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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة رراتمق و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90مـورخ  دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري      و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل لتيدو غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد ساسا بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2يـك  المللي الكتروتكن بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و انجه صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از عضـي اجـراي ب  ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين تاندارد ايرانسازمان ملي اس ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش لوساي ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردكميسيون فني تدوين استاند

  » يين كارآ  -شيمي درمانيآماده سازي داروهاي  –مداخالت پرستاري  «
  يا نمايندگي/ سمت و  :  رئيس
  گي، غضنفرميرزا بي

 )كارشناس ارشد كارافريني(
  رئيس كل  سازمان نظام پرستاري

                                                             
   : دبير
  ، صديقه سالمي

 )كارشناس ارشد آموزش پرستاري(
  پزشكي تهرانعضو هيات علمي دانشگاه علوم 

  ون فني سازمان نظام پرستاريمعا
 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا (:  ءاعضا
  اعالء، مريم 

 )كارشناس ارشد آموزش پزشكي(
كارشناس مركز تحقيقات غدد و متابوليسم 

  دانشگاه علوم پزشكي تهران
 

   ليلي ، پروين
 )جراحي-آموزش پرستاري داخلي كارشناس ارشد(

 كارشناس معاونت فني سازمان نظام پرستاري
 

  
    ريم  رضوي ، م

  )كارشناس پرستاري (
  كارشناس معاونت فني سازمان نظام پرستاري

 
 

  مهناز           سنجري ،
 )كارشناس ارشد پرستاري(

  كارشناس معاونت فني سازمان نظام پرستاري

 
  ، مهناز سيدالشهدايي

 )پرستاري كارشناس ارشد(
  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
  ، منصوره فراهاني

  )ي پرستاريادكتر(
  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
  اشرف          مصطفوي ،

 )كارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه(
  ونت فني سازمان نظام پرستاريكارشناس معا

  مديريت پرستاري بيمارستان تهرانپارس
 

                                                                      ، زهرا نساج
 )پرستاريارشد  كارشناس(

  مدير پرستاري بيمارستان ميالد

 
   وفاييان ، ناديا

  ) پرستاريكارشناس (
  كارشناس معاونت فني سازمان نظام پرستاري

  



 د 

  

  فهرست مندرجات
  عنوان

  
صفحه

 ب استاندارد ملي آشنايي با سازمان

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  ه  پيش گفتار

  1 دهدف و دامنه كاربر 1
  1  مراجع الزامي 2
  1 اصطالحات و تعاريف 3
  4 اهداف مداخله اي 4
  4 حداقل وسايل مورد نياز 5
  5 روش انجام كار 6
  7 شرايط انجام كار 7
 8 شرايط ارائه دهنده خدمت 8

 8  نكات آموزشي 9

 9 بيمار/حقوق مددجو) الزامي ( پيوست الف 

 10  دستورالعمل مواجه با ريختن مواد شيمي درماني) طالعاتيا( پيوست ب 

  12 مددجويان شيمي درماني/دستورالعمل آموزش به بيماران)اطالعاتي ( پيوست پ 
  14  برنامه پايش سالمت كاركنان بخش هاي شيمي درماني)اطالعاتي ( پيوست ت 
كاربردي بـراي پيشـگيري از در معـرض قـرار گـرفتن      استقرار برنامه هاي)اطالعاتي ( پيوست ث 

  كاركنان در برابر مواد خطرزا
16  

كيت مخصوص ريختن مواد شيمي درماني) الزامي ( پيوست ج 
  

17  
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 يش گفتارپ

در  آن نويس پيش كه " آيين كار - شيمي درمانيآماده سازي داروهاي  –مداخالت پرستاري  "استاندارد 
مجلس شوراي  11/9/81مصوب قانون سازمان نظام پرستاري  3ده ما 5وط به موجب بند مربهاي  كميسيون

اجالس كميته ملي استاندارد  چهل و سومينتهيه و تدوين شده است و در توسط سازمان نظام پرستاري اسالمي 
صالح قوانين قانون ا 3، اينك به استناد بند يك ماده  مورد تصويب قرار گرفته است 20/11/1389 مورخخدمات 

، به عنوان استاندارد ملي ايران 1371مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسهو مقررات 
  . منتشر مي شود

،  ، علوم و خدمات براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع
تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين قع لزوم ااستانداردهاي ملي ايران در مو

  ،  بنابراين.  ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود
  . بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  
 : تاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استخذي كه براي تهيه اين اسابع و مĤمن

تهران 1385.جمه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تر . پرستاري داخلي وجراحي.  هوكس بلك و - 1
  .سالمي ، جامعه نگر

  .1385.تهران .استاندارد هاي خدمات پرستاري. سازمان نظام پرستاري  -  2
تهران انتشارات . فخري، افشار و عبداللهي، سيما. ح داروهاي سيتوتوكسيكدستورالعمل آماده سازي صحي - 3

  . 1383سال . انكولوژي و پيوند مغز استخوان -دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات هماتولوژي
4 - Smeltzer,Suzanne C.Hinkle,Janice L.Brunner and Suddarth Textbook of Medical –Surgical 
Nursing .11th Edition,Philadelphia: Lippincott Co,.2010 
5 - Jadith schilling. Nursing Procedures. Fifth Edition.2009 
6 - Karen,Holland.Mini Encyclopaedia of nursing.2005 
7 - Safe Handling of Hazardous Drugs. Reviewing Standards for Worker Protection 
8 - Safety Recommendations From the Occupational Safety and Health (OSHA), Oncology   
Nursing Society (ONS).http://www.ons.org/CNECentral/Chemo/Standards 
9 - Guidelines of Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
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  آيين كار-  شيمي درمانيآماده سازي داروهاي  -مداخالت پرستاري

  دامنه كاربرد هدف و   1
آماده سازي داروهاي شيمي شناسايي و اجراي اصول كلي مداخالت پرستاري در  ، هدف از تدوين اين استاندارد

برابر عوارض داروهاي در  كاركنان بخش شيمي درماني بيمار و/  مددجو درماني به منظور حفظ امنيت پرستار ،
بهبود كيفيت  جهتن خدمت اي طرح گام به گامنمايش  وشيمي درماني ، جلوگيري از آلودگي محيط زيست 

  .  يكسان خدمات مي باشداجراي  همچنين امكان پيشگيري از خطاهاي احتمالي و ، كار
  : اين استاندارد براي موارد زير كاربرد دارد

براي ارائه مراقبت هاي پرستاري يكسان و  نياز به اين خدمتدر صورت درماني شيمي در كليه بخش هاي  - الف
  .روشن 

  .در مراجع قضائي به منظور سندي قياسي براي بررسي كيفيت اقدامات انجام شده  - ب

  مراجع الزامي          2
بدين .  جاع داده شده استها ارمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .  ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود
مورد  الحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن، اص در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

،  ها ارجاع داده شده استه آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار ب.  نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  . هاي بعدي آن مورد نظر استهمواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  : استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است
  .آيين كار – پوشيدن و خارج كردن گان –مداخالت پرستاري ،  1389 سال:  15013استاندارد ملي ايران شماره   1- 2
  .آيين كار  –ها شستن دست  - مداخالت پرستاري ،  1389 سال:  15009ندارد ملي ايران شماره استا 2-2
 اصطالحات و تعاريف   3

  : صطالحات و تعاريف زير به كار مي رودا ،در اين استاندارد 
3-1   

 1 پرستار انكولوژي

هاي مايع درماني ، دانش  ، مهارت ريوي –، گواهي احياي قلبي  مدرك كارشناسي پرستاري باپرستاري است 
،  ، متابوليسم دارو كافي در مورد تمامي زمينه هاي مربوط به داروهاي آنتي نئوپالستيك شامل فارماكولوژي

الزم به .  ، عوارض جانبي داروهاي شيمي درماني ، تداخالت دارويي محاسبه ي دوز دارويي،  آماده سازي
  . ر بايد تمديد شودسال يك با 2يادآوري است گواهي هاي فوق هر 

  

                                                 
1 . Oncology Nurse 
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3-2    
  1 بيمار/ مددجو

  .درماني مراجعه مي كند /شخصي كه براي دريافت خدمات درماني به يكي از مراكز بهداشتي 
3-3  

  2 محفظه هاي امن زيستي/  هود
،  هاي آزمايشگاهي برخي فعاليت فضايي تميز روي ميز كار ، براي انجام به منظور ايجاد محفظه ي امن زيستي

اين محفظه ها ايمن ترين شرايط را براي  .كاربرد دارند مانند آن   و كشيدن داروهاي سايتوتوكسيك ، يقاتيتحق
محفظه در كشيدن داروهاي شيمي درماني اين  2كالس.  ، محصوالت و محيط اطراف را فراهم مي كند كاركنان

  . كاربرد داشته و داراي فيلتر هپا مي باشد

  
  ي امن زيستيمحفظه ها/  هود – 1شكل

3-4  
   3هود جداكننده جريان هوا

هاي باكتريال و جمع آوري بخارات كه در پيشگيري از آلودگي اي است با جريان هواي فيلتر شده محفظه 
 . ، كمك مي كند خطرناك در محيط كار

3-5  
   4داروهاي سايتوتوكسيك

  . يتوتوكسيك ناميده مي شود، داروي سا هرگونه تركيب دارويي كه رشد سلول هاي بدن را متوقف كند
  
 

                                                 
1 . Patient /Client 
2 . Biological Safety Cabinets/ BSCs 
3 . Laminar Flow Hood   
4 . Cytotoxic Drugs/ CDs 
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3-6  
  1شيمي درماني

شيمي درماني استفاده از داروهاي آنتي نئوپالستيك به تنهايي يا به صورت تركيبي به منظور ممانعت از 
، از طريق مداخله كردن در كاركردهاي سلولي و توليد  DNAهمانندسازي سلولي يا ايجاد آسيب هاي جدي به 

رماني ممكن است همراه با جراحي يا راديوتراپي با استفاده از رگ هاي محيطي يا شيمي د.  ها است مثل آن
  . مركزي انجام شود

3-7  
  2سايتوتوكسيك

  . سايتوتوكسيك به معني تركيبات دارويي يا ساير عوامل كه باعث نابودي و تخريب سلول ها مي باشد
3-8  

 3 نئوپالسم

 . ورت خوش خيم يا بدخيم نئوپالسم ناميده مي شودهرگونه رشد غيرطبيعي بافت هاي جديد بدن به ص

3-9  
   4پد جاذب رطوبت

براي ساخته شده است و  يك پوشش دو اليه كه يك طرف آن پالستيكي و يك طرف ديگر از پارچه ي جاذب
  . پوشاندن سطح محل كار در زمان نشت يا ريختن دارو كاربرد دارد

3-10  
  5 سيستم پيچ دار

سرسوزن به آن به شكل پيچي بوده و سرسوزن به آن پيچ مي شود به همين علت سرنگي كه محل اتصال 
 . احتمال جدا شدن سوزن از سرنگ در اثر فشارهاي احتمالي كاهش مي يابد

 سيستم پيچ دار - 2شكل

  
  

                                                 
1 . Chemotherapy 
2 . Cytotoxic 
3 . Neoplasm 
4 . Plastic Absorbent Pad 
5 . Luer Lock 
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3-11  
 1 داروهاي تاول زا

.  خريب بافتي مي شوند، آسيب و ت ي هستند كه سبب واكنش شديد به صورت تاوليداروهاي تاول زاها دارو ها
  . نفوذ اين داروها به بافت زيرجلدي موجب نكروز بافت و صدمه به تاندون ها اعصاب و عروق خوني مي شود

3-12 

 2 داروهاي غير تاول زا

  . سبب تحريك يا آسيب و تخريب بافتي نمي شوند دارو هاي هستند كه داروهاي غير تاول زا
3-13  

  3داروهاي محرك

  .  د كه مي توانند باعث پاسخ هاي موضعي وريدي همراه يا بدون واكنش پوستي شوندداروهاي هستن
  اهداف مداخله اي    4
  .در برابر عوارض داروهاي شيمي درماني  و كاركنان بخش شيمي درماني بيمار/  مددجو حفظ امنيت پرستار ، 4-1
 . جلوگيري از آلودگي محيط زيست 4-2

  نيازحداقل وسائل مورد         5 
   . دارو يا داروهاي دستور داده شده  5-1
  . بيمار/  مددجوكاردكس ثبت داروي   5-2
  . گان با آستين هاي بلند  5-3

  
  گان يا آستين هاي بلند. 3شكل

  . دوجفت دستكش التكس  5-4
  .محافظ صورت يا عينك   5-5
  . ماسك  5-6
  . پد پالستيكي جاذب رطوبت  5-7
  .پنبه الكلي   5-8
  .گاز استريل   5-9
  .روكش كفش  5-10

                                                 
1 . Vesicants Drugs 
2 . Nonvesicants Drugs 
3 . Irritant Drugs 
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  .براي تجهيزات و داروهاي مصرف نشده »  آلودگي خطرزا:  توجه «محفظه غير قابل نفوذ با برچسب  5-11
  .محلول تزريقي   5-12
  ) . در صورت لزوم( حالل جهت رقيق كردن دارو   5-13
  .برچسب داروئي   5-14
  . IIمحفظه امن زيستي كالس   5-15
  .يكبار مصرف  حوله  5-16
  . 70%الكل   5-17
  ) . در صورت امكان( فيلترهاي ضد آب   5-18
  . G18سر سوزن شماره   5-19
  . هاي مختلف سرنگ و سر سوزن در اندازه  5-20
  . ست سرم با سيستم پيچ دار و ست هاي رنگي در داروهاي حساس به نور  5-21
  .برچسب آلودگي خطر شيمي درماني   5-22
  .ون صاب  5-23
  .محفظه ضد آب و غير قابل نفوذ جهت پسماند هاي باقي مانده مواد شيمي درماني   5-24
  . مواد ريخته شده شيمي درماني)  بسته( كيت   5-25
  روش انجام كار      6

 كه باردار بوده و در زمان شير دهي مي باشند به هيچ عنوان نبايد در بخش هاي شيمي درمـاني كاركنان خانم - هشدار
  . كار كنند به خصوص در محل هايي كه آماده سازي داروهاي شيمي درماني انجام مي شود

مطابق استاندارد ملي ايران  شستشوي دست ها قبل و بعد از آماده سازي و دادن داروهاي شيمي درماني 6-1
  . 15009شماره 
نام ، موارد قابل بررسي شامل . داگانه كنترل شود شخص ج 2، دستورات دارويي بايد توسط  قبل از آماده سازي دارو -1 يادآوري

به عالوه ميزان تجمع دارو يا داروهاي دوره قبلي .  داروها مي باشد/  ، دارو و محاسبه ي دوز، سرعت تجويز  دوز ، مقدار و غلظت
  . درمان در بدن بايد قبل از شروع دوره جديد اندازه گيري شود

مرتبه چك كردن  2درماني جهت فرآيند ، يك پزشك بايد در مركز  درماني به تنهايي كار كنداگر پرستاري در مركز  -  2 يادآوري
  . قبل از دارو دادن ، حضور داشته باشد

ران شماره يمطابق استاندارد ملي ا بلندبا آستين هاي پوشيدن لباس هاي محافظ نظير گان ضد آب  6-2
  .عينك  ، ماسك و محافظ صورت يا ، دستكش بدون پودر 15013
داراي آستين هاي بلند بـا سرآسـتين هـاي    0ووم به آب ، نفوذناپذير و بي رنگ ، مقا ، يك بار مصرف گان بايد جلو بسته -يادآوري

گان مورد استفاده در شيمي درماني بايد فاقـد  .  بلند االستيك يا كشباف باشد و سر آستين ها بايد داخل دستكش ها گذاشته شوند
  . پرز باشد
 . بار انجام شود دقيقه يك 60هر بايد تعويض دستكش ها ، در صورت كار مداوم با داروهاي شيمي درماني  - هشدار
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، از نظـر سـالم بـودن     دستكش هاي مورد استفاده در شيمي درماني بايد فاقد پودر بوده و قبل ازاستفاده 6-2-1
  . كنترل شوند

ير آستين گـان و دسـتكش دوم روي آسـتين گـان     ، دستكش اول بايد ز در صورت پوشيدن دو دستكش 6-2-2
  .  قرار گيرد

  .خارج كردن فوري دستكش رويي به محض آلوده شدن  6-2-3
  . تعويض هر دو دستكش در صورتي كه دستكش رويي پاره يا سوراخ شود 6-2-4
هـا و دسـتكش هـاي از جـنس      دقيقـه از اسـتفاده آن   30تعويض دستكش هاي التكس بعد از گذشـت   6-2-5
  . دقيقه 60يتريل بعد از ن

، دستكش ها فوراً عوض و قبل از پوشيدن دستكش جديد دوباره دست ها  در صورت پاشيده شدن دارو -1 هشدار
  . شسته شوند

مايع بايد توسط يك فرد آمـوزش  ، سي سي به بيرون از فضاي هود  5در صورت پاشيده شدن مايع كمتر از - 2هشدار 
سي سي پوشيدن ماسك و محافظ  5در پاشيده شدن مايع بيش از .  كش و ماسك پاك شودديده با استفاده از دو دست

  . صورت الزامي است
بايد به طور واضح روي تابلو هاي هشـدار   دستورالعمل هاي مربوط به پاشيده شدن يا ريختن دارو در محل كشيدن دارو - يادآوري

  .نصب شود  وده نوشته دهن
   تفاده يا آلوده شدهتعويض بي درنگ گان اس 6-2-6

  . وسايل محافظتي نبايد بيرون از محيط آماده سازي پوشيده شوندو  لباس ها - هشدار
  . IIآماده سازي داروها در محفظه با امنيت بيولوژيكي كالس   6-3

.  كـرد به دور از رفت و آمد كاركنان آماده در يك محيط آرام ، با تهويه خوب بايد  داروهاي شيمي درماني را -1 هشدار
به طـور مشـخص    " ورود غيركاركنان ممنوع "، مبني بر  عاليم هشداردهنده كه نشانگر محل آماده سازي دارو است

  . روي در محل آماده سازي بايد نصب شود
بايد در مورد نحوه ي محافظت از ، تمامي كاركناني كه به نوعي با داروهاي شيمي درماني در ارتباط هستند  -2هشدار

  .ديده باشند  خود آموزش
، استعمال دخانيات يا استفاده از وسايل آرايشي خودداري  ، نوشيدن در محل آماده سازي داروها از خوردن -3هشدار
  . شود

   . روز هفته 7ساعت و  24روشن كردن هواكش محفظه در تمام مدت  6-3-1
بار مصرف قبل  و حوله يك 70%با الكل   IIپاك كردن سطوح داخلي محفظه با امنيت بيولوژيكي كالس  6-3-2

 .از آماده سازي دارو و پس از اتمام آن 

  .در ظرف مخصوص ضد نشت پسماند هاي مواد شيمي درماني قرار دادن حوله استفاده شده  6-3-3
پوشانيدن تمام سطح داخل محفظه با امنيت بيولوژيكي با پدهاي تميز جاذب رطوبت به منظور  6-3-4

  . سطح داخل محفظه پيشگيري از آلوده شدن
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هاي شيفت يا در صورت پاشيده شدن دارو ، در پايان هر بعد از هر بار استفاده از سطح كار دپدهاي جاذب رطوبت باي - يادآوري
  . شيمي درماني به آن تعويض شود

  .هواگيري تمام سرم هاي حاوي داروي شيمي درماني زير هود  6-3-5
  . ازي داروهاي شيمي درمانيرعايت نكات استريل در آماده س 6-3-6

  .  هواگيري ست سرم بايد با محلول سازگار با داروي شيمي درماني انجام شود -هشدار
در فضائي كه تهويه مناسب دارد ، به دور  آماده كردن داروي شيمي درماني بايد در صورتي كه هود در دسترس نيست ، - يادآوري

  . يگر پرسنل انجام شوداز دريچه هاي وسايل سرمازا و گرمازا يا د
استفاده از يك گاز استريل يا پد الكلي جهت شكستن آمپول حاوي مواد شيمي درماني به منظور كاهش  6-3-7

  .ميزان آلودگي 
هاي برقرار كننده  باز كردن دريچه هاي ويال در محيطي داراي فيلتر جذب رطوبت يا با استفاده از روش 6-3-8

  . ) زير هود( فشار منفي 
هاي برقرار  وارد و خارج كردن سر سوزن ، زير فيلتري با خاصيت جذب رطوبت يا با استفاده از روش 6-3-9

  . به منظور كشيدن دارو از ويال مربوطه)  زير هود( كننده فشار منفي 
  . كه سرسوزن به آن ها پيچ مي شوندراي كشيدن دارو استفاده شود در صورت امكان از سرنگ هايي ب -يادآوري

  . كشيدن دارو داخل سرنگ 6-3-10
  . تميز كردن بدنه خارجي سرنگ باپنبه الكل جهت اطمينان از عدم آلوده بودن به داروي شيمي درماني 6-3-11

و برگـه حـوادث    ه و به سوپروايزر اطـالع داده ، فورا ناحيه با آب فراوان شست در صورت تماس پوست با داروهاي شيميايي - هشدار
  . تكميل شود

اين كار بايد زير هود انجام شـود   تمام (قرار دادن تمامي وسايل آلوده در كيسه ي پالستيكي مخصوص  6-3-12
  . و سپس قرار دادن اين كيسه در مخزن مخصوص زباله هاي شيميايي) 
  .آماده شده  دادن دارو 6-3-13
  . بيمار / خط وريدي مددجو استفاده از يك پد گاز به منظور خارج كردن سرنگ يا سرسوزن از مسير 6-3-14
  .، وسايل تيز و برنده در مخزن وسايل تيز مخصوص شيمي درماني  قرار دادن سرسوزن ها و سرنگ ها 6-3-15

  . اين مخزن بايد برچسب مخصوص حمل مخزن نگهداري زباله هاي شيمي درماني را دارا باشد -يادآوري
الصاق  ر كيسه هاي غير قابل نفوذ و غير قابل نشت وقرار دادن پسماند هاي مواد شيمي درماني د 6-3-16

  .برروي آن  " آلودگي خطرزا "برچسب
با مواد شيميائي با توجه به دستورالعمل هاي موجود در ر مورد از برخورد يا مواجهه شدن ثبت وگزارش ه 6-4

  . مركز درماني
 شرايط انجام كار   7

  . صحت در انجام كار دقت و  7-1
 .، ايمني  ، بهداشتي ت استريلرعايت نكا  7-2

  . پسماندهاي خطرزاد هاي مربوط به جمع آوري و تفكيك دقت در انجام فراين  7-3



8 

  

  شرايط ارائه دهنده خدمت   8
، بخش هاي عمومي مراكز درماني يا  اين فرايند كار توسط پرستار انكولوژي و در كليه بخش ها ي شيمي درماني

          .م مي شود بيمار انجا/حتي منزل جهت مددجو
  نكات آموزشي          9
  . ايجاد كمترين تماس با داروهاي شيمي درماني به دقت رعايت شوداحتياط هاي الزم به منظور  9-1
  . امكان جذب سيستميك وجود دارد، ، تماس پوستي و استنشاق آن ها  با خوردن مواد آلوده  9-2
ر انداختن داروهاي اضافه ، هواگيري سرنگ يا دو ن سر سوزن، جدا كرد در هنگام باز كردن در ويال 9-3

همچنين ممكن است در هنگام تماس با مدفوع يا مايعات بدن آلودگي .  استنشاق اين مواد وجود دارداحتمال 
 . ايجاد شود

 .  ندمخلوط شو II تمام داروها در محفظه ايمني بيولوژيكي كالس اطمينان از باالترين ميزان حفاظتبراي  9-4

بايد توسط  II، محفظه ايمني بيولوژيك كالس  بار و بعد از هر بار حركت دادن محفظه ماه يك 6هر  9-5
 . كارخانه سازنده كنترل شود

  . فقط از سرنگ ها و ست هاي داراي سيستم پيچ دار استفاده شود  9-6
شسته )  نه صابون ضد باكتري(  ناحيه با آب و صابون  ، در صورت تماس داروهاي شيمي درماني با پوست 9-7

آن ها را با آب و محلول ايزوتونيك شستشوي چشم در حالي كه ، در صورت ورود آلودگي به چشم ها .  شود
پس از ايجاد هر نوع تماس بالفاصله براي .  شستشو داده شود، دقيقه پلك ها باز مي باشند  5حداقل به مدت 

 . ارزيابي به پزشك مراجعه شود

 . اها يا نوشيدني ها نبايد در يخچال مخصوص داروهاي شيمي درماني قرار گيردغذ  9-8

داروهاي شيمي درماني بايد در جايي نگهداري شوندكه حتما داراي برچسب محفظه ي نگهداري داروهـاي   9-15
  .شيمي درماني است 

  . حمل و نقل اين داروها بايد در كيسه ي زيپ دار انجام شود 9-16
پاشيده شدن داروي شيمي درماني روي سطوح فورا بايد توسط افراد آموزش ديده سـطوح آلـوده    در زمان 9-17

  . تميز شده و ساير افراد بالفاصله از اتاق خارج شوند
مخازن پر شده و مهر و موم شده .  مخازن زباله پر شد سر آن ها بسته و مهر و موم شود دو سومزماني كه  9-18

، دفـع   پوشـيده انـد  )  ، دسـتكش  ، ماسك گان (وزش ديده كه وسايل محافظت شخصيبايد از طريق كاركنان آم
  . شود
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  پيوست الف
  )الزامي  (

  بيمار/ حقوق مددجو
، مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون  بيمارحق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب/  مددجو 1-الف

  . روه درمان انتظار داشته باشدتوجه به عوامل نژادي فرهنگي و مذهبي از گ
، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل  ، پزشك بيمار حق دارد محل بستري/  مددجو 2-الف

 . بشناسد

، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطالعات  بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص/  مددجو 3-الف
از طريق يكي از وابستگان از پزشك معالج درخواست نمايد به طوري كه ضروري را شخصاً و يا در صورت تمايل 

  .بيمار گردد/ هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تأخير در ادامه درمان يا تهديد جاني مددجو در فوريت
بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان اطالعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و / مددجو 4-الف
ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درمان مشاركت  اربرد ساير روشيا ك

  .نمايد
بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سالمتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني / مددجو 5-الف

  .ي مراجعه نمايدرضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعالم و يا به ديگر مراكز درمان
بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج / مددجو 6-الف

هاي باليني جز در مواردي كه براساس وظايف قانوني از گروه معالج استعالم صورت مي گيرد  معاينات و مشاوره
  .اطمينان حاصل نمايد

ز رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور باليني بيمار حق دارد ا/ مددجو 7-الف
  .بيمار خواهد بود/ افرادي كه مستقيماً در روند درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه مددجو

بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت / مددجو 8-الف
  .تقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايدبستري، ان

هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر  بيمار حق دارد با كسب اطالع كامل از نوع فعاليت/ مددجو 9-الف
روند سالمتي و درمان او مؤثرند تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعالم و يا در مراحل مختلف 

  .ودداري نمايدپژوهش از ادامه همكاري خ
بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني، قبالً از مهارت / مددجو 10-الف

  .هاي خدمات در مركز درماني مقصد مطلع گردد بيمه  ها و پوشش گروه معالج، ميزان تعرفه
  
  
   

  



10 

  

  پيوست ب
  )اطالعاتي  (

  درمانيدستورالعمل مواجه با ريختن مواد شيمي 
ميلي گرم خارج از محفظـه ي ايمـن    5سي سي يا كمتر از  5ريختن مواد كمتر از دستورالعمل مربوط به  1-ب

   زيستي
  . پوشيدن وسايل محافظ شخصي 1-1-ب

 .  N95دارو به شكل آئروسل ، پوشيدن ماسك صورت وجود احتمال پخش شدن ذرات  در 2-1-ب

 .پاك كردن فوري مواد ريخته شده  3-1-ب

 .مواد مايع با گازهاي جذاب خشك كردن  4-1-ب

مرتبه با محلول هاي پاك كننده ، سپس شستشو و تميز كـردن ناحيـه بـا     3شستن ناحيه آلوده شده ،  5-1-ب
 .آب 

استفاده از چنگك براي برداشتن آن ها و انـداختن آن هـا    ،اگر قطعات شكسته شده شيشه وجود دارد  6 -1-ب
 . مقاوم در برابر سوراخ شدگيدر محفظه ي ضد نشت و 

 . خارج كردن وسايل محافظ شخصي و شستن دست ها 7-1-ب

ميلي گرم خارج از محفظه ي ايمـن   5سي سي يا بيشتر  5ريختن مواد بيشتر از دستورالعمل مربوط به  2-ب
  زيستي

 پوشيدن وسايل محافظ شخصي  1-2-ب

 . پوشيدن دو جفت دستكش در اين مورد الزامي است -هشدار

 .  N95دارو به شكل آئروسل ، پوشيدن ماسك  ر صورت وجود احتمال پخش شدن ذراتد 2-2-ب

مرطوب جهت محدود مواد جامد يك تكه پارچه يا حوله پوشاندن مواد مايع با يك پد جاذب و پوشاندن  3-2-ب
 . ساختن مواد

داشتن آن ها و انداختن آن ها در استفاده از چنگك براي بر ،اگر قطعات شكسته شده شيشه وجود دارد  4-2-ب
 . محفظه ي ضد نشت و مقاوم در برابر سوراخ شدگي

 . قرار دادن پدهاي آلوده شده در مخزن زباله هاي شيمي درماني 5-2-ب

مرتبه با محلول هاي پاك كننده ، سپس شستشو و تميز كـردن ناحيـه بـا     3 ، شستن ناحيه آلوده شده 6-2-ب
 .آب 

 . ايل محافظ شخصي و شستن دست هاخارج كردن وس 7-2-ب

  به ريختن مواد روي بدن كاركنان دستورالعمل مربوط 3-ب
بايد در مورد خطرات بالقوه اي كـه   ،تمام كاركنان مراكز و بخش هايي كه درآن ها شيمي درماني انجام مي شود 

  . ن بخش ها فراهم شودو تمام وسايل محافظتي براي كاركنان اي ام اين كار وجود دارد آموزش ديدهدر انج
 .خارج كردن سريع گان و دستكش ها  1-3-ب
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 . شستن ناحيه ي آلوده شده با آب و صابون 2-3-ب

چشم در ظرف محتوي محلـول شستشـوي چشـم يـا     ، غوطه ور كردن  در صورت ريختن مواد در چشم 3-3-ب
هاي بعدي به صورت اطالع دقيقه و انجام پيگيري  15محلول ايزوتونيك مخصوص شستشوي چشم براي حداقل 

 جهت پيشگيري يا درمان عارضه يدرماني  حوادث شغلي و انجام اقدامات بعديبه سوپروايزر و ثبت واقعه در فرم 
 . ايجاد شده
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  پپيوست 
  )اطالعاتي  (

 مددجويان شيمي درماني/  دستورالعمل آموزش به بيماران

  آماده سازي 1-پ
مددجو و خانواده ي شرح داده مي شود براي تقويت بهتر آنچه كـه  /  بيمار مشاركت پزشك زماني كه درمان به -

 . به وي گفته مي شود

، در مـورد نحـوه ي    مددجو و تهيه يك جزوه ي كتبـي آمـوزش اختصاصـي   /  تشخيص نيازهاي آموزشي بيمار -
 . پيشگيري و مديريت عوارض درمان

مددجو و خانواده ي وي كه بـه روشـني در   /  هايي براي بيمارتاكيد بر راهكارهاي مراقبت از خود و تهيه راهنما -
 . ، نوشته شده است پنج مرحله از درك

 . تشخيص نياز به استفاده از وسايل كمك آموزشي سمعي بصري -

 . ، فرآيند انجام درمان و فرم هاي ثبت گزارشات مرور كردن سياست هاي درماني -

  برنامه ريزي 2-پ
،  بر اساس اهداف برنامه درماني و تشخيص هرگونـه مـانعي بـراي يـادگيري مثـل زبـان       مددجو/  بررسي بيمار -

 . مددجو/  قدرت بينايي و شنوايي بيمار

  ، جدا كردن جلسه آموزش تئوري درمان از جلسه آموزش عملي فرآيند انجام شيمي درماني در صورت امكان -

 . مددجو و خانواده ي به شركت در جلسات/  تشويق بيمار -

، تقـويم و   ، دسـتور پزشـك   ، فراهم كردن تمام وسايل مورد نياز مثل برگه اطالعـات دارو  قبل از شروع برنامه -
 . ساير وسايل كمك آموزشي براي پيشگيري از هرگونه فاصله افتادن در جلسه آموزش

  آموزش 3-پ
 معرفي خود و اهداف آموزش  -

 ه به موارد خاص در حين آموزشمددجو يا اشار/ تشخيص هر گونه سئوال بيمار -

شروع انفوزيون وريـدي، دوز دارو، طـول دوره درمـان، اقـدامات فـوري،      ( بحث و گفتگو در مورد فرآيند درمان -
احسـاس  : ماننـد ( توضيح هرگونه حساسيتي ) پيگيري موارد مورد انتظار، پايش عوارض جانبي، مراقبت در منزل

 .مددجو در طول درمان داشته باشد/ ه ممكن است بيمارك) سرما و لرز، سبكي سر، آبريزش بيني

توضيح عوارض جانبي بالقوه و مداخالت الزم براي كاهش پيامدهاي آن به خصوص درباره توضيح اين كـه چـه    -
 .عوارضي طبيعي است

اقبـت  ، نحوه ي انجـام مر  مددجو كاله گيس تهيه كند/  ، از چه جايي بيمار نحوه ي اندازه گيري درجه حرارت -
/  كه چه طور و چه زماني بيمـار  فراهم كردن اطالعات نوشتاري در مورد اين. از دهان و ساير توصيه هاي مناسب

 . مددجو مي تواند با پزشك و پرستار خود تماس بگيرد

 . از دادن اطالعات بيش از حد در مورد خطرات غير معمول يا نادر شيمي درماني اجتناب -
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 . مددجو به صورت كتبي/  تن رضايت نامه آگاهانه از بيمارحصول اطمينان از گرف -

 . مددجو/  ايجاد يك فضاي باز براي پرسيدن سئوال از جانب بيمار -

، رفتارهـاي خـود مراقبتـي بـر      ، داروهـا  دادن يك ساختار نوشتاري در مورد نحوه ي فعاليت ها ، رژيم غـذايي  -
 . فتهمددجو براي چند روز يا چند ه/  پيگيري بيمار

 .معرفي منابع مناسب براي تقويت آموزش هاي داده شده  -

  پيگيري  4-پ
 . مددجو و پاسخ هاي وي به آموزش هاي داده شده/  ثبت رويارويي بيمار -

 . مددجو از اطالعات داده شده/  پرسيدن سئوال ، به منظور بررسي ميزان درك بيمار -

مـدددجو بـه عنـوان مثـال در     /  ر تشخيص تـاثير و اقـدامات بيمـار   مددجو د/  ، ارزيابي بيمار در صورت امكان -
 .مراقبت از دهان و مصرف دارو 

ساعت اول بعـد از شـيمي درمـاني بـراي      24مددجو در طي / ايجاد شرايط مطلوب براي تماس داشتن با بيمار -
 .ندمددجو و پرستار در طي اين زمان در يك مكان نيست/ حل مشكالت وي به خصوص اگر بيمار
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  تپيوست 
  )اطالعاتي(

  برنامه پايش سالمت كاركنان بخش هاي شيمي درماني
 تكميل پرسشنامه در مورد سالمت باروري و عمومي در زمان استخدام و به صورت دوره اي بعد از آن 1-ت

در )  نـاز ، تست ترانس آمي ، تست هاي عملكرد كبدي ، آناليز ادرار CBC مانند( شگاهيارزيابي هاي آزماي 2-ت
  . زمان استخدام و به صورت دوره اي بعد از آن

بـراي كاركنـاني كـه در پرسشـنامه خـود يـا در نتـايج        وضعيت سالمت در زمان استخدام يا انجام  بررسي 3-ت
 . آزمايشگاهي خود داراي مورد غير طبيعي مي باشند

 .ر معرض مواد شيمي درماني قرار گرفته اندانجام پيگيري براي كاركناني كه تغيير در سالمتي داشته اند يا د 4-ت

مرور دوره اي پرسشنامه هاي سالمت و نتايج آزمايشگاهي كاركنان براي تشخيص هرگونه تغييـر سـالمت    5-ت
 : در اين صورت كارفرمايان بايد اقدامات زير را انجام دهند. به علت در معرض بودن با داروهاي خطرزا

كنترل فني تجهيزاتي مانند محفظه ي ايمـن زيسـتي، تهويـه، وسـايل     : شاملارزيابي درجه ي محافظت فعلي  -
 )انتقال سيستم بسته، سيستم بسته داخل وريدي

 ارزيابي دستورالعمل هاي مربوط به استفاده از وسايل محافظ شخصي و شكايت هاي كاركنان در مورد آن -

 .ان هاي ضد آب، ماسك هاي مناسبدر دسترس قرار دادن وسايل حفاظتي مناسب مانند دستكش ها، گ -

 تكميل پرسشنامه در مورد سالمت باروري و عمومي در زمان استخدام و به صورت دوره اي بعد از آن 6-ت

در ) ، آناليز ادرار، تست هاي عملكرد كبـدي، تسـت تـرانس آمينـاز     CBC: مانند(ارزيابي هاي آزمايشگاهي 7-ت
 آن زمان استخدام و به صورت دوره اي بعد از 

بررسي وضعيت سالمت در زمان استخدام يا  انجام آن براي كاركناني كه در پرسشنامه خـود يـا در نتـايج     8-ت
 .آزمايشگاهي خود داراي مورد غير طبيعي مي باشند

انجام پيگيري براي كاركناني كه تغيير در سالمتي داشته اند يا در معرض مواد شيمي درماني قـرار گرفتـه    9-ت
 .اند

رور دوره اي پرسشنامه هاي سالمت و نتايج آزمايشگاهي كاركنان براي تشخيص هرگونه تغييـر سـالمت   م 10-ت
 :در اين صورت كارفرمايان بايد اقدامات زير را انجام دهند. به علت در معرض بودن با داروهاي خطرزا

، تهويـه،  )هـود (سـتي كنترل فني تجهيزاتي ماننـد محفظـه ي ايمـن زي   : ارزيابي درجه ي محافظت فعلي شامل -
 )وسايل انتقال سيستم بسته، سيستم بسته داخل وريدي

 ارزيابي دستورالعمل هاي مربوط به استفاده از وسايل محافظ شخصي و شكايت هاي كاركنان در مورد آن -

 .در دسترس بودن وسايل حفاظتي مناسب مانند دستكش ها، گان هاي ضد آب، ماسك هاي مناسب -

 امه هاي كاربردي براي پيشگيري از در معرض قرار گرفتن كاركنان در برابر مواد خطرزااستقرار برن 11-ت

به صورت روزانه و رفع آلودگي محفظه ايمن زيستي %  70با الكل ) هود(تميز كردن محفظه ايمن زيستي 12-ت
 .به صورت هفتگي يا در صورت ريختن مواد شيميايي در آن
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 . آماده سازي داروهاي شيمي درماني استفاده از تكنيك آسپتيك در 13-ت

تميز كردن تمام سرنگ ها و مخزن ها و برچسب زدن به آن ها كه برچسب توضيح دهنده اين باشـد كـه    14-ت
 .سرنگ ها حاوي مواد سايتوتوكسيك است

دريافت سرنگ ها يا كيسه هاي حاوي محلول هاي وريـدي بـه صـورت تميـز، خشـك و داراي  برچسـب        15-ت
مشاهده كيسه ي داروها قبل از بـازكردن آن و اطمينـان از عـدم    . خل كيسه هاي پالستيكي زيپ دارمناسب، دا

 .نشت دارو در آن  

 .گان مورد استفاده در شيمي درماني بايد فاقد پرز باشد 16-ت

 معدوم كردن بدين صورت كه تمام لوله ها، گازها و بطري ها و ساير وسايل مـورد اسـتفاده بايـد در يـك     17-ت
 .كيسه داراي برچسب قرار داده و مهر و موم شوند

ايـن آمـوزش هـا شـامل     . مددجو و خانواده ي وي توسط پزشـك معـالج انجـام مـي شـود     / آموزش بيمار 18-ت
. تشخيص سرطان، درمان هاي انتخابي، خطرات و منفعت هاي درمان، دوره هاي درماني و پيش آگهي مي باشـد 

مددجو و خـانواده ي وي در مـورد عـوارض هـاي جـانبي درمـان و نحـوه ي         /پرستاران مسئول آموزش به بيمار
 .مددجو مي باشند/ مراقبت از خود، براي تشخيص،  پيشگيري و كاهش مشكالت بيمار

اين جلسات بر اساس اين . مددجو توصيه مي شود/ برگزاري جلسات آموزش و پيگيري آموزش براي بيمار 19-ت
 .مي شوند تنظيم مي شود كه چه زماني عوارض درمان ظاهر

در مراكز درماني سرپايي آموزش اطالعات الزم به شرح زير بـه صـورت كتبـي قبـل از تزريـق اولـين دوز        20-ت
 :مددجو داده شود/ داروي شيمي درماني به  بيمار

 تشخيص نياز به درمان با شيمي درماني، اهداف درماني، دوره هاي برنامـه ريـزي شـده و چـارت زمـاني بـراي       -
 درمان 

 عوارض زودرس يا تاخيري ممكن در اثر درمان -

 .شماره تماس در مواقع اورژانسي و اين كه چه عاليمي بايد گزارش شود -

/ مددجوياني كه داروهاي شيمي درماني خوراكي دريافت مي كنند آمـوزش بايـد بـه بيمـار    / براي بيماران 21-ت
آماده سازي و نگهـداري دارو ؛ نحـوه ي   : ه و تمركز بايد روي مددجو، فرد مراقبت دهنده به وي يا اعضاي خانواد

 .؛ نحوه ي معدوم كردن وسايل آلوده  باشد...دادن دارو با توجه به تقويم زماني و مصرف داروهاي ضدتهوع و 
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  ثپيوست 
  )اطالعاتي(

  اد خطرزااستقرار برنامه هاي كاربردي براي پيشگيري از در معرض قرار گرفتن كاركنان در برابر مو
 

تميز كردن تمام سرنگ ها و مخزن ها و برچسب زدن به آن ها كه برچسب توضيح دهنده ايـن باشـد كـه     1-ث 
 .سرنگ ها حاوي مواد سايتوتوكسيك است

برچسـب   ، خشـك و داراي  دريافت سرنگ ها يا كيسه هاي حاوي محلول هـاي وريـدي بـه صـورت تميـز      2-ث
  . دار ، داخل كيسه هاي پالستيكي زيپ مناسب

 .اطمينان از عدم نشت دارو در آن  مشاهده كيسه ي داروها قبل از بازكردن آن و 3-ث

معدوم كردن تمام لوله ها ،گازها و بطري ها و ساير وسايل مورد استفاده در يـك كيسـه داراي برچسـب و     4-ث
 .مهر و موم شده
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  جپيوست 
  )الزامي(

 كيت مخصوص ريختن مواد شيمي درماني
  

  مخصوص ريختن مواد شيمي درماني در تمـامي مكـان هـايي كـه شـيمي درمـاني در آن هـا انجـام          وجود كيت
  :اين كيت شامل وسائل زير است  . مي شود الزامي مي باشد

  .گان جلو بسته با آستين هاي بلند و كشباف ، مقاوم به آب و نفوذ ناپذير-
   . روكش كفش -
  )ل پوشيدن دستكش هابراي دوب( دو جفت دستكش جراحي فاقد پودر -
  ماسك   -
  عينك يا محافظ صورت  -
  خاك انداز يك بار مصرف  -
  كاردك يا چنگك پالستيكي براي جمع آوري خرده شيشه -
  سي سي و يك ليتر 250بالشتك هاي كنترل نشت / حوله داراي پالستيك جاذب  -
  )تويات مرطوبجهت خشك كردن مح( پودر هاي خشك كننده يا اسفنج هاي يك بار مصرف  -
  ))پسماند هاي با خطر زيستي(( محفظه ضد آب و غير قابل نفوذ با برچسب  -
  براي تميز كردن محيط آلوده شده % 70بطري حاوي الكل  -


