


یطکارگاه آموزشی کلیات بهداشت مح
1399پاییز 

علیرضا عزیزی



میتوانند است كه( بیرونیداخلی و محیط )بهداشت محیط كنترل عواملی از محیط زیست انسانی 
روانی جسمی ، روحی ،ناراحتی، تاثیر سوء بر سالمت رنجش و ناتوانی یا بیماری ، از طریق ایجاد 

. باشند افراد و سالمت جامعه داشته 

واد بهداشتی مربوط به آب و ماجرای مقررات مخاطرات سالمت در بیمارستان ناشی از عدم عمده 
ه را در كاركنان و در نهایت جامعكنندگان ، مالقات بیماران ، تمامی غذایی ، پسماند ، فاضالب ، 

.قرار میدهدمعرض مخاطرات 



آب ، یفیت عوامل مذكور شامل ك. از عوامل محیطی تأثیر مستقیم در عفونتهای بیمارستانی دارندبسیاری 

ت ، بخشها ، تسهیالهمچنین طراحی . غذایی و پسماندهای بیمارستانی هستند بهداشت موادِ تهویه ، 

یمارستانی عفونتهای برختشویخانه و نظافت نقش بسزایی در پیشگیری از استریلیزاسیون ، فرایندهای 

.دارند 

انی است، نه تنها كنترل كننده كانون تمركز عفونتهای بیمارستمحیط ، رعایت اصول و موازین بهداشت 

ها میتوان با اجرای برنامه بهداشت محیط در بیمارستان. بود روانی خواهد جسمی و رفاه تامین كننده بلکه 

رتقاء نسبت به افرایندهای بهداشتی ، تهدیدهای ناشی از مشکالت بهداشتی را كاهش داد و با برقراری 

.كیفیت خدمات اطمینان حاصل نمود

ئول مسآنها با بر عهده تمام كاركنان بیمارستان و نظارت بر اجرای بهداشت محیط اجرای استانداردهای 

واحد بهداشت محیط بیمارستان میباشد



(   WHO: World Health Organization)جهاني تعريف سازمان بهداشت 
رواني و اجتماعي کنترل عواملي از محيط زندگي که به نحوي در رفاه و سالمت بدني،

يا خواهند داشتدارند و انسان تاثير 



(Health)سالمتی 

رفاه کامل جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی

و نه فقط نبود معلولیت و بیماری 



مدیریت پسماند



:قانون اساسی50اصل 
آنردبایدبعدنسل هایوامروزنسلکهزیستمحیطحفاظتاسالمی،جمهوریدر»

روایناز.شودمیتلقیعمومیوظیفهباشند،داشتهرشدیبهرواجتماعیحیات
جبرانابلقغیرتخریبیازیستمحیطآلودگیباکهآنغیرواقتصادیفعالیت های

«.استممنوعکند،پیدامالزمهآن

:  پسماند
مستقیم گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر( غیر از فاضالب)مواد جامد، مایع و گاز به 

. حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده ،  زائد تلقی می شود



:پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند

تهای به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به صورت معمول از فعالی: پسماندهای عادی -1
روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود، از قبیل زباله های خانگی و 

.نخاله های ساختمانی 

ی از به كلیه پیشماندهای عفونی و زیان آور ناش( : بیمارستاني)پسماندهای پزشکي -2
ه گفته بیمارستانها ، مراكز بهداشتی ، درمانی ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراكز مشاب

.سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است. می شود

ل، یکی از به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل باال بودن حداق:  پسماندهای ويژه -3
ابه آن به خواص خطرناک ، از قبیل سمیت، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مش

های عادی مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماند
.، صنعتی ، كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند

پسماندهای کشاورزی -4

پسماندهای صنعتي -5



خودوظایفانجامراستایدرهابیمارستانجملهازدرمانیبهداشتیمراكز
ایپسماندهتولیدبرعالوهبیماراندرمانوتشخیصپذیرش،فرایندهایطی

نایخاصهایفعالیتازناشیكه(پزشکی)بیمارستانیپسماندهایعادی،
.كنندمیتولید،استمراكز

بههكاستبیمارستانیپسماندهاكشور محیطیزیستوبهداشتیمعضالتازیکیامروز
٬داروئی٬عفونی٬پاتولوژیکزائداتجملهازبیماری زاوسمی٬خطرناکعواملبودنداراعلت

بهتانیبیمارسپسماندهایمدیریت.استبرخوردارخاصیحساسیتازرادیواكتیووشیمیایی
ونترلكعدم.استاهمیتحائزبسیارخطرناکپسماندهایوجودوعفونت زاییپتانسیلدلیل

سالمترایبجدیتهدیدبرعالوهبیمارستانیپسماندهایصحیحمدیریتبهنسبتبی توجهی
.می شودنیززیادهزینه هایاتالفباعثزیست،محیطوجامعه



25-10هكدهندمیتشکیلویژهپسماندهایرادرمانیبهداشتیمراكزپسماندهایدرصد
"ژهویپزشکیپسماندهای"عنوانتحتآنهایدستورالعملوپسماندهامدیریتقانوندر

.گردداعمالآنهامورددرخاصمدیریتاستالزمواندشدهذكر

80%

15%

3%

1%1%

عادی

عفوني

يشیمیايي داروي

تیز و برنده

ساير

پزشکيتولید پسماند 



ندهای ازجمله پسما)قانون مدیریت پسماندها مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه7با توجه به ماده ی •

دیریت بنابراین بیمارستانها موظفند بر مبنای این قانون نسبت به م.استبر عهده ی تولیدکننده ( پزشکی

ط و بو مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی باید بر اساس ضواصحیح پسماندهای تولیدی خود اقدام نمایند

.انجام شود ( مصوبه هیئت دولت)وابستهپسماندهای وروشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی 

:هدف 

حفظ سالمت عمومی و محیط زیست در مقابل اثرات نامطلوب پسماندهای پزشکی) 1

اطمینان از مدیریت اجرایی مناسب و ضابطه مند پسماندهای پزشکی) 2

ایجاد رویه ای مناسب و ضابطه مند برای تولید ، حمل ، نگهداری ، امحا و دفع نهایی پسماندهای پزشکی) 3



پزشکی ویژهبرای پسماندهای WHOطبقه بندی 





پسماندهای پزشکیمدیریت عدمخطرات مرتبط با 



تفکیک پسماندها



ه كد بندی رنگی پسماند های تفکیک شده مشخص شد
.است و تمامی پسماندها برچسب گذاری می شوند

نوع ردیف
پسماند

رنگ نوع ظرف
سطل

رنگ 
کیسه

برچسب

عفونی1
پالستیکی 

مقاوم
عفونیزردزرد

تیز و برنده2
Safety 

Boxاستاندارد
زرد با درب 

قرمز
-

دارای _تیز و برنده 
خطر زیستی

3
شیمیایی و 

داروئی
شیمیایی و داروئیسفیدسفید ومقامپالستیکی 

4
عادیمشکيآبیوممقاپالستیکی پسماند عادی



گردش کار جمع آوری پسماندها

 ظروف پر 2/3در پایان هر شیفت کاری و یا هنگامی که قبل از پایان شیفت
.شدند درب کیسه زباله بسته میشود 

 لیتری 180) کیسه ها برچسب گذاری شده و در بین های مخصوص هر بخش
.شود جمع آوری شده و تا انتهای بخش حمل می( که در اتاق کثیف قرارگرفته 

خش بین های مخصوص حمل پسماند از بخش به سایت پسماند به ورودی ب
ل شده و آورده شده و پسماندها از بین های بخش به بین های سایت پسماند منتق

.سپس به سایت پسماند منتقل میشود 

پس از هر بار تخلیه زباله از سطل ها باید شستشو و گندزدایی شوند.



یگری با در صورت پاره شدن كیسه های زباله و یا نشت شیرابه از آنها باید آنها را در كیسه زباله د
.همان رنگ قرار داده و از ریزش زباله و یا نشت شیرابه جلوگیری كرد

 ،ارج و نظایر آن خشیمیایی در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از پسماندهای عفونی
.كردن آن ممنوع است

 فشرده كردن كیسه های زباله جهت كاهش حجم آن ها خودداری شوداز.

 كردن درب بازs.bها بعلت خروج سایر زباله هایی كه بطور اشتباهی در آنها ریخته شده و یا
.دیگر اكیدا خودداری نماییدs.bریختن محتویات آن در 

 است ممنوعنان خشک كه بدلیل احتمال انتقال آلودگی در بیمارستان ها تفکیک و جمع آوری.



.ریختن كیسه های ادرار بهمراه محتویات داخل آنها در كیسه های زباله ممنوع است•

سایت بی توسط خدمات بخش ها به ( حجم3/4بیش از )سیفتی باكس ها در صورت پرشدن -
.زباله تحویل گرددخطرسازی 

تی باكس ها كنترل سیفتی باكس ها از نظر بسته بودن درب و ثبت تاریخ و نام بخش بر روی سیف-
.الزامی است

سایر سیفتی باكس ها باید تنها به اندازه یک سرنگ باز باشد تا از ریخته شدن ناآگاهانهدرب •
.پسماندها در آن جلوگیری شود

زباله جهت حمل سیفتی باكس به محل امحاء، استفاده از هر وسیله دیگری غیر از بین های حمل-
.ممنوع می باشد

.از دست كردن در سطل ها و سیفتی باكس ها به هر دلیل خودداری كنید •

.تاستفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت موازین بهداشتی بهنگام جمع آوری و انتقال زباله الزامی اس•



 طر شده بی خپس از جمع آوری در محل بیمارستان پسماندهای عفونی و تیز و برنده
.و سپس بعنوان پسماند عادی تحویل شهرداری میگردد 

 شده و هکپسولاز جمع آوری در محل بیمارستان پس پسماندهای شیمیایی و دارویی
.سپس تحویل شهرداری میگردد 



بهداشت آب



 80% of all illness in developing countries is caused by
water related diseases.

 90% of wastewater in developing countries is
discharged directly into rivers and streams without
treatment.

 The number of people with access to clean water has 
doubled in the last 20 years.

 1.1 billion people in the world still do not have access to 
safe water.  This is nearly 20% of the population.



شرب صنعت کشاورزی نام کشور

20 69 12 کانادا

20 18 62 برزيل

17 21 62 مالزی
6 9 85 ايران

20 18 62 ژاپن

10 20 70 جهان

5 2 93 کشورهای با درآمد پايین

9 14 78 کشورهای با درآمد متوسط

15 43 42 کشورهای با درآمد باال

(  درصد ) مصرف آب بخش های مختلف در کشورهای منتخب



پارامترهای فیزیکی

معلقجامدات

دما

بو

رنگ

كدورت

پارامترهای شیمیایی

سختی

قلیائیت

محلولجامدات

سنگینفلزات

الکتریکیهدایت

پارامترهای بیولوژیکی

باكتریها

ویروسها

قارچها

هاانگل

هاكرم

ویژگی های آب



:بندی آب ها از لحاظ سختي بشرح ذيل است طبقه
 لیترمیلی گرم در 0-150آب های سبک
 میلی گرم در لیتر150-300آب های با سختی متوسط
 لیترمیلی گرم در 300-400آب های سخت
 میلی گرم در لیتر400آب های خیلی سخت بیشتر از

:آباهمیت سختی
.مقدار سختی آب ، عالوه بر اینکه در آبهای صنعتی خیلی حائز اهمیت است، از نظر بهداشت عمومی هم اهمیت خاصی دارد

.دآب های سخت در درجه حرارت باال مشکالتی را به همراه دارد از جمله در جداره كتری و دیگ های بخار رسوبات كربنات كلسیم ایجاد میکن
،یدهدجالب اینجاست مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم و كلسیم مرگ های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت كاهش م

جذب فلزات سنگین نظیر سرب، كادمیوم، روی ،مس و رسوب آنها در استخوانها می مانع ،از طرفی كلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت 
.دارد در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخالت ، استكه یکی از عوامل سختی آب كلسیم .شود

.گاهی توصیه می شود كه جهت تامین بهداشت و سالمت مصرف كنندگان ، آهک به آب آشامیدنی افزوده شود

میلی گرم در لیتر و حداكثر مجاز جهت شرب 200البته شایان ذكر است استاندارد بین المللی آب ایران حد نرمال آب شرب را با سختی
میلی 600میلی گرم در لیتر و متاسفانه تا280و در مناطق بعضی استانها بین سختی. میلی گرم در لیتر را مورد تایید قرار داده است500سختی

.گرم در لیتر هم مورد استفاده قرار می گیرد



پایش آب آشامیدنی در بیمارستان

کلر سنجی روزانه) 1
نمونه برداری های میکروبی ماهیانه) 2
نمونه برداری شیمیایی هر ) ماه36





بیمارستانفاضالب

:اهمیت آن بدلیل وجود مقادیر زیاد 

 عوامل عفونی مانند میکروب ها ، ویروس ها و انگل ها و.....

داروها

مواد ضدعفونی کننده

سایر مواد شیمیایی

یه ممنوع استبدون تصفبر اساس راهنمای کشوری مدیریت فاضالب بیمارستانی تخلیه و دفع ، 



 راهبری تصفیه خانه فاضالب روزانه مورد کنترل و بازرسی قرار میگیرد

 ماه توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست3پایش پساب خروجی فاضالب هر
زیست ارائه کشور صورت گرفته و نتایج آن به مرکز بهداشت و معاونت بهداشتی و نیز اداره محیط

.میشود 





وضعیت آلودگي هوا براساس محدوده اعالم  PSI

PSIوضعیت

PSI >100<200هشدار 

PSI >200<300اضطرار

PSI>300بحران 

:AQI , PSIشاخص آلودگی هوا  
ك برای عموم مردم برای تعیین آلودگی هوا عالوه بر تعیین غلظت آلودگی از شاخص آلودگی هوا که قابلیت در

، بسیار ناسالم و ناسالم،سالماین شاخص وضعیت آلودگی هوا را در حالت های پاك،. دارد استفاده می شود

.آلودگی هوای شدید نشان می دهد

شاخص آلودگی  وضعیت هوا

0- 50 هوای پاك

51-100 هوای سالم

101-200 هوای ناسالم

201-300 هوای بسیار ناسالم

300> آلودگی هوای شدید

https://weather.com/fa-IR/weather/today/l/IRXX0018:1:IR



 AQIوضعیت آلودگي هوا بر اساس محدوده

رنگ شاخصتفسیر کیفیعوارض بهداشتیاکیفیت هومحدوده شاخص

خوبندارد50-0

متوسطبه تعداد بسیار محدود51–100

150–101
بی قل–برای تعداد محدودی از جمعیت مشکالت تنفسی 

ایجاد می کند

ناسالم  برای

گروههای 

حساس

200–151
اهده  عالئمی از تحریک و نشانه های حساسیت در افراد مش

می شود
ناسالم

300-201
ه در درد قفسه سین–نشانه های بیماریهای قلبی عروقی 

ان جمعیت سالم تحت پوشش و افزایش تعداد بیمار

ریوی  –قلبی 

بسیار ناسالم

500-301
م و افزایش عالئ–وخامت قابل توجه ناراحتیهای  قلبی 

400در مقدار بیش از . بیماری برای افراد ریوی 

افزایش مرگ و میر در افراد سالم 

خطرناک





سرطان های پوست 

http://web.med.unsw.edu.au/pathmus/_vti_bin/shtml.dll/f0322093.htm/map
http://www.worldwidewounds.com/2002/march/Naylor/images/Fig-1-Melanoma-Back.jpg


سوئی باید مراقب بود تا بدون هیچ گونه اثرالمپ های كم مصرف در داخل خانه می شکند در مواقعی كه 
شود ،آوری و دفع ها جمع بقایای این المپ 

:كنید بنابراین به افراد خانواده توصیه 

ته كه بر روی قطعات شکسمواظب باشند از اتاقی كه المپ در داخل آن شکسته است خارج شوند و 
نگذارندالمپ پا 

از اتاق خارج شود و در بخارات جیوه دقیقه پنجره ها را باز بگذارید تا 15قبل از پاكسازی اتاق به مدت 
كنیدصورتی كه اتاق دارای سیستم تهویه مركزی است آن را خاموش 

یوه را در تمیز كردن بقایای المپ شکسته استفاده نکنید چون بخارات ججاروبرقی برای به هیچ وجه از 
شودفضا پخش می كند و جارو نیز آلوده می 

دستان،بریدنوالمپشکستهبقایایبامستقیمتماسازتابپوشیدمصرفیکباردستکشیک
یکباید،كنجمعاحتیاطباكاملبطورراشکستهالمپبقایاینازکمقوایتکهدوبا،شودجلوگیری

وطعاتق،شودتمیزالمپبقایایهمهتاكنیدتمیزراباقیماندهپودریاشیشههایخردهمرطوبپارچه
ظرفکیداخلدراستگرفتهقراراستفادهموردكردنتمیزبرایكهاشیائیوشکستهالمپبقایای
دهید،لتحویپسماندآوریجمعماموربهوببندیدمحکمراآندربوبریزیدپالستیکییاایشیشه

.بشوییدصابونوآبباراخودكاردستاناتمامازپس



بهداشت مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی

قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

13آیین نامه اجرایی ماده 

:مهمترین فصول آن شامل 

بهداشت فردی ) ودداری استفاده از روپوش و دستکش ، انجام آزمایشات الزم در زمان مقرر ، بهداشت دست ، کوتاهی مو و ناخن ، خ: 1

....از استعمال دخانیات و 

بهداشت ساختمانی ) ...از و ، تهویه و نور مناسب و کافی ، ابعاد مناسب و انواع فضای مورد نی... بهسازی دیوار و کف و سقف و : 2

بهداشت ابزار و لوازم کار ) ع غذا شرایط یخحچال ها و سردخانه ها ، میزهای کار ، سینک های ظرفشویی ، ظرف و ظروف طبخ و توزی: 3

...و 

بهداشت مواد غذایی ) ...مواد اولیه بهداشتی و مناسب ، نگهداری مناسب مواد اولیه ، دیفراست بهداشتی و : 4



بهداشت محیط در رختشویخانه

:گردش کار رختشویخانه 





سیستم تهویه در بیمارستان



 باالفیلتراسیون ذرات هوا با راندمان هپا فیلتراسیون((HEPA filtration

در . ستصافي نوع خشک و دور انداختني است که در یک قاب محکم و مقاوم قرار گرفته و داراي واسطه جمع آوري گسترده ا
درصد است، بنابراین 97/99میکرون یا بزرگتر داشته داراي حداقل بازدهي 3/0مقابل ذرات دي اکتیل فتاالت که داراي قطر 

.آئروسل هاي تنفسي را از هوا حذف نموده و کیفیت هوا را افزایش مي دهد 

اتاق فشار منفیNegative pressure room

، که از اتاقي که تحت فشار منفي است فشار کمتري نسبت به بخش مجاور دارد. بخش مي باشد2اختالف در فشار هوا بین 
.جریان هوا به بیرون اتاق ها و بخش هاي مجاور جلوگیري مي نماید

اتاق فشار مثبتPostive pressure room

اتاقي که تحت . بخش یا اتاق مي باشد2اختالف در فشار هوا بین 

مثبت است فشار بیشتري نسبت به بخش مجاور دارد، فشار 

.از جریان هوا به داخل اتاق جلوگیري نمایدکه 



ایبیمارستانهایبخشدروندرآنانتشاروتمیزوتازههوایورودازاستعبارت
:هدفبابیماراناتاقهای

فراهم) پرسنلوبیمارانتنفسبرایسالمهواینمودن1

بیمارستانداخلدرشدهتولیدآالیندهموادغلظتاهشک2)

بیمارستانازهاآالیندهاینخروجنیزو3)

نلپرسیاوبیمارانبینهواازمنتقلههایعفونتگسترشازمانعكهنحویبه
.گرددبیمارستانازخارجبههاعفونتاینگسترشازمانعهمچنین



تفاوت تهویه در مراکز بهداشتی و درمانی و سایر 
ساختمانها

نیاز به محدود کردن حرکت هوا در داخل و بین بخش هاي مختلف . (لبدون حرکت متقاب(1

نیازمندي ها و مقررات ویژه براي تهویه و فیلتراسیون به منظور ترقیق و کاهش آ. لودگي به 2
شکل بو ،میکروارگانیسم ها و ویروس هاي هوابرد و مواد شیمیایي خطرناك و مواد 

یمارستان رادیواکتیو مي باشد، راندمان تهویه براي نگهداري مناسب کیفیت هواي داخل در ب
.خیلي مهم مي باشد

نیاز به رطوبت و دماي متفاوت براي بخش هاي مختلف و کنترل صحیح شرایط مح. یطي3

پیچیدگي طراحي براي به حداقل رساندن خطر انتقال پاتوژنهاي هوابرد و نگهداري ی. ک محیط 4
.سالم براي بیماران و کارکنان مي باشد

یه قابل با توجه به موارد فوق مراكز بهداشتی و درمانی نیازمند مقادیر زیادی از هوای بیرون با تصف
توجه، از جمله خنک سازی، حذف رطوبت، گرم نمودن مجدد، مرطوب سازی و فیلتراسیون می 

باشند



ویژهبهبمناسنگهداریوتهویهبااتاقیک.نمایدآلودهناخواستهبطورراخوداطرافمحیطتواندمیعفونیبیمار
منبعازوابردههایمیکروارگانیسمخطرکاهشمنظوربههمچنینغیرمستقیمومستقیمتماسازپیشگیریبرای

مینامیدهزولهایاتاقپزشکیاصطالحدرکهاستمهمبیمارستاندردیگراشخاصومستعدبیمارانسایربه(بیمار)
شود

انواع اتاق ايزوله•

:دو نوع اتاق ایزوله وجود دارد

Airborne Isolation Roomاتاق ایزوله ی تنفسي (1

Protective Environment Roomمحیطياتاق ایزوله (2



اتاق ايزوله تنفسي 

اشارهیابند،میانتشارمیکرون5ازکمترقطرباریزقطراتطریقازکههاییارگانیسمبهآلودهبیمارانجداسازیبه•
ویژهاقبتمرواحدمانند،دیگرهایبخش.باشدمیسلومرغانآبلهسرخک،بهمبتالبیمارانشاملکه.نمایدمی
دربیمارانتنفسیخلطکهاتاقهایوبرونوسکوپیواحدمانندعملکردیهایبخشو(نوزادانواطفال،بزرگساالن)

بهزولهایاتاقهایازهواانتقالرساندنحداقلبهبرایتنفسیایزولهاتاقهای.گرددمیشاملنیزداردوجودآنها
ذراتتغلظکاهشباوبودهذراتغلظتازتابعیهوابردمسیرطریقازعفونتخطر.شودمیساختهاتاقهادیگر
.یابدمیکاهششدهآلودهبیمارانتعدادرواینازوعفونتشانس

وبیشتر)فراوانهواتعویضتعدادبههابخشاینوگرددنگهداریمنفیفشاردربایدتنفسیایزولههایاتاق•
هتخلیآنازخارجبهبخش،دربازچرخشبدوناتاقهوایتمامبایدودارندنیاز(ساعتدرتعویض12مساوی
.گردد



اتاق ايزوله محیطي 

سندرمیاایدزبهالابتمثالعنوانبه)ایمونولوژیکاختالالتدلیلبهبدنشانایمنیسیستممکانیسمکهبیمارانی•
درمانیا(یقلبنارسایییاآمفیزم،درمانیشیمی،سرطان،دیابتمانند)مزمنبیماریهای،(مادرزادیایمنینقص

و(هااستروییدای،دردضدداروهای،کسیکتویتواسدرمانیشیمی،عضوپیوند،تابشمانند)ایمنیکنندهسرکوب
.گردندبستریمحیطیایزولهاتاقدربایدگرفتهقرارخونسازبنیادیهایسلولپیوندتحتکهبیمارانیبخصوص

باشدمیفشارروابطدرمحیطیوتنفسیایزولهاتاقهایتفاوت.

فراوانهواضتعویتعدادبههابخشاین.باشدداشتهمثبتفشاربایدمجاوراتاقهایبهنسبتمحیطیایزولهاتاق•
میتامینهپافیلترازهواعبورطریقازنیازموردهوایتماموداشتهنیاز(ساعتدرتعویض12مساویوبیشتر)

گردد
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یاقدامات کنترلی بهداشت



شار فشار منفي و يا اتاق ايزوله فتنفسي  ICUدرنکات بهداشتي مهم 
:منفي 

 پیش اتاق قبل از ایزوله وجود

از جمله ظرف حاوی مایع ضدعفونی کننده دیواری(وجود ایستگاه ضدعفونی( 

 قابلیت گندزدایی پیش اتاق

ترجیحا دارای سیستم اتوماتیک یا دارای دسته یا شیر (روشویی در پیش اتاق /وجود دستشویی

بازویی(

وجود سیستم اتوماتیک بسته شدن در

 دارابودن سیستم تهویه پیش اتاق

کمد وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل حفاظت فردی در پیش اتاق /وجود ترالی

کمد وسایل ضدعفونی و گندزدا در پیش اتاق  /وجود ترالی

 قابلیت شستشو دیوارها و کف پیش اتاق

 همسو بودن سیستم فشار منفی پیش اتاق با اتاق ایزوله

رخت آویز در پیش اتاق  /وجود امکانات ضدعفونی دست و کمد لباس و رختکن



تنفسينکات بهداشتي مهم در اتاق ايزوله 
 حفاظ /متر  با نصب پارتیشن 2.5ترجیحا و فاصلهمتر 1بین هر دو تخت حداقل   (فوا صل منا سب در صورت وجود بیش از یک تخت در اتاق ایزوله رعایت( 

 قابل شستشو بودن دیوارها و کف اتاق ایزوله

 قابلیت گندزدایی اتاق ایزوله

 درجه سانتیگراد 24تا 20) قابلیت تنظیم درجه حرارت اتاق ایزوله( 

 درصد 60تا 30) قابلیت تنظیم رطوبت اتاق ایزوله( 

 دارا بودن سیستم تامین کننده فشار منفی

 سانتیمتری کف30-15ورودی نزدیک سقف در قسمت باالی سر بیمار و خروجی در پایین پای بیمار در ارتفاع (رعایت استاندارد ورود و خروج هوا جهت ایجاد فشار منفی و سیستم تهویه( 

 بار تعویض هوا در ساعت 12حداقل(قابلیت تهویه اتاق ایزوله(

 دارای مکانیسم قابل مشاهده جهت پایش فشار و جریان هوا

 دارای سیستم تهویه با فیلتر هپا

 دارای سیستم اتوماتیک بسته شدن در

 فاقد شکستگی و بدوت ترک خوردگی و درزو شکاف و پس از بسته شدن فاقد قابلیت عبور و تبادل هوا (در اتاق ایزوله سالم(

 دارای توالت حمام و دستشویی جداگانه ترجیحا دارای سیستم تهویه با فیلتر هپا

دیوارها و کف(امکان شستشو و گندزدایی توالت و حمام( 

 دارابودن سیستم گرمایشی و سرمایشی و دور بودن از محل های پر سروصدا

قابل شستشو بودن و رنگ روشن دیوارهای اتاق

 پنجره های قفل دار و ترجیحا دوجداره

باز بودن در   /رطوبت  /درجه حرارت  /وجود سیستم هشدار دهنده کاهش یا افت فشار

 نظافت و گندزدایی روزانه اتاق ایزوله

وسایل بهداشت فردی یکبار مصرف یا مخصوص جهت استفاده بیمار



تذکرات

.پاسکال باشد 15هوا در اتاق بیمار و پیش اتاق و حمام و سرویس ها نسبت به كریدور یا راهرو باید منفیفشار •

بازبودن درها در هر یک از قسمتهای اتاق ایزوله  /رطوبت  /درجه حرارت  /در تنظیمات فشار اتاق )افزایش  /افت(سیستم هشدار دهنده هر گونه تغییرات •
.باید در محل مناسب نصب و فعال باشد )سرویس بهدا شتی   /اتاق بیمار  /پیش اتاق(

 .لیتر در ثانیه به ازای هر بیمار میباشد 160بار در ساعت یا 12میزان تبادل هوا حداقل•

 .سیستم تهویه و ایجاد فشار منفی باید مستقل و جدا از سیستم كلی تهویه بیمارستان باشد•

كلیه پسماندهای تولیدی از طریق ارائه خدمات درمانی به بیماران این بخش ها عفونی تلقی شده و •

.باشدت میمراحل مدیریت این پسماندها مطابق دستورالعمل های ابالغی مركز سالمت محیط و كار برای پسماندهای عفونی با رعایت مالحظات كنترل عفون•

.برای اتاق های ایزوله بایستی دستشویی اختصاصی تهیه شود تا از تردد بیماران به بخش های دیگر خودداری شود•

 .اتاق های ایزوله بایستی به صورت فشار منفی باشند تا باعث انتشار ویروس نشوند•

.تعداد افراد مورد استفاده را به حداقل برسانید و از ورود خروج بی مورد كاركنان به داخل این اتاق ها اكیداً خودداری شود•



پسماندمديريت 

 پسماندها باید به طریق ایمن و مطابق با قوانین و مقررات ملی انجام گرددمدیریت. 

 ضوابط و روش های اجرایی "مفاد مطابق كلیه پسماندهای تولیدی در طی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این بیماران، عفونی تلقی شده و
 .گردندمدیریت "مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته 

 طر سازی بیمارستان همچنین بی خدر در كلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تفکیک در مبدا، جمع آوری و انتقال به محل نگهداری موقت
را دریافت كرده PPEو آموزش های الزم در مورد نحوه صحیح استفاده از كنند استفادهمناسب  PPEپسماندهای تولید شده، كاركنان باید از 

.باشند 

پسماندهای مایع نظیر ادرار را میتوان با رعایت احتیاط در داخل سیستم فاضالب تخلیه نمود. 

 برای اجتناب از تولید احتمالی آئروسل ها با احتیاط با الودگی ناشی از مدفوع بیماران رفتار شود.



غذاييبهداشت خدمات 

 سرویس های مربوط به مدیریت خدمات غذا در بیمارستان بصورت ایمن انجام شودارائه. 

ونی برای بیماران حتی المقدور از ظروف یکبار مصرف استفاده گردد و ظروف مذكور پس از استفاده به عنوان پسماند عف
مدیریت گردد در غیر این صورت بعد از جمع آوری ظروف به طور مجزا از سایر ظروف ، به طور صحیح با آب و مواد پاک 

.شسته و گند زدایی شوند  )دترجنت(كننده 



رختشويخانهمديريت خدمات 
 .خدمات رختشویخانه با شرایط ایمن و رعایت الزامات پیشگیری و كنترل عفونت انجام شودمدیریت •

 .دما و گندزداهای مورد استفاده توان از بین بردن ویروس را دارا می باشند•

توصیه می گردد در صورت امکان از لباس و لنژ یکبار مصرف استفاده شده و پس از مصرف همانند •

در غیر اینصورت لباس و لنژ بطور مجزا جمع آوری، و مطابق با البسه.پسماند عفونی مدیریت گردد•

.عفونی شستشو و گندزدایی گردد•

 .مناسب در طول مراحل جمع آوری لنژها ضروری می باشد PPEاستفاده از •

 .جهت پیشگیری از انتشار ذرات، ازتکان دادن لباس ها و لنژهای آلوده جدا خودداری گردد•

.برای كاركنان رختشویخانه استفاده از دستکش و شستشوی مداوم دست الزم است انجام شود•

.ده گردنددر صورتیکه نگران پاشیدن و انتقال از راه هوایی میکروارگانیسم ها باشد لباس مخصوص ، ماسک و حفاظ چشم نیز باید استفا•

.لنژهای جمع آوری شده در كیسه های پالستیکی باید دارای برچسب بوده و جداگانه به رختشویخانه تحویل داده شوند•

 .گندزداها مطابق دستورالعمل شركت تولید كننده تهیه و استفاده گردد•

خانه ، از مقادیر زیاد مواد جامد به عنوان مثال مدفوع از لنژ به شدت كثیف و آلوده قبل از قرار دادن لنژ در كیسه مخصوص حمل به رختشوی•
.لنژ جدا شده و مدفوع و آلودگی جدا شده در توالت دفع گردد

.مناسب استفاده نمایند PPEكار كنان در تمام مراحل انجام كار از •

ال بوده و یا اصتا زمانی كه كاركنان رختشویخانه از اقدامات احتیاطی استاندارد استفاده می كنند ، خطر در معرض قرار گرفتن با بیماری اندک•
.وجود ندارد



گندزداييتمیزکردن و 
با  .در محیط زنده می مانند )ساعت ها یا روزها(ها و باكتری هایی كه باعث ایجاد بیماریهای حاد تنفسی می شوند برای مدت زمان متغیرویروس •

تمیز كردن و  .تمیز كردن و گندزدایی می توان این عوامل را كاهش داد و عوامل عفونی را با استفاده از تمیز كردن محیط و گندزدایی غیر فعال نمود
می دهدشاهگندزدایی در نظر گرفته می شود تا عوامل بیماری را از بین ببرد ویا تعداد آنها را بر روی سطوح و اقالم آلوده به میزان قابل توجهی ك

است و باید برای  )نه اسپورها(گندزدایی یک مفهوم فیزیکی یا شیمیایی برای كشتن میکروارگانیسم ها.بنابراین زنجیره انتقال را می شکند.
با توجه به ماهیت ویروس كرونا و پایداری آن در محیط بسیار  .تجهیزات پزشکی غیر بحرانی استفاده شده یا مشترک برای بیماران، به كار رود

.ضروری است تا نسبت به گندزدایی سطوح و تجهیزات مورد استفاده جهت بیماران و افراد مظنون به بیماری اقدام گردد

 .جلوگیری شود )ذرات معلق در هوا(تجهیزات یا سطوح را طوری تمیز كنید كه از تولید آئروسل•

اگر سطوح و  .در صورت نیاز به گندزدایی مطمئن شوید كه تمیز كردن قبل از گندزدایی انجام شود•

.مواد و سطوح قابل گندزدایی نیستند )مانند مدفوع و مواد دفعی بیمار،ترشحات ،گرد و خاک و غبار(اقالم از مواد آلی پاک نشوند•

.الزم است توصیه های سازنده برای استفاده یا رقیق سازی،زمان تماس و مدیریت گندزداها در نظر  گرفته شود•

با این حال در برخی از كشورها سازمانهای نظارتی انواع مواد  .ویروس و باكتری هایی كه باعث عفونتهای حاد تنفسی گندزدا غیر فعال می گردند•
:گندزداهای بیمارستانی شامل موارد زیر است .گندزدای موجود برای استفاده در بیمارستان را كنترل می كنند

)سفید كننده خانگی(سدیم هیپوكلریت-•

الکل-•

تركیبات فنلی-•

تركیبات كواترنری آمونیوم-•

تركیبات پراكسیژن-•

.الزم به ذكر است سدیم هیپوكلریت و الکل در بسیاری از كشورها به راحتی در دسترس است و دارای قیمت مناسب می باشد•



وایتکس-آب ژآول 

ویروسلهجمازویروسوباكتری،قارچبردنبینازدرسدیمهیپوكلریتآنفعالمادهكهاستموثروقویكنندهگندزدایییک
دقیقه60تا10با(خانگیهایكنندهسفیدوگندزداها.شودمیفعالغیرآلی،موادتوسطراحتیبهامااستموثرآنفوالنزا

.شودمیتوصیهدرمانیمراكزدرسطوحگندزداییبرایواستدسترسدرگستردهطوربهوكمایهزینهبا،)تماسزمان

شوندیمتجزیهنوروگرماتاثیرتحتوكندمیتحریکراتنفسیمجاریوپوستمخاطی،غشاهایهاكنندهسفیدحالاینبا
.گردندمصرفاحتیاطبابایدهاكنندهسفیداینبنابر.میدهندنشانواكنششیمیاییموادسایرباراحتیبهو

راآناثراتتواندمی(ترضعیفوترقوی(شدهتوصیهسازیرقیقمیزانرعایتعدمجملهازكنندهسفیدازنادرستاستفاده
.گرددبهداشتیمراقبكاركناندیدگیآسیبباعثودهدكاهشگندزدابرای



رد زير برای تهیه و استفاده از سفید کننده رقیق شده رعايت موا
:ضروری است

از ماسک ،دستکش و پیش بند ضد آب استفاده شود-•

.استفاده از عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می شود-•

.محلول های سفید كننده را در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و از انها استفاده گردد-•

).آب گرم باعث تجزیه هیپوكلریت سدیم می گردد و آن را ناكارآمد می نماید(سفید كننده با آب سرد مخلوط گردد -•

اورژانس ، آندوسکوپی ، برونکوسکپی ، آزمایشگاه تشخیص  :در بیمارستان برای سطوح محل های-1توجه 

-COVIDطبی كه در آن آزمایش • انجام می شود ، اتاق ایزوله بعد از هر بار ترخیص كامل بیماران اتاق 19

شده است و آمبوالنس ، در صورت فقدان تركیبات آمونیوم كواترنر و گندزداهایی كه قبال توسط وزارت بهداشت اعالم•
 .گندزدایی گردند)قسمت آب9و %5قسمت هیپوكلریت سدیم5000ppm1 =)   0.5 %با هیپوكلریت سدیم  





0.05 %با هیپوكلریت سدیم  ....برای سایر سطوح در بیمارستان ، محیط های اداری ، ادارات ، و -2توجه  
 .گندزدایی شوند )قسمت آب99و  %5قسمت هیپوكلریت سدیم1 (



هااحتیاطات الزم برای استفاده از سفیدکننده 
زنندمیصدمهشدهرنگسطوحبهوگردندمیفلزاتدرخوردگیموجبهاكنندهسفید-•

شودشستهآببادقیقه15مدتبهبایدبالفاصلهگرددواردچشمبهكنندهسفیداگرگرددداریخودبایدچشمباتماساز-•
.گرددمشورتپزشکیکباو

واندتمیودادهكاهشراآنكاراییزیراگردداجتنابخانگیشویندهموادسایرهمراهبههاكنندهسفیدبردنكاربهاز-•
شویندهموادباكنندهسفیدكردنمخلوطهنگامدرسمیگازهایمثالعنوانبه.شودخطرناکشیمیاییهایواكنشباعث

جراحتیامرگباعثتواندمیگازاینوگرددمیتولید)شودمیاستفادهتوالتكردنتمیزبرایكهموادیمانند(اسیدی
باكامالارمحل،ضدعفونیبرایكنندهسفیدازاستفادهازقبلونماییداستفادهشویندهموادازابتدالزومصورتدر.گردد

.بشوییدآب

دربایدهادهكننسفیدبنابرایننمایدمیآزادسمیگازگیردمیقرارخورشیدنورمعرضدروقتینشدهرقیقكنندهسفید-•
.شونددادهقراركودكاندسترسازدوروخورشیدنورازدوروخنکمکان

هیپوكلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای اطمینان از اثر بخشی آن از سفید كننده-•

.هایی كه اخیرا تولید شده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد•

اگر از سفید كننده رقیق استفاده كنید محلول رقیق شده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن-•

.ساعت دور بریزید 24برچسب تاریخ رقیق سازی قید شود و محلول های تهیه شده بال استفاده را بعد از•

مواد آلی موجب غیر فعال شدن سفید كننده ها می گردد بنابر این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی باید•

.تمیز شده و قبل از گندزدایی با ماده سفید كننده ، عاری از مواد آلی گردد•



اجساد مبتال و یا مشکوک به کرونا

 در صورت امکان، برای گندزدایی جسد قبل از تحویل آن به سردخانه یا غسالخانه فضای مناسبی در محل فوت در نظر

 فضا شامل ، بیمارستان ، مراكز بهداشتی و درمانی ، منزل و امثال آن می باشد این  (گرفته شود. (

صورت محیا نبودن فضای مناسب جهت گندزدایی ، قرار دادن جسد داخل كیسه حمل وگندزدایی آن در داخل كیسه وسپس در   :تبصره
.الزامی می باشد  )PPM  5000) درصد  0.5سطح بیرونی كیسه حمل با محلول هیپوكلریت سدیم

 فضای در نظر گرفته شده برای گندزدایی باید محلی با سیستم تهویه مناسب باشد

 پوشیدن وسایل حفاظت توسط پرسنل عملیاتی (PPE)

انتقال جسد برای گندزدایی

درصد  0.5جسد با محلول هیپوكلریت سدیم (PPM  5000( گندزدایی شود)  محلول گندزدایی در همان روز باید آماده سازی شود. (

ددجسد داخل كیسه حمل قرار گیرد و  برچسب مبنی بر گندزدایی شدن جسد با ذكر مشخصات مورد نیاز متوفی برروی آن الصاق گر.

یا محلول حاوی كلر  با غلظت  % 70ترالی حمل جسد می بایست قبل از ترک اتاق انتظار با الکل (PPM  5000(گندزدایی شود.

درصد  0.5در صورت استفاده از فضای گندزدایی جسد ، فضا با محلول هیپوكلریت سدیم (PPM  5000(گندزدایی شود.

) دقیقه پس از پایان عملیات  5زمان ماند محلول(

ی جسد را دفع تجهیزات فردی استفاده شده به عنوان پسماند عفونی و رعایت دستورالعمل بهداشت دست ها توسط كاركنانی كه گندزدای
 .انجام داده اند صورت پذیرد

جسد توسط كاركنان مربوطه به سردخانه تحویل گردد.



پرتوپزشکياقدامات کنترلي سالمت محیط و کار در 
بهداشت و حفاظت فردی-1

-به منظور محدود كردن حمل و نقل بیماران و جلوگیری از شیوع عفونت كووید-• ، حتی االمکان از تجهیزات رادیوگرافی پرتابل  19
.استفاده شود   )قابل حمل(

 (بدین منظور یک دستگاه پرتابل  .استفاده از تجهیزات رادیوگرافی اختصاصی می تواند خطر انتقال ویروس را كاهش دهد-•
بستری بیماران مبتال به كرونا ویروس جهت  )ایزوله (در بخش اورژانس و یک دستگاه در بخش ویژه   )سونوگرافی ، رادیولوژی

.تصویربرداری ضروری بیماران اختصاص یابد و این دستگاه برای سایر بیماران استفاده نگردد 

، ورود و خروج در صورت نیاز به انتقال بیمار مبتال به كرونای به بخش رادیولوژی ، رعایت اقدامات حفاظتی بطور كامل در حین انتقال-•
.از بخش الزامی می باشد

.استفاده از ماسک جراحی الزامی می باشد  95Nدر صورت در دسترس نبودن ماسک .توصیه می شود  95Nاستفاده از ماسک •

.نیروهای خدماتی به منظور نظافت و گندزدایی سطوح آلوده شده با بیمار ، باید به طور ویژه آموزش دیده باشند•

ت نکات برای زنان باردار مشکوک به كرونا ویروس در صورتی كه پزشک معالج انجام تصویربرداری ریه را تجویز كرده باشد ، رعای-•
.حفاظت در برابر اشعه ازجمله استفاده از شیلد سربی الزامی است

یکبار مصرف با   )گان(شامل لباس  PPEاز تجهیزات حفاظت فردی مناسب  )پزشک، تکنسین، پذیرش، خدمات(استفاده پرسنل•
ورت بر خاصیت مقاوم در برابر مایعات ، یک جفت دستکش یکبار مصرف با پوشش رویی آستین گان ، عینک حفاظ دار ، و حفاظ ص

.روی عینک الزامی است



بهداشت ابزار و تجهیزات-2•

، پروب های سونوگرافی غیر تهاجمی ، كاف های فشار خون ، موس و كیبورد های - CTو MRگانتری های دستگاه ،•
الزم به ذكر است توجه جدی به   .جایگاه مشاهده تصویر ، باید بعد از هر تماس با بیماران مشکوک گندزادیی شوند

SOP2  دستگاه الزامی است. 

.ماسک، اسپری الکل و سایر مواد و ملزومات گندزدایی به مقدار كافی در مركز موجود باشد-•

.روكش های یکبار مصرف تخت پس از هر بار مصرف حتما تعویض گردد-•

.پس از انجام تصویربرداری از هر بیمار مشکوک به كرونا ویروس، سطوح در تماس باید گندزدایی شوند-•

سطوح شسته شده و   )پودر یا مایع(قبل از اقدام به گندزدایی، ضرورت دارد با استفاده از آب و شوینده های معمولی-•
.پاكسازی گردد

زایش می پاكسازی با استفاده از شوینده ها، عالوه بر كاهش نیاز به مصرف مواد گندزدا، تأثیر آنها را نیز به شدت اف-•
.دهد

صورت   )ایجاد فشار منفی و مثبت(كاهش بار آلودگی هوای مراكز پرتو پزشکی با استفاده از سیستم تهویه مطبوع•
.پذیرد



بهداشت ساختمان-3

بیه الزم است ظروف حاوی مواد ضدعفونی كننده دستها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب تع-•
.گردد

.تمهیدات الزم به منظور تهویه مناسب واحد ضروری است-•

رعایت دستوالعمل های مرتبط با بهداشت مراكز رادیولوژِی و هسته ای صادره از سوی وزارت -•
بهداشت

.الزامی است•

سایر اقدامات-4

مؤسسه تصویربرداری به منظور جلب /نصب هشدارهای آموزشی در قسمت های مختلف مركز-•
.توجه مراجعه كننده جهت رعایت موارد حفاظت فردی و بهداشت محیط الزامی می باشد

نکات مهم•

ر و با  از پاشیدن و ریختن محلول های گندزدا روی سطوح و كلیدها، تجهیزات برقدار و مواد ناسازگا•
.احتمال انفجار و آتش سوزی اجتناب شود



انشما گرامیاز توجه سپاس
برقرارو سبز باشید 


