مورد FDAتوسط  و شده ابداع حرارت حساسبه وسايل کردن استريل برای که است روش جديدی

 45 مدت در را استريلیزاسیون عملیات مخصوص توسط پمپ پالالسما و پراکسید هیدروژن از گاز ايجاد با که شود مي نامیده عملیات استراد

 .دهد مي انجام دقیقه

 

 :سورفاسين

بیمارستاني  عفونتهای در که رود مي بكار محیط سطوح های بردن میكروارگانیسم ازبین منظور به بیشتر که است جديد باکتريايي ضد ماده يك

 و نقره يديد شامل آن اساسي ترکیبات توسط كه باكتريهاست يپيدياليه  در آن الكترواستاتیك خاصیت تأثیر آن اثر مكانیسم .دارند دخالت

 .گیرد مي صورت گوانید بي پلي هگزامتیلن

 

 بسیار ماده اين ، تأثیر 10 تا 4 از pHتغییرات  در و الكل مختلف مانند حالاللهای در و سانتیگراد جه در 130تا  -01 های   حرارت درجه در

 .نیست سمي زنده های سلول و برای است جالب

 

 

 ضدعفوني برنامه يك اجرای

 :دارد بستگي فاکتور چندين به مؤثر ضدعفوني برنامه يك اجرای

 موجود وضع بررسي .2
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 پاکسازی .1 

 شستشو .3 

 ضدعفوني .۴ 

 شده انجام اقدامات ارزيابي .5 

  

 موجود وضع بررسي .١

 ظن مورد عفوني عوامل ارزيابي و شناسايي 

 آنها انتقال چگونگي 

 باشند شده آلوده است ممكن بالقوه که نواحي شناسايي. 

 مناسب شیمیايي کننده ضدعفوني يك انتخاب 

   

 پاكسازي  2 . 

 میباشد امكان حد تا ارگانیك مواد کامل حذف اصلي هدف. 

 است مرحله دو شامل و حذف نمايد سطوح از را باکتريها  90%تا  میتواند تنهايي به پاکسازی مرحله که میشود برآورد. 

 

 کامل حذف و برداشت و مانده جای به مواد ،زدودن ،تراشیدن جاروکردن .الف     

  ها(  بیوفیلم گردوغبار)حذف و غذا های مدفوع ،باقیمانده بستر،

 آلي مواد بقايای و مدفوع بستر، مناسب سازی معدوم .ب     

 

 است الزم معلق ذرات حداقل رساندن به و گردوغبار انتشار کنترل در محل نمودن مرطوب گردوغبار وجود صورت در. 

 است الزم مرحله اين در شخصي حفاظت لوازم ار استفاده. 

 شستشو 3 .

 مینمايد حذف را باکتريها % 99 تا اجرا گردد درستي به صورتیكه در و است ضدعفوني فرآيند در مرحله ترين کننده تعیین. 

 خیساند کامل طور به ها شوينده و گرم آب با را نظر مورد ناحیه میبايست ابتدا. 

   گردد ور  غوطه مناسب شوينده در و شسته خوبي به برس با میبايست موجود تجهیزات و لوازم. 

 باال فشار همراه به محلول جريان و صاف سطوح در محلول کم فشار از استفاده 

 .میشود توصیه متخلخل سطوح درپاکسازی

 در اجرام حضور طريق از آلودگي پخش احتمال قوی فشار اسپری از استفاده 

 .آورد مي فراهم را ريزآب ذرات

 از و بخش ترين آلوده سمت به نواحي پاکترين از میبايست شستشو فرآيند 

 .گیرد انجام کف سمت به ها باالترين بخش

  کف در موجود آب خروجي راههای و سالن های گوشه به ای ويژه توجه 

 .گردند ضدعفوني و شستشو ، پايان در و میبايست بوده مطرح پاتوژن عوامل مخازن عنوان به نواحي اين.نمود اعمال سالن میبايست

   کامل حذف برای کم فشار با سطوح تمامي آبكشي شستشو مرحله از پس 

 .است الزم ها کننده ضدعفوني شدن غیرفعال از جلوگیری منظور به باقیمانده ها

 ضدعفوني شدن رقیق از جلوگیری منظور به و ضدعفوني مرحله از يش 

 .گردند خًًشك کامال نواحي کلیه تا داد اجازه ها میبايست کننده
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 . ضدعفوني3

 عوامل ، موردظن اجرام به توجه با مناسب کننده ضدعفوني انتخاب  

 ( PHمحیطي)درجه حرارت ،

 کننده ضدعفوني مشخصات به توجه با غلظت مؤثرترين از استفاده 

 گر گراد سانتي درجه 20 تا قبال میبايست سالنها سرد هوای شرايط در 

 .شوند

 سطوح ها کننده ضدعفوني از استفاده از قبل مناسب نتیجه کسب برای 

 .گردند آب مرطوب با میبايست

  کم فشار با و اسپری شكل به ها کننده ضدعفوني از استفاده 

 با  سازگار های کننده ضدعفوني از چرخشي استفادهPH و پائینPH باال 

 .داشت میكروبي خواهد مقاومت ايجاد احتمال کاهش در بیشتری تأثیر ، مشابه ضدعفوني مواد از استفاده مداوم به نسبت

 نوع با متناسب الزم زمان مدت يك برای میبايست ها ضدعفوني کننده 

 (shiny wetدقیقه 10 )حداقل .باشند داشته تماس نظر مورد سطوح ضدعفوني کننده با

 خشك سپس و شسته آب با کامل طور به میبايست شده کلیه نواحي ضدعفوني 

 گردند.

 ًًسطحي برای عادی شرايط در شده رقیق کننده ضدعفوني يك لیتر معموال 

 .میرود کار به مترمربع 2.5  -3.5حدود 

 گردد اعمال آب خروجي های محل به خاصي توجه. 

 روکش بوسیله يا شوند خارج میبايست سالن در شده نصب لوازم برقي 

 .گردند ضدعفوني دستي صورت به آخر مراحل پوشانده شده و در ضدآب
 

 عملکرد ارزيابي 5 . 

 شده انجام اقدامات اثر در میزان چه به بیماريزا عوامل اينكه بررسي برای 

 .است الزم ضدعفوني مراحل جزئیات از ارزيابي اند رفته بین از

 است مهم برنامه اثربخشي تعیین برای باکتريولوژيك برداری نمونه. 

 گردد انجام ضدعفوني عملیات از بعد روز1-3میبايست  برداری نمونه. 

 گردد اخذ نبايد خیس سطوح از برداری نمونه. 

 

 ابزارهاي جراحي از فلزات مختلفي ساخته شده اند از قبيل :

   فوالد ضد زنگ با روکش کروم و نیكل 

  تنگستن کاربايد 

  نقره 

 برونز يا مس قابل انعطاف 
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 تیتانیومTitanium 

 ( ويتالیوم آلیاژهای کبالتVitallium ) 

  لس استیلناستی فوالد ضد زنگ يا  Stainless steel  ٌابزارهايي از % تمامي ابزارهای جراحي اکنون از اين جنس هستند .هر چند 55که تقريبا

 برنج ، نقره و آلومینیم ساخته مي شوند کربید تنگستن يك فلز سخت استثنايي است که در ساختن تیغ جراحي کاربرد دارد .

 فوالد ضد زنگ :

مولیبدنیوم ، لس استیل ترکیبي ) آلیاژ (از مقادير متفاوت آهن ، کربن و کروم است که ممكن است حاوی مقادير کمي از نیكل، منگنز ، ناستی

سولفور ، سیلیكون و عناصر ديگر هم به جهت جلوگیری از خوردگي و يا افزايش قدرت انعطاف پذيری وسايل جراحي به فوالد ضد زنگ افزوده 

خت وسايل شود .).ترکیب مختلف اين مواد مي تواند سبب شود که کیفیت قابلیت انعطاف و مقاومت ابزارها افزايش يابد (.آلیاژ بكار رفته در سا

د بايد زمانیكه در معرض خون مايعات بدن محلولهای ضد عفوني استريلیزلسیون و هوا قرار مي گیرد مقاومت الزم را داشته و دچار خوردگي نشو

روم را کاهش .کروم موجود در فوالد آنرا در برابر خوردگي مقاوم نگه میدارد و وجود کربن برای سخت بودن فوالد الزامي است .اما اثرات مقاوم ک

 مي دهد . پس از ساخت وسايل آنها را در معرض گرما قرار داده و با روکش براق مثل نقره کادمیوم نیكل کروم مس آن را مي پوشانند تا زنگ

 نزده و پوسته پوسته نشود . جهت تشخیص وجود هر گونه نقص و ضايعه از انها عكسبرداری با اشعه يا فلوئوسكوپي مي کنند.

در مقايسه با فوالد برای ساخت وسايل میكروسرجری عالي مي باشد تیتانیوم غیر مغناطیس بوده و درمیدان مغناطیسي حرکت نمي  تيتانيوم

 کند .در مقايسه با فوالد سخت تر و محكمتر اما سبكتر است در مقابل خوردگي نیز مقاومتر مي باشد .

بدنیوم مي باشد . مقاومت ان در برابر خوردگي سبب شده که از آن در ساخت وسايل (آلیاژی از کیالت کرومیوم و مولی Vitalliumويتاليوم 

ديگر ارتوپدی و پروتز های صورت و چانه استفاده شود از ويتالیوم برای ساخت وسايلي که در بدن کاشته مي شود استفاده مي شود زيرا با فلزات 

 ) مثل فوالد ضد زنگ (در بدن واکنش نشان نمي دهد .

ازنده ل و ابزارهای جراحي قابلیت و توانايي دست جراح را افزايش مي دهد . معموال اسامي بسیاری از وسايل با توجه به نوع کارکرد و يا نام سوساي

 آن انتخاب شده و ممكن است در بیمارستانهای مختلف به اسامي مختلف نامیده شود 

ممكن مي باشد .  حداقل زمانو  حداقل آسيببا  مانور و جااندازی بافتها ديد بهتربرای  افزايش دادن توانايي جراحطراحي وسايل بر پايه  

امروزه وسايل جراحي بسیار ظريف برای ترمیم و برخي جراحي ها ) بای پس عروق کرونر ...( وجود دارد که جراحي را بدون نیاز به انسزيون 

بررسي بدن بدون جراحي باز را امكان پذير نموده است .طراحي وسايل پیشرفته به بزرگ قابل انجام ساخته اند . دوربین ها آندوسكوپ ها امكان 

طور معني داری بهبود بیمار را تسريع نموده و کاهش میزان تروما در حین جراحي و کاهش طول مدت بستری ترخیص زودتر را میسر ساخته 

نگهداری از اين وسايل مي باشد .يك فرد مسئول بايد موارد استفاده ، است . پیشرفت در ساخت وسايل نیازمند دانش زياد و افراد مسول برای 

ل عملكرد وسیله ، سازگاری با مواد پاك کننده و ضدعفوني کننده ها و روش های مختلف استريل را بداند. بطور کلي مي توان وسايلي که در عم

 های جراحي مورد استفاده قرار مي گیرند به دو دسته تقسیم نمود .

وسايل عمومي : وجود اين وسايل برای انجام اغلب عمل های جراحي ضروری است . و بر حسب نوع عمل از وسايل تخصصي آن عمل نیز استفاده  -2

خواهد شد .بعضي مواقع در بعضي عمل ها تنها از وسايل عمومي استفاده مي شود .مثل باز کردن آبسه خارج کردن کیست ، در آوردن تومور 

 رني آپاندکتومي .سطحي ترمیم ه

 مخصوص يك عمل خاص مي باشند .  وسايل تخصصصي : اين وسايل فقط  -1
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يجاد برای مثال در اعمال جراحي ارتوپدی از وسايل تخصصي استخوان ) ارتوپدی ( استفاده مي شود با توجه به اين مسئله که در شروع کار برای ا

 ده و دوخت ناحیه از وسايل عمومي استفاده خواهد شد .برش در ناحیه ؛ هموستاز و يا اتصال قسمتهای جدا ش

  

 آشنايي با وسايل جراحي :

   Cuttersبرش دهنده ها :ابزارهايي هستندکه برای بريدن و ايجاد شكاف در ناحیه بكار برده مي شوند .

  Scalpels & Scalpels Handlesالف (تیغه ها و دسته بیستوری ها 

  Knivesچاقوها  ب(

  Scissors    هاج( قیچي 

. ( در شكل های مختلف جهت مصارف گوناگون مورد استفاده قرار مي گیرند  Bladsتیغه های بیستوری ) :تیغه ها و دسته بیستوری ها  - 2

واست .تیغه ها در شماره های مختلف وجود دارند .انتخاب اندازه و نوع اين چاقوها بستگي به درخجنس آن ممكن است از استیل کربن باشد 

بر حسب اندازه تیغه ها ساخته شده اند و  جراح و سهولت استفاده از آن در محل عمل دارد . دسته بیستوری ها ) اسكالپل (معموالً از برنج ، 

مناسب ترين دسته برای اکثر اعمال جراحي  3بر روی آنها حك شده که دسته نمره  0يك تا   دارای اندازه و اشكال کمي متفاوت هستند . ازنمره

بصورت نازك و بلند ساخته شده و برای استفاده در جراحیهای عمیق مثل شكاف بر روی مجرای صفراوی  0است . دسته بیستوری شماره 

زريق ماده حاجب برای عكسبرداری و نیز تشخیص وجود گرفتگي يا سنگ مناسب است .) اين مجرا جهت عبور کاتتر از داخل آن و شستشو و ت

 شكاف داده مي شود ( . همچنین در جراحي عروق برای ايجاد برش روی رگها از چاقوهای ظريف استفاده مي شود . 

بر روی  1۴-13-11-12– 13مطابقت داشته و تیغه بیستوريهای  0و  3با دسته بیستوری شماره  25-2۴-21-22-23-9-۴تیغه های شماره  

جهت مصارف عمومي و  23است . تیغه شماره  13، و  25،  21،  22،  23قرار داده مي شوند . رايج ترين شماره ها  6و  ۴دسته بیستوری شماره 

عمدتا جهت نیشتر زدن و  22اکثر اعمال جراحي مناسب ترين است برای ايجاد برش از لبه برآمده تیغه نه نوگ ان بايد استفاده نمود.. تیغ شماره 

ايجاد شكاف کوچك و برش آبسه ها بكار مي رود که ابتدا نوك تیغه وارد آبسه مي شود .و با يك حرکت جارويي طوری که محل برش وسیع 

رد مثل ايجاد برش در مواقعي که موضع دارای انحنا و ساختمان لوله ای باشد مورد استفاده قرار مي گی 21گردد آن را خارج مي کنند . ؛ شماره 

برای ايجاد برش  25مورد استفاده قرار مي گیرند . تیغ بیستوری  برای برش بزرگ  11-12-13در مجاری سینوسي يا باز کردن فیستول ؛ شماره 

به نوك ان های کوچك و يا وقتي برش های منحني يا دقیق ضروری باشد مورد استفاده قرار مي گیرد .بخاطر اين که لبه بر آمده اين تیغه 

در قسمتهای سطحي ) کوتاه ( و در   نزديك تر است زاويه برش آن نسبت به پوست افزايش مي يابد . دسته بیستوری ها نیز با اندازهای مختلف

 قسمتهای عمیق تر اندازه بلند آن قابل استفاده مي باشد .

آوردن تیغ حتماً بايستي به کمك هموستات يا کلمپ صورت گیرد نحوه قرار دادن تیغه روی دسته بیستوری ) اسكالپل (؛ جا انداختن و در 

وقع هیچگاه با دست انجام نشود . انتهای پروکسیمال تیغ مايل بوده و گردن دسته اسكالپل نیز يك شیار يا لبه مايل دارد و بايستي جهت تیغ م

تیغه بوسیله پنس گرفته مي شود و   حكم شود . قسمت باال و کندجا انداختن به طوری باشد که ان دو با هم موازی و منطبق شوند . تا ثابت و م

به سپس داخل شیار بیستوری قرار مي گیرد. برای در اوردن تیغ انتهای پروکسیمال آن را با هموستات گرفته بلند کرده و ضمن اينكه آن را رو 

و برای نصب حتماًَ از پنس  ( به جلو برانید تا تیغ خارج گردد. پائین گرفته ايد ) تا به شخصي که احتماال روبروی شما ايستاده اسیبي نرسد 

 استفاده شود تا از پارگي دستكش و صدمه به دست جلوگیری شود 
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 اسكالپل:  نحوه به دست گرفتن

 که برای برش دادن برشهای طوالني استفاده مي شود . شبیه کارد غذا خوری

 را به اين روش به دست مي گیرند . 25دادن برش ظريف را مي دهد که بیشتر تیغ شماره  که امكان هدايت دقیق اسكالپل و شبیه قلم :

. در اين روش اسكالپل بین نرمه نوك انگشتان قرار مي گیرد و روش مناسبي برای برش بافتهای ظريف يا نواحي حساس  شبیه گرفتن کمان

 است . 

 

 

 روش برش دادن پوست . 

  محور برش عمود بر پوست باشد 

 . حتي االمكان اپیدرم و درم هر دو باهم با يك حرکت برش داده شوند 

 . در صورت امكان محل برش با مارکر مناسب نشانه گذاريو مشخص شود 

  . در موقع برش دادن ، دو طرف خط برش به کمك انگشتان سبابه و شست تحت کشش قرار گیرد 

 ر طولي خط برش موازی با خطوط کشش پوستي صورت گیرد . محو 

  برابر محور  3در موارد نیاز به برداشت قسمت کوچكي از پوست مثل خال بايستي ناحیه به صورت بیضي براداشته شود بطوريكه محور طولي ان

 Dog earفي در يك يا دو طرف برش پیش مي ايد ) عرضي اش باشد و هر دو انحنا قرينه باشد . در غیر اين صورت پس از بخیه زدن پوست اضا

  .) 

 وسايل وتجهيزات اتاق عمل 

 

http://ahmadlg.blogfa.com/post/18
http://ahmadlg.blogfa.com/post/18
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 پگهای گان و حوله

 
 

 
 چراغ سیالیتیك
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 کلمپ

 

 
 يك ست جنرال
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 يك ست کامل

 

 
 الیس از نوع کرو
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 مانیتورينگ مغز

 

 
 تجهیزات به کار رفته در عمل بای پس قلب
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 دارای نـخ و بدون نخ، تیز،کند،راست، نیمه خمیده، خمیده تاپرانواع سوزن هاي جراحي 

 .کـــاربـــرد ايـــن ســـوزن در پـــوســت،گــوارش، اعـصــاب، حـفــره دهــان، حلـق، تـانـدون،عـروق استسوزن هاي تيز
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 .بـسـیــار قــوی در جــراحــي زنــان و ارتـوپـدی استفاده مي شود سوزن تروكار

بـرای داخـل حفرات، اليه زير جلد، چربي، روده، معده، مجاری صفراوی و کبدی، حالب، آپانديس و اطراف عروق استفاده سوزن گرد يا خميده

 .مي شود

   انواع ديگر سوزن هاي جراحي

 هـای عـضـالت،اليـه فاسیا، چشم،) خمیده 5/3  خـمـیـــده )چـشـــم، مـیـكـروسـرجـری( ،4/1 :نــيــمــــه خــمــيــــده -1

 اوروژنیتال عروق، تاندون، پـوششي،

 خـمـیـده )مـجـاری صفراوی، گوارشي، تنفسي، ادراری تناسلي، حفرات بدن، پوست، چربي زير جلد  2/1 :خـمـيـده -2

 (وعـروق،دهـان،بـیـنـي، لگن،اوروژنیتال دوخت اولیهخـمـیـده )قـلـب 5/8 -3

 انواع پنس ها و لوازم جراحي

 

 . برای گرفتن احشای لوله ای شكل استفاده مي شوند :بابکوك 

    .برای گرفتن احشای نرم مانند چربي و زير جلدی استفاده مي شود :پنس آليس

   .مي گیردبرای گرفتن احشای سفت مورد استفاده قرار  :پنس كوخر

 .  برای گرفتن پوست مورد استفاده قرار مي گیرد :پنس هاي با دندانه

 .برای پرپ کردن بیمار مورد استفاده قرار مي گیرد :پنس كورد يا شستشو

 . در جراحي زنان برای گرفتن جسم رحم مورد استفاده قرار مي گیرد :تناكولوم

 .ها و شريان ها استفاده مي شود پنس رگ گیر است. برای گرفتن وريد :پنس هموستات

 .  برای کلمپ کردن روده بزرگ مورد استفاده قرار مي گیرد :كلمپ آليس

 .بـرای سـوراخ کـردن جمجمه مورد استفاده قرار مي گیرد :پــرفــوراتــور دسـتــي

 .برای باال آوردن استخوان شكسته مورد استفاده قرار مي گیرد :بنت

 .وجود دارد 0تا  1ه از شمار :دسته بيستوري

 .وجود دارد 11تا  23از شماره  :تيغه هاي جراحي

 .برای پالگ گذاری مورد استفاده قرار مي گیرد و در عمل های جراحي ارتوپدی کاربرد وسیعي دارد :الن يا استخوان گير
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 .داردمورد استفاده در عمل های عروق برای کلمپ کردن عروق بزرگ کاربرد بیشتری  :پـنـس ديـباكي

 .برای کلمپ کردن روده ها مورد استفاده قرار مي گیرد :كـلـمپ دنيس

 .گیرد مي قرار استفاده مورد بیني و حلق - گوش   در جراحي های اعصاب، :سر ساكشن فريزر

 مورد استفاده در عمل های کمر :اكارتور گلپي

 قــرار مــي گـیــرد بــه خـصـوص بـريـدن استخوان جمجمهبــرای بــريــدن اسـتـخـوان مـورد اسـتـفــاده  :اره ژيـگــي

 .در عمل های جراحي شكم مورد استفاده قرار مي گیرد :اكارتور كلي

 .بــرای بــريــدن صـفـحـات استخوان مورد استفاده قرار مي گیرد :پـنــس كــريـســون

   .برای بريدن استخوان های پهن مورد استفاده قرار مي گیرد :ليسن

 .گیرد در عمل های ارتوپدی برای بريدن اسـتـخـــوان هــای مـتــراکــم مــورد اسـتـفــاده قــرار مي :رونژور

 .برای ثابت نگه داشتن پالك در حین پالك گذاری مورد استفاده قرار مي گیرد :لومن

 مـورد استفـاده در آناستوموز روده :كـلـمــپ مــايـو رابسـون

 مخصوص جراحي های عروق :قيچي پاتس

 مورد استفاده در عمل های جراحي شكم به خصوص روده ها :سر ساكشن دوشي

 مورد استفاده در جراحي های شكم به خصوص در افراد چاق :اكارتور ديور يا پاشنه كش

 المینكتومي  -مورد استفاده در ديسك بین مهره ها  :اكارتور ريشه

 .ورد استفاده قرار مي گیردبرای بريدن سر استخوان م :استوتوم

 مورد استفاده در جراحي های فیستول آنورکتال :استيله

 .سر کالژ مورد استفاده قرار مي گیرد -در عمل های هسترواژينال  :اكارتور واژينال

 .در کورتاژ مورد استفاده قرار مي گیرد :بوژي

   .برای اندازه گیری فوندوس رحم به کار مي رود :هسترومتر

 .برای تراشیدن بافت استخواني در ارتوپدی يا رحم در حین عمل کورتاژ مورد استفاده قرار مي گیرد :كورت
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در شكل های مختلف جهت مصارف گوناگون مورد  (Blads)  تیغه ها و دسته بیستوری ها : تیغه های بیستوری تيغ ها و دسته بيستوري ها

ها در شماره های مختلف وجود دارند. انتخاب اندازه و نوع اين چاقوها  تیل کربن باشد . تیغهاستفاده قرار مي گیرند. جنس آن ممكن است از اس

   . بستگي به درخواست جراح و سهولت استفاده از آن در محل عمل دارد

   اسکالپل

 که شده حك ها آن روی بر 0 تا 2  نمره از .اندازه تیغه ها ساخته شده اند و دارای اندازه و اشكال کمي متفاوت هستند حسب بر معموال از برنج ،

به صورت نازك و بلند ساخته شده و برای استفاده  0برای اکثر اعمال جراحي است . دسته بیستوری شماره  دسته ترين مناسب 3 نمره ی دسته

های عمیق مثل شكاف بر روی مجرای صفراوی مناسب است )اين مجرا جهت عبور کاتتر از داخل آن و شستشو و تزريق ماده حاجب  در جراحي

در جراحي عروق برای ايجاد برش روی رگ ها از  همچنین سنگ شكاف داده مي شود.( برداری و نیز تشخیص وجود گرفتگي يا برای عكس

 .چاقوهای ظريف استفاده مي شود

 

 انواع مخاطرات در اتاقهای عمل : 

 

 . خطرات فیزيكي 2

 . خطرات شیمیائي 1

 . خطرات بیولوژيكي )عفوني ( 3

 رواني  -. خطرات رفتاری ۴

 

 

 خطرات فیزيكي  -الف  

 

 . اشعه 2

 . سروصدا 1

 . الكتريسیته 3

 . خطرات مكانیكي ۴

 

 

 خطرات شیمیائي  -ب  

 

 . التكس 2

 . گاز های هوشبر 1

 . پروتز های سیماني ارتوپدی 3

 . مواد شوينده وضدعفوني کننده ۴

 

 

 خطرات بیولوژيك )عفوني(  -ج  

 

 درصد موارد مربوط به  233مهمترين خطر برای پرسنل بهداشتي وبخصوص اتاق عمل محسوب مي شود. تقريبا 

 عفونت های ويروسي است. 

 



بیمارستان نقوی کتابچه توانمندی پرسنل اتاق عمل  

 

 

 . آنفلوانزا 2

R.S.V .2 

 هرپتیك ويتلو ) -هرپس زوستر -. هرپس ويروس)هرپس ساده3

(C.M.V ) 4ويروس سیتومگال . 

 . ويروس های هپاتیت 5

 . ويروس ايدز 6

 . ويروس های منتقله از راه بخار لیزر 0

 

 

  
 خطرات رفتاری ورواني  -د 

 

 مهمترين خطر اين اختالالت افزايش میزان خطا وحوادث ناشي از کار است. 

 

 . استرس 2

 . اضطراب 1

 . اختالالت خواب 3

 . خستگي مزمن ۴

 . سوء مصرف مواد و اعتیاد 5
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 خطرات فیزيكي 

 

 اشعه  2-

 

 

 انواع اشعه: 

 

 گاما(  -بتا -آلفا -يونیزان )ايكس •

 

 

 انرژی کافي برای ايجاد راديكالهای آزاد ومولكولهای يونیزه در بافتها را داراست.و برحسب شدت موجب تخريب يا 

 تغییرات کروموزومي وتومورال مي شود. 

 

 ماوراء بنفش (  -غیر يونیزان :)مادون قرمز •

 

 

 ثرات سوء آنها ناشي از تولید حرارت است. به دلیل انرژی کمتر ا

 

 اثرات اشعه: 

 

 aتخريب حرارتي .

 bانكوژن .

 cتراتوژن .

 dنقايص ژنتیكي دراز مدت .

 

 

 

 فلوروسكوپي وآنژيوگرافي مهمترين منشاء تماس با اشعه يونیزان و لیزر درماني مهمترين منشاء تماس با اشعه غیر 

 يونیزان است. 

 

 اشعه دارای اثرات سوماتیك وژنتیك است. 

 

 aاثرات تخريب سلولي .

 bاستخوان ( .-پوست  -تیروئید -کانسرها )لوکمي

 cکاتاراکت .

 dکاهش طول عمر .

 eموتاسیون ونقايص ژنتیكي در تقسیمات بعدی سلول .
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 -اپیتلیوم گوارش -در حال رشدمغز استخوان  -گنادهای جنسي -حساسترين سلولها بترتیب: سلولهای لنفوئید

 بافت همبند  -استخوان -سلولهای عصبي-پلوروپريتوئن -کلیه -کبد-اپیدرم

 

 نكات مهم :  

 

 جنین در ماه اول بسیار حساس است.  •

 آسیب های وارده الزاما در خود فرد ايجاد نمي شود وممكن است در نسلهای بعدی بروز کند.  •

 جمعي دارند. صدمات ناشي از اشعه حالت ت •

 هر میزان اشعه توانائي ايجاد آسیب را دارد بنابراين •Safe Doseمطلق وجود ندارد. 

 3،5حداکثر مقدار مجاز اشعه برای پرسنل اتاق عمل  • remاست. 

 مهمترين منشاء تماس شغلي پرسنل اتاق عمل تفرق اشعه است.  •

 شدت اشعه پخش شده ارتباط معكوس با توان دوم فاصله ازمنبع اشعه دارد بنابراين بهترين حفاظ رعايت  •

 فاصله فیزيكي است. 

 حداقل فاصله توصیه شده ايمن سه متر است.  •

 13شش متر فاصله فضای خالي معادل  •-5سانتیمتر آجر فشرده ويا  15میلیمترسرب است. / 1

 رعايت فاصله فیزيكي نباشد پوشیدن محافظ ضروری است.  در مواردی که امكان •

 استفاده ازابزارهای مانیتورينگ میزان دريافت اشعه ضروری است.  •

 

 

U ماوراء بنفش (  -مادون قرمز -اشعه غیر يونیزان )لیزر 

 

 نكات مهم :  

 

 صدمات چشمي مهمترين خطر درتماس با لیزر است.  •

 کاتاراکت  -تخريب عصب اپتیك -ماکوالتخريب -سوختگي قرنیه ورتین •

 مهمترين راه پیشگیری استفاده از عینك مخصوص است.  •

 هرنوع عینك در مقابل نوع خاصي از اشعه محافظت مي کند.  •

 شدت اشعه در فواصل معمول اتاق عمل کاهش نمي يابد وهمه پرسنل محیط بايد از عینك استفاده کنند.  •

 عالوه بر مشكالت تنفسي حاصل از استنشاق ذرات احتمال انتقال برخي تومورها)پاپیلوما(نیز وجود دارد.  •

 راه پیشگیری استفاده از ساکشن در محل عمل ومیكروفیلتر تنفسي است  •

 

 

  
 الكتريسته  1-

 

 اثرات مخرب الكتريسته در بافتهای بدن 

 

 . الكترولیز 2

 . گرما )سوختگي ( 1

 . تحريك سلول های تحريك پذير 3

 . شوك الكتريكي ۴
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 (Noise)-3 سروصدا 

 

 

 Noiseصدای ناخواسته، استرس زا ومضر : 

 

 آلودگي صوتي را از نظر شدت صدا ومدت زمان تماس ارزيابي مي کنند.  •

 93حداکثر مقدار بي خطر صدا  •dbساعت در روز است.  5برای 

 5با افزوده شدن  •dbمدت زمان بي خطر نصف مي شود. 
 

 

 اثرات سطوح مختلف سروصدا:  

 

 حداقل سروصدا.کاهش توانائي وکیفیت عملكرد  •

 سروصدای متوسط: .تحريك پذيری واضطراب وافزايش فشار خون وضربان قلب  •

 سروصدای زياد: .کاهش شنوائي  •

 

 

 اثرات سوء سروصدا روی عملكرد فیزيولوژيك 

 

 آدرنال  -شدن محور هیپوفیزاثرات اندوکرين : فعال  •

 کاهش خونرساني جفت  -افزايش فشارخون-اثرات قلبي عروقي : انقباض عروقي •

 کاهش شنوائي  -عدم افتراق کامل صداها -اثرات شنوائي: وزوز گوش •

 کاهش تمرکزوافزايش خطاها  -تحريك پذيری–اثرروی خواب وعملكرد مغزی :انواع اختالالت خواب  •

 

 

 خطرات شیمیائي: 

 

 متیل متاکريلیت )ماده اصلي پروتزهای سیماني ارتوپدی(  2-

 

 

 233در زمان آماده سازی غلظت آن تا ppmباال مي رود. ودر اتاق های بدون تهويه تا چند ساعت باقي مي ماند. 

 

 233حداکثرمقدار مجاز آن ppm ۴برای -ساعت است.  5

 

 اثرات: 

 

 مشكالت کبدی به صورت تجمع در  -مشكالت ادراری تناسلي -مشكالت پوستي  -مشكالت تنفسي -مشكالت عصبي 

 آنزيم ها والقاء موتاژنیسیته 

 

 (latex Sensitivity):-2 التكس 
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 انواع حساسیت : 

 

  (T.cell mediated  الف)- افزايش حساسیت تیپ چهار 

 

 درصد موارد را شامل شده وبصورت درماتیت و رينیت بروز میكند.  53

 

 (reaction IgE mediated anaphylactic ب )- افزايش حساسیت تیپ يك 

 

 درصد موارد را شامل شده واز کهیر لوکالیزه تا آنافیالکسي کشنده متغیر است.  13

 

  
 

 مواد شوينده وضد عفوني کننده :  3-

 

 

 

 اثرات: 

 

 مشكالت تنفسي  -مشكالت چشمي -اع درماتیت انو

 

 گاز های هوشبر  ۴-

 

 

 عوامل موثر دراثرات سوء هوشبرها روی سالمتي: 

 

  -وجود بیماريهای زمینه ای -غلظت هوشبر  -نوع تماس  -مدت زمان تماس  -تهويه اتاق عمل 

 تماس با اشعه  -عفونت ها  -استرس  -سیگار  -سوء تغذيه 

 

 با گازهای هوشبر:  انواع مسمومیت

 

 خوني(  –کلیوی  –مسمومیت حاد ) کبدی  •

 مسمومیت مزمن  •

 

 

 انواع اختالالت ناشي از اثرات دراز مدت هوشبرها : 

 

 اختالالت تولید مثل  2-

 

 کاهش تمايالت جنسي کاهش باروری 

 

 افزايش دختر زائي افزايش سقط 
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 زايمان زودرس کاهش وزن نوزاد 

 

 مرده زائي ناهنجاريهای مادرزادی 

 

 افزايش مورتالیته نوزادی کاهش يادگیری تا هفت سالگي 

 

 هرني( -ارولوژيك)هیپوسپاد -خالهای بزرگ ( قلبي عروقي -ناهنجاريهای شايع:آنومالي های پوستي)همانژيوما

 عصبي -دفرمیتي قفسه سینه(-اسكلتي)دررفتگي مادر زادی لگن

 

 سرطان ها  1-

 

 اگرچه مقدارتغییرات ناچیز است اما در علم ژنتیك مهم است. نكته:

 

 بدخیمي های سیستم لنفوئید ورتیكولواندوتلیال بخصوص در پرسنل مرد  

 

 بدخیمي های سرويكس ورحم وسینه در زنان شاغل 

 

 اختالالت کبدی :  3- 

 

 

 کانسر کبد  -تغییر توانائي دفع سموم -القاء آنزيمي کبد -افزايش آنزيم های کبدی

 

 هپاتیت  –اشعه  -سیگار -عوامل تشديد کننده: سوء تغذيه

 

 اختالالت خوني  ۴-

 

 

 آنمي مگالوبالستیك  -لكوپني 

 

 مكانیسم: 

 

 اختالالت نورولوژيك  5- 

 

 

Sub acute Combined Spinal cord Degeneration 

 

 B 21با ويتامین N2O مكانیسم :تداخل بیوشیمیائي 

 

 عالئم :  

 

 مور مور در اندام ها بخصوص اندام فوقاني  –احساس سوزن سوزن  –حسي :پارستزی  

 

 کلونوس  -پرش های عضالني -حرکتي: ضعف اندامها
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 دپرسیون  -عدم ثبات عاطفي -اختالل ذهني–خواب آلودگي  –آپاتي  –مغزی : تحريك پذيری  

 

 آتروفي اپتیك  –چشمي:اسكوتوم 

 

 اختالالت سالمت عمومي و رواني  6-

 

 کاهش Well being-اختالل در مهارت های ذهني وشناختي  

 

 تهوع بدون دلیل  -دپرسیون  -اضطراب  –تحريك پذيری  –سردرد 

 

 کاهش تمرکز  -خستگي مزمن وماللت

 

  
 ني خطرات عفو

 

 مهمترين خطر برای پرسنل بهداشتي وبخصوص اتاق عمل محسوب مي شود.  •

 درصد موارد مربوط به عفونت های ويروسي است.  233تقريبا  •

B -1 هپاتیت 

 

 

 داليل اهمیت: 

 

 . وجود ناقلین بدون عالمت 2

 . اجتناب از بیماران وکنترل دوره ای پرسنل 1

 . ماندگاری طوالني ويروس در محیط 3

 . عفونت زائي باال ۴

 . عوارض دراز مدت 5

 .. عدم وجود درمان 

 

 

 نكته مهم:واکسیناسیون محافظت نسبتا کاملي ايجاد مي کند. 

 

 برابر جمعیت عادی است.  23برابر ودر پرسنل اتاق عمل  ۴ريسك ابتال به هپاتیت در پرسنل بهداشتي  •

 مهمترين راه انتقال • Needle Sticksاست. 

 ريسك انتقال پس از •Needle Sticksدر هپاتیت  Bدرصد ودر هپاتیت ،  C 30درصد است. ،  3

 مهمترين زمان نیدل استیك هنگام سرپوش گذاری سوزن است.  •

 ريسك انتقال با تزريقات عمیق بیشتر است.  •

 ريسك انتقال با سوزن های توخالي بیشتر است.  •

 بیماران رواني -دريافت محصوالت خوني-رفتارهای پر خطر -معتادان تزريقي -ماران پرخطر : زندانيبی •

 افراد بي خانمان -مزمن
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 ايدز  1- 

 

 اهمیت: 

 

 . دوره بدون عالمت دارد . 2

 . ايمونیزاسیون ندارد . 1

 . درمان ندارد . 3

 . پیشگیری مهمترين سالح است . ۴

 . ويروس ضعیفي است ودرمحیط به سرعت از بین مي رود . 5

 3. ريسك عفونت زائي کم است.)6درصد( / 3
 

 

 کنترل پس از تماس: 

 

 پاکسازی محل آلوده  •

 انجام تست سرولوژی  •

 در صورت منفي بودن تكرارشش هفته بعد  •

 تكرار بعدی در ماه های سوم ، ششم ، دوازدهم  •

 درصورت مثبت شدن تجويز داروهای ضد ويروسي وجلوگیری از انتقال به ديگران  •

 

  
 رواني  -اختالالت رفتاری  

 

 رواني  -عوامل موثر در بروز اختالالت رفتاری

 

 . محیط نامناسب فیزيكي 2

 . روابط نادرست ونامشخص مديريت با پرسنل 1

 . عدم وجود روانشناس جهت مشاوره 3

 ی افراد بدون توجه به ظرفیت رواني وجسماني . به کار گیر۴

 . عدم تناسب کار با درآمد 5

 . آمادگي ناکافي برای کار در محیط خاص 6

 . بي نظمي در محیط کار 0

 . عدم رعايت عدالت در تقسیم کار وعدم تمايز خوب از بد 5

 . عدم رعايت حداکثر ساعت کاری 9

 . انجام کار با حداکثر زحمت واسترس 23

 . عدم وجود تنوع در محیط کار 22

 . عدم رعايت زمانهای استراحت وصرف غذا 21

 . عدم استفاده بهینه از مرخصي ساالنه 23
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 شرايط ساختماني : 

 

 منطقه مشخص تقسیم میشود :  ۴اتاق عمل به 

 منطقه حفاظت شده يا خارجي :  2-

 منطقه ورودی بیماران،کارکنان،وسايل و ملزومات 

 داخلي يا تمییز)دارای خط زرد(  منطقه 1-

 بیماران،کارکنان،وسايل و ملزومات تحت کنترل قرار میگیرند 

 از لباس خاص اتاق عمل استفاده میشود 

 منطقه استريل)دارای خط قرمز(  3-

 شامل اتاقهای عمل 

 منطقه دفع يا کثیف :  ۴-

 مواد زايد و ملحفه های کثیف در اين منطقه قرار میگیرند. 

 

  
 

 اتاق های عمل ضمن دارا بودن شرايط بهداشتي ساير اتاق ها بايستي دارای شرايط ويژه به شرح ذيل باشد: 

 

 کف : در کلیه قسمت های اتاق عمل بايد سالم ، بدون درز و شكاف و جنس آن به گونه ای باشد که ذرات از 

 بوده و محل اتصال کف به ديوار بدون  آن جدا و در فضا پخش نگردد و نیزغیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو

 زاويه باشد. )کف اتاق های عمل بايد با کفپوش فاقد خلل و فرج پوشیده شود (. 

 

 ديوار ها : تا سقف کاشي کاری به رنگ کامالً روشن بوده ، سالم و بدون درز و شكاف و ترك خوردگي و مقاوم 

 به مواد ضدعفوني کننده و پاك کننده باشد. 

 

 سقف : سالم ، بدون درز و شكاف و ترك خوردگي و به رنگ روشن و قابل شستشو باشد . 

 

 کلید و پريزهای برق ضد جرقه و دارای اتصال زمیني باشد . 

 

 توالت و دستشويي با شرايط بهداشتي ، به تعداد کافي در مجموعه اتاق های عمل قبل از اتاق رختكن  •
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 د. و خط قرمز در نظر گرفته شو

 

 قفسه های لباس اتاق عمل بايستي دارای شرايط بهداشتي بوده و برای کل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد.  •

 1۴تا  13درصد و دمای خشك بین  63تا  53هوا بطور مرتب با روش مناسب تهويه و رطوبت نسبي آن بین  •

 درجه سانتیگراد باشد. 

 ا ضمن برخورداری از شرايط بهداشتي و رعايت محل رختكن جراح و کادر پرستاری و تكنسین ه •

 

 

 موازين انطباق بايد دارای کمد لباس انفرادی و دوش نیز باشد. 

 

 وجود اتاق استريلیزاسیون با دستگاه استريل کننده و با قفسه های مورد لزوم جهت نگهداری وسايل  •

 

 

 بخش استريلیزاسیون مرکزی الزامي است . 

 

 تمیز کننده و تجهیزات مكانیكي نظافت و مواد پاك کننده و ضدعفوني کننده  جهت نگهداری وسايل •

 

 

 بايستي اتاق مخصوص با شرايط بهداشتي در نظر گرفته شود. 

 

تبصره : وجود يك محل شستشوی مجهز به سیستم آب گرم و سرد و تسهیالتي برای تمیز کردن و ضدعفوني کردن چكمه ها ، کفش 

 ها و 

 تي ها الزامي است. 

 

 اتاق استراحت کادر اتاق عمل بايستي در قسمت رختكن های محوطه اتاق عمل مستقر گردد .  •

 کلیه قسمت های محوطه اتاق های عمل بايستي دارای کپسول ضد حريق بوده و در محل مناسب نصب  •

 شود . 

 اين فشار مانع از جريان يافتن هوای  فشار هوای داخل اتاق عمل نسبت به محیط خارج بايد مثبت باشد) •

 قسمتهای نیمه تمیز به داخل اطاق عمل و راه يافتن آلودگي به درون آن مي شود (. 

 فیلترهای مخصوص جداسازی گردوغبار هوا ) فیلترهای کیسه ای ( و همچنین فیلترهای جذب کننده  •

 باکتری ) فیلترهای هپا ( بايد ماهیانه چك شود. 

 اده از بخاری و کولر گازی عدم استف •
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 مقررات ورود به اتاق عمل: 

 پوشیدن لباس مخصوص اتاق عمل که بايستي برنگ سبز بوده ، گشاد يا تنگ نباشد مرتب و تمیز بوده و در  2-

 صورت آلوده شدن بالفاصله تعويض گردد. 

 ورود تلفن همراه به داخل محوطه استريل اتاق عمل ممنوع است.  1-

 ورودافراد غیر شاغل در اتاق عمل بايستي با کسب اجازه از مسئول اين بخش باشد.  3-

 خارج کردن تمام زيور آالت ) حلقه ، انگشتر و ساعت ( بايد قبل از ورود به منطقه نیمه محدود خارج گردد.  ۴-

 موها را بپوشاند بطوريكه از بیرون آمدن موها جلوگیری کند. "بايد کامال کاله و مقنعه 5-

 لباس اتاق عمل بايد سبز رنگ از نوع بدون الكتريسیته و گشاد يا تنگ نباشد و بايد با پوششي مناسب و  6-

 و نصب اتیكت شناسايي حضور يابند در صورت آلوده شدن لباس بالفاصله تعويض گردد.  –مرتب و تمیز 

 بدون صدا قابل شستشو باشد . در صورت استفاده از دمپايي جلو  –کفش آنتي استاتیك ، راحت و تمیز  0-

 بسته و چكمه دهان گشاد استفاده گردد. 

 ماسك بايد در قسمت نیمه محدود اتاق عمل پوشیده استفاده شود و طوری باشد که بتواند دهان و بیني  5-

 ياد سفت يا شل باشد . ماسك را بايد بعد از هر دو يا سه عمل جراحي تعويض را بپوشاند . گره ماسك نبايد ز

 شود. 

 تبصره : 

 ساعت تعويض مي گردد.  1ساعت و پارچه ای هر  3ماسكهای فیلتر دار حداکثر 

 مقررات حضور در اتاق عمل بعنوان ناظر: عالوه بر رعايت مقررات ورود بايستي به نكات زير توجه شود : 

 در صورتي که در منطقه استريل اتاق عمل وارد شده و به عنوان ناظر حضور مي يابید بايستي طوری بايستید  2-

 که در تماس با افراد استريل ) افرادی که دارای گان و دستكش استريل هستند ( نباشد . حرکت و جابجايي 

 بايستي ازپشت افراد تیم جراحي صورت گیرد. 

 به هر اتاق را بايستي به مسئول اتاق عمل اطالع دهید. ورود و خروج خود  1-
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 مقررات حضور در اتاق عمل )عضوی از تیم جراحي : رزيدنت ، تكنسین ، دانشجو ، ... (  

 

 عالوه بر رعايت مقررات ورود به اتاق عمل به نكات زير توجه فرمايید : 

 مل به روش طبي و جراحي بشويید. دستهای خود را طبق استاندارد موجود در اتاق ع 2-

 

  
 پس از شست وشوی کامل بايستي با رعايت احتیاط کامل همانطور که دستها را به سمت باال و دور از هم  1-

 نگه داشته ايد به اتاق خود وارد شده و با کمك پرسنل سیر کوالر، با استفاده از شان يا حوله استريل دستها را 

 خشك کنید . 

 پرسنل سیر کوالر و بر اساس دستور العمل پوشیدن گان و دستكش ، آنها را بپوشید. با کمك  3-

 پس از پوشیدن گان و دستكش فقط مجاز به تماس با قسمتهای استريل مي باشید و در صورت هر نوع  ۴-

 ید. تماس با سطوح خارجي ستها و پكها ، پايین ترالي ها ، ...بايستي لباس و دستكش خود را تعويض نماي

 در صورت نیاز به جابجايي پرسنل استريل ، جابجايي بايستي پشت به پشت و در حالیكه دستها رو به باال و  5-

 دور از هم مي باشد ، صورت گیرد. 

 کلیه وسايلي که تحويل مي گیريد با رعايت نكات استريل استفاده کرده و تحويل دهید.  6-

 وسیله های نوك تیز فقط با پنس جابجا کنید و بطور مستقیم با دست برنداريد.  0-

 در طي عمل از تماس با قسمتهای پايین تر از کمر گان و سطوح کناری و خارجي ترالي ها خودداری نمايید.در  5-

 صورت تماس بايستي دستكش و گان تعويض شود. 

 رج کرده و داخل سطل مخصوص انداخته ، سپس ماسك و گان را پس از اتمام عمل ، گان را با دستكش خا 9-

 خارج نمايید و دستها را بشويید. 
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 آشنايي با فرايند ضد عفوني و استريلیزاسیون: 

 

sterilization استريلیزاسیون: 

 

 فرآيندی است که طي آن کلیه میكروارگانیسم ها وحتي اسپور آنها نیز نابود مي شود 

 

disinfection ضدعفوني: 

 

 فرآيندی که طي آن رشد میكروارگانیسمهای بیماريزا روی اشیاء بیجان مهار يا متوقف مي شود و خطر عفونت از بین  

 مي رود به اندازه استريلیزاسیون قابل اعتماد نیست!! 

 

 سطوح ضد عفوني : 

 

 ضد عفوني سطح باال: کلیه باکتريها،ويروسها و قارچها ازبین میرود . برخي مواد حتي قادرند اسپور را نیز نابود کنند 

 اما نبايد با استريلیزاسیون اشتباه شود 

 

 سطح متوسط: اکثر باکتريها و ويروس و قارچها ازبین مي رود)اسپور و باکتری سل نابود نمي شود(  

 

 ر باکتريها و قارچها نابود میشوند )برخي ويروسها ازبین نمي روند( سطح پايین: اکث 

 

  
 

 و سايل اتاق عمل و سطوح ضد عفوني: 

 

 وسايل اساسي)ورود به خون و بافت( بايد استريل شوند  •

 وسايل نیمه اساسي)ورود به مجاری مخاطي( ضد عفوني سطح باال  •

 طح باال يا متوسط وسايل غیر اساسي)تماس با پوست( ضد عفوني س •

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



بیمارستان نقوی کتابچه توانمندی پرسنل اتاق عمل  

 

 

 روشهای ضدعفوني)تكنیكهای آسپتیك( 

 

 به روشهايي گفته مي شود که توسط آنها از آلودگي میكروبي در محیط جراحي پیشگیری مي شود 

 

 رعايت تكنیك آسپتیك يكي از وظايف مهم پرسنل اتاق عمل در جهت حفظ ايمني بیمار است. 

 

 برخي از تكنیكهای آسپتیك 

 

 اسكراب کردن دست:  2-

 

 

 جراح و دستیاران دست و بازوها را با ماده ضدعفوني کننده بشويند  

 

 پرب کردن بیمار  1-

 

 

 شستشو و ضدعفوني کردن محل عمل 

 

 اصول اساسي تكنیك آسپتیك 

 

 هر سطح استريل فقط مي تواند سطح استريل ديگری را لمس کند و برخورد سطح غیر استريل به هرقسمت از  

 سطح استريل باعث )آن (شدن تمام سطح مي شود 

 

 يك شخص استريل فقط مجاز به لمس شي يا سطح ، استريل است  •

 فقط قسمت جلو و از گردن تا سطح عمل گان، استريل محسوب مي شود  •

 5دستكشها و آستینها : از •cmاالی آرنج تا نوك انگشتان ب

 فقط سطح رويي شانهای استريل، استريل محسوب مي شود  •

 33فرد غیر استريل بايدحداقل  •-cm50از سطح استريل فاصله داشته باشد. 

 هرگونه پارگي،سوراخ،خیس بودن يا شك در استريلیتي به منزله آنستريل بودن است .  •

(min•  25فاصله زمان بازکردن وسايل استريل تا شروع عمل جراحي بايد کم باشد)حداکثر 
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 دستورالعمل نظافت اتاق عمل: 

 

 قبل از شروع اولین عمل :  

 

 . گردگیری مرطوب سطوح يك ساعت قبل از عمل 2

 . تهیه لوازم مورد نیاز و خودداری از رفت و آمد اضافي 1

 

 

 مل جراحي : در حین ع 

 

 . حداقل صحبت، رفت و آمد و حرکت اضافي 2

 . عدم رفت و آمد پرسنل ساير اتاق ها به اتاق عمل 1

 

 

 پس از اتمام جراحي :  

 

 . جمع آوری پوشش های روی بیمار با تا زدن لبه های آن روی يكديگر 2

 . اجتناب از گذاشتن آنها در کیسه پالستیكي يا انداختن روی زمین 1

 . قراردادن قسمت های آلوده گان ها و دستكش به طرف داخل 3

 . بازکردن تمام کلمپ ها و قراردادن تمام وسايل در ظرف مخصوص شستشو قبل از خارج کردن دستكش ۴

 توسط اسكراب 

 . جمع آوری کلیه وسايل، ظروف، لوله ها و محلول ها روی ترالي و خروج آنها از اتاق عمل 5

 . قراردادن سوزن ها و تیغ ها روی صفحه های مغناطیسي يكبار مصرف 6

 . قراردادن اسپانج ها و وسايل مصرف شده در کیسه پسماند يكبار مصرف 0

 

 

 پس از انتقال بیمار از اتاق عمل:  

 

 . برداشتن شیشه ساکشن و خالي کردن آن در محل مخصوص 2

 و ترالي لوازم آلوده و مصرف شده . بیرون بردن لباس ها، کیسه های پسماند 1

 . شستن کف اتاق عمل 3

 

 

 در پايان کلیه اعمال جراحي:  

 

 . گردگیری سطوح صاف با پارچه آغشته به محلول ضدعفوني کننده. 2

 . توجه خاص به گردگیری چراغ ها. 1
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 . ضدعفوني دستگاه بیهوشي و لوازم ضمیمه آن. 3

 . شستن سینك های اسكراب، جمع آوری و ضدعفوني برس ها، شیرهای آب و ظروف حاوی مواد ضدعفوني ۴

 کننده دست ها 

 . شستن کف با محلول های ضدعفوني کننده )توجه: نبايد به صورت اليه روی کف باقي بماند( 5

 . خالي کردن سطل های شستشو بالفاصله 6

 تي مخصوص نظافت اتاق عمل و در صورت عدم امكان چنین کاری . تعويض، شستشو و استريل کردن سر 0

 قرار دادن آن در محلول ضد عفوني کننده 

 . شستن ديوارها هر روز پس از عمل های جراحي و توجه ويژه به گوشه و کناره های ديوار 5
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 دستورالعمل پك کردن ) پیچیدن ( کلیه وسائل جهت استريل شدن:  

 

  
 کلیه وسايل آماده شده و پوششهای کاغذی و پارچه ای از نظر سالمت و پاره نبودن کنترل مي شود.  2-

 کاغذ يا شان به صورت لوزی در مقابل فرد پهن شده و وسیله در مراکز آن قرار داده مي شود.  1-

 پايین نزديك به خود به سمت مرکز تا مي شود. ابتدا گوشه  3-

 صاف شوند و  "بعد از مرحله سوم ، گوشه های طرفي به سمت مرکز تا مي شود به نحوی که گوشه ها کامال ۴-

 زياد شل يا سفت و چروك نباشند. 

 ود که نوك انتهايي در انتها لبه مقابل به سمت مقابل آورده و در تايي که بوجودآمده به نحوی قرار داده مي ش 5-

 آن بیرون بماند . اين حالت باعث مي شود که موقع باز کردن ست استفاده از لبه آزاد مانع از غیر استريل شدن اليه 

 های داخلي شود. 

 در انتها روی ست يا بسته اتوکالو در محل تا خوردگي ثابت مي شود.  6-

 روی چسب مشخصات ست يا بسته ، تاريخ انقضای استريل و نام يا کد فرد پك کننده نوشته مي شود.  0-

 تبصره : 

 داخل تمام ستها ، تست انديكاتور جهت کنترل عملكرد اتوکالو قرار داده مي شود 

 

  
 

 دستورالعمل استريل کردن وسائل در اتوکالو 

 

  
 قبل از گذاشتن وسائل اتوکالو از نظر سالمت کنترل مي شود.  2-

 بسته به نوع اتو کالو استفاده شده ) اتوکالو با فشار بخار يا دارای خالء ( کنترل کارکرد را انجام مي دهند. 

 بسته های آماده شده به ترتیب وزن از زير تا باال داخل طبقات چیده مي شود.  1-

 شده و با تنظیم درجه های فشار و حرارت و زمان ، استريلیزاسیون شروع مي شود.  در اتوکالو بسته 3-

 پس از اتمام زمان و سیكل استريلیزاسیون با اطمینان از خروج بخار در اتوکالو باز مي شود.  ۴-

 وسايل بدون اينكه با دست تماس پیدا کند با همان بسكت روی يك سطح تمیز توری جهت خشك شدن کامل  5-

 قرار داده مي شود. 

 پس از اطمینان از خشك شدن وسائل آنها در انبار وسائل چیده شده يا تحويل اتاق عمل مي شود.  6-

 تبصره: 

 وسائل را نبايستي با پنكه خشك کرد چون احتمال آلودگي وجود دارد.  2-

 باز داخل اتوکالو قرار بگیرد. برای استريل کردن محلولها بايستي دو سوم ظرف پر شده و شیشه محلول با در  1-

 از تمام جهات در آن  "وسائل نبايستي روی هم قرار بگیرد ، بلكه بايستي کنار هم به نحوی باشد که بخار کامال 3-

 نفوذ کند وسائل بايستي به تناسب حجم در بسكتها چیده شود . 
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 CSR دستورالعمل اماده سازی وسائل جراحي جهت ارسال به 

 

  
 کنترل و شمارش مي  "از خاتمه جراحي و خروج بیمار از اتاق ، کلیه لوازم توسط پرسنل اسكراپ مجددا پس -.

 شود. 

 ست ها و لوازم جراحي از خون ترشحات پاك مي شود.  1-

سوزن هابیستوری ها که حین عمل داخل گالیپات گذاشته مي شود با کمك پنس درشود.هرگز  safty box -3انداخته مي 

 اين وسايل نبايد با دست جابجا شود. 

 کلیه ست ها با شناسنامه آن تطبیق داده و تحويل مسئول اتاق و اشینگ مي شود.  ۴-

 در صورتي که وسايل داخل اتاق عمل شسته و پاك مي شوند بايستي : 

 ايل هر ست را به طور جداگانه با استفاده از آب سرد ابتدا شسته و از بقايای خون و ترشحات پاك کنید. وس 2-

 پاك کنید.  "پنس های دنداه دار و وسايل دارای حفره و خمیدگي دندانه را بايستي با برس کامال 1-

 تخلیه کنید.  "داخل لوله ها را با استفاده از سرنگ و آب سرد کامال 3-

 وسائل را شستشو و سپس آب کشي کنید.  "با استفاده از مواد شوينده و برس و آب گرم کامال ۴-

 پس از آب کشي وسائل را در محلول ضد عفوني کننده ی استاندارد به مدت دستور داده شده توسط سازنده  5-

 بیاندازيد. 

 پك مي شود. پس از خروج از محلول ، مجدد وسائل آب کشي شده و پس از خشك کردن  6-

 روی پك بايستي با چسب اتوکالو بسته شده و نوع ست ، نام يا کد پك کننده ،تاريخ استريل و تاريخ انقضای  0-

 استريل زده شود. 

 تبصره : 

 ...که  6و  ۴جهت اطمینان يافتن از استريل شدن کامل وسائل تست های مخصوص وجود دارد )تست کالس  2-

 بايستي داخل ست قرار داده شود. 

 وسائل ظريف بايستي با احتیاط کامل شسته و خشك شده وطبق دستور کارخانه سازنده استريل شوند.  1-
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 دستوالعمل باز کردن پك و وسائل استريل  

 

  
 پك ها از نظر مشخصات ثبت شده روی آن کنترل مي شود اين مشخصات شامل :  2-

 تاريخ استريل ، تاريخ انقضاء ، نوع پك ، نام يا کد شخص استريل کننده مي باشد. 

 سالمت بسته بندی از نظر خشك بودن ، عدم فرسودگي و سوراخ شدگي و نحوه صحیح بسته بندی کنترل مي  1-

 شود. 

 قبل از گذاشتن بسته روی میز ، محل از نظر تمیزی و خشكي کنترل مي شود  3-

 ر چسب به طور کامل از بسته جدا مي شود. نوار دو 5-

 وسائل پك با شناسنامه داخل پك کنترل مي شود.  6-

 تست انديكاتور داخل پك کنترل مي شود .  0-

 اليه های باز شده طوری در دست نگه داشته مي شود که با سطوح غیر استريل برخورد نكند.  5-

 وح داخلي پك روش اسپتیك رعايت مي شود. در تمام مراحل ، جهت جلوگیری از تماس با سط 9-

 وجود هر گونه نقص در پك بالفاصله به مسئول اتاق عمل اطالع داده مي شود.  23-

 تبصره : 

 در صورت عدم تغییر رنگ انديكاتور داخلي ، پك نبايد استفاده شود. 

 

 

 :UV نكات قابل توجه در بكار گیری اشعه 

 سطح اجسام و در تماس مستقیم با پرتو قرار گرفته اند به اين پرتو حساسند . ( فقط میكروارگانیسم هايي که در 2

 ( استفاده از تايمر و يا يادداشت زمان مصرف کنترل زمان و کارکرد المپ 1

 ( به طور دوره ای سطح المپ با الكل تمیز شود 3

 ئي اثر باکتری کشي کاهش مي يابد ( در موقع استفاده المپ، پنجره و شیشه ها پوشیده و تاريك شود. در نور مر۴

 ( در صورت تماس مستقیم افراد لباس های محافظ و عینك استفاده نمايند 5

 ( بهتر است کلید قطع و وصل اشعه خارج از اتاق نصب شود 6

 بار از اشعه استفاده گردد )مدت زمان الزم در هر نوبت  3الي  1( با توجه به تعداد مراجعه کنندگان بايد هر هفته 0

 دقیقه مي باشد(  13استفاده از اشعه 

 ( قبل از روشن کردن چراغ، اتاق را کامال شستشو دهید 5

 به آن مي تابد ضد عفوني مي کند لذا باستي به فواصل ( با توجه به اينكه چراغ اولتراويوله فقط قمستي از اتاق را که 9

 زماني، چراغ را در تمامي قسمتهای اتاق قرار دهید 

 ( قبل از روشن کردن چراغ، هواکش را خاموش نموده، درب اتاق را بسته و درزهای درب را با چسب بپوشانید 23

 باز باشد  ( درب کلیه کمدها، قفسه های شیشه ای و وسايل موجود در اتاق،22
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 ساير نكات بهداشتي که بايد رعايت شوند: 

 

 مسئول اتاق عمل بايد به منظور حفظ ونگاهداری شرايط مطلوب بهداشتي در بخش قوانین و مقررات  2-

 بهداشت محیط را به طور کامل اجرا نمايد. 

 بخش اتاق عمل بايد طوری تجهیز ومبلمان شودکه محل راحتي وآسايش بیماران وکارکنان باشد.  1-

 لوکس (  333روشنايي به اندازه کافي در بخش اتاق عمل باشد) حداقل روشنايي الزم در فضاهای عمومي  3-

 جه سانتیگراد حفظ شود. در 11تا  25سیستم گرمايشي بايد به شكلي استقراريابد که دمای آن دربخش بین  ۴-

 درب و ديوار فاقد خلل وفرج ، صاف و دارای رنگ مناسب باشد.  5-

 سطل زباله به تعداد کافي ودرب دار باحجم مناسب جهت جمع آوری زباله موجود باشد.  6-

 ستها را در اتاق عمل بايد پرسنل قبل از وارد شدن به اتاقهای عمل دوش گرفته ، البسه تمیز به تن کرده ود 0-

 ضدعوني نمايند. 

 اتاق عمل به دو منطقه تمیز ونیمه تمیز تقسیم شده است که پرسنل بايداحتیاطات الزم ازجمله پوشش و  5-

 دمپايي با رنگ مناسب را در اين محلها رعايت نمايند. 

 وسايل وامكانات الزم برای نظافت و تمیزکردن لوازم واثاثیه بخش :  9-

 

 

 تي با رنگهای مشخص) آبي ، زرد و سبز(  -

 

 جرم بر  -پودر ) رخشا (  -دستمال تنظیف  -

 

 وسايل حفاظت فردی ) دستكش و ماسك (  -ضد عفوني کننده مناسب  -

 

 سانتیمتر (  25وسايل تنظیف در کمد يا قفسه نگهداری شود ) ارتفاع از کف اتاق حداقل  23-

 

 ايان کار در تي شورخانه شستشو و به منظور آب گیری و خشك شدن در جارو و تي های نظافت در پ 22-

 محل اويز و در صورت امكان در هوای آزاد نگهداری شود. 

 استفاده از يك تي نظافت در تمیز کردن و نظافت قسمت های مختلف ) سالن بخش ، اتاق عمل ، محل  21-

 روز يكبار بايد  25آمیز مي باشد . )نخ تي هر  .( اکیدا ممنوع و مخاطره…استقرار پرسنل و پرستاری و 

 تعويض شوند( 

 حتي االمكان از تماس تي با وسايل داخل اتاق خودداری کنید .برای اين کار ابتدا وسايل قابل حمل يا  23-

 چرخدار خود را به يكسمت اتاق برده ، کف را تمیز يا ضد عفوني کرده و آنها را در جای خود قرار دهید. 

 کارکنان خدمات حق انجام کارهای متفرقه و بعضا پزشكي مانند تزريقات ، وصل و کشیدن سرم  - 2۴-

 حتي در صورت کمبود نیرو را ندارند . در صورت انجام ، تخلف محسوب مي گردد . …بیماران و 
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 و راه پله کف تمامي اتاق ها، راهرو های اصلي و فرعي، سرويس های بهداشتي، آسانسورها، تي شوها  25-

 ها به گونه ای تمیز شوند که جرم يا آلودگي در گوشه و کنار آنها مشاهده نشود 

 . در کف سرويس های بهداشتي و روی زمین يا زير تخت بیمار …از قرار دادن لگن ، لوله ادرار ، تشت و  26-

 ي و عفونت را به تخت جداُ پرهیز نمايید در غیر اين صورت اين عمل مي تواند آلودگ…، زير دستشويي و 

 بیماران بستری شده انتقال دهد . وسايل فوق الذکر بايستي پس از شستشو گندزدايي گرديده و در قفسه 

 ای مخصوص اين کار نگهداری گردند . 

 خودداری گردد.  "از خوردن و آشامیدن در اتاقهای عمل ، اتاق شستشوی ابزار و اتوکالو جدا 20-

 درجمع آوری و حمل و نقل و تخلیه زباله بايستي کلیه نكات ايمني و حفاظتي ذيل رعايت گردد :  25-

 کلیه زباله های عفوني ) حاوی ترشحات و خون ( در نايلون زرد رنگ و زباله های معمولي .

 ی گردد. ( .زباله های تولیدی اتاق بیمار ، راهروها ، ايستگاه پرستاری و...( در نايلون آبي جمع آور

 اليه نايلون جهت سطل زباله اتاق عمل استفاده شود . 1از 

 در پايان هر شیفت پرسنل خدمات موظف به نصب برچسب مشخصات زباله بر روی تمامي زباله ها مي .

 باشند. 

 از دست زدن به زباله بدون رعايت احتیاطات استاندارد ) دستكش کار مناسب و ماسك ( اکیداُ خودداری .

 گردد . 

 انجام عمل بازيافت از زباله بخش اورژانس به هر شكلي ممنوع مي باشد . .

 در صورت مشاهده اجسام تیز و برنده ) سر سوزن ، تیغ جراحي ( در داخل زباله دان نصب شده در اتاق  29-

 مدير بخش  بیماران ابتدا موضوع را به پرستار بخش يا جانشین وی اطالع داده و در صورت عدم توجه ، به

 اورژانس يا کارشناس بهداشت وکنترل عفونت کتباُ يا شفاهاُ اطالع داده شود . 

 از نگهداری مواد غذايي در يخچال دارويي بخش جلوگیری به عمل آيد .  13-

 از کشیدن سیگار ، جدا خودداری شود.  12-

 در محل مناسب و دارای تهويه اصولي  مواد شوينده ، سفید کننده ، گندزداها و ضدعفوني کننده ها بايستي 11-

 نگهداری گردند . از نگهداری اين مواد به صورت در هم و يا غیر اصولي جداُ پرهیز شود . زيرادر صورت 

 . در شرايط غیر قابل قبول مي تواند عامل انفجار يا آتش …نگهداری غیر اصولي مواد شیمیايي و حاللها و 

 ر محیط انبار شوند . سوزی يا ايجاد گازهای خطرناك د

 استفاده از ترايلي و يا گاری چهار چرخه ، برانكارد و غیره در جهات عیر اختصاصي ممنوع مي باشد  13-

 عدم نگهداری و انبار نمودن وسايل اسقاطي و مستعمل در گوشه و کنار و فضاهای خالي موجود در  1۴-

 ل ياد شده مي توانند محل تجمع حشرات و پناهگاه بخش و بیمارستان . ) محل های جمع آوری و انبار وساي

 جوندگان ) موش ( و ساير جانوران موزی و حتي بروز حريق گردد( 

 درجه و رطوبت نسبي  11تا  25هواسازهای اتاق عمل بايد در همه حال روشن بوده و دمای مناسب  15-

 درصد را در آن حفظ نمايد.  53حدود 
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 اتاق عمل بايد در مقايسه با محیط پیرامون ، تحت فشار مثبت قرار گیرد ) جربان هوا )حرکت آن (  16-

 بايد همیشه از منطقه استريل به سمت منطقه پاك و از اين قسمت به سمت منطقه بیروني باشد( . 

 

 

 تبصره :  

 

 کلیه پنجره ها بايد ثابت باشد ) باز شو نباشد(  

 

 اشت فردی در اتاق عمل : رعايت بهد - 10

 

 پوشیدن لباس مخصوص اتاق عمل که بايستي به رنگ سبز بوده، گشاد يا تنگ نباشد مرتب و تمیز بوده و .

 در صورت آلوده شدن بالفاصله تعويض گردد. 

 با دمپايي با رنگ مناسب در هر منطقه رفت وآمد شود. .

 محوطه استريل اتاق عمل ممنوع است. .  ورود تلفن همراه، کتاب و ساير وسايل شخصي به داخل

 ورود افراد غیر شاغل در اتاق عمل بايستي با کسب اجازه از مسئول بخش و با وسايل حفاظتي کامل انجام 

 گیرد . 

 خارج کردن تمام زيور آالت )حلقه، انگشتر و ساعت( بايد قبل از ورود به محل نیمه تمیزانجام گیرد. . 

 موها را بپوشاند بطوری که از بیرون آمدن موها جلوگیری کند. .  "الکاله و مقنعه بايد کام

 ماسك بايد در قسمت نیمه تمیز اتاق عمل پوشیده شده و بتواند دهان و بیني را بپوشاند )بايد بعد از هر دو .

 ساعت تعويض مي  1ساعت و پارچه ای هر  3يا سه عمل جراحي تعويض نمود.) ماسكهای فیلتر دار حداکثر 

 گردد( 

 عدم استفاده از لباس اتاق عمل در خارج از اتاق عمل و تعويض لباس و دمپايي به هنگام خروج و تعويض .

 دمپايي هنگام ورود به دستشويي 

 

 

 برانكاردهای اتاق عمل نبايد از اتاق عمل خارج گردد. بعد از آلوده شدن در محیط اتاق عمل شستشو و  - 15

 نظافت شوند. 

 

 بعد از هر عمل بالفاصله بايد:  - 19

 

 تخت عمل نظافت و وسايل يكبار مصرف تعويض و جايگزين شود . .

 ساکشن تخلیه و زباله هابه بیرون از اتاق عمل انتقال يابد. .

 وسايل جهت شستشو و استريل به . csrمنتقل گردد. 

 

 

 بررسي شود.  از نظر تاريخ و استريل بودن "ستها و پكهای استريل مرتبا 33-
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 پرسنل قبل از هر عمل دستهای خود را به روش صحیح شسته واسكراب نمايندو بعد از عمل نیز گان ، ماسك  32- 

 و دستكش خود را تعويض نمايند) در حین عمل در صورتي که ماسك مرطوب و يا دستكش آلوده شود تعويض 

 گردد( 

 

 قابل انتقال نظیر ايدز و هپاتیت از پیش بند ضد آب در زير گان و  در عمل جراحي بیماران آلوده و بیماريهای 31-

 دوجفت دستكش استفاده و وسايل به صورت جداگانه جهت شستشو به csrتحويل گردد. 

 

 وجود چراغهای اشعه سیار مجهز به کارت ثبت ساعات اشعه در بخش) استفاده در تمامي اتاقها پس از  33-

 به مدت الزم ( نظافت و ضد عفوني تجهیزات 

 

 با  "عدم استفاده از موکت و فرش در رختكن و توجه به نظافت روزانه محل) کمد وسايل شخصي حتما 3۴-

 سانتیمتر از کف قرار گیرد.  25ارتفاع 
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 بخشها زباله در آوری و دفع تفكیك ، جمع 

 

 گردد : درجمع آوری و حمل و نقل و تخلیه زباله بايستي کلیه نكات ايمني و حفاظتي ذيل رعايت 

 

خون و ترشحات بیمار ، در کیسه زباله زرد جمع زباله های عفوني شامل تروس سرم ، سوند ، درن ، پانسمان و هرگونه زباله آغشته به  

 آوری مي شود. 

 

 و...که در کیسه زباله آبي جمع آوری مي شود. زباله های غیرعفوني شامل زباله های تولیدی اتاق بیمار ، راهروها ، ايستگاه پرستاری 

 

 زباله ها مي باشند. در پايان هر شیفت پرسنل خدمات موظف به نصب برچسب مشخصات زباله بر روی تمامي  

نصب شده در اتاق بیماران ابتدا موضوع را به ر سوزن ، تیغ جراحي ( در داخل زباله دان در صورت مشاهده اجسام تیز و برنده ) س

 در صورت عدم توجه ، به مدير بخش اورژانس يا کارشناس بهداشت وکنترل عفونت کتباُ پرستار بخش يا جانشین وی اطالع داده و 

 يا شفاهاُ اطالع داده شود. 

 

 

 انجام عمل بازيافت از زباله بخش به هر شكلي ممنوع مي باشد . 

 

 اکیداُ خودداری گردد . از دست زدن به زباله بدون رعايت احتیاطات استاندارد ) دستكش کار ماسك و مناسب( 

 

 دارو پانسمان و نظافت ترالي 

 

  
درصد (ضد عفوني  1وايتكس رقیق شده ، دکونكس ويا  03ي با) الكل % قبل از انجام کار و پايان هر شیفت کاری بايستي روی ترال 

دقت شود پايه و چرخ های ترالي بايد روزانه با اگر آلودگي روی ترالي باشد ابتدا آن را پاك کرده و سپس ضد عفوني شود . شود 

 ودداری شود خ "از نگهداری ترالي پانسمان در راهروهای عمومي جدادستمال جداگانه تمیز شود. 
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 استیك نیدل مواجهه با 

 

 رعايت اين نكات جهت پیشگیری الزامي است : 

 

 جهت شكستن ويالهای دارويي از تیغ اره استفاده نمايید  2-

 خودداری نمايید.  "پس از تزريق از گزاردن در پوش سر سوزن اکیدا 1-

 از حمل وسايل تیز وبرنده يا سرسوزن در دست يا جیب ، خودداری فرمايید  3-

 

 کمكهای اولیه فوری پس از تماس در کارکنان :  

 

 شستشوی محل با آب و صابون  2-

 کمك به خونروی از محل اولیه زخم  1-

 گزارش فوری سانحه به سوپر وايزر بالیني  3-

 

 ات بدن به داخل چشم : درهنگام پاشیده شدن خون وترشح 

 

 شستشوی چشم از قسمت تمیز به کثیف ) از گوشه چشم، به سمت بیني و به سمت گوش 

 چشم را شستشو مي دهیم  "دقیقه کامال 23( چشم رازير شیر آب گرفته و به مدت 

 وسپس به مقام مافوق اطالع مي دهیم . 

 

 تماس شغلي بدنبال پرسنل ارزيابي  

 

 در صورت مواجهه شغلي موارد ذيل پیگیری شود :  

 

 گزارش تاريخ و زمان تماس 

 

 گزارش نوع ماده وشدت تماس 

 

 گزارش راه تماس 

 

 انجام آزمايشات HIV – HCVab -- HBSabدر فرد تماس يافته 

 

 انجام آزمايشات HBSag—HCVag—HIVagاز فرد منبع 

 

 

 در بخش البسه کثیف جمع آوری 

 

 در هنگام جمع آوری ملحفه بیمار رعايت نكات ذيل الزامي است : 

 

 وسايل حفاظت فردی مانند ) ماسك و دستكش ( استفاده شود.  2-

 با آرامش و بدور از شتاب زدگي ، ملحفه بیمار جمع آوری گردد.) دقت شود  1-

 وسايل خارجي همراه ملحفه جمع آوری نگردد( 
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 بر روی میز، الکر وروی زمین خودداری کنید. از قرار دادن ملحفه کثیف  3-

 لنژ کثیف پس از جمع آوری در پالستیك آبي و الصاق برچسب مشخصات در بین  ۴-

 مخصوص البسه کثیف قرار گرفته و توسط پرسنل خدمات به لنژری منتقل گردد . 

 ملحفه های آلوده به خون و ساير ترشحات و مواد دفعي در داخل کیسه زرد  5-

 داری و به لنژری منتقل گردد. نگه

 دريافت البسه تمیز با شمارش و ثبت در دفتر لنژ توسط بین مخصوص ملحفه  6-

 تمیز انجام گیرد. 

 

 الکر بیمار يا تخت يا خون از زمین جمع آوری 

 

 سي سي باشد :  333اگر بیشتر از  

 

 روی خون دستمال جاذب مي اندازيم  2-

 

 دقیقه صبر مي کنیم  23درصد ريخته و به مدت  23روی دستمال وايتكس  1-

 

 دستمال ها را برداشته و محیط آلوده را با تمیز مي کنیم  3-

 

 با دستمال مرطوب کف ها را پاك مي کنیم  ۴-

 

 درصدمحیط ) محل ( تي زده مي شود .  1با وايتكس  - 5

 

 سي سي باشد:  333اگر کمتر از 

 

 اصل آلودگي را با دستمال جاذب برمي داريم  - 2

 

 بايك کف کننده محیط را تمیز مي کنیم  - 1

 

 با دستمال مرطوب کف ها تمیز مي شود  - 3

 

 با وايتكس دو درصدتي مي زنیم  ۴-

 

 بیمار نظافت اتاق 

 

 هدف از انجام نظافت اتاق بیمار : 

 

 مي باشد . اطمینان از عدم وجود گرد وغبار و میكروارگانیزمهای بیماريزا بر روی تمام سطوح اتاق بیمار 

 

 در هنگام نظافت اتاق بیمار به موارد ذيل توجه فرمايید: 

 

 نظافت اتاق بیمار بايد روزانه در هر شیفت انجام گیرد.  2-

 

 از وارد شدن به اتاق بیمار  تهیه محلول ضد عفوني کننده با رقت مناسب قبل 1-
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 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی شامل : دستكش مناسب ، ماسك و...  3-

 

 گرد گیری توسط دستمال تنظیف مرطوب شامل : ديوارها ، دربها ، پنجره ها ، پشت  ۴-

 پنجره ها و قفسه ها 

 

 بیمار نظافت وضد عفوني سرويسهای بهداشتي ، حمام و سینك دستشويي اتاق  5-

 

 ضد عفوني مناطق قابل لمس توسط بیمار مانند : قاب تخت ، میز کنار تخت  6-

 

 میز غذا خوری ، شیرهای آب ، دستگیره دربها ، کلید و پريز 

 

 تعويض ملحفه و ضد عفوني تشك بیمار  0-

 

یه سطل زباله و ضد عفوني درب مخصوص تخلنظافت و ضد عفوني کف اتاق از سمت انتهای اتاق به طرف درب خروجي توسط تي  5-

  و اطراف آن 
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 تمیز و کثیفنظافت محیط 

 

 رعايت موارد ذيل در نظافت محلهای تمیز و آلوده ضروری است: 

 

بیمار ، محل استقرار پرسنل و پرستاری و استفاده از يك تي نظافت در تمیز کردن و نظافت قسمت های مختلف ) سالن بخش ، اتاق 

 . اکیدا ممنوع و مخاطره آمیز مي باشد . …

 

 سبز مي باشد . تي و جاروی محیط تمیز بخش ) آبدارخانه ، اتاق استراحت و استیشن( جدا و به رنگ  2-

 

 تي وجاروی اتاق بیمار و راهرو بخش جدا و به رنگ آبي مي باشد .  1-

 

 تي و جاروی اتاق ايزوله جدا و به رنگ زرد مي باشد.  3-

 

 دستمال تنظیف محلهای تمیز از ساير نقاط جدا باشد.  ۴-

 

 پرسنل همراه دستكش کار به محلهای تمیز وارد نشوند.  5-

 

 خشك شدن در محل اويز شود. جارو و تي های نظافت در پايان کار در تي شورخانه شستشو و به منظور آب گیری و  6-

 

 بخشهانظافت کف 

 

هیپوکلريت سديم )آب ژاول يا وايتكس( و يا محلول کف کلیه اتاق ها و راهروها، روزانه و در هر شیفت کاری نظافت و در صورت نیاز با 

 گردد . ژاول پارت ) قرص کلر ( ضدعفوني 

 

 و سقفنظافت ديوار  

 

 مي باشد . ت بسیار پايین در صورتیكه اين سطوح تمیز ،صاف، خشك و سالم باشند. احتمال خطر عفون

 

گیرد تا خاك و لكه بر روی آنها مشاهده جهت جلوگیری از آلودگي و کثیفي ظاهری بايستي در فواصل منظم و در حد کافي صورت 

 بخش برنامه ريزی گردد. نشود .فاصله زماني مطلوب بايستي توسط مسئول 

 

)خون ،ادرار يا مايع آلوده کننده (که بايد پاك گندزدايي اين قسمتها مورد نیاز نمي باشد مگر در صورت مشاهده آلودگي شناخته شده 

 در زمان پاك کردن ديوارها سطوح انها بايد حتي المقدور خشك نگه داشته شود. شود. 
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 ها و دربهاها و طاقچه نظافت قفسه 

خاك روی آن تجمع مي يابد الزم است مدت ه ها و طاقچه ها و دربها بايد به طور مرتب با دستمال مرطوب گردگیری و اگر گرد و قفس

 زمان نظافت نزديكتر شود. 

 

 بالقوه عفوني آلوده شده باشند. توجه : نیازی به گندزدايي اين سطوح نمي باشد مگر با مايعات عفوني بدن و ساير مواد 

روی کمد ها ، بدنه تختها ، میز غذا خوری اتاق بیمار، بیماروسايل اتاق نظافت نكته : دستگیره دربها در هر شیفت بايد ضدفوني شود. 

 از دستمال تنظیف مناسب استفاده شود. رقت مناسب ضد عفوني گردد . بايد روزانه با يك محلول گندزدا با 

 

 بیمارسینك اتاق حمامها و نظافت 

 

استفاده از مواد دترجنت )صابون( برای حمام ها و محل شستشوی دست ها بايد در هر شیفت توسط پرسنل خدمات تمیز گردد .

استحمام کرده يا بیمار مبتال به ارگانیسمهای مقاوم و يا ارگانیسم های مشكل زا نظافت روتین کافیست.در مواردی که بیمار عفوني 

 ضدعفوني نمودن، قبل از استحمام بیماران با زخم باز نیز الزم مي باشد. بايستي از ماده ضدعفوني کننده استفاده شود . باشد، 

ا و سینكها بايستي از برس های نايلوني و آبگیر الستیكي جهت نظافت حمامه% مي باشد. 1ماده ضدعفوني مناسب همان وايتكس 

 استفاده شود 

 

 تنظیفدستمال استفاده از 

 

پس از هر بار استفاده شسته شده ) ترجیحاً در صورتیكه پارچه های چند بار مصرف برای نظافت استفاده مي شوند ، پارچه ها بايستي 

 عفوني باشند شستشو داده شده (و سپس خشك گردند. استفاده از پارچه های مختلف سیكل ضد  توسط ماشینهای شستشو که دارای

 جدا سازی را کامالً آسان نموده است. برای محل های تمیز و آلوده ضروری میباشد و استفاده از پارچه ها با رنگهای مختلف اين 

 

 لوله و لگنشستشوی 

 

 لگنها بايستي پس از استفاده در ماشین شستشوی لگن شسته شود 

% 2محلول آب ژاول ) وايتكس ( بارقت در صورت خرابي يا عدم وجود دستگاه لگن شور در بخش به صورت جايگزين مي توان از 

 استفاده نمود . 

 

% قرار داده شده و 2آب ژاول ) وايتكس ( لول دقیقه در مح 23نحوه شستشو : ابتدا لگن با آب معمولي شسته شده، سپس به مدت 

 دوباره با آب شستشو گردد . 
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 تي تنظیفاستفاده از 

 

 نخ تي بايد بصورت خشك و در محل مناسب نگهداری شود . 

 

 تي ها بايد همیشه آويزان باشند و در صورت امكان در هوای آزاد خشك شوند. 

 

آلوده مي شوند و آلودگي بصورت موقت به خشك نمودن وسايل تمیز کننده زمین الزم بوده زيرا براحتي با باسیل های گرم منفي 

 سطح زمین منتقل مي شود. 

 

 روز يكبار بايد تعويض شوند.  25نخ تي هر

 

 تي های استفاده شده بايستي بعد از هر بار استفاده کامال شسته وضدعفوني گردد. 

 

 ز قراردادن تي ها بصورت مرطوب روی زمین اکیدا خودداری شود ا

 

 سطلهای زبالهنظافت 

 

 درصد ضدعفوني شود .  1در پايان هر شیفت کاری دربها و بدنه سطلها با وايتكس 

 

صورت وارونه نگهداری و سپس کیسه زباله روزانه بايستي سطلهای زباله با آب داغ و دتر جنت)مواد پاك کننده ( شستشو شود و به 

 جديد با رنگ مناسب کشیده شود. 

 

 انبارهانظافت 

 

قرار داده شده و از چیدن وسايل تا نزديك انبارها بايد هر هفته با دستمال مرطوب گردگیری شود . اجسام سنگین بروی طبقات پايین 

 مچنین از گذاشتن کارتن در انبار جدا خودداری شود. هالمپ موجود در انبارممانعت به عمل آيد و 

 

 صابونجامايع نظافت 

 

 با مايع پر شود .  "بعد از اتمام مايع ، ظرف با آب و دترجنت شسته شده و مجددا

 

 خودداری شود.  "از ريختن مايع قبل از خالي شدن جامايع به علت انتشار آلودگي جدا

 

  گردد. روز ظرف حاوی مايع تخلیه نشد ، مايع به روش فوق تعويض  2۴در صورتیكه در زمان 
 

 محلولهای ضد عفوني کننده در محل مناسب نگهداری شود. کنندهضدعفوني محلولهای آماده سازی نگهداری و 

 

 کننده را آماده نمايید. ول ضدعفوني با توجه به دستورالعمل ضد عفوني کننده ها ، رقت و حجم مناسب از محل

 

 درج شود.  "روی ظرف نام محلول و تاريخ رقیق شدن حتمامحلولهای رقیق شده پس از آماده شدن ، بايستي درب آن بسته باشد. 

 

 برروی زمان ماندگاری محلولهای آماده دقت الزم انجام گیرد.  "حتما
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 سفتي باکسجمع آوری 

  
 کلیه سرسوزنها ، تیغ و اجسام نوك تیز در سفتي باکس دفع گردد 

 

 سفتي باکس ، درب آن بسته و در پالستیك زرد دفع گردد.  3/1پس از پر شدن 

 

 خودداری شود.  "توجه : از انداختن سر سوزن داخل سطلهای زباله جدا

 

 

 ساکشنهاعفوني نظافت و ضد 

 

آب شستشو داده شود و سپس با محلول آب ترشحات ساکشن بايد در توالت مجهز به فالش تانك تخلیه گردد. سپس ظرف ساکشن با 

 شده و خشك نگهداری شود % ضدعفوني 1ژاول ) وايتكس ( با رقت 

 

 اکسیژنکپسولهای آب مقطر نظافت مخزن 

 

بايد مخزن از آب تخلیه گردد . سپس با آب و  مخزن. پس از اتمام شوندپر  3/2آب مقطر کپسولها بايد در زمان استفاده از آب تا 

 % ضد عفوني گردد. 1محلول وايتكس دترجنت شسته شده و توسط 

 

 آمبوبگضد عفوني 

 

% غوطه ور 1دقیقه ر محلول وايتكس  25ابتدا با آب و دترجنت شستشو داده شده تا آلودگي های ظاهری پاك گردد سپس به مدت  

 آب فراوان شسته شده و به صورت خشك نگهداری شود با  "شده و پس از اتمام مدت ذکر شده مجددا

 

 الرنگوسكوپعفوني نظافت و ضد 

 

تمیز مي شود و سپس بايك دستمال حاوی برای گندزدايي اين وسیله ابتدا چراغ قوه را خارج مي کنیم ترشحات از روی چراغ  2-

 درجه آن را گندزدايي مي کنیم.  03دستمال مرطوب کف ها را پاك کرده سپس با الكل محلول کف کننده آن را پاك مي کنیم .با 

 

ترشحات آلوده پاك مي کنیم پس از آن با يك ماده از  "بتدا با برس کشي زير شیر آب گرفته و کامالقسمت تیغه الرنگوسكوپ را ا 1-

گندزدايي اسپورسايد يا ) محلول گندزدا با درجه  5۴بعد از آبكشي آن را در محلول دکونكس کف کننده تمام زوايا شسته مي شود و 

 دقیقه غوطه ور مي کنیم وپس از آن با آب شستشو داده شود.  23باال( به مدت 
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 قرص کلراستفاده از 

 

 لیتر آب استفاده مي گردد .  23يك قرص کلر در به منظور گندزدايي کف سالنها و اتاق بیماران از قرص کلر استفاده شود. 

 

 یه و مصرف شود. اين محلول بايد روزانه ته

 

 پالس53دکونكس محلول استفاده از 

 

 برای ضدعفوني ابزار و وسايل پانسمان به صورت ذيل استفاده مي شود:  

 

 سي سي از محلول را در يك لیتر آب ريخته و وسايل را در محلول  13روش استفاده : 

 دقیقه آبكشي کرده و سپس خشك شده و بهشدن ارسال گردد.  25گذاشته و پس از  csrجهت استريل 

 

 سربسته و در مكان خشك و دور از آفتاب نگهداری شود.  "محلول بايد در ظرف کامال

 

فاصله تعويض آلودگي وجود داشته باشدبايد بالروز قابل استفاده مي باشدو چنانچه در محلول نشانه های بارز  2۴محلول رقیق شده تا 

  گردد 
 

  53afدکونكس محلول استفاده از 
 

 جهت ضد عفوني سطوح در تماس با بیمار مانند تخت ، ترالي ، پايه سرم و.. استفاده میشود 

محل اسپری کرده و با دستمال تمیز پاك سي سي از محلول را در يك لیتر آب حل کرده و توسط آب پاش به  13روش استفاده : 

 اين محلول بايد روزانه تهیه و مصرف شود. شود. 

 

 وايتكس (ژاول ) محلول آب استفاده از 

 بیمارانکف سالنها و اتاق  نحوه آماده سازیرقت مورد نیاز موارد استفاده

 

 در يك لیتر آب ( سي سي 13) %1

 

 بهداشتيسرويسهای 

 

 در يك لیتر آب (سي سي 233 )%23

 

 خونترشحات و لكه  

 در يك لیتر آب (سي سي 233 )%23
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 اکسیژنسیلندرهای ايمني 

  
 

 نكات ايمني هنگام کار باسیلندر های گاز :

 

 شیمیايي و مكانیكي میباشند. سیلندرهای گاز فشرده خطرات بالقوه مي باشند چون دارای پتانسیل صدمات همزمان 

 

 فیكس گردد ” بايد در محل خود کامالکپسول گاز را نبايد رها يا پرتاب کرد. 

 

 بايد در تمام زمانها طوری نگهداری شود که شیرسیلندر قابل دسترسي باشد بايد از حرارت و نور مستقیم خورشید دور نگهداری شود. 

 

 نبايد بادستان روغني و يا خیس به بدنه کپسول تماس داشت. شیر اصلي گاز هنگام عدم کار با دستگاه متعلقه بسته شود. 

 

 پانسمانوسايل وضد عفوني شستشو مراحل

 

 ماسك ، دستكش ضخیم ، عینك و گان ضد آب بپوشید . 2-

 

 شستشو با آب سرد 1-

 

 شستشو با آب ولرم و صابون 3-

 

 دقیقه  25لیتر آب به مدت پالس در يك  53سي سي از محلول دکونكس  13واشینگ با ماده ضدعفوني کننده :  ۴-

 

 آبكشي 5-

 

 خشك کردن و پكینگ 6-

 

 ايزولهورود به اتاق الزم هنگام اقدامات 

 

 ماسك را بگذاريد 2-

 

 عینك محافظ يا محافظ صورت را بگذاريد. 1-

 

 گان ضد آب بپوشید 3-

 

 دستكش بپوشید ۴-

 

 

 

  



بیمارستان نقوی کتابچه توانمندی پرسنل اتاق عمل  

 

 

 يخچالنظافت 

 

از نگهداری مواد غذايي داخل پالستیك مشكي يخچال بیمار روزانه نظافت گردد. )از دستمال تنظیف جدا به اين منظور استفاده شود( 

 از نگهداری باقیمانده غذا ی بیمار در يخچال خودداری شود. جلوگیری شود. 

 

 دستهاشستن  

 

 مهمترين راه پیشگیری از عفونت در بیمارستان شستشوی صحیح ومرتب دستها مي باشد. 

 

 شستن دستها در موارد ذيل توصیه مي گردد: 

 

 بعد از تماس اتفاقي پوست با خون ، مايعات بدن يا بافتها 

 

 قبل و بعد از تماس با بیماران 

 

 بعد از اتمام کار و قبل از خروج از بخش 

 

 بعد از درآوردن دستكشها 

 

 قبل از خوردن ، آشامیدن و بعد از توالت رفتن 

 

 دستكشاستفاده از 

 

 ورد استفاده قرار گیرند. م "دستكشها نبايد شسته و مجددا

 

 دستكشها را بايد بعد از پوشیدن و قبل از کار از نظر نقايص مرئي بررسي نمود .  

 

 جهت اهداف مختلف بايد از دستكشهای متفاوت استفاده کرد :  

 

 گردد. دستكشهای خانگي جهت تمیز نمودن ، شستن وسايل و ضد عفوني کردن استفاده مي 

 

 دستكشهای جراحي ) التكس ( در مواقع کار با خون مواد خطرناك و... استفاده مي شود.  

 

 دستكشهای پالستیكي يكبار مصرف جهت مواقع ضروری استفاده مي گردد. 

 

 بهداشتيپرونده تشكیل 

 

 برای کلیه پرسنل در ابتدای استخدام پرونده بهداشتي تشكیل مي شود. 

 

 انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت Bشد. ضروری مي با

 

 نوبت ) ماه اول ، ماه دوم وماه ششم ( انجام مي شود.  3واکسیناسیون در  
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 باشد فرد واکسینه مي باشد.  23در صورتي که تیتر باالتر از ماه از آخرين دوز تزريق انجام شود. 3تیتر هپاتیت بعد از  

 

 نه يكبار انجام شود. جهت پرسنل خدمات کشت انگل سالیا

 

 مواد غذاييبهداشت 

 

 از وارد شدن به سلف سرويس همراه با روپوش کار خودداری فرمايید. 

 بشويید.  "قبل و بعد از خوردن غذا دستها را کامال

 از خارج کردن سیني غذا از سلف سرويس خودداری فرمايید. 

 هنگام کار در بخش حتي االمكان از خوردن و آشامیدن خودداری فرمايید. 

 پرسنل آبدارچي بخش دارای کارت سالمت باشند.) الصاق کارت بهداشت در آبدارخانه ( 

 شستشوی ساکشن :  

 

 تخلیه ساکشن در فاضالب دستشويي  2-

 شستن مخزن با آب داغ و پودر  1-

 23به  2% يا 23ضد عفوني با وايتكس  3-

 آبكشي و خشك کردن  ۴-

 

 نظافت تجهیزات :  

 

 رفع الودگي ظاهری از روی وسايل  2-

 شستشو با آب و پودر  1-

 

 % ويا محلول سوالرسپت 03% يا الكل 1ضدعفوني با وايتكس  

 

 و تختنظافت الکر 

 

 تختها و الکر های بیماران را بايد بعد از ترخیص هر بیمار با ماده دترجنت شسته و سپس 

 خشك کنید .در مورد بیماران عفوني از يك گندزدا استفاده وسپس با يك دترجنت شسته 

 ید.در هنگام داشتن بیمار در تخت مي توان با يك دستمال مرطوب و آب کشي و خشك کن

 به مواد ضد عفوني کننده تخت و الکر را ضد عفوني کنید. 

 

 و بالشها نظافت تشك 

 

 بايد داخل روکش) رويه ضد آب (قرار گیرد و اگر احتمال آلودگي آنها با مايعات بدن بیمار 

 ر قرار گیرند .برای رفع آلودگي روکش ها استفاده مي رود در داخل يك رويه ضد آب ديگ

 از محلول دترجنت و خشك کردن آنها معموال کافي است.


