
زات یمواد و تجه ینیبال یکننده و چالشها یضد عفون یمن مواد ومحلولهایکاربرد ا

  یمصرف

(کاشان  یفخار یمهد)  

واحد کاشان  یدانشگاه ازاد اسالم یپزشک یمهندس یکارشناس یدانشجو  

ده یچک  

:خچهیتار  

 از که بسته یم کار به یمختلف داتیتمه ها زخم کردن یعفون ضد ای ییغذا مواد از ینگهدار یبرا دور یها گذشته از انسان(1) 

 از استفاده ای افتاب نور و جوشاندن, حرارت از استفاده و ییغذا مواد کردن خشک و دادن دود, زدن نمک به توانیم جمله ان

 در کیکربول دیاس بردن کار به با سنریل دکتر, یالدیم 1681 سال در بار نینخست.. و ردک اشاره زخم موضع در سرکه و عسل

 . گذاشت انیبن را یامروز منیا ای کیآسپت یجراح, یجراح انیجر

: هدف و نهیزم  

 یزادنو یبخش ها,و ی یس یآ, یسوختگ) ژهیو یها بخش در ریم و مرگ عمده عوامل از یکی بعنوان یمارستانیب یها عفونت(3)

شود ( همراهان,کارکنان )گران یبه د یعفون یها یماریتواند سبب انتقال بیم یشود و از طرفیمحسوب م....(  و  

و کاهش خطر ....( و یاماکن درمان یسطوح و فضا ها, ل و دستگاه هایسطوح وسا)ط یمح یها یلذا به منظوره کنترل الودگ  

کاربرد مناسب,نه هایر و هزیکاهش مرگ و م,انها  یک ها و اثربخشیوتیب یتمقاوم و استفاده کمتر از ان یکروب هایجاد میا  

.ضرورت دارد یمارستان و مراکز درمانیگندزدا در ب  

:ها دستگاه و ها روش  

  یمنیا و یعفون ضد یمحلولها از استفاده منظوره به که است یالزام ها سمیکروارگانیم موثر کنترل منظوره به ینکات

_کرویم انتقال قطع ای کاهش در یاصل راه کی یعفون ضد(2.)ردیگ قرار توجه مورد دیبا....و یهداشتب اماکن,  لیوسا  

ها کیسپت یآنت و ییایمیش یها یضدعفون با بیترت به که باشدیم ها دست و ابزار, یطیمح سطوح راه از ها سمیارگان  

یاصل متن در کامل صورت به که انها مصرف ینیالب چالش و یعفون ضد یبرمحلولها یمرور مقاله نیا در. ردیپذیم انجام  

   شودیم اشاره داد خواهم قرار یبررس مورد  

:یریجه گینت  



 حیناصح کاربرد لیدل به یطیمح و یمارستانیب مختلف یها بخش در عفونت کنترل از یناش صدمات کاهش قیتحق نیا از هدف

 ساالنه فقط یجهان امار بر استناد با( 2.)باشدیم یدرمان مراکز  و طقمنا یبرخ در الزم امکانات نبود و کننده یعفون ضد لیوسا

 قیتحق نیا دوارمیام که. افتد یم اتفاق ها سمیکروارگانیم از مورد کی عنوان به ها روسیو با تماس  از یناش مرگ ونیلیم 1/7

.دباش آن بودن زیام تیموفق و جهان کل یبهداشت روند در رییتغ جادیا یبرا یعطف نقطه  

: یدیکل کلمات  

  ینیبال چالش, ها سمیکروارگانیم, عفونت,(  کیسپت یآنت, ییایمیش) یعفون ضد یمحلولها

 مخاط و زخم,پوست مانند زنده یبافتها در اغلب را مواد نیا که دیبدان دیبرخورد کیسپت یآنت مانند یکلمات به اگر(1:)یپاورق

 و ها ساختمان, لوازم, اجسام یرو از ییزدا جرم, ییزدا کروبیم یبرا را ها انتنفکتیسید ها کننده یعفون ضد یول برندیم کار به

. دهندیم قرار استفاده مورد اماکن  

:منابع   

واندرهید( ره)ینیمارستان امام خمیط بیکارشناس بهداشت مح یجمال باقر:1  

  یروس شناسیگروه و یده طباطبائیحم,ینوذر یمهد,بابک شهباز : سنده مسئولینو: 2

تهران یانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکد  

 3:پروتکل مصرف مواد گندزا و روش های استفاده از آن در محیط های بیمارستانی 
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