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 :فهرست 

 هدف-

 تاریخچه-

 سیر تکامل کنترل عفونت-

 زنجیره انتقال عفونت-

 تعاریف-

 تقسیم بندی ابزار و سطوح پزشکی-

 تقسیم بندی محلول های ضدعفونی -

 راه های انتقال بیماری در مراکز درمانی-

 طبقه بندی مواد شیمیایی از نظر اثربخشی-

 

 تجهیزات حفاظت شخصی-

 سیکل ضدعفونی ابزار-

 بهداشت دست-

 ویژگی های محلول های  ضدعفونی دست-

 دستورالعمل استفاده از دستکش در مراکز درمانی-

 ضدعفونی سطوح-

 ضدعفونی محل تزریق-



 :اهمیت توجه 
 کاهش عفونت های بیمارستانی ●
 کاهش شیوع انواع بیماری در جامعه ●
 افزایش سطح ایمنی افراد ●
 کاهش هزینه های مربوط به مراکز درمانی ●
 کاهش طول مدت بستری ●

Saving Lives! 



 :تاریخچه 

Semmel weis 

میزان باالی مرگ و میر و تب زایمان در اعمالی که توسط 
 .پزشکان و ماماها انجام می شد مشاهده نمود

 
شستن دستها با ترکیبات کلردار را قبل از اعمال جراحی  

 .توصیه کرد



Joseph Lister 

پزشک سلطنتی انگلیسی که نخستین بار از 
فنول برای ضدعفونی ابزار جراحی استفاده  

نمود و توانست میزان عفونت را تا میزان  
 .زیادی کاهش دهد



 ایمن، بیماران ایمن، کارکنان ایمنمراکز درمانی 

 ایمنی بیماران

 ایمنی کارکنان

به افزایش استاندارد های ایمنی در مراکز درمانی، منجر به توجه 
 .ارتقائ ایمنی بیمار خواهد شد
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 :تعاریف 

 (   Decontamination)آلودگی زدایی 
مجموعه فعالیتهایی از قبیل برس کشی که در نهایت منجر به حذف فیزیکی 

 .آلودگی های قابل مشاهده از سطح مورد نظر خواهد شد
 

 ( Cleaning)پاک کردن 
اقداماتی از قبیل آبکشی با استفاده از شوینده و پاک کننده ها ی آنیونیک بمنظور 

 .آلودگی از سطح مورد نظرپاک نمودن بقایای 
 

 ( Disinfection)ضدعفونی کردن 
کاهش میزان میکروارگانیسم بیماری زا تا حد مجاز، بکمک عواملی همچون حرارت 

 .شیمیاییو مواد 
 
 
 



 ( : Sterilizations) استریل کردن  ...ادامه
اقداماتی که در نهایت منجر به حذف کلیه اشکال میکروارگانیسم از جمله  

 .باکتری می شوداسپور 
 

 :(  Antiseptic)آنتی سپتیک 
به محلولی که جهت ضدعفونی بافت زنده استفاده می شود، آنتی سپتیک 

 .گفته می شود
 

 (: Personal protective equipment)تجهیزات حفاظت شخصی 
تجهیزاتی که به وسیله کارکنان برای حفاظت در مقابل یک آسیب بکار 

 .گرفته می شود
 

 :(  Use life)مصرف عمر 
 .بماندمدت زمانی که یک محصول رقیق شده می تواند فعال و موثر باقی 

 
 ( : Shelf life)عمر مفید 

 .مدت زمانی که یک محصول رقیق نشده می تواند اثربخش باشد
 
 
 



دسته بندی سطوح 
 پزشکی

 بحرانی

 بحرانی نیمه

 غیر بحرانی

دسته بندی محلول های 
 ضدعفونی

 سطح باال
 

 سطح متوسط
 

 سطح پایین







 مقاوم نوع میکروارگانیسم

 پریون

 اسپور باکتری

 کوکسیدیاها

 مایکوباکتریوم ها

 ویروس کوچک یا بدون لیپید

 قارچ

 باکتری های وژتاتیو

 ویروس های سایز متوسط یا لیپید دار

 حساس

 مقاومت میکروارگانیسم ها به سطوح مختلف ضدعفونی و استریلیزاسیون

http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/symptoms-corona2-virus.html


sterilization 

sporecide 

HL D 

IL D 

LL D 

cleaning 



 : راه های انتقال میکروارگانیسم در بیمارستان

 از طریق تماس-
 از طریق هوا-
 از طریق وسیله مشترک آلوده-
 از طریق ناقلین-

 

71% 

21% 

5% 3% 

 عوامل بیماری زا مسبب همه گیری در بیمارستانها

 باکتری

 ویروس

 قارچ

 سایر



 محلول ضدعفونی سطح باال

High Level Disinfectant 

Aldehydes( Glutaraldehyde ) 

Organic acids( per acetic acid) 

Peroxide Compounds(Hydrogen peroxide) 

Chloramines or chlorine releasing 
agents(Hypochlorite sodium) 



Intermediate Level 
disinfectants 

 محلول ضدعفونی سطح متوسط

Alcohols 

Alkyl amines 

Heavy metal compounds 
silver compounds 

Inorganic acids (HCL) 

Phenols( chlorhexidine) 

Quaternary ammonium 
compounds  

Guanidine 



 اثرگذاری

 اثرات جانبی سازگاری

 :عوامل موثر در انتخاب ماده مناسب 

 کاربرداستفاده از ماده ضدعفونی کننده مناسب با توجه به 
 

 از ماده ضدعفونی کننده صحیحاستفاده 
 

 در مصرف کننده عوارضعدم بروز 
 



 حفاظت شخصی

Personal protective equipment (PPE) 

 تجهیزات حفاظت شخصی

 شستن دست -
 دستکش -
 عینک -
 محافظ صورت -
 ماسک -
 گان -



 ضدعفونی ابزار

 بسته بندی خشک کردن ضدعفونی آلودگی زدایی پاک کردن



using Decontaminating Cleaning 

Sorting/packing Disinfecting Sterilizing 

Instrument Cycle 



 .اشیاء قبل از ضدعفونی سبب افزایش کارایی چرخه ضدعفونی خواهد شدتمیز کردن -
 

پاک کردن، عبارت است از برداشت تمام آلودگی های ارگانیک و غیر ارگانیک از روی اشیاء و -
 .دستمال کشیدن، استفاده از آب، ماده شوینده یا محصوالت آنزیمیسطوح به کمک 

 
زیرا سبب افزایش اثربخشی این مرحله خواهد . الزامیست پاک کردنقبل از استریلیزاسیون، فرآیند -

 .شد
 

 .آبکشی شوندآب استریل بعد از ضدعفونی ،ابزار باید با -
 

مراحل آلودگی زدایی، پاک کردن و ضدعفونی ابزار جراحی قبل از استریلیزاسیون عالوه بر -
 .نسبت به عفونت های احتمالی  خواهد شد افزایش ایمنی پرسنلاین مرحله سبب افزایش کارایی 

 توجه



 :نکات مهم در ضدعفونی تجهیزات اسکوپی 

 شستشو با آب و محلول پاک کننده
 تمیز کردن کلیه کانال ها

 
 

 جداسازی قطعات تا حد ممکن
 استفاده از ماده ضدعفونی سطح باال مناسب

 شستشو با آب استریل
 مدت نگهداری محلول رقیق شده

 پاکسازی و شستشو دستگاه

 ضدعفونی دستگاه

درجه  شروع به چسبیدن به یکدیگر  50پروتین در دمای باالی 
 .می کنند واصطالحا منعقد می شوند



مقایسه مواد شیمیایی 
ضدعفونی کننده 

 سطح باال



Clean hands 

Save lives 



 بهداشت دست
Hand Hygiene 

اهمیت دست ها بعنوان عضوی از بدن که بیشترین تماس را با سطوح 
 .آلوده داراست در انتقال عفونت بیمارستانی کامال مشخص است

 فلور عمده پوست

مربوط به الیه های عمقی تر پوست است و توان : مقیم 
 .بیماری زایی کم تری داشته

اغلب موارد عفونت های بیمارستانی از این بخش : موقت 
 .بوده و بصورت اکتسابی است

 Plain Soap شستشو با صابون 
 

Hand Antisepsis ضدعفونی دست 
 

Surgical Hand Scrub ضدعفونی دست برای اعمال جراحی 



 Plain Soap  صابون شستشو با: 

 .دترجنتی که حاوی ماده ضدمیکروبی نبوده یا ماده ضدمیکروبی کمی دارد

Hand Antisepsis  دست ضدعفونی: 

 شستن دست ها با محلول ضدعفونی کننده الکلی

Surgical Hand Scrub  جراحی ضدعفونی دست برای اعمال: 

شستن دست ها با ماده ضدعفونی کننده الکلی  قبل از اعمال جراحی به هدف 
 .حذف فلور موقت و کاهش فلور مقیم



 ویژگی محلول ضدعفونی دست

 محلول بر پایه الکل ●
 فعالیت پایدار● 
 سازگاری با پوست● 
 عدم بروز عوارض جانبی● 

 Persistent activityفعالیت پایدار 

فعالیت طوالنی یا وسیع ضدمیکروبی که باعث مهار یا جلوگیری از تکثیر 
 .یا ابقای میکروب ها می گردد

 ...تری کلوزان  -یدوفورها  -کلرهگزیدین -ترکیبات چهارتایی آمونیوم 



اثربخشی الکل تابع نوع الکل، غلظت آن، مدت زمان تماس، حجم الکل مصرف شده و خیس بودن دست ها 
 .قبل از استفاده از الکل می باشد

استفاده مکرر از الکل باعث خشکی پوست می شود مگر اینکه ماده نرم کننده یا مرطوب کننده به 
 .آن افزوده شود

 .اثرهمپوشانی چند الکل یا ماده در محلول های ضدعفونی کننده سبب افزایش اثربخشی محلول خواهد شد







 روش صحیح ضدعفونی دست





 .قسمت هایی که نیاز به توجه بیشتر دارند

 قسمت هایی که بهتر ضدعفونی می شوند







Hand sinfection 

Dr. H. Linde, IMMH - Regensburg 



 دستورالعمل استفاده از دستکش

 .پوشیدن دستکش در مواردی که احتمال تماس با خون و مایعات بدن وجود دارد-
 

 .استفاده از دستکش مناسب بر حسب کار خاص-
 

 .ضدعفونی دست ها قبل از پوشیدن دست-
 

 .عدم استفاده مجدد از دستکش استفاده شده-
 

 .کوتاه نگهداشتن ناخن ها برای جلوگیری از پاره شدن دستکش-
 

 تعویض دستکش ها درصورت پاره شدن آنها-
 

 .عدم استفاده از حلقه، انگشتر و سایر جواهرات که ممکن است دستکش ها را پاره کنند-
 

 .درآوردن دستکش ها از قسمت داخلی آنها-
 

 .دفع دستکش در ظرف مناسب-
 

 .ضدعفونی دست ها بالفاصله بعد از خروج دستکش-





 ضدعفونی سطوح

 توجه به عدم بروز تداخل اثر بین محلول های ضدعفونی و شوینده های رایج-
 استفاده از دو سطل مجزا-
 توجه به توصیه های شرکت تولید کننده-
 روش درست ضدعفونی سطح-

 ضدعفونی محل تزریق

 تجمع میکرو ارگانیسم در محل تزریق توسط بقایای پنبه آلوده -
 اثر همپوشانی دو الکل-
 اثربخشی در طول زمان-
 صرفه اقتصادی-
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 .با سپاس از توجه شما




