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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آذربايجان غربي

 معاونت امور بهداشتي



LOGO 

گندزدا ها    



LOGO 

4 

کاربرد مواد ضدعفونی کننده و گندزدا در مراکز بهداشتی 

 درمانی 



   کننده عفونی ضد و گندزد مواد کاربرد 

   درمانی مراکز و بيمارستان محيط بهداشت -1

 ابزارآالت اين مجدد سازي وآماده درماني ـ بهداشتي دراقدامات استفاده مورد وملزومات وسايل وديگر جراحي ابزارآالت

 ... و جراحان دست ضدعفوني ، سطوح گندزدايي ، وتجهيزات

  : شنا های استخر و آشاميدنی آب گندزدايی -2

   آشاميدني آب گندزدايي در .... و ازن ، کلره ترکيبات و کلر از استفاده

 ... و نقره یون ، کلره ترکیبات از استفاده    : منازل در ميوجات و سبزی گندزدايی -3

 ....... و عمومی اماکن ديگر در گندزداهها از استفاده -4
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 پاکسازی يا تميز کردن  

cleaning 

 گندزدايی

Disinfection 

 سترون سازی

Strilization 

 ماده گندزدا

Disinfectant 

 اسپور باكتريها منجمله حذف يا نابودي كامل تمام انواع ميكروبها

  گندزدائي به منجر بكار رفته و بيجان سطوح و اشياء براي كه كيباتيتر

 .ميشوند

 و بصورت فيزيكي   روي اشياء كه بطور معمول از تمام مواد خارجي زدودن

 . شود محصوالت آنزيمي انجام مي يا دترجنت ، مايع آب ، صابون با استفاده از

 كه بر روي اشياء ميكروارگانيسم هاي پاتوژني حذف تعداد زياد يا همه

 اسپور باكتريها بجز دارند وجود بيجان
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 ماده ضدعفونی کننده  

 آنتی سپتيک

Antiseptic 

 بكار رفته ومنجر به( پوست و مخاط (جاندار سطوح براي كه تركيباتي

 .شود اي مي زمينه كاهش ميكروارگانيسمهاي موجود

 .ماده اي كه بازدارنده فعاليت ارگانيسم هااز روي بافت هاي زنده است
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آلودگي ـ رفع1  

( پاكسازي) تميز كردن ـ2  

سطح  گندزدايي يا سازي ـ سترون3
 باال

  
 

: سازي مراحل اصلي آماده  



ضدعفونی کننده ها  مورد استفاده در 

 آنفلو انزای  

 درصد غیر فعال میشود 70ویروس با الکل 
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استفاده  مورد احتياط    ماده گندزدا 

-دارای تهویه باشد  محل

 با اسید مخلوط نشود 

گندزدایی مواد الوده به 

  خون و مایعات

درصد هیپو کلریت  5و 1

 سدیم 

 پودر سفید کننده  دستشویی و حمام 

درصد 70 الکل سطوح فلزی  سطح میز   



LOGO 

01 

 

 

ايزوالسيون يا جداسازی 

 بيماران دربيمارستان



استانداردهای اتاق ايزوله    

اتخاذ خط مشی های عملی برای جلوگیری ازانتقال عفونت :تعريف ايزوالسيون

 دربیمارستان،براساس راههای انتقال عفونت

پیشگیری ازانتقال میکروارگانیسم ها ازبیمارعفونی یاکلونیزه به : هدف

 سایربیماران،عیادت کنندگان وپرسنل پزشکی

 فرایندجداسازی بیماران گران ووقت گیراست لذابایددرمواقع ضروری انجام

 ازطرف دیگرعدم جداسازی بیماری که به بیماری واگیر مبتال است .شود

 می تواند منجربه مرگ ومیر وایجاد بیماری دردیگران شودوگاهی باعث همه

 .گیری،طوالنی شدن مدت اقامت دربیمارستان وافزایش هزینه هاگردد
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 :طبقه بندی اتاق های ايزوله

اتاق ايزوله فشاراستاندارد: Standard pressure room  

 اتاق های ایزوله فشاراستانداردجهت بیمارانی که نیاز به ایزوالسیون تماسی یا

 .قطره ای دارند کاربرددارد

یک اتاق استاندارد با شرایط تهویه نرمال، مناسب است. 

اجزاء توصيه شده : 

1-یک سینک شستشوی دست درداخل اتاق 

2-یک حمام متصل به اتاق ایزوله 

3- یک درب اتوماتیک 

اجزاء اختیاری: 

-  اتاق ایزوله استاندارد”تابلویی با عنوان“ 
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 ترالی اتاق ايزواالسيون 
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 کیسه زباله عفونی

 عینک/ محافظ صورت 

 کاله

 ماسک

 گان

 مواد گندزدا 

 سفتی باکس

 حوله یک بار مصرف 

 

 



 اتاق ايزوله 
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 روش هاي دست شستن

 hand)شستن دست ها به روش معمول يا روتينـ    1 

washing) (روش مكانيكي وزدودن ارگانيسمها )با آب و صابون   

مواد ضد ميكروبي يا ضد عفوني  صابون يا ـ  شستن دست ها به وسيله 2

  (كشته شدن ميكروارگانيسم ها يامهار رشد آن ها)كننده

 ((hand rub)مالش دست )ـ  شستن دست ها بدون استفاده از آب3



 شستن دست ها به طورروتين

  ( مايع، جامـد )شامل کف آلود کردن دست ها با صابون معمولي
وماليدن محكم تمام سطوح دست ها به يكديگر و آبكشي آن ها 

و  ثانيـه  15تا  10تمام مراحل بايد . است( شير آب)با آب جاري 
( حولـه )سپس دست ها بايد با دستمال . طول بكشد حتي بيشتر

بستن شير آب بادستمال کاغذي که براي . کاغذي خشك گردند
ازآلـودگي  تـا  خشك کردن دست ها از آن استفاده شـده اسـت،   
 مجدد دست ها با شير آب و سينك جلوگيري شود
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 شستن دست ها با مواد ضد ميكروبي  - 
يا ضد عفوني كردن ( ضد عفوني كننده)

 دست ها

 

پوويدون   )هاي ضدعفوني براي ضد عفوني نمودن دست ها مي توان از محلول
و يا  ( ، الكل ها% 4يا % 2اسكراب و کلرهگزيدين ( بتادين)ايودين 

.استفاده کرد( کلرگزيلول ، تري کلوزان )صابونهاي ضدعفوني کننده   
انديكاسيون هاي ضدعفوني كردن دست ها با مواد ضدميكروبي   

: عبارتند از   

قبل از انجام اعمال جراحي يا اقدامات تهاجمي مشابه ( 1  

حين مراقبت از بيماراني که ايزوله شده اند يا رعايت بعضي احتياطها ( 2
.براي آن ها ضروري است  

 يا (NICU) نوزادان ويژه مراقبت بخش به ورود از قبل (3
  (Nursery)شيرخوارگاه
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 مراحل شستن دست
 مرحله اول

 دستها را خيس کنيد
سي سي از صابون مايع را در   3

 .کف دست بريزيد
 

 
 

 .کف دستها را بهم بماليد

 
 



91 

 مرحله دوم

     
 
 

انگشتان را در هم کرده و کف  
 .دستها را بهم بماليد
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 مرحله سوم

  کف دست راست را بر روي پشت
دست چپ بكشيد عكس همين 

کار را روي دست ديگر انجام  
 .دهيد
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 مرحله چهارم

 
 

پشت انگشتان را به  کف دست 
ديگر قالب  کنيد و بهم   

. کشيد  
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 مرحله پنجم

  
 

شست دست چپ را با دست       
عكس اين کار را با  . راست بماليد

 .دهيد دست ديگر انجام



32 

 مرحله ششم

 
 
 

انگشتان دست راست را جمع    
کرده، به صورت چرخشي به همه 

کف دست چپ بكشيد، عكس 
همين کار را با دست ديگر انجام  

 .دهيد
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مديريت پسماند      



LOGO  پسماندهاي خطرناك: 1گروه 
 ( شامل پسماندهاي عفوني ، شيميائي ، نوك تيز و برنده و راديواکتيو)    

 
/  کليه پسماندهاي آلوده به خون و فرآورده هاي خوني   :پسماندهاي عفوني ( الف   

/  کليه پسماندهاي مربوط به آزمايش هاي تشخيص طبي و تحقيقات پزشكي 
/  کليه ترشحات و پسماندهاي آلوده به ترشحات بيماران عفوني / پسماندهاي پاتولوژي 

کشت هاي بيولوژيك و محيط / کليه مواد و وسايلي که با بيمار عفوني تماس داشته اند 
پسماندهاي / پسماندهاي بخش هاي دياليز / پسماندهاي اتاق هاي ايزوله / هاي کشت 

 اعضاء و اندامهاي قطع شده و جنين/ ناشي از جراحي و اتوپسي 
ويالهاي نيمه پر و / زباله هاي داروئي و مواد شيميائي   :پسماندهاي شيميائي ( ب    

داروهاي ثبوت و ظهور فيلم /  معرفهاي آزمايشگاهي / ترمومترهاي شكسته/  پر داروئي 
هرگونه زباله منتج شده از تشخيص ، درمان و مراقبت بيماران تحت شيمي . . . /  و 

 ( اعم از ست هاي سرم ، کيسه هاي ادرار ، سوند ، کيسه هاي استوما) درماني 



LOGO 

/  تيغ بيستوري و اره / سرسوزن   :پسماندهاي نوك تيز و برنده ( ج 
شيشه هاي شكسته سرم و فرآورده هاي /انواع آنژيوكت /النست / اسكالپ

وهرگونه وسيله يكبار مصرف تيز وبرنده كه در تشخيص و / خوني و دارويي 
 .درمان و مراقبت بيماران استفاده شده است 

 
شامل كليه پسماندهاي توليد شده در مراكز  :پسماندهاي راديواكتيو ( د 

 .پزشكي هسته اي مي باشند 

   پسماندهاي معمولي يا شبه خانگي:   2گروه 
 

. بطور عمده از كاركردهاي خدمات اداري و عمومي اين مراكز توليد مي شود 
و مالي ، ايستگاههاي   شامل زباله هاي آشپزخانه ، آبدارخانه ، قسمت اداري

 .پرستاري ، باغباني و از اين قبيل است 







WHOتوصيه  براي كدگذاري  
:رنگي زباله هاي بيمارستاني  

 ظرف/ نوع كيسه  ظرف/ رنگ كيسه نوع زباله

زرد با عالمت به شدت  (با عفونت شديد)زباله هاي عفوني 
 آلوده يا قرمز

كيسه پالستيكي محكم،ضدنشت يا 
 ظروف مخصوص اتوكالو

ساير زباله هاي عفوني پاتولوژيكي و 
 تشريح

كيسه يا ظروف پالستيكي غيرقابل   زرد
 نفوذ

 ظروف مقاوم به سوراخ شدگي زرد يا قرمز وسايل نوك تيز و برنده

 كيسه پالستيكي يا ظروف فلزي قهوه اي زباله هاي دارويي و شيميايي

 

جعبه سربي با نشان عالمت  - زباله هاي راديواكتيو
 راديواكتيو

 كيسه پالستيكي سياه زباله هاي بيمارستاني بي خطر
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:جمع آوري    

 

وقتي سه چهارم ظروف و كيسه هاي پالستيكي پر از پسماند شد پس از بستن درب   -
 آنها ، بايد آنها را برداشت 

گردآوري شوند و به محل  (  يا درصورت لزوم چند بار در روز)  پسماندها بايد همه روزه -
.تعيين شده براي انباشتن پسماندها حمل شوند   

هيچ كيسه محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه از  -
.محل توليد خارج شود   

.باشد ... برچسب بايد داراي مشخصاتي از قبيل تاريخ توليد ، نام بخش ، نوع زباله و -  
بايد به جاي كيسه ها و ظروف مصرف شده بالفاصله كيسه ها و ظروف از همان نوع   -

  .قرار داده شود 
سطل زباله هاي پس از خارج كردن كيسه پر شده بالفاصله شستشو وضدعفوني   -

.گردند   
 
 

؟!               !؟   
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 :حمل در مراكز توليد  
 

چرخدار يا (  bin)زباله ها در بيمارستان بايد بوسيله ترولي هاي چرخدار يا ظروف حمل  -
گاريهايي كه براي هيچ منظور ديگري از آنها استفاده نمي شود و داراي مشخصات زير 

 .باشد ، انجام گيرد 
 .بارگيري و تخليه بار آنها آسان باشد  -
لبه هاي تيز و برنده اي كه به كيسه زباله ها يا ظرفهاي حاوي پسماندها ضمن بارگيري  -

 .و تخليه آسيب برساند ، نداشته باشد 
 .تميز كردن آن آسان باشد  -
 .  بايد وسيله حمل پسماندها همه روزه با موادگندزداي مناسب نظافت گردد  -
 .بايد همه كيسه هاي پسماندها سربسته و دست نخورده تا پايان مدت حمل باقي بماند  -
تعويض ترولي يا گاريهاي چرخدار از انتهاي بخش به محل نگداري موقت ضروري است  -
. 
 
 

 



  انتقال زباله هاي توليدي از بخشها
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:ذخيره و نگهداري موقت    

 

محل ذخيره و نگهداري موقت بايد در داخل بيمارستان طراحي شود -  
پسماندهاي معمولي خطرناك درون کيسه زباله يا سطل زباله بايد در  -

محلي جدا از هم در اتاقي با اندازه مناسب حجم پسمانده هاي توليد شده  
.و دفعات گردآوري در محل ذخيره انباشته شوند   

جز در مواردي که در محل موقت نگهداري سردخانه وجود داشته باشد  
(  يعني فاصله بين توليد و تصفيه يا دفع نهايي آن) مدت انباشتن پسماندها 

ساعت در زمستان براي مناطق معتدل   72ساعت در تابستان و  48نبايد از 
.بيشتر شود   

 
 
 
 



 


