
   

شت وزارت  زپشكي آموزش و ردمان بهدا
 رجائي شهيد رعوق و قلب ردماني و آموزشي،تحقيقاتي مركز

   :دستورالعمل  عنوان 

 نظافت شستشو گند زدايي و لكه زدايي بخشها و واحدها

 

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ : 3ش :يرايشماره و WIN 33-01 کد:

 33/8/99تاريخ آخرين ويرايش: 9ها :تعداد صفحه  ط يبهداشت مححوزه توليد: 

 33/8/99تاريخ بازبيني بعدي: زرکنترل عفونت يط /سوپروايمسئول بهداشت محت کننده:يهدا

 
 

 :اهداف

  كاركنان و بيمار به پايين سطوح از بيماريزا عوامل انتشار از جلوگيري و بيمارستان واحدهاي و بخشها در بهداشت استاندارهاي رعايت

 واژگان  و کلمات کليدي:تعريف 

نت كنترل عفونت بيمارستاني يكي از مهمترين مباحث مديريتي و استراتژيك مراكز بهداشتي و درماني  به شمارمي رود كه كنترل عدم انتقال عفو 

ه مورد اهميت است عددم انتقدال   از محيط فيزيكي به بيمار جز با برنامه ريزي صحيح و استفاده از مواد و روشهاي موثر امكان پذير نمي باشد . آنچ

الكر ،سطح  دستگاههاي كمك كننده و مانيتورها و ساير سطوح  به سدطح دسدت   سطح تخت و بدنه آن،سطح عفونت از سطوح پايين كف ، ديوار ،

زون اصدلي تقيدي     منطقه يا 4پرسنل و سطح بدن بيمار است بدين منظور و بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني محيط بيمارستاني به 

 بندي مي گردد:  

  باز قلب هايICU و پانيمان اتاقهاي پيس، تعبيه ،اتاقهاي آنژيوگرافي ،اتاقهاي عمل اتاقهاي شامل( Critical)  بحراني مناطق -1

 ايزوله اتاقهاي و نوزادان بخشهاي و هاCCU شامل( Semi Critical) بحراني نيمه مناطق -2

  سرپايي و كلينيكي پارا بخشهاي و بيتري عمومي بخشهاي شامل(  non critical) بحراني غير مناطق -3

 . اداري محلهاي و بهداشتي سروييهاي ، راهرو شامل((general siteعمومي مناطق -4

 . شوند مي ريزي برنامه( Disinfection)  زدايي گند و(  (Cleaningنظافت مقوله دو در فوق منطقه چهار

 شيميايي كه به طور معمول به صورت مايع بوده و براي حذف ميكرو ارگانييمها در محيط و سطوح استفاده مي شوند .ماده گندزدا: مواد 

ژه ضد عفوني است كه در مورد بدن انيان  گندزدايي : حذف ميكرو ارگانييمهاي بيماريزا از محيط ها و سطوح به وسيله مواد گندزداكه مترادف وا

 استفاده مي گردد .
 

 انجام  کار :روش 
 

  جارو .1

 بندي تقيي  چهارم منطقه در باشد مي آن روي غبار و گرد وجود عدم و سطوح كليه رسيدن نظر به تميز صحيح نظافت نحوه  نظارتي  فاكتور

 به ژاول آب مناطق اين در) گردد نظارت و انجام بايد بيشتري دقت با مرحله اين شود مي حذف گندزدايي مرحله چون(  عمومي مناطق) مناطق

 (.گندزدا عنوان به نه و شود مي برده كار به زمين سطح شفافيت و ها لكه بردن ازبين براي بليچ يا بر رنگ عنوان



   

 تي زدن .2

 تي زدن بايد به صورت حركت مارپيچي  تي از محل تميز به محل آلوده باشد  -

تي قرمز مخصوص سروييهاي بهداشتي ،تي سفيد مخصوص اتاقهاي از تي هاي مختلف براي مناطق مختلف استفاده شود با رنگهاي متفاوت  -

بيمار  ) فضاهاي عفوني ، تي زرد مخصوص  و اتاقهاي بيماران بخشهاي عمومي  استراحت پرسنل ،تي سبز مخصوص راهرو ها و قيمتهاي اداري

 ت بيمار .و در مرحله آخر لكه زدايي مايعات و ترشحا (در آن حضور داردعفوني يا مشكوك به عفونت 

 در پايان هر مرحله تي استفاده شده شيته شده  و ضد عفوني مي گردد  و درمحل تعيين شده در تي شوي ها آويزان و خشك شود. -

 

 دستمال كشي   .3

براي گرد  در مناطق مختلف از دستمالها با رنگهاي مختلف استفاده گردد كد بندي رنگي دستمالها به اين صورت است كه دستمال با رنگ سفيد

 بيمار با تماس غير سطوح نظافت براي آبي دستمال – پرسنل استراحت اتاقهاي نظافت براي سبز دستمال –گيري  ونظافت محلهاي عمومي 

مانند بدنه تخت ،الكر ،  عفوني و يا مشكوك به عفونت  بيمار اطراف سطوح در استفاده براي زرد دستمال و پرستاري استيشن مانند بخشها

 تور و ... كه بر اساس اين كد بندي تنها دستمالهاي زرد رنگ بايد به محلولهاي گندزدا آغشته باشد . ماني

 انداخته دور بايد استفاده از پس كه رنگ زرد دستمال از غير به)  دستمالها گرددو رعايت كار مراحل تمام در دستمال ظاهري نظافت

 محلهاي در و شود خشك مناسب صورت به و شده ،گندزدايي شده شيته استفاده از پس بايد( نگيرد قرار مجدد استفاده مورد و شده

 . گردد آويزان شده تعيين
  

 روش گندزدايي:
 ( High level) باال سطح گندزدايي:  گندزدايي سطوح بندي دسته به توجه با گندزداي مرحله در

 1 شماره العمل دستور اساس بر و(  low level) پايين سطوح گندزدايي و( Intermediate level ) متوسط سطح گندزدايي 

 . پذيرد انجام بايد محل اهميت درجه به توجه با گندزدايي

 .ءگردد اجرا و تعيين  عفونت كنترل كميته نظر طبق جداگانه برنامه است مقتضي بيمارستان در انتظار خارج عفونتهاي بروز شرايط در

 گندزداها ضروري استرعايت موارد زير در استفاده از 

 .گردد خودداري ندارد وجود آن باره در اطالعاتي كه محلولهايي از استفاده از 

 . شود توجه محلول ماندگاري زمان و سازي رقيق نحوه به 

 . گردد استفاده روزانه صورت به دسترس در محلول بودن رقيق صورت در 

 مشابه محلول هردو كه دارد وجود اطمينان كه مواردي در حتي گردد خوداري ديگر ظرف با محلولي ظرف هر نمودن مخلوط از 

 . هيتند

 . نشود پاك و كشيده دستمال مدت اين طول در بايد گندزدا مواد و است دقيقه 02  گندزدا با سطح و محيط تماس زمان حداقل 

 :  سي سي( 03لكه زدايي بخشها و واحدها لكه هاي کوچك و محدود ) کمتر از 

 . شود پوشيده مناسب ماسك و عينك لزوم صورت در و دستكش 

 .شود پاك سطح روي از ترشحات و خون زرد دستمال با 

 .  گردد نظافت صابون و آب به آغشته دستمال با آلودگي محل 

 كشي دستمال گندزدا محلول به آغشته دستمال با يا و شود اسپري نظر مورد سطح روي بر دسترس در زداي گند مواد امكان صورت در 

 .گردد انجام مناسب

 رقت با ژاول آب از فرج و خلل داراي سطوح براي و 02 به1 رقت با درصد 0 ژاول آب از صاف سطوح براي ژاول آب از استفاده صورت در 

 . شود استفاده 0 به 1

 
 



   

 
 

 :(سي سي 03بيشتر از  بزرگ و با سطح زياد  ) لكه زدايي بخشها و واحد ها لكه هاي

 . شود پوشيده مناسب ماسك و عينك لزوم صورت در و دستكش 

 بدر  عدالوه  كده  آلدودگي  از قبدل  مانع يك يا سطل دادن قرار)  پذيرد صورت مشخص مانع دادن قرار با آلودگي اطراف در تردد محدوديت 

 .( شود جلوگيري نيز آلودگي شدن پخش از عابران براي آلودگي محل بودن مشخص

 .شود مي پوشانده آلوده محل ، لكه وسعت مناسب اندازه با ملحفه يا دستمال وسيله به 

 . شود داده زمان دقيقه 02 تا 10 بين و ريخته درصد12 غلظت با ژاول آب محلول پارچه روي 

 .گردد تميز و پاك محل شوينده مواد و آب با 

 . پذيرد صورت دسترس در گندزداي محلول با كشي تي 

 

 شيميايي خطرناك:لكه زدايي بخشها و واحد لكه هاي مواد 

 . شود پوشيده مناسب ماسك و عينك لزوم صورت در و دستكش -1

 در غلدي   زدايدي  گندد  تركيبدات  و آزمايشگاه در استفاده مورد حاللهاي انواع مانند خطرناك شيميايي مواد توسط شده ايجاد هاي لكه خصوص در

 دسدتمال  ، مدايع  كامدل  جذب از پس و گيرد قرار آلوده محل روي در خشك صورت به مناسب پارچه لكه وسعت به توجه با ابتدا سازي رقيق زمان

  پذيرد صورت مرطوب كشي

 

 تهيه کنندگان و سمت : ينام و نام خانوادگ
 

 نج  اليادات سبحاني: ميئول بهداشت محيط 

 معصومه رستمي : سوپروايزر كنترل عفونت  

 مرتضي توانا : ميئول خدمات  

 دكتر ناصر هداوند: سرپرست امور دارويي  

 دكتر سعيد افتخاري :مدير مركز   

 

 

 مستندات مرتبط:

 نحوه استفاده صحيح از تركيبات و مواد گند زدا در مركز:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 نحوه استفاده پايه كالس ضدعفوني سطح هدف نام محلول رديف

زسورفانيو 1  

سطوح 

بحراني و 

 نيمه بحراني

Intermediate 
آموني  

 كلرايد

ميلي ليتر آب  082ميلي ليتر از كنيانتره به همراه 02

% آماده مصرف )ني  ليتر 00ليتربرابر محلول 1

 ليتر( 022كنيانتره در 

 اسپري ميكروزيد 0

سطوح غير 

بحراني و 

 نيمه بحراني

Intermediate الكل 

اسپري آماده مصرف سريع االثربر سطح مورد نظر بعد 

زمان در  دقيقه  0نظافت به اسپري شده و پس از  از

صورت بروز لكه در سطوح فلزي به وسيله دستمال 

 آغشته به همين ماده لكه زدايي انجام مي شود. 

3 
اسپري 

 DDH1آنيوس

سطوح 

بحراني نيمه 

 بحراني

Intermediate الكل 

اسپري آماده مصرف،بر سطح مورد نظر بعد از نظافت 

دقيقه سطح مورد نظر  0از  به اسپري شده و پس

ضدعفوني مي گردد اين محلول قابليت پاك كنندگي 

 دارد

 %1پرسيدين 4

سطوح 

بحراني و 

 عفوني

High level 
پراستيك 

 اسيد

 082ميلي ليتر در 02محلول  كنيانتره به صورت 

ميلي ليتر آب رقيق شده و مصرفمي گردد.  سطوح 

حلول آغشته مورد نظر به وسيله تي يا دستمال با اين م

شده و پس از خشك شدن قابل استفاده مي باشد اين 

محلول در شرايط بروز عفونتهاي خاص براي كليه 

سطوح قابل لمس و سطوح اطراف بيمار قابل استفاده 

 مي باشد .

سطوح  D6 نانوسيل  0

بحراني و 

 عفوني

High level  پراكييد

ژن هيدرو  

قابل % پراكييد هيدروژن آماده مصرف 6محلول 

استفاده در دستگاه مه خشك نوكو اسپري جهت ضد 

عفوني فضاي كامل مورد نظر با توجه به محاسبه حج  

دقيقه كار دستگاه محل مورد نظر پس از  32محل و 

دقيقه )يكياعت( قابل استفاده مي  32گذشت حداقل 

 باشد

سطوح نيمه  آب ژاول 6

بحراني و 

 غير بحراني

Low level  هيپوكلريد

 سدي 

درصد 0ليتري با غلظت  4اين محلول در بيته بندي 

استفاده مي شود كه به علت ناپايداري در صورت عدم 

ساعت اول رقيق سازي تنها خاصيت  0استفاده در 

سفيد كنندگي خواهد داشت و قابليت ضد عفوني خود 

 را از دست ميدهد.

قرص هيپو  7

 كلرين

 )ژاول پارت(

سطوح نيمه 

بحراني و 

 غير بحراني

Low level  هيپوكلريد

 سدي 

ليتر آب تميز حل شده و بالفاصله مورد  4هر قرص در 

استفاده قرار ميگيرد به علت ناپايداري محلول ايجاد 

ساعت بايد استفاده گردد.)غلظت  0شده تا حداكثر 

ميلي گرم در ليتر( 310محلول   

 

 

 



   

 

 

 (:الزم امكانات و منابع) 

  جارو 

 رنگي بندي كد با تي 

  رنگي بندي كد با دستمال انواع 

  مختلف سايزهاي در اسقاط دستمال و ملحفه انواع 

  شوينده محلولهاي و تركيبات 

  زدا گند محلولهاي و تركيبات 

 . سازي رقيق جهت استاندارد مدرج ظرف و  مصرف آماده و شده رقيق محلول نگهداري  براي مناسب اندازه و جنس با ظرف 

   زدا گند مواد محتوي ظرف بر نصب جهت خطر لوزي و احتياطي اقدامات ، ماده نام حاوي برچيب 

 

 

 

 :مراجع

 

 .جهاني بهداشت سازمان  بيمارستان محيط بهداشت راهنماي -

 CDC دستورالعمل -

 گندزدا و شوينده مواد هاي شركت اطالعات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهيه کنندگان:سرپرست نام و امضاء  
 مسئول بهداشت محيط: نجم السادات سبحاني 

 نام و امضاء تاييد کننده
 مدير مرکز : دکتر سعيد افتخاري  

 کيفيت بهبود دفتر امضاء و مهر
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ کننده نام و امضاء
 دکتر فريدون نوحي:رئيس مرکز

 


