
 ردیف لیست پیام های بهداشتی کنترل عفونت تاریخ انتشار

8/8/1400  1 مراقبت صحیح از کاتتر ادرای در نوزادان 

9/8/1400  2 اقدامات پیشگیرانه در مواجهات شغلی 

10/8/1400  3 نحوه ضد عفونی الرنگوسکوپ 

11/8/1400  4 نحوه ضد عفونی آمبوبگ 

12/8/1400  5 نحوه ضد عفونی ساکشن 

13/8/1400  6 نحوه استفاده از محلول اسپورسیدین 

15/8/1400  HI نحوه استفاده از محلول سایاسپت   7 

16/8/1400  HP نحوه استفاده از محلول سایاسپت   8 

17/8/1400  9 نحوه استفاده از محلول سپتی سرفیس 

18/8/1400 حفاظت فردیمراحل خارج کردن وسایل    10 

19/8/1400  11 مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی 

20/8/1400  12 احتیاطات استاندارد  

22/8/1400  13 احتیاطات تماسی 

23/8/1400  14 احتیاطات هوایی 

24/8/1400  15 احتیاطات قطرات 

25/8/1400  16 دستورالعمل استفاده از وایتکس 

26/8/1400 عفونی و گندزدایی با محلول سطح باال لیست وسایل با قابلیت ضد   17 

27/8/1400  18 پنج موقعیت بهداشت دست 

29/8/1400  19 ضد عفونی نبوالیزر 

30/8/1400  20 تعاریف عفونتهای بیمارستانی و انواع عفونتها 

1/9/1400  21 تعاریف طغیان 

2/9/1400  22 تعاریف انواع روش های ضد عفونی 

3/9/1400 صحیح تعویض پانسماندستورالعمل    23 

6/9/1400  24 دستورالعمل های تعویض اتصاالت 

7/9/1400  25 دفع صحیح پسماند تیز و برنده و نحوه صحیح تفکیک پسماند عفونی و غیر عفونی  

9/9/1400  26 نحوه صحیح انجام کشت خون  

10/9/1400  27 نمونه گیری به وسیله سواب از زخم 

13/9/1400  28 نحوه گرفتن کشت خلط  

14/9/1400  29 نحوه گرفتن کشت ادراری از سوند ادراری  

15/9/1400  30 نحوه گرفتن کشت ادراری از بیماری که سوند ادراری ندارد 

16/9/1400  31 روش استریل و نحوه صحیح سنداژ)قرار دادن کاتتر ادراری( 

17/9/1400  32 مدت زمان اعتبار بسته های استریل 

20/9/1400  33 لیست بیماری های واگیردار مشمول گزارش فوری 

21/9/1400  34 کمک در استحمام بیمار 

 لیست پیام های بهداشتی کنترل عفونت



22/9/1400  35 نحوه حمام بیمار در تخت  

23/9/1400 در مراکز درمانی   N95 راهنمای استفاده از ماسک    36 

24/9/1400  EKG  37   های نحوه ضد عفونی دستگاه و  لید  

25/9/1400 ضد عفونی مانومتر و فلومتر اکسیژننحوه    38 

27/9/1400  39 موقعیت هایی که الزم است دستکش استفاده شود 

28/9/1400  40 موقعیت هایی که الزم به استفاده از  دستکش نمی باشد 

29/9/1400  41 دستورالعمل و موارد مهم هنگام پاکسازی و ضدعفونی سطوح و ابزار در بیمارستان 

 

ول(دزف نسوپروایزر کنترل عفونت )بیمارستان دکتر گنجویا-مریم نصراله تهیه کننده :  


