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 ردیف چک لیست بازدید از بخش ها 1 2 3 4 5 درصد

 1 بهداشت دست مسئول بخش یا واحد مربوطه از نتایج شستشوی دست اطالع و آگاهی دارد      

 2 آیا مکان مناسب جهت شستشوی دست در بخش به تعداد کافی وجود دارد      

و اسکراب در بخش وجود دارد و پرسنل از لیست اقدامات تهاجمی و نیمه تهاجمی جهت بهداشت دست       

 آن آگاهی دارند

3 

 4 آیا دیسپنسر به تعداد کافی به ازای هر دو تخت یک دیسپنسر در بخش وجود دارند      

 5 آیا محلول هندراب در محل مناسب در دسترس می باشد      

 6 نصب است آیا راهنمای شستن بهداشت دستها در بخش موجود و بر روی دیوار      

 7 آیا محلول هندر آب در محل مناسب در دسترس است      

 8 آیا راهنمای شستن بهداشتی دستها در بخش موجود و بر روی دیوار نصب است      

ثانیه را  ۲۰تا  ۳۰اطالع دارند و مدت  Whoآیا پرسنل از نحوه شستشوی دست بر اساس دستورالعمل      

 رعایت می نمایند

9 

قبل از تماس با بیمار بعد از تماس با بیمار  )شودآیا پنج موقعیت شستشوی دست توسط پرسنل رعایت می      

 قبل از انجام اقدامات آستیک بعد از انجام اقدامات آستیک بعد از تماس با محیط اطراف بیمار

10 

و اقدامات تهاجمی انجام می شودآیا اسکراب دست با محلول های ضدعفونی کننده قبل از عمل جراحی و       

 سینک مربوطه جدا می باشد 

11 

آیا پرسنل از مراحل شستشوی دست اطالعات دارند و می توانند به صورت عملی انجام دهند و مدت زمان       

 ثانیه را رعایت می کنند  ۴۰تا  ۶۰

12 

هنگامی که آلودگی قابل رویت در دست آیا ظرف مایع شستشو و روشویی در هر اتاق موجود است پرسنل       

 وجود دارند خون یا ترشحات دستها را با آب و صابون می شویند
13 

پرسنل هنگامیکه آلودگی قابل رویت در دست وجود دارد)خون.ترشحات عفونی...( دستها را با آب و صابون       

 می شویند 
14 

میلیمتر عدم زدن الک عدم استفاده از ناخن  ۶از  آیا بهداشت فردی پرسنل کوتاه بودن ناخن کمتر      

 مصنوعی و زیورآالت و کوتاه بودن مو در آقایان تمیز بودن لباس فرم

15 

آموزش داده شده و  توسط رابط آموزش بخش و سرپرستار   به پرسنل در رابطه با شستشوی دست      

 مستندات موجود است

16 

 17 مربوطه به شستشوی دست آگاهی دارند و در بخش موجود است های اجراییآیا پرسنل از روش      
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 18 پرسنل قبل و بعد از پوشیدن دستکش استریل دستهای خود را با محلول یا بایه الکلی ضدعفونی می کنند      

 19 آیا صابون مایع با کیفیت و کمیت مطلوب موجود است      

 20 مایع استکلیه دستشویی های بخش دارای صابون       

 منظم تمیز و ضدعفونی می شوندطبق  برنامه  جاصابونی برنامه ای       

 

21 

 22 دستمال کاغذی جهت خشک کردن دست در کنار محل شستشوی) سینک( موجود است       

 23 و مایع یک رنگ است  می شود پر سپس و خشک و بعد ابتدا شسته ی شود جاصابونی قبل از پر شدن      

 24 شوندای شستشو و ضدعفونی میهای بخش به صورت دورهسینک ها و دستشویی      

 25  سطل زباله به تفکیک زباله های عفونی و غیرعفونی است      

 شوندخالی می،در هر بخش و بعد از هر بار پر شدن  های هر سطل کیسه زباله       

 

26 

 27 سطل زباله به صورت هفتگی در صورت نیاز شسته می شوند       

 28 استداخل سطلهای زباله  کیسه های زباله به تفکیک رنگ نوع زباله ها       

 29 سطل زباله پدالی و درب دار و قابل شستشو می باشد      

 30 جهت انواع زباله ها کافی است سطل زباله تعداد      

 31 ها را رعایت می شود نکات ایمنی در هنگام دفع زباله      

 32 شوندزباله های عفونی به موقع از بخش خارج می      

 33 باکس به تعداد کافی و محل مناسب قرار دارد سفتی       

باکس نام بخش و داشتن تاریخ و نبودن اشیا غیر تیز و برنده و دفع بعد از یک سفتی اصول جمع آوری.      

 شودمیرعایت  روز از زمان استفاده  ۵سوم پر شدن و 

34 

 35 مربوطه موجود است  آموزش در خصوص تفکیک زباله انجام شده و مستندات       

 36  موجود است های مربوط به تفکیک زباله آگاهی دارند و در بخش پرسنل از دستورالعمل      

 37 کلیه توالت ها و حمام نظافت و ضدعفونی شده اند      

 38 ها درپوش دار می باشدبراه آ      
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 39 و آویزان می باشند وجود دارد podpanدر توالت ها محل مناسب برای نصب      

 40 هابه طور دوره ای ضدعفونی می شوند یمحل شستشوی ت      

 41 وجود دارند و پرسنل از نحوه استفاده آنها اطالع دارند در بخش ها  یا انواع ت      

 42 است  تن شور خانه دارای نورگیر و تهویه مناسب      

 43 شوندها بعد از شسته شدن به طور آویزان و خشک نگه داشته می ی ت      

 44 شوندلگن و لوله های ادراری یکبار مصرف اند در غیر این صورت شسته و ضدعفونی می      

 45 کاشی و سنگ دیواره ها و کف سالم و دیوارها مناسب است      

 46 شوندجهت پنجره ها از درز گیر و توری استفاده می      

 47 انجام می شود  ضدعفونی و اتاق استراحت پرسنل تمیز       

 48 اند   سطل زباله عفونی دارای بهداشتی  های  سرویس      

 49 تهویه بخش مناسب است      

 50 است  نظافت درب ورودی دستگیره ها درب اتاقها دیواره ها و سقف قابل قبول      

 51 تابلوی مصرف دخانیات ممنوع در بخش نصب شده است      

 52 شودنگهداری گل و گلدان ها در بخش خودداری میاز       

 53 ها اتاق پزشکان نیز معاینه روزانه تمیز می شوندمیزها صندلی-ایستگاه پرستاری       

 54 وسایل اضافه و وسایل خراب در بخش وجود ندارد      

 55 داردمحل مجزا برای نگهداری ملحفه و لباس تمیز اتاق تمیز در بخش وجود         

 56 دهندآیا پرسنل رخت شور خانه قبل از و بعد انجام کار شستشوی دست را انجام می      

آوری و تعویض ملحفه و البسه جمع پرسنل از اصول جمع آوری و حمل البسه عفونی آگاهند در حین          

  نیاز از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کند  عفونی و سایل هر فردی برچسب

57 

 58 آوری و مستقل می شودجمع عفونی وسایل و البته عفونی در کیسه با برچسب مشخص           .

 59 دهندآیا پرسنل رخت شور خانه به صور روزانه و هفتگی نظافت محل را انجام می      

 60 انجام می دهند موقع به کثیف و تمیزبین های  نسبت به شستشوی      
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آیا امکانات الزم برای شستشوی دست دررختشور خانه موجود وسینکهای دستشویی به راحتی قابل       

 دسترس است

61 

 62 شودگشت ماهیانه و تصادفی از بخش انجام می      

 63 است شده انجام موثری اقدام و سرپرستار بخش از شاخص شستشوی دست اطالع دارند       

سفید  -صورتی اتاق بیماران  -ایزولهاتاق شود زرد برای پاک کردن سطوح از سه رنگ پارچه استفاده می      

  ها پرستاری و اتاق رستایستگاه 

64 

 65 داخل ظرف الکل پنبه خشک قرار دارد       ،

 66 مناسب است اپرونده جلد پرونده و ترالی نظافت       

 67 های دارویی مناسب استمژرنظافت       

 68 نظافت باکس ها و قفسه های دارویی مطلوب است      

 69 وسایل حفاظت فردی مناسب می پوشند وح پرسنل در زمان ضدعفونی و شستشوی ابزار و سط      

سطح زمین های استریل در محل مناسب دور از نور مستقیم خورشید و بدون رطوبت و باال از ست      

 شوندنگهداری می

70 

بخش و شیفت شروع و پایان  انقضاء  نام تاریخ پک کننده  های استریل نام فرد بر روی برچسب ست      

 نوع ست نوشته شده است . شماره دستگاه تعداد اقالم

71 

 72 لی کمد دار استتراهای استریل با جعبه های دردار و یا هرگونه جابجایی ست      

می شود و  ویضبندی شده و اندیکاتور کاماًل تعبسته مجدد های استریلدر صورت تاریخ گذشته بودن ست      

 شودمجدد و اتو کالو می

73 

آیا ابزار داخل محلول ضدعفونی کننده استاندارد با مدت زمان استاندارد قرار گرفته و سپس آبکشی و       

 خشک می شوند

74 

در کیسه زرد حمل شده و قبل از هر کاری در محلول  …وhcvو  hivآیا ابزار آلوده و مشکوک به ویروس       

 گیرندضدعفونی کننده قرار می

75 

قلم  ۱۲و اندیکاتور استریل بیش از  ۴قلم  اندیکاتور کالسی  ۱۲آیا داخل بسته های استریل کمتر از       

 استفاده می شود ۶اندیکاتور کالس 

76 

 77 شوندشکل صحیح ضدعفونی میبه  دارویی  ترالی پانسمان و ترالی       

 78 هنگام پانسمان باید به دقیقه از نظافت بخش و ده دقیقه از کشیدن پرده ها گذشته باشد      
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 79 پانسمان بیمار تمیز و تاریخ دارد      

شستشو می شوند سپس با آب گرم آبکشی می  وسایل با آب سرد مایع صابون و محلول ضدعفونی کننده      

 شود

80 

 81 شودپانسمان های عفونی و غیرعفونی به روش صحیح انجام می      

 82 پانسمان قبلی زخم از نظر میزان ترشح و بو و رنگ و اندازه کنترل و در گزارش پرستاری ثبت می گردد      

 83 شوندشستشو منتقل میبعد از پانسمان ست ها بالفاصله به اتاق       

 84 شوددر صورت استفاده بالفاصله تخلیه می کشن مخزن سا      

 85 شوداز وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کشنجهت خالی کردن سا      

 86 شوددر توالت خالی میشن محتویات دااخل باتل ساک      

 87 شوندبعد از استفاده با آب گرم ودترجنت شسته وضدعفونی می کشن شیشه سا      

 88 در صورت عدم استفاده خشک نگهداری می شود کشن باتل سا      

 89 محلول الکلی استفاده میشود کشن از جهت تمیز کردن سطح خارجی سا      

 90 نصب شده است کشن تاریخ شستشوی سا        

 91 ضدعفونی روی الرنگوسکوپ قرار داردتاریخ          

 92 اند زیپ کیف داخل خشک صورت به الرنگوسکوپتیغه ها و دسته           

 93 شودداده می نگوسکوپ در صورت عدم استفاده هفتگی ضدعفونی و تاریخ  الر        

 94 میشود انجام   لولمحلول های با ضدعفونی و شسته کردن استفاده بار هر از بعد نگوسکوپ  الر         

 95 شوندوسایل معاینه گوش پزشکی افتالموسکوپ ترمومتر قبل و بعد از استفاده با الکل ضدعفونی می          

ترمومتر اختصاصی برای هر بیمار وجود دارد و بعد از استفاده با الکل ضدعفونی و به صورت خشک و           

 دشوتعمیر نگهداری می

96 

 97 ترمومتر شکسته اطالع دارند و رعایت میکنند نحوه  دفع پرسنل در خصوص          

 98 دهندپرسنل از نحوه شستشو ترمومتر در صورت استفاده از بیماری به بیمار دیگر اطالع دارند و انجام می      

 مانومتر اکسیژن خالی از آب مقطر است      

 

99 
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 100 ک قرار دارد به مانومتر  و داخل پالستی ماسک اکسیژن تراپی و کانوال وصل       

 101 شودمانومتر در صورت عدم استفاده به صورت هفتگی شسته و تاریخ زده می      

 102 شودمانومتر اکسیژن در صورت استفاده روزانه مرتب با مواد ضدعفونی شستشو و تاریخ زده می      

 103 فشار سنج هفتگی شسته میشود کاف      

 104 کاف فشارسنج در صورت آلودگی ضدعفونی می شود      

 105 پنسهای زبان گیر ضد عفونی می شوند      

 106 آمبوبگ شسته و ضدعفونی می شود      

 107 شوندضدعفونی می دستگاه تمیز و  مانیتورویدالهای       

 108 یخچال مواد غذایی است و سالم استیخچال دارویی جدایی از       

 109 یخچال های بخش برفک ندارند       

 110 داخل یخچال ها از پالستیک های رنگی استفاده شده است       

 111 شوندای تمیز و ضدعفونی مییخچال بخش به صورت دوره      

 112 شوندو طبق دستورالعمل نگهداری میقید شده است استفاده  بر روی داروهای درون یخچال تاریخ       

 113 شوندمیثبت وجود دارند و روزانه چک و  سنج  در یخچال دارویی ترمومتر و رطوبت      

 114 قبل خونگیری محل را با محلول ضدعفونی تمیز  می کنند       

 115 دستورالعمل تعویض می شوندآیا کانوالی بینی بر روی ماسک اکسیژن هر بیمار جداگانه است و طبق       

 116 شودپاکسازی محیط و تخت و پیرامون بیمار انجام می      

 117 از وسایل یکبار مصرف برای بیمار استفاده میشود      

 118 شوندبعد از ترخیص بیمار تخت و تشک و کمد و ملحفه ضدعفونی می      

 119 و بالشت تعویض می شوند ملحفه در حین بستری و بعد از ترخیص بیمار       

 120 آیا دستورالعمل استفاده از وسایل حفاظت فردی در بخش و در دسترس پرسنل قرار دارند و اطالع دارند      

آیا پرسنل از دستورالعمل استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی آگاهی دارند و پوستر در بخش موجود       

 است

121 
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 122 وسایل حفاظت فردی برای کارکنان وجود دارددر بخش       

 123 پرسنل با نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظتی فرد آشنایی دارند      

 124 پوستر استفاده صحیح از وسایل حفاظتی فرد در بخش روی دیوار نصب می باشد      

 125 دسترس پرسنل قرار دارددستورالعمل استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی در بخش در       

 126 در تماس با خون و از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند      

 127 آیا بعد از هر بار انجام مراقبت از بیمار و انجام اقدامات دستکش تعویض میشود      

خون وجود دارد از آیا در صورت آلودگی لباس ها طی انجام فرآیندهای بالینی که احتمال پاشیده شدن       

 شودآن استفاده می

128 

 

 بهداشت مکانهای زیر چگونه است؟      

قفسه -ویلچر-برانکارد-تلویزیون -حباب چراغ -دستگیره ها -درب و پنجره ها -کف زمین دیواره ها

تشک  –کمد بیمار -تخت بیمار-کلید و پریز -گوشی تلفن -ترالی پانسمان -ترالی احیاء -دارویی

 پرسنل(-سرویس بهداشتی بیماران-تمیز(–تمیز( ملحفه و روبالشتی)سالم -بیمار)سالم

129 

 130 آیا کارکنان قبل از شستشوی دست ساعت و جواهرات خود را خارج می کنند       

 131 بخش دارای اتاق ایزوله است      

کلیه وسایل حفاظت فردی در ورودی اتاقهای ایزوله جهت استفاده تمام افرادیکه در تمام با بیمار هستند در       

 دسترس می باشد . 
132 

احتیاطات استاندارد و احتیاطات ایزوالسیون طبق دستورالعمل توسط افرادیکه در تماس با بیمار هستند رعایت می       

 شود. 
133 

(استفاده می کنند.   9۵کارکنان در ارتباط با بیماران نیازمند ایزوله هوایی ماسک ) ان         134 

 135 برای بیماران نیازمند ایزوله قطره ای در هنگام خروج از اتاق ماسک جراحی استفاده می شود.       

 136 کارکنان در هنگام مراقبت از بیماران ایزوله تماس از دستکش و گان استفاده می کنند.       

کارکنان قبل از خروج از اتاق ایزوله وسایل حفاظت فردی را خارج کرده و به شیوه صحیح  دست های خود را می       

 شویند. 
137 
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 138 در اتاق ایزوله از جابه جایی غیر ضروری خودداری می شود.       

 139 بعد ترخیض بیمار ایزوله اتاق ضدعفونی می کنند.       

 140 در صورت جابه جایی بیمار ایزوله براساس نوع ایزوالسیون از وسایل حفاظت فردی استفاده می شود.       

 141 اتاق ایزوله دارای حمام و توالت مجزا است.       

 142 استفاده می شود.  Hepteتهویه اتاق ایزوله در فضای خارجی است یا از فیلتر       

ماسک به نحوی روی صورت  بسته می شود که دهان و بینی کامالً بپوشاند و در صورت  مرطوب شدن ماسک       

 تعویض می شود. 
143 

استفاده می شود  آلودگی  چشمها از عینک   محافظ در صورت احتمال پاشیده شدن مایعات به مخاط و         144 

 145 آیا پرسنل ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فرد را می دانند و پوستر در بخش نصب است.       

 146 آیا پرسنل ترتیب خارج کردن وسایل حفاظت فردی را می دانند و پوستر در بخش نصب است.       

 147 کلیه وسایل حفاظت فردی در شرایط بهداشتی جهت استفاده در دسترس اند.       

با توجه به نوع مراقبت)احتیاط تماس( وسایل حفاظت فردی را شناسایی و بدرستی استفاده می کنند و پوستر در       

 بخش موجود است. 
148 

با توجه به نوع مراقبت)احتیاط هوایی( وسایل حفاظت فردی را شناسایی و بدرستی استفاده می کنند و پوستر در       

 بخش موجود است. 
149 

با توجه به نوع مراقبت)قطرات( وسایل حفاظت فردی را شناسایی و بدرستی استفاده می کنند و پوستر در بخش       

 موجود است. 
150 

 151 پرسنل (مراحل تمیز کردن و ضدعفونی وسایل حفاظت فردی) چندبار مصرف( را می دانند.       

 152 پرسنل )در صورت چندبار مصرف بودن نکات الزم د خصوص جمع آوری و ضدعفونی آنرا رعایت می کنند.       

کلیه وسایل حفاظت فردی در ورودی اتاق ایزوله جهت استفاده تمام افرادیگه در تماس با بیمار هستند در دسترس       

 می باشد. 
153 

 154  احتیاطات استاندارد و احتیاطات ایزوالسیون طبق دستورالعمل استفاده می شود       
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 مواجهه شغلی

 155 از درپوش گذاری مجدد سر سرنگها اجتناب می شود.       

 156 پرسنل دانش کافی و اقدامات اولیه پرستاری به تماس با اجسام نوک تیز و ترشحات آلوده را می داند.       

   -شستشوی چشم با یک لیتر نرمال  –خودداری از مالش موضعی چشم  –شستشوی زخم با آب و صابون       

گزارش  فوری سانحه به سوپروایزر کنترل عفونت و یا جانشین  -شستشوی غشای مخاطی با مقادیر زیاد آب پرفشار

 وی و سوپروایزر بالینی 

. 

157 

 158 جهت دروش گذاری سرنگ در زمان خونگیری یا تزریقات بروش ایمن اقدام می شود       

 159 کلیه تزریقات به روش آسپتیک انجام  می شود و دستورالعمل آن در بخش موجود است.       

 160 سفتی باکس  به تعداد کافی در محل  مناسب      در بخش   موجود و پرسنل از نحوه استفاده از آن آگاهی دارند.       

 161 پرسنل آگاهی الزم در زمینه اقدامات فوری در زمینه مواجهه شغلی دارند.       

 162 فرم و پوستر مواجهه شغلی در بخش موجوداست  و پرسنل از محتوای روش اجرایی اطالع  دارند.       

 163 .   پرسنل در صورت   نیدل استیک شدن  به موقع گزارش می دهند          

 164 پرسنل واکسیناسیون هپاتیت بی را انجام داده اند      

است شناسایی و اقدامات الزم انجام شده است.  ۱۰کارکنان که تیترآنتی بادی آنها کمتر از         165 

 166 پرسنل پرونده پزشکی دارند.      

دارو دادن، تاریخ تجهیزات اصول تزریقات ایمن در  -اصول موازین تزریقات ایمن رعایت می شود. )نکات آستیک      

 مورد ویالهای مولتی  دوز رعایت می شود. 
167 

 168 ویال های باز شده، دارای تاریخ می باشند.       

 169 داروهای یخچالی تاریخ دارد.      
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به بیش از دو آنتی بیوتیک پرهزینه  فرم مخصوص تجویز بیش از آنتی بیوتیک توسط پزشک  در صورت نیاز بیمار      

 مربوط پر می شود.
170 

در صورت نیاز به تجویز بیش از دو آنتی بیوتیک پرهزینه  برای بیمار پزشک معالج مشاوره عفونی از نظر شروع آنتی       

 بیوتیک سوم درخواست می نماید. 
171 

 172 تجویز و مصرف آنتی بیوتیک پرهزینه  در سطح بیماران برنامه ریزی و هدایت می شوند.       

پزشک قبل از عمل جراحی جهت بیمار آنتی بیوتیک مناسب در دوز مناسب و با روش تزریق مناسب را برای بیمار       

 تجویز می کند. 

173 

طبق دستورپزشک پرستار آنتی بیوتیک پروفیالکسی مناسب را در زمان و دوز مناسب و با روش مناسب جهت بیمار       

 تزریق می کند. 

174 

 175 پرسنل از روش اجرایی و دستورالعمل های مربوط آگاهی و دسترسی دارند.      

 شناسایی و گزارش عفونتهای بیمارستانی

واگیر مشمول گزارش فوری و غیر فوری را می داندپرسنل بیماری های         178 

 179 . لیست بیماری های واگیر مشمول گزارش در بخش موجود و پرسنل ازآن آگاهی دارند.       

 180 پرسنل از عفونتهای بیمارستانی  اطالع دارند.       

 181 پرسنل به بیماران و همراهان در زمان ترخیص در خصوص عفونتهای بیمارستانی آموزش می دهند.       

 182 در بخش یا واحدی  که عفونت بیمارستانی رخ داده اطالع رسانی و اقدام اصالحی انجام شده است.       

به موقع  به سوپروایزر کنترل عفونت اطالع داده می شود.  -ترشحات چرکی -ههرگونه تب، تغییرات آنتی بیوتیک        183 

ماه از محیط های مربوطه( انجام  ۶موارد الزامی برای کشت از محیط از جمله)طغیان عفونتهای بیمارستانی و یا هر       

 می شود. 

184 

 عروقی و ادراریکنترل عفونت های کانترهای 

روز یا در صورت نیاز تعویض می شود.  ۱۴آیا سوند  فولی  تاریخ دارد         185 
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دستورالعمل مراقبت از کانترهای عروقی و ادراری و اتصاالت در بخش موجود و در دسترس پرسنل قرار دارد و       

 پرسنل به آن آگاهی دارند. 
186 

ساعت و در صورت لزوم تعویض می شود.  7۲آنژیوکت در بزرگساالن هر         187 

 188 آنژیوکت در اطفال نیاز به تعویض روتین نیست .       

 189 چسب آنژیوکت تمیز است و نام  تعبیه   کننده و تاریخ وشیفت   دارد.       

 190 پانسمان کانترهای محیطی تمیز بوده و در صورت لزوم تعویض می شود.       

ساعت تعویض می شوند.  ۲۴پانسمان کانترهای مرکزی هر         191 

ساعت یا در صورت نیاز تعویض می گردد ۲۴ست سرم هر         192 

ساعت تعویض می شوند. 7۲میکروست هر         193 

دارای برحسب مربوط با مشخصات کامل می باشد.  میکرو ست و ست سرم        194 

امولسیونهای چربی و  -%۱۰دکستروز باالی  –در صورت انفوزیون سرم حاوی دارو یا الکترولیت  های هایپر تونیک        

 ساعت یکبار تعویض می شوند.  ۲۴آمینواسید سمت سرم یا میکروست هر 

195 

ساعت  ۲۴در صورتی که باتل سرم بدون الکترولیت، محلول چربی، پروتئین و گلوکز هاپرتونیک باشد، با تل سرم هر       

ساعت تعویض می گردد.  7۲تعویض می شود. در غیر اینصورت هر   
196 

ساعت یکبار تعویض می شود.  7۲یورین بگ تاریخ وصل دارد و روی زمین نیست و هر         197 

 198 شستشوی پرینه در بیمارانی که سوند فولی دارند بصورت روزانه انجام می شود.       

 199 بیمار در مورد عالئم عفونت ادراری آموزش دیده است و عالمتها را می شناسد.       

 200 لوله سوند فولی از نظر پیچ خوردگی و تا خوردگی و کشیدگی بررسی شده و به شیوه مناسب فیکس شده است.       

 201 سوند فولی بیماری به کنار تخت بیمار آویزان است و روی زمین قرار ندارند.       

 202 پرستاران برای گذاشتن کانتر ادراری از ست استریل و دستکش استریل استفاده می کنند.       
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ضدعفونی دستها  و محل کاتتر را انجام می دهد. -پرستار قبل از کارگذاری کانتر  عروق و مرکزی و کانتر ادراری        203 

 204 گرمی (  توجه و در گزارش پرستاری ثبت می شود.  -ترشح چرکی -خارش -به عالئم عفونت در محل کانترها )قرمزی      

 کنترل عفونت  اقدامات درمانی و اسکوپی

 205 پرسنل آگاهی الزم در زمینه ضدعفونی و نگه داری آندوسکوپی ها و اصول پیشگیری و کنترل عفونتها می دانند.       

مراحل پاکسازی اولیه، بالفاصله بعد از استفاده از آندوسکوپ برای ممانعت از خشک شدن مواد میکروبی بروی سطح       

 دستگاه انجام می شود. 

206 

قبل از انجام ضدعفونی سطح باال به روش  دستی، تمامی اجزا از قبیل دریچه ها، کانالها، کانکتورها و تمام قطعات جدا       

شدنی با دقت شسته می شوند. قسمتهای جدا شده، آندوسکوپی ها و اجزای آن در محلول دترجنتی که با آندوسکوپ 

 سازگار است غوطه ور می شود(. 

207 

بعد از هر بار استفاده و قبل از انجام سایر  مراحل آماده سازی براساس دستورالعمل شرکت سازنده   تست نشتی      

 . آندوسکوپ انجام می شود

208 

جهت نگه داری آندوسکوپی ها آنها را در حالت عمودی نهاده در محلی با تهویه کافی و عمل خشک شدن به طور       

 کامل انجام می شود. 

209 

سطح باال آندوسکوپ آ  بکشی  و با فشار آب ترجیحاً فیلتر شده، محلول ضدعفونی بطور کامل خارج بعد از ضدعفونی       

 و آب استفاده شده دور ریخته می شود. 

210 

 211 پرسنل از روش اجرایی آگاهی دارند و انجام می دهند.      

  حفاظت بیماران نقص ایمنی:      

ترجیحاً در اتاق ایزوله  با فشار  مثبت    و در صورتیکه سل داشته باشد  انتقال هوایی  ایزوله بیماران با نقص ایمنی       

 فشار منفی استفاده می شود. 

212 

 213 در برخورد با بیمار با نقص ایمنی  رعایت می شود.  -وسایل حفاظت فردی -احتیاجات استاندارد )شستشوی دست      

 214 نقص ایمنی را رعایت می کنند. لزوم ایزوله   معکوس   در برخورد با بیماران با پرسنل درمانی در صورت       

در زمان انجام اقدامات تهاجمی مانند ) پیوند عضو.  -ترومای متعدد    -پرسنل درمانی در بیماران با نوتروینی شدید      

 کانترگذاری عروق مرکزی یا اینتوباسیون، اسکراب دستها را انجام می دهند 

215 
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مالقات این بیماران محدود و مالقات کننده قبل از ورود دستهای خود را شسته و وسایل حفاظت فردی مناسب می       

پوشند بیمار با نوتروین شدید ماسک جراحی پوشیده در صورت لزوم ماسک فیلتردار جهت پیشگیری از ابتال به 

 عفونتهای  تنفسی    استفاده می کنند. 

216 

 217 ماران دریافت کننده پیوند عضو و خانواده آنها آموزش شستشوی دست را در طی بستری و بعد ترخیص دیده اند. بی      

 218 پرسنل از روش اجرایی آگاهی دارند.      

 عفونتهای مجاری   تنفسی    

 219 قبل پروسیجر ها   دستها شسته می شوند.       

 220 اینتوباسیون    بیمارستان با رعایت شرایط استریل انجام می شود.       

 221 ساکشن  لوله تراشه با رعایت  نکات استریل و با کاتتر یکبار مصرف است.       

 222 پانسمان  تراکئوستومی   با رعایت نکات استریل است.      

 223 چرک(بررسی و گزارش می شود.  -ترشح -ادم-قرمزی -عالئم و نشانه های عفونت محل   تراکئوستومی    )درد      

 224 تجهیزات یکبار مصرف تعویض و کل سیستم طبق پروتکل ضدعفونی شده .  -بعد هر بار استفاده از ونتیالتور      

 عفونت های عمل

در صورت مشاهده هر گونه عالئم به نفع عفونت زخم بعد از عمل مراتب را به سرپرستار و روابط  -پرستار مسئول بیمار      

 کنترل عفونت اطالع می دهد. 

225 

پرستار مسئول بیمار حین پذیرش بیمار قبل و بعد از عمل و حین ترخیص به بیمار و همراه وی درباره نحوه مراقبت       

 از زخم. عالئم عفونت زخم و گزارش این عالئم آموزش های الزم را می دهند. 

226 

شستشو می دهند و تکنیک استریل پرستار مسئول باید قبل از تفویض پانسمان دستهای خود را طبق دستورالعمل       

 را حین انجام کار رعایت می کند.

227 

جهت اطمینان از صحت فرایند استریلیزاسیون بسته به نوع ست و اقالم آن در تمامی ستها و تک پیچ ها توسط       

 گذارده می شود.  ۶و۴اندیکاتور بیولوژیک   CSRپرسنل واحد 

228 
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 229 بار در دقیقه صورت می گیرد.  ۱۵درهای اتاق عمل بسته است و تهویه با فشار مثبت و حداقل       

 230 پزشکان و پرسنل اتاق عمل قبل از شستشوی جراحی را انجام می دهد.      

 231 آنتی بیوتیک پروفیالکسی بالفاصله قبل از عمل توسط پرستار تزریق می شود.       

بیمار قبل از عمل توسط پرستار اسکراب و یا تکنسین اتاق عمل با مواد آنتی سیتیک بطور کامل شسته و تمیز پوست       

 می شود. )بصورت دایره ای از محل عمل به طرف محیط(

232 

محل پرستار مسئول بیمار بالفاصله قبل از عمل، محل جراحی را آماده نمود و در صوررت لزوم بر تراشیدن موهای       

 عمل ترجیحاً با ماشین اصالح و با نظارت پرستار بخش توسط بیمار بر انجام می شود.
233 

 

 

 مسئول شیفت:                                                                                       بازدید کننده:


