
 بسمه تعالی

 محترم همکاران  قابل توجه کلیه

 با سالم و احترام 

از مفاهیم  گوشه ای ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهترین ها برای همه عزیزان ، طبق روال سال های قبل ابتدای سال 

سنجه های کنترل  خالصه  تاکید بر پرسنل در مطالعهعالوه بر  خواهشمند است.  ، یادآوری شد کنترل عفونت مهم 

  :نکات زیر مورد توجه خاص و ویژه قرار داده شود نسخه راهنمای تشخیص و درمان کوید آخرین و  عفونت 

 لطفا )مشاهده و مصاحبه می شود(آگاهی کامل کلیه پرسنل از نکات کلیدی کنترل عفونت و اجرای این نکات در کار  

  یادآوری شود. در مطالعه همکاران 

ممیزی های ارسالی به نتایج کشتها و  نتایج و، درصد رعایت بهداشت دستها عفونت موجود در بخش ها  درصداطالع از  

 .(می شودارسال  )تمامی موارد بصورت اتوماسیون سرپرستاران محترم 

واحد که با همکاری واحدهای مختلف چون )ابزار ارزیابی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت IPCاطالع از واژه  

تکمیل و بصورت شش ماهه به معاونت درمان بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، آزمایشگاه ، منابع انسانی و....(

 گزارشدهی می شود. 

 کاشت و الک در پرسنل کادر درمان و تاکید اکید بر رعایت این موضوع عدم  

 نیدل استیک و اقدامات الزم در زمان نیدل استیک  

 دستورالعمل  آخرین  مان درست تعویض تجهیزات و اتصاالت بیمار بر اساساطالع کلیه پرسنل از ز 

پرسنل کمک بهیار و خدمات از نحوه نظافت و ضدعفونی لوازم و تجهیزات سرپرستار و اطمینان از آگاهی کامل آگاهی  

 بخش ها 

کارشناس بهداشت محیط اطالع پرسنل از نحوه ضدعفونی لوازم و تجهیزات بر اساس دستورالعمل داده شده از طرف  

 )الزام نصب نحوه استفاده و نوع محلول و غلظت محلول بر روی محلولهای موجود دربخش ها (

: قبل از تماس با بیمار ، قبل از  موقعیت 5) مشاهده و مصاحبه می شود( موقعیت  5رعایت بهداشت دستها در الزام  

 اقدامات آسپتیک ، بعد از تماس با مایعات بدن بیمار ، بعد از تماس با بیمار و بعد از تماس با محیط 

 )الزامی است (کننده دستها نصب بروشور شستشو و ضدعفونی دستها در کنار تمام سینکها و محلول های ضدعفونی  



الزامی در برد کنترل عفونت بخش ها ) )فوری / غیرفوری (نصب الگوریتم نیدل استیک و گزارش دهی بیماریها  

 و کلیه پرسنل از مطالب فوق آگاه باشند. ( است

 اطالع پرسنل از نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی و ترتیپ پوشیدن و درآوردن این وسایل حفاظت فردی در بخش  

دستکش، گان، شیلد، عینک ماسک،لوازم حفاظت فردی خصوصا اتاق های ایزوله شامل : وجود تجهیز بخش به  

و...)اتاق ایزوله حتما مجهز باشد و حتی فشارسنج و گوشی جداگانه در نظر گرفته شود و تمامی پرسنل در جریان 

 باشند.(

 اطالع پرسنل از آخرین دستورالعمل های داده شده در خصوص کووید  

 نصب برگه ورود و خروج  خارج از درب اتاق ایزوله بیماران مشکوک / مبتال به کووید و درج اسامی کلیه همکاران  

 تجهیز بخش به دستمال کاعذی در کنار سینک های شستشوی دستها  

 ر برگه نظافت(  تنظیم و ارزیابی برنامه نظافت بخش ها ) نام انجام دهنده  نظافت و نام فردناظر بر انجام کار با ثبت د 

رنگ : زرد)اتاق ایزوله ( ، سبز)تمامی اتاق ها و راهروها ( و سفید)اتاق پرسنل و  3وجود سه تی با برچسب رنگی  با  

ایستگاه پرستاری ( و الزام آویزان بودن تی ها و نصب برنامه تعویض نخ تی  بر درب اتاق تی شویخانه و چک تعویض نخ 

 روز  55تی ها هر 

میزی مانومتر ها و ساکشن ها و درج تاریخ نظافت بر آن ) در صورت عدم استفاده نظافت هفتگی است ، در نظافت و ت 

 هر بیمار (  روزانه برایغیر اینصورت 

درج تاریخ بر آب مقطر باز شده  باو استفاده از اریگاتورپر نمودن محفظه مانومتر های اکسیژن و  جهت  وجود آب مقطر 

   با درج تاریخ در بخش

 ، بتادین ، آب مقطرو ...  وجود تاریخ بر تمامی الکترولیت های  باز شده در بخش 

 بخش ها یخچال دارو در نظافت و  کنترل یخچال دارویی و یخچال شیر و تفکیک یخچال پرسنل با 

 )ست های تاریخنظارت بر ست های موجود در بخش ها و بررسی تاریخ ستها و نگهداری درست ستها در بخش ها  

 نزدیک جلوتر باشند(

جود ترالی تمیز)زایمان و اتاق عمل (  و در سایر بخش ها سبد تمیز درب دار جهت انتقال ستهای استریل به بخش ها و 

ضمن غوطه وری و در هر شیفت جهت انتقال ستهای آلوده به واحد استریلیزاسیون شو وجود سطل استیل قابل شست

 ستهای آلوده به خون در آب 



و واحد  کیسه زرد و اطالع به پرسنل واحد استریلیزاسیونسنل خدمات در انتقال ستهای بیماران عفونی با اطالع پر 

  لندری 

 خصوصا در این روزها با بیماری کوید  در صورت انتقال بیمار عفونی به واحد)سونوگرافی، آزمایشگاه و...(یا بخش دیگر 

 اطالع  به همکاران واحد مربوطه 

و الزام استفاده از وسایل  اطالع پرسنل خدمات از محلول های مصرفی بخش ها و نحوه صحیح کاربرد هر محلول   

 حفاظت فردی در زمان کار چون چکمه، ماسک، عینک و..

 و آماده سازی دارو در شرایط تمیز و بالفاصله قبل از تزریق  هادیش جهت آماده سازی داروفاده از است 

 4/3رنده و اطالع از پرشدن حجم مجدد  سرنگ و استفاده از سیفتی باکس جهت وسایل تیز و ب عدم درپوش گذاری 

 سیفتی باکس در بخش ها و دفع آن بعنوان زباله آلوده با کیسه زرد

 استفاده از اریگاتور جهت سرم های شستشو و آب مقطر باز شده در بخش ها و درج تاریخ بر آن و تعویض روزانه  

اطالع رسانی به کلیه همکاران در آگاهی از روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت با تاکید بر چهار عفونت  

 شایع)خون، ادرار، تنفسی و جراحی ( و دیگر سنجه های مربوطه 

و علت   ی استریل ست ها داخلقلم (  51)برای اقالم باالی  6قلم (و کالس 51)برای اقالم زیر  4تفاوت اندیکاتور کالس  

 ست ) مطالعه چکیده سنجه های کنترل عفونت ( داخل دادن این اندیکاتور )تست ها (درقرار 

ضمن  رعایت قرنطینه  مثبت حتما فرم تعهدPCRترخیص با رضایت شخصی مددجو با جواب  /در صورت ترخیص  

 شود.قبل از ترخیص تکمیل و در پرونده بیمار نصب  آموزش به بیمار 

 

 

 

 

 

 



 در این مرکز بر اساس چک لیست :  کنترل عفونت و میزان رعایت آنآگاهی از شاخص های  

 های کنترل عفونت  نتایج پایش شاخص

 0011در سال 

 نتیجه  معیار شاخص عنوان شاخص  ردیف 

 %91 بر اساس چک لیست  احتیاطات استاندارد  1

 %91 بر اساس چک لیست  تزریقات ایمن  2

 %93 بر اساس چک لیست  ضدعفونی لوازم وتجهیزات  3

 %0.33 بر اساس چک لیست  آمار عفونت بیمارستانی  4

 رعایت بهداشت دست ها  3
براساس چک لیست        

 ) ارزیابی ساالنه (
41% 

 

( راهنمای تشخیص ودرمان کوید می باشد. لطفا این نسخه بصورت  یازدهم مطالب زیر بر اساس آخرین نسخه )نسخه ☺

 کامل مطالعه شود: 

در این مرکز در بخش اورژانس در اتاق ورودی جداگانه انجام  میشود که  این مسیر با رنگ در تریاژ بیمار کرونایی  

از طریق پروتکل ها  عایت کاملبه بستری در بخش ها نیز با ر بیمارخاکستری عالمت گذاری شده است و در صورت نیاز

عالمت گذاری  مسیر با رنگ خاکستری به اتاق های ایزوله بخش ها منتقل می شود. پرسنل نیز در زمان کار با  بیمار 

و در صورت نیاز به انتقال حتما به   نمایدمشکوک/محتمل و قطعی  از وسایل حفاظت فردی بطور کامل استفاده می 

  همکاران بخش قابل انتقال وضعیت بیمار اطالع رسانی می شود. 



 

 



 

 

 

 خواهشمند است همکاران از آخرین دستورالعمل های داده شده در خصوص کووید  نیز مطلع باشند. 

 

  


