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 وسايل حفاظت فردي براي مراقبت از بيماران مشكوك يا مبتال به عفونت آنفلوانزا

 

وسايل حفاظت فردي تجهيزاتي هستند كه براي حفاظت كاركنان از صدمات شغلي ويا بيماريهاي 

.  طراحي شده اند....ناشي از تماس با مواد بيولوژيكي،شيميايي، فيزيكي،راديولوژيك،الكتريكي و

 .اين تجهيزات باتوجه به نوع صدمه مورد انتظارو تماس شغلي متفاوت مي باشند

وسايل حفاظت فردي بعنوان بخشي از احتياطات كنترل عفونت براي تامين سطحي از محافظت 

 .كاربرد دارند

وسايل حفاظت فردي مورد استفاده جهت پيشگيري از عفونت ضمن محافظت كاركنان وپيشگيري از 

 .ابتالي آنان، مانع از انتقال عفونت به ساير بيماران و افراد مي گردد

همه كاركنان درماني درگير در امر مراقبت از بيماران مبتال به عفونت حاد تنفسي، موارد مشكوك يا 

 .مبتال به آنفلوانزا بايد از وسايل حفاظت فردي استفاده نمايند
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 : اين وسايل شامل 
 

 عينك/محافظ صورت •
 ماسك •
 گان  •
 پيش بند پالستيكي  •
 دستكش  •
 رو كفشي   •
 كاله •
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 وسايل حفاظت فردي مورد استفاده درهنگام مواجهه يا ارائه خدمت به بيمارمبتال يا مشكوك به آنفلوانزاي پرندگان
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 وسايل حفاظت فرديدربكارگيري نكات مورد توجه 
 

 برندعفونت را كاهش مي دهند ولي اين احتمال را كامال از بين نمي احتمال •

 موثرند شوند ،  در صورتيكه درست استفاده فقط •

 .شوندنمي ( شستن دست )اصلي ترين جزء كنترل عفونت جايگزين •
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 دستكش
 

هنگام تماس با خون، مايعات و ترشحات بدن، غشاهاي مخاطي، پوست آسيب ديده، و يا 

 .اجسام آلوده بايد دستكش تميز و غير استريل پوشيد

 :دستكش بايد

 آستين گان را بپوشاند مچ. 

 يكبار استفاده گردد فقط. 

 هر بار انجام مراقبت از بيماري كه حامل ميكروارگانيسم است، تعويض شودبين. 

 صورت پارگي و آلودگي قابل مشاهده تعويض گردد در 
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 :توجه

و پيش از ارائه مراقبت به بيمار ديگر، بايد دستكش از استفاده از پس 

آنها را خارج و بالفاصله دستها را شست تا از انتقال ميكروارگانيسم ها  

 .شودبه محيط يا ساير بيماران جلوگيري 
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 گان

براي حفاظت از پوست و جلوگيري از آلوده شدن لبا سها طي انجام اقداماتي كه  

احتمال پاشيده شدن خون يا ترشحات بدن وجود دارد، بايد از گان تميز و غير  

نوع گان انتخاب شده به ميزان مايعي كه احتمال مواجهه با  . استريل استفاده كرد

گان آلوده را بايد بالفاصله پس از اتمام كار خارج و  . آن مي رود بستگي دارد

دستها را كامالً شست تا انتقال ميكروارگانيسم ها به بيماران ديگر و يا محيط رخ  

 .ندهد
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 .مصرف و يااز جنس قابل شستشو باشدگان بايديكبار •

 .گان بايد بلند ومچ آن كش دار باشدآستين •

 (يقه باز و يقه هفت نباشد. ) باشد بايد يقه بسته گان •

 گان بايد تابلندي ). گان بايد مناسب باشد بطوريكه نواحي مورد نياز بدن را بپوشانداندازه •

 . (باشدزير زانو 

 شودبايد ضد آب باشد، در غيراينصورت بايد يك پيش بند پالستيكي روي آن پوشيده گان •

بهتر است بعد از استفاده گان را معدوم نمود .صورت آلودگي قابل مشاهده بالفاصله تعويض شوددر •

و يا اگر قابل شستشو است به طريق مناسبي بدون پراكنده شدن آلودگي، به رختشويخانه فرستاده 

 .شده و سپس دستها شسته شوند

 1394/4/14فهیمه زهتابی آذر                            کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای                                         



 ماسك

 

براي حفاظت از غشاي مخاطي بيني و دهان طي انجام اقداماتي كه احتمال پاشيدن خون مايعات و 

 .ترشحات بدن وجود دارد، الزم است از ماسك استفاده شود

 از استفاده ماسك معدوم گردد پس. 

 تعويض گرددماسك مرطوب مي شود وقتي ،. 

 نشودهرگز به گردن آويزان ماسك. 

 شونداز استفاده از ماسك دستها شسته پس. 
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 انواع ماسك هاي حفاظتي

 ماسك هاي جراحي

 دسترسي آسان و استفاده شايع در جراحي ها و معاينات معمول
 

 باال-ماسك هاي تنفسي پايش
 :    ميكرون را پايش مي كند و به انواع زير تقسيم مي شوند 0/3فيلترمخصوص ديسكي ريزساختار كه ذرات بزرگتر از 

ضد روغن 
مقاوم به روغن 
غير مقاوم به روغن 

 .هر چه ماسك به روغن مقاومتر باشد، ماسك بهتري است
 

درفيلتر كردن ذرات   95براي مثال، ماسك . كنار هرماسك، شماره اي وجود دارد كه نشاندهنده ي كارايي پايش آن است

 .كارايي دارد% 95ميكرون با سرعت تنفس معمولي،  0/3بزرگتر از 

 .ميكرون را بگيرند 0/027نسل بعدي ماسك ها از نانوتكنولوژي بهره مي گيرند و قادر خواهند بود جلوي ذراتي به كوچكي 
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(  موثر در برابر آئروسل هايي كه پايه روغني ندارند ) مربوط به ماسك هاي يكبار مصرف ضد ذره N 59استاندارد 

، كار ( آهن كاري ، استيل كاري ، كار در معدن) مي باشد كه  استفاده از آن در صنعت نساجي ، كارهاي صنعتي 

 .در بيمارستان و آزمايشگاه وكنترل بيماري پيشنهاد شده است 

 :حفاظت كامل را در برابر آئروسل هاي بدون روغن كه شامل موارد زير هستند تامين مي كنند N  59ماسك هاي 

 –معدن آهن سنگ  –چوب  –كربن  –آرد  –كتان  –سولفر  –سلولز  –سيمان  –خاك رس  –كربنات كلسيم 

 باكتري ها  – TB –سيليكون آزاد  –آلومينيوم 



نمودن و استفاده درست از ماسك تنفسي مخصوص يكبار محكم    

اگر ماسك . مصرف براي اطمينان از عملكرد صحيح آن ضروري است

بخوبي روي صورت جاي نگيرد ممكن است ذرات معلق در هوا از منافذ 

 .نباشدوارد شوند و استفاده از ماسك موثر 
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كه از ماسك استفاده مي كنند بايد روش استفاده از آن را بياموزند تا  افرادي •

 .بهترين تأثير را دريافت نمايند

 .يكبارمصرف، پيش از استفاده بايد از نظر سالم بودن كنترل گرددماسك •

 .گردداز استفاده ازماسك، تست تناسب ماسك با صورت انجام پيش •

افرادي  . صورت ممكن است مانع از قرار گرفتن ماسك روي صورت شوندموهاي •

كه مشكالت ساختاري در صورت دارند نيز ممكن است نتوانند از آن به درستي  

 .استفاده كنند
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 محافظ صورت/عينك 

 شودهميشه هنگام انجام اقدامات توليد كننده آئروسل ازعينك محافظ استفاده 

و در زماني ( مانند سرفه و عطسه)مراقبت ودرتماس نزديك با بيماري كه دچار عالئم حاد تنفسي است هنگام  

كه احتمال پاشيدن ترشحات وجود دارد، و همچنين هنگام كار در فاصله يك متري و يا كمتر با بيماري كه  

 .بيماري حاد تنفسي دارد، بايد ازعينك محافظ استفاده شود

صرفنظر از تشخيص بيماري، زماني كه خطر آلودگي چشم ها و ملتحمه در اثر پاشيده شدن خون يا مايعات  

 . بدن وجود دارد، بايد از عينك محافظ استفاده كرد

 .از عينك محافظ براساس ارزيابي وضعيت بيماردر زمان ارائه مراقبت، تعيين مي شوداستفاده 
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 : گيرد حفاظت از چشم مي تواند با وسايل زير صورت 

 محافظ صورت -

 كاله ايمني با محافظ صورت -

 عينك محافظ -
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 توجه

 صورت نياز به استفاده از عينك آن را باالي سر خود قرار ندهيددر. 

 صورت چند بار مصرف بودن عينك ومحافظ صورت، نكات الزم جهت جمع در

 .آوري و استريل نمودن آنرا رعايت نماييد
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هنگام استفاده از وسايل حفاظت فردي، مراقب آلوده نشدن خود،  

 ديگران و محيط باشيد
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 با دستكش آلوده لمس را ... (وعينك، ماسك )صورت و وسايل حفاظتيهرگز

 .ننماييد

 لمس سطوح محيطي، غير از مواقع مراقبت از بيمار اجتناب نماييداز 

 

 1394/4/14فهیمه زهتابی آذر                            کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای                                         



 ترتيب پوشيدن وسايل حفاظت فردي

 

 (مطابق با احتياطات استاندارد)شستن دست 

 گانپوشيدن 

 ماسكپوشيدن 

 عينكمحافظ صورت يا پوشيدن 

 كاله يا محافظ موهاي سرپوشيدن 

 دستكشپوشيدن 
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 نحوه پوشيدن ماسك تنفسي مخصوص
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 ترتيب در آوردن وسايل حفاظت فردي
 

 دستكشدرآوردن 

 آوردن گاندر 

شستن دست 

  پوشيدن دستكش تميز 

 عينك يا محافظ صورتدرآوردن 

 جدا جهت استفاده مجدديك ظرف دادن عينك يا محافظ صورت در قرار 

 آوردن كاله يا پوشش مو در صورت استفادهدر 

 آوردن ماسكدر 

 دستشستن 
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 نحوه درآوردن دستكش
 

 فراموش نكنيد قسمت خارجي دستكش هاآلوده است

در نقطه اي اندكي پائين تر از لبه دستكش چپ، بخش خارجي دستكش چپ : راست دست افراد •

 .را با انگشتان دستكش راست بگيريد و ضمن خارج كردن دستكش چپ آنرا به پشت وارونه كنيد

 .برهنه دست چپ را در حد فاصل مچ دست راست و زير دستكش راست بلغزانيدانگشتان •

انگشتان دست چپ، دستكش راست را نيز خارج كرده و در حين خروج آنرا وارونه كرده بكمك •

 .برروي دستكش چپ بكشيد

 .دو دستكش وارونه شده را درون سطل زباله بياندازيدهر •
 1394/4/14فهیمه زهتابی آذر                            کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای                                         



 نحوه درآوردن گان

 .قسمت جلو و آستين هاي گان آلوده است! فراموش نكنيد 

 

 .ها را باز كنيدگره -1

 .پائين بكشيديك دست خود را به قسمت داخلي گان برده و آنرا از ناحيه شانه و گردن به  -2

 .گيردخارج قرار هنگام در آوردن گان آنرا وارونه كنيد به نحوي كه بخش داخلي آن رو به در  -3

 خارج شده از تن را لوله يا تا كرده و آنرا به داخل سطل زباله بياندازيدگان  -4
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 نحوه در آوردن عينك

 !فراموش نكنيد 

 استآلوده (صورتحفاظ يا )قسمت خارجي عينك  •
حفاظ صورت را از بند آن  ) براي برداشتن عينك دسته هاي آنرا بگيريد •

 (بگيريد
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 نحوه درآودن ماسك

تنفسي مخصوص آلوده است، اين قسمت را  ماسك قسمت جلوي ! فراموش نكنيد 
 !لمس نكنيد 

 
 

 .  ها را باز كنيدگره 
بند تحتاني را گرفته و آنرا از پشت سر خارج كنيد، سپس بند فوقاني را گرفته  ابتدا 

 .از پشت سربيرون آوريد
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 بياندازيد(صورت يكبار مصرف بودن در )ماسك را به داخل سطل زباله 
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 خارج كردن همزمان گان و دستكش
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 :اولويت استفاده از وسايل حفاظت فردي در زمان محدويت و كمبود اين وسايل 

 

 .و تامين وسايل حفاظت فردي بايد بر اساس اولويت و نياز سازمان باشد تهيه •

 .استفاده مجدد وسايل حفاظت فردي حتي االمكان خودداري شوداز •

چه استفاده مجدد از وسايل حفاظت فردي خطر انتقال عفونت را افزايش  اگر •

اما اين خطربايد در مقابل نياز به تامين كاركنان در مواقع خاص مورد بررسي  ميدهد 

 .قرار گيرد

منظور پيشگيري از اسراف،بر اساس ارزيابي انجام شده مشخص نماييد كه كدام  به •

 .يك از وسايل حفاظت فردي در شرايط خاص مورد نيازمي باشد
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 دستكش

تعداد دستكش محدود است،استفاده از آن به اقداماتي كه در آن  چنانچه •

وجود دارد محدود  ( مثل آئروسل تراپي ) احتمال تماس با خون و مايعات بدن 

 .گردد

ساير موارد مثال لمس وسايل و ابزار متصل به بيمار كه با ترشحات بيمار  در •

 .تماس نداشته است از دستمال كاغذي و يا كاغذ توالت استفاده شود

 شوددستها رعايت بهداشت •
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 گان

تعداد گانها محدود است ازآنها فقط در مواقعي كه احتمال تماس مستقيم  اگر •

پوستي وجود دارد و يا براي انجام اقداماتي كه خطر توليد آئروسل وجود دارد  

 .استفاده شود

مي توان از گان در مكانهايي كه در آنها از بيش از يك بيمار مراقبت  همچنين •

و درصورتيكه هيچ گونه ارتباط و تماس مستقيمي بين گان و بيماران وجود  ميشود 

 .ندارد، استفاده نمود
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 وسايل حفاظت چشمي

 

بنابراين . مجدد از وسايل حفاظت چشمي خطر عفونت را افزايش  ميدهداستفاده •

بالفاصله پس ازهر بار استفاده و نيز پس از ترك اتاق ايزوله و كار با بيمار بايد اين  

 .وسايل شسته و ضد عفوني شوند

 .از استفاده از وسايل حفاظت چشمي دستها شسته شوندپس •
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 سالمتي و شادكامي با آرزوي 
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