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 حَزُ جراحیبخش اٍل: هحیط 

 فصل اٍل: اهکاًات ٍ فضای فیسیکی

 اًَاع طراحی بخش ّای جراحی 

ټبی ٲسضٴ ٸ اٲطٸظی، )اٮجتٻ زض ؾبذت اتب٠ ٖٳ٭ٲس٬ ظیط َطاحی ٲی قٹٶس:  4ا٦ثط ثرف ټبی خطاحی ٲُبث١ ثب ی٥ یب تٗسازی اظ 

 ثبقس(طیسی ٲیټیجثیكتطیٵ تب٦یس ٲٗٳبضی زض ایٳٷی ؾبظی اتب٠ ٖٳ٭ ثط َطاحی 

 ضاټطٸی ٲط٦عی ثب َطح ټتٯی  .1

 

 ٻ تٳیع ټٳطاٺ ثب ضاټطٸی ٲحیُی تټؿتٻ ی ٲط٦عی یب َطح ټؿ .2

 

 تط٦یجی اظ ټؿتٻ ٲط٦عی ٸ ضاټطٸی ٲحیُی یب َطح ٲؿیط ٲؿبث٣ٻ  -3
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 َطح ٪طٸټی یب ذٹقٻ ای ثب ضاټطٸټبی ٲحیُی ٸ ٲط٦عی-4

 

زض ؾبذت اتب٠ ٖٳ٭ ټبی ٲسضٴ ٸ اٲطٸظی، ثیكتطیٵ تأ٦یس ٲٗٳبضی زض ایٳٷی ؾبظی اتب٠ ټبی ٖٳ٭ ثط ٦ساٰ ی٥ اظ اٶٹأ  -سَال

 (89ارشذ َطاحی ظیط اؾت؟)

 ة( َطاحی ٲط٦عی اٮٝ( َطاحی ټیجطیسی

 ز( َطاحی زض َج٣بت  ج( َطاحی ٲحیُی
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 گسیٌِ )الف( 

 دستِ بٌذی اتاق ّای ػول 

اتب٠ ٖٳ٭ ټب ضا زض ؾٻ ٦الؼ زؾتٻ ثٷسی ٲی ٶٳبیس. ٲٗیبضټبی زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ خٽت ایٵ ٦الؼ ثٷسی ٦بٮح خطاحبٴ اٲطی٧ب، 

قبٲ٭ حسا٢٭ ًٞبی زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ ثطای ٦ٝ اتب٠ ٖٳ٭، اٶٹأ ثیٽٹقی ٦ٻ ٢طاض اؾت زض اتب٠ ٖٳ٭ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قٹز ٸ ٲیعاٴ 

 . ؾٻ ٦الؼ اتب٠ ٖٳ٭ قبٲ٭ َج٣ٻ ثٷسی ظیط اؾت: ٲٹٴ ترت خطاحی اؾتًٞبی اذتهبل زازٺ قسٺ ثٻ ٲحیٍ پیطا

  ٦الؼA :150 ( ٕثطای ٦ٝ ثب حسا٢٭  50ٞٹت ٲطث )ٕٲتط( ٞبنٯٻ اظ تٳبٰ ٸخٹٺ ترت خطاحی )ؾط،  4ٞٹت ) 12ٲتط ٲطث

 ٦ٷبضٺ ټبی خبٶجی ٸ پبییٵ ترت خطاحی(.

  ٦الؼ B :250  ؾط، ٦ٷبضٺ ټبی خبٶجی ٸ پبییٵ ٞٹت ٞبنٯٻ اظ تٳبٰ ٸخٹٺ ترت خطاحی  15ٞٹت ٲطثٕ ثطای ٦ٝ ثب حسا٢٭(

 ترت خطاحی(.

  ٦الؼC :400  ٞٹت ٞبنٯٻ اظ تٳبٰ ٸخٹٺ ترت خطاحی )ؾط، ٦ٷبضٺ ټبی خبٶجی ٸ پبییٵ  18ٞٹت ٲطثٕ ثطای ٦ٝ ثب حسا٢٭

 ترت خطاحی(.

 رطَبت اتاق ػول 

زضنس حّٟ  60تب  30یس ثیٵ ی٥ ؾیؿتٱ تٽٹیٻ ٲُجٹٔ ٲیعاٴ ضَٹثت ټٹا ضا ٦ٷتط٬ ٲی ٶٳبیس ٲیعاٴ ضَٹثت زض ټط اتب٠ ٖٳ٭ ثب

 قٹز.

 دهای اتاق ػول 

 زضخٻ ؾیٯؿیٹؼ( حّٟ قٹز. 23تب  20زضخٻ ٞبضٶٽبیت ) 73تب  68زٲبی اتب٠ ٖٳ٭ ثبیس زض ٲحسٸزٺ 

 ثبقس.زضخٻ ؾٯؿیٹؼ ٲی 4/29*زٲبی ٲُٯٹة اتب٠ ٖٳ٭ ٶٹظازاٴ 

 (89ارشذگراد است؟)  دهای هطلَب اتاق ػول ًَزاداى چٌذ درجِ ساًتی -سَال

 2/28ز(    4/29ج(   31-30ة(   28-22اٮٝ( 

 گسیٌِ )ج(

 

  1اتاق ساب استریل

ی٥ ٪طٸٺ زٸتبیی، ؾٻ تبیی یب چٷستبیی اتب٠ ټبی ٖٳ٭، ٲٳ٧ٵ اؾت زض اَطاٜ ی٥ ٶبحیٻ اؾ٧طاة ٲط٦عی، ٶبحیٻ ٦بض ٸ ی٥ اتب٠ 

زاض، ؾیٷ٥، ظضزاضز ٸ قبٲ٭ ٢ٟؿٻ ټبی زٖٳ٭ ٢طاض ؾبة اؾتطی٭ ٦ٹچ٥ ٢طاض زاقتٻ ثبقٷس. اتب٠ ؾبة اؾتطی٭ زض ٶعزی٧ی اتب٠ 

ٸ ٦بثیٷت ٪طٰ ٦ٷٷسٺ اؾت. ا٪طچٻ تدٽیعات ٲطثٹٌ ثٻ پب٦ؿبظی ٸ اؾتطیٯعاؾیٹٴ ثٻ نٹضت   STERISاؾتطی٭ ٦ٷٷسٺ ثربض، 

، ٲتٳط٦ع )ؾٷتطاٮیعٺ( ټؿتٷس )چٻ زض زاذ٭ ٸ چٻ زض ذبضج اظ ٲدٳٹٖٻ خطاحی(، ی٥ اتب٠ ؾبة اؾتطی٭ ثب زاضا ثٹزٴ ایٵ تدٽیعات

 زاضای ٲعایبی ظیط اؾت:

                                                           
1
 Substerile 
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  نطٞٻ خٹیی زض ظٲبٴ ٦بټف تٗساز ٲطاح٭ اٶدبٰ: پطؾتبض ؾیط٦ٹالض ٲی تٹاٶس پب٦ؿبظی ٸ اؾتطیٯعاؾیٹٴ ا٢الٰ ٦ٹچ٥

اٸضغاٶؿی ضا زض ایٵ ٲح٭ اٶدبٰ زټس ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٲیعاٴ اٶتٓبض خطاح ٸ ٶیع ظٲبٴ ثیٽٹقی ثیٳبض ضا ٦بټف زازٺ ٸ ٦بض ٞطز 

٭ ضا ثٻ َٹض تط ٲی ٦ٷس. پطؾتبض ؾیط٦ٹالض )یب ٞطز اؾ٧طاة زض نٹضت يطٸضت(، ٲی تٹاٶس ا٢الٰ اؾتطی ؾیط٦ٹالض ضا ٶیع آؾبٴ

خطاحی ٢طاض زټس )ثسٸٴ ٖجٹض زازٴ آٶٽب اظ ضاټطٸ یب ٲٷب١َ  ٭اؾتطی٭ ٦ٷٷسٺ ثط ضٸی ٲیع اؾتطی ٲؿت٣یٱ اظ زاذ٭ ٲحٟٓٻ

 زی٫ط(.

  ا٢الٰ اؾتطی٭ ضا ٦بټف زازٺ ٸ اخبظٺ ٲی زټس تب پطؾتبض ؾیط٦ٹالض زض اؾتٟبزٺ اظ اتب٠ ؾبة اؾتطی٭ ٶیبظ ؾبیط پطؾٷ٭ ثٻ اثعاض

 زضٸٴ اتب٠ ثٳبٶس.

  ٝاتب٠ ؾبة اؾتطی٭ اخبظٺ ٲطا٢جت ثٽتط اظ اثعاضټب ٸ تدٽیعاتی ٦ٻ ٶیبظ ثٻ تٹخٽبت ٸیػٺ ای زاضٶس ضا ٲی زټس. اثعاضټبی ْطی

ٳی ٞطؾتٷس. ٣ٍٞ پطؾٷ٭ ثٻ َٹض ٲؿت٣یٱ ذبل، حؿبؼ، یب ؾت قرهی خطاح ضا ٲٗٳٹالً ثٻ ذبضج اظ ٲدٳٹٖٻ خطاحی ٶ

ٲؿئٹٮیت اؾتٟبزٺ ٸ ٶ٫ٽساضی اظ آٶٽب ضا ثط ٖٽسٺ زاضٶس؛ پطؾتبض ؾیط ٦ٹٮط ٸ ٞطز اؾ٧طاة ٲی تٹاٶٷس آٶٽب ضا زض ی٥ ٲحیٍ 

 ثؿتٻ اظ اتب٠ ٖٳ٭ یب زض اتب٠ ؾبة اؾتطی٭ تٳیع ٶٳبیٷس.

 ؾیٷ٥ ثب ی٥ ٞیٯتط ثبقٷس )خٽت زٕٞ ٲحٯٹ٬ ټبی حبٸی ٪چ(.اتب٠ ټبی ټٳدٹاض اتب٠ ټبی اضتٹپسی یب ٪چ ٪یطی، ثبیس زاضای ی٥ 

ٴ ٸ زاضٸټب( ٶیع ټؿتٷس. ْطٸٜ ٶٳٹٶٻ ٪یطی ٸ ثطچؿت ټبی آٶٽب ٹاتب٠ ؾبة اؾتطی٭ ٲٗٳٹالً قبٲ٭ پتٹ، ٸاضٲط )خٽت ٪طٰ ٦طزٴ ذ

 ٲٳ٧ٵ اؾت زض ایٵ اتب٠ ٶ٫ٽساضی قٹز.

ٶ٫ٽساضی قٹز. ثطذی اظ ایٵ ثیٳبضؾتبٴ ټب ٲٳ٧ٵ اؾت ا٢الٰ ثط٪ٻ ټبی تطذیم ثیٳبض یب ؾبیط ٲساض٤ ٲٳ٧ٵ اؾت زض ایٵ اتب٠ 

زی٫طی ضا ٶیع زض ایٵ اتب٠ ٶ٫ٽساضی ٦ٷٷس تب ثسیٵ تطتیت پطؾتبض ؾیط٦ٹٮط ٲدجٹض ثٻ تط٤ اتب٠ ٖٳ٭ ٶجبقس، یب زض َٹ٬ اٶدبٰ ٖٳ٭ 

 خطاحی، زض ٶعزی٧ی اتب٠ ٖٳ٭ ثبقس.

 درّا 

قس تب خبثدبیی ثیٳبضاٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ ثطاٶ٧بضز یب ترت خطاحی نٹضت ( ثبcm 120ٞٹت ) 4پٽٷبی زضة اتب٠ ٖٳ٭ ټب ثبیس حسٸز 

 پصیطز.

 تَْیِ 

 تٽٹیٻ اتب٠ ٖٳ٭ ثبیس ثب ٖجٹض اظ ٞیٯتطټبی ٲرهٹل ٸ ثب ٞكبض ٲثجت ثبقس. 

 جریاى َّای الهیٌار )الیِ ای(

ثبض زض ؾبٖت ٲٷدط ثٻ  160تب  70اظ  خطیبٴ ټٹای ٞٹ٠ تٳیع الٲیٷبض زض ثًٗی اظ اتب٠ ٖٳ٭ ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲ٧بٶیؿٱ تٗٹیى ټٹا

حصٜ ثؿیبضی اظ شضات آٮٹزٺ ٲٗٯ١ زض ټٹا ٲی قٹز ٦ٻ ثؿیبض اضظقٳٷس اؾت. ایٵ ؾیؿتٱ تٽٹیٻ ثب ٞكبض ٲثجت، ټٹای تٳیع ضا اظ ٶبحیٻ 

 ؾپؽ ټٹای ٦ثیٝ اظ َطی١ زضیچٻ ټبی ٲٹخٹز زض پبییٵ زیٹاضټبی اتب٠ .ؾ٣ٝ ثٻ نٹضت ذٹقٻ ای ثٻ ؾٳت ٦ٝ ټسایت ٲی ٦ٷس

ٖٳ٭ ٲدسز خٽت تٳیع قسٴ ثٻ َطٜ ؾیؿتٱ تٽٹیٻ ٦كیسٺ ٲی قٹز. زض ؾیؿتٱ تٽٹیٻ الٲیٷبض ټٹای ذٷ٥ ٶؿجت ثٻ ټٹای ټٱ زٲب 

ؾطیٕ تط حط٦ت ٶٳٹزٺ ٸ ٲٷتكط ٲی قٹز، ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ زض ٲٷب٣َی ٦ٻ زٲب ثبالتط اظ ٢ؿٳت ټبی زی٫ط اؾت )ٲثالً زض حٹظٺ اؾتطی٭ 

طاحی ٲكٛٹ٬ اٶدبٰ خطاحی ټؿتٷس(، ټٹای ذطٸخی اظ ؾیؿتٱ تٽٹیٻ الٲیٷبض زض ؾ٣ٝ ثٻ ٦ٻ چطا٘ ؾیبٮیتی٥ ضٸقٵ اؾت ٸ تیٱ خ

 ؾتٹٴ ټٹای ذٷ٥ ثب تٛییط ٲؿیط زض ایٵ ٲٷ٣ُٻ زض ٶٹاحی اَطاٜ ٲٷتكط ٸ ټسایت ٲی قٹز نٹضت زٸ
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 کف 

ثٹز تب خطیبٴ  زض ٪صقتٻ ی٧ی اظ ٲٹاضزی ٦ٻ ثطای پٹقف ٦ٝ اتب٠ ٖٳ٭ زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قس، ضؾبٶب ثٹزٴ ٦ٝ اتب٠ ٖٳ٭

قی اقتٛب٬ ٹثیٽ ف قٹز. اٲطٸظٺ ثٻ زٮی٭ حصٜ ٪بظټبیاٮ٧تطیؿیتٻ ؾب٦ٵ زض ی٥ خب خٳٕ ٶكٹز ٸ خطیبٴ ثط٠ نبزض اظ ٸؾبی٭، پر

ظایی چٹٴ ؾی٧ٯٹپطٸپبٴ اظ اتب٠ ټبی ٖٳ٭، ضؾبٶب ثٹزٴ ٦ٝ اتب٠ ٖٳ٭ ټب اٸٮیٵ ٸ اؾبؾی تطیٵ قطٌ اؾتبٶساضز َطاحی اتب٠ ٖٳ٭ 

 ٲحؿٹة ٶٳی قٹز.

اؾت ٸ ٲٽٳتطیٵ ٶ٧تٻ زض ٶٹٔ چیسٲبٴ  پٯی ٸیٷی٭ ٦ٯطایسضایح تطیٵ پٹقف ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ زض اتب٠ ٖٳ٭ ټبی اٲطٸظی اظ خٷؽ 

ثیٵ ٦ٟپٹـ ټب ٶٳبٶس ٸ  ز٢ت نٹضت پصیطز تب ټیچ زضظی٦ٝ اتب٠ ٖٳ٭ اؾت ٦ٻ ثبیس ټٷ٫بٰ ٦ٷبض ټٱ ٪صاقتٵ ٦ٟپٹـ ټب ٶٽبیت 

ایٷچ(. خٷؽ ٲٹاز ثبیس ثٻ ٶحٹی ثبقس ٦ٻ ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ٸ زض اثط  6تب  5طٜ ازاٲٻ یبثس )تساٸٰ خٷجف ٦ٟپٹـ ټب تب زیٹاضټبی ټط َ

 تٳیع ٦طزٴ ذطاـ ثطٶساقتٻ ٸ ؾبٮٱ ثٳبٶس. تط٦یجبت ٞٯعی زض ظٲیٵ ټبی ٲطَٹة ٲی تٹاٶٷس ٲٷدط ثٻ ٦بټف ٮٛعٶس٪ی ؾُٹح قٹٶس.

٥ ؾرت ٸ ٲٹاز ی٧سؾت اؾتٟبزٺ قٹز. ٦ٟپٹـ ټبی ٲٗٳٹالً ثطای پٹقبٶسٴ ٦ٝ اتب٠ ټبی ٖٳ٭ ٦ٹچ٥ ثٽتط اؾت اظ خٷؽ پالؾتی

 اتب٠ ٖٳ٭ ٶجبیس اظ ٶٹٔ ٲترٯر٭ ثبقٷس ٸ ثبیس اظ خٷؿی ثبقس ٦ٻ تحٳ٭ قؿتكٹ ثب ٲٹاز يسٖٟٹٶی ضا زاقتٻ ثبقٷس.

 دیَارّا ٍ سمف

ٖٳ٭ ثبیس ؾرت ٸ ٲ٣بٸٰ، نبٜ ٸ ثسٸٴ ؾٹضاخ، يس آتف، يس آة، يس ٮ٥،  ٠ثٻ َٹض ٦ٯی ٲٹاز ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ ثطای ؾُٹح اتب

ٲتط( ثٹزٺ ٸ  5/3پب ) 10ٸ زضظ ٸ آٶتی ضٞٯ٧ؽ ثٹزٺ ٸ ثٻ ضاحتی ٢بث٭ قؿتكٹ ثبقٷس. اضتٟبٔ ټط اتب٠ ٖٳ٭ ثبیس حسا٢٭  ضثسٸٴ قیب

% ٶٹض ٲحیٍ اتب٠ ٖٳ٭ ضا ثطای زاقتٵ 90 پٹقف ؾ٣ٝ ثبیس ثسٸٴ زضظ ٸ ثٻ ق٧٭ ی٧پبضچٻ ثبقس ضٶ٩ ؾ٣ٝ ثبیس ؾٟیس ثبقس تب ثتٹاٶس

 ٶٹضی ٲٷبؾت پطا٦ٷسٺ ٸ ٲٷ٧ٗؽ ٶٳبیس.
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 لَلِ کشی گازّا ، سیستن ّای رایاًِ ای ٍ الکترًٍیکی 

اٲطٸظٺ اٶدبٰ ؾب٦كٵ، تأٲیٵ ا٦ؿیػٴ، ټٹای ٞكطزٺ، ٪بظ ثیٽٹقی ٶیتطٸؼ ا٦ؿبیس ٸ ترٯیٻ ٪بظټبی ثیٽٹقی زض ا٦ثط اتب٠ ٖٳ٭ ټب اظ 

٣ٝ، یب ؾتٹٴ ټبی خبٶجی اٶدبٰ ٲی پصیطز. ٦كی ٲٗٳٹالً اظ ضٸی زیٹاضټب یب ؾ ی اٶدبٰ ٲی پصیطز. ٮٹٮٻَطی١ ٮٹٮٻ ٦كی ٲط٦ع

ٲترهم ثیٽٹقی خٽت اٶدبٰ خبٶجی اٶدبٰ ٲی پصیطز. ٲترهم ثیٽٹقی خٽت اٶدبٰ ثیٽٹقی ثٻ زٸ ٮٹٮٻ ثطای زازٴ ا٦ؿیػٴ ٸ 

 طٸؼ ا٦ؿبیس.اٶدبٰ ؾب٦كٵ ٶیبظ زاضز ٸ ی٥ ٮٹٮٻ ټٱ ثطای زازٴ ٪بظ ثیٽٹقی ٶیت

 ًَر رٍشٌایی 

ټبی ؾ٣ٟی ثبثت ٸ چطا٘ ټبی ٢بث٭ خبثدبیی تأٲیٵ ٲی قٹز. ا٦ثط چطا٘ ټبی اتب٠ ٸقٷبیی اتب٠ ٖٳ٭ ثٻ ٸاؾُٻ ای چطا٘ ٲٗٳٹالً ض

 ٖٳ٭ زاضای ٶٹض ٞٯٹضؾٷت ؾٟیسٶس، ټط چٷس ٲٳ٧ٵ اؾت زض ثطذی ٲٹا٢ٕ آٶٽب اظ ٶٹٔ ضقتٻ ای ٶیع ثبقٷس.

ت زض اتب٠ ٖٳ٭، ؾبیٻ ایدبز ٶ٧ٷس )ثٻ ذهٹل زض حٹظٺ خطاحی(. ٲترهم ثیٽٹقی ثطای ٲكبټسٺ ٶٹض ثبیس زض ٖیٵ اٶتكبض ٲٷبؾ

ٞٹت قٳٕ زاضز. زض ٲطحٯٻ ی حیٵ ٖٳ٭،  ٦200طزٴ ضٶ٩ پٹؾت ثیٳبض ثطای اضظیبثی ٸيٗیت ا٦ؿیػٴ ضؾبٶی، ٶیبظ ثٻ ٶٹضی ٲٗبز٬ 

 تهٹض قٹٶس. ضٸقٷبیی اتب٠ ٖٳ٭ ٶجبیس ثٻ ٶحٹی ثبقس ٦ٻ اًٖبی ثسٴ ثیٳبض ضٶ٩ پطیسٺ 

 پایشگرّا 

ٲبٶیتٹضټب ٸ ٦بٲپیٹتطټب ثطای پبیف، اضظیبثی ٸ ثجت ٖٳٯ٧طز ٞیعیٹٮٹغی٥ ثیٳبض زض َٹ٬ اٖٳب٬ خطاحی ٸ ثجت اَالٖبت ثیٳبض َطاحی 

قسٺ اٶس. تیٱ ثیٽٹقی یب ی٥ پطؾتبض خطاحی، اظ تدٽیعات ٲبٶیتٹضیٷ٩ ثٻ ٖٷٹاٴ ٸؾبی٭ ٦ٳ٧ی خٽت ثطضؾی ٸ اضظیبثی ٸيٗیت ثیٳبض 

 َٹ٬ ٖٳ٭ اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس تب اظ ؾالٲت ثیٳبض ٲُٳئٵ قٹٶس.زض 

ٲٳ٧ٵ اؾت ایٵ زؾت٫بٺ ټب خٽت تؿٽی٭ زض اؾتٟبزٺ ضٸی پبیٻ ی چطذساض ٲتحط٤، ضٸی زیٹاض یب ضٸی ٲیع ٶهت ٪طزٶس. زض اٶساظٺ 

 LCDط ٦ٳتطی ٶؿجت ثٻ ٲی ثبقٷس. اٶٹأ پالؾٳب ؾٷ٫یٵ تط ثٹزٺ ٸ َٹ٬ ٖٳ LCDایٷچ ٸ ثٻ ق٧٭ پالؾٳب یب  42، تب 22، 20ټبی 

 ٸ پالؾٳبټب ذٹاټٷس قس. LCDزض آیٷسٺ خبی٫عیٵ  زاضٶس. ٶٳبیك٫طټبی 

 دستگاُ تصَیربرداری ٍ ًگاتَسکَپ 

ثؿیبضی اظ اٲ٧بٶبت ٸ تدٽیعات ٸخٹز زاضٶس ٦ٻ تهبٸیط ضا اظ ٶبحیٻ ی ٖٳ٭ ثٻ ٲبٶیتٹض اٶت٣ب٬ ٲی زټٷس. ٲٳ٧ٵ اؾت ٶٳبیك٫ط ضٸی 

ی تٹاٴ ٪طاٞی ټبی ٪صقتٻ ٦ٻ زاقتٻ ثبقس ٸ ثتٹاٴ آٴ ضا ضٸی زیٹاض یب ؾ٣ٝ حط٦ت زاز زض چٷیٵ قطایُی ٲثبظٸی ٪طزقی ٢طاض 

بتٹؾ٧ٹح ثٹزٺ ٸ تهبٸیط زیدیتب٬ خسیس ثیٳبض ضا ثب ټٱ ٲ٣بیؿٻ ٦طز. ټٳچٷیٵ ٲی تٹاٴ زض خطاحی ټبیی ٦ٻ ٶٹض ٦ٳی ٶیبظ ضٸی ٶ٫

 اؾت، اظ ٶٹض ٶ٫بتٹؾ٧ٹح اؾتٟبزٺ ٦طز.

 ساػت ّا 

اتب٠ ٖٳ٭ ثبیس زٸ ٖسز ؾبٖت ٸخٹز زاقتٻ ثبقس؛ ی٥ ؾبٖت ثٻ نٹضت آٶبٮٹ٨ یب زیدیتب٬، ٢بث٭ زیس اظ ٶبحیٻ ی ٖٳ٭ ثٹزٺ ٸ زض ټط 

ٖت قٳبض ٲ٧ٗٹؼ ثٻ ټٳطاٺ ظٶ٩ ټكساض اؾت ٦ٻ اظ آٴ زض خطاحی ټبیی ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ٖطٸ٠ ذٹٶی ثب تٹضٶی٧ٻ بی٧ی ثٻ نٹضت ؾ

ی قٹز. ز٦ٳٻ ی قطٸٔ، ایؿت ٸ تٷٓیٱ زٸثبضٺ ایٵ ؾبٖت ثبیس زض زؾتطؼ ٞطز ٲؿسٸز قٹز، یب زض حیٵ ایؿت ٢ٯجی اؾتٟبزٺ ٲ

 ؾیط٦ٹٮط ٸ ٪طٸٺ ثیٽٹقی ٢طاض ٪یطز.
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 کابیٌت ّا ٍ ترالی ّا 

ٲٳ٧ٵ اؾت زض ټط اتب٠ ٖٳ٭ ی٥ تطاٮی ٸ ٲیع یب ٦بثیٷت ٸخٹز زاقتٻ ثبقس. ٮٹاظٰ ٸ ٸؾبی٭ زض ټط اتب٠ ٖٳ٭ ثط اؾبؼ ٶٹٔ ٸ تٗساز 

ٴ اتب٠ اٶدبٰ ذٹاټس قس، تٗییٵ ٸ چیسٺ ٲی قٹز. ٸخٹز ثطذی اظ ٸؾبی٭ اثتسایی ٸ پطٲهطٜ زض اتب٠، يٳٵ اٖٳب٬ خطاحی ٦ٻ زض آ

٦بټف اتالٜ ٸ٢ت، اظ تطزز ثیف اظ حس ثیٵ اتب٠ ټب ٸ ضاټطٸټب ٸ ذؿت٫ی پطؾٷ٭ خٯٹ٪یطی ٲی ٦ٷس. اؾتٟبزٺ اظ ٢ٟؿٻ ټبی قیكٻ ای 

 ٸ زضة ټبی ٦كٹیی ٲٷدط ثٻ یبٞتٵ ؾطیٕ ٸؾبی٭ ٲی قٹز.

 ٍسایل ٍ تجْیسات اتاق ػول 

 ٸؾبی٭ ٲٹخٹز زض ټط اتب٠ ٖٳ٭ ٖٳستبً اظ خٷؽ اؾتی٭ يس ظٶ٩ اؾت. ایٵ ٸؾبی٭ ثٻ قطح ظیط ٲی ثبقٷس:

  ترت ټبی خطاحی ٦ٻ زاضای ی٥ پٹقف ثؿیبض ٲ٣بٸٰ اظ خٷؽ ٞٹٰ یب غ٬ ثٹزٺ ٸ يٳبیٳی خٽت پٹظقیٵ زټی ثیٳبض ٸ

 خبزؾتی زاضٶس.

 زض َٹ٬ خطاحی ٶعزی٥ ٞطز اؾ٧طاة ٢طاض ٲی ٪یطز. زض ثًٗی اظ اتب٠ ټب اظ ٲیعټبیی چٹٴ  یب ٲیع پكتیجبٴ )٦ٻ 2ٲیع اثعاض

 اؾتٟبزٺ ٲی قٹز ٦ٻ ضٸی ترت خطاحی ٢طاض ٲی ٪یطٶس.( 4ٸ ٞبٮٵ 3ٲبیٟیٯس

  ٲیع ٲبیٹ، ایٵ ٲیع، زاضای ی٥ ؾیٷی ٲؿتُیٯی ق٧٭ ٢بث٭ تٗٹیى اظ خٷؽ اؾتی٭ يس ظٶ٩ اؾت. پبیٻ ی ایٵ ٲیع زض ظیط

٢طاض ٲی ٪یطز ٸ ؾیٷی ایٵ ثط ضٸی ٞیٯس اؾتطی٭ ٲی آیس. ثط ضٸی ٲیع ٲبیٹ، اثعاضټب ٸ ا٢الٲی ٦ٻ ٶیبظ ثٻ تحٹی٭  ترت خطاحی

 ٞٹضی آٶٽب ٸخٹز زاضز، ٢طاض زازٺ ٲی قٹز. اضتٟبٔ ایٵ ٲیع، ٢بث٭ تٷٓیٱ اؾت.

 .ٲیع ٦ٹچ٥ خٽت پطح پٹؾت ثیٳبض ٸ پٹقیسٴ زؾت٧ف ٸ ٢طاض زازٴ ٪بٴ ت٥ پیچ یب ٸؾبی٭ ؾٹٶساغ 

 .پبیٻ ٮ٫ٵ، اٮجتٻ ی٥ ٲٹضز اٶتربثی اؾت، ظیطا ثطذی اظ اتب٠ ټبی ٖٳ٭، اظ ایٵ ٮ٫ٵ ټب اؾتٟبزٺ ٶٳی ٦ٷٷس 

 .)ٲبقیٵ ٸ ٲیع ثیٽٹقی )خٽت ٢طاض زازٴ تدٽیعات ثیٽٹقی 

  نٷسٮی ٪طزاٴ ٸ چٽبضپبیٻ 

 ؾطٰ خٽت آٸیعاٴ ٦طزٴ ٲحٟٓٻ ٲبیٗبت  پبیٻIV ،قبٴ پطزٺ ضا ثٻ ایٵ پبیٻ ، ٖالٸٺ ثط آٸیعاٴ ٦طزٴ ؾطٰ ټب، ٪طٸٺ ثیٽٹقی

 ٸن٭ ٲی ٦ٷس.

 )ٲحٟٓٻ ؾب٦كٵ )تطخیحبً ثب پبیٻ چطذساض 

 ثیٵ ٪بٴ ٸ قبٴ ټبی آٮٹزٺ 

 ؾُ٭ ظثبٮٻ ټبی ٚیطآٮٹزٺ ٶعزی٥ ٞطز ؾیط٦ٹٮط ٸ ٶیع ؾٯٍ خٽت ٲٹاز ثیٹٮٹغی٧ی ذُطٶب٤ 

 ب ثسیٵ تطتیت پطؾتبض ؾیط ٲیع ٶٹقتٵ ثٻ زیٹاض یب ضٸی ٦بثیٷت ی٥ نٟحٻ ٞٹالزی ٲته٭ ثٻ زیٹاض یب ضٸی ٦بثیٷت ثبقس ت

 ٦ٹٮط ثتٹاٶس خٽت ثجت ٲساض٤ اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٶٳبیس.

  ٦بٲپیٹتط، ٦یجٹضز ثبیس ثٻ ٪ٹٶٻ ای ثبقس ٦ٻ ٞطز ؾیط٦ٹٮط حیٵ اؾتٟبزٺ ثٻ ٶبحیٻ اؾتطی٭ اقطاٜ زاقتٻ ثبقس. ٲٳ٧ٵ اؾت

 ثطای ثطضؾی زاضٸټب ٸخٹز اؾ٧ٷط ثبض٦س يطٸضی ثبقس.
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 هرالبت از هحیط حَزُ ی جراحیفصل دٍم: 

 فؼالیت ّای فرد اسکراب جْت آهادُ سازی اتاق ػول در بیي جراحی ّا 

ثیٳبض ثبیس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲط٦ع یب ٶ٣ُٻ ی ُٖٝ ٞٗبٮیت ټب تٯ٣ی قٹز. اَطاٜ ٞیٯس اؾتطی٭ ٸ ټٳٻ ٶٹاحی زض اضتجبٌ ثب ذٹٴ یب ٲبیٗبت 

ؿبظی ثط ٲجٷبی آٮٹز٪ی ظزایی ٸ ثطزاقت ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب )ثٻ ضٸـ ذٹٶی آٮٹزٺ تٯ٣ی ٲی قٹٶس. انٹ٬ اٸٮیٻ ٞطآیٷسټبی پب٦

 ٞیعی٧ی( زض حسا٢٭ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ اؾت.

چٷبٶچٻ زض ٲٹضز پبیساضی ٸيٗیت ثیٳبض ق٥ ٸخٹز زاضز )ثٻ ٸیػٺ زض َٹ٬ خطاحی ټبی تطٸٲب، ٢ٯجی، ٖطٸ٢ی ٸ ٶٹضٸٮٹغی٥(، تب ظٲبٶی 

ضا اؾتطی٭ ٶ٫ٻ زاضیس. تب ظٲبٶی ٦ٻ ثیٳبض اتب٠ ضا تط٤ ٶ٧طزٺ اؾت،  ض یب ٲیع ٲبیٹ٧طزٺ اؾت، ٲیع اثعا٦ٻ ثیٳبض ٦بٲالً اتب٠ ضا تط٤ ٶ

 اؾتطی٭ ثٳبٶیس.

ٸ٢تی ثیٳبض اتب٠ ٖٳ٭ ضا تط٤ ٲی ٦ٷس، ٞطز اؾ٧طاة، ٞیٯس اؾتطی٭ ضا خٳٕ ٲی ٶٳبیس؛ حیٵ خٳٕ ٦طزٴ ٸؾبی٭، ٞطز اؾ٧طاة ثبیس 

٪بٴ ٸ زؾت٧ف، ٲبؾ٥، ٖیٷ٥ ٲحبّٞ ٸ ٦الٺ ضا ثٻ تٵ ذٹز ٶ٫ٻ زاضز. ٞطز اؾ٧طاة تٳبٲی اثعاض ٸ ْطٜ آٮٹزٺ ٸ ؾبیط ا٢الٰ چٷس ثبض 

هٹل ٢طاض زازٺ ٸ خٽت آٮٹز٪ی ظزایی، پ٧یٷ٩ ٸ اؾتطیٯیعاؾیٹٴ ثٻ ثرف ٲطثٹَٻ اضؾب٬ ٲی ٲهطٜ زی٫ط ضا زض تطاٮی ټبی ٲر

 ٶٳبیس. 

 زض ازاٲٻ، ٸْبیٝ ٸ ٞٗبٮیت ټبی ٞطز اؾ٧طاة زض اٶتٽبی خطاحی، ش٦ط قسٺ اؾت: 

 . ثٻ ٲدطز ایٷ٧ٻ پبٶؿٳبٴ اٶدبٰ قس ٸ قبٴ ټب ثطزاقتٻ قس، ٲیع ٲبیٹ اثعاض ضا اظ ترت خطاحی زٸض ٶٳبییس.1

ټٷ٫بٰ ثطزاقت قبٴ ټب اظ ضٸی ثیٳبض، قبٴ ټب ضا اظ ثرف ؾط ثٻ ؾٳت پبټب ثٻ حبٮت ضٸ٬ قسٺ خٳٕ ٶٳبییس تب اظ اٶتكبض آٮٹز٪ی ثٻ 

 زضٸٴ ټٹا خٯٹ٪یطی قٹز. اظ پبضٺ ٦طزٴ قبٴ ټب ذٹززاضی ٶٳبییس.

ٴ ؾٽٹی آٶٽب ثٻ اٶطغی اَٳیٷبٴ حبن٭ . قبٴ ټب ضا اظ ٮحبِ ٸخٹز قبٴ ٪یط، اثعاضټب ٸ ؾبیط ا٢الٰ ثطضؾی ٦ٷیس. اظ زٸ ضیرتٻ قس2

ع ضٶ٩ )ثب ٖالٲت ذُط ظیؿتی( ٢طاض زټیس. خٽت خٯٹ٪یطی اظ اٶتكبض ټبی ی٧جبض ٲهطٜ ضا زض ی٥ ؾُ٭ ٢طٲ ٶٳبییس. قبٴ

 ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ثٻ زضٸٴ ټٹا، ثبیس زضح ټب )ی٧جبض/ چٷسثبض ٲهطٜ( ضا ثٻ آضاٲی ٸ ثب حسا٢٭ حط٦ت ٸ زؾت٧بضی، خٳٕ ٶٳٹز.

بی ٦ثیٝ، ظثبٮٻ ټبی آٮٹزٺ ثیٹٮٹغی٧ی ٸ ا٢الٰ ی٧جبض ٲهطٜ ضا زض ؾٯُ٭ ټبی ظثبٮٻ ٢طٲع ضٶ٩ )ثب ٖالٲت ذُط ظیؿتی( ٢طاض . ٪بظټ3

 زټیس. ؾبیط ٪بظټب، قبٴ ټبی ٚیطپبضچٻ ای ٸ ؾبیط ظثبٮٻ ټبی ی٧جبض ٲهطٜ ضا زضٸٴ ؾُ٭ انٯی ثطیعیس.

ٲی ٲبٶٷس تیٙ ټبی ثیؿتٹضی، تطٸ٦بضټب، ثٹضټب ٸ ٲتٻ ټب، ؾٹظٴ ټبی . ا٢الٰ ثُطٶسٺ ضا ثبیس زض ؾٯُ٭ ټبی ٲرهٹل زٸض ضیرت، ا٢ال4

ثریٻ ٸ ؾبیط ؾٹظٴ ټبی ٲٹضز اؾتٟبزٺ خٽت تعضی١ یب اؾپطاؾیٹٴ، تٹخٻ ٸیػٺ ای ضا ٲی َٯجٷس. خٽت ایٳٷی ثٽتط اؾت اظ پسټبی 

 اؾتٟبزٺ ٦ٷیس.  5ایٳٷییب ثب٦ؽ ټبی  SELF-CLOSINGچؿجی 

ایٵ ا٢الٰ ضا زض ی٥ ٦بزض ٲ٣بٸٰ ض اؾتٟبزٺ قٹز خٽت خٯٹ٪یطی اظ آؾیت ٸ احتٳب٬ ذُط آٮٹز٪ی، ثبیس اظ ی٥ ضٸـ ایٳٵ خٽت ایٵ ٦ب

ض زټیس. زٮی٭ اٸٮیٻ ی ثطیس٪ی ټبی پطؾٷ٭ )ٶیس٬ اؾتی٥ قسٴ(، زض زاذ٭ یب ذبضج اظ اتب٠ ٖٳ٭، زٸض ضیرتٵ ا٢الٰ ثطٶسٺ زض اط٢

ٕ ٦طزٴ ایٳٵ ا٢الٰ ثُطٶسٺ، اظ ثطیس٪ی ټب، ؾٹضاخ قس٪ی ټب ٸ ثٻ خبثدبیی ٸ زٞ اٶتٽبی خطاحی اؾت. ضٖبیت اؾتبٶساضزټبی ٲطثٹٌ

 آؾیت ټبی تهبزٞی خٯٹ٪یطی ذٹاټس ٶٳٹز. ثؿتٻ ټبی اؾتٟبزٺ ٶكسٺ ٶد ټبی ثریٻ زٸض اٶساذتٻ ٲی قٹٶس.

                                                           
5
 Safety box 
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 اضؾب٬ CSR. ْطٸٜ ٸ ؾیٷی ټبی ذیٯی ثعض٪ی ٦ٻ اظ ٲیعټب ثعض٪تط ټؿتٷس ضا ثبیس زضٸٴ ٦یؿٻ ټبی پالؾتی٧ی ٢طاض زاز ٸ ثٻ 5

 ٶٳٹز. ٲیع ٲبیٹ ٶیع ٲٳ٧ٵ اؾت قبٲ٭ ایٵ ٢بٶٹٴ قٹز. ٦یؿٻ ټبی ٲطثٹَٻ ضا زض َج٣ٻ ی پبییٵ تطاٮی ٢طاض زټیس. 

. ټٳٻ ی اثعاضټب ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ثبظ ٲی قٹٶس ٸ زضٸٴ ؾجسټبی ؾیٳی ٢طاض ٲی ٪یطز، ټٳٻ ٢ٟ٭ ټب ثبیس اظ ی٧سی٫ط ثبظ قٹٶس، تب حس 6

رٹاٴ ٸ ټط ٪ٹٶٻ شضات ٢بث٭ ٲكبټسٺ ضا اظ ضٸی اثعاضټب پب٤ ٶٳٹز. ټٳٻ اثعاضټبی اؾتٟبزٺ اٲ٧بٴ زض َٹ٬ خطاحی ثبیس ذٹٴ، ثبٞت، اؾت

اؾطی٭ ٦ٷٷسٺ یب  –قسٺ یب ٶكسٺ، ثبیس ٢ج٭ اظ اؾتٟبزٺ ٲدسز تحت آٮٹز٪ی ظزایی، ٢ج٭ اظ اؾتٟبزٺ اظ زؾت٫بٺ ټبی قؿتكٹ زټٷسٺ 

اظ ٲطا٦ع، زاضای اؾپطی ٞٹٰ آٶعیٳی قؿتكٹ زټٷسٺ ټؿتٷس ٦ٻ  ز یب قؿتكٹ زاز. ثطذیٹآٮٹز٪ی ظزاټب، ثبیس اثعاضټب ضا ٚٹَٻ ٸض ٶٳ

خٽت قطٸٔ ٞطآیٷس پب٦ؿبظی ثط ضٸی اثعاضټب ضیرتٻ ٲی قٹز. پب٤ ٦طزٴ ثب٢یٳبٶسٺ ټبی ٲٹاز ثیٹٮٹغی٧ی اظ ضٸی اثعاضټب ثٗس اظ 

ٲبٶٕ ٞطآیٷس اؾتطیٯیعاؾیٹٴ ٸ اؾتطیٯیعاؾیٹٴ ٪طٲبیی ذیٯی زقٹاض اؾت، ظیطا شضات ثط ضٸی ٸؾیٯٻ پرتٻ ٲی قٹٶس. شضات ثیٹٮٹغی٥ 

 يس ٖٟٹٶی ذٹاټٷس قس.

  خٽت خس ٦طزٴ تیٛٻ ی ثیؿتٹضی اظ زؾتٻ، اظ ټٳٹؾتبت ٢ٹی اؾتٟبزٺ ٶٳبییس، ټط٪ع اض اٶ٫كتبٴ ذٹز اؾتٟبزٺ ٶ٧ٷیس. اؾتٟبزٺ اظ

ی ٸ ؾبیط اٞطاز ث٫یطیس تب زض ؾٹظٶ٫یط ٲی تٹاٶس ؾجت ثسق٧ٯی زٶساٶٻ ټبی اثعاض قٹز. ٶٹ٤ تیٙ ضا ثٻ ؾٳت ٲیع ٸ ثٻ زٸض اظ ٞیٯس خطاح

 نٹضت ق٧ؿت٫ی یب پطتبح قسٴ تیٙ، ثٻ ٦ؿی آؾیت ٶطؾس.

  زؾتٻ ثیؿتٹضی ټب )ثسٸٴ تیٙ( ٸ ؾبیع اثعاضټبی ثب ٶٹ٤ ٸ ٮجٻ ټبی ثطٶسٺ )ٲث٭ ٢یچی(، ثبیس زض ی٥ ٲحٟٓٻ خسا٪بٶٻ اظ ؾبیط اثعاضټب

ٶٷس آٴ ضا قٷبؾبیی ٶٳبیٷس. ټط٪ع ثسٸٴ خسا ٦طزٴ تیٙ ثیؿتٹضی، ٢طاض زازٺ قٹٶس ثٻ ٪ٹٶٻ ای ٦ٻ اٞطاز ٲؿئٹ٬ اؾتطیٯیعاؾیٹٴ ثتٹا

زؾتٻ ثیؿتٹضی ضا زاذ٭ ؾیٷی ٸؾبی٭ ٢طاض ٶسټیس. تیٛٻ ی ؾبیط اثعاضټبی ثطٶسٺ ای ٦ٻ تیٛٻ ی آٴ ٢بث٭ تٗٹیى اؾت )ٲث٭ زضٲبتٹٰ 

ظٶ٩ ٢طاض زټیس تب ثب اثعاضټبی ټب( ضا ثبیس ذبضج ٶٳٹز. ؾٹظٴ ټبی خطاحی چٷس ثبض ٲهطٜ ضا زاذ٭ ی٥ ثب٦ؽ اظ خٷؽ اؾتی٭ يس 

 زی٫ط پب٦ؿبظی ٸ اؾتطی٭ قٹٶس.

. ٲحتٹیبت ثُطی ؾب٦كٵ ضا زضٸٴ ؾیٷ٥ ٢یٟی ق٧٭ ٲته٭ ثٻ ٞبيالة ترٯیٻ ٶٳبییس. خٽت خٯٹ٪یطی اظ پبقیسٴ تطقحبت ثٻ 7

ی٧جبض ٲهطٜ، ٦بض ضا ذٹز، اظ تدٽیعات ایٳٷی )ٲث٭ ٲبؾ٥، ٪بٴ، زؾت٧ف ٸ ...( اؾتٟبزٺ ٶٳبییس. اؾتٟبزٺ اظ ٲحٟٓٻ ټبی ؾب٦كٵ 

ضاحت تط ٲی ٦ٷس. ٲی تٹاٴ ٲحٟٓٻ ؾب٦كٵ، آٴ ضا ثٻ ق٧٭ خبٲس یب غ٬ زضآٸضز تب ثٻ ق٧٭ ؾٟت تطی زٕٞ قٹز. ا٪ط اظ ٲحٟٓٻ ټبی 

ی٧جبض ٲهطٜ اؾتٟبزٺ ٶٳی قٹز، ثبیس ٢ج٭ اظ ز٢ٕ ٲحتٹیبت آٴ، ثٻ آٴ ٲبزٺ يسٖٟٹٶی ٦ٷٷسٺ ايبٞٻ ٶٳٹز ]اٮجتٻ زض ٦كٹض ٲب، ایٵ ٦بض 

 ت اٶدبٰ ٲی قٹز؛ٰ.[.ثٻ ٶسض

زض ٲی آٸضز. پطؾتبض ؾیط٦ٹٮط، ٮجٻ ټبی ٪بٴ ٞطز  CSR. ٞطز اؾ٧طاة، ٪بٴ ٸ زؾت٧ف ذٹز ضا ٢ج٭ اظ تحٹی٭ ٸؾبی٭ ثٻ ٸاحس 8

اؾ٧طاة ضا ثبظ ٲی ٶٳبیس. ثبیس اظ ثطذٹضز ثبظٸټب ٸ ٮجبؼ اتب٠ ٖٳ٭ ثٻ ؾُح آٮٹزٺ ثیطٸٶی اتب٠ ٖٳ٭، ٪بٴ ضا ثبیس ثٻ نٹضت پكت ٸ ضٸ 

 ز.زض آٸض

٪بٴ ټبی ی٧جبض ٲهطٜ ضا زضٸٴ ؾُ٭ ظثبٮٻ ٢طاض زازٺ ٸ ٪بٴ ټبی چٷس ثبض ٲهطٜ  )پبضچٻ ای( ضا زضٸٴ ؾجس ٮٷطغی ٢طاض زټیس . 

زؾت٧ف زض آٸضیس ٸ زؾت٧ف ثٗسی ضا ثٻ ضٸـ  -ثٻ -ټٷ٫بٰ زض آٸضزٴ زؾت٧ف ټب، زؾت٧ف ی٧ی اظ زؾت ټب ضا ثٻ ضٸـ زؾت٧ف

ٹضز پٹؾت ثٻ ؾُح ذبضخی زؾت٧ف خٯٹ٪یطی قٹز. ټٷ٫بٰ زض آٸضزٴ زؾت٧ف ټب، ثبیس پٹؾت ذبضج ٶٳبییس تب اظ ثطذ –ثٻ  -پٹؾت

آٶٽب ضا ثط٪طزاٶس تب اظ پرف آٮٹز٪ی خٯٹ٪یطی قٹز، ؾپؽ زؾت٧ف ټب ضا ثٻ زضٸٴ ؾُح آقٛب٬ ثیٷساظیس. ثٗس اظ زض آٸضزٴ زؾت٧ف 

 ټب، زؾتبٴ ذٹز ضا ثكٹییس.

 ټبی ٲٗٳٹٮی ٚیطاؾتطی٭ اؾتٟبزٺ ٶٳبییس.، اظ زؾت٧ف CSR. خٽت اٶت٣ب٬ تطاٮی ٸؾبی٭ ثٻ ثرف 9
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یپٹ٦ٯطیت اؾتٟبزٺ ظی ٲحیٍ ثبیؿتی اظ ٲبزٺ ثب پبیٻ ټزض ثیٳبضاٴ زچبض آٮٹز٪ی ثب٦تطیبیی آٶسٸؾپسی قٷبذتٻ قسٺ، خٽت پب٦ؿب.10

 قٹز. 

 (89ارشذجْت آهادُ سازی اتاق ػول در بیي جراحی ّا، کذام هَرد بایستی رػایت شَد؟) -سَال

اٮٝ( زض ثیٳبضاٴ زچبض آٮٹز٪ی ثب٦تطیبیی آٶسٸؾپٹضی قٷبذتٻ قسٺ، خٽت پب٦ؿبظی ٲحیٍ ثبیؿتی اظ ٲبزٺ ثب پبیٻ ټیپٹ٦ٯطیت 

 اؾتٟبزٺ قٹز. 

ة( زض ثیٳبضاٴ ٲجتال ثٻ آٶؿٟبٮٹپبتی اؾپبٶدیٟٹضٰ ٢بث٭ اٶت٣ب٬ ٲك٧ٹ٤ یب ٶبقٷبذتٻ، ثبیؿتی تدٽیعات ٲطثٹٌ ثب ټیپٹ٦ٯطیت 

 يسٖٟٹٶی قٹز.

 ٞٹت زض اَطاٜ ٲٹيٕ خطاحی ٦ٟبیت ٲی٧ٷس. 3-2یٵ اٖٳب٬ خطاحی، تٳیع ٶٳٹزٴ ٦ٝ اتب٠ ثٻ ٢ُط ج( زض ث

 ز( زیٹاضٺ ټبی اتب٠ ٖٳ٭ ثبیؿتی زض ثیٵ اٖٳب٬ خطاحی ٦بٲال قؿتكٹ قٹٶس.

 گسیٌِ )الف(

 (89ارشذکذاهیک از گسیٌِ ّای زیر در خصَص ضذػفًَی اتاق ػول ٍ تجْیسات آى صحیح است؟) -سَال

 ٘ ؾیبٮتی٥ ثبیؿتی ثب ٲحٯٹ٬ ؾبٸٮٵ يسٖٟٹٶی قٹز.اٮٝ( چطا

 ة( ٦بٜ ٞكبضؾٷح ثبیؿتی زض پبیبٴ اٖٳب٬ خطاحی، ثٻ نٹضت ضٸظاٶٻ ثب ٲبزٺ يسٖٟٹٶی تأییس قسٺ تٳیع قٹز.

 ج( ټط ثیٳبض ضا ثبیس ی٥ ٲٷجٕ آٮٹز٪ی زض ٲحیٍ تهٹض ٶٳٹز ٸ پب٦ؿبظی ضا ثطای ٦ٯیٻ اض٪بٶیؿٱ ټبی احتٳبٮی اٶدبٰ زاز.

 ات پطتبث٭ ٸ ؾ٣ٟی ثبیس ثٻ نٹضت ذك٥ ٪طز٪یطی قٹٶس.ز( تدٽیع

 گسیٌِ )ج(

 (89ارشذکذاهیک از گسیٌِ ّای زیر در رابطِ با پاکیسُ سازی اتاق ػول صحیح است؟ )  -سَال

 اٮٝ( چطا٘ ؾیبٮتی٥ ثبیؿتی ثب پبضچٻ ثسٸٴ پطظ ٪طز٪یطی قٹز.

 ثبیؿتی تٗٹیى قٹز. زضنس ټٹای ٲحیٍ اتب٠ 69ة( زض ثیٳبضاٴ ٲجتال ثٻ ثیٳبضی تٷٟؿی، 

 ج( زؾت٧ف ټبی ٸیٷی٭ ثطای اؾتٟبزٺ اظ ٲٹاز پب٤ ٦ٷٷسٺ ٲٷبؾت ټؿتٷس.

 ز( ظثبٮٻ ټبی آٮٹزٺ ثیٹٮٹغی٥، ثبیؿتی زض ؾُ٭ ظضز ضٶ٩ ٪صاقتٻ قٹٶس.

 گسیٌِ )الف(

 

 پاکسازی در اًتْای رٍز 

 در اتاق ػول 

ثبقس( ثبیس پب٦ؿبظی قٹز. تٳبٰ ٲٷب٣َی ٦ٻ تب٦ٷٹٴ زض ثیٵ ثٗس اظ ی٥ ضٸظ ٦بضی، ټط اتب٠ ٖٳ٭ )چٻ اؾتٟبزٺ قسٺ ثبقس چٻ ٶكسٺ 

 اٖٳب٬ خطاحی پب٦ؿبظی قسٺ ثٹز، ثبیس ثب ز٢ت ثیكتطی تٳیع ٪طزٶس. زض اٶتٽبی ضٸظ ٦بضی، ثبیس ا٢ساٲبت ظیط ضا اٶدبٰ زاز:

  تٳیع ٦طزٴ اؾجبة ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ تٹؾٍ ا٢ساٲبت ٲ٧بٶی٧ی ٸ ٲحٯٹ٬ ټبی يس ٖٟٹٶی ٦ٷٷسٺ قیٳیبیی قؿتكٹ زاز. زض

 ٢ؿٳت ټبی پطٲهطٜ ٲث٭ ٦یجٹضز ٦بٲپیٹتط، تٯٟٵ ټب، آیٟٹٴ ټب ٸ زؾت٫یطٺ ی ٦بثیٷت ټب، ثبیس ٶٽبیت ز٢ت ضا ثٻ ذطج زاز.

 ثبیس چطخ ټبی تدٽیعات ضا تٳیع ٶٳٹز ٸ ٶد ټب ٸ شضات ثبٞتی ضا اظ آٴ خسا ٦طز 

  ٦ٷٷسٺ ثٻ زضٸٴ زؾت٫بٺ ٶٟٹش ٶ٧ٷس تب ؾجت تدٽیعات )ٲث٭ ٦ٹتط یب ٮیعض( ثبیس ثب ز٢ت تٳیع قٹز تب ٲحٯٹ٬ يس ٖٟٹٶی

 ذطاثی آٴ ٶكٹز.
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 .ضی٭ ټب ٸ تٳبٲی ٸؾبیٯی ٦ٻ ثٻ زیٹاض یب ؾ٣ٝ ثبثت قسٺ اٶس، ثبیس تٳیع ٪طزٶس 

 ضی ٸ ؾبیط ْطٸٜ پؿٳبٶسټب، ثبیس آٮٹز٪ی ظزایی ٸ يس ٶسؾُ٭ ټبی آقٛب٬ )ؾُ٭ ټبی چطذساض(، ٞطیٱ ټبی ؾجس ال

 ٖٟٹٶی ٪طزٶس.

 تٳیع ٸ ٲحٯٹ٬ يس ٖٟٹٶی تٳیع ٲی قٹز. ٦ٝ اتب٠ ټب تٹؾٍ ی٥ تی 

 ی ثطضؾی ٪طزٶس ٸ زض نٹضت ٶیبظ تٳیع قٹٶس.ٟزیٹاضټب ٸ ؾ٣ٝ ثبیس اظ ٮحبِ ٸخٹز ٦ثی 

 .٦بثیٷت ټب ٸ زضټب ثبیس تٳیع ٪طزٶس، ثٻ ٸیػٺ اَطاٜ زؾت٫یطٺ ټب ٦ٻ ٲ٧بٴ قبیٕ آٮٹز٪ی ټبؾت 

 ٳیع قٹٶس.زټبٶٻ ټبی ٦بٶب٬ ټبی ټٹایی، زا٦ت ټب ٸ ٦بٸضټبی ٞیٯتطټب ثبیس ت 

 

 خارج از اتاق ػول 

  ؾُح ٲیعټب ٸ ؾیٷ٥ ټبی اتب٠ ؾبة اؾتطی٭ ضا ثبیس تٳیع ٶٳٹز. ؾُح ذبضخی زؾت٫بٺ ټبی اؾتطی٭ ٦ٷٷسٺ )اظ خٳٯٻ ضٸی

 زؾت٫بٺ ټب( ثبیس تٳیع قٹز.

 اقت الیٻ ؾیٷ٥ ټبی اؾ٧طاة ٸ ؾطی اؾپطی ټب ثبیس ثٻ َٹض ضٸظاٶٻ تٳیع قٹٶس. اؾتٟبزٺ اظ ی٥ پب٤ ٦ٷٷسٺ ٲالیٱ، ثٻ ثطز

 ټبی چطثی ثب٢یٳبٶسٺ )ثط اثط ٲحٯٹ٬ ټبی آٶتی ؾپتی٥ اؾ٧طاة( ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس. زض نٹضت ٶیبظ، ؾطی اؾپطی ټب ٸ ؾط

قیطټبی آٮٹزٺ ٲی تٹاٶٷس اض٪بٶیؿٱ ټب ضا ثٻ َٹض  قیطټب ضا ثبظ ٶٳٹزٺ ٸ ټٳٻ اخعای آٶٽب ضا تٳیع ٸ اؾتطی٭ ٲی ٦ٷٷس. ؾط

ظیط آٴ قؿتكٹ زازٺ ٲی قٹز، اٶت٣ب٬ زټٷس. اظ ؾیٷ٥ ټبی اؾ٧طاة ٶجبیس ثٻ ٲؿت٣یٱ ضٸی زؾت ټب یب ؾبیط ا٢الٲی ٦ٻ 

 َٹض ضٸتیٵ خٽت قؿتكٹی ؾبیط ٸؾبی٭ اؾتٟبزٺ ٦طز.

 تی٥ ضا زض ؾپنبثٹٶی ټب ضا ثبیس اظ ی٧سی٫ط خسا ٸ تٳیع ٸ اؾتطی٭ ٦طز، ؾپؽ ٲحٯٹ٬ آٶتی  زض نٹضت اٲ٧بٴ، اخعای خب

 ی خٽت تدٳٕ ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ثبقٷس. زاذ٭ آٴ ضیرت. خبنبثٹٶی ټب ٲی تٹاٶٷس ٲ٧بٶ

  ٕزیٹاضټبی اَطاٜ ؾیٷ٥ اؾ٧طاة ثبیس ثٻ َٹض ضٸظاٶٻ تٳیع قٹٶس. اؾپطی ٸ پبقیسٴ ٲحٯٹ٬ ټب حیٵ اؾ٧طاة، ؾجت تدٳ

 قٹز. ایٵ ٲحٯٹ٬ ټب ضا ثبیس پب٤ ٶٳٹز.ٲیٲحٯٹ٬ ټبی آٶتی ؾپتی٥ زض اَطاٜ ؾیٷ٥ 

   .تطاٮی ټب ٸ چطخ ټبیكبٴ ضا ثبیس تٳیع ٶٳٹز 

 خعای تدٽیعات تٳیع٦ٷٷسٺ ضا اظ ټٱ خسا ٶٳٹزٺ ٸ تٳیع ٲی ٶٳبیٷس. ثٗس اظ ایٵ ٦بض، آٶٽب ضا زض ٲح٭ ٲطثٹَٻ ٢طاض ٲی زټٷس.ا 

 اًِیپاکسازی ّفتگی یا هاّ

بٶٻ ٶیع تحت ٶٓبضت ؾطٸیؽ ټبی ذسٲبتی ٸ ٲسیط اتب٠ ٖٳ٭ اٶدبٰ ٲی یٖالٸٺ ثط پب٦ؿبظی ضٸظاٶٻ، پب٦ؿبظی ټبی ټٟت٫ی یب ٲبټ

ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٰ پب٦ؿبظی، ثط اؾبؼ ؾبذتبض ٞیعی٧ی اتب٠ ٖٳ٭ اٶدبٰ ٲی پصیطز. چٷبٶچٻ ثطٶبٲٻ ٲسٸٶی خٽت پب٦ؿبظی ٸخٹز پصیطز. 

بٶٻ ثبیس تٳیع ٶٳٹز، یٶساقتٻ ثبقس، ٲٳ٧ٵ اؾت ثطذی اظ ٶٹاحی ثٻ َٹض ٚیطٖٳس تٳیع ٶكٹٶس. ٶٹاحی ای ٦ٻ زض پب٦ؿبظی ټٟت٫ی یب ٲبټ

 ٖجبضتٷس اظ:

 ز ٦ثیٟی ثط ضٸی زیٹاضټب، ثبیس آٴ ضا تٳیع ٦طز. ا٪ط زیٹاضټب ضٶ٩ قسٺ ثبقس یب ثب ٦بقی پٹقیسٺ قسٺ زیٹاضټب. زض نٹضت ٸخٹ

ثبقس، ثبیس تٹخٽبت الظٰ ضا ٲسٶٓط زاقت قؿتكٹی ټٟت٫ی زیٹاضټبی اتب٠ ٖٳ٭ ٸ ثرف ټبی ٸاثؿتٻ ثٻ آٴ ٲٷ٣ُی اؾت، 

ضٸظ تٳیع ٦طز. ایٵ ا٢ساٲبت ٶیبظٲٷس ٶٓبضت ٲساٸٰ  ٸٮی چٷبٶچٻ ضٸی زیٹاضټب ٮ٧ٻ ی ٦ثیٟی زیسٺ قس، ثبیس آٴ ضا زض ټٳبٴ

 ٲی ثبقس.
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  ؾ٣ٝ. ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ زٮی٭ ٸخٹز ضی٭ ټب، ذطٸخی ټٹا ٶیبظ زاقتٻ ثبقس. زض ایٵ پب٦ؿبظی، ثبیس ٲی٧طٸؾ٧ٹح ټب یب ؾبیط

 تدٽیعات ؾ٣ٟی ضا ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض زاز. تٳبٲی تدٽیعات ٲته٭ ثٻ ؾ٣ٝ ثبیس تٳیع ٪طزٶس.

  ټبی اتب٠ ٖٳ٭ ثبیس ثٻ َٹض زٸضٺ ای تٹؾٍ زؾت٫بٺ ټبی ٲرهٹل قؿتكٹ زټٷسٺ پب٦ؿبظی قٹٶس، ٦ٝ. ٦ٝ تٳبٲی ثرف

ایٵ ٦بض خٽت ثطزاقت تدٳٗبت ث٣بیبی ثبٞتی ٸ ٲٹاز قیٳیبیی اٶدبٰ ٲی پصیطز. ٦ٷح ټب ٸ ٮجٻ ټب ا٪ط ثٻ َٹض ٪طز َطح 

 قسٺ اٶس، تٳیع ٦طزٴ آٶٽب ضاحت تط ذٹاټس ثٹز.

 ٦یٹٰ ٪طزٶس. ثطضؾی ٸ تٗٹیى ټٹا ثبیس حسا٢٭ ی٧جبض زض ټٟتٻ ٸ . زټبٶٻ ٦بٶب٬ ټبی تٽٹیٻزټبٶٻ ی ٦بٶب٬ ټبی تٽٹیٻ ټٹا

ٞیٯتطټب ٶیبظٲٷس پب٦ؿبظی ايبٞی تطی اؾت. زض ټٷ٫بٰ تٗٹیى ٞیٯتط، ٲٳ٧ٵ اؾت شضات ثٻ زضٸٴ اتب٠ ثطیعٶس. ثبیس ٞكبض ټٹا 

ت٫ی تٗٹیى قٹٶس. ثٗس اظ تٗٹیى ٞیٯتطټب، ثبیس زض اتب٠ ٖٳ٭ ٲثجت ثبقس. ٞیٯتطټب ثبیس زض اٶتٽبی ټط قیٟت یب ثٻ َٹض ټٟ

 اتب٠ ضا زض اٶتٽبی ضٸظ تٳیع ٶٳٹز.

 ٦كٹزاض پطتبث٭ یب ٢ٟؿٻ ټبی ثبظ زٸ َطٞٻ زازٺ اٶس. ٲح٭  یزاض اتب٠ ٖٳ٭، خبی ذٹز ضا ثٻ تطاٮی ټب ٢ٟؿٻ ټب. ٦ٳسټبی زض

س تب اظ تدٳٕ ٪طز ٸ ٚجبض خٯٹ٪یطی قٹز )ثٻ اٶجبض ٸؾبی٭ ثبیس حسا٢٭ ټٟتٻ ای ی٧جبض یب ثیكتط )زض نٹضت اٲ٧بٴ( تٳیع ٪طزٶ

 ٸیػٺ زض اٶجبض ٸؾبی٭ اؾتطی٭(.

 ایٵ زؾت٫بٺ ټب ضا ثبیس َج١ زؾتٹضاٮٗٳ٭ قط٦ت ؾبظٶسٺ، تٳیع ٸ آظٲبیف ٦طز. یزؾت٫بٺ ټبی اؾتطی٭ ٦ٷٷسٺ. ټٳٻ 

 َج١ ی٥ ثطٶبٲٻ ی ٲسٸٴ  ٲٷب١َ اٶت٣ب٬. زیٹاضټب، ؾ٣ٝ، ٦ٝ، زټبٶٻ ی ٦بٶب٬ تٽٹیٻ ټٹا، ٦ٳسټب، ٦بثیٷت ټب ٸ اؾجبة، ثبیس

 پب٦ؿبظی قٹز.

 : تکٌیک ّای آسپتیک ٍ استریل2بخش 

 فصل سَم: اصَل تکٌیک ّای آسپتیک ٍ استریل

 تفاٍت بیي تکٌیک ّای آسپتیک )ضذػفًَی( ٍ استریل چیست؟

ٲی تٹاٶس ثسٸٴ اؾتطی٭ ٸاغ٪بٴ آؾپتی٥ ٸ اؾتطی٭ ٲتطازٜ ٶٳی ثبقٷس، ا٪ط چٻ اظ ټط زٸ ٲٷٓط اضتجبٌ ٶعزی٧ی ثب ټٱ زاضٶس. ی٥ قیء 

قسٴ يسٖٟٹٶی قٹز. يسٖٟٹٶی اظ ٶٓط ازثی ثٻ ٲٗٷی ثسٸٴ آٮٹز٪ی اؾت ٸ ثط ٚیبة ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټبی پبتٹغٴ ایدبز ٦ٷٷسٺ ٖٟٹٶت 

زالٮت ٲی ٶٳبیس. ت٧ٷی٥ ټبی يسٖٟٹٶی ٸ اؾتطی٭ ثط پبیٻ ی انٹ٬ ٖٯٳی ز٢ی١ ثٹزٺ ٸ اؾبؾبً ثٻ ٲٷٓٹض خٯٹ٪یطی اظ اٶت٣ب٬ ٲی٧طٸة 

ؿجت  ٖٟٹٶت اٶدبٰ ٲی پصیطز. زضخٻ ٸ ٲیعاٴ ٞطآیٷس پطزاظـ )يس ٖٟٹٶی یب اؾتطی٭ ؾبظی( ثؿت٫ی ثٻ اټٳیت ٸؾیٯٻ ثٻ ٦بض ټبی ٲ

 ضٞتٻ زض ٲطا٢جت اظ ثیٳبض زاضز.

 اّویت سطَح اسپالذیٌگ هرتبط با ٍسایل هرالبت از بیوار 

ثیٳبض ثٻ ٪طٸٺ ټبی ظیط ت٣ؿیٱ ثٷسی ٲی قٹز ٦ٻ تٹؾٍ ثط اؾبؼ ټسٜ ٲٹضزٶٓط ٸ  تٳبؼ ثسٶی، ٸؾبی٭ ٸ تدٽیعات ثطای ٲطا٢جت اظ 

 اؾپبٮسیٷ٩ ٲُبث١ ثب ؾُح اؾتطی٭ ؾبظی خٽت اؾتٟبزٺ ٲطا٢جت ایٳٷی، قطح زازٺ قسٺ اؾت:

  ثحطاٶی. ټط ٸؾیٯٻ ٸاضز قسٺ ثٻ زاذ٭ خطیبٴ ذٹٴ، ثبٞت ټبی ثسٶی ٸا٢ٕ زض ظیطپٹؾت ٸ ٚكبټبی ٲربَی، ثبیس اؾتطی٭

ؿٱ ټب ٦ٻ قبٲ٭ اٶسٸؾپٹضټب ٶیع ٲی قٹز(. ایٵ ٸؾبی٭ ثب اؾتٟبزٺ اظ ت٧ٷی٥ اؾتطی٭ خٽت قٹز )یٗٷی ٞب٢س ٲی٧طٸاض٪بٶی

 حّٟ قطایٍ اؾتطی٭ ثٻ ٦بض ٲی ضٸٶس.

 ایٵ ٸؾبی٭ خٽت ٶیٳٻ ثحطاٶی. قطایٍ اؾتطی٭ ثطای ٸؾبی٭ ٲٹضز تٳبؼ ثب ٚكبټبی ٲربَی یب پٹؾت ٦ٳتط ثحطاٶی اؾت .

ثٻ نٹضت ٲ٧بٶی٧ی پب٦یعٺ ٸ يس ٖٟٹٶی قسٺ اٶس تب ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ضا ٺ ٸ ثی ذُط ٲی ثبقٷس )یٗٷی ثٻ ٦بض٪یطی پب٦یع

تب اظ آٮٹز٪ی ثطذی ٸؾبی٭ ثالٞبنٯٻ پیف اظ اؾتٟبزٺ يسٖٟٹٶی ٲهطٜ ٲی ٪طزٶس [اٲب اؾتطی٭ ٶٳی ثبقٷس(. ٦بټف زازٺ 
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ؾبیط ٸؾبی٭ زض ٶٽبیت ثیٵ ٲٹاضز اؾتٟبزٺ ثط ضٸی ثیٳبضاٴ اؾتطی٭ ٲی قٹٶس، اٲب قطایٍ  ]طی قٹز.ی٪٢ج٭ اظ اؾتٟبزٺ خٯٹ

 اؾتطی٭ َی ٶ٫ٽساضی یب ٲهطٜ آٶٽب حّٟ ٶٳی قٹز.

 یب ٚكبټبی ٲربَی زض ٶبحیٻ ای زٸضتط اظ ٲٷ٣ُٻ خطاحی زض تٳبؼ ٢طاض ٲی  اٶی. ٸؾبیٯی ٦ٻ تٷٽب ثب پٹؾت ؾبٮٱٚیطثحط

 ،٭ ثیٵ ٞطآیٷس ثٻ ٦بض٪یطی زض ثیٳبضاٴیٶٽبیت يسٖٟٹٶی قسٺ ٸ ثٻ نٹضت ٚیطاؾتط ٪یطٶس، ٲی تٹاٶٷس پب٤ قسٺ، زض

 ت٧ٷی٥ ذبنی زض ثٻ ٦بض٪یطی ٸخٹز ٶساضز. .ٶ٫ٽساضی ٲی ٪طزٶس

بر اساس طبمِ بٌذی اسپالذیٌگ تجْیساتی هثل کَلًََسکَپ ٍ سیگوَئیذٍسکَپ در چِ سطحی طبمِ بٌذی -سَال

 (89ارشذهی شًَذ؟) 

 اؾتطیٯیعاؾیٹٴ  –ة( ثحطاٶی    يسٖٟٹٶی ؾُح ثبال –اٮٝ( ٶیٳٻ ثحطاٶی 

 يسٖٟٹٶی ؾُح پبییٵ –ز( ٚیط ثحطاٶی   يسٖٟٹٶی ؾُح ٲتٹؾٍ –ج( ٚیط ثحطاٶی 

 گسیٌِ )الف(

 (89ارشذ) یب ٸؾبی٭ ثحطاٶی اَال٠ ٲی قٹز؟  Critical itemثٻ ٦ساٲی٥ اظ ٸؾبی٭ اقبضٺ قسٺ شی٭  -سَال

 ٲربٌ ٸ ٲدبضی ٲٹخٹز ظٶسٺ زض تٳبؼ ټؿتٷس اٮٝ( ٸؾبیٯی ٦ٻ ثب

 ة( ٸؾبی٭ زضٲبٶی تٷٟؿی ٸ ثیٽٹقی، آٶسٸؾ٧ٹح ټب ٸ تیٛٻ ټبی الضٶ٫ٹؾ٧ٹح

 ج( ٸؾبیٯی ٦ٻ ثب پٹؾت ؾبٮٱ تٳبؼ زاقتٻ اٲب ثب ٚكبی ٲربَی تٳبؼ ٶساضز

 ز( ٸؾبیٯی ٦ٻ ثب احكب ٸ ثبٞت ټب ٸ ٖطٸ٠ ذٹٶی ثسٴ زض تٳبؼ ټؿتٷس

 گسیٌِ )د(

 

ٸ اظ آٮٹز٪ی ثب ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ٲٳبٶٗت ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ تب قطایٍ اؾتطی٭ زض  ستحت قطایٍ اؾتطی٭ نٹضت ٲی ٪یطٶاٖٳب٬ خطاحی 

ٜ ٲٷ٣ُٻ ی ثطـ ثبٞتی یب ٲح٭ ٸضٸز اثعاضټبی اؾتطی٭ ثٻ زاذ٭ ؾٹضاخ ټبی اؾطتبؾط ٖٳ٭ حّٟ قٹز. ی٥ ٞیٯس اؾتطی٭ خطاحی اَط

دٽیعات ثٻ ٦بض ضٞتٻ حیٵ ٖٳ٭ خطاحی پؽ اظ اؾتٟبزٺ ثب ٞطو ایٷ٧ٻ ټط ثیٳبض ثسٴ ایدبز ٲی قٹز. ثٻ َٹض ٲ٧ٗٹؼ تٳبٰ ٲٹاز ٸ ت

 ٲٷجٕ ثبٮ٣ٹٺ ٖٟٹٶت ثطای ؾبیط اٞطاز ٲحؿٹة ٲی قٹز، زض ٶٽبیت پب٦یعٺ ٸ اؾتطی٭ ٲی قٹز.

٪بٺ الظٰ اؾت تٳبٲی اًٖبی تیٱ حٹظٺ ٖٳ٭ اظ ٲٷبثٕ ٲٗٳٹ٬ ٸ ٲ٧بٶیؿٱ آٮٹز٪ی تٹؾٍ ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب زض ٲحیٍ حٹظٺ ٖٳ٭ آ

ٲطا٢جت ثطای ثیٳبض زض اتب٠ ٖٳ٭ ٲی ثبقٷس. تٳبٰ  یٲؿئٹٮیت ٸیػٺ ی ټط ٞطز اضایٻ زټٷسٺ ،ثبقٷس. ت٧ٷی٥ ټبی اؾتطی٭ ٸ يسٖٟٹٶی

ظیطا ټط ٪ٹٶٻ آٮٹز٪ی ثبیس ثالٞبنٯٻ ثطَطٜ  ؛ثبقٷس ٷی حبٮت اؾتطی٭ ٞیٯس خطاحی ٲطا٢تاًٖبی تیٱ اتب٠ ٖٳ٭ ثبیس زض حّٟ ایٳ

 قٹز.
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 گَیٌذ. strike-throughّای استریل ٍ برػکس، طریك الیِ ّای غیراستریل بِ سوت الیِبِ ًفَر رطَبت از 

 (89ارشذشَد؟ )  بِ چِ هَردی گفتِ هی  Strike-throughاصطالح -سَال

 اٮٝ( تٳبؼ اقیبء اؾتطی٭ ٸ ٚیط اؾتطی٭ 

 ة( آٸیعاٴ قسٴ ٶد ټب ٸ یب تیٹح ټب اظ ٮجٻ ٲیع اؾتطی٭ 

 ټبی ٚیط اؾتطی٭ ثٻ ؾٳت الیٻ ټبی اؾتطی٭ ٸ ثط٧ٖؽ ج( ٶٟٹش ضَٹثت اظ َطی١ الیٻ

 ز( آٮٹزٺ قسٴ پ٥ ټبی اؾتطی٭

 گسیٌِ )ج(

ثطٲی آیس. ٲی ٦ٷس ٸ ثالٞبنٯٻ زضنسز انالح ٞٗبٮیت « آٴ اؾتطی٭»ضا اتب٠ ٖٳ٭ حیٵ ٞٗبٮیت ٶب٪ٽبٶی آیتٳی  ت٧ٷٹٮٹغیؿت -سَال

 (89ارشذ )؟ثٽتطیٵ ٶبٲی ٦ٻ ٲی تٹاٴ ثٻ ایٵ ٖٳٯ٧طز زاز، چیؿت

 ضٖبیت انٹ٬ ایٳٷی ثیٳبض )ة   اٮٝ( ضٖبیت انٹ٬ آؾپتی٥

 ز( ٸخساٴ خطاحی    ج( اٲبٶت زاضی

 گسیٌِ )د(

 

 هٌابغ اًساًی آلَدگی 

 پَست 

ذُطی ٲی٧طٸثیٹٮٹغی٥ ٲحؿٹة ٲی قٹز. ٚسز ؾجبثٻ )چطثی( ٸ ٚسز  ،ٖٳ٭ ٸ ٲال٢بت ٦ٷٷس٪بٴ ٠پٹؾت ثیٳبضاٴ، اًٖبی تیٱ اتب

ٲی  ظایی ؾٹزٸضیٟطٸؼ )ٖط٠( ٲحتٹی ٲ٣بزیط ظیبزی ٞٯٹض ٲی٧طٸثی ٲ٣بٸٰ ټؿتٷس؛ ثؿیبضی اظ آٶٽب زاضای پتبٶؿی٭ خٽت ثیٳبضی

طز ثبٮٙ، شضات آٮٹزٺ ی ظٶسٺ ثٻ ثبقٷس، زض نٹضتی ٦ٻ زض تٗساز ثیف اظ حس ٲتٹؾٍ یب ثط ضٸی ی٥ ٲیعثبٴ ثیٳبض تدٳٕ یبثٷس. زض ی٥ ٞ

شضٺ ضا زض ز٢ی٣ٻ ٲٷتكط ٲی  300000تٹؾٍ پٹؾت زض ټط ز٢ی٣ٻ پطا٦ٷسٺ ٲی قٹز. ثطذی اٞطاز تب حسا٦ثط ٖسز  4000-1000تٗساز 

ٶبٲیسٺ ٲی قٹٶس. ایٵ اٞطاز ثٻ ٲیعاٴ ظیبز زاضای اض٪بٶیؿٱ ټبی ٲؿطی ٲبٶٷس  6ؾبظٶس ٸ ایٵ اٞطاز تحت ٖٷٹاٴ پرف ٦ٷٷسٺ

 ٯٹ٦ٹ٤ اٸضٸؼ ثٹزٺ ٸ ؾٯٹ٬ ټبی پٹؾت آٮٹزٺ ضا ثٻ زاذ٭ ٲحیٍ آظاز ٲی ٦ٷٷس.اؾتبٞی

ثیٳبضاٴ پرف ٦ٷٷسٺ اظ قیٹٔ ثؿیبض ثبالتطی اظ ٖٟٹٶت زض ٲٷ٣ُٻ خطاحی ثطذٹضزاضٶس. زض تٳبٲی اٞطاز ٶٹاحی ٖٳسٺ پرف ٲی٧طٸثی 

ی ٸ پٹزضټبی ثسٴ ټٳچٷیٵ ٲٳٯٹ اظ پبتٹغٴ ټبی كیقبٲ٭ ؾط، ٪طزٴ، آ٪عیال، زؾت ټب، ٦كبٮٻ ضاٴ، پطیٷٻ، ؾب٠ ٸ پبټبؾت. شضات آضا

ثبٮ٣ٹٺ اٶس. اٶتكبض ٲی٧طٸثی ثٻ قیٹٺ ای ٲؤثط اظ َطی١ پب٤ ٦ٷٷسٺ ټبی يسٖٟٹٶی ٦ٷٷسٺ ٲٷبؾت ٸ حسا٦ثط پٹقف پٹؾتی خٯٹ٪یطی 

 ٲی قٹز.

 هَارد زیر دارای ًکاتی حیاتی برای ّوِ ی افراد ٍارد شًَذُ بِ اتاق ػول است:

 ٲبزٺ يس ثب٦تطیبیی حٳبٰ ٦ٷیس. ضٸظاٶٻ ثب نبثٹٴ حبٸی 
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 ضا  زظ ٖٟٹٶت ٸ ٖٟٹٶت ٲت٣بث٭ زؾتبٴ ذٹ٢ج٭ اظ ٸضٸز ثٻ ثرف اتب٠ ٖٳ٭ ٸ پؽ اظ ټط تٳبؼ ثب ثیٳبض ثٻ ٲٷٓٹض خٯٹ٪یطی ا

تٵ زؾت ٖجبضت اظ ٲبٮیسٴ ٲح٧ٱ تٳبٲی ؾُٹح زؾتبٴ آٚكتٻ قسٺ ثٻ نبثٹٴ اؾت ٦ٻ ثب قؿتكٹ ثكٹییس. ایٵ ضٸـ قؿ

 ٲی یبثس. زض ظیط خطیبٴ آة ازاٲٻ

  خٽت ټط ثبض ٸضٸز ثٻ ٸاحس اتب٠ ٖٳ٭، ٮجبؼ اتب٠ ٖٳ٭ تٳیع ثط تٵ ٦ٷیس. اًٖبی تیٱ ٚیطاؾتطی٭ ثبیس اظ زؾت٧ف ټبی ثٯٷس

 اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس.

  ټط٪ٹٶٻ ثطیس٪ی ٸ ذطاـ ضا ثپٹقبٶیس. ظذٱ ټبی ثبظ ضٸی پٹؾت ٲسذ٭ ٖٟٹٶت ټؿتٷس ٸ ظذٱ ټبی ٖٟٹٶی ٲی تٹاٶٷس

 ؾبظٶس.ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ضا ٲٷتكط 

  ټٷ٫بٰ ٦بض ثب ذٹٴ، ٲبیٗبت ثسٴ یب ٶٳٹٶٻ ټبی ثبٞتی، زؾت٧ف ثپٹقیس ٸ پؽ اظ زضآٸضزٴ زؾت٧ف ټبی اؾتطی٭ ٸ

 ٚیطاؾتطی٭ زؾت ټب ضا ثكٹییس.

 هَ

ٲٹ آالیٷسٺ ثعض٨ ٸ ٲٷجٕ انٯی اؾتبٞیٯٹ٦ٹ٤ ټبؾت. ٸؾٗت خصة خٳٗیت ٲی٧طثی ٸ اٶتكبض آٶٽب اظ ٲٹټب ثٻ َٹض ٲؿتیٱ ثب ثٯٷسی ٸ 

 ٲٹ زض اضتجبٌ اؾت. ٞٹٮی٧ٹ٬ ټب ٸ ضقتٻ ټبی ٲٹ ٞٯٹضټبی ٲ٣یٱ ٸ ٪صض ضا زض ذٹز خبی ٲی زټٷس. پب٦یع٪ی

ٞتی ثٻ خؿٱ ذبضخی پٹقبٶسٴ ٦بٲ٭ ٲٹټب اظ بٲٹ ٲی تٹاٶس زض ضٸٶس اٮتیبٰ ظذٱ ثٻ ٶٹٖی ٲحط٤ ٲ٧بٶی٧ی ٲجس٬ قسٺ ٸ ؾجت ٸا٦ٷف ث

 ټبی ٲحسٸز قسٺ ٸ ٶیٳٻ ٲحسٸز خٯٹ٪یطی قٹز. الظٰ اؾت اظ ٸخٹز ٲٹ زض ٲحیٍ ت اؾتٟبزٺ ٲی قٹز.ضخٳٯٻ ٲٹی نٹ

   7حلك بیٌی

ؿٻ ثٻ ٪طز ٸ ذب٤ ٲٳٯٹ اظ ثب٦تطی ټب ٸ ٦ط٤ ټبیی ٲبٶٷس ٢ُطات ٭ اظ نحجت، ؾطٞٻ یب ُٖٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټبی ذطٸخی ثب ٞكبض حبن

ٸ  Aؾب٦ٵ ثط ضٸی ؾُٹح ٸ پٹؾت پرف ٲی ٪طزٶس. ٶب٢٭ ټب، ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټبی ظیبزی )ٖٳستبً اؾتطپتٹ٦ٹ٤ ټبی ٪طٸٺ 

ٴ ٸ ٲطا٢جیٵ ٧ی ٲًط ٲطثٹٌ ثٻ ٖٟٹٶت زض ذٹز خبی ٲی زټٷس. خطاحبیاؾتبٞیٯٹ٦ٹ٤ اٸضئٹؼ( ضا ثسٸٴ تدطثٻ ٦طزٴ اثطات ٞیع

 ثیٽٹقی ٲی تٹاٶٷس ثٻ زٮی٭ تٳبؼ ٶعزی٥ قبٴ ثب ٲدبضی تٷٟؿی ثیٳبضاٴ، ثؿیبض ثیكتط اظ ؾبیط ٲطا٢جیٵ، ٶب٢٭ ثبقٷس.

ٲبیی ٸ قیطذٹاض٪بٺ ثٻ بٷٷسٺ ټب ٸ حبٲٯیٵ ٲی تٹاٶٷس اظ َطی١ ٦كت زټبٶی حٯ٣ی قٷبؾبیی ٪طزٶس. ثطذی ثرف ټب ٲبٶٷس ٲ٦ پرف

ثتالی تٗساز ظیبزی اظ ثیٳبضاٴ ثٻ ای تٹاٶٷس ٶیبظ ثٻ ٦كت ټبی زٸضٺ ای ضٸتیٵ زاقتٻ ثبقٷس. ثٻ ټٷ٫بٰ ٖٷٹاٴ ی٧ی اظ قطایٍ اؾترساٰ ٲ

 ٖٟٹٶت ټبی پؽ اظ ٖٳ٭ ٲكبثٻ، تیٱ ټبی ٦ٷتط٬ ٖٟٹٶت زض ٲط٦ع ٞٗبالٶٻ ثٻ خؿتدٹی ٲٷجٕ ٖٟٹٶت ٲی ٪طزٶس.

اؾت ٦ٻ پؽ اظ ٲطا٢جت اظ ټط ثیٳبض تٗٹیى قٹز. ٲبؾ٥ ټب زض تٳبٲی ٶٹاحی ٲحسٸز خٽت پٹقبٶسٴ ثیٷی ٸ زټبٴ ظزٺ قسٺ ٸ الظٰ 

ٲبؾ٥ ؾجت ٲحبٞٓت اظ ٞطز ٲطا٢ت ٸ ثیٳبض ٲی قٹز. ؾطٞٻ ٸ ُٖؿٻ ٲٷدط ثٻ ذطٸج ٢ُطات ثٻ ٲحیٍ ٪كتٻ، ثٷبثطایٵ ثٻ اٞطاز ٲجتال 

 ثٻ ٖٟٹٶت تٷٟؿی ٶجبیؿتی اخبظٺ ٸضٸز ثٻ ثرف اتب٠ ٖٳ٭ زازٺ قٹز. ٪ٟت٫ٹ ثبیس ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٺ قٹز.

 ساًیخطای اً

تٳبؼ ٲؿت٣یٱ ٞطز ثٻ ٞطز، قبیٕ تطیٵ ضاٺ اٶت٣ب٬ اؾت. ذُبی اٶؿبٶی ٲٷجٕ ذبضخی آٮٹز٪ی ثٹزٺ ٸ ثٻ حؿبة آٸضزٺ ٶٳی قٹز. 

ٶبتٹاٶی زض پی٫یطی انٹ٬ ٸ ثٻ ٦بض٪یطی ت٧ٷی٥ ټبی اؾتطی٭ ٸ يسٖٟٹٶی، ثیٳبض ٸ پطؾٷ٭ ضا زض ذُط ٢طاض ٲی زټس )ذُطی ٦ٻ ٲی 

 ذُبټب ضا ثبیس ثی زضٶ٩ پصیطٞت ٸ انالح ٦طز.تٹاٴ اظ آٴ خٯٹ٪یطی ٶٳٹز(. 
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 ػفًَت هتمابل 

ټط ثیٳبضی زض اتب٠ ٖٳ٭ ثبیس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٕ ثبٮ٣ٹٺ ٖٟٹٶت زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز. احتیبَبت اؾتبٶساضز ٸ ت٧ٷی٥ ټبی يس ٖٟٹٶی ضٸتیٵ 

ٹز ٦ٻ ای ضٞتبض ق ٻبضاٴ ثبیس ثٻ ٪ٹٶقس. ثب تٳبٰ ثیٳضٖبیت ٲی ٪طزٶس؛ چٻ ثیٳبض زاضای قطایٍ ٖٟٹٶی قٷبذتٻ قسٺ ثبقس ٸ چٻ ٶجب

ًٖبی تیٱ، ټٳیكٻ يطٸضی اؾت. اقسٺ ټؿتٷس ٲطا٢جت، احتیبٌ ٸ ٸْیٟٻ قٷبؾی زضثبضٺ تٳبٰ  ٪ٹیی آٶٽب زاضای ٖٟٹٶت قٷبذتٻ

 قؿتكٹی ٦بٲ٭ زؾت ټب پؽ اظ تٳبؼ ثب ټط ثیٳبض اظ اټٳیت ثطذٹضزاض اؾت.

 فاکتَرّای غیراًساًی آلَدگی

   9فَهیت ّا

ضات آٮٹزٺ اٶس ٦ٻ زض ٪طز ٸ ذب٤ ٢طاض زاضٶس ٸ ثط ضٸی اقیبی ثی خبٴ ٲبٶٷس ٲجٯٳبٴ، ؾُٹح اتب٠ ٖٳ٭ )ٲبٶٷس زیٹاضټب، ٞٹٲیت ټب ش

 َج٣بت ٢ٟؿٻ ټبی ٦بثیٷت(، تدٽیعات، ٦یجٹضزټبی ٦بٲپیٹتط، زؾت٫یطٺ ټبی ٦بثیٷت ٸؾبی٭ ٸ پبضچٻ ټب یبٞت ٲی قٹٶس.

ٷبؾت تدٽیعات ٲبٶٷس زؾت٫بٺ ثیٽٹقی یب ٲبیٗبت ٸ ذُٹٌ ٸضیسی ثبقس. آٮٹز٪ی ٧بض٪یطی ٶبٲثآٮٹز٪ی پٷٽبٶی ٲی تٹاٶس ٶبقی اظ ثٻ 

ټٳچٷیٵ ٲی تٹاٶس اظ تدٹیع زاضٸټبی ٚیطاؾتطی٭ اؾتٟبزٺ اظ آة ٚیطاؾتطی٭ ثٻ ٲٷٓٹض ض٢ی١ ٦طزٴ زاضٸټبی اؾتطی٭ ٲٷتح قٹز. ټط 

 ٖٟٹٶت ضا ٲی اٞعایس. طٸ ذُٸؾیٯٻ ٚیطاؾتطی٭ ٦ٻ زض ٲحسٸزٺ ٞیٯس اؾتطی٭ خطاحی ٢طاض ٪یطز، ؾجت آٮٹز٪ی قسٺ 

 در حفظ ٍ ًگْذاری هحیط سترٍى، بایذ ًکات کلیذی زیر در ًظر گرفتِ شَد:

 يسٖٟٹٶی ؾطیٕ تدٽیعات ثٻ ٦بض ضٞتٻ ٸ ٸؾبی٭ ٢بث٭ اؾتٟبزٺ ٲدسز 

 ٬ يسٖٟٹٶی ٦طزٴ ٲجٯٳبٴ ٸ َج٣بت، زٸضاٶساذتٵ ٲٹاز ظایس ٸ ٮجبؼ ټب(.بيس ٖٟٹٶی ؾطیٕ ؾُٹح اتب٠ ٖٳ٭ )ثٻ ٖٷٹاٴ ٲث 

 اؾتطی٭ ثٻ َٹض ٞیعی٧ی اظ ٶٹاحی ٚیطآٮٹزٺ خسا ٲی ٪طزٶس. ا٢الٰ تٳیع ٸ ٦ثیٝ، ٶٹاحی اٶجبض خساؾبظی 

  ثؿتٻ ثٷسی ٸ شذیطٺ نحیح ٸؾبی٭. ٦بضتٵ ټبی نبزضاتی ذبضخی ثبیس پیف اظ ٸضٸز آٶٽب ثٻ ٶبحیٻ ٲحسٸزقسٺ زض ثرف

 ټبیی ثب ؾُٹح قیبضزاض ٸاضز ثرف ٪طزٶس.اتب٠ ٖٳ٭ ثطزاقتٻ قٹٶس. حكطات ٸ خٹٶس٪بٴ ٲی تٹاٶس اظ َطی١ ٦بضتٵ 

 .٢طاض زازٴ پٹقف ټبی يس ٪طز ٸ ذب٤ ثط ضٸی ٸؾبی٭ اؾتطی٭ حیٵ اٶت٣ب٬ ٸ ثٻ ټٷ٫بٰ شذیطٺ َٹالٶی ٲست 

 َّا 

 ثبقس.ٸٶتیالؾیٹٴ، تٗٹیى ټٹا ٸ ٞیٯتطاؾیٹٴ ٲی*چٽبض ٲٹٮٟٻ انٯی زض زاقتٵ ټٹای ؾبٮٱ زض اتب٠ ٖٳ٭ قبٲ٭ زٲب، 

اظ ټعاضاٴ شضٺ ثٻ اظای ټط ٞٹت ٲ٧ٗت زض ټٹاؾت. َی ی٥ ٖٳ٭ خطاحی َٹالٶی، تٗساز شضات ٲی تٹاٶس ثٻ ٲحیٍ حٹظٺ ٖٳ٭ ٲٳٯٹ 

ٲیٯیٹٴ شضٺ زض ټط ٞٹت ٲ٧ٗت اٞعایف یبثس. ټٹا ٸ ٪طز ٸ ذب٤ حبٲ٭ ټبیی خٽت اٶت٣ب٬ شضات ٲٳٯٹ اظ ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ٲی  1ثیف اظ 

تحت  ٪طٲب زض اتب٠ ٖٳ٭ ؾجت تٹٮیس خطیبٶبت ضٸ ثٻ ثبال ٺات تٹٮیس ٦ٷٷسعدٽیثبقٷس. ٪طٲب اٞعایف یبٞتٻ ثٷبثطایٵ چطا٘ ټب ٸ ؾبیط ت

 ٲی ٪طزٶس. Thermal plumeٖٷٹاٴ 

٢سٰ ظزٴ پطؾٷ٭ پیطاٲٹٴ اتب٠ ٲی تٹاٶس تٹٮیس آٮٹز٪ی ٢بث٭ اٶت٣ب٬ تٹؾٍ ټٹا ٦طزٺ ٸ ټط٪ٹٶٻ خبثدبیی ذُط ثبٮ٣ٹٺ ٖٟٹٶت ٲطثٹٌ ثٻ 

حسا٢٭ ٲٳ٧ٵ ضؾبٶسٺ قٹز. شضات حبٸی ٲی٧طٸة تٹؾٍ ټٹا ٲٷت٣٭ قسٺ ٸ زض ظذٱ ثبظ  ثبیس ثٻ سٲح٭ خطاحی ضا ثیٟعایس. ضٞت ٸ آٲ

 ؾ٧ٷی ٲی ٪عیٷٷس.

                                                           
8
 Fomites 
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% اظ آٮٹز٪ی ټبی ٲی٧طٸثی، زاذ٭ ٲٷ٣ُٻ ثبظ خطاحی یبٞت ٲی قٹٶس ٦ٻ اظ ټٹای زض خطیبٴ اتب٠ ٲٷكأ ٲی ٪یطٶس. 90تب  80ثیٵ 

قسٺ ٸ آٮٹز٪ی ثیٳبض ضزیبثی قسٺ اٶس ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ٸا٢ٗی اظ ټٹای اؾتطپتٹ٦ٹ٤ ټبی ثتبټٳٹٮیتی٥ ثٻ َٹض ٲؿت٣یٱ اظ پطؾٷ٭ آٮٹزٺ 

 اتب٠ حبن٭ ٲی قٹز.

٣ٞی زاضٶس. اظ ٦ٝ، ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ثٻ زاذ٭ ټٹا ٲٷتكط ٲی قٹٶس. ٞٯٹضټبی زاذٯی ٲٹخٹز زض پٹؾت اٲی٧طٸة ټب تٳبی٭ ثٻ ؾُٹح 

ٶیع زاضای اټٳیت ٲی ثبقٷس. ٲی٧طٸة ټب اظ ثیٳبضاٴ یب  ثیٳبض، حٯ١ زټبٶی، زضذت تٷٟؿی ٸ ٮٹٮٻ ٪ٹاضـ ٸ ٶیع ٞٯٹضټبی ذبضخی

ت ؾ٧ٷی ٪عیسٺ ٸ ؾپؽ ټٹاظی ٲی ٪طزٶس. شضات ټٹاظی ثٻ َٹض ثبضی حیٵ ٞٗبٮیت پیف اظ ثطـ ٸ احبٲٯیٵ ثط ؾُٹح نبٜ ٸ تدٽیع

ی ثب ټط ثبض ثبظ ٸ ثٷس. پطؾٷ٭ ضزیٝ خطیبٶبت ټٹایی ٲكرهی ضا ایدبز ٲی ٦ٷٷس.ذُط ثبٮ٣ٹٺ آٮٹز٪بپؽ اظ ثؿتٵ ظذٱ اٞعایف ٲی ی

 ثؿتٻ قسٴ زضة اتب٠ ٖٳ٭ ثبال ٲی ضٸز.

ؾت ٦ٻ ٲی تٹاٶس آٶٽب اؾیؿتٱ تٽٹیٻ ٲؤثط ٸ ٦بضا ثٻ ٲٷٓٹض خٯٹ٪یطی اظ تٷٟؽ ټٹای ثبٮ٣ٹٺ آٮٹزٺ اظ ؾٹی ثیٳبضاٴ ٸ پطؾٷ٭ يطٸضی 

 ضا ٲؿتٗس ٖٟٹٶت ؾبظز.

 (89ارشذ )چٽبض ٲؤٮٟٻ انٯی زض زاقتٵ ټٹای ؾبٮٱ زض اتب٠ ٖٳ٭ ٖجبضتٷس اظ:  -سَال

 ة( زٲب، ٸٶتیالؾیٹٴ، تٗٹیى ټٹا، ٞیٯتطاؾیٹٴ  اٮٝ( اثٗبز اتب٠ ٖٳ٭، ٪بظ ثیٽٹقی، زٲب، تٗٹیى ټٹا

 ز( اثٗبز اتب٠ ٖٳ٭، ٸٶتیالؾیٹٴ، تٗٹیى ټٹا، ٞیٯتطاؾیٹٴ  ج( ٪بظ ثیٽٹقی، زٲب، تٗٹیى ټٹا، ٞیٯتطاؾیٹٴ

 گسیٌِ )ب(

 هٌابغ ػفًَت 

خطاحی ثٻ ٸ٢ٹٔ ٲی پیٹٶسز، ٲی تٹاٶس زض ٶتیدٻ ی ٞطآیٷس ٖٟٹٶی ٲٹيٗی ٸ اظ پیف ٲٹخٹز، قیٹٔ ٸ اٶٹأ ٖٟٹٶت ٦ٻ زض ثیٳبضاٴ 

 ثیٳبضی ٢بث٭ اٶت٣ب٬ ؾیؿتٳی٥ یب ی٥ ٖبضيٻ ا٦تؿبثی حٹظٺ ٖٳ٭ ثبقس.

 ابی از جاهؼِ ػفًَت اکتس

یب ٲط٦ع ٲطا٢جت ؾطپبیی  ٖٟٹٶت ټبی ا٦تؿبثی اظ خبٲٗٻ، ٞطآیٷسټبی ثیٳبضی َجیٗی ثٹزٺ ٦ٻ پیف اظ ثؿتطی ثیٳبض زض ثیٳبضؾتبٴ

 ایدبز ٲی قٹز.

 ػفًَت لابل اًتمال 

 ٖٟٹٶت ټبی ٢بضچی، ٸیطٸؾی یب ثب٦تطیبیی ؾیؿتٳی٥ ٲی تٹاٶٷس اظ ٞطزی ثٻ ٞطز زی٫ط اٶت٣ب٬ یبثٷس.

 

 ػفًَت خَدبخَدی 

ب ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ ټبیی اظ ٖٟٹٶت ټبی ٲٹيٗی ٶیبظٲٷس تكریم خطاحی ٸ زضٲبٴ ثٻ ٲٷٓٹض ٲسیطیت یب آٴ زؾتٻ اظ ٖٟٹٶت ټ

اؾت. قس٪ی ضٸزٺ ټب ټٳطاٺ ثب پطیتٹٶیت يٳیٳٻ ی زضٲبٴ پعق٧ی ٖبضو ٲی ٪طزٶس قبٲ٭ آپبٶسیؿیت حبز، ٦ٹٮٻ ؾیؿتیت ٸ ؾٹضاخ 
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زضٲبٴ ٖجبضت اظ قٷبؾبیی ٲٷ٣ُٻ ٖٟٹٶت ٸ ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ایدبز ٦ٷٷسٺ، ثطـ یب ترٯیٻ، خٯٹ٪یطی اظ آٮٹز٪ی ثیكتط ٸ تكسیس 

 ٲ٣بٸٲت ٲیعثبٴ اؾت.

    9ػفًَت اکتسابی ًاشی از هرالبت بْذاشتی

قٷبذتٻ ٲی قس( یب  nosocomialی٥ ٖٟٹٶت ټٷ٫بٲی ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٟٹٶت ا٦تؿبثی اظ ثیٳبضؾتبٴ )٦ٻ زض ٪صقتٻ تحت ٖٷٹاٴ ٖٟٹٶت 

٦ؿت قٹٶسٺ حیٵ زٸضٺ ی ٲطا٢جت ثٽساقتی ٲحؿٹة ٲی قٹز ٦ٻ ټٷ٫بٰ ثؿتطی ثیٳبض ٶٻ ٸخٹز ٶساقتٻ ٸ ٶٻ زض زٸضٺ ٦ٳٹٴ ثبقس. 

پطؾتبض پصیطـ ٦ٷٷسٺ ی ثیٳبض ثبیس ټط٪ٹٶٻ ٲٹاضز ٲٹخٹز ثٻ ټٷ٫بٰ ثؿتطی یب احتٳب٬ ٖٟٹٶی قسٴ ثیٳبض زض ٲط٦ع ضا ثجت ٶٳبیس. ایٵ 

 ثٹزٺ تب اظ پطزاذت ټعیٷٻ ټب ذٹززاضی ٦ٷس. Medicareبظی ثطای یٷٻ ؾٲاٲط ظ

% اظ تٳبٰ ٖٟٹٶت ټبی اؾتبٞیٯٹ٦ٹ٤ اٸضئٹؼ ا٦تؿبثی اظ ٲطا٢جت ثٽساقتی زض ثیٳبضاٴ خطاحی ایدبز ٲی قٹز. آٶٽب ٲی 35ت٣طیجبً 

ضخ زټٷس. ٖٟٹٶت ټبی ٲص٦ٹض  تٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو اٖٳب٬ خطاحی یب ؾبیط ا٢ساٲبت نٹضت ٪طٞتٻ ثط ضٸی ثیٳبضاٴ ٚیطٖٟٹٶی

 یبخطاحی ثٻ ٸ٢ٹٔ ثپیٹٶسٶس ٦ٻ ٲی تٹاٶس ټٳطاٺ ثب  ٭ټٳچٷیٵ ٲی تٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٟٹٶت ټبی ٖبضيٻ زاض زض اًٖبی ٚیطٲطتجٍ ثب ٖٳ

(، ثٻ اؾتٗٳب٬ اثعاض زض HAIsزض ٶتیدٻ ی ٲطا٢جت پؽ اظ ٖٳ٭ ایدبز قٹز. ا٦ثطیت ٖٟٹٶت ټبی ا٦تؿبثی اظ ٲطا٢جت ثٽساقتی )

ٲی تٹاٶس ثب  SSIsاؾت. ذُط ثبٮ٣ٹٺ ثطای  HAIبضی تٷٟؿی ٸ ازضاضی ٲطتجٍ ټؿتٷس. تك٧ی٭ ٦ٯٹٶی ٲی٧طٸثی خعٸ اٸٮیٻ ی ٲد

 اؾتٟبزٺ اظ ٲٗبزٮٻ ظیط ثٻ زؾت آیس:

 

 :هی باشٌذ HAIهَارد زیر هثال ّایی از    

 ضی ٸ ظذٱ ټبی اؾتبضیٹ ٞكبضی ٖٟٹٶی ٖٟٹٶت ټبی ٲدبضی تٷٟؿی ٸ ازضا 

  تك٧ی٭ آثؿٻ ٸ ؾٯٹٮیت زض ظذٱ ټبی ٞكبضی 

 ٞیت ٦ٻ ٪ؿتطـ ٶبحیٻ ای ٖٟٹٶت ٸضیسی پؽ اظ ٖٳ٭ اؾتجٯتطٸٲجٹ 

  ثب٦تطیٳی ٸ ؾپتی ؾٳی )ٖٟٹٶت ټبی ؾیؿتٳی٥ پؽ اظ ٖٳ٭ ٦ٻ اظ اٶتكبض ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ثٻ زاذ٭ خطیبٴ ذٹٴ اظ

 قٹز(.ٲط٦ع تٹظیٕ ٦ٷٷسٺ ٶبقی ٲی 

 تطټبی زاذ٭ ٖطٸ٢ی ؾپتی ؾٳی ایدبز قسٺ تٹؾٍ ٦بت 

 ٖٟٹٶت ټبی پبیساض زض ٲح٭ ایٳپٯٷت ټبی خطاحی 

  10خارجی

HAI  ذبضخی، اظ ٲٷبثٕ ثیطٸٴ اظ ثسٴ ٲبٶٷس پطؾٷ٭ یب ٲحیٍ ٦ؿت ٲی قٹز. آٮٹز٪ی ٲت٣بث٭ ظٲبٶی ضخ ٲی زټس ٦ٻ اض٪بٶیؿٱ ټب اظ

 بثس.ٞطز زی٫طی یب قیء ثی خبٶی ثٻ ثیٳبض اٶت٣ب٬ ی

 ساًتی هتر( از فیلذ استریل، فاصلِ خَد را حفظ ًوایٌذ. 33فَت) 1بایست حذالل *بٌابرایي افراد غیراستریل هی

                                                           
9
 Health care- acquired infections (HAI) 
10

 Exogenous 
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 پرسٌل استریل )گاى ٍ دستکش پَشیذُ(

ایٷچ ثبالی آضٶح ټب تب ٦بٜ آؾتیٵ ټب، اؾتطی٭ ٲحؿٹة ٲی  2اؾتطی٭ زض خٯٹ ٸ اظ  ٪بٴ ټب ٣ٍٞ اظ خٯٹی ٢ٟؿٻ ؾیٷٻ تب ؾُح ٞیٯس

ٲی ٶٳبیس. ٲٗٳٹالً ایٵ ؾُح، ثبالتط اظ ؾُح ٦ٳط  خطاحی، ؾُح ٞیٯس اؾتطی٭ ضا تٗییٵ قٹز. ثٻ ذبَط زاقتٻ ثبقیس ٦ٻ ؾُح ٲٹيٕ

 اؾت.

 ثبیس ثٻ ٲٹاضز ظیط تٹخٻ ٶٳٹز:

  ٢الٰ ٸ ٲیع اؾتطی٭، ثبیس اظ ی٥ ٲیع خسا٪بٶٻ خٽت پٹقیسٴ ٪بٴ ٸ زؾت٧ف اخٽت خٯٹ٪یطی اظ چ٧یسٴ آة ثط ضٸی

اؾتطی٭ ٸ  ٶیع پٹقبٶسٴ ٪بٴ ٸ زؾت٧ف ثٻ زی٫طاٴ ضا زاضز، ثبیس اظ  . ثطای ٞطزی ٦ٻ ٸْیٟٻ ی ثطپبیی ٞیٯساؾتٟبزٺ ٦طز

 ضٸـ ثؿتٻ اؾتٟبزٺ ٦طز.

  ،٦بٜ آؾتیٵ ټبی ٪بٴ ثبیس ظیط زؾت٧ف ټبی اؾتطی٭ ٢طاض ٪یطز. ٦ف ؾط آؾتیٵ ټب خبشة اؾت ٸ ذیؽ ٲی ٲبٶس

ٸثی زض ثطاثط اٶت٣ب٬ ٲی٧طٸاض٪بٶیؿٱ ټب ایدبز ٶٳبیس ظٲبٶی ٦ٻ ٮجٻ ی ثٷبثطایٵ ایٵ ثرف اظ ٪بٴ ٶٳی تٹاٶس ی٥ ؾس ٲی٧ط

زؾت٧ف ٢طاض ٲی ٪یطز، خٽت پٹقیسٴ زؾت٧ف خسیس ٶجبیس آٴ ضا ضٸی آؾتیٵ ٦كیس، ظیطا ٮجٻ ی آؾتیٵ  آؾتیٵ زض ظیط

تیٱ اؾتطی٭ ټب آٮٹزٺ ٲحؿٹة ٲی قٹز. خٽت پٹقیسٴ زؾت٧ف ټبی خسیس، ثبیس اظ ت٧ٷی٥ ثبظ اؾتٟبزٺ ٦طز. ؾبیط اًٖبی 

 خطاحی ٲی تٹاٶس زض ایٵ ٦بض ثٻ ٞطز ٦ٳ٥ ٶٳبیٷس.

 اٞطاز اؾتطی٭ ثبیس زؾتبٴ ذٹز ضا زض ٲیساٴ زیسقبٴ ٢طاض زټٷس ٸ ټٳیكٻ ثبالی ؾُح ٦ٳط یب ؾُح ٞیٯس اؾتطی٭ ٶ٫ٻ زاضٶس 

 ٠ ٦طزٴ ٶبحیٻ زؾت ټب ثٻ زٸض اظ نٹضت ٶ٫ٻ زاقتٻ ٲی قٹز ٸ ثبظٸټب زض ٶعزی٥ َطٞیٵ تٷٻ ٢طاض ٲی ٪یطٶس. ثٻ زٮی٭ ٖط

٧ٻ ی٣ٻ، قبٶٻ ټب ٸ پكت ٶیع ٲٳ٧ٵ اؾت ثب تٗطی١ آٮٹزٺ ٪طزٶس. ثٻ زٮی٭ ایٷٶجبیس زؾت ټب ضا ظیطثٛ٭ ٢طاض زاز. ظیطثٛ٭، ټط٪ع 

 ٳی ٢طاض ٶساضٶس، پؽ آٮٹزٺ ٲحؿٹة ٲی قٹز.ثرف پكتی ٪بٴ زض ٲیساٴ زیس زائ

 ٞیٯس اؾتطی٭ آ٪بٺ ټؿتٷس. ثبیس اظ تٛییط ؾُح اؾتطی٭  اٞطاز اؾتطی٭، اظ ٢س اًٖبی تیٱ خطاحی زض اضتجبٌ ثب ی٧سی٫ط ٸ ٶیع

ذٹززاضی ٶٳٹز. ټٳٻ ی اًٖبی تیٱ خطاحی ثبیس ټٳیكٻ اظ اضتجبَبت ًٞبیی، ٞیٯس آ٪بټی زاقتٻ ثبقٷس. ٪بٴ ٣ٍٞ زض ثبالی 

ؾُح ٞیٯس اؾتطی٭ خطاحی اؾتطی٭ ٲحؿٹة ٲی قٹز. ا٪ط ٢طاض ثبقس ی٥ ٞطز اؾتطی٭ ضٸی ی٥ ظیطپبیی ثبیؿتٷس )خٽت 

ز ٞطز ثٻ ٲٹيٕ زضح قسٺ، زض ٲح٭ ٢طاضزاز. ٞطز اؾتطی٭ ٣ٍٞ ظٲبٶی حی(، ثبیس ظیطپبیی ضا ٢ج٭ اظ ٸضٸتؿٯٍ ثٻ ٲٹيٕ خطا

ح١ ٶكؿتٵ زاضز ٦ٻ خطاحی زض ایٵ ٞیٯس خطاحی، تٳبٰ قسٺ ثبقس. ا٪ط ی٧ی اظ اًٖبی تیٱ خطاحی ثٷكیٷس، ؾبیط اًٖب ٶیع 

 ثبیس ثٷكیٷٷس

           



نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکس  

 21  استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 

          

حیٵ زضح ٦طزٴ، ی٧ی اظ پبضچٻ ټبی زضح ٦ٻ ٶعزی٥ ٲح٭ اٶؿعیٹٴ خطاحی اؾت آٮٹزٺ ٲی قٹز. ثٽتطیٵ ا٢ساٲی ٦ٻ - سَال

 (89ارشذ) ت٧ٷٹٮٹغیؿت خطاحی ٲی تٹاٶس اٶدبٰ زټس چیؿت؟

 اٮٝ( زضح آٮٹزٺ ضا ثطزاقتٻ، ٶبحیٻ ٲدسزا پطح ٸ ؾپؽ زضح ٪طزز

 ثٻ( زضح آٮٹزٺ ضا ثطزاقتٻ، ٶبحیٻ ٲدسزا زضح ٪طزز.

 ج( ی٥ زضح اؾتطی٭ زی٫ط ضٸی زضح آٮٹزٺ َٹضی ٦ٻ ٦بٲال آٴ ضا ثپٹقبٶس پٽٵ ٦ٷس.

 ز(  تٳبٰ پبضچٻ ټبی زضح ضا ثطزاقتٻ ٸ ٶبحیٻ ٲدسز زضح ٪طزز.

 گسیٌِ )الف(

 (89ارشذ) ٦ساٰ ی٥ اظ ٢ؿٳت ټبی ٪بٴ اؾتطی٭ پؽ اظ پٹقیسٺ قسٴ ٚیط اؾتطی٭ ثٻ حؿبة ٲی آیٷس؟- سَال

 ة( ٦بٜ آؾتیٵ ټب   ب ٦ٳطاٮٝ( خٯٹی ٪بٴ اظ ؾیٷٻ ت

 ز( ٦بٜ آؾتیٵ ټب تب آضٶح  ایٷچ ٲبٶسٺ ثٻ آضٶح 12ج( آؾتیٵ ټب اظ ٦بٜ تب 

 گسیٌِ )ب(

ُ ّای زیر تواس حاصل برای اطالع از ًحَُ دریافت جسٍات کاهل با شوار داٍطلبیي هحترم **

 فرهاییذ. 

09372223756-66902038-66902061-021  

42342543-013 

 :فروشگاه اینترنتی

Shop.nokhbegaan.ir                            


