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ر كنترل عفونت د
آمبوالنس ها

٣



  نفلوانزااقداماتي كه هنگام جابجايي بيمار مبتال به آ
ام آمبوالنس بايد انجدر  )يا هر بيماري مشكوك(

:شود عبارتند از
 به خصوص(بيمار بايد با آمبوالنسي كه تجهيزات كافي دارد   -1

.انتقال داده شود)كپسول اكسيژن
در  منظور آموزش كافي(تكنسين تعليم ديده همراه بيمار باشد  -2

).درعا يت اصول بهداشتي در مورد آن رابدانو مورد بيماري آنفلوانزا 
شانده دهان و بيني بيمار با ماسك جراحي يا طبي يكبارمصرف پو -3

.  زباله درب دار انداخته شود شود و پس از مصرف در سطل
Nتكنسين همراه بيمار از ماسك  -4 و دستكش يكبار مصرف   95

.استفاده نمايند



يا هر (انزا اقداماتي كه هنگام جابجايي بيمار مبتال به آنفلو
:ند ازآمبوالنس بايد انجام شود عبارتدر )بيماري مشكوك

اده از همراه بيمار نيز در رعايت مسائل بهداشت فردي از قبيل استف -5
توصيه مي شود از (دقت نمايد ...ماسك مناسب،  دستكش يكبارمصرف و

دور حتي المق سوار كردن همراه بيمار در قسمت كابين عقب آمبوالنس
).جلوگيري شود

نظم پنجره هاي كابين آمبوال نس به منظور انجام تهويه در فواصل م -6
.  باز و بسته شود

قت تكنسين وهمراه بيمار پس از تحويل بيمار دست هاي خود را به د -7
.  با آب و صابون بشويند

ورالعمل بعد از خروج بيمار از آمبوالنس،  كابين آمبوالنس طبق دست -8
.  زير ضد عفوني شود





:گند زدايي آمبوالنس
ود مواد ضد عفوني كننده مناسب براي ضد عفوني سطوح بكار ر -1
).آمونيوم كوارترنر و الكل وتركيبات ٪1آب ژاول (
دقيقه به مواد ضدعفوني كننده  10سطوح گندزدايي شده بمدت  -2

.  آغشته باشد
اه جهت رعايت بهداشت دست تكنسين يا همردر داخل آمبوالنس  -3

.  مخصوص با پايه الكل استفاده شوديا محلول از ژل بيمار 
و در  ضد عفوني سطوح داخل كابين آمبوالنس از يك نقطه شروع -4

. نقطه مقابل به پايان برسد



:گند زدايي آمبوالنس

رف،  كليه پسماندهاي داخل آمبوالنس شامل دستكش يكبار مص -5
وقت تلقي شده و براي نگهداري م) عفوني(پسماند پزشكي... ماسك و

مقصد از  دار جمع آوري شده و پس از رسيدن به در سطل زباله درب
عمل ) عفوني(آمبوالنس خارج و طبق دستورالعمل پسماندهاي پزشكي

.  شود
ي گيرد كليه وسايلي كه در هنگام انتقال بيمار مورد استفاده قرار م -6

.  ودشگندزدايي تجهيزات پزشكي گندزدايي مطابق با دستورالعمل 



:گند زدايي آمبوالنس

اگرملحفه روي تخت داخل آمبوالنس پارچه اي است، پس از  -7
د پس از رسيدن به مقص استفاده در كيسه سر بسته نگهداري و

يا محل (بالفاصله جهت شستشو و ضد عفوني به الندري بيمارستان 
.  فرستاده شود) تعريف شده

ق اگرملحفه روي تخت داخل آمبوالنس يكبار مصرف است،  طب -8
.در مورد آن اقدام شود)عفوني( دستورالعمل پسماندهاي پزشكي



:گند زدايي آمبوالنس

دن آغشته به مايعات ب( سطح تشك هاي آمبوالنس و ساير سطوح -9
فوني بايد با محلول گندزداي رايج در بيمارستان روزانه، ضدع، )بيمار
.گردد

       و اشياء نوك تيز و برنده مانند سرسوزن، تيغه بيستوري  -10
.هاي شكسته در سفتي باكس دفع گردد شيشه

 ندزداي با محلول گ تنفسي و ساكشن بايد گندزدايي  		تجهيزات  -11  
.سطح باال انجام شود

  



:گند زدايي آمبوالنس

 براي تهويه آمبوالنس در صورت نياز اگر بيمار داراي بيماري -11
بودن  هاي كابين نيمه باز باشد و در صورت بسته مسري بوده پنجره

.تصفيه كننده هوا يا سيستم تهويه فعال شود
ظ ماسك، دستكش، گان، عينك يا محاف(وسايل حفاظت فردي  -12  

اس، بايد در آمبوالنس موجود باشد و بهتر است يك دست لب) صورت
.براي تعويض لباسهاي آلوده داخل آمبوالنس باشد



):انفلوانزا( ماندگاري ويروس

بر ) انفلوانزا و سرماخوردگي(مدت زماني كه ا ارگانيسم هاي بيماري زا 
سيار روي سطوح مختلف مانند دستگيره در مي توانند زنده بمانند، ب

وح به نظر مي رسد بسته به نوع ويروس و جنس سط .متفاوت است
ساعت  48مختلف مدت زمان زنده ماندن ارگانيسم از چند ثانيه تا 

.ممكن است متغير باشد
ساعت  8تا  2خارج از بدن به مدت در  H1N1ويروسبه عنوان مثال 

درجه سانتيگراد و درتماس با  100تا  75در دماي  زنده مي ماند اما
 و ترآيبات آمونيوم كوارترنر و% 1مواد ضد عفوني كننده مانند آب ژاول 

.مي روند الكل به راحتي از بين



:منابع آلودگي در انسان شامل

هاي  بيني،  دهان، لب ها، چشم ها و دست ها مي باشند،  زيرا قسمت
.  فوق بيشتر مورد تماس دستها در افراد است

وي با اما بيشترين امكان آلودگي محيطي در وسايلي است كه به نح
انه،  باشند همانند تجهيزات آشپزخ دست و صورت انسان در تماس  مي

ومي دستگيره درها، ميز و صندلي، شيرآالت، نرده پله ها و وسايل عم
ك مورد استفاده مشترك مي باشد همانند اسكناس، اسناد و مدار كه

...  دست به دست شده و
 ورك بنابراين حائز اهميت است پس از تماس با هر فرد يا اشياء مذ

.دست و صورت خود را با آب و صابون شستشو دهيد





:راههاي پيشگيري

شامل پرهيز از دست دادن با (رعايت مسايل بهداشت فردي  -1
اغذي يكديگر به دليل مسايل بهداشتي و يا استفاده از دستمال ك

.)ونهنگام عطسه يا سرفه كردن و شستن مرتب دستها با آب و صاب
ري مانند جمع آو(كاركنان مرتبط با فعاليت هاي مولد آئروسل  -2

نمونه هاي باليني، لوله گذاري داخل ناي،
 درمان نبواليزر، برونكوسكوپي و عمليات احيا شامل لوله گذاري

آنفوالنزا  ريوي براي موارد مشكوك يا تاييد شده/ اورژانسي يا احيا قلبي
H1N بايد از ماسكN 95  استفاده كنند.



:راههاي پيشگيري

ت استفاده از ماسك بايد بر اساس دستورات اداره بهداشت و امني  -3
شغلي بوده كاركنان بايد براي به كاربردن

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  
ماسك مشكل پزشكي

، از نداشته باشند و در ضمن براي استفاده از آن آموزش ديده باشند
 نحوه صحيح قرارگيري ماسك واستفاده مناسب از آن، نحوه:  جمله

 صحيح و ايمن برداشتن و دور انداختن ماسك و موارد پزشكي منع
.ماسك مصرف



:راههاي پيشگيري

.رعايت بهداشت دست -1
 استفاده از حفاظ چشم، گان، دستكش در صورتي كه ريسك  -2

.تماس با مايعات و ترشحات بدن وجود داشته باشد
راي هر تميز كردن و گندزدايي وسايل و تجهيزات بعد از استفاده ب  -3

بيمار
مارو تعويض دستكش و شستشوي دستها بعد از تماس با هر بي  -4

قبل از تماس با بيمار بعدي


