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اصول بهداشت محیط در بیمارستان

(کارشناس بهداشت محیط)میرشکاری : ارائه دهنده 

هاویژه پرسنل خدمات ومسئولین بخش 

مینودشت   ( س)بیمارستان برکت فاطمه الزهرا 

97مرداد 



هانکات بهداشتی در مورد جمع آوری البسه های کثیف از بخش 

.کننداستفادهدستکشوماسکازکارهنگامبایستیهاالبسهتفکیکوآوریجمعمسئولپرسنل•

.نموداجتنابشتابزدگیوازداشتکاملآرامشبایدالبسهآوریجمعهنگامدر•
.شوددادهقرارملحفهآوریجمعهایبیندرمشکیکیسهدرباستیعفونیغیرهایملحفه•
.شوددادهقراررنگزردپالستیکیهایکیسهدربایستیبدنمایعاتوسایرخونباشدهآلودههایملحفه•
وسطدرآلودهقسمتکهشودپیچیدهصورتیبهبایستیبدنمایعاتسایروخونباآلودههایملحفهآوریجمعحیندر•

.شودداشتهنگهمحفوظملحفه
فهملحداخلسوزنوتیزنوکوسایلماندنباقیعدمازبایدکیسهداخلدرآنهادادنقراروالبسهآوریجمعحیندر•

.شودحاصلاطمینانها
گرددنتقلمرختشویخانهبهکثیفالبسهمخصوصهایبینازاستفادهباخدماتپرسنلتوسطآوریجمعازپسالبسه•

.کننداستفادهودستکشماسکازپرسنلالبسهانتقالهنگامودر
بهویخانهرختشتمیزقسمتازتمیزالبسهمخصوصهایبینازاستفادهبارختشویخانهدرگندزداییوشستشوازپس•

.شودمیمنتقلدرمانیهایبخش
.رددگمنتقلرختشویخانهبهشستشوجهتبارچندلزومصورتیکبارودرایهفتهلزومصورتدرایپارچههایبین•
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زوله و وسایل تمیز كننده پس از استفاده در اتاق بیماران عفونی و یا اتاق های ای•
تی ضد  یا قبل از استفاده در اتاق بیمارانی كه نقص سیستم ایمنی دارند ، بایس

سی سی  10% )1شستشو وسپس در محلول وایتکس  " ابتدا کامال.عفونی شوند
بطور " وسپس مجددا( دقیقه 30حداکثر به مدت )غوطه ور شده ( در یک لیتر 

.  کامل شستشو  وخشک می گردد
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کدبندی  تی ها

قرمزرنگبهتیدسته:بیماراناتاق•

زردرنگبهتیدسته:ایزولهاتاق•

آبیرنگبهتیدسته:هاوسالنراهرو•

سفیدرنگبهتیدسته:استراحتواتاقوآبدارخانهرختکن•

سبزرنگبهتیدسته:بهداشتیسرویس•

شودتعویضبایدیکبارروز15هرتینخ•

مینودشت( س)بیمارستان برکت فاطمه الزهرا 



حمام

لیه توسط پرسنل خدمات شسته شوند در هنگام شستشو كحداقل روزی یك بار حمام باید •
 .شیرآالت، دوش و اتصاالت نیز بایستی شستشو شود

ردن  برای پاک ک(خشک شود " که سریعا)برس های نایلونیجهت نظافت حمام ها و بایستی از •
.نباید استفاده کرد( تی )از زمین شوی پنبه ای جاذب . حمام استفاده کرد

. ونظافت شود ومحلول گند زدای سطح پایین تمیز روزانه با دترجنت •

حمام قبل از استبیمارانی كه زخم باز دارند از استحمام و در مورد بیماران عفونی بعد در مورد •
نداشته باید حمام را گندزدایی نمود كه برای این كار از تركیبات كلردار كه خاصیت خورندگی

.باشد می توان استفاده نمود  
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نظافت سینکها و محل شستن دستها

اده از مواد استف. محل شستشوی دستها بایستی حداقل بصورت روزانه توسط پرسنل خدمات تمیز گردد•
یز بایستی در هنگام شستشو کلیه شیر آالت واتصاالت ن" کافیست ضمنادترجنت برای نظافت روتین 

(.بیشترین آلودگی رادارد محل خروج آب از شیر طبق بررسی های انجام شده)شستشو شود 

در مواردی که احتمال آسیب رساندن .می باشد % 0.5ماده ضد عفونی مناسب همان هیپوکلریت سدیم •
ت مایع ضد به سطوح در اثر استفاده از هیپوکلریت سدیم وجوددارد می توان با مشورت کمیته کنترل عفون

عفونی کننده جایگزین انتخاب نمود 

در سینک های مخصوص شستشو دست نباید سوراخ آنها با درپوش بسته شوند•
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سرویس بهداشتی

بایدندشوآلودهرویتقابلصورتوبهوضوحبهاگرهمچنین.شوندنظافتبایستییكبارروزانهحداقلهاتوالت
.استكافیدترجنتمحلولازاستفادهروتیننظافتجهت.گردندپاک

.کندنمیکمراعفونتخطرفاضالبیاتوالتسوراخداخلبهزداگندمادهریختن•

آنبآتاشوددادهتكانخوببعدوشدهآبكشیكافیاندازهبهبایدتوالتوحمامكردنپاكمخصوصبرس•
.شودنگهداریخشكصورتبهبعدوگرددتخلیه

برسازرمنظواینبرای.كرداستفادهسطوحاینكردنپاكبراینبایداستجاذبایپنبهکهتیواسفنجاز•
.شودمیاستفادهنایلونیهای
ند گندزدایی  در مورد توالت فرنگی مشترك بعد از استفاده بیمارانی كه مبتال به عفونت دستگاه گوارش می باش•

استفاده می شود که پس از استفاده از آن، % 0/5برای گندزدایی از  هیپوكلریت سدیم . نمودن الزامی است
.بایستی با آب شستشو شده و قبل از استفاده خشك گردد
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سی 10% )1(وایتکس )محلول گندزدایی کف یا محلول هیپوکلریت سدیم برای بخشهای از : کف زمین •
.نظافت شود(  سی در یک لیتر 

رف یکبا ر با یک دستمال محتوی دترجنت گرد وغبار آن برطهر دوهفته پرده های کرکره ای : پرده ها •
.شسته شود سه ماه به طور کامل با آب ودترجنت شود وهر 

رورت صورتی که پرده ها با خون و ترشحات بیماران آلوده گردد عالوه بر شستشو، گندزدایی ضدر : نکته 
.دارد
شود گندزدای سطوح نظافتبعد از ترخیص بیمار با دترجنت شسته وخشک شود وبا محلول : تخت ها •
.شسته شود( وایتکس )روزانه با هیپوکلریت سدیم : شوییخانه تی •
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ادامه
15دت به م)پایان هر شیفت کاری که زباله ها تخلیه می شوند شستشو با آب داغ در : سطل های زباله •

شستشو وگند ( سی سی در یک لیتر 10محلول وایتکس با رقت ) دقیقه 3ومواد شوینده و به مدت ( ثانیه 
.شودزدایی شود وبه صورت وارونه نگهداری وخشک 

.انجام  شودپایان هر شیفت و گندزدایی با محلول با پایه الکلی(: مانومتر دستگاه )دستگاه فشار سنج •
.درصد گندزدایی شود70هر شیفت کاری با الکل : ترالی پانسمان ودارو •
ر شود با آب هر هفته یکبار در صورت نیاز تواتر شستشو کوتاهت( : کاف فشار سنج )دستگاه فشار سنج •

ودتر جنت
ا آب داغ به صورت هفتگی تمیز شوند و بعد از کشیدن پریز از برق برفک یخچال آب نموده وب:  یخچالها•

. گندزدای سطح  پایین گندزدایی شودوبا محلول . ودترجنت شستشو شود

.باید دقت شود از گذاشتن پالستیک سیاه داخل یخچال خودداری شود •
.مورد استفاده جهت نظافت یخچال باید از وسایل نظافت سایر قسمتها مجزا باشدپارچه : نکته 
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ادامه

درصد ضد عفونی شود70با دستمال تمیز شود وسپس با الکل روزانه : تلفنصفحه کلید ،موس ، گوشی •

ضد عفونی شود% 70روزانه با الکل : گوشی پزشکی •

شود و در  بعد از هربار استفاده با دترجنت وبرس و آب گرم شستشو داده وسپس خشک: تیغه الرنگوسکوپ •
جعبه نگهداری  . دقیقه غوطه ور وسپس آبکشی وخشک شود20( استرانیوس )محلول گندزدای سطح باال

.نشودتیغه های الرنگوسکوپ نیز باید گند زدایی گردد تا موجب آلودگی مجدد تیغه های الرنگوسکوپ

،گندزدایی بااز پارچه آغشته به محلول شویندهپس از هر بار توزین بیمار استفاده  :ترازوی نوزادان •
الکل یا محلول سطوح  دستمال آغشته به محلول گندزدای سطح پایین مانند 

با محلول  بدون درنظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده ، روزانه داخل دستشویی تخلیه شود و: باتل ساکشن •
به مدت  % 1پالس یا وایتکس 53دترجنت شسته وگندزدایی با محلول گندزدای سطح متوسط ،دکونکس 

.آبکشی گردددقیقه غوطه ور وسپس 15
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ادامه

تمال تمیز آغشته فیلتر ونتیالتور باید برای هر بیمار تعویض گردد بدنه دستگاه به صورت روزانه با دس: ونتیالتور•
.رف می باشدلوله خرطومی وماسک نیز یکبار مص.به محلول پاک کننده یا محلول گندزدا با پایه الکلی تمیز شود

درصد گند زدایی 70مانومتر غیر قابل شستشو ست وباید با یک دستمال تمیز آغشته به الکل : فلومتر اکسیژن•
.شود

شو  در صورت عدم استفاده ضروری است شست. وشسته وخشک شود وبرس جرم زدایی محفظه آب با دترجنت•
.فلومتر تمیز وشسته گرددوپس از هر بیمار یکبار هفته ای 

دای سطح  پس از هر بار استفاده شستشو با آب ومحلول شوینده وآبکشی وگندزدایی با محلول گندز: آمبوبگ•
دقیقه غوطه ور ومجدد آبکشی شود15پالس به مدت 53باال ، استرانیوس یا دکونکس 
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ادامه

.اده شوداستف( وایتکس )بهتر است یکبار مصرف باشد در غیر این صورت از محلول هیپوکلریت سدیم :لگن•

.شوندشسته"حتماآنباتماسازپسدستهارا:نکته•
گندزدایی گردد و ودر قفسه مخصوص  ( سی سی در یک لیتر 100)لوله ها ولگن را با محلول هیپو کلریت سدیم •

.قرار داده می شوند تا خشک شود 

ن  پس از اتمام صابون موجود در ظرف پس از شستشو وخشک کردن ظرف ، اقدام به پرکرد: ظرف صابون مایع •
.مجدد آن شود

شته به باید از روکش غیر قابل نفوذ به آب باشد وپس از ترخیص هر بیمار با دستمال آغ: تشک وبالش بیمار•
ی  دترجنت ومحلول گندزدا ، گند زدایی وخشک گردد وروزانه روبالشتی جهت شستشو به رختشویخانه م

.فرستیم 

ید  دقیقه داخل محلول وایتکس قرار گیرند وهمیشه تمیز باشند وبا15تی های نخی باید روزانه به مدت : تی ها •
از تی نخی جهت نظافت سرویس  )همیشه آویزان باشند و در صورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند

(  بهداشتی استفاده نشود
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ادامه
.گند زدایی شود وپس از ترخیص بیمار شسته شود(  سورفانیوس)روزانه با محلول سطوح : الکر•

.پس از استفاده با آب ودترجنت شسته وسپس با الکل ضد عفونی شود: سینی دارو وپانسمان •

ی  بعد از هر باراستفاده شستشو با آب ومواد پاک کننده با استفاده از برس وجرم زدای: ستهای پانسمان •
پالس وارسال به  53وآبکشی کامل وخشک کردن وغوطه ور سازی در محلول گندزدای سطح متوسط دکونکس 

CSR  استریلیزاسیونجهت

راالکروتختگندزدا،موادبهمرطوبدستمالیکباتوانمی:بیمارداشتنهنگامدر:تختوالکرشستشوی•
.نمودگندزدایی

کردنخشک(3گندزدایی(2دترجنتمادهباشستشو(1:بیمارهرترخیصازبعد•
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سی سی باشد 30ریخته شود بیشتر از درصورتیکه مقدار خون و مایعات آلوده به خون در محیط 
و یا محتوی شیشه شکسته یا اشیاء باشند

برداشتهباپنسراشکستههایشیشهابتدا•
.پوشاندراموضعونمودهپهنآنروی(تنظیفپارچه)مصرفیکبارحوله-1•
وحداقلریخته(لیتریکدرسیسی100)شدهرقیقسدیمهیپوکلریتمحلولآنروی-2•

.صبرکرددقیقه10
.کردجمعراآنمصرفیکبارحولهبا-3•
.نمودتمیزوپاكرامحلدترجنتوآببا-4•
صورتوبهعفونیتیبا(لیتریکدرسیسی20)(ژاولآب)سدیمهیپوکلریتمحلولبا-5•

.شودزداییگنددورانی
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رفع آلودگی ناشی از پاشیده شدن خون و مواد آلوده بدن در محیط

.دستکش و در صورت لزوم سایرلوازم حفاظت فردی استفاده گردد-1•
حوله یکبار مصرف کاغذی یا .)خون و مواد آلوده با حوله یکبار مصرف جمع آوری گردد -2•

(پارچه  تنظیف که فقط یکبار مصرف شود
.محل مورد نظر با آب و دترجنت شسته شود-3•
دایی یا محلولهای سطوح گندز( وایتکس-آب ژاول خانگی)با محلول هیپوکلریت سدیم -4•

. شود
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نحوه استفاده محلولهای بخش

%2استرانیوس•

ایمقاوموابزاروسایلانواعواستریلیزاسیونباالسطحعفونیضدبرایمحلولاین:مصرفمورد•

وپیاسکوسایلودندانپزشکیجراحی،بیهوشیتجهیزاتبرخیمانند.استمناسبحرارتبهحساس

هاکولونوسکوپ،سیستوسکوپ،اندسکوپنظیر

شیدهکوبرسشدهشسته)ابزاراولیهپاکسازیازبعدباشندمیمصرفآمادهمحلولاین:مصرفروش•

مدتبهسرداستریلیزاسیونوجهتدقیقه15-20مدتبهباالسطحگندزداییبرای(راشدهوخشک

قابلروز28مدتبهمحلولاینکهآنجاییاز.شوندورغوطهمحلولایندربایدساعتیکتادقیقه30

.استالزامی(شوندمیورغوطهآندرابزارکه)آنمحتویظرفبررویتاریخدرجاستاستفاده
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میکروزید•

.شودمیاستفادهسطوحوگندزداییزداییآلودگیبرایمحلولاین:مصرفمورد•

.نداردکردنرقیقبهونیازیاستاالثروسریعمصرفآمادهمحلولاین:مصرفروش•

محلولاین.شودخشکدهیدواجازهکردهاسپریآلودهسطحرویرامحلولازمناسبیمقدار•

.کندمیاعمالراخودمیکروبیضدفعالیتبیشتریندقیقه1مدتدرحداکثر
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DD1:آنیوزایم•

وبرسدهششسته)وسایلوابزاروبعدرقیقروزانهصورتبهبایدابتدااستفادهبرای:استفادهروش•

درصد0.5استفادهموردمناسبرقتشوندورغوطهشدهرقیقمحلولدر(راشدهوخشککشیده

محلولایندروسایلوریغوطه.شودافزودهآبسیسی995بهمحصولازسیسی5یعنیاست

.گیرندقرارگندزدامادهباتماسدرابزارسطوحتمامیکهباشدایگونهبهباید
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:پالس53دکونکس•
رقیقمحلولدرراشدهپاکسازیوسایلابزارووبعدرقیقروزانهصورتبهبایدابتدااستفادهبرای•

شوندورغوطهشده
افزودهآبسیسی980بهمحصولازسیسی20عنییاستدرصد2استفادهموردمناسبرقت•

.شود
مادهباتماسدرابزارسطوحتمامیکهباشدایگونهبهبایدمحلولایندروسایلوریغوطه•

.گیرندقرارکنندهگندزدایی

ظرفرویبرسازیآمادهتاریخدرجباشدمیاستفادهقابلروز14مدتبهشدهرقیقمحلولاین•
.استالزامیآنیمحتو
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( :آب ژاول، هیپوکلریت سدیم )وایتکس 

اده قرار گندزدایی قسمتهای مختلف بخش ها ، بایستی آب ژاول را با رقت های زیر تهیه ومورد استفجهت 
داد

آبمقدارcc)برحسب)ژاولآبمقدارنظرموردرقتمصرفموارد

1001000%10خونیترشحات

201000%2زبالهاتاقک–عفونیبیماراتاق

101000%1هابخشکف

101000%1وحمامتوالت
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لیست پسماند
تیز وبرندهشیمیایی وداروییپاتولوژیک  عفونی

محیط کشت های میکروبی 
آزمایشگاه، باند های آلوده به 

نخ بخیه آلوده ومصرف خون، 
،کیسه،سوند  ادرارکیسه ،شده 

،  تراشه ،لوله ساکشنادرار،لوله 
ار ،لباس های یکبگان وزیر انداز ،

کل پسماند اتاق ایزولهمصرف ،
ت ،چسکل پسماند بخش عفونی ،

،دستکشماسکسرم،باتل ،ست 
ت استفاده شده ، ،کانوالی آنژیوک

،میکروست ،پسماند های کشت
ظروف یکبار مصرف حاویبافت ،

...ونمونه پلیت،کشت میگروبی 

ء وجوارح جداشده از اعضا 
بیمار،  

بافت های جداشده ازبیمار

ه شیش–ترمومتر
-ویال–شربت 

داروهای تاریخ  
مصرف گذشته 

قوطی ها وشیشه  ،
های دارویی  

وظروف خالی  
دارو  -دارویی

هایی بصورت  
قوطی  -اسپری 

های افشان 
،سیلندر گاز 

وداروهایی که به ،
صورت اسپری 

مصرف می شوند

،اسکالپ،سوزن نیدل
ت  اسپاینال ، سوزن آنژیوک

پوکه  ،ست انفوزیون ،
ویال دارویی  ،آمپول 

،شکسته شده 
چاقو وتیغ جراحی ،
تیغ بیستوری واره  

الم والمل آلودهاسکالپ ،
،النست  آزمایشگاهی

شیشه های شکسته  ،
،سرم وفرآورده های خونی  

ودارویی
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نحوه دفع پسماند

حجم 3/2کیسه وسطل زرد رنگ دفع در : نحوه دفع پسماند عفونی •
بی خطر سازی در دستگاه اتوکالوبرچسب گذاری شده و•
دفع به همراه زباله های عفونی : بافت های جداشده ازبیمار •
دفن درگورستان طبق موازین شرعی: مرده ، جنین اعضا ء وجوارح جداشده از بیمار •

در چاه جفت : جفت•
حجم 3/2،در کیسه سفید رنگ : دفع پسماند شیمیایی ودارویی •

به به شرکتسازی با محفظه سازی توسط دوغاب سیمان وگچ  وتحویل گذاری شده وبی خطر برچسب •
دفنمنظور 

حجم آن  SaftyBox ،3/4در دفع:  پسماند تیز وبرنده •

به شرکت به منظور دفندستگاه اتوکالو وتحویل برچسب گذاری شده وبی خطر سازی در •
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جهت اطالع" صرفا

 پزشکی ممنوع استپسماند های بازیافت.
اختالط پسماند های پزشکی ممنوع است.
 از برداشتن پسماند عادی جلوگیری می کنیمدر صورت افتادن پسماند عادی در سطل عفونی ،

.وپسماند عادی را به عنوان عفونی محسوب می کنیم 
 یم،  ابتدا ، از برداشتن پسماند عفونی جلوگیری می کندر صورت افتادن پسماند عفونی در سطل عادی

کیسه سطل عادی را در کیسه زرد قرار داده ودرب آنرا گره می زنیم وبر روی آن برچسب عفونی می
.زنیم وبه سرد خانه پسماند عفونی منتقل می کنیم 

 باتل سرم ها را با آب رقیق ودر سطل عفونی می اندازیم.
 کیسه ادرار، وباتل سرم و میکروست ها را در فاضالب ریخته ودر سطل عفونی می اندازیم.
از قرار دادن سطل عفونی در راهرو واتاق های بیماران در بخش های بستری اجتناب کنیم.
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جهت اطالع "صرفا

ی به درون فاضالب خوددار(  محلولها )از ریختن مواد شیمیایی خطرناک وداروهای خطرناک ومواد گندزدا
.می کنیم 

.ازمحلولها تاریخ گذشته جهت شستشو سرویس بهداشتی استفاده کنیم " مثال•

 فونی ابتدا وسایل حفاظت فردی را می پوشیم وبابین زرد رنگ پسماند های ع:نحوه جمع آوری پسماند
در وبا بین آبی پسماند های عادی را از اتاق ها جمع آوری می کنیم وبر روی آن برچسب می زنیم وسپس

ودر تی انتهای بخش قرار می دهیم ودر پایان شیفت به اتاقک پسماند حمل کرده آنجا وزن  کرده 
.ها را با آب ودترجنت ووایتکس می شوییم ، بین شویخانه بخش

کیسه های پسماند به هیچ عنوان نمیبایست فشرده و متراکم گردند.
کیسه های پسماند گره زده شوندو بستن انها با منگنه و یا سایر ابزارسوراخ کننده ممنوع است.
اشدجمع اوری پسماند ها باید به گونه ای باشد که امکان هیچگونه نشت و پاره شدن وجود نداشته ب
سرویس بهداشتی ها در هرشیفت باید نظافت وگندزدایی با آب ووایتکس شوند.
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جهت اطالع "صرفا

 باشدمدت زمان استریل بودن ، ست های استریل دو هفته می.
قلم ابزار 5در ست های با اقالم کمتر از 4اندیکاتور کالس •

.قلم ابزار و یک های پارچه ای استفاده شود5در ست های با اقالم بیشتر از 6اندیکاتور کالس •

روبالشتی ،ملحفه وپتو روزانه تعویض وجهت شستشو به رختشویخانه برده می شود •
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پسماندکاهش روشهای 

ارتن ها مثل کاغذ های تک رو سفید ، کمجد د از بعضی اقالم که به عنوان پسماند تولید می شوند استفاده •
وکارتریج پرینتر

ماهخرید اقالم وتجهیزات به دفعات بیشتر وتعداد ومقدار کمتر وذخیره این اقالم برای مدت حداکثر یک•
استفاده از شبکه اینترانت در بیمارستان  به جای استفاده از بخشنامه های کاغذی•
تخلیه باتل سرم ها ومیکروست ها در درون فاضالب•
تهیه ملحفه های پارچه ای به اندازه مورد نیاز به جای استفاده ملحفه یکبار مصرف•
ژهجایگزین نمودن لیوان های چند بار مصرف به جای استفاده از لیوان های یکبار مصرف در بخش های وی•
تخلیه  کیسه های ادرار بیماران در فاضالب قبل از دفع•
جلوگیری از قرار دادن سطل زباله عفونی در بیماران بستری وراهروها•
رعایت تفکیک پسماند عفونی از غیرعفونی ،شیمیایی ودارویی ، وتیز وبرنده•
توسعه تبادل دارویی بین داروخانه های همکار وبیمارستانها•
استاندارد سازی اقالم مصرفی غیر پزشکی بخش های درمانی•
عفونیآموزش پرسنل وهمراه بیماران در خصوص تفکیک پسماند های عفونی وغیر •
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با تشکر
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