
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

 بیمارستان آل جلیل آق قال

واحد کنترل عفونت                  

 ...و مرکزي وريدي هاي کاتتر گذاري کار زمان در محافظتی وسايل پوشیدن ترتیب

 گان  

 ماسك  

 كاله  

 يا چشم محافظ 

  صورت

 استريل دستكش 

 

 ..و مرکزي وريدي کاتتر گذاري کار از بعد محافظتی وسايل آوردن در ترتیب

 دستكش 

 صورت اي چشم محافظ  

 كاله  

 گان  

 ماسك  

 دستها شستن  

 يا و

 گان و دستكش  

 دست شستن  

 كاله  

 صورت  يا و چشم محافظ  

 ماسك  

 دستها مجدد شستن 
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 :ازگان استفاده
 دفعي مواد يا ترشحات بدن، مايعات خون، با مواجهه احتمال صورت در

 .شود استفاده گان از بايد (پروسيجر) عمل نوع به بسته بيمار

بدن دفعي مواد يا ترشح بيمارچنانچه با مستقيم تماس صورت در 

 .شود پوشيده گان بايد شود نمي پوشيده پانسمان با بيمار

شسته و يا با  ها دست و شود درآورده بايد گان محيط، ترك از قبل

 محلول دكوسپت ضد عفوني شود.

بيمار يك با مكرر هاي تماس براي حتي نشود، مجدد استفاده گان از 

 استفاده از دستکش

 زمانی که پیش بینی می نمائید در حین ارائه خدمات و یا مراقبت از بیماران ، در

احتمال آلودگی دستها با خون و سایر ترشحات و مواد بالقوه عفونی بیمار و یا غشاء 

 .وشیدمخاطی و پوست ناسالم آنان وجود دارد ، دستکش بپ

 بیاد داشته باشید که به لحاظ رعایت موازین پیشگیری و کنترل عفونت پوشیدن

با  Hand rubضرورت رعایت بهداشت دست ) با استفاده از آب و صابون و یا دستکش 

 .استفاده از محلولهای ضد عفونی دست با بنیان الکلی ( را منتفی نمی نماید

 از یک جفت دستکش فقط برای ارائه خدمات و یا مراقبت از یک بیمار استفاده

 کنید.

ی که در حین مراقبت از بیمارو بعد در هنگامی که دستکش بدست دارید ، در صورت

از اتمام یک اقدام درمانی در یک ناحیه آلوده بیمارنیاز است موضع تمیز همان بیمار و 

شدیداً  یا محیط را لمس نمائید ، دستکش خود را در آورید و یا آن را عوض کنید .

 از استفاده مجدد دستکشها اجتناب نمائید .توصیه می شود که 

 


