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  ايزوله اتاق

 یازمندن كه بیمارانی همچنین و دارواگیر و عفونی هایبیماری دارای بیماران به رسیدگی جهت ایزوله  اتاق وجود

 سرویس همراه به حمام و هایزول بیمار بستری اتاق ایزوله، ورودیپیش بخش 3 از اتاق این. است الزم هستند، ویژه شرایط

گی از ری از انتقال آلودجهت کنترل عفونت و جلوگی. است شده تشکیل ایزوله بیمار برای ویلچیر ورود امکان با بهداشتی

 داخل اتاق ایزوله به دیگر فضاها موارد زیر اکیداً رعایت گردد:

   .های ایزوله به طور مستقل از بخش، باشنددستگاه تهویه مطبوع اتاق -

نتقال اوی بخش، ایزوله به پیش ورودی و هوای پیش ورودی نیز به راهرای باشد که هوای اتاق دهش و مکش هوا بگونه -

ایتاً به ه و نهنیابد. به عبارتی مسیر جریان هوا از سمت راهروی بخش به سمت پیش ورودی و سپس اتاق بستری ایزول

 10وه در محد های بستری و پیش ورودیسمت سرویس بهداشتی اتاق بستری باشد. این امر با تنظیم نرخ اگزاست اتاق

 بار در ساعت مقدور است.  12الی 

شود و  بینیشطور مستقل پیدریچه های اگزاست درهر سه فضای پیش ورودی، سرویس بهداشتی و اتاق بستری ایزوله به -

 ای ضدیسهکترهای در فضای بستری باالی سر بیمار و حتی االمکان بر روی دیوار قرارگیرد. در مسیر هوای ورودی، فیل

 تعبیه شود. uvدرصد نصب شده باشد. در مسیر هوای خروجی )اگزاست(، فیلتر هپا و المپ  95تری باک

ه تاق ایزولسیرهای اها ترجیحاً کشویی باشند. کانال اگزاست مورودی آن هوابند و دربفضای اتاق بستری ایزوله و پیش -

 باشند.  داشته زم بر اساس مقررات درمانی رامستقل بوده و محل استقرار اگزاست فن و هواساز از یکدیگر فاصله ال

کنترل فشار هوا و  ، بخصوصcmmsای براساس برنامه نگهداشت پیشگیرانه سامانه برنامه تعمیر و نگهداری و بازدید دوره -

 تعویض فیلترها، مد نظر قرار گیرد.

 ت شود.ممانع از خروج تجهیزات .است یضرور بستری ایزوله و ثابت در اتاق یاختصاص یپزشک زاتیدر نظر گرفتن تجه -

 . گرددیاکید مبا ایستگاه پرستاری ت زولهیا یبستر یاحضار پرستار با امکان مکالمه دو طرفه در فضا ستمیوجود س -

 

 

 

 


