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 بخش استریل مرکزي پرسنل درموارد مربوط به  ،نامهـگاهشماره در این 

   .دشوبه اختصار مرور می

  

، مالحظات ساختار بخش استریل مرکزي مرور 210در گاهنامه شماره 

رعایت نکات و مالحظات در طراحی یک بخش خدمات شد و بیان شد 

کند، تر میرتر و آسانـاري را موثـرآیندهاي کـرکزي، فـاستریل م

شده را سایل استریلدهد، استریلیتی وهاي محیطی را کاهش میآلودگی

رعایت نکات الزم در . دهدمنی پرسنل را افزایش میای نماید وحفظ می

طراحی بخش و فرآیندهاي اجرایی، و رعایت نکات الزم توسط پرسنل 

کند بخش استریل مرکزي، هم بار زیستی و هم آلودگی محیطی را کم می

که این هم براي یک استریلیزاسیون موثر مورد نیاز است و هم براي حفظ 

شده توسط استریل بودن ابزار و وسایل ارائه براي تضمین. سالمت پرسنل

هاي این بخش، الزم است پرسنل مهارت کافی داشته باشند و آموزش

  . مند باشندهاي ضمن خدمت نیز بهرهمرتبط را دیده باشند و از آموزش

Personnel Considerations 
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پرسنل بخش استریل مرکزي باید توانایی انجام تمام عملیات در بخش را 

 :دارا باشند

 مرتب کردن وسایل، باز و بسته کردن وسایل، : زداییآلودگی

، هاابزار، از بین بردن میکروارگانیسم شستشوي دستی و اتوماتیک

هاي ، احتیاط و توجهات الزم، کنترلمرتبط اتبه کارگیري تجهیز

 الزم، بازرسی

 بندي، بندي، شناخت مواد بستههاي بستهتکنیک: بندي کردنبسته

 هاي پایششناخت اندیکاتورها و روش

 کارگیري شناخت عملکرد و توانایی به: استریلیزاسیون

 هاو پایش آن استریالیزرها

  آشنایی کافی و عملی با مباحث کنترل و پیشگیري عفونت و ایمنی

 کار

 ها و آوري اطالعات، بیماريآشنایی الزم با ابزار جراحی، فن

 هاي جدید میکروارگانیسم

  

  

  

Qualifications 
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 :هاي الزم را دریافت کنندپرسنل بخش استریل مرکزي باید آموزش

  آموزش پیش از کار و آموزش ضمن خدمت باید همیشه وجود داشته

 باشد

 مشی و امل مباحث مربوط به خطآموزش باید عالوه بر موارد الزم، ش

 المللی باشدهاي اجرایی، و انطباق با الزامات ملی و بینروش

  پرسنل باید آموزش ضمن خدمت براي ابزارهاي جدید، وسایل و

 تجهیزات جدید را ببینند

 هاي ها، روشمشیها و خطها باید بر اساس سیاستتمام آموزش

هاي سازندگان وسایل و ستانداردها، و دستورالعمل و توصیهاجرایی، ا

 تجهیزات باشد

 و موثربودن  دهاي آموزشی باید مستند شونها و دورهتمام آموزش

 اي بررسی شودشدهها در زمان تعیینآن

Training 
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 دهد و این اطمینان را میتباه کاربر را کاهش ـتمال اشـآموزش، اح

ها م در مورد آخرین اطالعات و تکنیکدهد که پرسنل آگاهی الزمی

 را دارند

 کندر برابر خطرات احتمالی محافظت میآموزش، پرسنل را د 

 هاي ها، نکتهها، احتیاطالزم در مورد اهمیت واکسیناسیون آموزش

هاي اورژانسی، و اده از تجهیزات حفاظت فردي، روالمحافظتی، استف

هاي الزم در صورت در معرض آلودگی قرارگرفتن، باید انجام روال

 شود

این  از بخش استریل مرکزي که با این بخش ارتباط یا به خارجپرسنل 

 :هاي الزم را دریافت کنند، باید آموزشبخش تردد دارند

  آموزش پیش از کار و آموزش ضمن خدمت باید همیشه وجود داشته

 باشد

 جابجایی وسایل زدن و پوشش مناسب، توجهات الزم، روش دست

طور که به پرسنل بخش استریل مرکزي آموزش استریل، باید همان

دارند یا از این داده شده است، به پرسنلی که به این بخش تردد 

 گیرند، نیز آموزش داده شودشده تحویل میوسایل استریل ،بخش
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 هاي مکتوب باید در مورد بهداشت فردي و سالمت، تدوین مشیخط

 باشدقرار گرفته و در اختیار پرسنل شده 

 مسئول  ها باید مورد تایید مسئول پیشگیري و کنترل عفونت،مشیخط

اش در مورد و هر فردي که وظیفه ، مهندسی بهداشت محیطایمنی

 سالمت پرسنل تعریف شده است باشد

 ها باید کوتاه باشندها همیشه باید تمیز باشند و ناخنمو، بدن و ناخن 

  استفاده از الك ناخن و ناخن مصنوعی در زمان کار براي پرسنل بخش

مکن است جدا شود و درون استریل مرکزي ممنوع است، الك ناخن م

وسایل ریخته شود و ناخن مصنوعی محل مناسبی براي رشد و انباشته 

 ها هستندها و آلودگیشدن قارچ

 شود، باید فوري پوشش و لباسی که در حین کار، آلوده یا خیس می

 تعویض شود

  را پرسنلی که امکان تماس با وسایل آلوده به خون یا مایعات بدن

 شکل رایگان واکسن هپاتیت دریافت کنند دارند، باید به

Health and Personal Hygiene 
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 هاي خاص ها و مکانهاي الزم دیگر، در زمانها و واکسنسازيایمنی

 و در آینده باید به درستی دریافت شوند

 مشی مکتوبی براي گزارش، معالجه، و چگونگی استقرار پرسنلی خط

 داشته باشدها هستند وجود که در خطر دریافت یا انتقال عفونت

  

 سازي و زدایی، آمادههاي آلودگیمتـمام پرسنلی که وارد قسـت

شوند باید بندي، استریلیزاسیون و بخش انبارش استریل میبسته

 پوشش تمیز بر اساس شکل پوشش مصوب مرکز درمانی بپوشند

 هاي تمیز تعویض شوندها باید براي هر روز با پوششپوشش 

  پوشش آلوده یا خیس شود باید تعویض در روز کاري، هر زمان که

 شود

 سازي تحویل الندري هاي چندبارمصرف باید براي آمادهپوشش

هاي آلوده به خون یا شوند، باید روش اجرایی براي شستن پوشش

 مایعات بدن وجود داشته باشد

Attire 
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  پوشش نامناسب می تواند پرز ایجاد کند و پرزها بر روي وسایل قرار

 بگیرند

 ها باید کفشر خوردن و لغزش، و داراي استحکام کافی تمیز، ضد س

 باشند تا در صورت افتادن وسایل بر روي پا، آسیبی ایجاد نشود

 شود هر مویی باید پوشیده باشد، تنها مویی که مستقیم پوشیده نمی

 موي ابرو و مژه است

  جواهرات، ساعت مچی و حلقه نباید در هیچ قسمت بخش استریل

تمیز  یدرستبه جواهرات به شکل روتین و . دمرکزي استفاده شو

. ها باشندشوند و ممکن است مکان انباشتگی میکروارگانیسمنمی

ممکن است دستکش و دیگر . ممکن است درون وسایل بیفتند

حلقه و ساعت مچی ممکن است عالوه . تجهیزات ایمنی را سوراخ کنند

یا وسایل بر این باعث گیرکردن به وسایل شوند و آسیب به فرد 

 بزنند

 هاي دیگر، باید در زمان تردد پرسنل بخش استریل مرکزي به بخش

 بر اساس الزامات عمل کرد و کاورهاي الزم پوشیده شود
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 هاي دیگر که در زمان تردد پرسنل بخش استریل مرکزي به بخش

خارج از ساختمان هستند و الزم است در محوطه تردد انجام گیرد، 

ولی بپوشند، در زمان تردد به خیابان و خارج از باید پرسنل لباس معم

 مرکز نیز همین موضوع صادق است

  زدایی یا کثیفبخش آلودگی

 ها روبرو باید خطرات بالقوه که پرسنل در زمان کار ممکن است با آن

 شوند مشخص باشند

  عالوه بر توجهات الزم باید از تجهیزات محافظت فردي کامل، استفاده

 شود

  پوشش و تجهیزات کلی، پرسنل در بخش کثیف، باید عالوه بر

مانند گان بدون پشت، لباس (دار ضدآب دستکش و روکش آستین

پوشیدن دستکش ضدآب و . دکنناستفاده ) یکسره، یا گان جراحی

و  مخصوص کار سنگین، احتمال سوراخ شدن، بارمیکروبی روي دست،

شستشو و فشار در زمان کار . دهدریسک انتقال عفونت را کاهش می

و کشش بر روي دستکش، امکان ایجادشدن و بیشترشدن نشت 

 آن برود دستکش نباید کوتاه باشد که آب داخل. وجود دارد
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  در هر قسمت که امکان پاشش وجود دارد، پوشش باید شامل ماسک

ریسک تماس  محافظت چشم،. ضدآب صورت و محافظت چشم باشد

مواد شیمیایی  م ناشی ازها و آسیب چشچشم با میکروارگانیسم

 دهدخطرناك را کاهش می

 محافظ کامل صورت تواند شامل عینک محافظ یامحافظت چشم می 

اي هر گونه تجهیزات که در صورت پاشش، از هر زاویهیا و  باشد

 دهدانجام می براي چشم ت رامحافظ

 بندها، وسایل ها، پیشهاي چندبار مصرف شامل دستکشپوشش

عویض پرسنل، تمیز باید دست کم روزانه و بین تمحافظت چشم، 

 تجهیزاتکردن باید بر اساس توصیه سازنده این تمیز. شوند

 محافظتی باشد

 اند اند یا پاره شدهوسایل محافظتی که استحکام خود را از دست داده

شده، وسایل محافظتی فرسوده. د تعویض و دور انداخته شوندـبای

 ه درستی انجام دهندل حفاظت را بتوانند عمنمی

 شود، قسمت کثیف استفاده یا پوشیده می هر وسیله یا پوششی که در

 شودآلوده در نظر گرفته می



 

 
 

11 

 V211: شماره

  93ماه بهمن : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

 شود، ماسک را پس از سک پس از استفاده آلوده محسوب میما

، یا روي پیشانی گذاشتاستفاده نباید دور گردن آویخت، درون جیب 

 قرار داد

  ،هاي محافظتی درآورده باید پوششدر زمان خروج از قسمت آلوده

شش یا پوست آلوده نشود، باید شود، باید توجه شود که لباس زیر پو

باید درآورده و دور انداخته  کاور موها نیز. ها نیز شسته شونددست

 شود

 راي ـاسب بـها و ظروف منوششـحل مناسب براي درآوردن پـم

 ها باید وجود داشته باشدآوري آنجمع

 هاي خاصی هستند داراي سطحها گان)Level(ه نوع کار ، باید بسته ب

 استفاده شودآن سطح مناسب 

  بخش استریل

 شده کلی براي پرسنل بخش استریل هاي توصیهعالوه بر پوشش

یا ) IUSS(مرکزي، پرسنلی که در محل استریلیزاسیون استفاده فوري 

 فلش فعالیت می کنند، باید ماسک ضدآب بپوشند
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  شده تا نقطه استفاده، ایل استریلـروش جابجایی وسبر اساس

هاي استریل و یا محافظتی دیگري هم ممکن است مورد نیاز پوشش

 باشد

 شده که پوشش و ل استریلـفس، وسایـاشی از تنـز نـرات ریـقط

  کنندبندي نداشته باشند را آلوده میبسته

  

  بگیریدتمام وسایل آلوده را عفونی در نظر 

 توجه کافی باید به وسایل تیز بشود تا از آسیب جلوگیري شود 

  کالهک یا درپوش)cap ( سوزن آلوده نباید دوباره روي سوزن

اگر گذاشتن درپوش الزام است، باید با استفاده . گذاشته شود

از وسیله مکانیکی مخصوص یا تکنیک یک دستی این کار انجام 

 شود

 

 

Precautions 
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 دندست، خم، شکسته، یا دستکاري شو ها نباید باسوزن 

 داده شوند که مقاومت داشته  وسایل تیز باید در ظروفی قرار

 باشند و سوراخ نشوند

 ها و هر قسمتی از پوست که به مایعات بالقوه عفونی دست

 شوند، باید فوري و کامل شسته شوندآغشته می

 هایی که احتمال در معرض قرارگرفتن پرسنل با در قسمت

: شیمیایی یا بیولوژیک وجود دارد، این موارد ممنوع است مواد

کردن، گذاشتن خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، آرایش

 یا برداشتن لنز چشم

 ها، ها، فریزرها، کابینتمواد غذایی و نوشیدنی نباید در یخچال

د که خون یا دیگر مواد بالقوه نطبقات، و میزي قرار داده شو

  عفونی حضور دارند

را در مورد چگونگی استفاده از  CDCآژانس  و پوسترهاي راهنماها

    تجهیزات ایمنی فردي ببینید
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  مشاهدهمشاهده

شود، هایی که در مرکز درمانی شما استفاده میمطمئن شوید ماسک

  .و استحکام کافی را داشته باشدکافی فیلتراسیون کافی و حفاظت 

  اندیشهاندیشه

به نظر شما آیا در مراقبت از خودتان، موردي هست که به دلیل تکراري 

  اهمیت به نظر بیاید؟برایتان بیهاي کاري فعالیتشدن و عادي شدن 

  شماره بعديشماره بعدي

و فراخوان  Smartهوشمند یا  ایمن و هايسرنگ بردر شماره بـعدي مروري 

  .در این مورد خواهیم داشت WHOسازمان 
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این براي بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

با فرمت  هاي پیشینشماره و آرشـیو نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf قابل دسترسی هستندشرکت سایت در بخش دانلود وب.  

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل دارید انتشار شماره

یا ) news@marsimex.comبه آدرس (برسد، براي ما ایـمیل  جدیدي

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 02188106063به شماره (اس اماس

    .تلفن تماس بگیرید

  مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  493تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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