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 )Standard Precautions(استاندارد اطاتیاحت
استراتژي  شود . یانجام م مارانیبه کارکنان و بها  سمیکروارگانیاز انتقال م يریشگیپ ياست که برا یاستاندارد مجموعه اقدامات اطاتیاحت

و کاهش خطر انتقال عفونت  ماریمراقبت از ب یمنیا يبرا يادیاستاندارد، بن اطاتیاحت .به حداقل رساندن انتقال عفونت میباشد احتیاطات استاندارد
 يها ستمیو در تمام اوقات الزم االجرا است. امروزه در س مارانیب هیکل يشود، برا یمراقبت م ماریکه از ب یمفهوم در هر مکان نیاست .ا
. وجود دارد گرانیبه د سمیکروارگانیم نیاست و احتمال انتقال ا یبطور بالقوه عفون ماریشود که هر ب یفرض م نیچن ،یو درمان یبهداشت

در بیمارستان، صرفنظر از نوع بیماري و تشخیص، عفونی بودن یا نبودن بیمار رعایت احتیاطات استاندارد را باید براي کلیه بیماران تحت مراقبت 
بکار برده  مواجهه با خون، کلیه مایعات بیولوژیک بدن غیر از عرق، پوست آسیب دیده و غشاهاي مخاطیاست که در  الزم نمود. این احتیاطات

رعایت گردند مشتمل بر سه قسمت: احتیاطات هوایی، احتیاطات قطرات و احتیاطات احتیاطاتی که بر اساس راه انتقال بیماري میبایست  .شوند
 .و برنده است زیت لیوسا منیو کاربرد ا يحفاظت فرد لیدستها، استفاده از وسا ياستاندارد، شستشو اطاتیاحت يز الزامات اجراا .تماسی میباشد

   ها دست بهداشت تیرعا- الف

 راه کنترل عفونت می باشد.شستشوي اصولی دستها مهمترین 

 (طبق پروتکل.)   دییبشو الیباکتر یصابون آنت ایدارند، آنها را با آب و صابون ساده  تیقابل رو یاگر دستها آلودگ -

 



 

 

 . دیهندراب کن یالکل هیبا پا یشستشو،آنها را با محلول يبه جا دیتوان یندارند، م تیقابل رو یاگر دستها آلودگ -

 
 



 

 دیکن تیدست (طبق دستورالعمل بهداشت دست  )را رعا يشستشو تیموقعپنج   -

  :موقعیتهایی که دستها باید بهداشتی شود

 از هر بار تماس با بیمار بعدو  قبلشستن دستها  •
 از انجام هر پروسیجر بعدو  قبل •
 از تماس با محیط اطراف بیمار بعد •

 

 
 

)حتما بعد از هر بار مراقبت، دستها را  سیآنتراس لیباس و لیسیفید ومیدیاسپورزا است  (مثل کلستر سمیکروارگانیم کیشما مبتال به  ماریاگر ب -
 . ستیمناسب ن نهیگز رابموارد هند نی. در ادییبشو الیباکتر یصابون آنت ایبا آب و صابون ساده 

 یمصنوع ياز ناخن ها یناش ییایباکتر یدارند ممنوع است. آلودگ ماریبا ب میکه ارتباط مستق یکارکنان يبرا یالك زدن و نصب ناخن مصنوع -
  . کادر درمان ممنوع است ياستفاده از آن برا لیدل نیاست به هم یمارستانیب يعفونت ها جادیاز عوامل ا

کان نصب پمپ، کارکنان درمانگاه نصب شود .در صورت عدم ام يو اتاق ها مارستانیب يدر تمام فضاها دیبا یالکل يمحلولها يسپنسرهاید -
 . ندیخود حمل نما بیظروف قابل حمل محلول هندراب در ج دیبا

شستن دست ها در ابتدا با آب و صابون و سپس اسکراب دست ها با محلول هندراب طبق  يمرکز یعروق يکاتترها يقبل از کارگذار -
 است. یدستورالعمل، الزام



 

و  هیثان 60 - 40 بهداشت دست در سطح متوسط ضرورت دارد :شستن دست با آب و صابون به  یطیمح یعروق يکاتترها يقبل از کارگذار - 
 دستکش دنیو سپس پوشثانیه  30-20به مدت  یدست با محلول الکل یضدعفون ای

نکته که از  نیآلوده، بدون در نظر گرفتن ا لیو وسا یبدن، ترشحات، مواد دفع عاتیبالفاصله پس از دست زدن به خون، ما دیبادست ها  -
 شسته شوند .  ر،یخ ایدستکش استفاده شده است 

شود تا از انتقال  تیرعا دیموارد الزم، بهداشت دست ها با ریو در سا مارانیپس از در آوردن دستکش از دست، در فواصل تماس با ب -
 .  دیبه عمل آ يریوگجل طیمح ایکارکنان  ماران،یب ریها به سا سمیکروارگانیم

شود تا از انتقال  تیرعا دیامور، بهداشت دست ها با نیدر فواصل ا رد،یگ یمختلف صورت م يکارها ای یاقدامات تهاجم ماریب کی ياگر برا -
  .شود يریمارجلوگیمختلف بدن ب يبه قسمت ها یآلودگ

 )Personal Protective Equipment (PPE) (يحفاظت فرد تجهیزات - ب 

 يها ستمیمحافظت از کارکنان س يمحافظ، برا لدیش ای نکیع ،یاعم از گان، دستکش، ماسک، کاله، روکفش يحفاظت فرد تجهیزات
 است: لیبه شرح ذ مارستانهایب رد يحفاظت فرد لیمربوط به وسا نیاز قوان یشده اند .برخ یطراح یدر برابر مواجهات شغل یدرمان

  .استفاده کرد يحفاظت فرد لیاز وسا دیترشحات بدن وجود دارد، با ریهر زمان که احتمال تماس با خون و سا  - 

 . دیکن يریخود جلوگ يپوست و لباسها یاز آلودگ يحفاظت فرد لیهنگام خارج کردن وسا   -

کنیدو ماسک هندراب   یبا محلول الکل ایت ها را شسته و دس دیندازیرا خارج کرده، دور ب يحفاظت فرد لیوسا مار،یقبل از ترك اتاق ب -
N95دیحاصل کرده ا نانیاطم ماریدرب اتاق ب نبرد خارج شده و از بسته بود هوا زولهیکه از اتاق ا دیخارج کن یرا زمان . 

 دیبا جریبنا به نوع پروس ماریب یمواد دفع ایبدن، ترشحات  عاتیو احتمال مواجهه با خون، ما ماریبا ب میدر صورت تماس مستق استفاده از گان : -
 از گان استفاده شود. 

 .محل ورود سوزن نشود ای یسوزن نخاع یدهان شما باعث آلودگ يسمهایکروارگانیتا م دیماسک بزن  LPدر هنگام -

 .   دیو دهان خود را با دستمال بپوشان ینیاستاندارد، هنگام عطسه و سرفه ب اطاتیطبق احت -

 شود.  ینم هیمغز استخوان توص وندیو پ ICU و NICUپر خطر مانند  يقبل از ورود به بخش ها نیگان به صورت روت دنیپوش -

باشد .هر  ینم يضرور مغز استخوان وندیو پ ICUو NICUپر خطر مانند  يقبل از ورود به بخش ها نیاستفاده از کاور کفش به صورت روت -
 رشحات به کفش کارکنان وجود دارد از کاور کفش استفاده شود. شدن خون و ت دهیزمان که احتمال پاش

 لدیش ایدهان و چشم و تمام بدن پوشانده شود  (گان، ماسک، حفاظ چشم  ،ینیب دیخون و ترشحات وجود دارد با دنیکه امکان پاش یدر صورت -
 صورت .) 

 . ستا یگان و شان پرفوره الزام نک،یکاله، ماسک، ع ل،یاستفاده از دستکش استر ،يمرکز یعروق يکاتترها يدر زمان کارگذار -

 

 



 

 ترعایپرخطر :   یاقدامات  تهاجم ریسا ای يمرکز یعروق يکاتترها يدر زمان کارگذار يحفاظت فرد لیوسا دنیپوش بیترت -
 دستکش استریل←محافظ چشم یا صورت←کاله←ماسک←گان←بهداشت دست 

 

 دستکشپرخطر :  یتهاجم اتاقدام ریسا ای يمرکز یعروق يکاتترها يدر زمان کارگذار يحفاظت فرد لیوسا خارج کردن بیترت -

دستکش  یا دستها بهداشت← ماسک← گان ←کاله ← ماسک صورت ای چشم محافظ ←دستها بهداشت←
 بهداشت دستها←ماسک ←کاله←محافظ چشم و صورت ←بهداشت دست  ←وگان

 



 

 دنیپوش يمرکز یعروق يکاتترها يگذارکار ياست .اما برا ی) کافلی(و نه استر زیدستکش تم دنیپوش یطیمح يکاتترها يکارگذار يبرا 
 است.  يضرور لیدستکش استر

به جز عرق وجود دارد  (صرف نظر از  ماریبدن و ترشحات بدن ب عاتیکه احتمال تماس با خون، ما یتیدستکش مناسب در هر موقع دنیپوش -
شود .دست  یبهداشت دست نم نیگزیدستکش جا دنیاست .پوش ینه )الزام اینه و پوست کارکنان سالم باشد  ایباشند  یکه ترشحات خون نیا

آن  ياز سوراخها سمهایداشته و ارگان زیر اریبس يدستکش ممکن است سوراخها نیممکن است هنگام خارج کردن دستکش آلوده شود، همچن
 عبور کنند. 

)از ماسک مناسب (طبق  ونیو انتوباس یتنفس يساکشن راهها ،یکنند  (برونکوسکوپ یم دیکه ائروسل تول ییدر زمان انجام مراقبت ها -
  .دیمحافظ استفاده کن نکی) به همراه عونیزوالسیو نوع ا ماریب تیوضع

 شود.  هیتعب مارستانیب يو بستر ییسرپا يدست و هندراب در تمام واحدها يمربوط به شستشو زاتیو تجه لیوسا -

 نیریمتر از سا کیالمقدور حدود  یحت تا دیکن قیقرار داده و آنها را تشو مارانیب اریاست ماسک در اخت عیشا یتنفس يکه عفونتها یدر فصول -
 . رندیفاصله بگ

بخش ها، اتاق انتظار  اژ،یدارند  (در تر یتنفس میکه عال مارستانیکه افراد مراجعه کننده به ب دیحاصل کن نانیاطم -
  کنند: یم تیرا رعا ریموارد ز درمانگاهها و مطب پزشکان )

که دست با  یاندازند .در صورت یاستفاده و سپس آن را دور م ی.از دستمال بهداشت شانندپو یخود را م ینیهنگام عطسه و سرفه دهان و ب -
 کنند . یم تیآلوده شده بهداشت دست را رعا یترشحات تنفس

 ید.کن تیرا رعا يماریبر اساس راه انتقال ب ونیزوالسیا اطاتیاحت -

 : منیا قاتیتزر -ج 

 نیا يبرا% 70است اما در کشور ما از الکل  %2 گلوکونات محلول کلرهگزیدین  CDC هیپوست طبق توص يآماده ساز يمحلول ارجح برا 
 شود.  یمنظور استفاده م

 . دیشده استفاده نکنهرگز از پنبه الکل از قبل آماده  -

 . ردیمورد استفاده قرار گ یپد الکل ایشده با اتوکالو و  لیمصرف، پنبه استر کباری يبند هپنبه الکل آماده، پنبه بست يبه جا -

 یضدعفونو  لیوسا ییجهت گندزدادرجه 70الکل   استفاده ازدارد .لذا  یکش کروبیم تیدرجه خاص  90از الکل  شیدرجه ب  70الکل    -
مناسب (و نه در بخش ) انجام شود .از ظرف به ظرف  طیو در مح دهید آموزشتوسط کاربر  یستیکردن الکل با قیدارد. رق تیپوست، ارجح

 .  دیبرچسب مشخصات در بخش نگهدار يدارا یاصل شهیداخل ش ایآماده و  يها ي.الکل را به صورت اسپر دیکن يکردن الکل خوددار

 : پوست  يساز  آماده  نحوه 

 با آب و صابون شسته شود.  دیاست ابتدا با فیاگر پوست کث -

 شود.  یپاك و ضد عفون دیبا رد،یگ یپانسمان و چسب قرار م ریاز پوست که ز یبخش -



 

 یکشدطول م هیثان 30خشک شدن پوست نیدیکلرهگز ایپوست خشک شود  (هنگام استفاده از الکل  يبطور کامل و خودبخود رو دیمحلول با -
 کشد .) دقیقه طول می  2خشک شدن پوست  د،ی يحاو يو در صورت استفاده از محلولها

  .دیاستفاده کن نیودایآ دونیدر ابتدا از الکل و سپس از پوو ،يمرکز دیکاتتر ور يکارگذار يبرا -

 :  Multiple Dose Vials (MDV ) دوز پلیمولت يالهایو

 یکروبیبار استفاده شوند .به علت وجود مواد نگهدارنده ضد م کیاز  شیتوانند ب یدارو هستند که م يحاو يالهایدوز، و پلیمولت يالهایو - 
مواد نگهدارنده قادرند  نیاست .ا نیانسول الهایو نیا يمثالها)بالمانع است .از جمله  کیآسپت طیشرا تی(البته با رعا  الهایو نیاستفاده مجدد از ا

تا دو ساعت وقت الزم است، لذا استفاده  یگاه هایکردن باکتر رفعالیغ يندارند .برا روسهایو يرو يریاما معموال تاث ندینما رفعالیرا غ هایباکتر
 دهد.  شیرا افزا یآلودگ تواند احتمال یم کیاسپت طیشرا تیو عدم رعا الهایمکرر از و

 نیمقطر، چند )و آب نی(نرمال سال  میسد رورکل ،يقند يمثل محلولها  ( Single-dose )بدون مواد نگهدارنده  يالهایدقت شود که از و -
 بار استفاده نشود. 

 دقت شود:  ریدوز به نکات ز پلیمولت يالهایهنگام استفاده از و -

را  يوزچند د يالهایاستفاده شود .هر جا که امکان دارد و يتک دوز ییدارو يالهایاالمکان از و یمصرف هستند .حت کباریسوزن ها و سرنگها  -
 . دیاستفاده کن یبه طور اختصاص ماریهر ب يهم برا

 استفاده شوند.   ماریب کیاز  شیب يکردن دارو برا قیرق يمنبع مشترك برا کیبه عنوان  دیسرم نبا يها سهیک ایباتل  -

 .شکسته شوند  ای .خم recap، دیسوزنها نبا -

و  نیانسول يشود . قلم ها یو ضد عفون زیقبل از هر بار استفاده تم دیشود با تفادهاس ماریچند ب ياگر الزم است گلوکومتر بطور مشترك برا -
 استفاده شود.  ماریب کیاز  شیب يبرا دیو سرنگها هرگز نبا ییدارو يجهایکارتر ریسا

 دستها شسته شوند.  الهایقبل از استفاده از و -

 توجه شود.  ينگهداراستفاده و  حیصحبه دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد روش  -

مصرف  خیاگر تار یمحلول و وجود ذرات معلق در محلول، حت تیرنگ، عدم شفاف رییتغ ال،یو یمثل :شکستگ يدر صورت مشاهده موارد -
 . دیندازیرا دور ب الینگذشته باشد، و

 خشک شود.  دیارکرده و بگذ زیتم نیدیکلرهگز باتیترک ایدرجه 70را با پنبه آغشته به الکل  الیو يرو یکیپوشش پالست  ق،یهنگام تزر  -

در هر  -.اگر فقط سرسوزن عوض شود، باز هم امکان انتقال عفونت وجود دارد.  دیاستفاده کن کباریمحلول فقط  دنیکش يسرنگ برا کیاز  -
بماند چون راه  یباق الیسر و یکیپوشش پالست يرو دیوجه نبا چی.سوزن به ه شوداستفاده  لیاز سرنگ و سوزن استر دیبا الیبار استفاده از و

 است.  کروبیورود م میمستق

امکان  خچالیدر  ينگهدار نییدوکایل الیودر مورد  یشوند، ول ينگهدار خچالیبعد از مصرف در  الهایشود و یم هیمواقع توص شتریدر ب -
 کند.  یاورئوس را فراهم م لوکوكیاستاف يها سمیرشد ارگان

 جداگانه استفاده شود. الیو ماریهر ب يدوز استفاده نشود .در صورت استفاده، برا پلیمولت يالهایبهتر است از و زیالیمثل همود ییدر بخش ها -
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  هفته ممنوع است. 4بعد از گذشت  الهایو نیشود، چون استفاده از  ا دیق الیو يمصرف رو نیاول خیتار دیبا نهادر مورد واکس   - 

 .دور انداخته شوند  دیاستفاده با کباریبعد از  Single-dose يالهایو -

  .سرم دور انداخته شود  یساعت مابق24 و بعد از شود و ساعت باز شدن سرم ثبت  خیتار دیشستشو با يسرم ها يبرا -

 دور انداخته شوند.  دیبار استفاده با کیآمپولها بعد از  - 

 شود، مگر طبق دستور کارخانه سازنده.   ینم هیو استفاده مجدد از آنها توص هستند Single-dose يالهایجزء و کهایوتیب یآنت -

 .دیندازینبوده باشد، آنها را دور ب حیصح الهایو ياگر روش نگهدار -

  :از سه نوع احتیاط بر اساس راه انتقال عفونت ها وجود دارد که عبارتند

قطرات معموالً از طریق سرفه ،عطسه و صحبت کردن تولید می شوند. انتقال قطره :  (precaution droplet) جداسازي قطرات.1
میکرومتر) حاوي عوامل عفونت زا از طریق هوا به جلو رانده می شوند و در ملتحمه چشم،  5اي زمانی رخ می دهد که ذرات بزرگتر( بیش از 

بیمارانیکه دچار آنفلوانزا، مننژیت، اوریون، سرخجه، مخملک و ...شده اند از این نوع در  .مخاط بینی و یا دهان میزبان جدید مستقر می شوند
   .جداسازي استفاده میگردد

  اگر در فاصله یک متري از این بیمار قرار دارید از ماسک جراحی  .متر بین بیمار مبتال و سایر افراد سالم رعایت گردد 1فاصله حداقل
  .(ماسک معمولی) استفاده کنید

 در صورت نیاز به جابجایی بیمار، بیمار حتما ماسک جراحی بپوشد.   
یکی از راه هاي انتقال بیماري از راه هوا است. براي آنکه ذرات به مدت طوالنی در :   (precaution airborne)جدا سازي هوایی.2

انتشار آنها تهویه هوا یا ونتیالسیون الزم است .در بیمارانی که میکرومتر داشته باشند .براي جلوگیري از  5هوا باقی بمانند باید قطري کمتر از 
 دچار سرخک، سل، سارس، آبله مرغان، زونا و .... شده اند از این نوع جداسازي استفاده میگردد .

 95هنگام ورود به اتاق از ماسک مخصوص N استفاده کنید و بالفاصله پس از خروج از اتاق ماسک خارج گردد . 
  بار در ساعت تعویض هوا صورت گیرد 12-6بسته باشد پنجره به سمت هواي آزاد باز شود و حداقل  درب اتاق.  

 بیمار داخل اتاق بماند در صورت جابجایی حتما ماسک بپوشد.  

از انتقال تماسی می تواند یا از طریق تماس مستقیم پوست با پوست صورت گیرد یا :   (precaution contact)جدا سازي تماسی.3
طریق تماس غیر مستقیم با عامل عفونی در محیط، ورود به ملتحمه چشم، مخاط بینی و دهان که معموالً از طریق دست آلوده صورت می 

تماس مستقیم شامل تماس بدنی سطح به سطح و انتقال فیزیکی میکروارگانیسم بین فرد آلوده و میزبان مستعد است .مثالً هنگام جابه  .گیرد
در تخت توسط پرستار، یا هنگام حمام بیمار، یا سایر مراقبتهاي مربوط به بیمار که نیاز به تماس مستقیم با بیمار وجود دارد .همچنین  جایی بیمار

 این نوع انتقال می تواند بین دو بیمار نیز رخ دهد که یکی منبع میکروارگانیسم و دیگري میزبان مستعد است. تماس غیر مستقیم شامل تماس
ن مستعد با یک شی آلوده به میکروارگانیسم مانند سطح آلوده، تجهیزات آلوده مراقبت از بیمار، ابزارها یا دست هاي آلوده اي که شسته میزبا

در بیمارانیکه دچار عفونتهاي مقاوم به دارو، آبسه هاي با ترشح، زخم بستر  .نشده اند یا دستکش آلوده اي که بین دو بیمار تعویض نشده باشند
فونی، عفونت شیگالیی، شپش، سرخجه مادرزادي، تب هاي خون ریزي دهنده ، سارس، آبله مرغان ، زوناي منتشر و .. شده اند از این نوع ع
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 هنگام ورود به اتاق بیمار دستکش و گان بپوشید.  

 قبل از ترك اتاق دستکش و گان را درآورده دستها را بشویید. 
  ، فشار سنج ، ترمومتر و وسایل بیمار از اتاق خارج نشودگوشی.   

 
 : isolation reverse ایزوالسیون معکوس (بیماران با نوتروپنی)

 جداسازي اتاق با لیبل احتیاطات نوتروپنیک و تخصیص برچسب روي چارت و پرونده بیمار 

  رعایت احتیاطات استاندارد به ویژه شستن دستها 
  عدم اجازه ورود پرسنل غیر درمانگر و یا مالقات کننده بیمار به اتاق 
  عدم اجازه ورود میوه و سبزیجات و گل و گیاه به اتاق بیمار 
 بیمار داخل اتاق بماند در صورت الزام در جابجایی حتما ماسک جراحی بپوشد ودر مدت کوتاهی به اتاق برگردد.  
 استخوان هستند بایستی توسط واحد مربوطه آموزش الزم را دریافت نمایندکه تحت پیوند مغز  بیمارانی.  

 

شده  جادیاما در صورت بروز عوارض، بسته به نوع مشکل ا دینمایم تیکفا یاستاندارد عموم اطاتیاحت تیرعا HIV مارانی: در بنکته
 با هم اجرا خواهد شد. ونیزوالسیچند نوع ا هایماریاز ب یانجام خواهد شد. در برخ ريیگ میتصم
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