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 دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی دزفول

 
 
 

 
 

 

 
 

 بسمه تعالی

 دزفول بیمارستان بزرگ 

 (دکترگنجویان )

 

 

 IN-PH-24 :سند  کد استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع مراقبت :دستورالعمل عنوان 

 :   بازنگری آخرین تاریخ 3شماره بازنگری: 3شماره ویرایش: 

 1399آبان ماه  

 تاریخ بازنگری بعدی:

 1400آبان ماه 

 6/9/98یخ ابالغ:تا ر

 

 

 

با توجه به اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی در جلوگیری از آسیب های شغلی و انتقال عفونت، بیمارستان با هدف 

از عدم استفاده از این وسایل، سیاست آموزش نحوه ارتقاء ایمنی کارکنان و به منظور پیشگیری از عوارض ناشی 

استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی، تهیه و در دسترس قرار دادن آنها و نظارت بر استفاده صحیح از وسایل را اتخاذ 

 نموده است.

 

 وسایل حفاظت فردی :

 احتمال عفونت را کاهش می دهند ولی این احتمال را کامال از بین نمی برند . 

 فقط در صورتیکه درست استفاده شوند موثرند .

 جایگزین اصلی ترین جزء کنترل عفونت )شستن دست( نمی شوند

 تمام کسانی که با بیمار مشکوک یا مبتال در تماسند باید از آن استفاده نمایند

 فردی: حفاظت وسایل انواع

 پالستیکی ،روکفشی وکاله بند عینک ، ماسک ،گان ،پیش یا صورت دستکش ،محافظ

 

 

 سوپروایزر کنترل عفونت)کارشناس پرستاری(

 سوپروایزر درمانی)کارشناس وکارشناس ارشد پرستاری(

 (ارشدپرستاریتمامی پرستاران)کارشناس وکارشناس 

 

 کتاب نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی

 ویروس کورونا از ناشی تنفسی بیماری مراقبت راهنمای

 

 هدف :

 

 ریف :اتع

 

 مهارت مسؤل:

 

 منابع و مراجع مورد نیاز:
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 :دستکش 

 باید آلوده اجسام یا و دیده آسیب ،پوست مخاطی ،غشاهای بدن ترشحات و ،مایعات خون با تماس هنگام 

 .پوشید غیراستریل و تمیز دستکش

 گردد استفاده یکبار فقط. 

 شود است،تعویض میکروارگانیسم حامل که بیماری از مراقبت انجام بار هر بین. 

 گردد تعویض مشاهده قابل وآلودگی پارگی صورت در. 

 
 
 

 شسته دستها بالفاصله و شده خارج دست از باید دیگر بیمار به مراقبت ارائه از پیش و دستکش از استفاده از پس 

 .شود

 گان:-2

 یا خون شدن پاشیده احتمال که اقداماتی انجام طی ها لباس شدن آلوده از جلوگیری و پوست از حفاظت برای 

 .نمود استفاده استریل غیر و تمیز گان از باید دارد، بدن وجود ترشحات

 باشد شستشو قابل جنس از یا و مصرف یکبار باید گان 

 باشد دار کش آن مچ و بلند باید گان آستین. 

 نباشد هفت یقه و باز یقه(باشد بسته یقه باید گان 

 باشد زانو زیر تا باید گان بلندی(بپوشاند را بدن نیاز مورد نواحی بطوریکه باشد مناسب باید گان اندازه 

 شود پوشیده آن روی پالستیکی بند پیش یک باید اینصورت غیر در باشد، ضدآب باید گان 

 شود تعویض بالفاصله مشاهده قابل آلودگی صورت در. 

 ماسک:-3

 ترشحات و ومایعات خون شدن پاشیده احتمال که اقداماتی انجام طی دهان و بینی مخاطی غشاهای از حفاظت برای

 ((N95 , FFP2ماسک تنفسی مخصوص    , ماسک جراحی شامل:.شود می استفاده دارد، بدن وجود

 گردد معدوم ماسک استفاده از پس 

 گردد تعویض شود می مرطوب وقتی 

 نشود آویزان گردن به هرگز ماسک  

 شوند شسته دستها ماسک از استفاده از پس 

 

 صورت: محافظ یا عینک-4

 شود استفاده محافظ عینک از آئروسل کننده تولید اقدامات انجام هنگام همیشه. 

 که زمانی در و )عطسه و سرفه مانند( تنفسی حاد عالئم دچار که بیماری با نزدیک تماس ودر مراقبت هنگام 

 حاد بیماری که بیماری با کمتر یا و متری یک فاصله در کار همچنین و دارد، وجود پاشیده ترشحات احتمال

 .شود استفاده عینک محافظ از باید دارد، تنفسی

 بدن مایعات یا خون شدن پاشیده اثر در ملتحمه و چشمها آلودگی خطر که زمانی بیماری، تشخیص از صرفنظر 

 دارد، وجود

 کرد استفاده محافظ عینک از باید. 

 ندهید قرار خود سر باالی را آن عینک از استفاده به نیاز صورت در. 

 روش کار دستورالعمل :
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 را آن نمودن استریل و آوری جمع جهت الزم ،نکات صورت محافظ و عینک بودن مصرف بار چند صورت در 

 .نمایید رعایت

 فردی: حفاظت وسایل پوشیدن ترتیب

 دست شستن 1 -

 گان پوشیدن 2 -

 سر موهای های محافظ یا کاله پوشیدن 3 -

 ماسک پوشیدن 4 -

 عینک یا صورت محافظ پوشیدن 5 -

 دستکش پوشیدن 6 -

 فردی: حفاظت وسایل آوردن در ترتیب

 دستکش آوردن در 1 -

 گان آوردن در 2 -

 دست شستن 3 -

 مجدد( استفاده جهت جدا ظرف یک در صورت محافظ یا عینک دادن قرار (صورت محافظ یا عینک درآوردن 4 -

 هاستفاد صورت در مو پوشش یا کاله آوردن در 5 -

 در آوردن ماسک-6

 استانداردو استفاده از وسایل حفاظت فردی: احتیاطات

در صورت تماس با خون ، تمام مایعات بدن ،ترشحات و مواد دفعی بدن بجز عرق ، پوست آسیب دیده و مخاط ها 

 ضروری است:رعایت موارد زیر 

  پوشیدن دستکش 

  شستن دست ها بالفاصله پس از خروج دستکش ها از دست 

  استفاده از گان ،محافظ چشم همراه با ماسک یا محافظ صورت در صورت انجام اعمالی که احتمال پاشیده یا

 پخش شدن مایعات بدن وجود دارد

 

 

 شوند: می منتقل هوا طریق از که استفاده از وسایل حفاظت فردی دربیماریهایی

میکرومتری داشته و حداقل کارایی  1تمام افرادی که وارد اتاق این بیماران می شوند باید از رسپیراتور شخصی که فیلتر 

)در صورت نبود (استفاده نمایند . این ماسک اختصاصی باید متناسب با اندازه صورت فرد باشد.N95دارد )ماسک 95%

 و گاز چهار الی(جایگزین ماسک ،ماسک کاغذی با د

 در صورت ضرورت جابجایی بیمار و قبل از ترک اتاق ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد

 یابند: می انتقال قطره راه از که استفاده از وسایل حفاظت فردی دربیماریهایی

  استفاده گردددر صورت کارکردن پرسنل در فاصله یک متری بیمار ، باید از ماسک استاندارد جراحی 

 در صورت انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد

 شوند: می منتقل تماس راه از که استفاده از وسایل حفاظت فردی دربیماریهایی

 پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق و در آوردن دستکش قبل از ترک اتاق ایزوله

 شستن دست ها بالفاصله پس از درآوردن دستکش 

 استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار

 قبل از ترک اتاق ایزوله ،گان باید درآورده شود و باید مراقب بود که لباس پرسنل آلوده نگردد                          

 وسایل یکبارمصرف را داخل سطل زباله های عفونی بیاندازید. استفاده کلیه لوازم حفاظت فردی. پس از 

 وسایل چند بارمصرف را دریک ظرف بسته خشک )بدون هرگونه محلول ضدعفونی ( بیاندازید.
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 کننده:تصویب کننده:اییدت کننده:تهیه 
 

 سوپروایزر کنترل عفونت :

 پرچه خواری خانم نصراله

 

 ت بیمارستان :عباس شیخیمدیری

 

 دکتر غالمرضا روانپور معاونت درمان :

 

 مدیریت بهبود کیفیت :مریم لیلی زاده

 

 

 ریاست بیمارستان :

 احمدرضا سلمانپوردکتر 

 


