
 
 

  :وضد عفونی سطوح محیطی در مراکز بهداشتی درمانیاصول نظافت 
 

به طور مستقیم عامل انتقال آلودگی به  پاتوژنھا محسوب می شوند ،اماآنھاای اگرچه از نظر میکروبیولوژی سطوح آلوده منبع مناسبی بر :مقدمه
ھرچنـد   .به بیماران ازطریق تماس دست کارکنان با این سـطوح اسـت  انتقال عمده میکروارگانیسم ھا از سطوح محیطی ،کارکنان وبیماران نیستند

نظافت وضدعفونی سطوح محیطی قدم عامل مھمی در جھت به حداقل رساندن این انتقال است ولی عالوه براین، شستشوی دستنظافت و
  .آید بیمارستانی به حساب میبھداشتی یا ھمان عفونتھای  مراقبتھایاساسی در جھت کاھش شیوع وانتشار عفونتھای ناشی از 

   :به دو دسته تقسیم می گردندغیر بحرانی سطوح محیطی 
  ...)           ،سرویس ھای بھداشتی ،حمام و،درھا ،لبه پنجره ،سقف،دیوارھانظیر کف زمین (سطوح خدماتی -١

  .....)،ونتیالتور،ماشین ھمودیالیز،نبوالیزرنظیر کاف ھای فشار خون ،استتوسکوپ (تجھیزات پزشکیخارجی سطوح   -٢        
  :اصول پاکسازی وضدعفونی سطوح خدماتی

سطوح خدماتی نیاز به انجام نظافت وگردگیری به صورت منظم دارند،شرایط محیطی خشک ،موقعیت مناسبی برای دوام وماندگاری کوکسی ھای 

ز سوی دیگر مناطق مرطوب ،محیط مناسبی برای رشد ودوام باسیل ھای گرم گرم مثبت در ذرات گردوغبار موجود برروی سطوح فراھم می کنند،ا

سـطح   ،اکثر سطوح خدماتی راباتوجه به ماھیـت .قارچ ھا نیز در گردوغبار یافت می شوند ودر رطوبت تکثیر پیدا می کنند،منفی به شمار می آیند

  .تمیز کرد مناسببه وسیله آب ودترجنت ویا بایک ماده ضدعفونی کننده  بایستنوع ودرجه آلودگی آن می ،

  :سطوح خدماتی به دودسته تقسیم می شوند

  )مثل کف ھا ،سقف ھا(سطوحی که کمترین تماس دست با آنھا وجود دارد  -١

تخت،کلیدھای برق،دیوارھای اطراف دستشویی اتاق مثل دستگیره درھا،نرده ھای کنار (با آنھا در تماس استسطوحی که دست به طور مکرر  -٢

   .این سطوح باید بیشتر از سطوح کم تماس با دست نظافت ویا ضدعفونی شوند)بیمار وحاشیه پاراوان ھا

 محلول استفاده از با پس از ترخیص بیمارو سایر مواد بالقوه عفونیوخون بادر صورت آلودگی  ، روزانه منظمجدول زمانبندی براساس  کف زمین

  .ضدعفونی شودپاکسازی و غذاودارو اداره کل ضدعفونی کننده ھای موردتایید ھای 

مورد تاییـد اداره کـل غـذا ودارو وزارت بھداشـت ،جھـت ضـدعفونی        IRC محلولھای ضدعفونی کننده سطوح محیطی تجاری دارای کد: ١نکته 

  .سطوح محیطی مراکز درمانی در اولویت می باشند

  ودر )غلظت خانگی ٥٠/١-١٠٠/١( ٥٠٠-١٠٠٠ ppm غلظتآلودگی زدایی روتین از  استفاده از ھیپوکلریت سدیم دردر صورت :٢نکته

   .استفاده کنید)غلظت خانگی  ٥/١-١٠/١( ٥٠٠٠-١٠٠٠٠ ppm غلظتاز  بالقوه عفونیآلودگی زدایی ترشحات خونی یا سایر مواد  

  %٥ھیپوکلریت سدیم 

  )وایتکس خانگی(

  نحوه آماده سازی  )(ppmیک قسمت از میلیون غلظت مورد نیاز
١٠٠٠ %٢ ppm            آبسی سی  ٩٨٠+سی سی وایتکس خانگی٢٠ 
٥٠٠ %١ ppm آب سی سی٩٩٠+ سی سی وایتکس خانگی  ١٠  
١٠٠٠٠  %٢ ppm آب سی سی٨٠٠+ سی سی وایتکس خانگی  ٢٠٠  
٥٠٠٠ %١ ppm آب سی سی٩٠٠+ سی سی وایتکس خانگی  ١٠٠  

 بـه  برحسب موقعیت جغرافیایی وشرایط محیطـی  ... وطاقچه ھا ،لبه پنجره ھا، قفسه ھا  :موجود روی سطوح محیطی افقی نظیرگردوغبار
   .گردندبه مواد ضدعفونی کننده مورد تایید نظافت  مرطوب شدهطور روزانه یا سه بار در ھفته  با استفاده از تنظیف ھای تمیز

 ، قابل رویتآلودگی  وجود گرد وغبار و در صورت طبق برنامه زمانبندی مشخص وی اتاق مراقبت از بیماروچھار چوب پنجره ھا پرده ھادیوارھا 
  .شوندنظافت  بالفاصله،

 در محلھای غیر مراقبتی از بیمار نظیر قسمتھای اداری استفاده از آب ودترجنت کافی می باشد ،برای پاکسازی سطوح. 
  :وضدعفونی سطوح محیطی پاکسازیشرایط ونکات مورد توجه درزمان 

دترجنت ھا رعایت دستورالعمل کارخانه ،میزان رقـت، سـازگاری مـواد ،نحـوه نگھـداری ،مـدت زمـان        /برای استفاده صحیح از ضد عفونی کننده ھا 
 .نگھداری ،استفاده ودفع صحیح آنھا الزامی می باشد

بعنـوان مثـال محلـول ھـای      .گـردد  تھیـه  تازه بصورت استفاده بار ھر براي و شده رقیق دقیق و صحیح بطور يستيبا کننده ضدعفوني محلول ھای
مشروط به اینکه حداکثر زمان استفاده اتاق بیمار تعویض شود ،  یا چھار سهپس از پاکسازی  حداکثرمی بایست  زمین ی ضدعفونی رقیق شده

  )2008آمریکا بیماریھا وپیشگیری از مرکز کنترلدستورالعمل ( .نباشد ساعت یکازیک محلول ضدعفونی کننده بیشتر از 
 درون ظروف پالستیکی تیره ،در صورتیکه محلولھای کلرین مورد استفاده بصورت روزانه وتازه تھیه نمی شود،می توان آنھا را در درجه حرارت اتاق-٣
  .نگھداشت، یک ھفتهبه مدت  حداکثر،ر دارد ی
  .باشد مي از سایر ترکیبات مورد تایید مناسب استفاده گردد، مي سطوح به آسیب موجب ھیپوکلريت سديم از استفاده موارديکه در -٤
احتمال انتقال عفونت را بدنبال دارد الزم است ، سر تی ھا  بدلیل بار آلودگی میکروبی بسیار باال از آنجا که تی ھای مرطوب وپارچه ھای تنظیف -٥

 .وپارچه ھای تنظیف بطور منظم آلودگی زدایی شوند

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


www.fdo.ir /فھرستھا/اداره ملزومات دارویی وپزشکی/ساختار سازمانی  
فهرستها/ملزومات دارویی وپزشکی/ساختار سازمانی/غذاودارو اداره کل  

 
 

با موادضدعفونی کننده مناسب شسـته وقبـل از اسـتفاده    )اتاق یا چھارحداکثر پس ازنظافت سه (سر تی زمین شوی باید بعد از استفاده :   ٥-١
 .ھش آلودگی کمک می کندمجدد خشک شود که این عمل به کا

در برای رفع بار میکروبی می توان آنھـا را  مناسب شسته وسپس خشک گردند بطورکننده  پاکپارچه ھای تنظیف باید بعد از استفاده با مواد :٥-٢
  .آبکشی و خشک نمودسپس ،فرودقیقه ٢برای ) ٤٠٠٠ ppm(سدیممحلول ھیپوکلریت 

  
  

   :موادبالقوه عفونیآلودگی زدایی ترشحات خونی یا 
مواد ضدعفونی  زوبا استفاده اباید بالفاصله  الزامی و آلوده به ترشحات خونی یا سایر موادبالقوه عفونی سطوح پاکسازی وآلودگی زدایی

  )موجود می باشد www.fdo.irلیست مواد ضد عفونی کننده مورد تایید درسایت ( .انجام گردد غذاودارو اداره کلکننده مورد تایید
  :ضروری است زیرمواد بالقوه عفونی رعایت نکات /در زمان آلودگی زدایی ترشحات خونی 

   .مناسب این کار استفاده کنید ...)ماسک،شیلد صورت (از دستکش ھای محافظ وسایر تجھیزات حفاظت فردی -١
-HIVبا خاصـیت ضـد    یمحصوالت(غذا ودارو اداره کلز یک ماده توبرکلوسیدال مورد تاییدرا بااستفاده امحلھای آلوده به ترشحات خونی  -٢

HBV  با غلظت  سدیمیا محلول ھیپوکلریتppm ضدعفونی کنید)٥٠٠٠-١٠٠٠٠.  
  .نکنیداستریل کننده ھای شیمیایی برای ضدعفونی سطوح غیر بحرانی استفاده /از محلولھای ضد عفونی سطح باال  -٣
  .دفع شوند زباله عفونیلیه پارچه ھا ،دستمال ، دستکش واحتماال پوشش ھای مورد استفاده باید بعنوان ک -٤

  :محلھای آلوده به خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی کردن تمیز نحوه
 محلـول  سـپس  و ودشـ  جـذب  آلوده مواد تا انداخته، آلوده مايع خون ویا روي بر را یکبار مصرف جاذب غذيکا يا اي پارچه دستمال ابتدا 

   .دیناحیه را نظافت وضدعفونی کن وسپس بماند باقي حال ھمان به دقیقه ١٠ مدت به حداقل و ريخته آن روي را نندهک ضدعفوني
 :عمل اتاق در محیطي سطوح آلودگی زداییپاکسازی و

 :جراحی عمل اولین از قبل
 برخـی  ھمچنین باتوجه به نزدیک بودن ،اتاقھای عمل بایستی تمیز وعاری از ھرگونه آلودگی باشد تمامی سطوح محیطیدرابتدای روز -١

با مواد ضدعفونی  این سطوح الزم است،چراغ سیالتیک ،تخت عمل ،ماشین بیھوشی وترالی ھای مخصوص  :نظیرتجھیزات به موضع عمل 
 .ضدعفونی شوند...کننده مناسب نظیر ترکیبات الکلی و

نداشـته   آلـودگی زدایـی  ندارند نیاز بـه   ھای خونی یا سایر مواد بالقوه عفونیپنجره ھا ،شیشه ھا وقفسه ھا که ارتباطی با آلودگی لبه -٢
 .گرد گیری شوند مرطوب تنظیفوفقط بوسیله 

  :جراحی عمل دو بین
عمـل  در مواقعی که حین عمل جراحی ،آلودگی قابل رویت سطوح یا تجھیزات با خون یا سایر مایعات بـدن ایجـاد میشـود قبـل از انجـام      -١

  .محلھای آلوده ضدعفونی شوند ،غذاودارو اداره کلمواد ضدعفونی کننده مناسب مورد تایید  با استفاده ازجراحی بعدی 
تمیـز   یا سـایر ترکیبـات مجـاز    بوسیله تی آغشته به مواد فنولی مثل افروز یا ھیپو کلریت سدیمین در فواصل بین اعمال جراحی کف زم -٢

  . شوند
  :اتمام کلیه اعمال جراحیبعد از

 کـف  بیھوشـي،  ،چراغ سـیالتیک ،تجھیـزات   تخت عمل  تجھیزات، و میزھا تمام بايد ،بالفاصله اتمام اعمال جراحی در ھر نوبت کاریاز بعد
  .شود ضدعفونيبامحلولھای ضدعفونی کننده مناسب  تمیز دستکش پوشیدن با اطراف محیط اتاق،

  
  :ھفتگی  شستشوی 

 .شوند آلودگی زداییھفتگی کلیه سطوح تمیز و شستشویدر 
لریت سدیم ویا ترکیبات آمونیوم چھار ظرفیتی وسطوح کوچک وتجھیزات بـا اسـتفاده از   کسطوح بزرگ مثل کف ودیوارھا با استفاده از ھیپو 

  .شوندضدعفونی تمیز ویا سایر ترکیبات مجاز ترکیبات الکلی 
  :چند نکته مھم

در اتاق عمل تنھا به تخریب ارگانیسم ھای معلق در ھوا یا غیر فعال سازی میکروارگانیسم ھـای موجـود بـر روی     UVکاربرد اشعه  :١نکته
وتمیز نمودن سطوح قبل از استفاده ) ساعت٢الی  ١به مدت (UVچراغ اشعه  از استفاده صحیح واصولیبنابر این .شودسطوح محدودمی 

ه عالزم بذکر است در صورتیکه برروی سطح المپ ھای اشـ .رای ضدعفونی موثر خواھد بوددر کاھش میکروبھا در سطح تابیده شده ونیز ب
UV ا تمیز وفاقد ھر گونـه گـرد   سطح المپھگردوغبار بنشیند باعث ایجاد سایه شده وتاثیر اشعه به شدت کاھش می یابد،بھمین دلیل باید

   .وغبار باشد
 بايد دارند، را عمل اتاق به ورود اجازه پرسنلي که باشدتعداد بسته بايد تجھیزات و بیمار پرسنل، عبور براي جز به عمل اتاق ھر بدر : ٢نکته

 .برسد حداقل به
  .استفاده نشود آغشته به موادضدعفونی کننده پادري از در محل ورود به اتاق عملبه منظور کنترل عفونت : ٣نکته

 بھتر . نیابد تجمع افقي سطوح ساير و ھا قفسه روي غبار و گرد تا باشد داشته را دايمي تجھیزات و اسباب حداقل بايد عمل اتاق :٤نکته 
 اعمـال  بـراي  الزم تجھیـزات  تمام حاوي که چرخدار مخصوص واز وسایل،نمود پرھیز عمل اتاق در ابزار نگھداري براي قفسه تعبیه از است

  . شود استفاده بوده عمل اتاق به انتقال قابل آساني به و است جراحي
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