
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرفتن پرسنل بالفاصله:در صورت در معرض خطر قرار   

 دقیقه 3-5شستشوی محل آسیب با آب و صابون حداقل به مدت  .1

 خودداری از فشار دادن زخم ایجادی یا چشم یا مخاط در معرض قرار گرفته .2

 اطالع به واحد کنترل عفونت یا سوپروایزر شیفت در اولین فرصت .3

 یا ارسال نمونه خون بیماروضعیت آلودگی بیمار با استفاده از سوابق بیمار مشخص نمودن  .4

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                         

 بلی ایا بیمار آلودگی دارد

گرفتن یک نمونه خون از پرسنل در 

 معرض خطر جهت برسی پایه:

HIV Ab،HCV Ab،HBS Ag 

یا منبع نامعلوم استوضعیت آلودگی بیمار نامشخص  خیر  

تکمیل پرونده پرسنلی همانند :   

تعیین  و Bواکسیناسیون هپاتیت 

                                                                             و ... PPDسطح آنتی بادی،

گرفتن یک نمونه خون از پرسنل در 

 معرض خطر جهت برسی پایه:

HIV Ab،HCV Ab،HBS Ag 

 HBS از لحاظ HCV از لحاظ HIV از لحاظ

 High riskدر صورت 

 قی)سابقه تزر ماریبودن ب

 یموادمخدر،تماسها

و ...(   مشکوک یجنس

مثبت  HIVهمانند گروه 

که  ی. درصورتدیعمل کن

 نیست  High risk ماریب

 شاتیشدن آزما آمادهتا 

 به اقدام ازین ماریب

 یول ستین یشتریب

آماده  جهت  یریگیپ

 عتریهر چه سر کردن

 ماریب شاتیآزما

اقدام اورژانسی 

نیاز نیست و فقط 

پیگیری جهت 

مشخص نمودن 

 HCVوضعیت 

بیمار و در صورت 

مثبت بودن 

همانند گروه 

HCV  مثبت عمل

 نمایید                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

منبع نا مشخص کم 

             خطر            

      فرد غیره واکسینه:

در   HBS,Ag چک

صورت منفی تزریق 

        واکسن             

     فرد واکسینه :    

              Ab HBS چک

.تیتر کافی نیاز به  1

         درمان ندارد 

.تیتر ناکافی چک 2

HBS,Ag  در صورت

 منفی تزریق واکسن

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع پروفیالسکی 

داروئی با دو داروی 

و   300mgزیدوودین 

در  mg 150المبودین 

اسرع وقت)ایدا آل 

ساعت اول(و مشاوره 

با متخصص عفونی 

)صبح روز بعد( جهت 

 ادامه پروفیالکسی

  

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره غیره  

اورژانس )طی 

یک هفته( با 

متخصص 

عفونی و 

تصمیم گیری 

                  جهت انجام 

HCV PCR     
و انجام 

پروفیالکسی 

 در صورت نیاز

  

 

 

 

 

 

 

 

فرد غیره 

واکسینه:       

نیاز به اقدامی 

 ندارد  

فرد واکسینه:          

نیاز با اقدامی 

 ندارد

  

 

 

 

 

 

 

 

فرد غیره واکسینه:         

تزریق ایمونوگلوبولین    

        واکسن هپاتیتتزریق 

فرد واکسینه:            

            Ab HBSچک 

تیتر کافی نیاز به 

درمان ندارد              

تیتر ناکافی یک دوز 

ایمونوگلوبولین و یک 

دوز بوستر)واکسن یاد 

 آور(

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 منفی  HBSبیمار  مثبت  HBSبیمار   مثبت HCVبیمار  مثبت  HIVبیمار 

بررسی  داشته باشد،ایمن بوده و دیگر نیازی به miu/ml 10یک بار در طول عمر خود آنتی بادی بیشتر یا مساوی  Bاگر فردی پس از واکسیناسیون هپاتیت نکته: 

                                                                          دوره ای آنتی بادی و یا تجویز واکسن یاد آور ندارد.                                                                            

                                                                                                                                          ا متخصص عفونی در موارد آلودگی بیمار بیش از یک ویروس مشاوره بنکته:

  منبع نامعلوم یعنی تماس با وسیله آلوده که مشخص نیست متعلق به کدام بیمار است نکته:

که  یافراد (4دارن   یکه خالکوب یافراد( 3 یقیمعتادان تزر (2دارند  یپر خطر و حفاظت نشده ا یجنس یکه رفتارها یافراد( 1پر خطر شامل : یگروه ها نکته:

 (یلیو هموف یتاالسم مارانی)مثل ب رندیگیفراوان م یخون یفراوردها

 

منبع نا مشخص پر 

                       خطر

    :   فرد غیر واکسینه

تزریق ایمونوگلوبولین      

                  تزریق واکسن هپاتیت

          فرد واکسینه:    

                 Ab HBS چک

.تیتر کافی نیاز به  1

                       درمان ندارد  

ناکافی یک دوز تر .تی2

                     واکسن ایمونوگلوبین و

 

 

 

 

 

 

 

ه تعالیبسم  

 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان

 واحد کنترل عفونت

 الگوریتم مواجهه با ترشحات بالقوه مخاطره آمیز و خون برای پرسنل فوریت های پزشکی


