
 

 

 

های حاد تنفسیِ محتمل در خالل پیشگیری از عفونت و کنترل عفونت

ها( های جهانی )پاندمیگیریها( و همههای معمولی )اپیدمیگیریهمه

 های بهداشتی درمانیدر مجموعه
 

 

 



  WHO ی پیش از انتشارنویسی شدهای فهرستاطالعات کتابخانه

ها( های معمولی )اپیدمیگیرید تنفسیِ محتمل در خالل همههای حاپیشگیری از عفونت و کنترل عفونت

 های بهداشتی درمانیها( در مجموعههای جهانی )پاندمیگیریو همه

 سازمان بهداشت جهانی 1ی . دستورالعمل شماره1

 978 92 4 150713 4شابک: 

 د.، قابل دسترس خواهند بوWHOعناوین موضوعی، از مرکز مجازی وابسته به نهادِ 

@ World Health Organization 2014 

ی سازمان بهداشت جهانی، بر روی وبسایت ی حقوق محفوظ است. مقاالت منتشر شدهکلیه

(www.who.int قابل دسترسی است یا می توان آنها را از نشریات )WHO تهیه کرد؛ سازمان بهداشت ،

ی نمابر: +؛ شماره41 22 791 3264ی تلفن: )شماره 20، اتوبان پیا 27ژنو  1211جهانی، سوئیس، 

 (bookorders@who.int+؛ پست الکترونیکی: 41 22 791 4857

؛ چه برای فروش و یا چه انتشار WHOی مقاالت درخواست مجوز برای تکثیر، تجدید چاپ و یا ترجمه

، مورد بررسی قرار گیرد. WHOو از مجرای وبسایت  WHOمقاصد غیرتجاری؛ باید از طریق نشریات  برای

(form/en/index.html-www.who.int/about/licensing/copyright) 

الب موجود در این مقاله، ابداً به معنای ابراز عقیده از طرف سازمان بهداشت ی مطعناوین به کار رفته و ارائه

جهانی در مورد وضعیت حقوقی هر کشور، سرزمین، شهر یا منطقه یا در مورد مقامات آن کشور و یا در 

ی خطوط تقریبی دهندهچین های روی نقشه ها، نشان مورد تعیین نواحی مرزی یا مرزها نیست. خط

 ت که هنوز ممکن است توافق کامل بر روی آنها صورت نگرفته باشد.مرزی اس

گذاشتن بر آنها های مشخص، به معنای صحههای خاص یا برخی از محصوالت تولیدکنندهاشاره به شرکت

ها و توصیه کردن آنها توسط سازمان بهداشت جهانی نیست و نیز به معنای ارجحیت آنها بر سایر شرکت

ای به آنها نشده، نیست. به استثنای خطاها و قصورهای احتمالی، اسامی محصوالت که اشارهبا ماهیت مشابه 

 ها متمایز می شوند.ی حروف بزرگ، از سایر شرکتانحصاری به وسیله

تمامی اقدامات احتیاطی معقوالنه توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور تأیید اطالعات موجود در این 

ت. با این حال، این مطالب منتشر شده، بدون هیچگونه ضمانتی، چه به صورت مقاله، صورت گرفته اس

یابند. مسئولیت تفسیر و برداشت و استفاده از مطالب موجود در صریح و چه به صورت تلویحی، انتشار می

http://www.who.int/
mailto:bookorders@who.int
http://www.who.int/about/licensing/copyright-form/en/index.html


ی خواننده است. سازمان بهداشت جهانی، به هیچ وجه مسئولیت خسارات و صدمات این مقاله، بر عهده

 کارگیری آنها را بر عهده نخواهد گرفت.از بهناشی 

 

 پیشگفتار

( برای پیشگیری از WHOهای موقتی سازمان بهداشت جهانی )روزرسانی از دستورالعملاین سند، یک به

ها( و های معمولی )اپیدمیگیریهای حاد تنفسیِ محتمل در خالل همهعفونت و کنترل عفونت

ها، (. این دستورالعمل2007های بهداشتی درمانی است )(، در مجموعههاهای جهانی )پاندمیگیریهمه

ارائه شده است و  WHOی های اضطراری است که در مقاالت چاپ شدهشامل رهنمودهایی در موقعیت

های بهداشتی درمانی برای موارد تأیید در مجموعه ها، در مورد پیشگیری و کنترل عفونتاین دستورالعمل

( و بیماری شبه H1N1) 2009گیر عفونت ویروسی سال و یا مشکوک به بیماری همه شده، احتمالی

باشد که پس از انتشار ی تجدیدنظر شده، شامل مشاهداتی می(. این نسخه2009باشد )آنفلوانزا می

گیری آنفلوانزا اند و یا تجربیاتی عملی که در حین همهآوری شدهی این دستورالعمل، جمعنخستین نسخه

های حاد تنفسیِ برای پیشگیری و کنترل عفونت WHOهای اند. دستورالعمل، کسب شده2009در سال 

های بهداشتی درمانی، های جهانی در مجموعهگیریهای معمولی و همهگیریمحتمل در خالل همه

های غیردارویی بهها و اصول را از لحاظ جنها، بهترین روشدهد. این دستورالعملهایی را ارائه میتوصیه

( در مراکز بهداشتی و درمانی، ارائه ARIهای حاد تنفسی )( برای عفونتIPC) پیشگیری و کنترل عفونت

جهانی، معرفی گیری معمولی و همه گیریتواند به عنوان همههایی که میARIدهند؛ با تأکید ویژه بر می

های بهداشتی درمانی مدیران و کارکنان مجموعه گذاران،ها برای کمک به سیاستشوند. این دستورالعمل

 اند.، در نظر گرفته شدهIPCبندی اقدامات مؤثر به منظور اولویت

مانند اقدامات احتیاطی  IPCای هایی را در مورد به کار بستن اقدامات احتیاطی پایهاین سند، راهنمایی

به عنوان روال همیشگی  IPCاوم اقدامات مناسب استاندارد، ارائه داده و همچنین رهنمودهایی را در مورد تد

کار به منظور تقویت ظرفیت مرکز بهداشتی درمانی برای عملی کردن آنها در هنگام شیوع بیماری، ارائه 

در بیمارستان باشد و امیدواریم که این  IPCنماید. بنابراین، این اقدامات باید جزئی از راهبرد دائمی می

، هم در سطح ملی و هم در سطح مرکز بهداشتی درمانی، کمک IPCهای ی برنامهها به اجرادستورالعمل

 نمایند.



ها، برای تدوین دستورالعمل WHOی راهنمای ها، از فرایند تدوین شده در کتابچهتدوین این دستورالعمل

. باشد( میGIPCNی جهانی پیشگیری و کنترل عفونت )کنند که شامل مشارکت فعال شبکهتبعیت می

 ها، توسط کارشناسان داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.برآیند به کار بستن این توصیه

WHOهای مرتبط هایی را برای پیشگیری و کنترل عفونت، متعهد شده است که در هر شرایطی، راهنمایی

های های مراقبتهبود روشهای بهداشتی درمانی، ارائه نماید. ما معتقدیم که این رهنمودها، به ببا مجموعه

 بهداشتی در سراسر جهان، کمک خواهد کرد.
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 کارشناسان ارزیاب خارجی

( MSF(، بریتانیا(، سارا داهو )سازمان پزشکان بدون مرز  )HPAبری کوکسون )سازمان حفاظت از سالمت )

(، سنگال(، ماریا کالرا PRONALINای بیمارستانی )هی ملی علیه عفونتبلژیک(، باباکار دویه )برنامه

ی پرستاری دانشگاه سائوپائولو، برزیل(، شرلی پاتون )سازمان بهداشت عمومی کانادا پادووز )دانشکده

(PHACکانادا(، جودیت ریچاردز )اتحادیه ،)( ی بین المللی کنترل عفونتIFIC)بریتانیا ،) 

 های و کنترل عفونت جهانی در تدوین توصیهی پیشگیرنمایندگان مؤسسات عضو شبکه

 ؛گلنیس هرینگتون ؛سونیل گوپتا ؛زیاد ای. ممیش ؛عبداهلل بروکس ؛میشائیل بل ؛فرانک منصور آدئوتی

 ؛ناتالی ون میربیک ؛ویراوات مانوسوتی ؛سین لئو-یی ؛میتسوا کاکو ؛تی. اس. جین ؛محمد مشتاق حسین

ویتچسلف وای.  ؛نالینی سینگ ؛دیدیر پیتت ؛انوس تی. پاوسکاج؛ فالساد تی. اوگونسوال ؛هاوارد جو

  .ماها طلعت ؛اولینا تاکونلی ؛اسمولنسکی

 WHOای همکاران در دفاتر مرکزی و دفاتر منطقه

دکتر  ؛دکتر تیم هیلینگ ؛خانم آنا پائولو کوتینیو ؛خانم آنا بومن ؛آقای جیمز اتکینسون ؛دکتر نیما عسگری

دکتر  ؛دکتر جیتا مهتا ؛دکتر مامونور رحمان مالک ؛دکتر سلما خاماسی ؛یجی فوکودادکتر ک؛ پیر فورمنتی

 ؛نگدکتر امانوئال تیورل ؛دکتر مجید سعد سمعان ؛دکتر کتی روت ؛دکتر نیکولتا پرویزانی ؛پیالر رومن پاردو

 .دکتر جانپینگ یو ؛دکتر کریسانتا ویراسوریا ؛دکتر کونستانزا والناس

 ویراستاران

 سیلوا-انلی، سرگی ارمین، وینگ هونگ ستو، کارمم ال. پسواجان ک

  ویراست فنی

 هیالری کدمن
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ARI عفونت حاد تنفسی 

ASTM  اکنون( انجمن سنجش و مواد آمریکاASTM بین)المللی 

BFE هاکارایی پاالیش و فیلترکردن باکتری 

BiPAP ی تنفسیشار مثبت صفراوی لولهف 

CDC ها؛ آتالنتا؛ ایاالت متحدهمرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 

CoV کرونا ویروس 

EU ی اروپااتحادیه 

FDA )سازمان غذا و دارو )ایاالت متحده 

FFP ماسک فیلتردار صورت 

GIPCN ی جهانی پیشگیری و کنترل عفونت شبکهWHO 

GRADE هایابی، توسعه و سنجش توصیهدرجه بندی ارز 

HEPA جاذب ذرات ریز معلق در هوا با کارایی باال 

IHR المللی بهداشتمقررات بین 

ILI بیماری شبه آنفلوانزا 

IPC های بهداشتی(پیشگیری و کنترل عفونت )در مراقبت 

NIOSH ی ملی ایمنی و بهداشت شغلی )ایاالت متحده(مؤسسه 

L/s لیتر در ثانیه 

m متر 

OR اتاق عمل 

PPE تجهیزات محافظت شخصی 

ppm قسمت در میلیون 

RCT ی تصادفیی کنترل شدهمعاینه 

RSV یاختهویروس تنفسی پیوسته 

RT-PCR ساختار معکوس-ای بسپارگرواکنش زنجیره 

SAR ی حکومتی )هنگ کنگ(ی ویژهناحیه 

SARS سندرم حاد تنفسی شدید 

SARS-CoV س مرتبط با سندرم حاد تنفسی شدیدکرونا ویرو 

TB بیماری سل 

UVGI کشی ماوراء بنفش میکروبتابش اشعه 
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 ی اجراییخالصه

 است، جهان سراسر در عفونی هایبیماری از ناشی میر و مرگ اصلی عامل( ARI) تنفسی حاد هایعفونت

 هاعفونت این. گذاردمی تأثیر پایین و متوسط درآمد با کشورهای رد افراد پیرترین و ترینجوان روی ویژه به

 به و باشند مسری توانندمی ،ترکیبی هستند باکتریایی هایعفونت یا ویروس از ناشی معمول طور به که

 نشان فعلی شواهد ؛است رشد به رو کماکان انتقال، هایروش معلومات ما از اگرچه. یابد گسترش سرعت

 طریق از انتقال اما. است قطراتریز طریق از تنفسی حاد هایبیماری بیشتر انتقال اصلی روش هک دهدمی

 شرایط در تواندمی ذرات معلق در هوا یا( آلوده کردن خود دنبال آن به دست و آلودگی شامل) تماس

 .زا باشدخاص، بیماری

 به منظور بهداشتی هایمراقبت هایمحیط در( IPC) عفونت کنترل و پیشگیری اقدامات مدرن، طب در

 هایبیماری تهدید مدیریت و همینطور زیستمحیط و بهداشتی هایمراقبت کارکنان بیماران، ایمنی

 یاولیه احتیاطی اقدامات به کارگیری. است برخوردار یاساس یاهمیت محلی از و جهانی جامعه به واگیردار

IPC، عصر در. است ایمن درمانی خدمات یارائه برای ناییب سنگ استاندارد، احتیاطی اقدامات مانند 

 همیشه بیشتر از بهداشتی هایمراقبت در IPC مجدد، ظهور و در حال ظهور حال در عفونی هایبیماری

 معمولی ARI عالئم از بسیاری که ییآنجا از. نیست مستثنا قاعده این از نیز ARI مدیریت دارد و اهمیت

 دشواری با همراه تواندمی بهداشتی هایمراقبت در ARI برای IPC اقدامات از استفاده ؛هستند نامشخص و

 وجود با این محدود باشد. منابع است ممکن که بیماری دوران شیوع در خصوص به باشد، سردرگمی و

 رسیدگی کردن، جداسازی و قرنطینه در فوری احتیاطی اقدامات زودهنگام، شناسایی تدابیر دیگری از جمله

 تهدید یک تواندمی که ییزابیماری عوامل تأثیر کاهش و مهار برای مناسب، یتهویه و بیمار ب بهمناس

 .ضروریست باشد، عمومی سالمت برای بزرگ

 این ،ARI برای IPC اقدامات از استفاده مورد در صریح یمشاوره به نیاز به منظور مشخص کردن

 بهداشتی هایمراقبت در ARI برای IPC دارویی غیر ایهجنبه ها دربارهتوصیه رویبر  هادستورالعمل

 و بهداشتی هایمراقبت مدیران ،IPC هایتیم اعضای و IPC متخصصان برای سند این .دارند تمرکز

 بهداشتی هایمراقبت کارمندان آن، یثانویه مخاطبان. است شده گرفته نظر دراین حوزه  گذارانسیاست

درمانی نقش  خدمات ارائه در افرادی که سایر و بهداشتی متخصصانایر س پرستاران، پزشکان، جمله از

 . هستند دارند،



های عفونت گیریسازی مراکز بهداشتی درمانی برای همهریزی به منظور آمادهبرنامه .1

 حاد تنفسی

، اهمیت آمادگی برای کاهش 2009 (H1N1)گیری آنفلوانزای و همه 2000شیوع سارس در اوایل سال 

اشتی و احتمالی را برجسته نموده است. مراکز بهد ARI جهانی گیریگیری معمولی یا همهشیوع همه

 (.185-188اضطراری بیماری واگیردار، آماده شوند ) از طریق موارد ذیل برای مواقعدرمانی باید 

 های دائمی، نظارت و آموزش نیروی انسانی متخصص و کارکنان بالینی* سازماندهی فعالیت

 ی آمادگیهمنظور ایجاد یک برنامای در داخل مراکز بهداشتی و درمانی به * ایجاد یک گروه چندرشته

 ی آمادگی در مراکز بهداشتی و درمانی* ایجاد یک برنامه

 روزرسانی برنامه در صورت لزومهای ارزیابی و پایش و به* انجام فعالیت

  * تقویت ارتباط با سایر سطوح نظام خدمات درمانی و مقامات بهداشت عمومی

 

گونه گیری جهانی شود؛ هیچگیری معمولی یا همهواند باعث همهتاکثر مردم در برابر ویروسی که احتماالً می

ی بیماری با شکست مواجه شود؛ شمار قابل توجهی از مردم، از مصونیتی ندارند. بنابراین، اگر مهار اولیه

های بهداشتی، بیمار خواهند شد و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی دارند. ممکن جمله کارکنان مراقبت

های بهداشتی در مورد شیوع در سطوح مختلف مراقبتز به مدیریت تعداد زیادی از بیماران است نیا

های آمادگی آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان بخشی از برنامهوجود داشته باشد.  ها،ARIاحتمالی 

 (. اهداف اصلی عبارتند از:190و  189عمومی در مواقع اضطراری، شایان توجه است )

گیری معمولی همه مربوط به ناسایی، قرنطینه و گزارش موارد ابتدایی آلوده به ویروس شناخته شده* ش

 گیری جهانییا همه

 گیری و سایر بیماران* حفظ عملکرد سیستم بهداشتی و درمانی برای بیماران مبتال به همه

 های بهداشتیمرتبط با مراقبت ARIگیری * کاهش احتمال خطر سرایت همه

گیری جهانی گیری معمولی یا همهفیت مرکز بهداشتی و درمانی برای پاسخگویی مؤثر به تهدیدات همهظر

ی اقدامات، وابسته است. انجام اقدامات اضافی در در هر لحظه، به شدت به استانداردهای موجود درباره

های انجام شده که تالش ای ممکن استبرانگیز است و فقدان استانداردهای پایههنگام شیوع، بسیار چالش



گیری اثر نماید. بنابراین، آمادگی برای همهگیری جهانی را بیگیری معمولی یا همهبرای واکنش به همه

های مراقبت های تشخیص زودرس و روش، مستلزم تقویت مداوم سیستمARIگیری جهانی معمولی یا همه

ندارد در مراکز بهداشتی و ت احتیاطی همیشگی استا. ارتقای اقدامان در مراکز بهداشتی و درمانی استایم

زاست. به منظور حمایت از آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی، سنگ زیربنای کاهش شیوع عوامل بیماری

هایی در گیری جهانی احتمالی، باید چنین پیشرفتهای معمولی و یا یک همهگیریدرمانی برای همه

 سراسر جهان افزایش یابد.

 

 گیری جهانیِ عفونت حاد تنفسیبهداشتی درمانی برای همهسازی مراکز های آمادههای برنامهلفهمؤ. 1.1

گیری در حال رشد را در صورت وجود، در نظر ها، باید موقعیت جغرافیایی مراکز و پیشرفت همهین برنامها

گیری گیری معمولی یا همهمهی قبل، حین و پس از بروز هبگیرد. این راهبرد، باید شامل اقدامات انجام شده

 های واکنش در مواقع اضطراری به منظور ارزیابی احتمال خطرجهانی باشد و به عنوان بخشی از کل برنامه

تحت نظر قرار دادن د. آنها باید مباحث ذیل را تشریح نمایند: وشدر مراکز بهداشتی و درمانی محسوب می

، ی دسترسی دادناجازه، پیک بیماری و جهش ناگهانی آنظرفیت در دوران بندی درمانی، بیمار، رده

ریزی برای برنامهای، ، بهداشت حرفهپیشگیری و کنترل عفونت، احتمال خطر در ارتباط بودن با بیماران

 .و ارتقای مراقبت سرپایی ی اجسادسردخانه، فرایند مداوم بستری و ترخیص بیمار

 تحت نظر قرار دادن بیماران. 1.1.1

های احتمالی، در فعالیت ARIعنوان یک اولویت، به منظور تشخیص زودهنگام و بررسی بیماران * به 

 شود.مراکز بهداشتی و درمانی، تبیین می

های عفونی در بهداشت عمومی، های تحت نظر قرار دادن بیماران مبتال به بیماریبا بیمارستان و سیستم* 

را بالفاصله به  ARIگیری ی موارد احتمالی همهاهمیت درباره ارتباط داشته باشید و هرگونه اطالعات با

های محلی تحت نظر قرار دادن مقامات بهداشت عمومی گزارش دهید. این گزارش، باید از طریق سیستم

 بیماران، انجام شود.

 گیری در حال رشد، مطلع نمایند.* مقامات بهداشت عمومی باید مراکز بهداشتی و درمانی را از همه

 گیر:* در صورت بروز آنفلوانزای همه

 های شبه آنفلوانزا را افزایش دهید.مبتال به بیماری تحت نظر قرار دادن بیماران -



دادن مجدد یک دن بیماران، آنها را از لحاظ رویدر تحت نظر قرار دامعیارهایی را تعیین کنید که بتواند  -

 نی آنفوانزای مرغی( و موارد جدید آنفوانزا، تفکیک نماید.آنفوانزای احتمالی )به عنوان مثال، موارد انسا

 بندی درمانیرده. 1.1.2

تبیین یماران و گزارش زودهنگام و درمان، بندی درمانی، گردش و جانمایی برا برای رده IPC* اقدامات 

 نمایید.

بندی درمانی هبه منظور ردکه مقدم مبارزه با بیماری )به عنوان مثال، بخش اورژانس( خطخدمات * 

 (.192، 52مورد نیاز است را سازماندهی نمایید ) ،بیمارانی با عالئم تنفسی

، روی داده گیری جهانی احتمالیگیری معمولی و یا یک همهیک همهرود که گمان می* هنگامی که 

 .(193، 189، 64) را سریعاً آغاز نمایید IPCاقدامات احتیاطی  است؛

 پیک بیماری و جهش ناگهانی آنظرفیت در دوران . 1.1.3

گیری ی همه، براساس تأثیر برآورد شدهظرفیت در دوران پیک بیماری و جهش ناگهانی آن* برنامه برای 

، اطالعاتی را در مورد H(. )پیوست 194-198شود )های بهداشتی، اتخاذ میاحتمالی بر روی مراقبت

 نماید(.چگونگی انجام این کار، ارائه می

 را شناسایی نمایید. IPCهای الزم برای اجرای اقدامات و زیرساخت * منابع

برای مرکز بهداشتی و  ظرفیت در دوران پیک بیماری و جهش ناگهانی آنهای مرتبط با * محدودیت

های جایگزین برای هایی را در مکاننماید را تبیین کرده و حدنصابدرمانی که خدمات مراقبتی ارائه می

ساخته( که باید اجرایی شود، پیشنهاد های بهداشتی )به عبارت دیگر، مراکز مراقبتی پیشتی مراقبارائه

 (.194-198نمایید )

 را تشریح نمایید: ظرفیت در دوران پیک بیماری و جهش ناگهانی آن

 (PPE* ملزومات )به عنوان مثال، مواد دارویی و 

 * دستگاه تنفس مصنوعی و مکمل اکسیژن

ها، تدوین نمایید )به هایی را به منظور حفظ پرسنل کافی برای انجام فعالیتبرنامه –* نیروی انسانی 

و داشتن یک کارهای واگذار شده به پرسنل های جایگزین یا ریزی شیفتعنوان مثال، به کمک برنامه

 ی تکمیلی برای کارکنان(برنامه



 * زیرساخت

 * فضا

 زمایشگاه و ظرفیت تشخیص* آ

 یتی برای رسیدگی به افزایش غیرمنتظره در تقاضا برای خدماتهای امن* سیاست

 ی دسترسی دادناجازه. 1.1.4

( تعیین 114ی دسترسی دادن به مراکز بهداشتی و درمانی، برای موارد زیر )هایی را برای اجازهسیاست

 :نمایید

 * عموم جامعه

د بهداشت تنفسی و احتمال خطر سرایت کنندگان )آنهایی که مجاز به ورود هستند؛ باید در مور* مالقات

 ها، آموزش ببینند(.ARIبیماری و غربالگری و معاینه در مورد 

 مرکز بهداشتی و درمانی(* کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی )یعنی گردش کارکنان از طریق 

 بیماران )به عنوان مثال، گردش بیماران(* 

 ن با بیمارانتدبیر برای احتمال خطر در ارتباط بود. 1.1.5

، برای پوشش دادن ارتباطات زیر ایجاد نمایید تدبیر برای احتمال خطر در ارتباط بودن با بیمارانیک 

(199:) 

 * در داخل مرکز بهداشتی و درمانی

 * با سایر مراکز بهداشتی و درمانی

 هاهای دولتی و وزارتخانههای بهداشت عمومی، سازمان* با سایر بخش

 های غیردولتی(ای و سازمانها، جوامع حرفههای اجتماعی )به عنوان مثال، رسانه* با سایر نهاد

 پیشگیری و کنترل عفونت. 1.1.6

 را به شرح ذیل انجام دهید: IPCاقدامات 



(، PPEها )به عنوان مثال، استفاده از بندی منابع و آموزش* کارکنان بهداشتی و درمانی را در اولویت

 مشارکت دهید.

به منظور کاهش احتمال خطر عفونت،  IPCنان بهداشتی و درمانی را در فرایند اجرای اقدامات * کارک

 مشارکت دهید.

شان در یک وضعیت ها و وظایفی نقشکه نشاندهنده IPCهای اقدام شغلی ، برگه* برای تمامی کارکنان

ای توانایی برای انجام وظایف اضطراری است را تهیه نمایید؛ اطمینان حاصل کنید که آنها به منظور ارتق

 کنند.خود، به صورت منظم در مانورها شرکت می

 (.154های ایمن، تقویت نمایید )( را به منظور ترویج فرهنگ رویهB* اقدامات احتیاطی استاندارد )پیوست 

 آموزش دهید و این کار را به کمک ARIگیری ی همهکارکنان مراکز بهداشتی و درمانی دربارهبه * 

گیرشناسی، عوارض بعد از بیماری، مسیرهای سرایت، زای عمده، همهاطالعاتی در مورد عوامل بیماری

های مناسب پوشیدن )به عنوان مثال، ارزیابی احتمال خطر، راه PPEی سرایت و استفاده از شکست زنجیره

 (.158، 144، 86، 55سازی ایمن( انجام دهید )و درآوردن تجهیزات محافظت شخصی و معدوم

مورد استفاده قرار  ARIگیری ی اینکه چه مناطقی در مراکز بهداشتی و درمانی، برای بیماران همه* درباره

 ریزی نمایید.خواهد گرفت، برنامه

 (.95،200( اعمال نمایید )2.1گیری )جدول زای همهرا براساس عوامل بیماری IPC* اقدامات احتیاطی 

 (:201انتقال و رسیدگی در داخل مراکز بهداشتی و درمانی ) ها،آوری نمونه* برای جمع

گیری استفاده نمایید زای همهبراساس عوامل بیماری IPCها، از اقدامات احتیاطی آوری نمونههنگام جمع -

 (2.1)جدول 

 ها به آزمایشگاه، از اقدامات احتیاطی استاندارد استفاده نمایید.نمونه هنگام انتقال -

 تبعیت نمایید. ،ایمنی مناسبهای زیستاز روش ها،سیدگی به نمونههنگام ر -

* اقدامات احتیاطی برای انتقال ایمن بیماران، هم در مرکز بهداشتی و درمانی و هم بین مراکز، تعریف 

 نمایید.

ی محیطی و نظافت، را جمله اطمینان از مؤثر بودن تهویهمحیطی و مهندسی، منهای زیست* کنترل

 اعمال نمایید. 



 ایدستورکار بهداشت حرفه. 1.1.7

 * سالمت کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی را پایش و مورد پشتیبانی قرار دهید.

 (190،202،203مثال، واکسن آنفلوانزای فصلی( ) * واکسیناسیون مناسب را مدنظر قرار دهید )به عنوان

 جدید را مدنظر قرار دهید. ARI* اگر واکسن در دسترس است؛ واکسیناسیونی در برابر 

های شبه آنفلوانزا، تحت نظر قرار دهید؛ این کار * کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی را از نظر بیماری

 (.202جدید ارائه نماید ) ARIرد سرایت شخص به شخص عامل ای را در موهای اولیهنشانهممکن است که 

را درمان و وضعیت آنها را پیگیری  ARIگیری جهانی گیری معمولی و یا همه* کارکنان مبتال به همه

 (.204، 15نمایید )

، 132، 111ریزی نمایید )* در مورد واگذاری مجدد کارها به کارکنان براساس ارزیابی احتمال خطر، برنامه

133 ،205.) 

 * پشتیبانی روانی اجتماعی را فراهم نمایید.

 ریزی برای فرایند مداوم بستری و ترخیص بیماربرنامه .1.1.8

را بسط دهید تا تشخیص زودهنگام موارد  ARIی شیوع، آگاهی از ایجاد عالئم بالینی * در طی دوره

 احتمالی، افزایش یابد.

ریزی ، یک گردش ایمن را برای بیماران برنامهARIزای وامل بیماری* برای کمک به پیشگیری از سرایت ع

)از قبیل، مراقبت  ادن جمعیت غیرآلوده(. به عنوان مثال، خدمات بهداشتی برای هدف قرار د52نمایید )

کودکان و درمان بیماران غیرعفونی(؛ به ویژه آنهایی دیدگان، مراقبت از دوران بارداری، مراقبت از آسیب

 ،قرار دارند )به عنوان مثال، بیماران دارای نقص ایمنی یا سالخورده( شدید ARIر معرض خطر باالی که د

 را فراهم نمایید.، ARIای جدا از بیماران مبتال یا مشکوک به در منطقه

کنندگان * ترخیص بیمار را براساس شرایط بالینی بیمار، برآوردی از شرایط منزل بیمار و توانایی مراقبت

 مراجعه کنید(. 2.2.4ریزی نمایید )برای جزئیات بیشتر به بخش ها، برنامهانگی در رعایت دستورالعملخ

 ی اجسادسردخانه. 1.1.9

از جمله انجام کفن و دفن برای شمار زیادی از افراد، با تلفات جمعی،  راهبردهایی را برای مواجهه *

 ریزی نمایید.برنامه



 (.174ی را مورد توجه قرار دهید )های فرهنگی و مذهب* دیدگاه

 گیریدر صورت بروز یک همه ARIمراقبت سرپایی از بیماران  رتقایا. 1.1.10

در صورت نیاز بیمار به سطوح مراقبتی باالتر از حد معمول و به منظور حمایت و کمک به مراقبت از  *

نوان مثال، مراکز سالمت جامعه( ارتباط نفعان در نظام بهداشتی و درمانی )به عبیماران سرپایی؛ با سایر ذی

ممکن است براساس وضعیت بالینی های بهداشتی بیماران حاد، داشته باشید. به عنوان مثال، مراکز مراقبت

های بهداشتی سرپایی، ارجاع دهند به مراکز مراقبتبرای تشخیص، درمان و پیگیری بیمار، بیماران را 

 Jهای بهداشتی، به پیوست با توجه به تداوم مراقبت IPCمورد  (. برای کسب اطالعات بیشتر در188)

 مراجعه کنید.

* راهبردهایی را برای محدودکردن مراجعات غیرضروری بیماران به مطب، اعمال نمایید. به عنوان مثال، 

اده و به گیر فرستبندی درمانی برای آنفلوانزای همههای طراحی شده برای ارزیابی و ردهبیماران را به مکان

بندی درمانی را قبل از رسیدن منظور تعیین اینکه کدام بیماران نیاز به معاینات پزشکی در محل دارند؛ رده

 بیمار به مرکز انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خألهای تحقیقاتی. 2

باشد. با این های موجود در این سند، براساس شواهد علمی موجود در زمان انتشار این مقاله میتوصیه

ها وجود دارد. به عنوان ARIبرای  IPCهای های مربوط به رویهی تحقیقاتی در بسیاری از حوزهحال، خألها

 .رو هستیمکیفیت باال، روبه با یفقدان تحقیقات در این مورد با مثال،

ها؛ به ARIثربخشی مداخالت به منظور کاهش سرایت ها و اARIسرایت های دیگری در مورد * دیدگاه

 گیرشناسیمرتبط با همهیامدهای ویژه با توجه به پ

ها؛ و عوامل فرهنگی و اجتماعی ARIمنبع در مورد مداخالت به منظور کاهش سرایت  * پیامدهای هزینه و

 تبعیت از مداخالت را به خطر بیاندازد.که که ممکن است 

ها و ARIتبط با های مرریزی و مطالعات آینده پژوهانه در زمینهشناسایی این خألهای تحقیقاتی در برنامه

 ، سودمند خواهد بود.ARIزای به منظور کاهش سرایت عوامل بیماری IPCاستفاده از رویکردهای 

 

 روندهای تولید ذرات ریز معلق در هوا. 2.1

از بیماران به کارکنان مراکز  ARIگیرشناسی در مورد سرایت یک خأل تحقیقاتی قابل توجه مربوط به همه

توجه به عوامل  های تولید ذرات ریز معلق در هوا وجود دارد؛ به ویژه بال رویهبهداشتی و درمانی در خال

ویروس مرتبط با عفونت حاد تنفسی. این خأل، به خاطر فقدان دقت در متون و مقاالت زای کرونابیماری

کمی در  باشد. عالوه بر این، اطالعاتهای تولید ذرات ریز معلق در هوا میعلمی با توجه به تعریف رویه

هایی زا در خالل چنین رویهبه منظور کاهش سرایت عوامل بیماری مورد نیاز مورد حداقل تجهیزات تهویه

، نسبت به PPEبه عنوان یکی از اجزای  N95وجود دارد. هیچ مدرکی دال بر تفاوت در اثربخشی ماسک 

با این حال، نیاز به تحقیقاتی د. وجود ندار برای انجام اعمال همیشگی مراقبت از بیماران های پزشکیماسک

های تولید ذرات ریز معلق در ی رویههای پزشکی در زمینهو ماسک N95که تفاوت بین اثربخشی ماسک 

شوند را تعیین نمایند؛ به شدت حس زا میهوا که به طور مداوم باعث افزایش خطر سرایت عوامل بیماری

 شود. می

 شیوع شناسی سرایت بیماری. 2.2

های بهداشتی و به از بیماران به کارکنان مراقبتها ARIیقات دیگری به منظور روشن شدن سرایت تحق

 های مراقبتی در مراکز بهداشتی و درمانی، مورد نیاز است:سایر بیماران، در خالل انجام فعالیت



 * با و بدون استفاده از اقدامات احتیاطی ویژه

ا در ترکیب اقدامات ی آنهدر مقابل از استفاده ی و تشخیص زودرسی درمانبندبا استفاده از ردهصرفاً * 

 دیگر احتیاطی

در مقابل جداسازی مکانی به همراه استفاده از اقدامات احتیاطی  تفاده از جداسازی مکانیبا اسصرفاً * 

یر گیرشناسی با کیفیت باال به منظور بررسی تأثمنتخب دیگر مرتبط با جداسازی مکانی؛ مطالعات همه

، ARIمتر( بر روی کاهش سرایت و عفونت  2متر و  1های مجزای جداسازی مکانی )به عنوان مثال، مؤلفه

 مورد نیاز است.

 IPCمدت زمان اقدامات احتیاطی . 2.3

تعیین  نامشخص است. تحقیقاتی مورد نیاز است که ARIزای ی عفونت برای عوامل بیماریمدت زمان ویژه

در مراکز  ARIبعد از رفع عالئم برای بیماران مبتال به  IPCن اقدامات احتیاطی آیا مدت زما نماید که

 دهدهای بهداشتی را کاهش میبهداشتی و درمانی، احتمال خطر سرایت به بیماران دیگر یا کارکنان مراقبت

 د دارد:وی موارد زیر وج. همچنین نیاز به تحقیق دربارهیا خیر

آزمایشگاهی به عنوان راهنمایی برای تعیین مدت زمان اقدامات احتیاطی های معمول * استفاده از تست

IPC  برای اشخاص مبتال بهARI در مراکز بهداشتی و درمانی 

های آزمایشگاهی به منظور تعیین مدت زمان اقدامات تستای استفاده از * مضرات و پیامدهای هزینه

 IPCاحتیاطی 

 ژهبندی بیماران و اقدامات ویگروه. 2.4

زای یکسان در یک واحد، منطقه یا بخش بندی )قرار دادن بیماران آلوده با عوامل بیماریدر رابطه با گروه

مشترک طراحی شده( و اقدامات ویژه )قرار دادن بیماران مشکوک اما هنوز تشخیص داده نشده در یک 

 است: واحد، منطقه یا بخش مشترک طراحی شده(، انجام تحقیقات بیشتری مورد نیاز

 ARIزای بندی با توجه به کاهش سرایت عوامل بیماری* اعتبارسنجی کامل اقدامات ویژه و گروه

های بهداشتی از بیماران به کارکنان مراقبت ARIسرایت  یگیرشناسی دربارهاز لحاظ همه * تبیین کامل

قدامات احتیاطی منتخب دیگر جام انبندی به همراه اگروه با یبندی به تنهایی در مقایسهبا استفاده از گروه

  PPEازجمله 

 بندی در مراکز مختلف سراسر جهانی پیامدهای هزینه و منابع برای گروهمطالعه *



 سایر مداخالت درمانی. 2.5

ای برای کاهش انتشار ترشحات و کاهش ، به عنوان وسیلهARIاثربخشی بهداشت تنفسی در افراد مبتال به 

 در بین دیگر افراد، باید مشخص شود.سرایت بیماری بالینی 

 همچنین تحقیقاتی نیز مورد نیاز است:

برای ضدعفونی هوا در مراکز بهداشتی و درمانی، احتمال خطر سرایت بیماری با  UVGI* آیا استفاده از 

 هدد؛ کاهش میبا و بدون استفاده از سایر اقدامات احتیاطی را؛ در چنین مراکزی زای ویژهعوامل بیماری

 یا خیر

 در مراکز بهداشتی و درمانی UVGIارزیابی مضرات احتمالی و مقرون به صرفه بودن استفاده از * 

دهد که واکسیناسیون آنفلوانزا برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، یک تأثیر مطالعات نشان می

ی و انتقال بیماران در مقایسهکه در آن، جابجایی ) از بیمارانمدت محافظتی را در مراکز مراقبت طوالنی

با مراکز بهداشتی و درمانی استاندارد، خیلی پایین است و اکثر بیماران در خطر باالی عوارض ناشی از 

امکانات باالی مراکز بهداشتی و ها با ارتباط این یافته . با این حال،نمایند، ارائه می(عفونت آنفلوانزا هستند

و همچنین ایمنی و مقرون به صرفه  های دیگرواکسیناسیون تری دارد. مزایایمطالعات بیشدرمانی، نیاز به 

 ی واکسیناسیون برای کارکنان، هنوز مشخص نشده است.بودن اجرای یک برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . تجهیزات محافظت از دستگاه تنفسیAپیوست 

A.1روندهای تولید ذرات ریز معلق پر خطر در هوا . 

ها را از این شوند که یک جریان هوا، پوشش آبکی قشری سلوللید میذرات ریز معلق در هوا، هنگامی تو

ی ی ذرات با سرعت هوا، رابطهنماید. اندازهمایع تولید -ی هواسو به آن سو جابجا کرده و ذرات ریزی بر پایه

اه های پوششی دستگمعکوس دارد. بنابراین، اگر روشی باعث شود که هوا با سرعت باالیی از مخاط و سلول

نماید. روند تنفسی عبور کند، تولید این ذرات ریز حامل عوامل بیماری زا، یک خطر بالقوه را ایجاد می

های تواند باعث تولید ذرات ریز با اندازهباشد که میای میتولید ذرات معلق در هوا، هر روش پزشکی

ی روندهای پزشکی تولید کنندهای کوچک، شود. پیش از این، ارتباط بین مختلف، از جمله ترشحات قطره

این ذرات و افزایش احتمال سرایت عوامل بیماری زا، به طور دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته بود. با این 

ی روندهای تولید ذرات ریز معلق در هوا و احتمال سرایت مند دربارهحال، در حال حاضر، یک بررسی نظام

ARIیین کنید کدام روش با خطر باالی سرایت، همراه است و بدین کند که تع، این امکان را فراهم می

های تحقیقاتی ذیل را (. همچنین این بررسی، شکاف149شود )ها، فراهم میترتیب مبنایی برای توصیه

 برجسته می نماید:

ای از بیماران به کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در حین رونده ARIفقدان اطالعات در مورد خطر سرایت  -

)کروناویروس مرتبط  SARS-CoVتولید ذرات ریز معلق در هوا؛ به ویژه در مورد عوامل بیماری زایی غیر از 

 با عفونت حاد تنفسی(.

 عدم تعریف روندهای تولید ذرات ریز معلق در هوا به صورت دقیق و موشکافانه -

 متفاوت تهویهی محیطی، از نظر میزان نیاز به تعیین الزامات حداقلی برای تهویه -

 نیاز به کنترل جهت جریان هوا برای روندهای تولید ذرات ریز معلق در هوا -

، به تکامل خواهد رسید. «شناسیهوا زیست»درک ما از روندهای تولید ذرات ریز معلق در هوا به کمک 

تبط با ( و نتایج مطالعات ارزیابی، احتمال خطر عفونت مرBو  L.2Aهای و شکل L.1)جدول  Lپیوست 

ی ، کلیهGRADEنماید. با استفاده از چارچوب ارزیابی روندهای تولید ذرات ریز معلق در هوا را تشریح می

 (.149مطالعات انجام شده از نظر کیفیت بسیار پایین هستند )

دهد این شواهد، بهترین نتایج حاصل از مطالعات کروناویروس مرتبط با عفونت حاد تنفسی است و نشان می

(. عالوه بر این، چند 149گذاری نای وجود دارد )زا و لولهارتباط مستقیمی بین سرایت عوامل بیماری که



بُری، هوارسانی اند که خطر ابتال به کروناویروس مرتبط با عفونت حاد تنفسی، با نایمطالعه گزارش کرده

ها، ین حال، از آنجایی که این یافتهیابد. با اگذاری، افزایش میغیرتهاجمی و هوارسانی دستی قبل از لوله

اند؛ تفسیر و کاربرد عملی آنها بسیار دشوار ی با کیفیت بسیار پایین، به دست آمدهتنها از چند مطالعه

 همراه نبود. ARIاست. هیچ روش دیگری به طور قابل توجه با افزایش خطر سرایت 

ی کارکنان مراکز بهداشتی که روندهای تولید برا PPEهای محیطی و استفاده از هایی برای کنترلتوصیه

( 2.4و  2.3.3)بخش های  2دهند؛ در فصل انجام می ARIذرات ریز معلق در هوا را در مورد بیماران 

 آورده شده است.

 

A.2انتخاب تجهیزات محافظت از دستگاه تنفسی . 

A.2.1 ماسک .N95 مخصوص ریزگردها 

 شتی و درمانیمالحظات مربوط به کارکنان مراکز بهدا

شوند هایی هستند که از طریق هوا منتقل میاگر مراقبت از بیمارانی را بر عهده دارید که دارای بیماری -

قرار دارید که ناشی  ARIزای )مثل بیماری سل ریوی( و یا در معرض افزایش احتمال سرایت عوامل بیماری

رین سطح تجهیزات محافظت از دستگاه تنفسی موجود؛ باشد؛ باالتهای تولید ذرات ریز میاز مواجهه با رویه

 مخصوص ریزگردها را انتخاب نمایید. N95ترجیحاً یک ماسک 

بار مصرف، همیشه چسبندگی به صورت و غیرقابل نفوذ بودن یک N95هنگام به صورت زدن یک ماسک  -

 در زیر مراجعه کنید(. A.1آن را بررسی نمایید )به شکل 

 راکز بهداشتی و درمانیمالحظات مربوط به م

بار مصرف مخصوص ریزگردها، برای به دست آوردن یک N95های مناسب و غیرقابل نفوذ بودن ماسک -

عملکرد مؤثر اهمیت دارد. اگر مناسب نباشد و یا قابل نفوذ باشد؛ ذرات موجود در هوا ممکن است از 

ممکن است کارایی مؤثر خود را از دست  ها و درزها به داخل کشیده شده و استنشاق شوند و ماسکروزنه

ها، کیفیت قابل قبولی ها، برای تعیین اینکه کدام مدل یا مدلی مقادیر زیادی از ماسکبدهد. قبل از تهیه

 کنندگان انجام دهید.دارند؛ سنجش مناسب بودن ماسک را به کمک استفاده

ی ردها داشته باشند، در مورد نحوهمخصوص ریزگ N95به افرادی که ممکن است نیاز به زدن ماسک  -

استفاده از این وسیله، آموزش دهید )به عنوان مثال، زدن ماسک؛ جلوگیری از انتقال آلودگی به خود هنگام 



استفاده یا درآوردن آن؛ و آموزش اقداماتی به منظور اینکه ماسک غیرقابل نفوذ شود و به صورت بچسبد( 

کننده از ماسک، سنجش کیفیت ]ماسک[ در آموزش استفاده (. مشخص شده است که قرار دادن158)

(. در مورد عملکرد 158باشد )ها میی مناسب از ماسکای مؤثر برای بهبود پایبندی به استفادهوسیله

 های داخلی تبعیت کنید.نامهها و آیینمنظم آزمون مناسب بودن، از دستورالعمل

ماسک است و ممکن است چسبندگی ماسک به صورت و غیرقابل ی پُرمو، مانعی برای مناسب بودن چهره -

مخصوص ریزگردها شود. همچنین ممکن  N95نفوذ بودن آن، حاصل نشود و باعث کاهش کارایی ماسک 

هایی در ساختار صورت خود دارند، نتوانند ماسک را به های بهداشتی که ناهنجاریاست کارکنان مراقب

 باشند.ویکردهای جایگزین برای حفاظت از دستگاه تنفسی داشته صورت خود بچسبانند و نیاز به ر

 

 

 مخصوص ریزگردها N95ها در یک بررسی نشتی و روزنه نداشتن ماسک . توالی گامA.1شکل 

1  

ماسک را در دستان خود و به کمک نوک انگشتان، طوری نگه 

دارید که به هدبندها اجازه دهد که آزادانه از زیر دستانتان 

 ن باشند.آویزا

2  
ی خود قرار دهید؛ به طوریکه رودماغی به ماسک را در زیر چانه

 سمت باال باشد.

3  

بند باالیی را روی سر خود بکشید و آن را در پشت سر خود، 

قرار دهید. بند پایینی را باالی سر خود بکشید و آن را در 

 ها قرار دهید.حوالی گردن و در زیر گوش

4  

دو دست را در باالی رودماغی فلزی قرار نوک انگشتان هر 

، شکل با استفاده از انگشتان هر دو دستدهید. رو دماغی را 

بدهید. فشار دادن رودماغی با یک دست، ممکن است عملکرد 

 مؤثر ماسک را کاهش دهد. 

5  
قسمت جلویی ماسک را با هر دو دست پوشانده و فشار دهید. 

 غییر ندهید.مراقب باشید که موقعیت ماسک را ت

 



5Aبررسی مثبت غیرقابل نفوذ بودن . 

به شدت بازدم نمایید. یک فشار مثبت از داخل  -

ی بدون روزنه بودن ماسک دهندهماسک، نشان

است. در صورت نشتی داشتن، محل قرارگیری و 

یا بندهای کششی را تنظیم نمایید. غیر 

 نفوذپذیری را دوباره امتحان کنید.

ا زمانی که ماسک به درستی غیر این مراحل را ت -

 نفوذ باشد، تکرار نمایید.قابل

5Bبررسی منفی غیرقابل نفوذ بودن . 

نفس عمیق بکشید. در صورت عدم داشتن  -

شود که روزنه و نشتی، فشار منفی باعث می

 ماسک به صورت شما بچسبد.

نشتی داشتن، منجر به از بین رفتن فشار منفی  -

ها در هوا از طریق شکافدر ماسک به دلیل ورود 

 شود.مهر و موم می

 

بارمصرف مخصوص ریزگردها که در مناطق مختلف جهان استفاده یک N95های هایی از ماسکنمونه -

 شوند؛ عبارتند از:می

 P3 (99.95%)( و 94%) P2* استرالیا / نیوزیلند: 

 I (99%)( و 95%) II* چین: 

ی دو دار درجهماسک صورت فیلتردار گواهینامه – Conformité Européenneی اروپا: * اتحادیه

(FFP2( )95%یا درجه )( ی سهFFP3( )99.7%) 

 %(99.9ی سه )%( و درجه95ی دو )* ژاپن: درجه

 %(99.95%( و ویژه )94ی یک )* جمهوری کره: درجه

 N99%(، 95ار )دگواهینامه N95 –( NIOSHی ملی ایمنی و بهداشت شغلی )* ایاالت متحده: مؤسسه

 N100 (99.7%)( و 99%)

مخصوص ریزگردها در مراکز بهداشتی و درمانی، باید مورد  N95برخی از عواملی که در انتخاب ماسک  -

توجه قرار بگیرند؛ عبارتند از: مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن، تأثیر بر روی فعال بودن، تأثیر بر 

ای مواجه شدن با سطح باالی ترشحات تنفسی ریز معلق در هوا و روی مراقبت از بیمار، توانمندی بر

 توانمندی سرایت از طریق تماس با سطوح تنفسی آلوده.

مخصوص ریزگردها، باید پس از هر بار استفاده و یا در صورت خیس یا کثیف شدن، تعویض  N95ماسک  -

 (.Hشود )پیوست 



A.2.2های پزشکی. ماسک 

دار های معمولی هستند که در دو نوع پهن و چینهای جراحی یا ماسکهای پزشکی، ماسکماسک -

هایی باید هنگام چسبند. چنین ماسکی بندهایی به سر میوسیلهباشند؛ آنها بهمانند پیاله( می)بعضی به

ن اند، استفاده شوند و یا به عنواای آلوده شدهزای سرایت قطرهمراقبت از بیمارانی که به عوامل بیماری

های مراقبت از بیمار که احتماالً باعث تولید ترشح و پاشیدن خون، بخشی از محافظ صورت در حین فعالیت

 گیرند.شوند، مورد استفاده قرار میمایعات بدن، تراوشات و یا مدفوع می

های پزشکی ممکن است که محافظت تنفسی کافی در برابر ذرات ریز معلق در هوا با این حال، ماسک -

زایی که از طریق ای( ارائه ندهند. بنابراین، هنگام مراقبت از بیماران مبتال به عوامل بیماریرشحات قطره)ت

زای جدید شوند )مانند بیماری سل( و یا هنگام مراقبت از بیماران مبتال به عوامل بیماریهوا منتقل می

ARI  که مسیر سرایت آن نامشخص است؛ ماسکN95 210شود )جیح داده میمخصوص ریزگردها، تر-

اند های پزشکی، به منظور چسبندگی ماسک به صورت و غیرقابل نفوذ بودن آن، طراحی نشده(. ماسک208

ی شود؛ این یک محدودیت عمدهی ماسک جلوگیری نمیو بنابراین در هنگام استنشاق، از نشتی اطراف لبه

 (.211ای است )بالقوه برای محافظت در برابر ترشحات قطره

های پزشکی باید هر بار پس از استفاده و یا در صورت خیس یا کثیف شدن، تعویض شوند )پیوست ماسک -

Hی ی زبالههای بیمارستانی در نظر گرفته شده و باید در یک محفظههای پزشکی، به عنوان زباله(. ماسک

 بیمارستانی مناسب قرار گیرند.

 

A.2.3استانداردهای ماسک پزشکی . 

زا )به عنوان مثال، از طریق ی ناخواسته با عوامل بیماریهای پزشکی، بینی و دهان را از مواجهماسک

های سنجش کند. با این حال، حداقل استانداردها یا روشپاشش( و خون و سایر مایعات بدن، محافظت می

شان، ظ کارایی فیلترهایهای موجود از لحاای برای کارایی فیلتر ماسک، وجود ندارد و ماسکاستاندارد شده

کند متفاوت هستند. به عنوان یک نمونه از استانداردها، انجمن پرستاران شاغل در اعمال جراحی، توصیه می

 0.1های جراحی حداقل ی معمول و ماسکمیکرومتری برای استفاده 0.3های جراحی حداقل که ماسک

افظت از شخص در برابر دود لیزر(، مناسب بوده ی لیزر )یعنی محی تحت اشعهمیکرومتری برای استفاده

 ها دارند. عالوه بر این، ماسکدرصدی برای پاالیش باکتری 95تا  90و ذرات را پاالیش کرده و یا کارایی 

بندی شده و به طور مناسب، تحت نظارت قرار ای پزشکی در اروپا و آمریکا، طبقهجراحی به عنوان وسیله



( برای FDAوند. برای مثال، استانداردهای سازمان غذا و داروی ایاالت متحده )شمند میگرفته و نظام

 های جراحی به شرح زیر است:ماسک

 مقاوم در برابر مایعات: -

: روش استاندارد سنجش در مورد مقاومت ماسک F1862-00a( ASTM* انجمن سنجش و مواد آمریکا )

 جراحی در برابر نفوذ توسط خون مصنوعی.

 ی پاالیش و فیلترکردنکارای -

 استایرنمیکرویی التکس پلی 0.1ی (: گسترهPFE* کارایی پاالیش و فیلترکردن ذرات ریز )

: روش استاندارد سنجش برای ASTM F2101-01( BFEها )* کارایی پاالیش و فیلترکردن باکتری

 ان استافیلوکوکوس اورئوسهای جراحی با استفاده از ذرات ریز معلق در هوا، تحت عنوماسک BFEارزیابی 

 (:Pدلتا  –تبادل هوا )فشار مختلف  -

 های جراحی* سنجش تنفس کردن و راحتی ماسک

 پذیریاشتعال -

 (ORی دو برای استفاده در اتاق عمل )ی یک و درجهپذیری درجههای دارای اشتعال* ماسک

عمل، مناسب نیست )و به عنوان برای استفاده در اتاق  4ی پذیری درجههای دارای اشتعال* ماسک

 خورد(.برچسب می "غیرقابل استفاده برای اتاق عمل"

 سازگاریزیست -

 

 

 

 

 

 



 . اقدامات احتیاطی در قرنطینهBپیوست 

B.1اقدامات احتیاطی استاندارد . 

 ی بیماران دراست که باید برای همه IPC(، اقدامات احتیاطی معمول 95اقدامات احتیاطی استاندارد )

ذیل  B.1.7تا  B.1.1های ی مراکز بهداشتی و درمانی انجام شود. این اقدامات احتیاطی، که در بخشهمه

 اند، عبارتند از:به تفصیل بیان شده

 * بهداشت دست

 PPE* استفاده از 

 * بهداشت تنفسی

 های محیطی )نظافت و ضدعفونی(* کنترل

 * مدیریت پسماند

اقبت از بیمار؛ ملحفه و لباس های کثیف و زباله های بیمارستانی از بسته بندی و انتقال وسایل مر* 

 های قرنطینهمحل

 پیشگیری از صدمه و آسیب های ناشی از تماس با سوزن و اشیای تیز و برنده* 

 

 های بهداشتی هستند. آنها سرایتدر مراقبت IPCای اقدامات احتیاطی استاندارد، اقدامات احتیاطی پایه

های بهداشتی را به حداقل رسانده و از تماس مستقیم با خون، مایعات بدن، بیماری واگیر مرتبط با مراقبت

ای نمایند. شیوع سارس، بر اهمیت حیاتی اقدامات احتیاطی پایهدیده جلوگیری میترشحات و پوست صدمه

IPC راکز بهداشتی و درمانی، را در مراکز بهداشتی و درمانی، صحه گذاشت. سرایت سارس در داخل م

ارتقای اقدامات احتیاطی استاندارد در درمان اغلب به دلیل عدم رعایت این اقدامات احتیاطی استاندارد بود. 

بیماری نوظهور عفونت تنفسی، بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است و باید در اولویت تمامی مراکز 

 بهداشتی و درمانی قرار بگیرد.

 عات بیشتر در مورد اقدامات احتیاطی استاندارد، مراجعه کنید به:برای کسب اطال

 (.212) 2004های اجرایی برای کنترل عفونت در مراکز بهداشتی و درمانی؛ * دستورالعمل



 (.213) 2002های بیمارستانی: یک راهنمای عملی؛ * پیشگیری از عفونت

 2006های بهداشتی؛ ای کنترل عفونت در مراقبت* سرگذشت دستیار ویژه: اقدامات احتیاطی استاندارد بر

(214.) 

B.1.1بهداشت دست . 

مهمترین اقدامات برای پیشگیری و کنترل سرایت بیماری در مراکز بهداشتی و  بهداشت دست، یکی از

(. اگرچه بهداشت دست، روشی 215درمانی است و یکی از اجزای اصلی اقدامات احتیاطی استاندارد است )

رعایت آن، ناچیز است. اجرای آن پیچیده است و اند که شماری نشان دادهاما مطالعات بی ساده است؛

ای است. استفاده از مواد الکلی برای ضدعفونی دست مستلزم تقویت همیشگی و هماهنگی گروه چندرشته

داشت های اخیر اجرایی شده است؛ به منظور رعایت بیشتر بهدر مراکز بهداشتی و درمانی که در سال

 دست، مورد توجه قرار گرفته است. نکات اصلی در این مورد، به شرح ذیل است:

ها به وضوح آلوده نیستند، بهداشت دست باید با استفاده از مواد الکلی مخصوص ضدعفونی * اگر دست

بارمصرف، انجام ی یکدست و یا شستن دست با آب و صابون و خشک کردن آنها با استفاده از یک حوله

 یرد.گ

دیده در باشند و یا اگر پوست صدمه ها به وضوح کثیف و آلوده به خون یا سایر مایعات بدن* اگر دست

 ها باید با کامالً آب و صابون، شسته شوند.ی احتمالی باشد؛ دستتماس با مواد آلوده

 بهداشت دست را انجام دهید:

 * قبل و بعد از هرگونه تماس مستقیم با بیماران

 هاصله پس از درآوردن دستکش* بالفا

* قبل از استفاده از یک دستگاه تهاجمی که مستلزم اعمال جراحی نیست مانند سوند مرکزی درون 

 عروقی، سوند ادراری یا سوندهای عروق محیطی 

دیده یا موارد آلوده؛ حتی اگر * پس از لمس کردن خون، مایعات بدن، ترشحات، مدفوع، پوست صدمه

 داشته باشیم.دستکش به دست 

 حرکت از یک محل آلوده به محل تمیز در بدن همان بیمار* هنگام 

 بیمارمجاورت در موجود جان * پس ار تماس با اشیای بی



 * پس از استفاده از توالت

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بهداشت دست، مراجعه کنید به:

 (.215) 2009های بهداشتی در مورد بهداشت دست در مراقبت WHOهای * دستورالعمل

B.1.2 انتخاب تجهیزات محفاظت شخصی براساس سنجش خطر . 

بینی شده، احتمال خطر تماس با اعضای بدن بیمار و سطوح آلوده * قبل از هرگونه فعالیت درمانی پیش

 را به طور مرتب ارزیابی نمایید.

 را انتخاب نمایید. PPE* براساس ارزیابی احتمال خطر، 

تا بتوان از آنها در رویداد اضطراری غیرمنتظره  ، همیشه در دسترس استPPEنان حاصل کنید که * اطمی

 استفاده کرد.

 هادستکش

دیده، * در هر زمان که تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات، مدفوع، غشاهای مخاطی و یا پوست صدمه

 بینی است؛ دستکش بپوشید.قابل پیش

ی احتمالی، دستکش را بین کارها و اقدامات مربوط به همان بیمار، تعویض ه* پس از تماس با مواد آلود

 نمایید.

 ی دیگر و قبل از رسیدگی به بیمار دیگر، دستکش را درآورید.* قبل از لمس سطوح و موارد غیرآلوده

 ها، بهداشت دست را انجام دهید.* بالفاصله پس از درآوردن دستکش

 محافظ صورت

هایی غشای مخاطی بینی، چشم و دهان در خالل فعالیتغشای مخاطی پشت پلک و  * برای محافظت از

از محافظ صورت،  شود؛که احتماالً باعث ایجاد ترشح یا پاشش خون، مایعات بدن، تراوشات یا مدفوع می

ینک( استفاده نمایید. هنگامی که در تماس نزدیک مانند ماسک پزشکی و محافظ چشم )نقاب صورت یا ع

یمارانی هستید که عالئم تنفسی )مانند سرفه یا عطسه( دارند؛ از محافظ چشم استفاده کنید زیرا پاشش با ب

 ترشحات ممکن است رخ دهد.

 



 گان

هایی که احتماالً باعث ایجاد ها در حین فعالیت* برای محافظت از پوست و جلوگیری از آلودگی لباس

 شود؛ از گان استفاده نمایید.فوع میترشح یا پاشش خون، مایعات بدن، تراوشات یا مد

* از گانی استفاده نمایید که برای فعالیت و مواجه شدن با مقادیری از مایعات احتمالی، مناسب باشد. اگر 

ی بینی بودن پاشش مواد آلودهکنید؛ در صورت قابل پیشاز گان مقاوم در برابر مایعات استفاده نمی

 بپوشید.بند بر روی گان احتمالی، یک پیش

های رختشویی )به طور مناسب های زباله یا محفظه* در اسرع وقت، گان آلوده را درآورده و آن را در سطل

 قرار داده( و بهداشت دست را انجام دهید.

B.1.3بهداشت تنفسی . 

فظت کنترل منشأ( به منظور جلوگیری از سرایت به افراد محازای بیماران آلوده )کنترل شیوع عوامل بیماری

ای ریز و درشت، بهداشت تنفسی های منتقل شده از طریق ترشحات قطرهنشده، مهم است. برای بیماری

(. بهداشت تنفسی به پوشاندن دهان و بینی در 90باید برای تمامی افراد دارای عالئم تنفسی، اعمال شود )

دستمال ای، اسک پارچه(، مA.2.2؛ بخش Aهنگام سرفه یا عطسه با استفاده از ماسک پزشکی )پیوست 

و به دنبال آن، به منظور کاهش انتشار ترشحات تنفسی حامل ذرات کاغذی و آرنج خمیده اشاره دارد 

 گیرد.ی احتمالی، بهداشت دست انجام میآلوده

 ی اعمال ذیل، بهداشت تنفسی را ارتقا دهد:مدیریت مرکز بهداشتی و درمانی باید به وسیله

های بهداشتی، بیماران ی تمامی کارکنان مراقبتها به وسیلهARIبهداشت تنفسی در * افزایش استفاده از 

 و اعضای خانواده

کنندگان در مورد اهمیت های بهداشتی، بیماران، اعضای خانواده و مالقات* آموزش کارکنان مراقبت

 ARIزای بیماری ترشحات و ذرات ریز تنفسی به منظور کمک به جلوگیری از سرایت عوامل

عنوان مثال، تأمین مواد الکلی مخصوص ضدعفونی دست و ملزومات  مین منابع برای بهداشت دست )بهأ* ت

های وشوی دست( و بهداشت تنفسی )به عنوان مثال، دستمال کاغذی( را مدنظر قرار دهید؛ مکانشست

 بندی نمایید.های انتظار را اولویتتجمع مانند اتاق

 

 



B.1.4نظافت و ضدعفونی . کنترل های محیطی؛ 

ها تا روزها( در های زمانی متغیر )ساعتتوانند برای دوره، میARIی های ایجادکنندهها و باکتریویروس

ی نظافت و عوامل ضدعفونی تواند به وسیلههایی میمحیط، زنده بمانند. بارِ زیستی چنین میکروارگانیسم

رستانی استاندارد، غیرفعال شود. نظافت و ضدعفونی های بیماکننده کاهش یابد و توسط ضدعفونی کننده

زا یا کاهش قابل توجه در تعداد آنها در سطوح و موارد آلوده، انجام زدودن عوامل بیماریمحیط، به منظور 

شود. ضدعفونی، ابزاری فیزیکی یا شیمیایی برای از بین ی سرایت شکسته میشده و در نتیجه، زنجیره

ها( و باید برای تجهیزات پزشکی غیرحیاتی استفاده شده یا به است )و نه هاگهبردن میکروارگانیسم

 اشتراک گذاشته شده بین بیماران، مورد استفاده قرار گیرد.

اند؛ نیازی به ضدعفونی نیست. این سطوح * برای سطوح و تجهیزاتی که تماس مستقیم با بیماران نداشته

 .و تجهیزات باید به طور کامل نظافت شوند

* تجهیزات و سطوح را به روشی تمیز نمایید که از تولید احتمالی ذرات ریز معلق در هوا، جلوگیری شود؛ 

 شود.ها میاین فرایند، به تنهایی باعث کاهش قابل توجهی در بار زیستی میکروارگانیسم

اگر سطوح ه باشد. * هنگام نیاز به ضدعفونی، اطمینان حاصل کنید که نظافت، قبل از ضدعفونی انجام گرفت

و سایر موارد، در ابتدا از مواد آلی )به عنوان مثال، مدفوع، ترشحات، کثیفی و آلودگی(، پاک نشده باشند؛ 

 توان آنها را ضدعفونی کرد.نمی

های تولید سازی، زمان تماس و دست زدن به مواد ضدعفونی کننده؛ از توصیه* به منظور استفاده یا رقیق

 ایید.کننده، تبعیت نم

شوند ها، غیرفعال می، توسط طیف وسیعی از ضدفعونی کنندهARIی های ایجادکنندهها و باکتری* ویروس

ی در دسترس های نظارتی در برخی کشورها، انواع ضدعفونی کننده(. بنابراین، سازمان216-220؛ 99)

 مارستانی معمول، عبارتند از:های بینمایند. ضدعفونی کنندهی بیمارستانی را کنترل میبرای استفاده

 ی خانگی(هیپوکلریت سدیم )سفیدکننده -

 الکل -

 ترکیبات فنولی -

 ترکیبات چهاراتمی آمونیاک -

 ترکیبات پراکسیژن -



هیپوکلریت سدیم و الکل، در اکثر کشورها در دسترس هستند. استفاده از این دو ضدعفونی کننده، به * 

 ست.بیان شده ا Gطور مفصل در پیوست 

 نظافت محیط مراقبت از بیمار

به ویژه با تمرکز بر روی سطوحی که بیماران بر  –های قرنطینه ها یا مکان* سطوح بیمارستانی در اتاق

را به طور منظم و در  –اند و اطراف تخت بیمار اند یا به تناوب، آنها را لمس کردهروی آن دراز کشیده

 (.221هنگام ترخیص، نظافت نمایید )

، به جای گردگیری و جاروکشی ARIزای به منظور جلوگیری از تولید ذرات ریز معلق عوامل بیماری *

 ی نمناک( استفاده نمایید.خشک، از نظافت مرطوب )پارچه

های شوند؛ براساس سیاستهای تمیزکننده، به زودی آلوده میها و پارچه* در طول نظافت مرطوب، محلول

 های تمیزکننده و سرجاروها را به تناوب، تعویض نمایید.ها و پارچهمحلول مرکز بهداشتی و درمانی،

* اطمینان حاصل کنید که تجهیزات مورد استفاده برای نظافت و ضدعفونی، پس از هر بار استفاده، تمیز 

 شوند.و خشک می

به طور کامل خشک  ی مجدد، سرجاروها را روزانه بشویید و آنها را* قبل از گذاشتن در انبار و استفاده

 (.222نمایید )

های اطراف بیمار را از لوازم و تجهیزات غیرضروری، خالی * برای تسهیل کردن نظافت روزانه، مکان

 نگهدارید.

ی اند را به وسیلهمورد استفاده قرار گرفته ARIسطوحی که توسط بیماران مبتال یا مشکوک به بیماری * 

 (.52د )مواد ضدعفونی کننده، تمیز نمایی

ای ضدعفونی نکنید که دود و مه غلیظی ایجاد شود. زیرا این عملی های پر یا خالی را به گونه* اتاق

 (.223ای برای کنترل بیماری ندارد )خطرناک است و هیچ فایده

ی استفاده از * برای تسهیل کردن نظافت و کاهش احتمالی تولید ذرات ریز معلق در هوا به وسیله

هایی بدون کفپوش و فرش، بستری نمایید. در در صورت امکان، بیماران را در اتاق یا مکانجاروبرقی؛ 

از جاروبرقی مجهز به فیلتر مخصوص ذرات ریز معلق در صورت وجود، صورت نیاز به استفاده از جاروبرقی، 

 استفاده نمایید.، (HEPA)در هوا با کارایی باال 

 



 تجهیزات مراقبت از بیمار

، 224های عمومی ضدعفونی و گندزدایی تبعیت نمایید )ی مجدد از تجهیزات، از رویهاستفاده* در صورت 

225.) 

* اگر آلودگی به وضوح قابل مشاهده نیست؛ سطوح خارجی تجهیزات قابل حمل بزرگ )به عنوان مثال، 

را پس از خروج شوند ی ایکس و سونوگرافی( که در اتاق یا مکان قرنطینه استفاده میهای اشعهدستگاه

 ی بیمارستانی مناسب، تمیز نمایید.بیمار از اتاق یا محل، با استفاده از مواد ضدعفونی کننده

، حیاتی است را به طور کامل ARIی مجدد که در مراقبت از بیماران * تجهیزات تنفسی قابل استفاده

استفاده از مواد ضدعفونی  (. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد226-230نظافت و ضدعفونی نمایید )

 مراجعه نمایید. Gکننده، به پیوست 

 ظروف و لوازم غذاخوری

(. اگر ماشین 231،232ی مجدد را در یک ماشین ظرفشویی بشویید )* در اسرع وقت، موارد قابل استفاده

هید آنها را خوای مواد شوینده با دستان خود بشویید. اگر میظرفشویی در دسترس نبود؛ آنها را به وسیله

 های الستیکی ضدعفونی نشده استفاده نمایید.با دست بشویید؛ از دستکش

 ی غذایی یا پس از هر بار استفاده، بشویید.* ظروف و لوازم غذاخوری بیماران را پس از هر وعده

ای و ایالتی، هبه عنوان زباله دور بیاندازید و آنها را طبق قوانین و مقررات ملی، منطقبارمصرف را * موارد یک

 (.8بندی نمایید )طبقه

 های کثیفملحفه و لباس

مناسب  PPEهای بسیار آلوده )در حالی که )مانند مدفوع( را از ملحفه ی جامد* مقادیر زیادی از مواد آلوده

-235)ی رختشویی، آنها را در توالت دور بیاندازید ک نمایید و قبل از قرار دادن آنها در کیسهاید( پاپوشیده

233.) 

جتناب نمایید. به منظور جلوگیری از آلوده کردن های مراقبت از بیمار، ا* از مرتب کردن ملحفه در مکان

ی رختشویی در اتاق یا مکان قرنطینه، با های آلوده را مستقیماً در داخل کیسههوا، سطوح و افراد؛ ملحفه

 (.8زدن قرار دهید )حداقل دستکاری و درهم

ها و استانداردهای معمول مرکز بهداشتی و درمانی، بشویید و خشک نمایید. را مطابق با رویهها * ملحفه

فارنهایت( برای حداقل  درجه 160گراد )ی سانتیدرجه 70در دمای گرم، های لباسشویی آببرای چرخه



لباسشویی  هایوشو دهید. اگر چرخهدقیقه و با کمک مواد شوینده و ضدعفونی کننده، در آب شست 25

فارنهایت( مورد استفاده  درجه 160گراد و ی سانتیدرجه 70در دمای پایین )به عنوان مثال، کمتر از 

وشو در دمای پایین باشد ی شیمیایی با غلظت مناسب انتخاب کنید که مناسب شستباشد؛ یک ماده

(238-236.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ور ارزیابی شرایط لیست متحدالشکل، به منظ. استفاده از یک چکCپیوست 

 ARIمحیطی برای مراقبت خانگی از بیماران مبتال به 

توان به منظور ارزیابی شرایط محیطی برای مراقبت خانگی از بیماران مبتال های زیر میلیستاز نمونه چک

 )خیر(، دایره ای بکشید. N)بله( و  Y، استفاده کرد. برای هر گزینه، به دور ARIبه 

 زیرساخت

 Y N سخگو و کارآمدتلفن پا

 Y N ی دیگری برای برقراری ارتباط سریع با سیستم بهداشتیهر نوع وسیله

 Y N آب آشامیدنی )شرب(

 Y N سیستم فاضالب

 Y N منبع پخت و پز )و مواد غذایی(

 Y N برق قابل استفاده

 Y N منبع حرارتی قابل استفاده در صورت نیاز

 Y N ی مناسب محیطیتهویه

 اقامت )منزل( محل

 Y N اتاق یا اتاق خواب جداگانه برای بیمار

 Y N سرویس بهداشتی و حمام مناسب و در دسترس

 ذخایر و اندوخته ها

 Y N مواد غذایی

 Y N داروهای ضروری

 Y N ماسک پزشکی )برای بیمار(

 Y N ماسک پزشکی )برای پرستار بیمار، اعضای خانواده(

 Y N دستکش

برای بهداشت دست )صابون، مواد الکلی مخصوص ضدعفونی اقالم الزم 

 کردن دست(

Y N 

 Y N ی خانگیمحصوالت تمیزکننده

 ، بررسی نمایید.PPEسنجی آموزش بیمار و اعضای خانواده را به منظور استفاده از امکان



 مراقبت و نگهداری اولیه

 Y N وجود شخصی برای مراقبت و نگهداری اولیه

 Y N های پزشکیوره و مراقبتدسترسی به مشا

سال،  2وجود افراد در معرض خطر در منزل )به عنوان مثال، کودکان زیر 

 سال، افراد دارای نقص ایمنی( 65سالمندان باالی 

Y N 

 

. استفاده از یک فرم متحدالشکل، به منظور پایش کارکنان Dپیوست 

 ای شبه آنفلوانزا، به ویژههاریبیم هداشتی درمانی در مورد ابتال بههای بمجموعه

 اند.در ارتباط بوده ARIبرای کارکنانی که با بیماران مبتال به 

)بیماری شبه آنفلوانزا( در کارکنانی که با بیماران  ILIتواند به منظور پایش نمونه فرم مندرج در ذیل می

 اند، مورد استفاده قرار گیرد.در ارتباط بوده ARIمبتال به 

 ------------------------------نام: 

 ------------------------------شماره تلفن منزل: 

 -----------------------عنوان شغلی: 

 ---------------------------------محل کار: 

ی موارد را به صورت فهرست وار، ذکر نمایید؛ در های مواجهه و ارتباط با شخص بیمار )همهتاریخ/تاریخ

 ----/--/-- ----/--/--ز پشت برگه استفاده نمایید: صورت لزوم ا

؛ نوع تماس با محیطی که بیمار در آن حضور داشته و یا نوع تماس با ARIنوع تماس با بیمار مبتال به 

 ویروس:

---------------------------------------------------------------------- 

 

 ر استفاده شده است:( زیPPEآیا از تجهیزات محافظت شخصی )

 نمی دانم خیر بله 

 □ □ □ روپوش جراحی )گان(
 □ □ □ دستکش

 □ □ □ مخصوص ریزگردها N95ماسک 



 □ □ □ ماسک طبی
 □ □ □ محافظ چشم

 □ □ □ تجهیزات دیگر )لطفاً نوع آن را ذکر نمایید(
ارتباط با هر کسی که مبتال  هر نوع مواجهه و ارتباط غیرشغلی را ذکر کنید )به عنوان مثال، مواجهه و

 دار است(.به بیماری حاد تنفسی تب

از ظهر( و عصرها )بعد از ظهر( دمای بدن خود را بررسی کنید و  ها )قبللطفاً دو بار در روز، صبح

روز پس از آخرین  10روز پس از پرستاری از بیمار مبتال به بیماری حاد تنفسی ) 10همچنین، به مدت 

ی حرارت خود را کنترل نمایید. همچنین خود را برای بررسی هر یک از عالئم ار(، درجهمواجهه با بیم

 (، مورد رصد و پایش قرار دهید؛ عالئم بیماری شبه آنفلوانزا عبارتند از:ILIبیماری شبه آنفلوانزا )

 ی سانتیگراددرجه 38تب باالی 

سرفه 

شروع بیماری تنفسی به شکل حاد 

گلودرد 

درد مفاصل 

حالیعضالت یا خستگی و بی درد 

)عالئم دستگاه گوارش )به عنوان مثال، اسهال، استفراغ، درد شکم 

، بالفاصله تعامالت خود با دیگران را محدود کرده و از حضور در اماکن عمومی، ILIدر صورت بروز عالئم 

 ع دهید. اطال -------------------در  ----------------------اجتناب کنید و مراتب را به 

 

 

 

 

 

 

 



های بهداشتی درمانی در مورد [ابتال به] استفاده از یک فرم متحدالشکل، به منظور پایش کارکنان مجموعه

 اند.در ارتباط بوده ARIهای شبه آنفلوانزا، [به ویژه] برای کارکنانی که با بیماران مبتال به بیماری

 

 روز پنجم روز چهارم روز سوم روز دوم روز اول

 ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-یر خ     ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 روز دهم روز نهم روز هشتم روز هفتم روز ششم

 ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ  ----/--/--تاریخ 

ی حرارت     درجه

-----ر قبل از ظه

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت     درجه

-----قبل از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----د از ظهر بع

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

ی حرارت      درجه

-----بعد از ظهر 

--- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 :ILIعالئم 

-خیر      ---بله 

-- 

 

 



 های قرنطینهها یا مکان. اتاقE پیوست

E.1سازی اتاق یا مکان قرنطینه. آماده 

وشوی دست و لوازم بهداشت دست، در دسترس اطمینان حاصل نمایید که امکانات مناسب برای شست -

 باشد.

وشوی دست و مواد الکلی مخصوص ضدعفونی دست، یک سینک دستشویی با لوازم مناسب برای شست -

 محل مراقبت و درب اتاق، تعبیه نمایید. را در نزدیکی

 ی کافی برخوردار است.اطمینان حاصل کنید که اتاق از تهویه -

 عالئمی را بر روی درب قرار دهید که بیانگر این باشد که این مکان، یک مکان قرنطینه است. -

ای قرنطینه به آنها داده هی ورود به مکانکنندگان، قبل از اینکه اجازهاطمینان حاصل کنید که مالقات -

کنندگان هستند( در مراکز بهداشتی ی مالقاتشود؛ به نزد کارکنان مسئول )کسانی که مسئول ثبت سابقه

اند؛ کنند. برای بررسی شیوع احتمالی و ردیابی کسانی که با بیماران تماس داشتهدرمانی مراجعه می

 نه، تهیه نمایید.های قرنطیی کارکنان شاغل در مکانفهرستی از کلیه

ی تمامی مبلمان و لوازم غیر ضروری را برداشته و اطمینان حاصل کنید که مبلمان و وسایل و اثاثیه -

ماند و از نظر شوند و کثیفی و رطوبتی در داخل یا اطراف آن، باقی نمیباقیمانده، به راحتی نظافت می

 شود.پنهان نمی

های زیر را در خارج از اتاق یا مکان قرنطینه )به عنوان مثال و ملحفه، روتختی و لباس PPEتجهیزات  -

، یک چرخ دستی را در بیرون PPEدر اتاق تعویض یا رختکن( نگهداری نمایید. برای ارائه یا تحویل دادن 

لیست ممکن است درب قرار دهید. برای اطمینان از اینکه تمامی تجهیزات در دسترس هستند؛ یک چک

 در ذیل مراجعه نمایید(. E.3لیست نمونه در بخش چکسودمند باشد )به 

های زباله را در یک سطل، به صورت مناسب قرار دهید. در صورت لزوم، از یک سطل بدون تماس کیسه -

های های استفاده شده )یعنی کثیف(، در اتاقدست )پدالی( استفاده نمایید. اطمینان حاصل نمایید که سطل

 مانند.قرنطینه باقی می

تیز و ها و اشیای نوکدار مقاوم برای امحای سوزنی سوراخهای قرنطینه، یک محفظهدر اتاق یا مکان -

 ی استفاده شده، تعبیه نمایید.برنده



را به حداقل برسانید. پارچ آب و لیوان، دستمال مرطوب  تا جایی که ممکن است متعلقات شخصی بیمار -

 شخصی را در دسترس بیمار قرار دهید.ی ملزومات الزم برای بهداشت و همه

در صورت امکان، تجهیزات غیرحیاتی مراقبت از بیمار )به عنوان مثال، گوشی پزشکی، دماسنج، بازوبند  -

گیری فشار خون( را به هر بیمار اختصاص دهید. تجهیزات مراقبت از اندازه سنجش فشار خون و دستگاه

 مورد نیاز است، را قبل از استفاده کامالً تمیز و ضدعفونی نمایید. ی سایر بیمارانبیمار که برای استفاده

دار در خارج از درب سرپوشبرای تجهیزاتی که نیاز به ضدعفونی یا گندزدایی دارند، یک ظرف مناسب  -

 قرار دهید. اتاق

رار داده و تجهیزات کافی مورد نیاز برای نظافت و ضدعفونی کردن را در داخل اتاق یا مکان قرنطینه ق -

 گردد.اطمینان حاصل کنید که اتاق یا مکان قرنطینه، به صورت روزانه و با وسواس و دقت، نظافت می

اندازی نمایید تا بیماران، اعضای یک تلفن یا هر روش ارتباطی دیگر را در اتاق یا مکان قرنطینه، راه -

هداشتی، گفتگو نمایند. این ممکن است تعداد های بکنندگان بتوانند با کارکنان مراقبتخانواده یا مالقات

 برای ورود به اتاق یا مکان قرنطینه دارند را کاهش دهد. PPEدفعاتی که کارکنان نیاز به استفاده از 

 

E.2گذاشتن و برداشتن تجهیزات محافظت شخصی . 

 قبل از ورود به اتاق یا مکان قرنطینه:

 یید.آوری نماتمامی تجهیزات مورد نیاز را جمع -

ضوح آلوده ها به واصول بهداشت دست را با ضدعفونی کردن دست با مواد الکلی )ترجیحاً وقتی دست -

 با آب و صابون، انجام دهید. وشونباشند( و یا شست

- PPE های آن اطمینان حاصل شود و از انتقال را به ترتیبی تنظیم کنید که از قرارگیری مناسب بخش

ای از روش جلوگیری شود. نمونه PPEبه خود، در زمان استفاده و درآوردن آلودگی و سرایت بیماری 

در هنگام نیاز به تمامی موارد آن، از جمله لوازم بهداشت دست، روپوش جراحی )گان(،  PPEپوشیدن 

نشان داده شده است؛ در  E.1.A، محافظ چشم و دستکش؛ همانطور که در شکل N95ماسک معمولی یا 

 ذیل آمده است.

 



E.2.1قرنطینه . خروج از اتاق یا مکان 

کن در داخل اتاق، مطمئن کن اتاق درآورید و یا در صورت عدم وجود یک کفشرا در داخل کفش PPEیا  -

 کند.، محیط بیرون اتاق یا مکان قرنطینه و یا سایر افراد را آلوده نمیPPEشوید که 

- PPE ایت بیماری به خود، از طریق را به روشی درآورید که از انتقال آلودگی و سرPPE های و یا دست

 آلوده، جلوگیری شود. اصول کلی عبارتند از:

 را درآورید. PPEترین موارد * ابتدا آلوده

 ها انجام دهید.* اصول بهداشت دست را بالفاصله پس از درآوردن دستکش

ن بندها و انداختن در سطل ی گرفتوسیلهمخصوص ریزگردها را )به N95* و در آخر، ماسک معمولی یا 

 آشغال( درآورید.

 ی بسته، دور بیاندازید.بارمصرف را در یک سطل زباله* موارد یک

ی خشک بسته )یعنی بدون هیچ محلول ی مجدد را در یک محفظه* موارد قابل استفاده

ه تمامی موارد آن در هنگام نیاز ب PPEای( قرار دهید. یک نمونه از دستورالعمل درآوردن کنندهضدعفونی

توانید همراه با گان درآورید(، لوازم ها را میبارمصرف است؛ دستکشها )اگر گان، یککه شامل دستکش

نشان  E.1.Bباشد؛ همانطور که در شکل می N95بهداشت دست، گان، محافظ چشم، ماسک معمولی یا 

 داده شده است؛ در ذیل آمده است.

ی وسیلهآلوده شده را لمس کرد؛ اصول بهداشت دست را به PPEموارد هر زمان که دستان بدون دستکش، 

 وشو با آب و صابون انجام دهید.ضدعفونی کردن دستان با مواد الکلی )ترجیحًا( و یا شست

 

 

 

 

 

 



 . پوشیدن و درآوردن تجهیزات محافظت شخصیE.1شکل 

 پوشیدنPPE  وقتی استفاده از تمامی موارد(PPE .)مورد نیاز است 

 مخاطرات را شناسایی کرده و احتمال خطر را مدیریت کنید. -  1

- PPE آوری نمایید.ضروری را جمع 

ریزی را بپوشید و دربیاورید؛ برنامه PPEدر مورد اینکه در کجا،  -

 نمایید.

 آیا یک همکار داری؟ آیا به آینه دسترسی داری؟ -

 ها، برخورد کنی؟دانی چگونه با زبالهآیا می -

 ن را بپوشید.یک گا  2

مخصوص ریزگردها و یا ماسک پزشکی را بزنید؛ در  N95ماسک   3

، بررسی چسبیدن و مهر و موم ماسک N95صورت استفاده از ماسک 

 را انجام دهید.

ی چشم استفاده نمایید؛ به عنوان مثال، محافظ کنندهاز یک محافظ  4

ار های مخصوص ضد مات شدن و ضد بخصورت/عینک ایمنی )قطره

های مقاوم در برابر بخار را در نظر ی عینک و عینکبرای شیشه

 بگیرید(. 

های مخصوص، اختیاری هستند. اگر خواستید از آنها استفاده کاله

 سر کنید.کنید؛ بعد از محافظ چشم، آنها را به

 ها( بپوشید.ها را )بر روی سرآستیندستکش  5

 

 

 

 

 

 

 



  درآوردنPPE 

 خود، دیگران و محیط خودداری کنید. از آلوده کردن -  1

 ترین موارد را درآورید.ابتدا آلوده -

 

 ها را درآورید:ها و گاندستکش

ها را ]از بدن[ جدا کرده، به سمت داخل لوله کنید و گان و دستکش -

 درآورید.

 ها و گان را با خیال راحت دوربیاندازید.دستکش -

 اصول بهداشت دست را انجام دهید.  2

 کاله را بردارید )اگر پوشیدید(. -  3

 ها را از پشت سر بردارید.عینک -

ی مجدد ی جداگانه، برای استفادهها را در یک محفظهعینک -

 قرار دهید.

 را از پشت سر بردارید. N95ماسک  -  4

 اصول بهداشت دست را انجام دهید.  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.3مکان قرنطینهلیستی برای چرخ دستی یا میزِ اتاق یا . چک 

، همیشه در دسترس کارکنان بهداشتی PPEداری شوند تا موارد زیر باید همیشه بر روی چرخ دستی نگه

 و درمانی باشد.

 موجودی فعلی تجهیزات

  ها(محافظ چشم )نقاب یا عینک

  کند(.محافظ صورت )محافظت از چشم، بینی و دهان را فراهم می

 دستکش ها

 ی مجدد برای نظافت محیطپالستیکی محکم قابل استفاده* دستکش الستیکی یا 

 های بالینیبارمصرف التکس برای مراقبتهای یک* دستکش

 

  ی مو )اختیاری(پوشاننده

  و یا معادل آنها( N 95 ،FFP2های مخصوص ریزگردها )ماسک

  های )جراحی یا معمولی( پزشکیماسک

 بندهاها و پیشگان

های قابل لند یکبارمصرف مقاوم در برابر مایع و یا گانهای آستین ب* گان

 ی مجدد غیرمقاوم در برابر مایعاستفاده

های غیرمقاوم در برابر مایع، بندهای پالستیکی )برای استفاده بر روی گان* پیش

های مقاوم در برابر بینی باشد و یا اگر گاندر صورتی که ترشح و پاشش، قابل پیش

 نباشند.مایع، در دسترس 

 

  مواد الکلی ضدعفونی دست

  ها در آب تمیز(صابون ساده )در صورت امکان، مایع برای شستن دست

  های کاغذی(بارمصرف نظافت )به عنوان مثال حولههای یکحوله

  ها و اشیای تیز و برندههای مخصوص سوزنمحفظه

محیط و ضدغفونی ی مناسب برای نظافت و ضدعفونی مواد شوینده و سفیدکننده

 سطوح، ابزار یا تجهیزات

 

  های پالستیکی بزرگکیسه

  های بیمارستانیهای مخصوص زبالهکیسه

  هاها و روتختیهای حاوی ملحفهکیف

  آوری تجهیزات مورد استفادهظرف جمع



 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اقدامات احتیاطی قرنطینه، مراجعه کنید به:

(.212) 2004ل اجرایی برای کنترل عفونت در مراکز بهداشتی درمانی دستورالعم 

(.213) 2002های بیمارستانی: یک راهنمای عملی پیشگیری از عفونت 

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بهداشت دست، مراجعه کنید به:

های دستورالعملWHO  (.215) 2009در مورد بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های پس از مرگ و کالبدشکافیی اجساد و بررسی. مراقبت از سردخانهFپیوست 

F.1سوزخانه یا قبرستانی اجساد، مردهشدگان به سردخانهبندی و انتقال اجساد فوت. بسته 

ی پالستیکی اطمینان حاصل کنید که جسد، قبل از خارج شدن از اتاق یا مکان قرنطینه، در یک کیسه -

دارِ مخصوص حمل جسد که غیرقابل نفوذ است، به صورت کامل مهر و موم شده و قبل از انتقال به پزی

 کند.ی اجساد، از انتشار ترشحات بدن جلوگیری میشناسی یا سردخانهبخش آسیب

 ی اجساد منتقل کنید.پیکر را پس از مرگ، در اسرع وقت به سردخانه -

توان آن را با خیال راحت برای بندی شود، میی حمل جسد بستهکه جسد به درستی در کیسههنگامی -

 سوزخانه فرستاد و یا برای تدفین در یک تابوت قرار داد.ی اجساد انتقال داد؛ به مردهنگهداری به سردخانه

ی اجساد نگهداری های مخصوص در سردخانهاگر کالبدشکافی مدنظر باشد؛ جسد ممکن است در یخچال -

 (.2.5گردد )بخش دشکافی فقط در زمانی که یک محیط امن فراهم شود، انجام میشود و کالب

 

F.2شدگان. تجهیزات محافظت شخصی در حین رسیدگی به اجساد فوت 

های بیرونی جسد، به وضوح بارمصرف آستین بلند با سرآستین بسته، بپوشید. اگر قسمتیک گان یک -

اطمینان حاصل کنید که گان، ضدآب است. اگر گان ضدآب، در به ادرار، مدفوع و ترشحات آلوده باشد؛ 

 بند ضدآب را بپوشید.دسترس نیست؛ عالوه بر گان، یک پیش

 های گان را بپوشاند.طوریکه سرآستینالیه( استفاده نمایید بهنشده )تکهای ضدعفونیاز دستکش -

ی صورت استفاده کنید: ترجیحاً یک کنندهبینی شده است؛ از محافظاگر پاشیدن تراوشات بدن، پیش -

 ها و ماسک پزشکی.محافظ صورت و اگر در دسترس نباشد، عینک

 ، اصول بهداشت دست را انجام دهید.PPEبعد از درآوردن  -

های بادوام و مقاومِ مخصوص کارهای سنگین )به عنوان مثال، دستکش PPEمعمولی، از  PPEعالوه بر  -

 های مقاوم بسته( استفاده کنید.و کفشبند الستیکی الستیکی، پیش

 

 



F.3تجهیزات محافظت شخصی در حین کالبدشکافی . 

PPE:هایی که در حین کالبدشکافی باید فراهم شود؛ شامل موارد زیر است 

 شده یا پوشاک معادل آن.پیراهن و شلوار ضدعفونی –جامه  -

 بارمصرف آستین بلند که در برابر مایع مقاوم است.گان یک -

ماسک جراحی و یا اگر در حین روند کالبدشکافی، ممکن است ذرات ریز معلق در هوا تولید شود؛ یک  -

 N95 ،EUاست:  NIOSHی ماسک مخصوص ریزگردها که حداقل ایمنی را داشته و دارای گواهینامه

FFP2 .و یا معادل آن 

 هامحافظ صورت )ترجیحاً( و یا عینک -

هایی از جنس نخ مصنوعی که در برابر برش، مقاوم است( ی )دستکشهای مخصوص کالبدشکافدستکش -

 نشدهو یا دو جفت دستکش ضدعفونی

 هایی به بلندای زانوچکمه -

 :PPEپوشیدن 

را در اتاق پوشیدن لباس، بپوشید  PPEقبل از ورود به اتاق کالبدشکافی که جسد در آن قرار دارد،  -

 (.F.1)شکل 

های شده و یا لباسهای ضدعفونیهای مخصوص بیرون را با لباسها و کفشباسدر اتاق پوشیدن لباس، ل -

 ها، جایگزین نمایید.مشابه روپوش و چکمه

 به اتاق کالبدشکافی که جسد در آن قرار دارد، بروید. -

 

 

 

 

 



ی حرکت پیشنهادی برای تیم کالبدشکافی که در یک مرکز بهداشتی درمانی، . طریقهF.1شکل 

 شونددار میینات پس از مرگ را عهدهها و معابررسی

 

 :PPEبرای درآوردن 

 پیشنهاد شده؛ از اتاق کالبدشکافی به اتاق درآوردن لباس بروید. F.1همانطور که در شکل  -

- PPE ها دور بیاندازید را در اتاق تعیین شده برای درآوردن لباس، از تن درآورید و آن را مطابق با توصیه

 نجام دهید.و بهداشت دست را ا

 

F.4روش های پیشنهادی برای کاهش تولید ذرات ریز معلق در هوا، در حین کالبدشکافی . 

 به منظور کاهش تولید ذرات ریز معلق در هوا، در حین کالبدشکافی:

ایمنی برای های زیستاستفاده نمایید )به عنوان مثال، قفسه های مهار جسددر اسرع وقت از دستگاه -

 تر(.های پزشکی کوچکی نمونهعاینهرسیدگی و م

 های جنبنده استفاده کنید.های خأل برای ارهاز پرده -

 های پرفشار آب، استفاده نکنید.از افشانه -

 ها، این کار را در زیر آب انجام دهید.در صورت بازکردن امعاء درونی نظیر روده -

 

 



 نده و گندزدا: الکل و سفیدکننده. استفاده از مواد ضدعفونی کنGپیوست 

های گوناگونی برای ضدعفونی کردن دارند. مراکز بهداشتی و درمانی با امکانات کشورهای مختلف، رویه

های بیمارستانی دسترسی نداشته باشند؛ با این حال، محدود، ممکن است که به انواع ضدعفونی کننده

های شیمیایی قابل قبول، مطرح کنندهبه عنوان ضدعفونیی مناسب، الکل و سفیدکننده، در صورت استفاده

 هستند. مانند سایر مواد ضدعفونی کننده، ابتدا باید سطوح آلوده با آب و مواد شوینده، تمیز شوند.

 

G.1الکل . 

کش %(، یک میکروب70دار )الکل معمولی( )(. الکل اتیل252الکل، در برابر ویروس آنفلوانزا مؤثر است )

شود. الکل، اغلب برای ای طیف گسترده است و به طور کلی، برتر از الکل ایزوپروپیل محسوب میقوی دار

های کوچک دارویی با میزان داروی ضدعفونی سطوح کوچک )به عنوان مثال، درپوش الستیکی شیشه

مختلف و دماسنج( و گهگاه سطوح خارجی تجهیزات )به عنوان مثال، گوشی پزشکی و دستگاه تنفس 

اشتعال است؛ استفاده از آن به عنوان گیرد. از آنجایی که الکل، قابلنوعی( مورد استفاده قرار میمص

ی مناسب استفاده ی سطوح کوچک را محدود کرده و از آن، فقط در فضاهایی با تهویهضدعفونی کننده

تواند باعث تغییر رنگ، یمدت و مکرر از الکل به عنوان یک ضدعفونی کننده نیز می طوالنینمایید. استفاده

 ها شود. خوردگی الستیک و تاحدی پالستیکشدگی و ترکتورم و بادکردگی، سخت

 

G.2سفیدکننده . 

ی فعال آن، هیپوکلریت سدیم است اجزای سازنده –ی قوی و مؤثر است سفیدکننده، یک ضدعفونی کننده

اما به راحتی توسط مواد آلی، غیرفعال  –ست ها، مؤثر اها و ویروسها، قارچکه در از بین بردن باکتری

دقیقه زمان تماس، عمل ضدعفونی را  60الی  10ی خانگی رقیق شده که در طی شود. سفیدکنندهمی

های تماس، مراجعه نمایید(، با کمترین ها و زماندر ذیل، برای بررسی غلظت G.1دهد )به جدول انجام می

شود. سفیدکننده سطوح در مراکز بهداشتی و درمانی، توصیه می هزینه در دسترس است و برای ضدعفونی

شود کند؛ در زیر نور و گرما تجزیه میهای تنفسی را تحریک میبا این حال، غشاهای مخاطی، پوست و لوله

دهد. بنابراین، سفیدکننده باید با احتیاط مورد استفاده و به راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان می

های مربوط به بهداشت و ایمنی شغلی، وجود داشته ی کافی باید مطابق با دستورالعملگیرد. تهویه قرار



تر(، تر یا ضعیفسازی توصیه شده )قویی نادرست از سفیدکننده، از جمله تخطی از رقیقباشد. استفاده

 هداشتی و درمانی شود.دیدگی کارکنان بتواند اثربخشی آن برای ضدعفونی را کاهش دهد و باعث آسیبمی

 ی رقیق شدهسازی و استفاده از سفیدکنندههایی برای آمادهشیوه

 ی رقیق شده:  به منظور تهیه و استفاده از سفیدکننده

ها نیز برای محافظت بند ضدآب استفاده نمایید؛ عینکهای الستیکی و پیشاز یک ماسک، دستکش -

 .شودچشم در برابر پاشش ترشحات توصیه می

 ی مناسب، مورد استفاده قرار دهید.های سفیدکننده را مخلوط کرده و در مناطقی با تهویهمحلول -

ی هیپوکلریت سدیم شده و آن را ناکارآمد سفیدکننده را با آب سرد مخلوط کنید )آب داغ، باعث تجزیه -

 نماید(.می

% رقیق کنید؛ همانطور 0.05را تا  % هیپوکلریت سدیم، آن5ی حاوی در صورت استفاده از سفیدکننده -

 در ذیل نشان داده شده است. G.1که در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . هیپوکلریت سدیم: غلظت و استفادهG.1جدول 

 شروع انحالل

کلر در  ppm 50000% هیپوکلریت سدیم )5ی خانگی، حاوی های سفیدکنندهاکثر محلول

 دسترس( هستند.

 سازی توصیه شدهرقیق

ی معمول است. برای ضدعفونی سطوح، از %، توصیه5وکلریت سدیم هیپ 1:100سازی رقیق

( استفاده 1:100سازی قسمت آب سرد معمولی )آب شیر( )رقیق 99قسمت سفیدکننده به  1

 کنید.

برای رسیدن به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم نمایید. 

% هیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر 2.5ی حاوی سازی سفیدکنندهبرای مثال، برای آماده

 قسمت آب(. 98قسمت سفیدکننده به  2برای سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

 کلر در دسترس پس از رقیق شدن

، موجب 1:100سازی % هیپوکلریت سدیم، یک رقیق5سازی سفیدکننده حاوی برای آماده

 شود.می ppm 500% یا 0.05ایجاد کلر در دسترس 

سازی های دیگر هیپوکلریت سدیم، در زمان رقیقی حاوی غلظتهای سفیدکنندهمحلول

 کردن، حاوی مقادیر مختلفی از کلر در دسترس هستند.

 های مختلفهای تماس برای استفادهزمان

دقیقه توصیه  10ی پاک کردن سطوح غیرمتخلخل: یک زمان تماس بیش از وسیلهضدعفونی به

 شده است.

 ای توصیه شده است.دقیقه 30ها: یک زمان تماس وری در بخشی غوطهوسیلهعفونی بهضد

وری، از مواد آلی مانند ترشحات، مخاط، استفراغ، توجه! سطوح باید قبل از ضدعفونی یا غوطه

 مدفوع، خون یا مایعات بدن، تمیز شود.

ppmقسمت در میلیون : 

 

 

 

 



 یدکنندهاقدامات احتیاطی برای استفاده از سف

 تواند فلزات را بپوساند و به سطوح رنگ شده، آسیب برساند.سفیدکننده می -

 15ها وارد شد؛ بالفاصله حداقل برای ها خودداری کنید. اگر سفیدکننده به چشماز لمس کردن چشم -

 ها را با آب بشویید و با یک پزشک مشورت کنید.دقیقه، چشم

دهد ی خانگی استفاده نکنید؛ زیرا اثربخشی آن را کاهش مید شویندهاز سفیدکننده به همراه سایر موا -

که سفیدکننده با مواد های شیمیایی خطرناک شود. به عنوان مثال، هنگامیتواند موجب واکنشو می

گیرند، مخلوط شود؛ یک گاز ی اسیدی مانند آنهایی که برای نظافت توالت مورد استفاده قرار میشوینده

تواند منجر به مرگ با مصدومیت شود. در صورت لزوم، ابتدا از مواد شود و این گاز میمیسمی تولید 

 وشو دهید.شوینده استفاده کنید و قبل از استفاده از سفیدکننده برای ضدعفونی، کامالً با آب شست

نتشر ی رقیق نشده )خالص( در هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید، یک گاز سمی مسفیدکننده -

 کند. بنابراین، سفیدکننده را در مکانی خنک و پوشیده و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.می

هایی که شود. برای اطمینان از اثربخشی آن، از سفیدکنندههیپوکلریت سدیم با گذشت زمان، تجزیه می -

 اب نمایید.اند، خریداری کنید و از انباشتن بیش از حد آنها، اجتناخیراً تولید شده

کنید؛ روزانه محلول را به صورت تازه تهیه نمایید. آن را های رقیق شده استفاده میاگر از سفیدکننده -

 سازی، دور بریزید.ساعت پس از آماده 24های بالاستفاده را گذاری نمایید و مخلوطبرچسب زده و تاریخ

ز کنید تا قبل از ضدعفونی با مواد سفیدکننده، کنند. سطوح را تمیمواد آلی، سفیدکننده را غیرفعال می -

 از مواد آلی پاک شوند.

ی رقیق شده را پوشانیده و از آن در برابر نور آفتاب محافظت نمایید و در صورت امکان، در سفیدکننده -

 ی تیره و کدر و دور از دسترس کودکان قرار دهید.یک محفظه

 

 

 

 

 



ری و جهش ناگهانی آن: نیازهای . ظرفیت در دوران پیک بیماHپیوست 

های گیریحین همه تجهیزات محافظت شخصی در مراکز بهداشتی درمانی در

 های جهانیگیریمعمولی و همه

گیری معمولی یا برای همه PPEسازی هایی که مایل به ذخیرهی دستورالعمل برای بیمارستانتهیه

ن پیوست، یک رویکرد گام به گام برای برآورد ایهستند، کاری بس دشوار است.  ARIگیری جهانی همه

دهد. برخی از این مراحل کلیدی عبارتند برای مراکز بهداشتی و درمانی را ارائه می PPEنیازهای اضافی 

 از:

 تعریف مفروضات -

 ایجاد برآوردها -

ندگاری، انقضا سازی مجدد و پایش ماریزی شده، ذخیرهبرای رفع نیازهای برنامه تعریف یک راهبرد خرید -

 و کاربرد.

مند در مورد استفاده از منابع و همچنین پیامدهای اقتصادی )به عنوان مثال، اخیراً یک بررسی نظام

های فیزیکی )به عنوان مثال، ماسک، گان و های کل هزینه و هزینه به فایده( مرتبط با محافظنسبت

(. محققان به 207بررسی قرار گرفته است )های تنفسی، مورد به منظور قطع یا کاهش ویروس دستکش(

های : در حالی که استفاده از مداخالت پزشکی برای قطع یا کاهش شیوع ویروساند کهاین نتیجه رسیده

ها PPEرسد که یابد؛ به نظر میهای جهانی افزایش میگیریهای معمولی و همهگیریتنفسی در طی همه

های مرتبط با ی اقتصادی جایگزین برای کاهش دردسر بیماریگزینه تر،های نسبتاً پایینبه دلیل هزینه

یابد. ومیر باالست؛ مزایای اقتصادی افزایش میهای تنفسی هستند. وقتی میزان سرایت و نرخ مرگویروس

 ها، پایین بود.با این حال، مطالعات کمی برای بررسی در این مورد در دسترس بوده و کیفیت کلی داده

ی، اههای محلی و منطقبهداشتی و درمانی، باید از مفروضات ملی تبعیت کند و با سیاستهر مرکز 

 سازگار شود.

، اثر مورد انتظار یک PPEمفروضاتی که باید مورد توجه قرار گیرند شامل موارد مربوط به استفاده از 

کی و بستری شده در گیری )به عنوان مثال، نسبت جمعیت مبتال به بیماری، خواستار مراقبت پزشهمه

درمانی و  ی )به عنوان مثال، فراوانی تماس بین کارکنان مرکز بهداشتی، ساختار خدمات درمانبیمارستان(

پیوست، ی این باشد. بقیهگیری میهمه و مدت زمان IPCی بیماران(، اقدامات احتیاطی توصیه شده



ی مفروضات توانند از آنها برای تهیهدرمانی میدهد که مراکز بهداشتی و مالحظاتی را مورد بررسی قرار می

 ، استفاده کنند.دوران پیک بیماری و جهش ناگهانی آنبرای  PPEمربوط به تأمین 

 

 های پزشکیماسک

های پزشکی، در بین موارد استفاده و همچنین هر زمان که خیس، خراب و یا به وضوح آلوده شوند؛ ماسک

ی تعریق، ها به وسیلهیش دما و رطوبت هوا، فرض بر این است که ماسکباید تعویض شوند. در شرایط افزا

شرح داده شده است(. پوشیدن  Aهای جراحی در پیوست شوند )استانداردهای ماسکتر خیس میسریع

PPEشود.های دیگر مانند گان و دستکش، موجب افزایش تعریق می 

 

   N95ماسک 

د؛ وجود ندارد. ماندها، تا چه مدت مؤثر باقی میخصوص ریزگرم N95طالعاتی در مورد اینکه ماسک هیچ ا

تواند به طور مکرر توسط بارمصرف هستند ولی در هنگام مواجهه با بیماران سل، می، یکN95های ماسک

د؛ زیرا ثابت نشده است که بیماری نی مجدد قرار گیرهمان کارکنان مرکز بهداشتی و درمانی مورد استفاده

، هیچ نگرانی در سرایت سل ایجاد N95کند و آلودگی ماسک ماس، سرایت پیدا میسل از طریق ت

شود؛ بنابراین، آنها باید در می N95ماسک رطوبت، آلودگی و فشار، باعث کاهش اثربخشی نماید. نمی

ود، شمکانی خشک و تمیز نگهداری شوند. هنگامی که از آنها در مراقبت از بیماران مبتال به سل استفاده می

دیده نباشند و یا تنفس با آنها دشوار نباشد تا زمانی که خیس، کثیف و یا آسیب N95ماسک توان از می

با به دام افتادن ذرات  شده باشد(؛ استفاده کرد.نی ذرات گیر کرده، مسدود )یعنی وقتی که فیلتر به وسیله

زای اما از آنجایی که بسیاری از عوامل بیماری یابد.بیشتر در فیلتر؛ در واقع اثربخشی پاالیش، بیشتر نمود می

ARI  ،به عنوان مثال(SARSمی، آنفلوانزای مرغی و یا آنفلوانزای همه )توانند از طریق تماس و نیز گیر

تواند در سرایت بیماری نقش داشته آلوده، می N95ماسک ذرات تنفسی ریز معلق در هوا، سرایت یابند؛ 

نگرانی نمایند؛ ی احتمالی استفاده میمراکز بهداشتی و درمانی از تجهیزات آلوده هنگامی که کارکنانباشد. 

و سایر تجهیزات مرتبط با آلودگی سطوح و خطرات احتمالی آلوده  N95در مورد استفاده مجدد از ماسک 

کردن و بیمار کردن خود، ممکن است رخ دهد. آموزش کارکنان در مورد چگونگی دورانداختن ایمن، 

 ی احتمالی، ضروری است.ی مجدد از تجهیزات آلودهیره و نگهداری و استفادهذخ



وجود  ARIهنگام مراقبت از بیماران  N95ی مجدد از ماسک ای در مورد استفادهدر این زمان، هیچ توصیه

 ، باید بعد از هر بار استفاده در این شرایط، دور انداخته شوند.N95پزشکی و ماسک  ندارد و ماسک

 های بهداشتی و درمانی به اتاق یا مکان قرنطینهرود کارکنان مراقبتو

 ؛ عبارتند از:باید در نظر گرفته شوند PPEی سایر مواردی که هنگام ایجاد مفروضات درباره

 های بهداشتی به اتاق یا مکان قرنطینه وارد شوند.رود کارکنان مراقبت* تعداد دفعاتی که انتظار می

 گیرد.ی مجدد قرار میتوسط یک نفر مورد استفاده PPEفت، هر * آیا در هر شی

 * چه تعدادی از کارکنان مختلف وارد اتاق یا مکان قرنطینه خواهند شد.

های بهداشتی گذارد. تعداد کارکنان مراقبتتأثیر می PPEاین عوامل به طور مستقیم بر میزان استفاده از 

شوند؛ شوند و تعداد دفعاتی که هر یک از کارکنان، از اتاق خارج مییمختلف که وارد اتاق یا مکان قرنطینه م

های به حداقل رساندن تعداد کارکنان مختلف که وارد مکان قرنطینه باید به کمترین حد الزم برسد. راه

 شوند، عبارتند از:می

ینکه مانع کیفیت * اطمینان حاصل کردن از انجام وظایف توسط تعداد معدودی از کارکنان ممکن، بدون ا

 های بهداشتی شود.مراقبت

های ی بیمار در اتاق و کارکنان مراقبتی ارتباطی )مانند یک تلفن( بین بیمار و خانواده* داشتن یک وسیله

 بهداشتی در خارج از اتاق.

و محافظ چشم را کاهش دهد؛  N95ماسک یا معمولی و  تواند نیاز به ماسکبندی بیماران نیز میگروه

داشته  PPEزیرا ممکن است به چندین بیمار در یک اتاق یا مکان، بدون اینکه کارکنان نیاز به تعویض 

ی مراقبت و رسیدگی شامل دستکش و گان، حتی در صورت ارائه PPEباشند؛ رسیدگی شود. سایر موارد 

که از بیماران مبتال به به یک گروه از بیماران در یک اتاق یا مکان قرنطینه، باید تعویض شوند. کارکنانی 

ARI جداکردن "کنند، همچنین نیاز به مراقبت میPPE دارند؛ زیرا استفاده از   "از خودPPE گرم و ،

 شود. IPCدر تخطی و نقص در باعث خسته کننده است و ممکن است که ناخواسته 

 مورد نیاز، PPEورد مقادیر ی این عوامل، باید در هر مدل ریاضیاتی مورد استفاده برای برآمفروضات درباره

 جمله:ایجاد شود؛ از

 تعداد در روز Xدر روز؛ به طور متوسط  ARIگیری جهانی گیری معمولی و همه* تعداد مبتالیان به همه



شوند و در هر شیفت وارد می های بهداشتی به اتاق یا مکان قرنطینه* تعداد دفعاتی که کارکنان مراقبت

 مدت زمان هر شیفت.

گیری جهانی، تماس گیری معمولی و همهاد کارکنان مختلف که روزانه با بیماران مبتال به همه* تعد

 د.نمستقیم دار

 توصیه شده IPC* اقدامات احتیاطی 

 گیری جهانیگیری معمولی و همهمدت زمان موج همه* 

ه در یک محل در مقابل بیمار در هر گرو Xبندی شده )به عنوان مثال، ی بیماران گروه* تعداد برآورد شده

X های انفرادی(بیمار در اتاق 

ها و محافظ ای، عینکهای پارچه)به عنوان مثال، گان PPEی مجدد از تجهیزات * تعداد دفعات استفاده

زیرا از همان تجهیزات در  ؛بندی بیمار، ممکن است به ماسک کمتری نیاز باشدهای گروهصورت(. در اتاق

 شود )همانطور که در باال ذکر شد(. می ماران متعدد، استفادهمراقبت ار بی هنگام

 شود.کنندگان ارائه میهای پزشکی، برای بیماران و مالقات* آیا ماسک

گیری، ی ملی آمادگی برای همهای از برنامهاند )نمونهریزی را توسعه دادهچندین کشور، مفروضات برنامه

do/healthtopics/communicable-we-http://www.euro.who.int/en/what-در   

plans-work/national-diseases/influenza/country )قابل دسترس است 
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 هیزات تنفسی. نظافت و ضدعفونی تجIپیوست 

تجهیزات مورد استفاده برای تنفس درمانی )به عنوان مثال، مواردی که با غشاهای مخاطی در تماس 

شوند؛ چنین مواردی باید تمیز شوند و حداقل ضدعفونی سطح باال حیاتی در نظر گرفته میهستند(، نیمه

باالی تجهیزات تنفسی، بعد از  (. ضدعفونی سطح225ی بین بیماران دریافت کنند )را در صورت استفاده

های فیزیکی، مطابق های شیمیایی یا روشکشگیرد و به طور معمول توسط میکروبتمیز کردن صورت می

 (.253شود )ی زیر انجام میبا موارد ذکر شده

 های شیمیاییکشمیکروب

 (:225های شیمیایی مورد استفاده برای ضدعفونی، شامل )کشمیکروب

 (%2ی گلوتارآلدئید )هایی بر پایهیبندترکیب -

 %(6پراکسید هیدروژن تثبیت شده ) -

 ی هاگ است(.%؛ کشنده1پراستیک اسید )دارای غلظت متغیر، ولی کمتر مساوی  -

 (1:50 سازیرقیق –کلر در دسترس  ppm 1000%، رقیق شده به 5.25هیپوکلریت سدیم ) -

یت خاص، باید براساس جسمی که ضدعفونی شده؛ کش شیمیایی برای یک وضعترین میکروبمناسب

های ی خدمات؛ قابلیتی در نظر گرفته شده؛ سطح مورد نیاز ضدعفونی؛ گسترهترکیب آن و استفاده

 فیزیکی؛ منابع و نیروی انسانی موجود؛ انتخاب شود.

 های فیزیکیروش

کردن( و بخار )به عنوان توریزههای فیزیکی برای ضدعفونی سطح باال شامل ضدعفونی با آب داغ )پاسروش

کردن، یک جایگزین غیرسمی و مقرون به صرفه برای باشد. پاستوریزهمثال، اتوکالو در دمای پایین( می

دقیقه و با  30های شیمیایی است. تجهیزات باید برای حداقل کشضدعفونی سطح باال به کمک میکروب

زند(، در آب ی که به طور معمول به پالستیک آسیب میگراد )کمتر از دمایی سانتیدرجه 70دمای حدود 

ی تجاری انجام شود کنندهتواند با استفاده از یک شوینده یا پاستوریزهکردن میور شوند. پاستوریزهغوطه

کننده با هوای گرم، ی خشککردن، تجهیزات خیس شده معموالً در یک قفسه(. بعد از پاستوریزه254)

شوند. گندزدایی با بخار، روشی ارزان و مؤثر برای گندزدایی یا ضدعفونی سطح ک میقبل از نگهداری، خش

های هایی با نقاط ذوب پایین، پودرها یا روغنباالست. با این حال، گندزدایی با بخار برای فرآوری پالستیک

 آب، مناسب نیست.بی



I.1مراحل نظافت و ضدعفونی قطعات پالستیکی تجهیزات تنفسی . 

PPE  در هنگام نظافت و یا عملیات تجهیزات و ابزارها برای محافظت در برابر ترشح، پاشش یا ذرات ریز

 معلق در هوا، مورد نیاز است.

 . تجهیزات را با صابون )به عنوان مثال، مایع ظرفشویی صابونی( و آب تمیز بشویید.1

 . تجهیزات را به طور کامل با آب تمیز، آبکشی نمایید.2

 زای باقیمانده، ضدعفونی نمایید.ت را به منظور غیرفعال کردن هریک از عوامل بیماری. تجهیزا3

های مختلفی برای ضدعفونی کردن تجهیزات وجود دارد و از محصوالت موجود در مراکز بهداشتی روش

 های ایمن ضدعفونی شامل موارد زیر است:درمانی باید استفاده شود. روش

ی درجه 80ی حرارت باال )به عنوان مثال، توانند درجهم در برابر حرارت که می* گرما برای تجهیزات مقاو

کننده، ی ضدعفونیتوانند با استفاده از یک شویندهگراد( را تحمل کنند. چنین تجهیزاتی میسانتی

 ضدعفونی شوند.

پیشرفته یا کننده در دسترس نیست؛ از یک ماشین ظرفشویی * اگر یک دستگاه شوینده یا پاستوریزه

 گراد برسد، استفاده نمایید.ی سانتیدرجه 70تواند به که می "فونیعضد"تجاری با قابلیت 

گراد را تحمل نکنند و برای تجهیزاتی که ی سانتیدرجه 80* برای تجهیزات پالستیکی که ممکن است 

شده در باال )دستگاه  ممکن است در اثر جوشانیدن، آسیب ببینند و یا در صورت عدم وجود تجهیزات ذکر

ی شیمیایی استفاده نمایید )به عنوان مثال، محلول کنندهکننده(؛ از ضدعفونیشوینده یا پاستوریزه

 ور نمایید(.دقیقه غوطه 30آمده است، به مدت  Gرا همانطور که در پیوست  1:100هیپوکلریت سدیم 

را با آب گندزدایی شده یا آب تمیز )به  ی شیمیایی، تجهیزاتکننده. در صورت استفاده از ضدعفونی4

دقیقه و خنک شده(، آبکشی نمایید. آب گندزدایی شده، برای  5عنوان مثال، آب جوشانده شده به مدت 

ی مجدد به ی شیمیایی باقیمانده از دستگاه تنفسی که برای استفادهکنندهآبکشی مواد مایع ضدعفونی

دارد؛ زیرا آب معمولی شیر یا آب مقطر، ممکن است دارای  اند، ارجحیتصورت شیمیایی ضدعفونی شده

پهلو شود. با این حال، هنگامی توانند باعث ایجاد سینهای باشند که میها و جانداران زندهمیکروارگانیسم

پذیر نباشد؛ در عوض، با آب معمولی شیر یا آب تصفیه شده )یعنی که آبکشی با آب گندزدایی شده، امکان

وشو با الکل و میکرویی عبور داده شده است(، ابکشی نمایید و به دنبال آن، شست 0.2فیلتر  آبی که از

 شود.خشک کردن با جریان هوا، انجام می



 . تجهیزات را خشک نمایید.5

* تجهیزات فیزیکی )به عنوان مثال، یک دستگاه شوینده، پاستوریزه کننده یا اتوکالو(، اغلب دارای یک 

 ه در داخل دستگاه هستند.ویژگی خشک کنند

ی تمیز، کامالً خشک پارچه های شیمیایی، اجازه دهید که قطعات تجهیزات با یک حوله یا* برای روش

 شوند.

 بندی نمایید.هایی خشک، بسته. تجهیزات انبارکردنی را در قالب بسته6

نمایید )در صورت استفاده خالصه: با صابون و آب تمیز بشویید؛ آبکشی نمایید؛ ضدعفونی کنید؛ آبکشی 

 های شیمیایی برای ضدعفونی(؛ خشک کرده و به انبار منتقل کنید.از روش

 

I.2نظافت و ضدعفونی دستگاه مکانیکی مخصوص تنفس مصنوعی . 

ها و کل قسمت بیرونی به منظور نظافت و ضدعفونی کردن یک دستگاه تنفس مصنوعی مکانیکی، کنترل

 500% یا 0.05ی سازگار )به عنوان مثال، هیپوکلریت سدیم ضدعفونی کنندهی تجهیزات را با یک ماده

ppm .برای سطوح غیرفلزی(، پاک نمایید 

ها را ضدعفونی نمایید و اطمینان حاصل ، لولهppm 1000% یا 0.1با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم 

 در باال، مراجعه نمایید(. I1ه بخش ها، باز شده است و انسدادی ندارد )بی لولهکنید که کل دیواره

های تنفسی و فشار در داخل دستگاه تنفسی که بین بیماران مشترک الزم نیست که به طور مرتب، لوله

 ها با بیمار یا ترشحات تنفسی بیمار، تماسی ندارند.است را تمیز نمایید؛ زیرا این لوله

ای برای ی بازدم، دارای دریچههستند )انتهای لولههای جانبی بازدم، قابل جابجا شدن معموالً، کل لوله

گیری جریان یا یک بخش آبگیر و یا هر کنترل فرار گاز از مدار است و نیز ممکن است دارای دستگاه اندازه

دو باشد(. این لوله، باید ابتدا جدا شده و با مواد شوینده تمیز شود و سپس ضدعفونی یا گندزدایی سطح 

اعمال شود. ضدعفونی سطح باال، حداقل اقدام احتیاطی الزم برای این تجهیزات است؛ اما باال، بر روی آن 

های مرکز بهداشتی و درمانی )به عنوان مثال، بخار(، های گندزدایی و رویهبه دلیل عملی بودن برخی روش

 توانند در صورت طراحی مناسب، در معرض گندزدایی قرار بگیرند.این تجهیزات می

شود؛ استفاده می ARIکه از دستگاه تنفس مصنوعی مکانیکی برای مراقبت از بیمار مبتال به هنگامی 

 شود.های بازدم، توصیه میی فیلترهای باکتریایی و ویروسی بر روی شیرفلکهتعبیه



 ی بهداشتی درمانی. پیشگیری و کنترل عفونت در سراسر زنجیرهJپیوست 

ای دارند، هایی که نیاز به توجه ویژهی بهداشتی درمانی، یکسان است. حوزهدر سراسر زنجیره IPCاصول 

های اورژانسی و سرپایی، مراقبت دقیق در بخش اطفال و مراقبت خانگی برای بیماران مبتال مانند مراقبت

 اند.، در این بخش مورد بحث قرار گرفتهARIبه 

 

J.1های اورژانسی و سرپایی. مراقبت 

 اندرا گزارش نکرده ARIکشورهایی که هیچ موردی از ابتال به اقدامات در 

 ، گزارش نشده است؛ اقدامات ذیل باید اجرایی شوند:ARIدر کشورهایی که هیچ موردی از ابتال به 

زنگ باشند و در صورت ابتال به بیماری حاد بهای در همه جا اطالع رسانی نمایید که افراد گوشبه گونه -

مراتب را در اسرع وقت به کارکنان مراکز بهداشتی درمانی اطالع دهند و اصول بهداشت  دار،تنفسی تب

 (.255تنفسی را به کار ببندند )

 دار را تا حد امکان، شناسایی نمایید.بیماران مبتال به بیماری حاد تنفسی تب -

دار، در حاد تنفسی تب ی بیماران مبتال به بیماریی مشخصی را به منظور قرنطینههای جداگانهمکان -

 متری نسبت به هم قرار دهید. 1ی های انتظار، حتی المقدور بیماران را در فاصلهنظر بگیرید و در مکان

ی های انتظار، فراهم کرده تا بیماران در هنگام سرفه یا عطسههای کاغذی را برای مکاندستمال و حوله -

ار ترشحات تنفسی خود را بگیرند. مخازنی را برای دفع احتمالی، از آنها استفاده کرده و جلوی انتش

های مصرف شده، تعبیه نمایید )در صورت امکان، این مخازن باید از نوع مخازن بدون لمس )سطل دستمال

 ی پدالی( باشند(.زباله

بی( های پزشکی )طدار تا زمانی که از ماسکدر صورت امکان، به افراد مبتال به بیماری حاد تنفسی تب -

 ی ورود ندهید.اند، اجازهاستفاده نکرده

سایرین را به رعایت اصول بهداشت دست پس از تماس با ترشحات تنفسی شخص بیمار، ترغیب نمایید  -

های روشویی با امکاناتی مانند آب، صابون، و در اسرع وقت، ملزومات بهداشت دست )به عنوان مثال، سینک

 های انتظار تعبیه نماید.مخصوص ضدعفونی کردن دست( را در مکان بارمصرف و مواد الکلیی یکحوله



شوند، سطوح محیطی را در هایی که چرک و کثیفی به راحتی مشاهده میحداقل یک بار در روز و زمان -

 های مراقبت از بیماران، نظافت نمایید.های انتظار و محلمکان

ار که بین بیماران، مشترک است، به طور مناسب اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات مراقبت از بیم -

 اند.نظافت و ضدعفونی شده

دار، از ی خدمات مراقبتی و ارتباط نزدیک با بیماران مبتال به بیماری حاد تنفسی تبدر صورت ارائه -

 ای استفاده کنید.اقدامات احتیاطی استاندارد و اقدامات احتیاطی ترشحات قطره

ی مناسب است و ذرات ریز معلق در هوا که باعث که اتاق قرنطینه، دارای تهویهاطمینان حاصل کنید  -

می شوند، در اتاق قرنطینه وجود ندارند و مطمئن شوید که کارکنان مراکز  ARIافزایش خطر انتقال 

 (.2.4، بخش 2کنند )فصل مناسب استفاده می PPEبهداشتی درمانی از 

ثابت شده یا مشکوک به آن است، به یک مرکز دیگر ارجاع داده شده  ARIاگر یک فردی که ابتالیش به   -

 است؛ اقدامات احتیاطی الزم را به کارکنان پذیرش بیمار، ابالغ نمایید.

 اندرا گزارش کرده ARIاقدامات اضافی برای کشورهایی که مواردی از ابتال به 

 امات ذیل باید اجرایی شوند:، گزارش شده است؛ اقدARIدر کشورهایی که مواردی از ابتال به 

ها، ها، راهبردهایی را برای محدود کردن مراجعات غیرضروری بیماران ناخوش به مطبگیریدر طی همه -

بندی بیماران مبتال اعمال کنید. به عنوان مثال، بیماران را به اماکن در نظر گرفته شده برای ارزیابی و رده

های پزشکی در و به منظور تعیین اینکه کدام یک از بیماران به ارزیابیگیر، ارجاع دهید به آنفلوانزای همه

 بندی پیش بیمارستانی استفاده نمایید.محل، نیاز دارند و کدام یک نیازی ندارند، از رده

ها یا عالئم(، به جامعه آموزش دهید و از آنها )به عنوان مثال، نشانه ARIهای ابتال به در مورد سرنخ -

 ه برای ارزیابی و خوداظهاری، سریعاً به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند.بخواهید ک

 بندی درمانی، وضع نمایید.، معیارهایی را برای ردهARIبه منظور شناسایی سریع افراد مبتال به بیماری  -

ان ، ارتباط دارند؛ اطمینان حاصل کنید که کارکنARIاگر کارکنان با افراد مشکوک به بیماری  -

 (.2.1، جدول 2کنند )فصل مناسب استفاده می PPEهای بهداشتی درمانی، تا حد امکان از مجموعه

های سرپایی را ترک کرده، پس از اینکه افراد بیمار یا مشکوک به بیماری، شناسایی شدند؛ محل مراقبت -

کرده و هرگونه تجهیزات  سطوح اتاق معاینه یا مناطق دیگری که بیماران در آنجا حضور داشتند را نظافت

 اند را تمیز و ضدعفونی نمایید.مراقبت از بیمار که توسط بیماران استفاده شده



J.2مراقبت دقیق در بخش اطفال . 

 ای هستند، اجرایی نمایید:را برای بیماران خردسال که نیازمند توجه ویژه IPCاقدامات 

(. 256، 56ها، ضروری است )بستری در بیمارستان حضور اعضای خانواده برای حمایت عاطفی از کودکان -

ی همراهی کردن او را داشته باشند، باید حق کودک در اینکه والدین، خویشاوند یا قیّم قانونی، اجازه

 (.257تضمین شود )

توانند در کمک به مراقبت از کودکان بستری شده، نقش مهمی را ایفا نمایند؛ به ویژه اعضای خانواده می -

 های بهداشتی درمانی وجود داشته باشد.کمبود نیروی انسانی در مجموعه اگر

شوند؛ این ممکن است بر مدت زمان مبتال می ARIکودکان به احتمال زیاد، بیش از بزرگساالن به  -

 (.105تأثیر بگذارد ) IPCاقدامات احتیاطی 

 رعایت نمایند. بیماران خردسال ممکن است قادر نباشند که اصول بهداشت تنفسی را -

تر هستند و نیاز به اقدامات احتیاطی اضافی دارند؛ به زا در بین کودکان، شایعبرخی از عوامل بیماری -

ای عنوان مثال، اقدامات احتیاطی تماسی برای ویروس سین سیشیال تنفسی )ویروس پیوسته یاخته

ای برای آدنوویروس سی و ترشحات قطرهتنفسی( یا ویروس پارا آنفلوانزا و همچنین اقدامات احتیاطی تما

 (.244یا متاپنوموویروس )

آلوده کردن محیط )بی اختیاری در ادرار و مدفوع( توسط کودکان، ممکن است بسیار چشمگیرتر از  -

 داشتن ادرار و مدفوع خود هستند، باشد. بیماران بزرگسال یا بیمارانی که قادر به نگه

ودکان مختلف را نظافت و ضدعفونی نمایید و در هنگام تجمع بیماران در های مشترک بین کبازیاسباب -

-258بندی، تبعیت کنید( )اتاق بازی کودکان، اقدامات احتیاطی را اعمال نمایید )از همان اصول گروه

261 .) 

 

J.3مراقبت خانگی برای بیماران مبتال به عفونت حاد تنفسی . 

ی خدمات مراقبت ویژه یا گیر، ارائهمانند یک بیماری همه های اضطراری بهداشت عمومی،در موقعیت

پذیر نباشد. همچنین، مراکز مراقبت سرپایی برای تمامی کسانی که به آنها نیاز دارند، ممکن است امکان

های بهداشتی را تأمین کنند و فقط مراقبت سرپایی ممکن است قادر نباشند تقاضا برای خدمات مراقبت

، ARI(. در این شرایط، بیماران مبتال به 262ه مراقبت از بیماران شدیداً بدحال باشند )ممکن است قادر ب



های خانگی هم امکان ممکن است نیاز به مراقبت در خانه داشته باشند و باید توجه شود که در تماس

 (.264و  263سرایت وجود دارد )

 پیشگیری و کنترل عفونت برای محیط خانه

ARIراحتی در بین اهل خانه، انتشار یابند. هر کسی که قبالً آلوده نشده است، در صورت  ها می توانند به

، در معرض خطر بیماری واگیردار قرار دارد. بنابراین، اعضای خانواده باید ARIتماس با بیمار مبتال به 

 های ذیل را رعایت نمایند:توصیه

تب، سرفه، گلودرد و مشکل تنفسی شود؛ کل  از جمله ARIاگر یک عضو خانواده، دچار عالئم بیماری  -

 های بهداشت عمومی تبعیت کنند.اعضای خانواده باید از توصیه

پذیر نیست، تا حد تماس با فرد بیمار را تا حد ممکن محدود کنید. در اتاق دیگری بمانید یا اگر امکان -

 ممکن دور از شخص بیمار بمانید )مثالً در یک تخت جداگانه بخوابید(.

اطمینان حاصل کنید که فضاهای مشترک )به عنوان مثال، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و حمام(،  -

 ها را باز نگه دارید(.ی مناسبی دارند )به عنوان مثال، پنجرهتهویه

اگر مراقبت از بیمار، مستلزم تماس نزدیک با بیمار است؛ مطمئن شوید که فرد بیمار، دهان یا بینی خود  -

ای و یا یک ماسک، اگر در ت یا سایر اشیاء )به عنوان مثال، دستمال کاغذی، دستمال پارچهرا با دس

 دسترس باشد( پوشانیده است.

اشیای استفاده شده برای پوشانیدن دهان یا بینی و یا تمیز کردن دهان یا بینی را به طور مناسب، دور  -

 بیاندازید.

ار و...( خودداری کنید. در صورت تماس با آنها، بالفاصله اصول از تماس مستقیم با مایعات بدن )خون، ادر -

 بهداشت دست را رعایت نمایید.

اصول بهداشت دست را رعایت نمایید؛ چه از طریق شستن با آب و صابون و یا استفاده از مواد الکلی  -

ی ستفادهی ضدعفونی کردن دست با الکل برای امخصوص ضدعفونی کردن دست. قبل از عمل به توصیه

 های مربوط به ایمنی را در نظر بگیرید )به عنوان مثال، احتراق تصادفی و خطر آتش سوزی(.خانگی، نگرانی

اطمینان حاصل کنید که کسانی که احتمال خطر ابتال به بیماری به شکل شدید آن را دارند، از شخص  -

اشند. در مورد آنفلوانزای فصلی، افراد در بیمار مراقبت نکنند و یا ارتباط نزدیکی با شخص بیمار نداشته ب

های قلبی، ریوی یا کلیوی، دیابت، سرکوب سیستم معرض خطر شدید عبارتند از: مبتالیان به بیماری



های داسی شکل(، مادران ایمنی، بیماری خونی )به عنوان مثال، کم خونی داسی شکل یا کم خونی سلول

 ل.سا 2سال و زیر  65باردار و سنین باالی 

از انواع دیگر مواجه شدن با شخص بیمار یا موارد آلوده، شدیداً دوری نمایید؛ به عنوان مثال، از به اشتراک  -

 گذاشتن مسواک، سیگار، ظروف غذاخوری، نوشیدنی، دستمال، حوله، ملحفه و روبالشی خودداری کنید.

کنند؛ رنج می برد، مراقبت می ARIی اطمینان حاصل کنید که افرادی که از یک عضو خانواده که از بیمار -

ی خانگی های قرنطینهارتباط خود را با یکدیگر محدود کرده و از راهکارهای ملی یا محلی در مورد توصیه

کنندگان در صورت تماس با شخص بیمار برای مصون ماندن از کنند. در صورت امکان، مراقبتپیروی می

ا بهترین محافظ در دسترس استفاده نمایند و اصول بهداشت ترشحات تنفسی، باید از ماسک پزشکی و ی

 (.265دست را نیز انجام دهند )

 ، منجر به بیماری شود؛ انجام اقدامات ذیل ضروری است:ARIاگر تماس بیمار مبتال به 

هایی ی ارزیابی و تشخیص بیماری و همینطور دستورالعملدر مورد مراکز بهداشتی درمانی ارائه دهنده -

شوند، چه موقع باید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه های بهداشتی در کجا انجام میر مورد اینکه مراقبتد

 که باید رعایت شود، کسب اطالع نمایید. IPCکنید و اقدامات احتیاطی 

ی لهحتی المقدور از حمل و نقل عمومی اجتناب کنید؛ با امبوالنس تماس بگیرید و یا فرد بیمار را با وسی -

 ها را باز بگذارید.ی خود جابجا کنید. در هنگام انتقال بیمار با خودوری شخصی، پنجرهنقلیه

 همیشه اصول بهداشت تنفسی را رعایت کنید. -

ی بهداشتی چه در زمانی که در حال انتقال بیمار به مرکز درمانی هستید و چه در زمانی که در مجموعه -

 متر فاصله(. 1ن دور از دیگران بایستید یا بنشینید )حداقل درمانی حضور دارید، تا حد ممک

 در اولین فرصت مناسب )دسترسی به آب و صابون و...(، اصول بهداشت دست را رعایت کنید. -

 


