مقدمه:

لَازم ًَک تیس تایذ در ظرٍف هقاٍم در هقاتل ظَراخ

رعایت احتیاطْای عوَهی هکول اعوالی هثل دظت

شذگی قرارداد ُ شًَذ ایي ظرٍف تایذ تا حذ اهکاى
ًسدیک تاشٌذ ٍ

شعتي ٍ پَشیذى دظتکش ّعتٌذ ٍلی ًثایذ خایگسیي

تِ هحل اظتفادُ از ایي ٍظایل

آًْا شًَذ.

ٍظایل ًَک تیسی کِ قاتل اظتفادُ هدذد ّعتٌذ

در هَاقعی کِ احتوال هَاخِْ پَظت ٍ هخاط تا

ترای حول تِ هحل هخصَص

خَى ،هایع هٌی  ،ترشحات ٍاشیٌال  ،هایع هغسی

داخل ظرٍف هقاٍم تِ ظَراخ شذگی قرار گیرًذ .

ًخاعی ،هایع ظیٌٍَیال ،هایع آهیٌَتیک یا ّر ًَع

اگر خَد پرظٌل زخن تاز یا ضایعات اگسٍداتیَ دارًذ

دارد،

هایع تذى حاٍی خَى قاتل رٍیت ٍخَد

ّوچٌیي حیي خوع آٍری لَازم ٍ ظطَح آلَدُ تِ
خَى یا ظایر هایعات ٍاضح تذى تایذ تصَرت رٍتیي

حیي اًدام هراقثتْای پسشکی کِ احتوال پاشیذى
خَى ٍ هایعات تذى ٍخَد دارد  ،ترای حفاظت از
غشاّای هخاطی چشن  ،تیٌی ٍ دّاى.

اظترلیساظیَى تایذ

تایذ از هراقثت هعتقین تیوار ٍ ًیس خوع آٍری لَازم
ٍی خَدداری ًوایٌذ.
احتياطهای استاندارد Precautions Standard

از هحافظ ّای هٌاظة اظتفادُ کٌٌذ.
ترای خًَگیری ٍ حیي دظت زدى تِ خَى ٍ هایعات
تذى ،هخاطات یا پَظت آظیة دیذُ

(تعَیض

پاًعواى) ًیس تایذ دظتکش پَشیذ
در هَاقعی کِ حیي ک ار احتوال ترشح ٍ پاشیذى
شذى ،خَى یا ظایر هایعات ًام تردُ شذُ یا ایداد
قطرُ ٍخَد دارد تایذ از هاظک  ،گاى ٍ عیٌک

قثل ٍ تعذ از تواض تا تیوار
قثل ٍ تعذ از اظتفادُ از دظتکش
در تیي تواض تا تیواراى
خْت اطالعات تیشتر پٌفلت آهَزشی تْذاشت دظت
ٍیصُ کارکٌاى ٍ تیواراى را هطالعِ فرهائیذ

حیي اًدام هراقثتْای پسشکی احتوال پاشیذى
خَى ٍ هایعات تذى ٍخَد داردترای حفاظت از

هحافظ اظتفادُ کرد.

ٌّگام تواض تا خَى ،هایعات تذى ،ترشحات  ،هَاد

پَظت ٍلثاض.

پرٍظیدرّا ٍخوع آٍری ٍظایل پط از اًدام کار ،در

دفعی ٍ ٍظایل آلَدُ .

پط از پایاى تواض تا تیوار  ،گاى را تِ ظرعت خارج

قثل از تواض تا غشاّای هخاطی ٍ پَظت آظیة

زهاى پاک کردى لَازم هصرف شذُ تایذ احتیاط کٌیذ

ًوَدُ ٍ دظتْا یتاى را تشَئیذ.

دیذُ.

حیي اظتفادُ از ٍظایل تیس ٍ ترًذُ در زهاى اًدام

تا دچار حادثِ ٍ آظیة ًشَیذ.
پط از تواض تا ّر تیوار دظتکش ّا تایذ

تعَیض

شًَذ ٍ ًثایذ شعتِ ٍ هدذد اظتفادُ کرد ،تالفاصلِ
تعذ از در آٍردى دظتکش ،دظتْا شعتِ شًَذ.
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مراقب باشيد

هنگام استفاده از سرسوزن ،تيغ جراحي و

خاتدایی تیوار تِ خارج از اتاق را تِ هَارد

ساير ابسار تيس و برنده و جابجايي آنها از محل توليد تا محل

ضرٍری هحذٍد کٌیذ.

دفع آنها آسيب نبينيد.

ٌّگام خاتدایی تیوار در هَارد

احتياطهای قطره ای

تیٌی اٍ را تا هاظک تپَشاًیذ.

 :در صَرت اهکاى تیوار در اتاق

کارکٌاى هعیر اًتقال ٍ هقصذ تیوار ا

خصَصی تعتری شَد ٍ اگر تعذاد تیواراى در یک اتاق
تیشتر اظت حذاقل فاصلِ  90ظاًتیوتر ،تیي آًْا را
رعایت کٌیذ.

ضرٍری  ،دّاى ٍ
ز ٍضع

تیواری کِ خاتدا هی شَد ،آگاُ کٌیذ

احتياطهای تماسي
 :اتاق خصَصی.

 :در صَرتی کِ در فاصلِ ای

ٌّگام ٍرٍد تِ اتاق درآٍردى

کَتاّتر از  90ظاًتی هتر تیوار قرار هی گیریذ  ،از
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هاظک اظتفادُ کٌیذ.

دظتکش ّا ٍ ٌّگام خرٍج از اتاق.
 :اگر احتوال تواض تا تیوار یا ٍظایل اٍ

خاتدایی تیوار تِ خارج از اتاق تدس هَارد ضرٍری

ٍخَد دارد ٌّگام ٍرٍد تِ اتاق  ،گاى تپَشیذ  .پیش از

هحذٍد کٌیذ ٌّگام خاتدایی تیوار در هَارد ضرٍری ،

ترک اتاق  ،گاى را در آٍریذ

دّاى ٍ تیٌی اٍرا تا هاظک تپَشاًیذ.
هقصذ تیوار را از ٍضع

کارکٌاى هعیر اًتقال ٍ

تیواری کِ خاتدا هی شَد آگاُ کٌیذ .

خاتدایی تیوار تِ خارج از اتاق را تِ هَارد ضرٍری محدود
کنید  .و ترای کاّش خطر اًتقال هیکرٍارگاًیعن ّا ،
احتیاط الزم را ٌّگام خاتدایی تیوار  ،رعایت کٌیذ.

احتياطهای هوايي
اتاق خصَصی ،تا فشار هٌفی ٍ
درب اتاق ّویشِ تعتِ تاشذ.

ٍظایل غیر حعاض هراقثت از تیوار (ترای هثال فشار
ظٌح ) را تِ ّواى تیوار اختصاص دّیذ.

ظل ( تا تَخِ تِ دظتَرالعولْای هرکس تْذاشت )آتلِ

:

هرغاى  ،ظرخک
افراد هصَى تِ ایي تیواریْا ً ،یازی تِ هاظک ًذارًذ .
افراد غیر هصَىٍ ،ارد اتاق ًشًَذ .
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081-38380283-6 :
آدرس سايت اينترنتيhttp://beheshti.umsha.ac.ir :
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دااگشنه علىم زپشکی
وخدمات بهدا شتی ردمانیاستان همدا ن
مرکز آمىزشی ردمانی شهید بهشتی

احتياط های عمومي و
استاندارد در مواجهه با
خون و مايعات بدن

