
 فلوچارت فرآیند رعایت احتیاط بر اساس راه انتقال بیماری ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 صومعه سرا (ره)کمیته کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی

 انواع ایزوالسیون

 احتیاط هوایی

 

 احتیاط قطرات

 

 احتیاط تماسی

 

 فشبر ثب خظ٘طي اتبق ثيَبر در -1

 . ثستری گرددٍْفي ٕ٘اي

 .ثبیذ ثستٔ ثبشذثيَبر اتبق درة -2

 ثيَبر اتبق ٗارد مٔ افرادي تَبً -3

 مٔ شخظي رسپيرات٘ر از ثبیذ ٍيشّ٘ذ

 دذاقو ٍينرٍٗتري داشتٔ 1ٗفييتر

 استفبدٓ)  ٍبسل)دارد %95مبرآیي

 N95 .َّبیْذ

ٗ  گردد ٍذذٗد ثبیذ ثيَبر جبثجبیی -4

 اتبق،ثٔ ترك از قجو کبرکْبُ ثبىيْی، 

 .دْٕذ جرادي استبّذارد ٍبسل یل ثيَبر

ی ها
بیمار

 

ریٔ یب دْجرٓ سو 

سرخل 

آثئ ٍرغبُ یب زّٗبی ٍْتشر 

سرفٔ ، تت ٗ ارتشبح ری٘ی در ثيَبر 
 تب زٍبّی کٔ HIVٍجتال ثٔ عفّ٘ت 

. تشخيض سو ری٘ی در آّبُ رد ش٘د

ثيَبراُ دارای زخٌ پ٘ستی ثبز ّبشی از 
سو 

( SARS)سْذرً تْفسی شذیذ دبد 

 ٍثو تت ٕبی خّ٘ریسی دْٕذٓ ٗیرٗسی
 ...تت کریَٔ کْگ٘ ، تت داّگ ٗ

ٕر گّ٘ٔ عفّ٘ت ّ٘ظٖ٘ر در ط٘رت 
ارائٔ دست٘ر اىعَو ٗزارت ثٖذاشت یب 

 تبکيذ کَيتٔ کْتره عفّ٘ت

ثستری  خظ٘طي اتبق  ثيَبر در-1

 مْتره ثراي خبطي اقذاً گردد ٗىي

 ط٘رت در .(ضرٗرت ّذارد اتبق ٕ٘اي

 خبص، ثيَبري یل ثب ثيَبر چْذ ٗج٘د

 اتبق ثستري یل در را آّٖب ٍيت٘اُ

. (َّ٘د

 .ثَبّذ ثبز ت٘اّذ ٍي اتبق درة- 2

 در پرسْو مردُ مبر ط٘رت  در-3 

 ٍبسل ازثبیذ  ثيَبر، ٍتري یل فبطئ

 .جرادي استفبدٓ َّبیْذ استبّذارد

 ثيَبر جبثجبیي ٗ اّتقبه ط٘رت در -4

 كیثيَبر ثٔ  ایسٗىٔ، اتبق از خبرج ثٔ

 . دْٕذاستبّذارد جرادي ٍبسل

 تبثع دستنش ٗ گبُ از استفبدٓ- 5

 .است استبّذارد ط ٕبي ادتيب اط٘ه

ی ها
بیمار

 

 

 :ٕبیي ٍبّْذ ثراي عفّ٘ت

  B  ثبمتري َٕ٘فيي٘ش آّفي٘اّساي ّ٘ع
ٍٖبجٌ 

ٍْْگ٘م٘ك 

دارٗ  ثيَبري پٍْ٘٘م٘ك ٍقبًٗ ثٔ چْذ

ٍبین٘پالسَب 

پٍّْ٘٘ئ  

سيبٓ سرفٔ 

ٗیرٗش آّفي٘اّسا 

اٗریُ٘ 

 B 19پبرٗٗیرٗش سرخجٔ ٗ

 ثستري یب( خظ٘طي ثيَبر دراتبق -1
 اتبق، یل در ینسبُ عفّ٘ت ثب ثيَبر چْذ

 ثٔ خظ٘طي اتبق ّج٘دُ در ط٘رت
 .ثستري گردد) مبفي تعذاد

 اتبق ثٔ ٗرٗد زٍبُ درکبرکْبُ ثبیذ  -2

 ترك از قجوثپ٘شْذ ٗ  دستنش ثيَبر
 ٗ اتبق دستکش خ٘د را در آٗرّذ

 .ثالفبطئ دست ٕبی خ٘د را ثش٘یْذ

 ثب تَبش خطر افسایش ط٘رت در -3

 ط٘رتينٔ در ) ثيَبر عفّ٘ي ثبىق٘ٓ ٍ٘اد
 دارد، اسٖبه یب اختيبري ثيَبر ثي

 یب شذٓ، ایيئ٘ستٍ٘ي یب م٘ى٘ستٍ٘ي
 ، از ( ش٘د مْتره َّي ٗي زخٌ ترشخ

 .گبُ استفبدٓ کْْذ

خ٘د  گبُ ایسٗىٔ، اتبق ترك از قجو -4

 ىجبش ٕستْذ مٔ ٍراقت ٗ را در آٗرّذ
 .آى٘دٓ ّگردد شبُ 

 از خبرج ثٔ ثيَبر جبثجبیي ٗ اّتقبه -5
 .ثرسذ ٍَنِ دذاقو ثٔ  ثبیذ ایسٗىٔ اتبق

 

ی ها
بیمار

 

 

ثيَبراُ دچبرعفّ٘ت یب ميّ٘يسٓ ثب 

ٗ دار ثبمتریٖبي ٍقبًٗ ثٔ چْذ

اّترٗم٘ك ٍقبًٗ ثٔ ٗاّنٍ٘بیسيِ، )

استبفيي٘م٘ك اٗرئ٘ش ٍقبًٗ ثٔ 

ٍتيسيييِ یب ثب مبٕش دسبسيت ثٔ 

ٗاّنٍ٘بیسيِ،اّتریت ثبعبٍو ميستریذیً٘ 

 (دیفيسيو
 

 دٕبّي- عفّ٘تٖبي ٍْتقئ ازرآ ٍذف٘عي

در A)شيگال،رٗتبٗیرٗش ٗ ٕپبتيت )

ثيَبراّي مٔ ثي اختيبري داشتٔ یب 

 .ازپ٘شل استفبدٓ ٍي مْْذ
 

مٔ ادتَباًل داراي  ثيَبریٖبي اسٖبىي دبد

 .عفّ٘ي ٕستْذ ٍْشأ

 


