
 

 ! نیست ضروری  دستکش پوشیدن هک مواردی ! ضروریست دستکش پوشیدن هک مواردی

 استریل دستکش از استفاده موارد
 جراحی پروسیجرهای انجام. 

 واژینال زایمان. 

 تهاجمی رادیولوژیکی اقدامات. 

 با مرتبط پروسیجرهای و عروقی راههای به دسترسی 
 ( CVP گذاشتن(عروقی راههای

 انفوزیون هتج مکمل تغذیه محلولهای نمودن آماده 
(TPN) 

 انفوزیون جهت درمانی شیمی داروهای نمودن آماده. 
 نایی های سیستم ساکشن. 

 

 با کارکنان بهداشتی مستقیم غیر یا مستقیم تماس احتمال که مواردی در

 .نداشته باشد وجود آلوده محیط یا و بیمار بدن خون،مایعات

 بیمار با مستقیم تماس
 چک BP , P , T بیمار از. 

 عضالنی یا زیرپوستی تزریق. 

 بیمار به پوشانیدن لباس و دادن حمام. 

 بیمار انتقال. 

 فقدان صورت در بیماران چشم یا گوش از مراقبت 
 .ترشحات

 فقدان بیماران،درصورت در وریدی دستکاری هرگونه 
 .خون و ترشحات

 تمیز دستکش از استفاده موارد

 بیمار با مستقیم تماس : الف
 بدن مایعات خون، معرض در قرارگرفتن احتمال 

 بیمار دفعی مواد و ،ترشحات
 دفعی ومواد مایعات به مشهود آلودگی. 
 بیمار دیده آسیب پوست و مخاطی غشای با تماس. 
 عفونی شدیدا های ارگانیسم معرض در گرفتن قرار 

 .خطرناک و
 اپیدمی یا اورژانس موقعیت. 
 آنژیوکت کشیدن یا گذاشتن. 
 بیمار از خون گرفتن. 
 خون کشیدن. 
 وریدی راه بستن یا قطع. 
 بیماران در واژینال و لگنی معاینات. 

  بیمار با مستقیم غیر تماس : ب 
 معده از برگشتی مواد تخلیه. 
 وتجهیزات وسائل کردن تمیز یا جابجایی. 
 ها زباله(پسماندها تخلیه ویا جابجایی(. 

 اشیاء روی که بدن مایعات ترشحات نمودن تمیز 
 .البسه گیری لکه ضمن در شده پاشیده

 بیماران با مستقیم غیر تماس
 وکادر بیماران بین مشترک تلفن گوشی از استفاده 

 .بخش درمان
 باالی چارت یا و بالینی پرونده در بیمار گزارش درج 

 .بیمار سر
 بیماران به خوراکی داروی دادن (oral) . 
 تغذیه لوله قطع ویا بیماران غذای سینی نمودن جمع 

 .بیماران ایی
 تنفسی ایزوله صورتیکه در( بیمار ملحفه تعویض 

 .)نباشد به ترشحات آلوده وملحفه نبوده
 بیمار اثاثیه جابجایی. 

 

 مارستان استاد مطهرییب عفونت کنترل واحد


