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واحد کنترل عفونت -جزوه استاندارد های اعتبار بخشی ویرایش چهارم   

 : 3-5-و ب 2-5-، ب 1 -5-استاندارد ب

 شامل مراحل ذیل می باشد: پاک سازی تجهیزات و ابزارها

سطوح،  ی( از رویو آل یقابل مشاهده )مواد معدن یها یزدودن و پاک نمودن آلودگ :cleaning مرحله پاکسازی یا  .1

 یادستگاه ه ایو  یبه صورت دست کیماتیآنز یفرآورده ها ایو  ندهیاست که معموالً توام با استفاده از آب و مواد شو اءیاش

 .واشر خودکار است

درجه سانتیگراد و با برس آغشته به دترجنت )  45حرارت با آب زیر پاکسازی تمامی ابزارها حساس و غیر حساس به  

 ) ترین مکان به محل انجام پروسیجرصابون و مایع ظرفشویی( در نزدیک شوینده های موجود در بخش نظیر پودر لباسشویی، مایع

اجتناب از خشک شدن مواد آلی، مواد  ( و در حداقل فاصله زمانی بین استفاده از ابزار و پاک سازی به منظوربخش اتاق کار کثیف

زار متشکل یک ابقسمت های قابل تفکو ...( باید انجام شود.  ) نظیر خون، بقایای بافت، بتادین دفعی و ترشحات بر روی ابزار و وسایل

 داده شود. شستشو یکیبه صورت مکان یفلز ریبرس نرم غ لهیبه وستمام سطوح ابزار . جدا شود، قبل از شستشو از بیش از دو بخش

کردن  سیخ یبرا نیاز سالکشیده شود. دندانه دار را به دقت برس  یو قسمت ها یچیداخل قه و دوآنرا باز نم یچیق یشستشو یبرا

ز مواد ا یتا اثرشود  یرا با آب فراوان آبکش لیوسا. رساند یم بیآس یپزشک لیاز وسا یبه برخ نیچون سال ،شودابزار استفاده ن

با آب،  لیکامل وسا یپس از آبکش گردیده شود.بدون پرز خشک  زیابزار را با پارچه تم یینها یبعد از آبکش .ابزار نماند یرو ندهیشو

هدف نمایند.  یالکل آبکش لهیرا به وس ،هستند ارداریو ش یشکل، توخال یکه لوله ا ییبه خصوص آن ها لیوسا هیکل ،شود یم هیتوص

 ندیاز فرآ یمهم اریو ابزار شسته شده مرحله بس لیخشک کردن وسا .است لیسرعت خشک شدن وسا شیکار افزا نیاز انجام ا

ننده و در ک یمحلول ضدعفون یجیشدن تدر قیها، رقمجدد آن یاز آلودگ یبالفاصله بعد از آبکش لیخشک کردن وسا .است یپاکساز

نس ج .شود یانجام م ردهفش یهوا ایتکه پارچه  کی لهیبوس یخشک کردن دست کند. یم یریآن جلوگ یکاهش اثربخش جهینت

 یرهااابز .سطح ابزار نماند یپرز پارچه رو ای بریکه ف شودجذب آب باشد. دقت  تینرم و با خاص افیاز ال دیپارچه مورد استفاده با

  نماند. یها باقآن یتا لکه آب رو نمودهخشک  یرا بالفاصله بعد از آبکش لیاست

 CSRالزم به ذکر است طبق استاندارد های اعتبار بخشی ویرایش چهارم، ابزار پاک سازی شده بایستی بدون بسته بندی به واحد 

 کلیه گام های فرایند پاکسازی و گند زدایی ابزار انجام شود CSRارسال گردد و مجددا در واحد 

2. Disinfection  :)ها  یباکتر جان به جز اسپور یب اءیاش یپاتوژن ها از رو یتمام ای یاریحذف بس ندیفرآ)ضدعفونی

 یمرطوب ضد عفون ونیزاسیپاستور ایو  ییایمیش یمعموًال با محلول ها اءی، اش یدرمان یشود. در مراکز بهداشت یاطالق م

  شوند. یم

ور شود و بعد از گذشت این  دقیقه غوطه 15( به مدت HI 2%) پس از مرحله پاکسازی باید ابزارها در محلول ضدعفونی ابزار

. برای خشک کردن کامل داخل تجهیزات لومن دار ) مثل زمان از محلول خارج شده و بعد از آب کشی کامل ابزارها خشک شود

تجهیزات آندوسکوپی، کت لب و الپاراسکوپی و ... ( از هوای پرفشار استفاده می شود. به منظور پایش کیفیت فرایند پاکسازی ابزار و 

 HIVشده  مورد شناخته  ماریکه ب یدر صورتئین چک و هموچک (  انجام می شود(. جهیزات با استفاده از تست های موجود ) پروتت

س و سپ دارد ( زین یپاک کنندگ تیکننده که خاص یدر محلول ضدعفون یخطر )غوطه ور یاست، ابتدا ابزار را ب  B ای C تیهپاتیا 

نقضاء ا خیو تار هیته خیشده و اطالعات مربوط به تار ختهیظرف درب دار ر کیدر  دیکننده با یمحلول ضدعفون  .داده شودشستشو 
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)مثال  ، مدت زمان مورد نیاز برای ضدعفونی تجهیزاتدرصد( 2)مثال محلول ضدعفونی ابزار  ، نام محلول و درصد رقیق سازیمحلول

  آن نوشته شود. یبه طور واضح و خوانا روبایستی  ،لول ضدعفونی می باشدکه مسئول رقیق کردن مح نام شخصیو  دقیقه( 15

آن  یساز قیو نحوه رق یکننده مصرف ینسبت به نوع محلول ضدعفون دیخود با و پرستاران مسئول شیفت زرانیسوپروا ،سرپرستاران

ننده به نور، ک یضدعفون یمحلول ها تیبا توجه به حساس داشته باشند.  قیبتوانند بر عملکرد کارکنان نظارت دق اکامال مطلع بوده ت

ته ظرف ترشحات و بافت  ایکه رنگ محلول عوض شده  یدر صورت داده شود.ظرف را دور از نور قرار  ای یدر ظرف کدر نگهدارباید 

  دور انداخته شود.محلول باید  مشاهده شد، شده نیته نش

ازی و ضدعفونی باید از وسایل حفاظت فردی استفاده نمایند و وسایل حفاظت الزم به ذکر است خدمات در حین مراحل پاکس

 فردی می بایستی در اتاق کار کثیف موجود باشد.

 لیوسا یبندهدف از بسته  بسته بندی می شود.بعد از انجام مراحل فوق ابزار داخل شان پارچه ای : Pakingبسته بندی یا  .3

. ظ گرددحف لیباشد که تا زمان باز شدن و استفاده، به صورت استر یطور دیبا یبسته بند است. یاز آلودگ یریحفظ آن ها و جلوگ

عبور  یسته بندگاز ( بتواند از ب ایکننده )بخار  لینشده و عامل استر ونیزاسیلیاستر ندیباشد که مانع فرا یبه گونه ا دیبا یبسته بند

 .اشدب ریامکان پذ اتیاز داخل آن بدون آلوده شدن محتو لیانجام شده و برداشتن وسا یبه راحت دیبا یاز کردن بسته بند. بکند 

داخل بسته های استریل با اقالم کمتر داخل اتوکالو برای استریل شدن ارسال می شود.  ،وسایلی که حساس به حرارت نمی باشند

اندیکاتور  ) مثل ست سزارین، ایمپلنت، الپاراتومی و .... (  قلم 12و اقالم بیش از  4اندیکاتور کالس )مثل ست پانسمان( قلم  12از 

هدف از استفاده از آن، اثبات استفاده می شود.  okیا چسب تست  1استفاده می شود. روی بسته ها نیز اندیکاتور کالس  6کالس 

داده  صیقرار گرفته است و بسته اتوکالو شده از بسته اتوکالو نشده تشخ ونیزاسیلیاستر ندیمطلب است که بسته در معرض فرآ نیا

ه نمی باشد و فقط ب بسته به معنی استریل شدن ، پسبخار اشباع، دما و زمان حساس است یبه پارامترها کاتوریاند نیا شود. یم

ستریل شدن محتویات داخل ست می باشد. ابه معنی  6و  4معنی ورود ست داخل اتوکالور می باشد. تغییر رنگ اندیکاتور کالس 

بررسی شود. همچنین ظاهر بسته اعم از  OKیا چسب تست  1ر صورت استفاده از ست ابتدا باید اندیکاتور کالس در این راستا د

ریل تصحت بسته بندی و عوامل مخل استریلیتی ظاهر آن مانند وجود رطوبت و غیره اطمینان حاصل شود. بعد از باز شدن بسته اس

( به منظور بررسی تغییر رنگ و استریل شدن بسته می باشد. اندیکاتور کالس یک 6و  4اولین کار چک اندیکاتور شیمیایی ) کالس 

تا پایان انجام پروسیجر باید نگهداری شود تا در صورت بروز مشکل این چسب به عنوان سیستم رهگیری استفاده شود. همچنین 

در صورت تشخیص عدم تغییر رنگ ( در پرونده در قسمت گزارش پرستاری باید ضمیمه گردد. 6یا  4اندیکاتور شیمیایی) کالس 

عودت داده شود و در صورت نیاز اقدام اصالحی و آموزش مجدد به خدمات داده  CSRمطلوب نشانگر توسط کاربر بسته باید به واحد 

 شود. می 

خ کد دستگاه استریل کننده، تاریه/تاریخ و شیفت کاری، شمار شامل ت روی برچسب هر بسته استریلالزم به ذکر است اطالعا

 می باشد. مصرف بسته استریل، چرخه بار گذاری، نام بارگذاری کننده هر چرخه استریل و نام ست ءانقضا

رجه و د 24بسته های استریل باید در کابینت های در بسته که دارای قفسه های مشبک باشد، نگهداری شود. دمای کمتر از 

وجود رطوبت سنج و دما سنج در این  .باید رعایت شودل انبارش و نگهداری وسایل استریل درصد در مح 70رطوبت نسبی کمتر از 

 همچنین محل نگهداری ست ها باید دور از تابش نور خورشید باشد.  .الزامی می باشد اتاق و چارت دما و رطوبت
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با استفاده از جعبه های دربسته، ترالی های کمد دار انجام شود که در این  بایستیهرگونه جابجایی وسایل استریل شده 

 بیمارستان از سبد های پیک نیک استفاده می شود. 

له نظیر لو ) عدم امکان قرار دادن این تجهیزات در اتوکالو(  برخی اقالم حساس به حرارتاستریل سازی الزم به ذکر است برای 

از روش هایی  ... لوله های آندوسکوپی و  لوسنسور اکسیژن ونتیالتور وهای الپاراسکوپی، باتل ساکشن، آمبوبگ های یکبار مصرف، ف

( استفاده می شود. در این مرکز دستگاه پالسما و اتیلن High levelمثل اتیلن اکساید، دستگاه پالسما و محلول های سطح باال )

( استفاده می شود که نام محلول High levelشد و برای ضدعفونی این تجهیزات از محلول های سطح باال )اد نمی باکساید موجو

 موجود می باشد.  CSRدرصد( می باشد و در بخش آندوسکوپی و  2) برپایه گلوتارآلدئید موجود در این بیمارستان سایدکس 

 : 4-5-استاندارد ب

 بهداشت دست:

 

های بیمارستانی در سراسر دنیا و مشکالت اساسی که این موارد چه در جنبه های فردی) ناتوانی عفونتمیزان گستردگی 

و مرگ و میر( چه در جنبه های اقتصادی) تحمیل هزینه های سنگین بر فرد و سیستم بهداشتی درمانی و مقاومت های آنتی 

کامال ضروری به نظر می رسد و همچنین با توجه به اینکه  بیوتیکی( ایجاد می کند، کنترل و به خصوص پیشگیری از آن امری

مهمترین عامل انتقال عفونتهای بیمارستانی دست آلوده کارکنان بهداشتی بوده و نیز موثرترین و کم هزینه ترین راه ییشگری 

 .ازعفونت های بیمارستانی رعایت بهداشت دست می باشد
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 تعاریف: 

1) Hand rub: با مالش دست ها به یکدیگر با استفاده از محلول های با پایه الکلی در مدت زمان  فرآیند ضد عفونی دست ها

 ثانیه 20-30

2) Hand wash : ثانیه 60-40شستشو و ضد عفونی دست ها با آب و صابون مایع در مدت زمان 

3) Surgical hand rub :ل جراحی و فرآیند ضد عفونی دست ها با محلول های پایه الکلی و کلرهگزیدین قبل از اعما

 ثانیه 90-60اعمال تهاجمی در مدت زمان 

4) Surgical hand wash :  فرآیند شستشو و ضد عفونی دست ها با آب و صابون مایع و مواد آنتی سپتیک مانند بتادین

  2-5درصد قبل از اعمال جراحی و اعمال تهاجمی در مدت زمان  4های اسکراب دست حاوی کلرهگزیدین یا  محلول

 .دقیقه
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 عکس مراحل هند راب و هند واش
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 اصول کلی رعایت بهداشت دست:

  در صورت کثیفی آشکاردست ها  ) کثیفی مشهود دستها با توجه به معیار های فرهنگی ،قومی ، عوامل محیطی و اعتقادات

عد ترشحات بدن ، ب گی با مواد پروتئینی نظیر خون یا سایر مایعات وری از دنیا توجیه می شود(،  آلودمذهبی در هر کشو

یدیوم ای کلستردر صورت مواجهه با ارگانیسم های بالقوه تولید کننده اسپور از جمله در موارد طغیان ه از استفاده از توالت و

 شسته شود.با آب و صابون  دیفیسیل می بایست دست ها را

  :پنچ موقعیت رعایت بهداشت دست 

a)  قبل از تماس با بیمار 

b)  پروسیجر درمانی تمیز و استریلقبل از انجام 
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c) بعد از تماس با مایعات و ترشحات بیمار 

d) بعد از تماس با بیمار 

e) بعد از تماس با فضای مجاور یا محیط اطراف بیمار 
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  همزمان هندراب و هند واش انجام  و صابون استفاده نکنید. هند راببرای رعایت بهداشت دست به صورت هم زمان از محلول های(

 نشود.(

  با توجه به این که دست خیس به سهولت آلوده یا میکروارگانیسم ها را گسترش می دهد، خشک کردن مناسب دست ها

 جزء الینفک فرآیند بهداشت دست است.

  از محلول  مکرربار استفاده  8-7، حداکثر بعد از شوددر صورتی که از محلول های ضد عفونی با پایه الکلی استفاده می

 شسته شود.با آب و صابون ، دست ها های ضد عفونی

 توصیه نمی شود. در صورت به دلیل صدمه به پوست و افزایش احتمال پوسته ریزی، برس برای آمادگی دست برای جراحی 

 شود.لزوم از ناخن شور استریل استفاده 

  دقیقه(   10ل به مدت دقیقه می باشد. اسکراب طوالنی مدت) برای مثا 2-5مدت زمان اسکراب دست ، معموالً به مدت

 توصیه نمی شود.

 به فرموالسیون محلول های مالش دست پایداری محلول افزایش می یابد و قابل استفاده در موارد کلر هگزیدین  با افزودن

 سازی دست ها  برای جراحی می شود. ضد عفونی و آماده

   ،شودجهت شستن دست ها از آب داغ استفاده نبا توجه به افزایش احتمال آسیب پوست در طی تماس مکرر با آب  داغ.  

 تخت بستری و یک سینک در اتاق تریتمنت،  همراه  10در بخش بستری وجود حداقل یک سینک دستشویی به نسبت هر

 محلولدیسپنسر حاوی یک عدد  بستری الزامی است. به ازای هر دو تخت مایع صابون و دستمال کاغذیبا تعداد کافی 

، اورژانس و های ویژهمحلول هند راب و در بخشدیسپنسر حاوی ق های تک تخته و ایزوله یک عدد هند راب و در اتا

بخش ها، اتاق عمـل، اتاق های ایزوله ، اتاق معاینه و اتاق تریتمنت و بر همه  به ازاء هر تخت و همچنین در ورودی داخلی

 .نصب می باشد( محلول هند راب روی ترالی پانسمان و ترالی احیا یک عدد دیسپنسر

  در این بیمارستان از افشانه ها و ظروف یکبار مصرف استفاده می شود و برای پیشگیری از تبخیر محلول های الکلی از

افشانه ها و ظروف محتوی محلول های نیم لیتری در بخش های بستری و از محلول های یک لیتری در اتاق های عمل 

 فعال استفاده می شود.

  صابون مایع قبل از پرشدن توسط خدمات شسته و خشک شود. سپس از پس از اتمام محلول و  مایع صابونجای حتما

 مجدد پر شود. 

 ها به خصوص در در بدو پزیرش بیماران، پرستار مسئول بیمار اهمیت رعایت بهداشت دست را  به بیماران و همراهان آن

 دهند.آموزش می   NICUبخش کودکان و نوزادان و 

 برای ارائه خدمات یا مراقبت از یک بیمار استفاده شود. فقط از یک جفت دستکش 

 ن هما در صورتی که در حین مراقبت از بیمارو بعد از اتمام یک اقدام درمانی در یک ناحیه آلوده نیاز است یا موضع دیگر

 شود، دستکش را درآورده یا تعویض شود.بیمار ) مشتمل بر پوست آسیب دیده، مخاطات یا ابزار پزشکی( یا محیط لمس 

  .شدیداً توصیه می شود که از استفاده مجدد دستکش ها اجتناب شود 

  به هیچ وجه دستکش  جایگزین شستشوی دست با آب و صابون  یا ضدعفونی با  محلول هایHand rub .نمی شود 

استفاده نامناسب دستکش عامل انتقال پاتوژن ها می باشد. ضرورت استفاده از دستکش و انتخاب نوع مناسب آن ) دستکش 
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 تمیز یا استریل ( در موقعیت های مختلف ارائه خدمات منطبق با موازین احتیاطات استاندارد و روش انتقال می باشد،

لقوه عفونی ، غشاء مخاطی یا پوست آسیب دیده پیش بینی می شود، اگربه صورت منطقی تماس با خون یا سایر مواد با

  پوشیدن دستکش ضروری است.

 : مثال هایی از موارد استفاده از دستکش استریل 

  انجام هر گونه اقدامات جراحی 

 .زایمان واژینال 

 . اقدامات رادیولوژیکی تهاجمی 

 وقی )ایجاد راه وریدی مرکزی در بیماران (.برقراری راه عروقی و انجام اقدامات مرتبط به راه های عر 

  جهت انفوزیون .1آماده نمودن محلول های تغذیه مکمل 

 . آماده نمودن داروهای شیمی درمانی جهت تزریق 

  : مثال هایی از موارد استفاده از دستکش تمیز 

 تماس مستقیم با بیمار . .1

  مواد دفعی بیمارو اشیاء و مواردی که به صورت احتمال قرار گرفتن در معرض خون ، مایعات بدن ، ترشحات و

 مشهود آلوده به مایعات دفعی و ترشحات بیمار می باشد .

 . تماس با غشاء مخاطی و پوست آسیب دیده بیمار 

 . احتمال قرار گرفتن در معرض تماس ارگانیسم های شدیداً عفونی و خطرناک 

 . موقعیت های اورژانس یا اپیدمی 

  آنژیوکت و... .گذاردن و یا کشیدن 

 . گرفتن خون از بیمار 

 . قطع یا بستن راه وریدی 

 . کشیدن خون 

  . معاینات لگنی و واژینال در بیماران 

 )ساکشن  داخل نایی )ایندوتراکیال 

 تماس غیر مستقیم با بیمار . -2

 .تخلیه مواد برگشتی از معده بیمار 

 . جابجایی یا تمیز کردن وسایل و تجهیزات 

  تخلیه پسماند ها .جابجایی یا 

 . تمیز نمودن ترشحات مایعات بدن پاشیده شده روی اشیاء و یا در ضمن لکه گیری البسه 

 : مثال هایی از مواردی که پوشیدن دستکش ضروری نمی باشد 

                                                           
1Total Parietal Nutrition  
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ه محیط آلودمار و یا در این موارد احتمال تماس مستقیم یا غیر مستقیم کارکنان بهداشتی درمانی با خون، مایعات بدن بی       

 وجود ندارد.

 تماس مستقیم با بیمار.

 . گرفتن فشار خون ، درجه حرارت و نبض بیمار 

 . تزریق زیر پوستی یا عضالنی به بیمار 

 . لباس پوشانیدن به بیمار 

 . انتقال بیمار 

 . مراقبت از گوش و یا چشم بیماران در صورت فقدان ترشحات 

 در صورت عدم نشت خون . ر گونه مراقبت از راه وریدی در بیمارانه 

 تماس غیر مستقیم با بیماران :

 . استفاده از گوشی تلفن مشترک بین بیماران و کادر 

 . درج گزارش در پرونده بالینی و یا چارت باالی سر بیمار 

 . دادن داروی خوراکی به بیماران 

 . جمع نمودن سینی غذا و یا قطع لوله تغذیه ای بیمار 

 صورتی که بیمار ایزوله تماسی نباشد و یا ملحفه بیمار آلوده به ترشحات و مواد دفعی نباشد . ( تعویض ملحفه بیمار )در 

 . گذاردن ماسک تنفسی و یا کانوالی بینی به صورت غیر تهاجمی برای بیمار 

 .جابجایی اثاثیه بیمار 

اقدامات تهاجمی که نیازمند اسکراب دست )در تصویر ذیل( می باشد، پزشک می بایستی  اندیکاسیون انجامدر صورت وجود 

 یا بتادین قهوه ای، ت مورد نیاز ازجمله محلول اسکراباسکراب دست را انجام داده و سپس پروسیجر را انجام دهد. همچنین امکانا

م می انجا در بخش اق معاینه یا مکانی که اقدامات تهاجمیسینک اسکراب، ناخن شور، حوله استریل و گان استریل نیز باید در ات

 ، موجود باشد. شود
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1-  
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بر اساس چک لیست ارزیابی رعایت بهداشت دست وزارت ، ن هر شش ماه یکبارپایش بهداشت دست در این بیمارستا

ایستی هر بخش می ب پرسنل وبهداشت توسط سوپروایزرکنترل عفونت بیمارستان و رابط کنترل عفونت بخش انجام می شود 

 از میزان رعایت بهداشت دست بخش خود و درصد کلی بیمارستان اطالع داشته باشد. 

 درصد می باشد. 50.45در بیمارستان  1398میزان کلی رعایت بهداشت دست در تیر ماه 

 : میزان رعایت بهداشت دست به تفکیک بخش1جدول 

 

 

 

 

 میزان رعایت بهداشت

98دست تیر   

بهداشتمیزان رعایت   

97دست آذر   

 میزان رعایت بهداشت

97دست خرداد   

 ردیف نام بخش

 1 داخلی زنان 37.6% 52.00% 50.93%

 2 داخلی مردان 16.66% 47.17% 48.82%

 3 جراحی زنان 50% 47.97% 47.62%

 4 جراحی مردان 22.06% 36.67% 44.44%

 5 اورژانس 34.37% 48.34% 47.66%

 6 قلب 60.56% 66.67% 59.26%

 7 بلوک زایمان 67.39% 72.00% 56.67%

 8 درمانگاه 6.66% 28.33% 38.89%

52.88% 58.65% 56.5% CCU 9 

51.71% 31.72% 29.54% ICU 10 

53.49% 53.06% 51.85% NICU 11 

50.72% 35.59% 24.39% OR 12 

 13 اطفال 68.12% 56% 58.76%

 14 آندوسکوپی 50% 58.18% 63.49%

 15 آزمایشگاه - - 46.67%

 16 رادیولوژی - 22.50% 40.74%
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 1398گروه های حرفه ای در شش ماهه اول سال  میزان رعایت بهداشت دست به تفکیک: 2جدول 

 در بیمارستان الغدیر ابهر

 

 

 

 

 

 

موقعیت های رعایت بهداشت دست در شش ماهه  میزان رعایت بهداشت دست به تفکیک: 3جدول 

 در بیمارستان الغدیر ابهر 1398اول سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ه ببا توجه به درصد پایین رعایت بهداشت دست در موقعیت قبل از تماس با بیمار، تاکید می شود در این موقعیت نیز

 رعایت بهداشت دست اهمیت داده شود.

 

 

 

 

 ردیف گروه حرفه ای میزان رعایت بهداشت دست

60.68%  1 پرستار و ماما 

42.86%  2 پزشک 

34.94%  3 خدمات 

46.15% پیراپزشک)کارشناس اتاق عمل، بیهوشی و  

 آزمایشگاه و تغذیه(

4 

 ردیف موقعیت شستشوی دست میزان رعایت بهداشت دست

35% بیمارقبل از تماس با    1 

42.07%  2 قبل از کار آسپتیک 

75.29%  3 پس از تماس با مایعات بیمار 

63.20%  4 پس از تماس با بیمار 

53.48%  5 پس از تماس با محیط اطراف بیمار 
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 :5-5-استاندارد ب

 عفونت های بیمارستانی:

عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش های بیماری زای مرتبط با خود عامل عفونی  عفونت بیمارستانی 

ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود؛ در زمان  72تا  48یا سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که  

د و بیماری در دوره نهفتگی خود نباشد؛ معیارهای مرتبط با عفونت پذیرش، فرد نباید عالئم آشکار عفونت مربوطه را داشته باش

  .اختصاصی)کد مربوطه( را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد

 :معیار های گزارش شامل

 تب  -1

 تغییر زخم جراحی به نفع عفونت  -2

 شروع آنتی بیوتیک جدید -3

 تغییر آنتی بیوتیک -4

 نظریه پزشک مبنی بر عفونت های بیمارستانی  -5

 گزارش بستری مجدد به دنبال: -6

 تا یک ماه پس از جراحی قبلی )انسزیون جراحی( عفونت محل عمل جراحی

 گذاری  IMPLENTگذاری تا سه ماه پس از   IMPLENTعفونت های محل

 ونت های بیمارستانی که عالیم عفک به عفونتسرپرستاران، رابطین کنترل عفونت و پرسنل بخش ها در مورد بیماران مشکو

 کنند.ایزر کنترل عفونت اطالع رسانی میبیمارستانی را دارند، به سوپرو

  کند و پزشک کنترل عفونت را در جریان قرار می دهد.بیمار را بصورت روزانه پیگیری میسوپروایزر کنترل عفونت 

  نموده و در صورت تطبیق عالیم بیمار با معیار های عفونت بیمارستانی پزشک کنترل عفونت در صورت نیاز بیمار را ویزیت

بیماریابی توسط رابط کنترل عفونت بخش تکمیل و تحویل  1و تشخیص قطعی عفونت های بیمارستانی، فرم شماره 

 سوپروایزر کنترل عفونت می شود.

  می کندسوپروایزر کنترل عفونت فرم های بیماریابی را بررسی کرده و کد گذاری. 

 سوپروایزر کنترل عفونت فرم های کد گذاری شده را به صورت ماهانه در نرم افزار NNIS.بار گذاری می کند 

 کند.سوپروایزر کنترل عفونت پرینت گزارش نرم افزار مراقبت از عفونتهای بیمارستانی را بایگانی می 

  ا بر و درصد عفونت ها رتفکیک بخش ها و نوع عفونت به بیمارستانی را  عفونت هایفراوانی سوپروایزر کنترل عفونت آمار

 نمودار به بخش ها ارسال می کند. جدول و  ه صورتروز و درصد بستری ب-اساس بیمار

  سوپروایزر کنترل عفونت در جلسه ماهانه کمیته کنترل عفونت آمار عفونت بیمارستانی ماه قبل را در کمیته مطرح نموده

جاد این عفونتها و نحوه پیشگیری از آنها بحث و تبادل نظر صورت می گیرد و پس از آماده و در خصوص آمار و علل ای

 های مربوطه اطالع رسانی می کند.شدن صورت جلسه کمیته، نتیجه مصوبات را به بخش
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8139شش ماهه اول سالدر روز -بیمار  1000برحسب  عفونت های بیمارستانی بیمارستان الغدیر میزان -4جدول   

 

 جمع سایر VAE PNEU UTI BSI SSI ماه
-بیمار

 روز
 روز-بیمار 1000بروز عفونت در 

 7.74 2970 23 15 4 0 0 3 1 فروردین

 7.03 3556 25 9 8 0 0 7 1 اردیبهشت

 9.96 3110 31 14 10 1 0 6 0 خرداد

 11.3 3095 35 12 7 2 3 4 7 تیر

 9.16 2946 27 11 6 1 3 4 2 مرداد

 11.19 2948 33 14 14 0 0 4 1 شهریور

 9.66 18625 180 75 51 4 7 31 12 جمعیی 

 

  1398شش ماهه اول سال در برحسب تعداد بستری  عفونت های بیمارستانی بیمارستان الغدیر میزان -5جدول  

 جمع سایر VAE PNEU UTI BSI SSI ماه
تعداد 

 بستری

درصد عفونت 

)%( 

 1.77 1299 23 15 4 0 0 3 1 فروردین

 2.17 1151 25 9 8 0 0 7 1 اردیبهشت

 2.67 1157 31 14 10 1 0 6 0 خرداد

 2.83 1234 35 12 7 2 3 4 7 تیر

 2.38 1134 27 11 6 1 3 4 2 مرداد

 3.23 1021 33 14 14 0 0 4 1 شهریور

 2.57 6996 180 75 51 4 7 31 12 جمعیی 

 

 

فرم شماره یک آمار مخرج ها( در شکل ذیل گذاشته شده است. ) 2نمونه ای از فرم شماره یک بیمار یابی و فرم شماره 

توسط رابط کنترل عفونت بخش تکمیل می شود. فرم شماره دو به صورت روزانه توسط منشی بخش یا رابط کنترل عفونت تکمیل 

 و در پایان ماه به واحد کنترل عفونت ارسال می شود.
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 های عفونتجهت محاسبه شاخصهای آماری : جدول مخرج 2فرم شماره 

 .......ماه :...................  1398...............سال : .......................  بخش :.....  الغدیر ابهر.......بیمارستان : 

  ونتیالتور

کاتتر وریدی 

  مرکزی
کاتتر وریدی 

  محیطی
 کاتتر 

  نافی

 کاتتر 

  شریانی

 کاتتر 

  ادراری

 تعداد 

  جراحی

فوتی   بستری  

جدید   

 کل 

  بیماران

  تاریخ

 دائمی  موقت 

           1  

           2  

           3  

           4  

           5  

           6  

           7  

           8  

           9  

           11  

           11  

           12  

           13  

           14  

           15  

           16  

           17  

           18  

           19  

           21  

           21  

           22  

           23  

           24  

           25  

           26  

           27  

           28  

           29  

           30 

           31  

جمع              

 ) هستند را ثبت نمایید. Deviceرا که در آن روز دارای ابزار( تعداد بیمارانی) Deviceدر مورد هر ابزار( *

 روز در آن ماه را مشخص می کند. -جمع ستون اول، بیمار *
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 دهد.: ادراری، زخم های جراحی، تنفسی و خونی تشکیل می های بیمارستانی را چهار عفونتاز عفونت % 80بیش از  

 عفونت شایع بحث خواهد شد. 4با توجه به این که همیشه پیشگیری مقدم بر درمان می باشد در ادامه راهکارهای پیشگیری از این 

 :عفونت های ادراریاز  راهکارهای پیشگیری

  سوندگذاری ادراری بر اساس وجود اندیکاسیون بالینی و طبق دستور پزشک معالج صورت گیرد و از سوند گذاری بی مورد

 به دلیل افزایش ریسک عفونت خودداری شود.  

  .کاتتر به محض رفع اندیکاسیون و با دستور پزشک معالج و توسط پرستار مسئول بیمار در اولین فرصت خارج گردد 

 جام سونداژ ادراری و روش انجام آن توسط پرستار مسئول مراقبت از بیمار، با توجه به قدرت فهم بیمار به وی ضرورت ان

 توضیح داده شود.

  ،پرستار باید قبل از انجام پروسیجر کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام سونداژ ) ست سونداژ، سینی سونداژ، دستکش استریل

 را بر بالین بیمار آماده نماید. سی سی ( 10و سرنگ ا اندازه مناسب ، ژل لیدو کائین لی بآب مقطر، کیسه ادرار و سوند فو

 رار را با محلول ها را انجام دهد و سپس دستکش استریل پوشیده و ناحیه اطراف مجرای ادعفونی و بهداشت دستابتدا ضد

 .بتادین استفاده می شود()در این بیمارستان از محلول  .هگزیدین ضدعفونی نمایدبتادین و یا کلر

  .کلیه مراحل سونداژ باید به روش آسپتیک انجام شود 

  در مورد افراد پیر و ناتوان که توانایی مراقبت از خود را ندارند و بیماران غیر هوشیار بهداشت ناحیه پرینه و ناحیه تناسلی

 به صورت روزانه رعایت شود. )توسط کمک بهیار بخش و با نظارت پرستار ( 

   روز می باشد. بطور کلی تعویض کاتتر ادراری و کیسه ادرار به صورت روتین توصیه نمی  14زمان تعویض کاتتر ادراری

شود. مگر در صورت اختالل در عملکرد، نشت یا انسداد سوند آلودگی سوند ادراری و از بین رفتن سیستم بسته، جدا شدن 

یسه ادرار بویژه حین تهیه نمونه ادرار یا پارگی در محل اتصال کاتتر به مکرر سوند از کیسه ادراری و آلودگی سوند و ک

 . کیسه ادرار و بروز عالئم بالینی عفونت و

   ساعت یکبار تعویض گردد.   48فولی اکسترنال هر 

  مال ابتال د، احتکیسه اداری حتما باید پایین تر از مثانه باشد، زیرا در غیر این صورت با برگشت ادرار از کیسه به مثانه فر

 به عفونت افزایش می یابد. 

   کیسه ادرار بطور منظم در یک ظرف جمع آوری ادرار تمیز و مخصوص هر بیمار جداگانه تخلیه شود و از پاشیدن و تماس

 شیر تخلیه با ظرف جمع اوری ادرار جلوگیری شود.

  یست مخصوصا در افراد مسن و بیماران با ضایعه نخاعی در مواردی که فرد امکان تخلیه ادرار دارد ولی قادر به کنترل آن ن

 از سوند اکسترنال و یا سونداژ متناوب استفاده شود. 

 .کیسه ادرار پایین تر از سطح مثانه  و از نرده کنار تخت آویزان باشد و با زمین اتصال نداشته باشد 

  توجه : درهرشیفت کاری حداقل یکبارمراقبت ازسوند ادراری انجام شود  . 

 که سوند نفروستومی یا سیستوستومی دارند، پرستار باید به موارد ذیل توجه داشته باشد:  در خصوص بیمارانی 

 .از خم کردن، مسدودکردن و یا پیچ خوردن لوله نفرستومی خودداری شود 

  در صورت خروج لوله نفروستومی، کاهش حجم ادرار ، بروز تب، درد پشت، کدر و بدبو شدن ادرار به پزشک معالج اطالع

 دهد. 

  .همیشه کیسه تخلیه ادرار  پایین تر از کمر بیمار باشد 

 س شدن پانسمان اطراف نفروستومی از لحاظ خونریزی و نشت ادرار و یا ترشحات غیر عادی چک شود و در صورت خی

 تعویض گردد و هر گونه عالئم غیر عادی در گزارش بیمارثبت شود و به اطالع پزشک معالج رسانده شود.
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 )مخصوص همکاران اتاق عمل و آندوسکوپی(: پیشگیری و کنترل عفونت  اقدامات درمانی و اسکوپی ها

  استفاده می کنند مانند پرسنل اتاق عمل و بخش کلیه پرسنل شاغل در واحد آندوسکوپی و سایر واحدها که از اسکوپی ها

های موجود در بخش نظیر ها و اسکوپهای درمانی، باید آموزشهای الزم در زمینه ضدعفونی و نگهداری آندوسکوپ

های مربوط به این تجهیزات را فرا گرفته و اصول پیشگیری و کنترل عفونت الرنگوسکوپ، اتوسکوپ، افتالموسکوپ و ... 

  باشند.

  پرسنل شاغل در بخش آندوسکوپی باید در برابر هپاتیتB  10ایمن شوند و تیتر آنتی بادی انجام داده باشد و تیتر باالی 

 داشته باشند.

  پرسنل بهداشتی که مشکالت ریوی از قبیل آسم دارند قبل از شروع به کار و تماس با مواد میکروب کش شیمیایی در موقع

 د ارزیابی قرار گیرند.شستشوی دستگاه اسکوپی مور

  ها خارج و بهداشت دست طبق دستورالعمل وزارت بهداشت رعایت شود و مجددا دستکش در بین تماس با هر بیمار دستکش

 پوشیده شود.

   وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش، روپوش، عینک، محافظ صورت و ماسک و...  باید به آسانی در دسترس بوده و به

 قرار گیرند.   درستی مورد استفاده

 های ضدرطوبت برای پیشگیری از پاشیده شدن خطرات خون و ترشحات دیگر بدن مورد استفاده قرار گرفته و برای گان

 شود.بیمار بعدی تعویض می

  ها و وسایل نوک تیز بعد از استفاده داخل سفتی باکس انداخته شوند.سوزن 

  دقیقه دستکش تعویض شود و یا از دو جفت دستکش استفاده  15ن پس از سپری شد %2در هنگام کار با گلوتارآلدیید

 گردد. 

  مراحل پاکسازی اولیه، باید بالفاصله بعد از استفاده از آندوسکوپ برای ممانعت از خشک شدن مواد میکروبی بر روی سطح

ب کوپ با محلول دترجنت مناسهای قابل رویت از طریق نظافت آندوسدستگاه انجام شود. در عمل پاکسازی اولیه باید آلودگی

 و آسپیراسیون حجم زیادی از محلول دترجنت به داخل کانالهای آب، هوا و بیوپسی، بطور کامل پاک گردند.  

   .پرسنل آندوسکوپی قبل از فرو بردن ویدئو آندوسکوپ در آب، از گذاشتن درپوش آن اطمینان حاصل نماید 

   پس از انجامpre cleaning لوده باید قبل از خشک شدن مواد آلی، ضد عفونی سطح باال روی آن صورت ، آندوسکوپ آ

 .گیرد

   تست نشتی بعر از هر بار استفاده و قبل از انجام سایر مراحل آماده سازی، بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده آندوسکوپ

 انجام شود.

   قبل از انجام ضد عفونی سطح باال به روش دستی، تمامی اجزا از قبیل دریچه ها، کانالها، کانکتورها و تمام قطعات جدا

شدنی با دقت تمیز شوند. قسمتهای جدا شده ، آندوسکوپها و و اجزائ آن باید در محلول دترجنتی که با آندوسکوپ سازگار 

 است غوطه ور گردد. 

  باشد. ها ممنوع میسایل یکبار مصرف در آندوسکوپی  و سایر اسکوپیاستفاده مجدد از و 

 بدلیل عدم خاصیت ضد میکروبی خودداری شود.  نزیمی، از استفاده مجدد آن محلولهای آپس از هر بار استفاده از دترجنت 

  ال باید به طریق مکانیککنند، های بیوپسی( که به غشای مخاطی نفوذ میوسایل چند بار مصرف آندوسکوپ ) فورسپس

 تمیز شده و سپس استریل شوند.

  از ماده ضد عفونی سطح باال که دارای تاییدیهFDA  های سایدکس و شود. در این بیمارستان از محلولاستفاده می

 شود.باشد، استفاده میدرصد می 2بهسایدکس که بر پایه گلوتار آلدیید 
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  دقیقه غوطه ور نموده و مطمئن شوید  20-30ل ضدعفونی کننده سطح باال به مدت آن را کامال در محلو ءآندوسکوپ و اجزا

 ها جاری شده است.که مایع در تمامی کانال

  پس از ضد عفونی سطح باال، آندوسکوپ را آبکشی نموده و با فشار آب ترجیحا فیلتر شده، محلول ضدعفونی کننده را از

گردد. در این شستشو داده و سپس خشک می %70لکل شود، بعد از آب با اه میفادها خارج نمایید. اگر از آب شیر استکانال

 گردد.شستشو داده و سپس خشک می %70بیمارستان از آب مقطر استفاده شده و بعد از آن با الکل 

 بهتر که تهویه کافی دارد تا عمل خشک شدن جهت نگهداری آندوسکوپ، آن را در وضعیت عمودی قرار دهید و در جایی

انجام شود و کمدها و قفسه های نگهداری اسکوپ ها بصورت هفتگی ضدعفونی گردد. این مرکز به زودی کمدهای درب دار 

 برای انبارش آندوسکوپی استفاده خواهد کرد. 

 روز استفاده نمود و اگر استفاده مجدد بیشتر از این مدت طول 10-14های ضدعفونی شده را می توان تا مدت آندوسکوپ 

 بکشد باید مجددا ضد عفونی شود.

 های آب بکار رفته برای پاک کردن لنزها و ایریگیشن، باید تحت ضدعفونی سطح باال یا استریلیزاسیون قرار گیرد. بطری 

   توصیه می شود تستهای روتین برای ارزیابی کارایی مایع ضدعفونی سطح باال، جهت مطمئن شدن از حداقل غلظت ماده

ود. در این بیمارستان از تست سواپینگ مخصوص محلول سایدکس به صورت روزانه استفاده می شود که موثره انجام ش

 اندیکاتور ها به عنوان مستندات بایگانی می شود.

   محلول ضدعفونی کننده را پس از سپری شدن زمان استفاده مجدد آن و صرف نظر از مقدار ماده فعال باقیمانده، دور

 انداخته می شود. 

  ا  هها باید تهویه مناسب داشته باشد و موقع استفاده از محلولفضای آندوسکوپی و محل آماده سازی آندوسکوپ و محلول

 ها، هود تهویه روشن باشد. )در این بیمارستان هود وجود ندارد.(جهت کم کردن تماس با بخارات محلول

 چند بار مصرف باشند، بعد از شستشو تمیز کردن با برس شوند و اگر های بیوپسی جزو لوازم بحرانی محسوب میفورسپس

 بار مصرف هستند بعد از استفاده دور انداخته شوند. اگر یک و تمیز شود و سپس استریل شوند و با ماده آنزیمی

  .بین انجام اندوسکوپی های بیماران زمان مناسب جهت  ضد عفونی اسکوپ ها رعایت شود 

  کوپی مانند کمدها، تخت آندوسکوپی، قفسه ها طبق طبقه بندی بحرانی، نیمه بحرانی و غیر های آندوسسایر وسایل اتاق

 بحرانی تمیز و ضد عفونی شوند.

   کارکنان اتاق عمل ها باید الپاراسکوپ ها و آرتروسکوپ ها را مطابق دستورالعمل موجود در صورت امکان استریل نمایند و

 و قابل اتوکالو نیستند در سطح باال  ضدعفونی نمایند. وسایلی که نسبت به حرارت حساس هستند 

   کارکنان اتاق عمل ها باید ما بین عمل ها الپاراسکوپ ها و آرتروسکوپ ها مطابق دستورالعمل موجود درواحد تمیز و

 ضدعفونی نمایند. 

  تمیز و  ،واحد ورالعمل موجود درکارکنان اتاق عمل ها باید بعد از آخرین عمل الپاراسکوپ ها و آرتروسکوپ ها مطابق دست

 ضدعفونی و خشک نمایند و در جایگاه خود قرار دهند.

  درصد پس از استفاده بعد از هر بیمار استفاده می شود.  70در رابطه با ضدعفونی افتالمسکوپ و اتوسکوپ از الکل 

  در رابطه با الرنگوسکوپ، پس از شستشو با صابون و اب روان و برس کشی و پاک کردن آلودگی های واضح، الرنگوسکوپ

دقیقه غوطه ور شده و پس از طی این زمان از محلول خارج شده و آبکشی می  20-15در محلول ابزار بیمارستان به مدت 

پس از پک شدن ارسال می  CSRو برای استریلیزاسیون به واحد شود و پس از خشک شدن در صورت داشتن قابلیت اتوکال

دقیقه غوطه  30-20درصد به مدت  2شود و در صورت عدم داشتن قابلیت اتوکالو در محلول سطح باال بر پایه گلوتارآلدیید 

ری می لول خارج شده و آبکشی می شود و پس از خشک شدن در زیپ کیف نگهداور شده و پس از طی این زمان از مح

 شود. در صورت عدم استفاده هر ماه باید فرایند ضدعفونی تکرار شود. 
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 ه های الزم را بسوپروایزر کنترل عفونت در رابطه با رعایت بهداشت دست، قبل از چک عملکرد روزانه الرنگوسکوپ آموزش

 پرسنل می دهد.

  سرپرستاران و مسئولین شیفت ها بر نحوه ضدعفونی تجهیزات و الزام رعایت بهداشت دست و استفاده از وسایل حفاظت

 فردی توسط پرسنل نظارت می نمایند. 

 :پیشگیری و  کنترل عفونت های کاتترهای عروقی
 به آنها و انجام اقدامات پیشگیرانه  پرسنل درمان باید، جهت ارایه صحیح مراقبت و نگهداری از کاتترها و اتصاالت مربوط

 مناسب جهت پیشگیری از عفونت مربوط به این وسایل بصورت مستمر آموزش ببینند. 

  .دفتر پرستاری در بخشهای ویژه ترجیحا پرسنل مجرب و آموزش دیده را جهت مراقبت از کتترهای عروق مرکزی بکار گیرد

کاهش میزان عفونت های مرتبط با کاتتر موثر می باشد. جابجایی نیدل مهارت کارکنان در تعبیه کاتتر های عروقی در 

 درمسیر رگ که منجر به پارگی رگ یا آسیب به رگ گردد، احتمال عفونت را افزایش می دهد. 

  ،پرسنل پرستاری باید کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام پروسیجر را از قبیل گارو، چسب، پد الکلی، آنژیوکت سایز مناسب

ستکش التکس، سیفتی باکس و ماژیک را در سینی یا باکس مخصوص رگ گیری آماده نماید و ترجیحا در اتاق کار یا اتاق د

مخصوص رگ گیری انجام شود و در صورت نیاز به حضور بر بالین بیمار حتما از ترولی دارویی به همراه سیفتی باکس و 

 سطل زباله عفونی استفاده نمایند. 

 ستاری قبل از جاگذاری کاتتر عروق محیطی باید بهداشت دست و پوشیدن دستکش را رعایت نمایند.پرسنل کادر پر 

  جهت آماده سازی و ضد عفونی پوست محل رگ گیری از پد الکلی و یا سواپ پنبه یکبار مصرف آغشته با محلول پایه الکلی

 ثانیه( 30دورانی تمیز شود. . )حداقل به مدت ) بادی پرپ( استفاده شود و موضع تزریق از مرکز به خارج به صورت 

  هرگز از سواپ پنبه آماده موجود در ظروف پنبه الکل که در الکل خیس خورده اند، استفاده نشود و پنبه ها به صورت خشک

 .نگهداری شوند و  افشانه الکلی روی موضع اسپری شود

 ر رگ گیری آنژیوکت جدید استفاده شود.از آنژیوکت فقط یکبار استفاده شود و در صورت عدم موفقیت د 

 های خود را ضدعفونی پرستار بعد از اتمام کار، بر روی چسب آنژیوکت تاریخ، ساعت و نام خود را درج نماید و سپس دست

 نماید. 

  در صورت مشاهده خون در اطراف کاتتر، خون باید با الکل تمیز شود، چراکه خون خشک شده همانند محیط کشت عمل

 و محل مناسبی برای رشد میکروارگانیسم که می باشد.  کرده

 .در گزارش پرستاری نیز محل گرفتن الین وریدی، نوع آنژیوکت، فرد ارائه دهنده خدمت قید شود 

  پرسنل پرستاری باید نحوه مراقبت از آنژیوکت و حفظ تمیزی و بهداشت آن و همچنین عالئم عفونت محل آنژیوکت مثل

 تزریق، قرمزی ناحیه، خروج ترشح و تورم ناحیه را به بیمار و همراه وی آموزش دهند.درد و حساسیت محل 

  ساعت نگه داشت و بعد از این مدت نسبت به تعویض آن اقدام نمود و در صورت نشتی  72آنژیوکت تعبیه شده را می توان تا

 و قرمزی، فلبیت و .. زودتر تعویض گردد.  

 ر از قبیل میکروست، ست سرم، سه راهی آنژیوکت و ...کلیه پرسنل بخشهای بالینی باید در خصوص اتصاالت مربوط به بیما

 دستورالعمل تاریخ تعویض اتصاالت مربوط به بیمار به را رعایت نمایند. 

 کاتتریزاسیون ورید و شریانهای مرکزی:  

  گردد.اندیکاسیون کارگذاری کاتتر عروق مرکزی حتما باید توسط پزشک معالج تعیین 

  قبل از انجام پروسیجر توسط پزشک جراح کلیه وسایل مورد نیاز جهت کاتتریزاسیون مانند دستکش استریل، شان استریل

های مختلف، بتادین، ورت، گان، سرنگ استریل در اندازهیا کات دان، کاله، ماسک، عینک محافظ ص CVCبزرگ ، ست 
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ن شده توسط پزشک معالج، بربالین بیمار توسط پرسنل پرستاری آماده با سایز تعیی CVCلیدوکائین، گازاستریل وکاتتر 

 گردد . 

 تتر از محلول بتادین و کلر هگزیدین استفاده گردد.اگذاری کی جهت ضد عفونی پوست ناحیه جا 

 عنی یگذاری کاتترهای مرکزی ) وریدی و شریانی( حداکثر حفاظت را جهت ایجاد شرایط آسپتیک بکار ببرند، یدر هنگام جا

 اسکراب جراحی انجام دهند و دستکش و گان استریل بپوشند و از ماسک و کاله استفاده نمایند.  

 و پزشک معالج باید رعایت شود . تکنیک آسپتیک در حین کاتترگذاری و تا پایان آن توسط پرستار 

 ونت ، انسداد و .... (مگر در صورت اندیکاسیون بالینی )عف ،کاتتر ورید مرکزی نیاز به تعویض روتین ندارد 

 پوشش شفاف استریل  ساعت یکبار، اگر به صورت 24اشد هر پانسمان کاتتر ورید مرکزی اگر بصورت پوشش گازی استریل ب

 بار و درصورت آلودگی، خیس یا شل شدن باید در اسرع وقت تعویض گردد.    یکروز  7باشد هر 

 نمایید. از تماس دست آلوده با محل جاگذاری کاتتر خودداری 

 شود.در محل کاتترها پماد آنتی بیوتیکی استفاده نشود. چون باعث عفونت قارچی و مقاومت آنتی بیوتیکی می 

  .کاتتر ورید نافی فقط در صورت عدم کارکرد جایگزین شود و به محض رفع اندیکاسیون کارگذاری خارج شود 

 محل کاتتر، قرمزی ، تب بدون عالمت و یا عالئم ترومبوز  پرستار مراقب بیمار باید در صورت مشاهده عالیم حساسیت در

 سریعا به پزشک معالج اطالع داده شود تا نسبت به خروج کاتتر اقدام شود و دیگر از آن محل جایگزین نشود.

  هفته و بعد از آن باید  6-4هفته قابل نگهداری است و کاتتر شالدون ساب کالوین  2-3کاتتر شالدون فمورال به مدت

 تعویض شود .  

 :برداری نمونه یا محل جراحی موضع عفونت های  پیشگیری و کنترل 
 به طور کلی پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی و محل نمونه برداری باید سه محور زیر مد نظر قرار بگیرد.

 بیمار -الف

 ب ـ پرسنل و محیط اتاق عمل 

 ج ـ پرسنل بخش های درمانی

 

 :به بیمارالف(محور مربوط 

  پزشک جراح ، قبل از عمل جراحی، عفونت در سایر قسمت های بدن بیمار را بررسی و در صورت لزوم تحت درمان قرار

 می دهد و اعمال جراحی الکتیو را تا حل مشکل عفونت به تاخیر می اندازد.

 ص داخلی جهت کنترل قند بیمارپزشک، قند خون بیماران مبتال به دیابت را کنترل می نماید و درصورت نیاز از متخص 

 مشاوره می خواهد.

 .در مورد بیماران الکتیو، بیمار قبل از عمل به ترک سیگار و قلیان تشویق شود 

  در مورد بیماران چاق که عمل الکتیو دارند، از طرف پزشک مربوطه آموزش داده می شود تا نسبت به کاهش وزن خود

 .اقدام نماید

  آموزش های الزم در رابطه با اهمیت استحمام در شب قبل از عمل را می دهند.پزشک و پرستار به بیمار 

 .حتی االمکان اقامت قبل از عمل بیمار در بیمارستان به حداقل رسانده می شود 

 در صورتی که احتمال عفونت محل جراحی وجود دارد، پزشک آنتی بیوتیک انتخابی را تجویز می نماید. 
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  در بیمارانی که کاندید جراحی های بزرگ هستند یا بیمارانHigh risk  پروفیالکسی قبل ازعمل طبق نظرجراح

آنتی بیوتیک پروفیالکسی باید زمانی داده شود که بیشترین غلظت را در هنگام  .بالفاصله قبل از عمل تجویز می شود

 وع جراحی باقی بماند.آغاز جراحی برای افراد ایجاد کند و تا مدت کمی بعد از شر

  قبل از اعمال جراحی انتخابی کولو رکتال پزشک معالج دستورآمادگی مکانیکی کولون را با استفاده ازتنقیه و مسهل

 .دهد و آمادگی های الزم توسط بخش مورد نظر و پرستار مسئول داده می شود

 ر اتاق عمل آماده می نمایدپرستار یا تکنسین اتاق عمل پوست بیمار را بالفاصله قبل از جراحی د. 

  قبل از آماده کردن پوست بیمار با مواد آنتی سپتیک به طور کامل اطراف محل برش جراحی را شستشو و تمیز می

 نماید.

 از بتادین اسکراب، یا از محلول بادی پرپ ) محلول الکلی و کلرهگزیدین( برای آماده کردن پوست استفاده می نماید. 

 .ثانیه جهت آماده کردن پوست به کار می برد 30رت دایره وار از محل عمل به طرف محیط به مدت این ماده را به صو

  بهیار یا کمک بهیار موهای محل عمل را درصورت نیاز بالفاصله قبل از عمل با دستگاه موزر اصالح می نماید . در صورت

اده می شود. ار یا بیمار توسط پرستار یا پزشک دعدم وجود کمک بهیار آموزشهای الزم درمورد نحوه شیو به همراه بیم

 .استفاده نمی شود هرگز از تیغ جهت شیو

 ) مخصوص همکاران بخش اتاق عمل(:محور پرسنل و محیط اتاق عمل

 کارکنان جراحی شستشو و ضدعفونی دست را در اتاق عمل طبق دستورالعمل بهداشت دست انجام می دهند. 

  .کلیه پرسنل اتاق عمل از گان استریل، کاله مخصوص اتاق عمل و محافظ چشم و صورت استفاده می نمایند 

  .تعویض کفش در اتاق عمل به صورت روتین انجام می شود 

  کلیه پرسنل اتاق عمل، متخصصین بیهوشی، جراحان و پرستاران از ماسک استاندارد جراحی استفاده می نمایند و در

ب شدن و در بین اعمال جراحی ماسک خود را تعویض می نمایند. ماسک را نباید به گردن آویزان کرد و صورت مرطو

 یا به جیب گذاشت و دوباره استفاده کرد.

  پزشکان و پرسنل اتاق عمل باید قبل از عمل و از اسکراب جراحی دستکش التکس استریل بپوشند و در صورت آلودگی

 اعمال بعد جراحی پیوند و نیز جراحی بر روی بیماران پرخطر مانند نمایند و در یا پاره شدن آن را تعویض می

HIV،HCV،HBV  .مثبت پوشیدن دو جفت دستکش احتمال آلوده شدن با خون و سایر مایعات بدن را کاهش میدهد 

 د ق صالحدیپرسنل اتاق عمل در صورت وجود هر گونه بیماری تنفسی یا پوستی قابل انتقال تا بهبودی کامل طب

 .سرپرستار اتاق عمل از کار کردن در اتاق عمل معاف می شوند

  پزشکان و پرسنل اتاق عمل باید ناخن های خود را کوتاه نگه داشته و استفاده از ناخن مصنوعی و جواهرات به دست و

 انگشتان خودداری نمایند. 

 منبع بالقوه باکتری ها استفاده می کنند پرسنل اتاق عمل از شان استریل برای ایجاد سدی بین فیلد جراحی و. 

 محوطه و محل عمل را مشخص و تا پایان عمل استریل نگه می دارند. 

 .کنترل خونریزی حین عمل و جابجایی آرام بافت محل عمل در کاهش عفونت بعد از عمل موثر خواهد بود 

 در زمان توزیع دارو و مصرف داروهای وریدی  در زمان کار گذاشتن کتتر عروقی و کاتتر بیهوشی نخاعی یا اسپاینال یا

 اصول آسپتیک را رعایت می کنند.
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  جراح به بافت ها به آرامی دست زده، هموستاز برقرار نموده و نسوج مرده و جسم خارجی را به حداقل رسانده و فضای

 مرده در محل جراحی را از بین می برد.

 می کنند و هرچه سریعتر درن را خارج می کنند. در درناژ الزم باشد از درن ساکشن بسته استفاده 

  در حین عمل جراحی تعداد افرادی که وارد اتاق عمل می شوند تا حد امکان محدود می باشد و درب های اتاق عمل تا

 پایان عمل بسته می باشد. در کل درب های اتاق عمل به جز در مواقع عبور وسایل، پرسنل و بیمار بسته می باشد. 

  بار تعویض هوا در ساعت انجام شده، ورودی های هوای یکی از اتاق های عمل  15اتاق عمل از نظر تهویه حداقل محیط

 درصد می باشد.  55-50درجه و رطوبت 24-18 مجهز به فیلترهای هپا می باشد.، دما

  مسئولCSR ژیک ید از اندیکاتورهای بیولوباید بر استریل شدن لوازم اتاق عمل نظارت کامل داشته باشد و برای این کار با

 .ها استفاده شودجهت اطمینان از صحت فرایند استریلیزاسیون در تمامی ست 6و  4و اندیکاتور های کالس 

 پرستار اتاق عمل موظف است اندیکاتور ست مصرف شده برای بیمار را در فرم مربوطه در پرونده بیمار الصاق نماید. 

  نظم برای واشینگ و نظافت اتاق عمل داشته باشد.مسئول اتاق عمل باید برنامه م 

  پرسنل اتاق عمل باید در مواقعی که حین جراحی، آلودگی قابل رؤیت سطوح یا تجهیزات با خون یا سایر مایعات بدن

 از گندزدایی مناسب بیمارستانی برای تمیزکردن محل آلوده استفاده نماید. اد شده است، قبل ازعمل جراحی بعدایج

 اتاق عمل باید باید برنامه منظم برای واشینگ و نظافت اتاق عمل با همکاری سوپروایزر کنترل عفونت و بهداشت  مسئول

ها به صورت هفتگی انجام شود و در دفتر مخصوص به همراه اسامی افراد شرکت کننده در و واشینگ محیط تهیه نماید

 واشینگ ثبت گردد.

 منتقله از طریق خون، خدمات اتاق عمل باید زباله های اتاق عمل را با کمترین  به علت خطر باالی انتقال بیماری های

 دستکاری دفع نماید.

 )مخصوص همکاران بخش های بستری(:  در محور پرسنل بخش های درمانی

  ساعت بعد از عمل یا نمونه برداری طبق دستور پزشک معالج پانسمان به روش  48تا  24پرسنل درمانی باید حداقل

 استریل انجام دهند. در هنگام تعویض پانسمان هر گونه عالیمی که نشانه عفونت باشد را گزارش می دهند.

 ها را انجام داده و از تکنیک پرسنل موظف است قبل از اقدام به تعویض پانسمان ناحیه عمل، بهداشت وضد عفونی دست

 .استریل جهت انجام پانسمان استفاده می نمایند

 ها از تغییر رنگ اندیکاتور موجود در ست اطمینان حاصل نماید و بیمار موظف است موقع باز کردن ست پرستار مسئول

اندیکاتور را در قسمت گزارش پرستاری که توسط وی ثبت می شود در کنار جمله تعویض پانسمان با رعایت نکات 

یکاتور موضوع را جهت بررسی اطالع دهد و آسپتیک انجام شد، در پرونده الصاق نماید و در صورت عدم تغییر رنگ اند

 ست پانسمان دیگری استفاده نماید. 

  پرستار مسئول بیمار باید آموزش مداوم در زمینه عالیم عفونت زخم بعد از عمل ،شستشوی دستها، رعایت روش اسپتیک

تری و حین ترخیص به در هنگام تعویض پانسمان، استفاده از وسایل حفاظت فردی و مراقبت از زخم را در زمان بس

 بیمار و همراهان آموزش داده و از آنها بخواهد در صورت بروز عالیم به پزشک مراجعه کند.

 راحی مشورت عفونی درخواست می شودپس از ویزیت بیمار توسط پزشک معالج در صورت بروز عالئم زخم ج. 

 خم را داده و پرستار بیمار از محل زخم پزشک کنترل عفونت در برخی موارد پس از ویزیت دستور نمونه کشت از ز

 کشت تهیه می نماید.

 های زخم بعد از عمل بر اساس دستورالعمل کشوری و برابر دستور پزشک کنترل عفونت توسط رابط کنترل عفونت

 گردد .سوپروایزر کنترل عفونت اعالم می عفونت ثبت و به
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 کند و در پورتال کشوری ثبت می 2راحی را در فرم شماره سوپروایزر کنترل عفونت موارد عفونت زخم بعد از عمل ج

 کند. کشوری وارد می

 ار گرفته و بههای بیمارستانی از جمله عفونت زخم جراحی ماهانه در کمیته کنترل عفونت مورد بررسی قرآمار عفونت 

 شود. ها نیز رسانده میاطالع مسئولین بخش

  عفونت در خصوص پیشگیری از عفونت زخم جراحی توسط سوپروایزر اقدامات اصالحی اخذ شده در کمیته کنترل

 کنترل عفونت به بخش ها اطالع داده می شود .

پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق اینتوباسیون، حمایت تنفسی با ونتیالتور و یا تراکئوستومی ایجاد می 

 شود:
های ویژه که اینتوبه و تحت ونتیالسون مکانیکی قرار دارند و افزایش بخشبا توجه به خطر باالی پنومونی در بیماران بستری در 

هزینه های درمانی و افزایش میزان اقامت بیمار در آی سی یو، این مرکز سعی در پیشگیری و کنترل عفونت های تنفسی با رعایت 

 موارد ذیل دارد: 

 ورت لوله گذاری، با توجه بر شرایط بیمار و طبق نظر لوله گذاری داخل تراشه جز در موارد ضروری محدود گردد و در ص

 پزشک معالج در اسرع وقت خارج گردد.  

  لوله گذاری داخل تراشه ترجیحا از طریق دهان انجام می شود و به دلیل خطر سینوزیت لوله گذاری از راه بینی انجام نمی

 شود.

 ورت مرتب توسط پرستار کنترل گردد و موقع گاواژ حتما حجم باقیمانده معده برای جلوگیری از نفخ و اتساع معده به ص

 درجه از تخت باشد.  30سر بیمار حداقل در 

 های بستری اصول رعایت بهداشت دست را طبق دستوالعمل وزارت بهداشت را رعایت می نمایند. پرسنل اتاق عمل و بخش 

 محافظ صورت، پیش بند پالستیکی، دستکش(  )ماسک،گان، های بستری از وسایل حفاظت فردیپرسنل اتاق عمل و بخش

 نمایند.دارد، استفاده می هنگام ساکشن، اینتوباسیون یا اقداماتی که احتمال پاشیده شدن ترشحات وجود

 نمایند و در موارد زیر نیز دستکش پرسنل در جابجایی ترشحات تنفسی و لوازم مورد استفاده از دستکش استفاده می

 بایستی تعویض و دستها ضدعفونی شود: 

 تماس بین بیماران 

 جابجایی ترشحات دستگاه تنفس 

 سطوح موردتماس اشیا و ،بعدی قبل ازتماس بابیمار 

 های آلوده بدن دریک بیمار بین تماس با قسمت 

 

  مصرف استفاده می نمایند و بعد از هر بار استفاده دور پرسنل اتاق عمل و بخش های بستری از کاتترهای ساکشن یکبار

 انداخته می شود.

  .هر بیمار الین ساکشن جداگانه دارد 

 رستار مسئول بیمار باید کاتترهای جداگانه جهت ساکشن دهان، تراشه و تراکئوستومی استفاده نماید و همچنین از پ

از باز کردن سرم نرمال سالین جهت شستشوی الین ساکشن اریگاتور جهت شستشوی الین ساکشن استفده کند و ترجیحا 

خودداری کند و در صورت استفاده هر شیفت تعویض گردد. آب مورد استفاده جهت شستشوی سریع بعد از هر بار ساکشن 

 بایستی استریل بوده و هر بار تعویض گردد.
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 ها را رعایت نمایند و موقع انجام ساکشن تهای ویژه موظف هستند که قبل و بعد از ساکشن بهداشت دسپرستاران بخش

 تراکئوستومی ترجیحا دستکش استریل بپوشند و ساکشن را به روش استریل انجام دهند. لوله تراشه و

 ها تخلیه گردد و در انتهای هر شیفت م حجم توسط پرسنل خدمات در توالتهای ساکشن به محض پر شدن دو سوباتل

)در این  درصد 2های بر پایه گلوتار آلدیید ستشو داده شود و روزانه در محلولنت شهم تخلیه شود و با آب و دترج

 بیمارستان سایدکس استفاده می شود.( غوطه ور و سپس ابکشی و خشک شوند.

  آمبوبگ ها با نظارت مسئول شیفت و توسط پرسنل خدمات بعد از استفاده در صورت نداشتن قابلیت اتوکالو با آب و

و داده شوند و سپس ضد عفونی سطح باال ) در این بیمارستان سایدکس استفاده می شود.( روی ان صورت دترجنت شستش

 گیرد و جهت استفاده بیمار بعدی ابکشی و خشک شوند.

 .در بیمارانی که تراکئوستومی دارند جهت ایجاد رطوبت کافی از بخور استفاده شود 

 ی پنه، ترشح و قرمزی اطراف تراکئوستومی پرستار مسئول بیمار باید در صورت وجود عالئمی چون تب، تاکیکاردی، تاک

 در گزارش پرستاری قید نماید و به پزشک معالج اطالع دهد. 

  پرسنل اتاق عمل و بخش های بستری ترشحات ریه مرتب ساکشن گردد. )ناحیه زیرگلوت ساکشن و درناژ مایع و ترشحات

 باالی حلقه لوله تراشه ( 

 مکان ا درجه باال نگهداشته شود.) دربیمارانی که دچارمشکالت سیستم عصبی هستند این کار (30 -45زاویه ) در بیمار سر

  .(پذیرنیست

 .پرستار مسئول بیمار وضعیت تنفس و ترشحات بیمار را در پرونده بیمار ثبت می نماید 

 یزاسیون در حفره دهان هر شش ساعت دهانشویه با محلول کلر هگزیدین یا نرمال سالین جهت جلوگیری از ایجاد کلون

 بیمار داده می شود. توسط پرستار مسئول

 های ونتیالتور را به صورت دوره ای تخلیه نمایند.مایعات جمع شده داخل تیوب 

 .پزشک معالج بیمار جهت پیشگیری از استرس اولسر پروفیالکسی با داروهای ضد اسید را شروع نماید 

 نرمال سالین تا حد امکان اجتناب نمایند زیرا سرم نرمال سالین باعث پایین رفتن ترشحات  از رقیق کردن ترشحات با سرم

 هوایی تحتانی می گردند.  به داخل راههای

  محفظه مرطوب کننده ونتیالتور همیشه تا حد مطلوب از آب مقطر پر شود جهت مرطوب نمودن هوای تنفسی بیمار و

 .رقیق شدن ترشحات

  از ترشحات لوله تراشه نمونه، جهت کشت و اسمیر ترشحات فرستاده شود.از روز سوم به بعد 

 پرسنل موظف هستند بعد از تماس با بیمار و قبل ورود بر بالین بیمار بعدی بهداشت دست را انجام دهند. 

  طمینان حاصل اپزشک بیهوشی بعد از اینتوباسیون از قرار گیری صحیح لوله تراشه با گرفتن گرافی پرتابل و یا کاپنوگراف

 .نماید

 ای مانند سوءتغذیه، ادم ریه، اسیدوز، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و .. را پزشک معالج بیمار مشکالت زمینه

 کننده پنومونی مد نظر قرار دهد و نسبت به رفع این اختالالت تا حد ممکن تالش نماید. بعنوان عوامل ایجاد

 میلیمتر جیوه حفظ شود 29تا  23 فشار کاف لوله تراشه در حد نرمال. 

 تیوب ساکشن برای هر بیمار اختصاصی باشد و روزانه تعویض شود. 

  لوله تراشه بیمار در صورت انسداد مکانیکی با ترشحات غلیظ و چسبنده و کم شدن قطر لومن لوله و ایجاد عالیم تنفسی

ده است و بعد از این مدت باید نسبت به ایجاد تراکئوستومی روز قابل استفا14تا 7در غیر این صورت تا . در بیمار تعویض شود

 .پزشک معالج تصمیم گرفته شود با توجه به شرایط بیمار و نظر
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  روز یا در صورت آلودگی یا کارکرد معیوب تعویض  5 لوله خرطومی برای هر بیمار اختصاصی باشد و حداکثر ظرف مدت

 .بار یا بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده تعویض گرددساعت یک 96یا فیلتر ونتیالتور هر  HME .شود

 .تا امکان  ودشها ریخته حجم کوچک که آب کمتری درآن )نبوالیزرهای طبی با نبوالیزر به روش صحیح استفاده گردد

 ارگانیسم درآن کاهش یابد(. رشد

  اعمال جراحی به بیمار آموزش می قبل ازپرستار مسئول بیمار تنفس عمیق، حرکات تنفسی و سرفه به بیماران هوشیار یا 

 دهد.  

 فکیک پسماند توسط خدمات دفع شوند.استفاده بایستی با رعایت اصول ت تجهیزات یکبارمصرف پس از 

  خدمات باتل های ساکشن یکبار مصرف پس از استفاده به عنوان زباله عفونی درسطل زرد دفع و به واحد پسماند تحویل

 .داده می شود

 :7-5-د باستاندار

 

 
از تمامی بخش ها  با هدف بررسی عملکرد خدمات انجام شد و نتایج در کمیته  1397در بیمارستان الغدیر کشت گیری در دی ماه 

و اتاق عمل انجام شد و نتایج به کمیته کنترل عفونت گزارش  ICUنمونه برداری از بخش  1398کنترل عفونت مطرح گردید. در سال 

 شد. 

 طغیان چیست؟

اصطالح طغیان به صورت افزایش بروز یک بیماری در سطح محدود، مثال در روستا، شهر، یک سازمان یا یک 

اصطالح اپیدمی )همه گیری ( به صورت رویداد موارد بیماری و رفتارهای مرتبط با سالمتی در یک منطقه یا  محل بسته و

 .انتظار بیشتر باشد، تعریف شده استای از حد نرمال مورد صورت قابل مالحظه یک جامعه که به

 وزارت مدیریت بیماریهای مرکز توسط که هابیماری مراقبت نظام دهی گزارش مشمول واگیر هایبیماری فهرست

  :باشدمی ذیل شرح به گردیده ارسال بهداشت
 

 تلفنی(: (فوری  گزارش مشمول هایبیماری  الف( 

 زرد، تب تیفوس، طاعون، مننژیت، نوزادان، دیفتری، کزاز مادرزادی، سرخجه سندرم سرخک، سرفه، سیاه حاد، شل فلج وبا، شامل

 متعاقب ناخواسته عوارض ،(CCHF) ویروسی خونریزی دهنده هایتب گزیدگی، حیوان نوع هر تنفسی، زخم سیاه بوتولیسم، ماالریا،

 هر ناگهانی افزایش شود( و عمومی نگرانی به منجر کهعارضه ای  هر و آدنیت لنف آبسه، بیمارستان، در بستری سازی )مرگ، ایمن

 )گیری همه یا طغیان( واگیر بیماری
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 : )کتبی( فوری  غیر گزارش مشمول هایبیماری ( ب

 لپتوسپیروزیس، شیگلوزیس، تیفوئید، ویروسی، هایانواع هپاتیت مقاربتی، هایبیماری ، HIV عفونت و ایدز بالغین، کزاز جذام، سل،

 ناخواسته عوارض پدیکولوز، هیداتید، کیست راجعه، تب فاسیولیازیس، شیستوزومیازیس، مالت، تب سالک، کاالآزار، جلدی، زخم سیاه

 فوری موارد از غیر سازی ایمن متعاقب

 :استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع مراقبت
 

PPE 2:  حافظ مشامل: دستکش، گان، عینک یا شیلد ها ست کهدر برابر بیماریمنظور استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

 .باشدصورت، کاله و روکفشی می

 الف( دستکش:

 دستکش باید آلوده اجسام یا و دیده آسیب ،پوست مخاطی ،غشاهای بدن ترشحات و ،مایعات خون با تماس هنگام -

 .استفاده گردد غیراستریل و تمیز

 .گردد استفاده یکبار فقط -

 سایز مناسب دست پوشیده شود. -

 .شود است، تعویض میکروارگانیسم حامل که بیماری از مراقبت انجام بار هر بین -

 .گردد تعویض مشاهده قابل وآلودگی پارگی صورت در -

 .شود شسته دستها بالفاصله و شده خارج دست از باید دیگر بیمار به مراقبت ارائه از پیش و دستکش از استفاده از پس -

  آلودگی مجدد دست قبل از ترک اتاق جلوگیری شود.از  -

 ب( گان:

 یا خون شدن پاشیده احتمال که اقداماتی انجام طی ها لباس شدن آلوده از جلوگیری و پوست از حفاظت برای -

 .نمود استفاده استریل غیر و تمیز گان از باید دارد، بدن وجود ترشحات

 باشد شستشو قابل جنس از یا و مصرف یکبار باید گان -

 .باشد دار کش آن مچ و بلند باید گان آستین -

 نباشد هفت یقه و باز یقه(باشد بسته یقه باید گان -

 باشد زانو زیر تا باید گان بلندی(بپوشاند را بدن نیاز مورد نواحی بطوریکه باشد مناسب باید گان اندازه -

 شود پوشیده آن روی پالستیکی بند پیش یک باید اینصورت غیر در باشد، ضدآب باید گان -

 .شود تعویض بالفاصله مشاهده قابل آلودگی صورت در -

 قبل از ترک اتاق ایزوله بیمار، گان را در بیاورید. -

 ج( ماسک:

                                                           
2  -Personal Protective Equipment 
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بدن  ترشحات و ومایعات خون شدن پاشیده احتمال که اقداماتی انجام طی دهان و بینی مخاطی غشاهای از حفاظت برای -

( که در پروسیجرهای تولید کننده (N95 ماسک تنفسی مخصوص شامل: ماسک جراحی،.شود می استفاده دارد، وجود

زا استفاده فلوآنهای آنیشگیری از آلودگی با انواع ویروسنتوباسیون اندوتراکئال و درمان با نبوالیزر و یا پیآئروسل مانند ا

 گردد.می

 کنید معدوم ماسک استفاده از پس -

 تعویض کنید. مرطوب شدن در صورت -

 نکنید. آویزان گردن از هرگز ماسک را  -

 .ضدعفونی کنید دست ها ماسک از استفاده از پس -

 صورت: محافظ یا د( عینک

 .شود استفاده محافظ عینک از آئروسل کننده تولید اقدامات انجام هنگام همیشه -

 احتمال که زمانی در و عطسه( و سرفه مانند( تنفسی حاد عالئم دچار که بیماری با نزدیک تماس و در مراقبت هنگام -

 از باید دارد، تنفسی حاد بیماری که بیماری با کمتر یا و متری یک فاصله در کار همچنین و دارد وجود پاشیدن ترشحات

 .شود استفاده عینک محافظ

 وجود بدن مایعات یا خون شدن پاشیده اثر در ملتحمه و هاچشم آلودگی خطر که زمانی بیماری، تشخیص از نظر صرف -

 .کرد استفاده محافظ عینک از دارد، باید

 .ندهید قرار خود سر باالی را آن عینک از استفاده مجدد به نیاز صورت در -

 .نمایید رعایت را آن گند زدایی و آوری جمع جهت الزم صورت، نکات محافظ و عینک بودن مصرف بار چند صورت در -

 : 3احتیاطات استاندارد -2-2

عمومی یا همه جانبه شده و رعایت آنها برای تمام بیماران ضروری است. در صورت تماس با خون ، تمام  جایگزین احتیاطات       

ها رعایت موارد زیر ضروری است. این اقدامات شامل مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی بدن بجز عرق، پوست آسیب دیده و مخاط

هداشت دست(، شستن دست ها بالفاصله پس از خارج کردن دستکش، : پوشیدن دستکش، رعایت بهداشت دست )طبق دستورالعمل ب

استفاده از گان، محافظ چشم، ماسک یا محافظ صورت در صورت انجام اعمالی که احتمال پاشیدن مایعات بدن وجود دارد، عدم 

یز در سفتی باکس ها، و دفع سرسوزن و وسایل نوک ت (recapدستکاری سوزن ها و وسایل تیز و پرهیز از درپوش گذاری مجدد )

 پیشگیری از مواجهه شغلی، دفع بی خطر سازی زباله ها، تمیز نمودن و ضدعفونی کردن وسایل، تمیز کردن محیط

 می باشد.  6احتیاط هوایی -3 5احتیاط قطرات -42احتیاط تماسی  -1احتیاطها بر اساس راه انتقال بیماری شامل 

                                                           
3 Standard Precautions 

 
4 Air borne Precautions 
 
5 Droplet Precautions 
6 Contact Precautions 
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انتقال میکروارگانیسم هایی که از طریق تماس مستقیم ) لمس کردن بیمار( یا تماس برای جلوگیری از احتیاط تماسی:  -2-3

  غیر مستقیم )تماس با اشیا و وسایل یا سطوح آلوده محیط بیمار( انتقال می یابد.

، Aیتعفونی، هپاتهایی که احتیاط تماسی الزم دارند شامل: آدنو ویروس اطفال و نوزادان، سلولیت همراه با ترشح، زخم بستر بیماری 

زرد زخم، عفونتهای انترو ویروسی، اسهال با عامل شیگال و کلستریدیوم دیفیسل، دیفتری جلدی، گال، شپش، سرخجه، آبله، تب 

 ....خونریزی دهنده ویروسی و

میکرون  5چکتر از احتیاط هوایی برای جلوگیری از انتقال بیماری هایی که از طریق هسته قطرات با اندازه کواحتیاط هوایی:  -2-4

  یا ذرات گرد و غبار حاوی عامل عفونی به کار می رود.

هایی که رعایت احتیاط هوایی برای آنها ضرورت دارد) مشکوک به عفونت ویا عفونت قطعی و اثبات شده( شامل: بیماری

همراه با سرفه و ارتشاح ریوی، بیماران دارای زخم  HIVسل ریه یا حنجره، سرخک، آبله مرغان، زونای منتشر،بیماران دچار عفونت 

پنومونی مشکوک VHF(،)تب خونریزی دهنده ویروسیH1N1آنفلوانزای ، (SARS)باز پوستی ناشی از سل، سندرم حاد شدید تنفسی

نا ی نوظهور که بپنومونی مشکوک ناشی سیاه زخم ، پنومونی ناشی از عامل طاعون و عفونتها ،ناشی از جرم میکروبی عامل توالرمی

 .به دستورالعمل وزارت بهداشت یا تصمیمات کمیته کنترل عفونت احتیاج به رعایت این احتیاط داشته باشد

 

و باالتر الزامی می باشد و خود بیمار ماسک جراحی استاندارد می  n95)درصد59توجه: در این احتیاط پوشیدن ماسک با کارایی 

 .پوشد

برای جلوگیری از انتقال آئروسل درشت )قطره( از این نوع احتیاط استفاده می شود. به دلیل اندازه بزرگ احتیاط قطره ای:    -2-5

این قطرات در هوا معلق نمی مانند و تا فاصله زیاد حرکت نمی کنند. این ذرات حین صحبت، عطسه یا سرفه کردن یا در زمان 

 اعمالی مانند ساکشن یا برونکوسکوپی ایجاد می شود.  

مننگوکوک، پنومونی مقاوم به چند دارو، آنفلوانزای B,هایی که احتیاط قطرات الزم دارند شامل: هموفیلوس آنفلوانزای نوع بیماری

دیفتری حلقی، اوریون، مخملک با عامل استرپتوکوک  B19ساده، اوریون، مایکوپالسما پنومونیه، سیاه سرفه، سرخجه، پارو ویروس ، 

 Aگروه 

ز این بیماران که وضعیت حاد و همراه با پروسیجرهای تولید آئروسل مانند ساکشن، برونکوسکوپی و یا احتیاج به توجه: بعضی ا

CPRدارند نیز جزواحتیاطات هوایی در نظر گرفته شوند 

 ها به بیش از یک نوع احتیاط نیاز دارند مانند: آبله مرغان، زونا، آنفلوانزاقابل ذکر است بعضی از عفونت

 طات بر اساس راه انتقال قطره ای:احتیا

  بستری کردن بیمار در اتاق خصوصی ولی اقدام خاصی برای کنترل هوای اتاق ضرورت ندارد.) در صورت وجود چند بیمار

 با یک بیماری خاص، می توان آن ها را در یک اتاق بستری نمود.(

  یا حدود یک متر(.پا  3درب اتاق می تواند باز بماند)بدلیل جابجایی کم ذرات در حد 

  در صورت کارکردن پرسنل در فاصله یک متری بیمار ، باید از ماسک استاندارد جراحی استفاده گردد 

 .در صورت انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد 
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 احتیاطات براساس راه انتقال هوایی شامل:

  بار تعویض هوا در ساعت  6اتاق خصوصی با فشار هوای منفی کنترل شده )در مقایسه با فضای بیرون( و حداقل بیمار در

 ندارند و امکان خروج هوا مستقیم به بیرون هنوز وجود ندارد.( HEPAاتاقهای ایزوله این مرکز فیلتر  باید صورت گیرد.)

 .درب اتاق بسته باشد 

 جابجای بیمار محدود باشد 

 رت ضرورت جابجایی بیمار و قبل از ترک اتاق ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد. پرسنلی که قرار در صو

 است بیمار را تحویل بگیرند، باید قبل از جابجایی بیمار مطلع شوند تا احتیاط های الزم را بکار گیرد. 

 میکرومتری داشته و حداقل کارایی  1تور شخصی که فیلتر تمام افرادی که وارد اتاق این بیماران می شوند باید از رسپیرا

( استفاده نمایند . این ماسک اختصاصی باید متناسب با اندازه صورت فرد باشد. هنگام خروج از اتاق N95دارد )ماسک 95%

 ( خارج شود.N95بیمار ماسک 

  ( چنانچه این کار مقدور باشد، خروج هوا از اتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد .)نه داخل بخش

 ( خارج گردد. (HEPAهوا باید قبل از برگشت به سیستم تهویه عمومی با یک فیلتر قوی و کارا 

 احتیاطات براساس راه انتقال تماسی شامل استفاده از موارد زیر است:

 ایزوله پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق و در آوردن دستکش قبل از ترک اتاق 

  شستن دست ها بالفاصله پس از درآوردن دستکش 

 استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار 

                          .قبل از ترک اتاق ایزوله ،گان باید درآورده شود و باید مراقب بود که لباس پرسنل آلوده نگردد 

      .پس از استفاده کلیه لوازم حفاظت فردی، وسایل یکبارمصرف را داخل سطل زباله های عفونی بیاندازید 

 وسایل حفاظت فردی را به صورت ذیل رعایت نمایند:پرسنل باید طریقه صحیح پوشیدن و درآوردن   -14

 دست: فردی بعد از  شستن حفاظت وسایل پوشیدن الف( ترتیب

 گان پوشیدن (1

 سر موهای های محافظ یا کاله پوشیدن (2

 ماسک پوشیدن (3

 عینک یا صورت محافظ پوشیدن (4

 دستکش پوشیدن (5

 فردی: حفاظت وسایل آوردن در ترتیب -ب

 دستکش آوردن در (1

 انگ آوردن در (2

 دست شستن (3

 مجدد( استفاده جهت جدا ظرف یک در صورت محافظ یا عینک دادن قرار (صورت محافظ یا عینک درآوردن (4
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 استفاده صورت در مو پوشش یا کاله آوردن در (5

 

بررسی شوند و در  HBS Agدر رابطه با بیماران اورژانسی نیاز به همودیالیز بیماران حتما قبل از دیالیز از نظر : نکته

صورت منفی بودن آنتی ژن با دستگاه دیالیز موجود در بیمارستان الغدیر دیالیز و در صورت مثبت بودن آنتی ژن با 

 دستگاه دیالیز موجود در امدادی دیالیز شوند. 

 N95 وارد استفاده از ماسک هایم

های یجرسپرودارد و یا زمان انجام  (Air born Precautions) ییبه طور کلی در مواجهه با هر بیماری که نیاز به رعایت احتیاط هوا

 Droplet)توباسیون( هر بیماری که نیاز به رعایت احتیاطات قطراتینو ا ، برونکوسکوپید کننده آئروسل )مانند ساکشنتولی

Precautions)  استفاده از ماسک ،دارد N95 الزامی است. 

 سل ریه یا حنجره 

 احتیاط های مربوط به انتقال از هواهای نیازمند بیماری
(Air born Precautions) 

 سرخک

 آبله مرغان 

 زونای منتشر 

 همراه با سرفه و ارتشاح ریوی  HIVبیماران دچار عفونت  

 بیماران دارای زخم باز پوستی ناشی از سل 

 (SARS) سندرم حاد شدید تنفسی 

 H1N1 آنفلوانزای 

 تب خونریزی دهنده ویروسی 

 B انفلوانزای نوع 

 بیماری های نیازمند احتیاط های مربوط به انتقال از طریق قطرات 
(Droplet Precautions) 

 باسیونتوینو ا ، برونکوسکوپیمانند ساکشنهای یجرسپروزمان انجام در 

 مننژیت 

 پنومونی مقاوم به چند دارو 

 انفلوانزای ساده 

 اوریون 

 مایکوپالسما پنومونیه 

 سیاه سرفه 

 سرخجه 

 B19 پارو ویروس 

 دیفتری حلقی 

 مخملک 

https://iehe.ir/1886/aids-hiv.html
https://iehe.ir/703/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%af%d9%85%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7.html
https://iehe.ir/745/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87.html
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 نمی توان بجای ماسک های حتی به صورت چند الیه از ماسک های صورت و جراحی و سایر ماسک های معمولی N95 

 استفاده کرد. بطور کلی ماسک های ذکر شده نمی توانند ذرات بسیار کوچک را حذف کنند. 

 

 


