
 رعایت بهداشت دست با توجه به میزان خطر عفونت بیمارستانی
 به تفکیک انجام روش های مداخله گرانه و امکانات الزم

 

 امکانات الزم بخش نوع بیماران خطر عفونت روش بهداشت دست
 نوع روش مداخله گرانه

 (تهاجمی/ نیمه تهاجمی/ غیرتهاجمی)
 شستشوی ساده و معمولی دست ها

 یا
ضد عفونی با محلول الکل و مالش 

 تا خشک شدن دستها

 حداقل
 (مراقبتحداقل )

 تکنیک تمیز

بیماران فاقد نقص 
ایمنی، عدم وجود 

 بیماری

 زمینه ای قابل مالحظه

سینک روشوئی، آب و ماده  بخش های عمومی
 دستمال یکبار مصرف ، شوینده

 یا
محلولهای ضدعفونی کننده 

 الکلی

 غیرتهاجمی
غذا دادن، چک عالئم  ،لباس و ملحفهتعویض )

 (BPحیاتی و 
 عدم مواجهه با مایعات بیولوژیک بدن

خون، ادرار، مدفوع، مایع مغزی نخاعی و )
 (مایعات بدن

شستشوی بهداشتی دست به مدت 
 ثانیه 06-06

 یا

ضدعفونی با محلول الکلی به مدت 
 ثانیه 06-06

 متوسط
 (مراقبت متوسط)

 با
 تکنیک آسپتیک

بیماران دارای عوامل 
 (سن، سرطان)خطر 

 و
 بیماران با مشکالت

 زمینه ای

کلیه بخشهای بستری، 
پاراکلینیک و سرپائی، 

NICU  و سایر بخشهای
 ویژه

سینک روشوئی، آب و مایع 
 دستمال یکبار مصرف،  شوینده

 یا
محلولهای ضدعفونی کننده 

 الکلی

 مواجهه با مایعات بیولوژیک بدن
 تهاجمی غیر جراحیاعمال نیمه 

گذاشتن کنتر وریدی محیطی، کارگذاری )
کانتر ادراری و تخلیه درن، تزریقات عضالنی، 

 (ساکشن و پانسمان کردن
 (کوتاه مدت)

اسکراب جراحی به روش شستشو 
 دقیقه 5-0

 یا
اسکراب جراحی به روش الکلی 

 ثانیه06-06

 زیاد
 (مراقبت جراحی)

 با
 تکنیک استریل

 نقص ایمنی شدید
گلبول سفید کمتر از )

500/ml) 
 ترومای متعدد
 سوختگی شدید

 پیوند عضو
 اعمال جراحی

 اندوسکوپی
 زایمان

بخش های اتاق عمل 
اورژانس،  ،چشم  ،جنرال 

 اندوسکوپی و زایشگاه

 سینک روشوئی بزرگ
آب و مایع شوینده، حوله یکبار 

 مصرف
محلول ضدعفونی دست 

 (کلرهگزیدین با بتادین)

 یا
ضدعفونی کننده محلولهای 

 الکلی

 اعمال تهاجمی پر خطر
کانتر ورید و شریان مرکزی، کارگذاری لوله )

 -Chest tub-lpتراشه اندوتراکیال، 
 ...(آندوسکوپی، زایمان، سوچر، شانت و 

 اعمال جراحی
 (طوالنی مدت)

 

 
 واحد کنترل عفونت بیمارستان استاد مطهری جهرم

 


