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َ.1ذف سىذ:
ّذف اس تذٍیي ایي سٌذ ،اػالم خط هطیّب ،اّذاف ٍ رٍشّبی اجزای وٌتزلی هزتجط ثب ثْذاضت دست می ببشد بً مىظىر
یىپبرچِ سبسی ػولىزد پزسٌل دررػبیت ثْذاضت دست ٍتبويذ ثز اّويت آى در وٌتزل ػفًَت ثيوبرستبًی هی ثبضذ.

.2مخبطبيه :
وليِ ردُ ّبی وبدر درهبًی ضبغل درهزوش اػن اسپشضىی ٍ پيزا پشضىی ،وبروٌبى خذهبت ٍسبیزافزادی وِ ثطَرهستمين یبغيزهستمين ثبثيوبراى
یبتزضحبت آًبى سزٍوبردارًذ

.3مسئًليت َب :
هسَليت اجزای ایي سٌذ ثز ػْذُ وليِ وبدر درهبًی هی ثبضذ .
مسئىلیت وظبرت بر اجرای ایه سىد بر عهدي سىپروایسر کىترل عفىوت ،سىپروایسر ببلیىی  ،سىپروایسر آمىزشی بیمبرستبن
می ببشد .
 هسئَليت ثبسًگزی ایي سٌذ ثز ػْذُ سَپزٍایشر وٌتزل ػفًَت ثيوبرستبى هی ثبضذ .


هسئَليت تصَیت سٌذ ثز ػْذُ ریبست ثيوبرستبى هی ثبضذ

.4خط مطي :

 .1رػبیت ثْذاضت دست ثزای اًجبم ّزگًَِ الذام تطخيصی ،درهبًی ٍ هزالجتی تَسط وليِ اػضبءتين درهبًی ثِ ػٌَاى هْوتزیي
ٍ اصلی تزیي الذام در پيطگيزی اس ػفًَت ثيوبرستبًی الشاهی است.
 .2ثبیذ وليِ ٍاحذّب ثِ اهىبًبت السم جْت ثْذاضت دست (در دستزس ثَدى اهىبًبت ضستطَ ٍ راة وزدى دست(هٌظَراسراة وزدى
هبلص ٍآغطتِ وزدى دست ثِ هحلَلْبی ثبپبیِ الىلی هی ثبضذ) ضبهل:
دستطَیی ،هبیغ صبثَى،هحلَل ضذػفًَی وٌٌذُ دست ،لَسيَى ًزم وٌٌذُ پَست هجْش ثبضٌذ.
 .3ثبیذ پزسٌل اسثلٌذوزدى ًبخي ٍ استفبدُ اس سیَر آالت (ثجش حلمِ ٍ سبػت) ٍ استفبدُ اس الن ٍوبضت ًبخي ٍ ًبخي هصٌَػی
خَدداری ًوبیٌذ.
 .4ثبیذ پزسٌل ثطَرهذاٍم در سهيٌِ ثْذاضت دست در لبلت ثزًبهِ آهَسش جذیذالَرٍد ٍ ثزًبهِ آهَسش سبالًِ ٍ آهَسش
چْزُ ثِ چْزُ در ثخص ّب آهَسش ثجيٌٌذ.
 ..5ثبیذ سيٌه ضستطَی دست در اتبق ػول ٍسبیزثخطْب اس ًظز ػوك ٍ ضيت ثِ ضىلی ثبضذ وِ هبًغ اس پبضيذى آة ٍ تزضحبت ثز
رٍی لجبس افزاد ضَد.
 .6رػبیت ثْذاضت دست تَسط اسبتيذ ٍهسئَليي ضوبًت هحىوی در اجزای ایي راٌّوب هی ثبضذ.
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.7هَارد استفبدُ اسهبیغ صبثَى ٍهحلَلْبی الىلی ضبهل :هَاردسیزهی ثبضذ :در سهبًی وِ آلَدگی لبثل رٍیت در دستْب ٍجَد دارد
(خَى ٍ تزضحبت  )...دستْب ضستِ هی ضَد سهبًی وِ آلَدگی لبثل رٍیت در دستْب ٍجَدًذارد (خَى ٍ تزضحبت )...دستْب ثب هحلَل
الىلی ضذػفًَی هی ضَد.
 -8ثبیذ درپٌج سهبى ثْذاضت دستْب رػبیت ضَد وِ ایي پٌج سهبى ػجبرتٌذ اس- :سهبى لجل استوبس ثبثيوبر-سهبى لجل اساًجبم
ّزپزٍسيجز -ثؼذاساًجبم ّزپزٍسيجز --حيي هزالجت اسثيوبردرٌّگبم حزوت اسلسوت آلَدُ ثذى ثِ لسوت تويش -لجل استزن ثيوبر
 .9ثبیذ پَضيذى دستىص لشٍم ضستي دست راهٌتفی ًوی وٌذ ٍپس اس خزٍچ دستىص ّب دستْب حتوب ضستِ یبثبهحلَل الىلی
ضذػفًَی ضًَذ.
 -10وليِ افزاد ضبغل درثخطْبی درهبًی هَظفٌذ ثزًحَُ ضست ٍضَی دست پزسٌل سیزهجوَػِ خَدًظبرت وزدُ ٍدرصَرت هطبّذُ
اضىبل آًزاهجذد ثِ ّوىبرخَدتذوزدادُ ٍایطبى راآهَسش دٌّذ .
روش اجرايي .

 .1لجل اس ضستطَ یب راة وزدى اًگطتز ٍ سبػت اس دست ّب خبرج هی ضَد.
 .2ثزای ضستطَ()Hand wash
ثبهمذار وبفی هبیغ صبثَى(حذٍد 3-2سی سی وِ درگَدی وف دست جبی هی گيزد) وليِ سطَح دست ،الثالی اًگطتبى ،دٍر اًگطت
ضصت ،رٍی ًبخي ّب  ،سیز ًبخي ّب دٍر هچ ثِ هذت  60-40ثبًيِ ضستِ ٍ سپس آثىطی هی ضَد(.تصَیز ضويوِ است)
دست ّب ثب دستوبل خطه ٍ ثب ّوبى دستوبل ضيزآة ثستِ هی ضَد.
.-3ثزای راة ()Hand rub
ثبهمذار وبفی هحلَل وليِ سطَح دست ،الثالی اًگطتبى ،دٍر اًگطت ضست ،رٍی ًبخي ّب  ،سیز ًبخي ّب ٍ
دٍر هچ ثِ هذت  30-20ثبًيِ ضذػفًَی هی ضَد.
هحلَل ()Hand rubفمط رٍی دست خطه استفبدُ هی ضَد.
ًىتِ  :ثِ طَر ّوشهبى اس هحلَل پبیِ الىلی ٍ صبثَى استفبدُ ًوی ضَد.
.-4آهبدُ سبسی دست ثزای ػول جزاحی:
اسىزاة ثب صبثَى ضذ هيىزثی (طجی)
وليِ سیَر آالت ٍ جَاّزات لجل اس ٍرٍد ثِ اتبق ػول اس دست خبرج هی ضَد.
در صَرتيىِ دست ّب آلَدگی ٍاضح دارًذ لجل اس اسىزاة ثب آة ٍ صبثَى ضستِ هی ضًَذ.
سیزًبخي ّب ثب ًبخي ضَر( لبثل استزیل وزدى) ضستِ هی ضَد.
ثب ثبال ًگِ داضتي دست اس سبػذ اسىزاة ضزٍع هی ضَد (.جْت جلَگيزی اس آلَدگی هجذد دستْب ثَسيلِ آة ًبحيِ آرًج)
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ثِ مدت  3-1دليمِ ّ،ز طزف ّز یه اس اًگطتبى ،ثيي اًگطتبى ٍ پطت ٍ رٍی ّز دست اسىزاة هی ضَد(.سهبى ثيطتز تَصيِ ًوی
ضَد).
رٍیِ لذام ٍ خلف سبػذ اس ًبحيِ هچ تب آرًج ثِ هذت  1دليمِ ضستطَ هی ضَد.
الذاهبت فَق ثزای دست دیگز ًيش اًجبم هی ضَد.
ّز سهبى دست ثب ّز چيشی ثجش ًبخي ضَر یب ثزس توبس داضت ً،بحيِ آلَدُ ضذُ  1دليمِ ثيطتز اسىزاة هی ضَد.
ثب حزوت یه سَیِ دستْب ٍ آرًج (اس ًَن اًگطتبى تب آرًج ) ثطَر وبهل اس هيبى جزیبى آة آثىطی اًجبم هی ضَد.
( ثذٍى حزوت دست ّب ثِ ػمت ٍ جلَ)
در ٌّگبم ٍرٍد ثِ اتبق ػول دست ّب ثبالتز اس آرًج ًگِ داضتِ هی ضَد.
دراتبق ػول لجل اس پَضيذى گبى،والُ ٍ دستىص استزیل دستْب ٍسبػذ ثب استفبدُ اسحَلِ استزیل ٍ تىٌيه آسپتيه
خطه هی ضَد.
اسىزاة ثب هحلَل ضذػفًَی وٌٌذُ پبیِ الىلی ثب فؼبليت پبیذار:
ثب همذاروبفی ٍ السم هحلَل (حذٍد  16سی سی)،دستْب ٍ سبػذ تب ًبحيِ آرًج تب سهبى
خطه ضذى وبهل ثصَرت چزخطی هبلص دادُ هی ضَد.
در ٌّگبم ٍرٍد ثِ اتبق ػول دست ّب ثبالتز اس آرًج ًگِ داضتِ هی ضَد.
 .5سهبى ٍ ًحَُ ضستطَ ٍضذػفًَی وزدى دست ّب ثطَر هذاٍم تَسط سزپزستبر ٍ راثط وٌتزل ػفًَت ثخص ٍ سَپزٍایشر
وٌتزل ػفًَت تحت ًظبرت ٍ پبیص لزار هی گيزد.
 -6درصَرتی وِ ّزیه اساػضبی وبدردرهبى ایي دستَرالؼول رارػبیت ًىزدًذپزستبرهسئَل ضيفت یبسزپزستبریبسَپزٍایشرحبضزدرهحل
ثِ ًحَصحيح ثِ ایطبى تذوزدادُ ٍلشٍم ٍطزیمِ ضستي دست هجذدا ثِ ایطبى آهَسش دادُ هی ضَد.
 -7درصَرت ػذم تَجِ ٍرػبیت ًىزدى ًىبت فَق  ،اساًجبم هزالجت یبهؼبیٌِ ٍدرهبى تَسط ایطبى هوبًؼت ثِ ػول آهذُ ٍهسئَل
هستمين ایطبى درجزیبى لزارهی گيزد.
تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلي  :كميتو كنرتل عفونت دانشگاه عهوو پسشكي هتران  -کميتو هببود
کيفيت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه

عهوو

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلي  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

پسشکی هتران

عهوو

پسشکی هتران
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مسئًل آمًزش

مسئًل وظبرت ي پبیص

ضبخص ارزیببي

 معبون آموزشيسوپروايسراموزشي
 /سوپروايسركنرتل
عفونت
سرپرستبر(مسئول واحد
مربوطو

 معبون درمبن–معبون آموزشي
سوپروايسركنرتل
عفونت
سرپرستبر(مسئول واحد
مربوطو
سوپروايسرببيل
ني

ميسان رعبيت هبداشتدست
 ميسان مصرفحملوهلبي handrub

زمبن پبیص

زمبن گسارش
دَي

ىر
 3مبه

پبيبن
ىر 3مبه

مىببع:
Refference:1-www.ccforpatientsafety.org/common/pdfs/fpdfs/presskit/ps-solution1pdf
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