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 مقدمه : 

 اقامت مدت افزايش با و بوده درماني و بهداشتي عمده ازمشكالت يكي همواره بيمارستانها گسترش با همزمان بيمارستاني هاي عفونت

 مي افزايش شدت به بيمارستاني هاي هزينه نتيجه در و شده عفونتها ازاين ومير مرگ و ابتال افزايش موجب بيمارستان در بيمار

 .است شده انجام تاريخ طول در بيمارستاني هاي عفونت وكنترل پيشگيري منظور به مختلفي اقدامات.دهد

 ميزان كه نتيجه گرفت چنين ميتوان است امده بدست ايران در بيمارستاني هاي عفونت شيوع و بروز خصوص در كه مطالعاتي اساس بر

 .است بااليي حد در ها عفونت اين بروز

 وبرنامه ها فعاليتكنون  تا مراقبتي هاي نظام برقراري و بيمارستاني هاي عفونت كنترل زمينه در كشورها ساير مانند نيز ما كشور در

 بهياران، پرستاران، ازپزشكان، اعم بيمارستان در شاغل افراد كليه ها برنامه اين اجرايي عوامل كه است گرفته انجام فراواني هاي

 .شود مي شامل را اداري و پشتيباني و خدمات پرسنل دانشجويان،

  : ساختار كميته كنترل عفونت

 :دفھ

 حفظ و ارتقاء و )بيماران و بيمارستان براي  (ها عفونت اين بروز از ناشي هاي هزينه كاهش و بيمارستاني هاي عفونت نرخ كاهش

 .كاركنان كليه و بيماران ، كاركنان سالمتي

 :کمیته رئیس

 بيمارستان رئيس

 :کمیته دبیر
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 عفونت كنترل سوپروايزر

 :کمیته ثابت اعضای

 متخصص پزشكان از نفر سه - ارزشيابي رابط - سوپروايزرآموزشي – كيفيت بهبود مسئول - بيمارستان مدير - بيمارستان رئيس

 بهداشت كارشناس -داخلي يا عفوني بخش سرپرستار - محيط بهداشت كارشناس - آزمايشگاه مسئول - داخلي يا ،عفوني جراحي

 اي حرفه

 :کمیته وظایف شرح

 اعتباربخشي در عفونت كنترل دستورالعملهاي اجراي 

 برنامه اثربخشي و بيمارستان از شده كسب عفونتهاي مراقبت نظام ههاي داد تحليل و منظم آوري جمع  

 مربوطه هاي واحد / بخشها تمامي در كميته، در شده تاييد شهاي رو و ها مشي خط اجراي بر نظارت مشي خط 

 عفونت كنترل هاي روش و ها مشي خط منظم مرور و رساني روز به 

 واحدها و مديران به بيمارستان هاي عفونت اطالعات نتايج انتقال بر نظارت  

 در )بيمارستان از خارج عمومي بهداشت و سالمت نهاي سازما (مرتبط سازمانهاي به بيمارستاني هاي عفونت گزارش 

 مقررات و قوانين چارچوب 

 متبوع وزارت دستورالعمل مطابق جديد موارد و واگير غير و واگير بيماريهاي گزارش  

 بيمارستان در استريليزاسيون صحيح روشهاي و بيمارستاني محيطهاي ضدعفوني صحيح انجام كنترل و پايش  

 عفوني بيماران از پرستاري و پزشكي هاي مراقبت نحوه پيگيري و نظارت  

 کمیته: برگزاری توالی

 ميگردد نگهداري مستندات و داده جلسه تشكيل ماهانه صورت به

 

 عفونت برای کارکنان :توصیه واحد کنترل 

 

 كنترل واحد به بادي آنتي تيتر چک و واكسيناسيون سابقه بررسي و بهداشتي پرونده تشكيل جهت كار، به شروع از بعد 

  نماييد مراجعه عفونت

 هپاتيت و توام واكسيناسيون تكميل يا شروع. B  

 عفونت كنترل در اوليه تمهيدات از يكي و عفونت انتقال از پيشگيري راه موثرترين و مهمترين ترين، ساده اينكه به باتوجه 

 .نماييد عمل شده تعريف هاي موقعيت در دست بهداشت دستورالعمل با مطابق .ميباشد بهداشت دست

 نماييد رعايت را عفونت كنترل الزامات و بيمارستان به كننده مراجعه بيماران كليه براي را استاندارد احتياطات. 

 ايمني هاي دستورالعمل به خود ايمني افزايش بمنظور : 

 بهداشتي كاركنان در برنده و تيز وسايل و سرسوزن از ناشي صدمات و جراحات بروز از پيشگيرانه اقدامات -الف       

 .نماييد توجه درماني بهداشتي كاركنان در تماس از پس فوري اوليه هاي كمک دستورالعمل -ب       

 در واگير هاي بيماري گزارش فرم با مطابق و بيمارستاني هاي عفونت به مشكوك بيماران ، 1 شماره بيماريابي فرم با مطابق 

 .نماييد گزارش عفونت كنترل واحد به را واگيردار بيماريهاي سطح ملي

 

 

 :نظام مراقبت عفونت بيمارستاني 

 عفونت مراقبت كشوري نظام بوده، بيمارستاني هاي عفونت شده استاندارد تعاريف داراي كه مراقبتي روشهاي بهترين از يكي

 نظام اين كه ميباشد National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)يا بيمارستاني هاي
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 طي فعال و سيستماتيک صورت به بهداشتي هاي داده و اطالعات تفسير و تحليل و تجزيه آوري، جمع از عبارتست مراقبتي

 هاي وبرنامه مداخالت ارزيابي و بكارگيري - طراحي جهت امده بدست اطالعات بهداشتي واقعه يک توصيف وپايش فرايند

 دگير مي قرار استفاده مورد بيمارستاني هاي عفونت كنترل و عمومي بهداشت به مربوط

 عفونتهاي بيمارستاني  مراقبت  تعاريف نظام كشوري

 آسيب دچار عفوني زاي بيماري عامل تكثير و رشد و تهاجم دليل به ميزبان كه است اي پديده معناي به عفونت : عفونت

  ميشود

 عفوني عامل خود با مرتبط زاي بيماري واكنشهاي اثر در و منتشر يا محدود صورت به كه عفونتي بيمارستاني عفونت

 :كه شرطي به شود مي ايجاد بيمارستان در آن سموم يا 

a) شود ايجاد بيمارستان در بيمار پذيرش از بعد ساعت 42 تا 72 حداقل 

b) نباشد خود نهفتگي دوره در بيماري و باشد داشته را مربوطه عفونت آشكار عالئم نبايد فرد پذيرش، زمان  در 

c) باشد داشته بيمارستاني عفونت تعريف جهت را ) مربوطه كد ( اختصاصي عفونت با مرتبط  معيارهاي 

 درگويند مي بدن باز هاي ضايعه ساير و ها زخم در آلوده محيط و بدن سطح متنوع هاي ميكروارگانيسم وجود به :آلودگی

 اوليه تراكم همان با آلودگي ايجاد و استقرار از پس معموالً و دارند وجود محل در كم تعداد به ها ميكروارگانيسم حالت اين

 . كنند پيدا نيز تكثير است ممكن ولي مانند مي باقي

 شيميايي مواد مانند عفوني غير عوامل بوسيله تحريک يا آسيب به بافتي پاسخ نتيجه در كه حالتي از است عبارت :التهاب

  ايجاد شده است

 : بودن ناقل و عفونت كلونيزاسيون، تفاوت

 باشد مي عفونت ايجاد بدون ميزبان در  )ميكروارگانيسم ( عفوني عامل تكثير و رشد معناي به -

 شود ديگران عفونت يا كلونيزاسيون به منجر بالقوه ميتواند ها ميكروارگانيسم با آنها كلونيزاسيون كه افرادي : ناقل -



بيماريزايي( Pathogenicity): نحوه را عفونت ايجاد جهت ها بافت به تهاجم براي توانايي ميزان و چگونگي 

 گويند عفونت آن زايي بيماري چگونگي يا پاتوژنيسيتي



(ويروالنس Virulence) گويند آن ويروالنس ميزان را يزا بيمار عفوني عامل يک تهاجمي قدرت و : شدت 
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 به كه ، شوند تب ايجاد باعث توانند مي خون در شدن وارد صورت در مرده هاي ميكروارگانيسم اجزاي :زا تب عوامل

  ها عمل تب زا مي گويند اين

 آن تخريب واسطه به يا فعاليت از بازدارندگي طريق از ها ميكروارگانيسم عمل يا رشد از كه اي ماده :سپتيک آنتی

 رفته كار به زنده بافت براي استفاده مورد شده آماده مواد براي خصوصاً  واژه اين . كند مي متوقف را آن يا كرده جلوگيريها

 است

مخزن ( rReservoi): خود مانند نمايد تكثير و رشد و مانده زنده آنجا در تواند مي عفوني عامل كه است محلي 

 حيوان ،خاك وآب ...انسان،

 مانند گردد مي منتقل پذيرنده به آنها از بالفاصله يزا بيمار يا عفوني عوامل كه موادي يا اشخاص اشياء، : (Source) منبع

 زخم سياه براي خاك تيفوئيد، براي آب

 شغلي ايمني و بهداشت اداره تعريف طبق بر فيزيكي وسايل از استفاده " معناي به زدائي آلودگي :زدائي آلودگي

 قادر آنها كه جايي تا اقالم يا سطح روي بر خون طريق از منتقله هاي پاتوژن نابودي يا سازي فعال غير ، حذف براي شيميايي

 مراكز در عموماً  واژه اين است " باشد ايمن امحاء يا استفاده ، زدن دست براي وسيله يا سطح و نبوده عفوني ذرات انتقال به

 شود مي اطالق ، شوند مي منتقل خون طريق از كه آنهايي فقط نه و پاتوژن هاي ارگانيسم همه به درماني بهداشتي

 به كه است مايعات درون يا جامد اجسام سطوح روي بر موجود هاي ميكروارگانيسم كامل حذف :استريليزاسيون

 عوامل . شود مي انجام شيميايي هاي روش با هم فيزيكي روش وسيله به هم درماني مراكز در كه است ميكروبي حياتمنظور

 گاز ، اكسايد اتيلن گاز ، خشک حرارت ، فشار تحت بخار شامل درماني بهداشتي مراكز در رفته كار به كننده اصلي استريل

 هستند مايع شيميايي مواد و هيدروژن پراكسيد پالسماي

 كنترل تيم ويژه بهو پرستاران و پزشكان است الزم گردند مي معرفي NNIS مجموعه از عفونت نوع چهار اين استاندارد تعاريف اينجا در

 دروضعيت تغييرات گونه هر . نمايند استفاده عفونت تشخيص در كار ابزار عنوان به آن از و شده آشنا تعاريف اين با بيمارستان هر عفونت

 در شده ذكر هاي ويژگي از كدام هر واجد بيماري ميشودچنانكه يادداشت نيز پاراكلينيک آزمايشات نتايج و شده ثبت بيمار باليني

 گيرد مي را مربوطه كد و بندي طبقه بيمارستاني عفونت عنوان به باشد بيمارستاني هاي عفونت گروه چهار از يک هر تعريف

 

 بیمارستانی های عفونت بررسی جهت کالسیک بندی طبقه معیارهای جدول

 تنفسی : سيستم عفونت
 با همراه ريه عکس در وارتشاح چرکی خلط بيمار،سرفه، شدن بستري مدت طول در کلينيکی عالئم با همراه تنفسی عالئم

 ثانويه عفونت
 : ادراري دستگاه عفونت

 کلينيکی عالئم بدون يا همراه ادرار ليتر ميلی هر در باکتري 5 با حداقل (گونه دو يا يکر ادرا مثبت کشت
 : جراحی زخم عفونت
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 يا درصورت  جراحی ازعمل ماه يک گذشت از پس شده جراحی موضع در شده منتشر سلوليت يا آبسه دار، چرك ترشح هر   
 وجود ايمپلنت تا يك سال پس ازجراحي     

 ( : سمی سپتی) خون عفونت
 خون مثبت کشت نوبت يک حداقل و لرز يا تب
 

 انواع احتياطات :
 : احتیاط استاندارد 

 بكار گرفته شودكه شامل : بيماران وضعيت گرفتن نظر در بدون كننده مراجعه بيماران همه براي بايد استاندارد هاي حتياطا

 . صحيح تكنيک با ها دست شستن .1

 . بدن مايعات و ترشحات و خون با مواجهه هنگام در دستكش پوشيدن .2

 ()شيلد  صورت ومحافظ )عينک ) چشم محافظ ، ماسک از استفاده .3

 كار هنگام در لباس شدن آلوده از جلوگيري براي : گان پوشيدن .4

5. .( safety box ) برنده و وتيز بيمارستاني هاي زباله صحيح دفع 

 ضد مجدد استفاده براي و نشوند عفونت انتقال باعث كه شوند آوري جمع طوري مصرف از پس بيمار وسايل و لوازم .6

 مي گردد.عفوني 

 :Airborne Precautions  هوایی   های احتیاط

 و گرد ذرات يا ميكرون 1 از كوچكتر اندازة با قطرات هستة طريق از كه هايي بيماري انتقال از جلوگيري براي هوايي احتياط

 رود مي بكار ( droplet nuclei ) عفوني عامل حاوي غبار

:از عبارتند ) شده اثبات و قطعي عفونت يا عفونت به مشكوك ( دارد ضرورت آنها براي هوايي احتياط رعايت كه هايي بيماري
 ....و منتشر زوناي يا مرغان، ،آبله سرخک حنجره، يا ريه سل

 اصول احتیاطات هوایی شامل :

 

 هوا تعويض بار 6 وحداقل ) بيرون فضاي با درمقايسه( شده كنترل منفي فشارهواي با خصوصي اتاق ربيمارد بستري .1

 گيرد صورت بايد در ساعت

 بيمار اتاق درب بستن .2

 مقدور كار اين چنانچه .) بخش داخل نه ( باشد بيرون و خارج فضاي به مستقيم بطور بايد بيمار اتاق از هوا خروج .3

 گردد خارج HEPA كارآ و قوي فيلتر يک با عمومي، تهويه سيستم به برگشت از قبل بايد هوا نباشد،

 9 % 5كارآيايي حداقل و داشته فيلتر كه شخصي رسپيراتور از بايد شوند مي بيمار اتاق وارد كه افرادي تمام .4

 باشد فرد صورت اندازة با متناسب بايد اختصاصي ماسک اين . نمايند استفادهN 95 )ماسک ( دارد           

 قرار كه بپوشد،پرسنلي استاندارد جراحي ماسک ايديکببيمار اتاق، ترك از قبل محدودشده و بيماربايد جابجايي .5

 گيرند بكار را الزم هاي احتياط تا شوند مطلع بيمار جابجايي از قبل بايد بگيرند، تحويل را بيمار است  .6

 

 : Droplet  pاحتیاط قطرات  

 يا عطسه صحبت، حين ذرات اين . شود مي استفاده احتياط نوع اين از ، ) قطره ( درشت هاي آئروس انتقال از جلوگيري براي

 شوند مي ايجاد برونكوسكويي يا ساكشن مانند اعمالي انجام زمان در يا كردن سرفه

 اصول رعایت احتیاط قطرات عبارتند از :
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 چند وجود صورت در ( . ندارد ضرورت اتاق هواي كنترل براي خاصي اقدام ولي خصوصي اتاق در بيمار كردن بستري .1

 (نمود بستري اتاق يک در را آنها توان مي خاص، بيماري با يک بيمار

 (متر يک حدود يا پا 6 درحد ذرات كم جابجايي بدليل ( بماند باز تواند مي اتاق درب .2

 گردد استفاده جراحي استاندارد ماسک از بايد بيمار، متري يک فاصله در پرسنل كردن كار صورت در .3

 است استاندارد هاي احتياط اصول تابع دستكش و گان از استفاده .4

 بپوشد جراحي استاندارد ماسک بايد بيمار ايزوله، اتاق از خارج به بيمار جابجايي و انتقال صورت در .5

 

 : Contact  pاحتیاط تماسی    

 از و بوده عفونت دچار يا كلونيزه بيماران به مربوط كه گيرشناسي همه لحاظ از مهم هاي ارگانيسم انتقال از جلوگيري براي

 انتقال ) بيمار محيط آلوده سطوح يا وسايل و اشيا با تماس ( غيرمستقيم تماس يا ) بيمار كردن لمس ( مستقيم تماس طريق

 شود مي توصيه تماسي احتياط رعايت يابند مي

 عبارتند از :اصول احتیاط تماسی 
 كافي تعداد به خصوصي اتاق نبودن صورت در اتاق، يک در يكسان عفونت با بيمار چند بستري يا ( خصوصي اتاق در بيمار بستري .1

 ديده مواجهه پوست محافظت براي شخصي محافظت وسايل از استفاده .2

 بالفاصله الكل حاوي مادة يا دست شوينده طبي مادة يک با ها دست آلودگي رفع اتاق به ورود زمان در دستكش پوشيدن .3

 دستكش درآوردن از پس

 بالقوه مواد بيمار يا پيرامون محيطي سطوح يا بيمار با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در گان از استفاده .4

 زخم ترشح مثل بسيار عفوني

 نگردد آلوده پرسنل لباس كه بود مراقب بايد و شود درآورده بايد گان ايزوله، اتاق ترك از قبل .5

 استفاده مورد بيماران ساير براي و بمانند ايزوله اتاق در بايد ) فشارسنج دستگاه گوشي، ( بيمار از مراقبت غيربحراني وسايل .6

 نگيرند قرار

 

 

 

 بهداشت دست :
 

 اندیكاسیون بهداشت دست :
 پس از درآوردن دستكش ها ازدست .1

 درشروع شيفت كاري .2

 خود بيني كردن پاك يا سرفه ، كردن عطسه از ،همينطور پس ها دست شدن آلوده هنگام .3

 بيماران با تماس فواصل در .4

 بيماران داروهاي تهيه از قبل .5

 توالت به رفتن از پس .6

   بدون، آلوده وسايل و دفعي بدن،ترشحات،مواد خون،مايعات به زدن دست از پس تهاجمي اقدامات انجام از قبل .7

 خير يا است شده استفاده دستكش از كه نكته در نظر گرفتن اين

 ايمني سيستم شديد سركوب دچار افراد و نوزادان مانند پذير آسيب بيماران از مراقبت از قبل  .8
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 زخم با تماس از بعد و قبل .9

 خوردن غذا از قبل .10

 اوري جمع يا و ادرار گيري اندازه ظروف مانند زا بيماري هاي ميكروب به آلودگي احتمال با اشيايي به زدن دست از بعد .11

 بدن سايرترشحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :موقعیت بهداشت دست  5پوستر 
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 ثانیه (: 20-30)تكنیک بهداشت دست با استفاده از محلول الكلی دست 

 .كنيد پر كامالً محلول از را دست كف يک (1

 .بماليد هم به را ها دست كف (2

 شود انجام نيز ديگر دست با عمل اين بماليد انگشتان الي و چپ دست پشت به را راست دست كف (3

 بماليد هم به را انگشتان بين و ها دست كف (4

 بماليد ديگر دست كف به شده خم حالت به را انگشتان پشت (5

 شود انجام نيز ديگر دست با عمل اين بماليد راست دست كف توسط چرخشي صورت به را چپ دست شست (6

 شود انجام نيز ديگر دست با عمل اين بماليد راست دست شده خم انگشتان با چرخشي صورت به را چپ دست كف (7

 هستند تميز شما هاي دست حال شوند خشک كاغذي دستمال با ها دست (8

 

 ثانیه ( 60 -40مایع صابون )بهداشت دست با استفاده از     

 
 دقیقه( 5-3اسكراب جراحی )      
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 نكته : 
I. تعويض يا دستكش پوشيدن گرفتن درنظر بدون . گردد ها دست شستن جايگزين نبايد دستكش از استفاده 

 .شوند شستهبايد  ها دست ، آن

I I.  معموالRUB  HANDعفوني ضد مواد بين در)كشد مي طول ثانيه20 بيمار تخت مجاورت در الكل با ها دست 

 (كند  مي اعمال را باكتريايي ضد فعاليت ترين سريع الكل كننده

I I I. آن به كننده عفوني ضد حداقل با ديگري تركيب گاهي . ندارد ماندگار اثرات تنهايي به الكل كه آنجايي از 

 كند اعمال پايدار اثرات تا شود مي اضافه

I V. (متر ميلي6)باشند داشته بلندي اينچ چهارم يک از كمتر پرسنل هاي ناخن 

V. شستن از قبل بايد آالت زينت و جواهرات . باشد داشته وجود مكتوب مشي خط بايد ها دست شستن براي 

 گردد خارج ها دست

VI. شامل جراحي اسكراب طريق به ها دست شستن و گردد مي محدود مچ و انگشتان به دست معمولي شستن 

 .است متفاوت دست شستن نحوه ، بيمار خطر ميزان به بسته. شود مي ساعد و ها دست
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 وسايل حفاظت فردي :

 
 مانع آنان، ابتالي از پيشگيري و كاركنان محافظت ضمن عفونت از پيشگيري جهت استفاده مورد فردي حفاظت وسايل

 ، بيمار بدن دفعي مواد ، ترشحات ، مايعات ، خون به زدن دست هنگام. گردد مي افراد و بيماران ساير به عفونت انتقال

 پوشيد تميز دستكش بايد عروقي تهاجمي اقدامات ساير و گيري خون زمان در و آلوده وسايل

 

 ترتيب پوشيدن وسايل حفاظت فردي :

 
 دستكش پوشيدن -(عينک و صورت ماسک ) ماسک -سر موهاي محافظت يا كاله پوشيدن -گان پوشيدن -  دست شستن

 

 ترتيب درآوردن وسايل حفاظ فردي :

 
 )ها دست شستن – ماسک – كاله– عينک – گان درآوردن_ها دست شستن_ دستكش( .آوريد در را آن ترين آلوده ابتدا

 

 

 

 

 

 

 پوستر ترتیب پوشیدن ودرآوردن وسایل حفاظت فردی :
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 دستكش دربیمارستان : اصول استفاده از
 موارد استفاده از دستكش :

A. بيمار بدن از دفعي مواد كليه و ترشحات ، ،مايعات خون با تماس هنگام 

B. آزمايشگاه به بيماران خون و ادرار هاي نمونه انتقال و نقل هنگام 

C. بيماران حمام و بهداشتي سرويس شستشوي و نظافت هنگام 

D. بخش هاي زباله تخليه و آوري جمع هنگام 

 

 

 

 

 

 نكته :
 پوشيد تميز دستكش بايد ديده آسيب پوست و مخاط با تماس از قبل .1

 اين انجام فواصل در بايد ها دستكش گيرد مي صورت تهاجمي اقدامات و مختلف كارهاي بيمار يک براي اگر .2

 ، باشد ميكروارگانيسم زياد تعداد حاوي است ممكن كه اي ماده با تماس از بعد شوند همچنين تعويض امور

 گردند تعويض بايد ها دستكش

 بيمار با تماس از قبل و آلوده غير وسايل و سطوح به زدن دست از قبل ، دستكش از استفاده از پس بالفاصله .3

 نمود خارج ها دست از را ها دستكش بايد ، ديگر

 شوند شسته ها دست بايد دستكش نمودن خارج از بعد هميشه .4

 

 دفع سوزن :

 )پروسجر انجام از بعد (تيز نوك وسايل آوري جمع زمان در تيز، نوك وسايل ساير و اسكالپل سوزن، از استفاده هنگام به

 نشود وارد فرد به آسيبي تا بود مراقب بايد شده، مصرف هاي سوزن دفع هنگام در و شده مصرف وسايل كردن پاك حين

 .نکنيد دستکاري را آنها يا ندھيد قرار سوزن روي بر مجددا   را شده مصرف ھاي سوزن درپوش ھرگز
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 )گيرد قرار شما بدن طرف به سوزن نوك نبايد وجه ھيچ به(

 به مقاوم و مناسب ظروف در را شده مصرف تيز نوك وسايل ساير و اسكالپل هاي تيغه ها، سوزن و مصرف يكبار هاي سرنگ.

 باشند قراردهيد نزديک شوند، مي واقع استفاده مورد فوق وسايل كه محلي به ظروف اين امكان حد در) شدگي سوراخ

 تزریقات ایمن : 

 هاي استاندارد رعايت عدم صورت در است بديهي و باشد مي دارويي مشتقات و ها دارو تجويز در شايع هاي روش از يكي تزريقات

 نمايد مي اعمال جامعه نيز و درماني بهداشتي خدمات كنندگان مصرف و كنندگان ارائه بر را بالفعلي و بالقوه خطرات درماني،

 از . است پيشگيري قابل زيادي حد تا ايمن غير تزريقات از ناشي معلوليت و مير و مرگ كه است مسئله اين مؤيد شواهد

 كاركنان (Needle Stick) دست به سوزن سر فرورفتن از ناشي صدمات پيراپزشكي و پزشكي كادر در شغلي صدمات مهمترين

 پذيرد مي صورت اي پروانه آنژيوكت اثر رمواردد 29 % توخالي هاي سوزن با موارد 65 % در كه ميباشد، درماني بهداشتي

 :دهد مي رخ ذيل حالت سه در Needle Stick از ناشي جراحات كلي بطور

 گذاردن درپوش ضمن(recapping) سرسوزن  
 آزمايش هاي لوله داخل به سرنگ از بيمار بدن مايعات انتقال 
 شده مصرف برنده تيزو درماني وسايل نامناسب دفع 

 : تزريقات به مربوط ايمني نکات

 كنيد استفاده جديد مصرف بار يک استريل سرنگ يک از تزريق هر براي 
 خون، با سوزن سر و سرنگ آلودگي احتمال و باشد مي تزريقات مخصوص كه تميز سيني يا و ميز يک روي در 

 نماييد آماده را تزريق وسايل ندارد وجود كثيف هاي سوآپ يا و بدن مايعات

 نگذاريد بجاي سرنگ سر در را سوزن سر گاه هيچ 
 جدار و خود دست انگشتان مابين تميز گاز نازك اليه قراردادن با شكنيد، مي اصطالحا را آمپول سر كه هنگامي در 

 .نمائيد محافظت صدمه و آسيب از را انگشتان آمپول

 جداره شكستگي كدورت، لحاظ از را وريدي هاي سرم و محلول تزريقي داروهاي كليه بيمار به تزريق به اقدام از قبل 

 .نمائيد دفع صحيح نحو به را آنها مغايرت هرگونه مشاهده صورت در و نموده بررسي انقضاء و آنها

 سرد زنجيره رعايت لزوم ويژه به ( سازي ذخيره استفاده، نحوه با ارتباط در را سازنده كارخانه اختصاصي هاي توصيه 

 گيريد كار به دارو جابجايي و )

 نماييد دفع صحيح نحو به را آن استريل غير سطوح با سوزن سر تماس صورت در. 
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 با عفوني ضد هاي محلول از استفاده با يا و بشوئيد صابون و آب با را ها دست آن تزريق و دارو كردن آماده از قبل 

 ومايعات خون به آلوده يا كثيف خدمت كننده ارائه دست تزريقات مابين كه صورتي در . كنيد عفوني ضد الكل بنيان

 .است ضروري دست بهداشت رعايت گرديد بيمار بدن
 نمائيد اجتناب )بريدگي ويا پوستي درماتيت ضايعات و، موضعي وجودعفونت( پوستي ناسالم نواحي در تزريق از 

 نمائيد اجتناب الكل پنبه ظرف در موجود ضدعفوني ماده به آغشته پنبه هاي گلوله از استفاده 
 عليه رايگان واكسيناسيون HBV برخورد با اقدامات پر خطر  كاركنان كه واحدهايي در شاغل درماني بهداشتي كاركنان كليه جهت

 .است دارند الزامي
 ماسک پالستيكي، بند پيش ترشحات، و آب به نفوذ قابل غير گان دستكش، نظير مناسب حفاظتي وسايل الزاميست 

 دردسترس درماني پروسيجرهاي و بيمار وضعيت با متناسب درماني بهداشتي كاركنان استفاده جهت محافظ عينک و

 باشد

 وين، اسكالپ النست، بيستوري، كت، آنژيو( مصرفي برنده و تيز اشياء ساير و سوزن سر دفع و داري نگه آوري، جمع 

 ازصور يكي به سپس و آوري جمع ايمن ظروف در مصرف از پس بالفاصله الزاميست كه)..و شكسته هاي ويال

 همراه و شده خانگي شبه پسماند به تبديل درماني بهداشتي خطرناك هاي پسماند خطرسازي بي و امحاء استاندارد

 .گردند دفع مطلوب نحو به  بيمارستاني پسماندهاي ساير با

 به مقاوم ضامن، و قفل داراي ، گشاد دهانه ، نفوذ قابل غير ، مستحكم برنده و تيز نوك هاي پسماند آوري جمع ظروف است ضروري 

 .باشند برخوردار مناسب ابعاد و كافي حجم از و پارگي
 درظروف مصرف از پس سريعاً وسايل اين است الزامي برنده و تيز وسايل از ناشي جراحات از گيري پيش منظور به 

 دهندگان ارائه دسترس در گوناگون ابعاد با و كافي تعداد به ايمن ظروف بايستي لذا گردند، دفع ايمن آوري جمع

 درمان، دراتاق يا و تزريقات ترالي روي در كوچک سايز در مثال باشند داشته قرار ذيربط هاي واحد كليه در خدمات

 ....و تزريقات اتاق
 عفوني برنده و تيز اشياء با آلودگي احتمال " مضمون با آوري جمع ظروف روي بر هشداردهنده برچسب از استفاده " 

 .است الزامي آنان آلودگي از پيشگيري و درماني بهداشتي كاركنان توجه جلب منظور به
 باشد،ضروري شده پر مزبور ظروف حجم 4/3 كه حداكثر صورتي در دفعي، وسايل شدن سرريز از پيشگيري منظور به 

 شوند دفع و بسته مناسب نحو به ظروف درب است

 است الزامي خدمت ارائه محل در دولتي و خصوصي از اعم درماني بهداشتي هاي واحد كليه در ظروف اين وجود. 
 داشت نگه موقت اتاقک به انتقال جهت را عفوني پسماندهاي و برنده و تيز نوك پسماندهاي حاوي ايمن ظروف 

 تخليه كردن، باز از برنده و تيز نوك هاي پسماند محتوي ايمن ظروف موم و مهر از بعد . نمائيد موم و مهر پسماندها

 .نمائيد اجتناب آن داخل سرنگ و سوزن سر فروش و مجدد استفاده و ظروف

 اجتناب االمكان حتي نباشد، موجود خوراكي جمله از اشكال ديگر به دارو كه زماني تا تزريقي روش به دارو تجويز زا 

 .گردد
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 باشد گوارشي اختالالت يادچار و بيهوش پذير، تحريک بيمار كه گردد استفاده ها روش ساير جاي به تزريقي روش از زماني ترجيحا 

 رعايت نكات ذيل به منظورپشگيري از جراحت وصدمات الزامي است :

a) صورت در و باشد نداشته اره تيغ به احتياج كه شود استفاده انواعي از ترجيحاً  دارويي هاي ويال شكستن جهت 

 شوند گرفته پد مثل محافظ يک داخل در ايمني اصول رعايت جهت و شده استفاده اره تيغ از نياز

b) نمودن اخذ جمله از خاص شرايط در مگر نمائيد خودداري اكيداً سرسوزن درپوش گذراندن از تزريق از پس 

 خون كشت يا ABG جهت خون

c) نمائيد خودداري دفع از قبل سرسوزن كردن خم يا و شكستن از 

d) استفاده پوش در داشتن نگه ثابت جهت مكانيكي وسيله از سرسوزن پوش در گذراندن جهت ضروري موارد در 

 كنيد استفاده سرسوزن پوش در گذاردن جهت دست يک از يا و نمائيد

e) شامل : درماني بهداشتي، كاركنان در تماس از پس فوري اوليه هاي كمک 

 درماني بهداشتي، كاركنان در تماس از پس فوري اوليه هاي كمک 

 چشم موضعي مالش از خودداري 

 آلودگي درصورت آب زياد مقادير با مخاطي غشاء و ها چشم شستشوي 

 باليني سوپروايزر به سانحه فوري گزارش 

 سوپروايزر توسط كار حين گزارشات در شده گزارش مورد رسمي ثبت  

 منبع تماس )بيمار آلودگي كه درصورتي: كاركنان در تماس از ناشي زايي بيماري خطر ميزان بررسي-

 در ترجيحاً ممكن زمان حداقل در تماس مورد مزبور فرد است الزامي شود، محرز  HIV( با عفونت   مددجو

 گيرد قرار عفوني متخصص پزشک نظر با درماني هاي مراقبت تحت اول ساعت عرض

 شده شناخته مورد عنوان به آلوده منبع كه صورتي در HBV/HIV  فرد از خون ليتر ميلي 10-5مي باشد 

 .شود مي ذخيره آتي پيگيري منظور به و گرفته تماس مورد

 هپاتيت بررسي جهت تماس منبع از خون ليتر ميلي 10-5 منبع عفونت تعيين جهت تماس از پس C/B و   

HIV گيرد مي قرار آزمايش ومورد اخذ. 

 

 مواجهات شغلي :

 :تماس پوستي شامل 

 برنده( تيزو بااجسام بريدگي استيک، نيدل ) پركوتانئوس آسيب 

 دهان( و چشم مانند ) مخاطات 

 غيرسالم پوست 

 شود: توجه زير نكات به شغلي تماس بدنبال انتقال خطر ارزيابي در

 يافته تماس فرد B هپاتيت سرولوژي و واكسيناسيون وضعيت -فرد منبع HIV ، HCVAb ، HBSAgوضعيت -مايع نوع

 کنترل وپیشگیری از عفونتهای منتقله از راه خون : راههای
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 تماس از پس پيشگيري - تماس از قبل پيشگيري - جانبه همه احتياجات اصول به توجه

 :  Bنكاتی دررابطه باواکسیناسیون هپاتیت 

 گردد تزريق نوبت سه در دلتوييد عضله در عضالني صورت به B هپاتيت واكسن .1

 (( 6-1-0كند دريافت آن پروتكل طبق را B هپاتيت واكسن بايد فرد باشد 10 از كمتر HBS Ag سطح درصورتيكه .2

 تا رسانده عفونت كنترل واحد پرستار اطالع به و شده چک تيتراژ مجدداً  تزريق نوبت سه پايان از پس ماه1-3 .3

 شود تزريق فرصت اولين در دوم دوز شود قطع واكسيناسيون برنامه اول واكسن از پس اگر .شود انجام الزم راهنمائيهاي

 در و بررسي B هپاتيت نظر از اوال باشد 10)  از كمتر بادي آنتي تيتر ( اند نداده پاسخ واكسيناسيون اول سري به كه اشخاصي .4

 آنتي تيتر واكسيناسيون پايان از پس نيز مجددا كه صورتي در و . كنند دريافت را واكسن دوز نوبت سه مجددا بودن منفي صورت

 به نوبت يک يا و ايمنوگلوبولين ماه يک فاصله با نوبت دو در بايد مثبت ژن آنتي بيمار با شغلي تماس صورت در 10 از كمتر بادي

  كند دريافت واكسن همراه

 

 

 

 

 

 : گزارش مشمول ھاي بيماري

 :فوري گزارش مشمول هاي بيماري

 -تيفوس -شيستوزوميازيس - -طاعون . -آنفلوانزا -مننژيت -نوزادانكزاز  -سياه سرفه-ديفتري–سرخجه  –يرخک  –فلج شل حاد  -التور

 -هرگونه افزايش ناگهاني موارد عفوني-دانگ تب -گاوي جنون -گزيدگي حيوان مورد هر -تنفسي زخم سياه -بوتوليسم -ماالريا -زرد تب

 غير هاي پيامد كليه آبسه بيمارستان، در بستري ، مرگ موارد ( سازي ايمن عوارض -CCHFدهنده خونريزي بثوري دار تب هاي بيماري

 (شود عمومي تشويش باعث كه اي عارضه گونه هر و بزرگ اي خوشه يا شديد معمول

 :فوري غير گزارش مشمول هاي بيماري

 هاي عفونت -سالک -تب مالت -آزار كاال -شيگلوز -تيفوئيد -آميزشي هاي بيماري  -ايدز  –عوارض ايمن سازي  -كزازبالغين  -جزام –سل 

 غير هاي يماري -A.B.C.D ،Eهاي ويرال  هپاتيت انواع -جلدي زخم سياه -لپتوسپيروز -هيداتيک كيست -استيک نيدل  موارد - بيمارستاني

  ( ماژور تاالسمي ،كتونوري فنيل ، زادي مارد هايپوتيروئيدي ، حوادث و سوانح ، ها واگير)سرطان
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 منابع :

 1385اول چاپ - بيماريھا مديريت مرکز - تھران " بيمارستانی های عفونت .1
 1385 ، شده مديريت های مراقبت سالمت معاونت ، پزشکی آموزش و درمان بھداشت وزارت .2
 1386نظام مراقبتهاي بيمارستاني مركزمديريت بيماريها معاونت سالمت وزارت بهداشت  راهنماي كشوري .3

 راهنماي اجرايي بهداشت دست سازمان بهداشت جهاني–كتابچه خالصه دستورالعمل بهداشت دست راهنماي ناظرين  .4

 

 

 

 

 

 

 سوپروايزر كنترل عفونت                                                                                                                            

 1395بيمارستان بوعلي سينا–واحد كنترل عفونت      


