


خط مشی و روش:

ارزش گذاری و فرهنگ سازی اصول بهداشت دست در بین "
"پرستاران و سایر کارکنان بالینی / پزشکان 



/ ارزش گذاری و فرهنگ سازی اصول بهداشت دست در بین پزشکان "ادامه خط مشی و روش 

"پرستاران و سایر کارکنان بالینی 

ک شامل سین) . تهیه حداقل ملزومات و امکانات رعایت بهداشت دست
یت  ، روشویی مناسب ، محلول پایه الکلی ، مایع دستشویی با کیف

(مناسب ، سطل آشغال پدال دار و دستمال یک بار مصرف 
تهیه یادآورها ، بنرهای مربوط به مراحل صحیح شستشو و هندراب و

اسکراب
 به تعداد کافی در محلهای نصب دیسپنسرها ی محتوی هندراب

در بخشهای ویژه به ازای هر تخت و.) مناسب در کلیه بخشها و واحدها
یک هندراب و در حداقل بین دو تخت در سایر بخشها ی بستری 

انس ورودی اتاقهای ایزوله و در اتاق تریتمنت ، اتاق معاینه ، ترالی اورژ
(و ترالی های پانسمان یک عدد دیسپنسر نصب گردد 



/ ارزش گذاری و فرهنگ سازی اصول بهداشت دست در بین پزشکان "ادامه خط مشی و روش 
"پرستاران و سایر کارکنان بالینی 

 محلولها ترجیحاً یک بار مصرف باشد افشانه ها و ظرف حاوی.
 وزش لزوم انجام بهداشت دست را به بیماران آمرابطین کنترل عفونت

می دهند 
 و ملزومات بهداشت دست را به  پایش بهداشت دست آموزش روش

رابطین کنترل عفونت
 ود به کلیه بخش ها و واحدها ارسال می شگزارش پایش بهداشت دست

.
 ردد بهداشت دست در کمیته کنترل عفونت مطرح می گنتایج پایش
تشویق افرادی که بهداشت دست را رعایت می کنند.
 قبل از انجام اقدامات تهاجمیاسکراپانجام



موارد شستشوی دستها با آب و صابون
 باشند  آشكار كثيف دستها به طور
 ات بدن نظير خون و يا ساير مايعآلوده به مواد پروتئيني بصورت مشهود

باشد  
 باشد  ميكروارگانيسم آلوده دستها در معرض تماس احتمالي با
 توالت  بعد از استفاده از
 استفاده  آشكار كثيف نمي باشندتوجه شود در صورتي كه دستها به طور

توصيه ميشودضد عفوني الكلي از محلولهاي 
قبل از غذا خوردن
 قبل و بعد از تماس مستقيم دستها با بيماران



(ادامه(موارد شستشوی دستها با اب و صابون

 يد مانند تعبيه سوند ادراري يا كاتتر وراقدامات تهاجمي قبل از انجام
مركزي

 از دست  دستكش استريل و يا غيراستريل بعد از دراوردن
 در بيماران  پانسمان زخم بعد از تماس با پوست آسيب ديده و يا
 بيمار اشيا محيطي مجاور و نزديكبعد از تماس با



موقعیت مهم در بهداشت دست5

1-قبل از لمس بیمار
2-ار     برای بیم( آسپتیک)قبل از اقدامات درمانی
3-بعد از مواجهه با مایعات بدن بیمار
4-         پس از تماس با بیمار
5-بعد از دست زدن به وسایل اطراف بیمار



 هندراب(Handrub:)ایه ضدعفونی دست ها بوسیله محلول ضدعفونی با پ
راب در این خط مشی از کلمه هند. الکلی به روش مالش دو دست بر یکدیگر

.استفاده می گردد
 هندواش(Handwash :) شستشوی دست ها بوسیله آب و صابون که در

.این خط مشی از کلمه هندواش استفاده می گردد
 اسکراب جراحی(Scrubsurgical:)شستشو و ضدعفونی دست ها بوسیله

.یا ترکیبات یدید به روش اسکراب% 4محلول دارای پایه کلرهگزیدین
 هندراب به روش اسکراب(Alcohol-based Scrub:) ضدعفونی دست ها

.بوسیله محلول ضدعفونی با پایه الکلی به روش اسکراب



نکات قابل توجه:
ستبند   قبل از شستن دست ساعت و اشياء تزئيني مانند انگشتر و د-1

.خارج گردد
و باسیل  حلقه های ازدواج عامل انتقال استاف آرئوس ، کاندیدا*

.های گرم منفی است
.ناخن ها هميشه كوتاه باشد و از الک زدن خودداري گردد-2
.ابتدا دست خيس گردد سپس مايع صابون در دست ريخته شود-3
.از آب داغ جهت شست و شو استفاده ننمائيد-4

.  مي باشدثانیه 60-40زمان شستشوي دست با مايع صابون-5
.  در هنگام خشك كردن دست از دستمال كاغذي استفاده شود -6

ر  دبراي بستن شير آب از دستمال كاغذي استفاده شود و-7
.  صورتي كه شير آب اهرمي باشد، با آرنج آن را مي بندند



هند واش



روش صحیح هندراب

پرسنل برای هندراب کردن نکات ذیل را رعایت میکنند:
30 ثانیه وقت صرف میکنند20تا.
مراحل هندراب را برای هر دو دست اجرا میکنند.
 مالش دست ها را تا خشک شدن محلول روی پوست دست ادامه

.میدهند
 بار انجام هندراب، یک نوبت هندواش می کنند8-7حداکثر بعد از.
دو پرسنل به روش تصویری ذیل هندواش می کنند و مراحل را برای هر

:دست اجرا می کنند 



هندراپ



روش صحیح اسکراب جراحی

 دقیقه وقت صرف میکنند5تا 2برای انجام اسکراب به روش جراحی.

قبل از اسکراب، انگشتر، ساعت مچی و دستبند را از دست خود خارج
.می کنند

 برای اسکراب جراحی، با حرکت یک سویه دست ها و آرنج از میان

ند و جریان آب، دست ها را از نوک انگشتان تا ناحیه آرنج آبکشی می کن
.دست را در میان جریان آب به عقب و جلو حرکت نمی دهند

وان قبل از پوشیدن گان و دستکش استریل، زیر ناخن ها را در زیر آب ر

س به وسیله ناخن شوی یکبار مصرف استریل تمیز می کنند و سپ

اسکراب جراحی انجام می دهند و دست ها و ساعد را با استفاده از حوله
.استریل و تکنیک آسپتیک خشک می کنند

شی به دلیل صدمه به پوست و افزایش احتمال پوسته ریزی، از برس ک

دست ها برای اسکراب جراحی خودداری می کنند و در صورت لزوم از 
.برس یکبار مصرف استریل استفاده می کنند



اسکراب جراحی



روش صحیح هندراب به روش اسکراب 

 قبل از هندراب به روش اسکراب، انگشتر، ساعت مچی و دستبند را از دست خود خارج می
.کنند

قبل از هندراب به روش اسکراب، از تمیز و خشک بودن دست ها، اطمینان حاصل می کنند.

د که هنگام هندراب به روش اسکراب، از محلول ضدعفونی کننده به اندازه ای استفاده می کنن

ا را مالش دست ه. درکل مدت اسکراب، دستها و ساعد تا ناحیه آرنج کامالً مرطوب باقی بمانند
.تا خشک شدن محلول روی پوست دست ادامه می دهند

یا بعد از جراحی و پس ازخارج کردن دستكش، هندراب می کنند و در صورت باقي ماندن پودر
.مایعات بیولوژیك روي دست ها، هندواش می کنند

ري در صورت اجرای صحیح کلیه نکات، پروسیجرهاي جراحي را مي توانند یكي بعد از دیگ

بدون نیاز به اسکراب جراحی مجدد، فقط با انجام هندراب به روش اسکراب بین اعمال 
.جراحی، انجام دهند

ر پرسنل به روش تصویری ذیل هندراب به روش اسکراب جراحی می کنند و مراحل را برای ه
دو دست اجرا می کنند



هندراب به روش اسکراب



ارزش گذاری و فرهنگ سازی اصول بهداشت دست در  "ادامه خط مشی و روش 
"پرستاران و سایر کارکنان بالینی / بین پزشکان 

 رين در بخشهاي بستري و سرپايي مطابق با آخليست اقدامات تهاجمي وجود
دستورالعمل وزارت بهداشت

 هاجمي كه اقدامات تبخشهاي آنژيوگرافي، آندوسكوپي و بخشهاي بستري در
.در آن انجام ميشود بايد اسكراب انجام گردد

 ا دستورالعمل پرستار كنترل عفونت مطابق ب/و سوپروايزررابطين كنترل عفونت
"اندازه گيري ميزان رعايت پذيرش بهداشت دست"

وزارت بهداشت در خصوص نحوه ارزيابي ميزان رعايت بهداشت دست، آموزش
.ديده باشند

 اندازه گيري ميزان رعايت پذيرش بهداشت دست"بازه ارزيابي"
.حداقل ساليانه و در مقطع چهار هفته اي ميباشد

 ميزان پذيرش براساس گروههاي حرفه اي و گزارش ارزيابي شامل
.ميباشد( موقعيت5) انديكاسيونهاي بهداشت دست



:احتياط بر اساس راه انتقال بيماري

 احتیا طهای هوایی (Airborn Precautions   )

 احتیاطهای قطره ای (Droplet )

 احتیاطهای تماسی (Contact   )

و احتیاطهای استاندارد



دستورالعمل وسايل حفاظت فردي

احتياطات استاندارد
 یا همه جانبه شده و رعایت آنها برای جایگزین احتیاطات عمومی

:  است که شامل بیماران ضروری تمام 

ل و بعد پوشیدن دستکش ، شستن دست بالفاصله بعد از خروج و قب

افظ از تماس با هر بیمار ، استفاده از گان محافظ چشم ،ماسک یا مح

وزن صورت پیشگیری از آسیب اشیا نوک نیزو برنده  یا ورود س

آلوده ، دفع بی خطر زباله ها ، تمیز نمودن و ضدعفونی نمودن 
.  وسایل و تمیز کردن محیط  می باشد 



دستورالعمل وسایل حفاظت فردی

احتیاطات هوایی
ود بيمار در اتاق خصوصي با فشار منفي بستري گردد ، اگزوفن ها روشن ش (

(.ندارند  HEPAاتاقهاي ايزوله اين مركز فيلتر 
 درب اتاق هميشه بسته باشند.
 ورود كليه افراد مراقب بيمار و همراهان بر بالين بيمار با ماسكN95  باشد.
جابه جايي بيمار مگر در موارد ضروري محدود شود و در صورت نياز به جابه

وت جايي بيمار حتماً ماسك جراحي استاندارد بپوشد و مسير تردد بيمار خل
.باشد 



بیماریهایی که احتیاط هوایی الزم دارند

 ار سل ريه يا حنجره ، سرخك ، آبله مرغان ، زوناي منتشر، بيماران دچ: شامل
همراه با سرفه و ارتشاح ريوي ، سندرم حاد شديد تنفسي          HIVعفونت 

 (Sars  ) آنفوالنزاي ،H1N1   تب خونريزي دهنده ويروس ، (VHF   )
كوک پنوموني مشكوک ناشي از جسم ميكروبي عامل توالرمي، پنوموني مش

ا به ناشي از سياه زخم ، پنوموني ناشي از طاعون و عفونتهاي نو ظهور كه بن
ج به دستورالعمل وزارت بهداشت يا تصميمات كميته كنترل عفونت احتيا

.رعايت احتياط باشد 
 95توجه در اين احتياط پوشيدن ماسك با كارايي( %95N ) و باالتر الزامي

مي باشد و خود بيمار ماسك جراحي استاندارد مي پوشد



دستورالعمل وسایل حفاظت فردی

احتیاطات قطرات
يماري بيمار در اتاق خصوصي بستري شود و در صورت لزوم چند بيمار با يك ب

.را مي توان در يك اتاق بستري كرد 
نيازي به بستن درب اتاق نيست
راحي پرسنل در صورت ورود به فاصله كمتر از يك متراز بيمار بايد ماسك ج

استاندارد بپوشند  



بیماریهایی که احتیاط قطرات الزم دارند شامل

 هموفيلوس آنفوالنزاي نوعB ، مننگوكوک ، پنوموني مقاوم به چند دارو ،
جه ، آنفوالنزاي ساده ، اوريون ، مايكوپالسما ، پنومونيه ، سياه سرفه ، سرخ

  A، ديفتري حلقي ، مخملك با عامل استرپتوكوک گروه  B19پاروويروس 

 د بعضي از اين بيماران كه وضعيت حاد همراه با پروسيجرهاي تولي: توجه
دارند جزو  CPRآئروسل مانند ساكشن ، برونكوسكوپي يا احتياج به 

.احتياطات هوايي در نظر گرفته شوند 



دستورالعمل وسایل حفاظت فردی

احتیاطات تماسی
را مي  بيمار در اتاق خصوصي باشد همچنين چند بيمار با يك عفونت يكسان

.توان در يك اتاق بستري نمود 
شيدن  پرسنل حتماً بايد از وسايل حفاظت فردي استفاده نمايند كه شامل پو

دستكش ، رعايت بهداشت دست ، استفاده از گان ، درآوردن وسايل حفاظت
.نند فردي قبل از ترک اتاق بيمار و گندزدايي وسايل اتاق بيمار را رعايت ك

 تا حد امكان از جابه جايي و حمل و نقل بيمار اجتناب شود.



:بیماریهایی که احتیاط تماسی الزم دارند شامل

ي ، آدونوويروس اطفال و نوزادان ، سلوليت همراه با ترشح ، زخم بستر عفون
، زرد زخم ، عفونتهاي انتروويروس ، اسهال با عامل شيگال  Aهپاتيت 

له ، تب وكلستريديوم ديفيسيل ، ديفتري جلدي ، گال ، شپش ، سرخجه ، آب
...   خونريزي دهنده ويروسي و

 بله مرغان آ: توجه بعضي از عفونتها به بيش از يك نوع احتياط نياز دارند مانند
، زونا ، آنفوالنزا 



وسایل حفاظت فردیطریقه پوشیدن

-رعايت بهداشت دست با آب و صابون يا هندراب
-  پوشيدن گان
-پوشيدن كاله يا محافظ موي سر
- آسپيره ولي اگر كاري مانند اينتوباسيون ،) پوشيدن ماسك جراحي استاندارد

ر  به توليد كردن تنفسي ، برنكوسكوپي ، اتوپسي يا احيا انجام مي دهد كه منج
يا ماسك  N95مي شود بايد ماسك (  قطرات ريز معلق در هوا ) آئروسل 

( .معادل آن را بپوشيد 
- پوشاندن صورت ترجيحاً با شيلد محافظ صورت يا عينك
-نند پوشيدن دستكش تا مچ دست به صورتي كه آستين گان را بپوشا.



طریقه در آوردن وسایل حفاظت فردی  

تر آلوده مواظب باشيد خودتان ، بيمار و محيط را آلوده نكنيد وسايلي كه بيش
.مي باشند را اول در آوريد 

-يرون گان و دستكش را از بدن خود طوري جدا كنيد كه گان و دستكش به ب
پس بقچه پيچ شود به صورتي كه بخش داخلي آن رو به خارج قرار گيرد و س

.  داخل سطل زباله عفوني بيندازيد
-يدبالفاصله بعد از در آوردن دستكش دستها را بشوييد يا هندراپ نماي.
- در آوردن عينك يا محافظ صورت و قرار دادن آن در يك ظرف جدا جهت

يندازيد  ضد عفوني و يا در صورت يكبار مصرف بودن داخل سطل زباله عفوني ب
-در آوردن كاله يا پوشش مو در صورت استفاده.
-در آوردن ماسك از پشت سر ودور انداختن آن در سطل زباله عفوني.
- شستن دستها









ادامه دستورالعمل وسایل حفاظت فردی

 فاده كه استاصل مهم استفاده ايمن از وسايل حفاظت فردي را با توجه به اين
از اين وسايل احتمال عفونت را كاهش مي دهند ولي اين احتمال را كامالً از  

ايگزين بين نمي برند و فقط در صورتيكه درست استفاده شوند موثرترند و ج
ذيل به صورترانمي شوند ( شستن دست ) اصلي ترين جز كنترل عفونت 

ات اين  تدوين نموده و كليه پرسنل درگير با بيمار را ملزم به رعايت مستند
. دستورالعمل مي داند 

 است كه با توجه به ويژگي و شرايط اين بيمارستان موظفتيم كنترل عفونت
مال تجهيزات و وسايل حفاظت فردي مورد نياز جهت مراقبت از بيماران با احت
و ريسك آلودگي را در خواست و باهماهنگي مسئول انبار دارو لوازم پزشكي

تري و مسئول تداركات دارو لوازم پزشكي تهيه و در اختيار كليه بخشهاي بس
.پاراكلينيكي قرار دهد 



ادامه دستورالعمل وسایل حفاظت فردی

 و واحدها بايد وسايل حفاظت فردي مورد نياز از داروخانهمسئولين بخشها
درخواست و در اختيار پرسنل خود قرار دهند 

 استفاده بايد نحوه صحيحمسئول بهداشت حرفه اي و سوپروايزر كنترل عفونت
نان  از وسايل حفاظت فردي شامل نحوه پوشيدن و خارج كردن آنها را به كارك

.باليني آموزش دهند 
 به نحوه پوشيدن و درآوردن وسايل حفاظت فردي رارابطين كنترل عفونت

.مراقبين بيمار آموزش دهد 
 اهنماي بايد پوستر ها و رسوپروايزر كنترل عفونت و مسئول بهداشت حرفه اي

يه هاي نحوه صحيح استفاده از وسايل حفاظت فردي را تهيه و در اختيار كل
بخشهاي قرار دهد تا در محلهاي مناسب بويژه ورودي اتاقهاي ايزوله نصب 

.گردد



ادامه دستورالعمل وسایل حفاظت فردی

 ماسك موقعيتهاي استفاده ازN95 به كه در كميته كنترل عفونت بيمارستان
هان بيمار به اطالع پرسنل و همرارابطين كنترل عفونت تصويب رسيده توسط 

.رسانده شود 
 صب بر اساس نوع بيماري بر روي درب پيش اتاق ايزوله نتابلوهاي احتياط

و گردد و ليست افرادي كه مراقب بيمار هستند در ورودي اتاق بيمار نصب
.ند افرادي كه از بيمار مراقبت مي كنند نام خود را در اين ليست ثبت نماي

 از بيمار بايد تجهيزات و كليه وسايل مورد نياز جهت مراقبتمسئولين بخشها
.را در داخل پيش اتاق تهيه و در اختيار پرسنل قرار دهند 

 ي خود را از بيمار بايد وسايل حفاظت فرد-كليه پرسنل و افراد مراقبت كننده
تعويض و بدون امكانات حفاظت فردي Changing  Roomدر پيش اتاق 

.وارد اتاق بيمار نشوند 
كل خارج كردن وسايل اتاق ايزوله تنفسي و انتقال به ساير بخشها به هر ش

.ممنوع است مسئوليت اجراي آن به عهده سرپرستار بخش مي باشد 



در هنگام کارکردن با وسایل تیز به موارد زیر توجه کنند:

 ين انجام به همراه سطل زباله عفوني و سفتي باكس حاستفاده از ترالي دارويي
.…پروسيجر مانند رگ گيري و

 را بالفاصله داخل سفتي باكس بياندازندسرنگها و وسايل نوک تيز.
 اج به ترجيحاً از انواعي استفاده شود كه احتيجهت شكستن ويال هاي دارويي

ظ مثل تيغ اره نداشته باشد و يا ازتيغ اره استفاده شود و يا در داخل يك محاف
Padگرفته شوند

پس از تزريق از گذاردن درپوش سرسوزنRecap اكيداً خودداري نمايند مگر
ياكشت خون، كه در اين  ABGدر شرايط خاص از جمله نمونه خون جهت 

موارد خاص جهت گذاردن درپوش سرسوزن از تكنيك يك دست به روش 
Scoopاستفاده نمايند.

ك در صورتيكه كاركنان دچار اگزما و يا زخمهاي باز مي باشند، معاينه پزش
.جهت مجوز فعاليت در بخش ضروري است

روش اجرایی مواجهه شغلی



ادامه روش اجرایی مواجهه شغلی

اقدامات بعد از مواجهه و اقدامات پیگیری:

1-زخم با صابون و آب فراوان انجام گردد تا زماني كه خونريزيشستشوي
.قطع گردد و از فشردن و مكيدن ناحيه زخم خودداري گردد

2- (موضع تماس)كمك به جلوگيري از خونروي در محل اوليه زخم
3- محل مواجههدست كاري و فشردن خودداري از هر گونه
4- فوراً چشم هاي مواجهه مايعات بدن به چشم درصورت پاشيدن خون يا

يافته را با آب معمولي يا نرمال سالين بشوئيد
 (را از  مواجهه يافته روي يك صندلي نشانده شود سراو به عقب خم شود چشم

(.  يدآب يا نرمال سالين پركنيد و سپس پلك ها را به باال و پايين بكش
5-از صابون يا مواد ضدعفوني استفاده نكنيدچشم در.
6- آنها را خارج كنيد و طبق روش فوق آنلنز روي چشم در صورت داشتن ،

.را بشوييد



:ادامه اقدامات بعد از مواجهه و اقدامات پیگیری
7- فوراً خون يا مايع را به بيرونخون يا مايعات به دهان درصورت پاشيدن

ندين بار  بريزيد با آب يا سرم نمكي دهان را كامل بشوئيد و بيرون بريزيد و چ
.تكرار كنيد در دهان صابون يا مواد ضدعفوني كننده بكار نبريد

8- يل و در شيفتهاي عصر و شب و ايام تعطسوپروايزر باليني سانحه را به
در شيفتهاي اداريسوپروايزركنترل عفونت و مسئول بهداشت حرفه اي 

ه گزارش گردد و در فرم گزارش حادثه نوشته و تحويل مسئول بهداشت حرف
.اي گردد

9-يتر درصورتي كه وضعيت بيمارمشخص نيست وشخص مواجهه يافته از ت
و HCV ،HIVآنتي بادي خود مطلع نيست، در اسرع وقت نمونه خون ازنظر 

Hbs Ag ازبيمار ارسال گردد.
10- فرد مواجهه يافته ، فرد نسبت به هپاتيت ب ايمن10صورت تيتر باالي

.ارسال مي گرددHIVو HCVمي باشد وبراي بيمار فقط نمونه از نظر 



:ادامه اقدامات بعد از مواجهه و اقدامات پیگیری

11- بيمار در صورتي كهHIV ياHCV ر باشد و فرد مواجهه يافته تيتمثبت
جهت شروعاسرع وقتدارد با پزشك كنترل عفونت در 10آنتي بادي باالي 

.داروي پروفيالكسي مشورت نمايد
12- با بيمار مبتال به در صورت مواجهه پرسنلHCV  استفاده از ايمونوگلوبين

به صورت Cتوصيه نمي شود و فرد همكار بايد آزمايشات سرولوژي هپاتيت
Baseline  ماه بعد انجام دهد و يك ماه بعد آزمايش 6ماه و 3و سپسPCR

را بصورتAlkph, SGPT, SGOTهمچنين تستهاي (  درمان)+ 
Baseline و توسط پزشك كنترل عفونت . ماه بعد انجام دهد6سه ماه و

.مشاوره غير اورژانس عفوني درخواست شود
13-همزمان د مواجهه يافته واكسن دريافت نكرده استدر صورتي كه فر ،

ايمونو گلوبين و دوز اول واكسن تجويز گردد و دوزهاي بعدي واكسن هم 
.تكميل گردد



:ادامه اقدامات بعد از مواجهه و اقدامات پیگیری

14- صورتيكه عفونت درHIV ا  محرز باشد، بايد پروفيالكسي دارويي ببيمار
براي فرد همكار شروع شود و يك ساعت اول دارو هاي ضد ايدز در طي 

ساعت مشاوره با متخصص عفوني انجام گردد 24حداكثر ظرف مدت 
ساعت بعد از مواجهه طبق 72پروفيالكسي پس از تماس حداكثر تا 
الگوريتمهاي موجود، بايد شروع شود

15- سرولوژيHIV ،ماه بعد از تماس 12هفته بعد و 12بايد بعد از تماس
براي فرد مواجهه يافته درخواست شود و هزينه انجام آزمايشات هم به عهده 

.بيمارستان مي باشد
16-كنترل بررسي و تحليل موارد ثبت شده در مواجهه شغلي توسط سوپروايزر

نترل عفونت ، مسئول بهداشت حرفه اي و مسئول سالمت كاركنان در كميته ك
.عفونت مي باشد

17-و ابالغ طراحي اقدامات اصالحي و پيشگيرانه توسط كميته كنترل عفونت
.آن به بخش ها و واحد هاي مربوطه  انجام مي گردد



ونه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی یا نم
برداری  

1- در ساير قسمتهاي بدن  نظر وجود عفونت بيمار قبل از عمل جراحي از
رطرف توسط پزشك معالج، مورد ارزيابي قرار گيرد و اعمال جراحي الكتيو تا ب

.شدن عفونت به تاخير بيافتد
2- روز عمل و بالفاصله قبل از عمل و ترجيحا با ماشين ريشموهاي ناحيه

.تراشي كوتاه شود
3-ز عمل، ترجيحأ بيماراني كه كانديد عمل جراحي الكتيو هستند شب قبل ا

.دنمايند و در صورت صالحديد جراح با مواد آنتي سپتيك حمام نماينحمام
4- ود و بيمار حتمأ قبل از عمل چك شديابتي سطح گلوكز خون دربيماران

توسط  در صورت باال بودن قند بيمار اقدامات درماني طبق دستور پزشك معالج
.پرسنل اجرا شود و قند بيمار كنترل شود

5-در بيماراني كه كانديد اعمال جراحي بزرگ هستند و در بيمارانhigh 
risk ودقبل از عمل طبق نظر جراح شروع شآنتي بيوتيك پروفيالكسي.



ا ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی ی
نمونه برداری  

6- را در هنگام بايد زماني داده شود كه بيشترين غلظتآنتي بيوتيك پروفيالكسي
.آغاز جراحي براي افراد ايجاد كند و تا مدت كمي بعد از شروع جراحي باقي بماند

7- يق شودتشوترک سيگار و قليان در مورد بيماران الكتيو ، بيمار قبل از عمل به.
8-ل و بعد از  پزشك معالج بيمار ترتيبي انخاذ نمايد كه حتي االمكان اقامت بيمار قب

.عمل به حداقل برسد
9- بتادين يا )اسكراب با مواد آنتي سپتيك پوست بيمار قبل از عمل توسط پرستار

به بصورت دايره وار از محل عمل. ) بطور كامل شسته و تميز شود( كلر هگزيدين 
(طرف محيط

10- زارين پر بالفاصله قبل از عمل تجويز شود و براي عمل ساولين دوز آنتي بيوتيك
.تجويز شودخطر، آنتي بيوتيك پروفيالكسي بالفاصله بعد از كالمپ كردن بند ناف

11-ي قبل از اعمال جراحي انتخابي كولوركتال پزشك معالج بايد دستور آمادگ
.بدهدكولون را با استفاده از تنقيه و مسهل مكانيكي 

12- ،هپاتيت وضعيت بيمار را از نظر قبل از عمل بهتر است پزشك معالجB ،C و
HIVمشخص نمايد.



داری ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی یا نمونه بر

ایت در محور مربوط به پرسنل اتاق عمل و محیط اتاق عمل باید موارد ذیل رع
:شود

- شده اند تا زمان بهبودي از شركت در عمل پرسنل جراحي دچار عفونت
.ممانعت شوند

2- نل مطابق با آخرين دستورالعمل، قبل از عمل توسط پرساسكراب دستها
.اتاق عمل اجرا شود

.ورود به اتاق عمل مي شوندمحدود نمودن -3
4- 50)و رطوبت (درجه 24-18)تهويه ، دما محيط اتاق عمل از نظر%-

كنترل شود و در صورت اختالل ، مسئول اتاق عمل بايد جهت رفع آن%(55
.پيگيري نمايد

5-تعويض آن الزامي مي باشدشدن ماسك جراحي در صورت مرطوب.
6- از خود را كوتاه نگه داشته وناخن هاي پزشكان و پرسنل اتاق عمل بايد

استفاده ناخن مصنوعي و جواهرات به دست و انگشتان و ساعد خود خودداري
.نمايند



داری ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی یا نمونه بر

 در محور مربوط به پرسنل بخشها موارد ذیل باید رعایت گردد:
- ت به بايد نسبسوپروايزر آموزشو مسئول آموزش به بيمار با همكاري سوپروايزر كنترل عفونت

اي در زمينه عفونتهاي اصلي بيمارستاني، شستشوي دستها، رعايت روشهآموزش مداوم پرسنل 
مراقبت آسپتيك در هنگام تعويض پانسمان، استفاده از وسايل حفاظت فردي و آموزش روشهاي نوين

.از زخمهاي جراحي اقدام نمايند
2- جهت تعويض پانسمانتكنيك استريل و استفاده از بهداشت دستها رعايت
3- ئم ، عالئم عفونت زخم و گزارش اين عالنحوه مراقبت از زخم پرستار به بيمار و همراهانش درمورد

.آموزشهاي الزم را بدهند
4- رايند  موجود در ست و صحت فتغيير رنگ انديكاتور پرستار موظف است موقع باز نمودن ستها از

ت عدم تغيير نمايد و در صورپرونده بيمار الصاق استريليزاسيون اطمينان حاصل نمايد و انديكاتور را در 
.رنگ انديكاتور، موضوع را اطالع دهد

5- آموزشهاي ارايه شده به بيمار در خصوص پيشگيري در بازديدهاي دوره اي كيفيتتيم ايمني بيمار
م از عفونت، نحوه گردش كار در بخش و تطابق با اصول آسپتيك را مشاهده و نظارت نمايند و عد

.  انطباقهاي الزم را به همراه راهكارهاي اصالحي به مسئولين بخشها ارايه دهند



یالتور یاروش اجرایی پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون ، حمایت تنفسی با ونت
تراکئوستومی ایجاد می شود

.گرددمحدود لوله گذاري داخل تراشه جز در موارد ضروري -1•
2- انجام شود و به دليل خطر ترجيحا از طريق دهان لوله گذاري داخل تراشه

.سينوزيت از راه بيني انجام نشود
3-وسط حجم باقيمانده معده براي جلوگيري از نفخ و اتساع معده به صورت مرتب ت

درجه از تخت  30سر بيمار حداقل در زاويه پرستار كنترل گردد و موقع گاواژ حتما 
.باشد

4- ورانداخته مصرف باشد و بعد از هر بار استفاده دكاتترهاي ساكشن يكبار الزم است
.شود و استفاده از سيستم ساكشن بسته ارجح مي باشد

5- جداگانه داردبيمار الين ساكشن هر.
6- يا ه كاتترهاي جداگانه جهت ساكشن دهان و تراشپرستار مسئول بيمار بايد از

شستشوي الين ساكشن  تراكئوستومي استفاده نمايد و همچنين از اريگاتور جهت
.استفاده كند 



یون ، ادامه روش اجرایی پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباس
حمایت تنفسی با ونتیالتور یاتراکئوستومی ایجاد می شود

والتها  به محض پر شدن دو سوم حجم توسط پرسنل خدمات در تباتلهاي ساكشن -7•
تخليه گردد و همچنين در انتهاي هر شيفت هم تخليه شود و با آب و دترجنت 

دقيقه غوطه ور و سپس 30شستشو داده شود و روزانه در محلول پرفرم  به مدت 
.آبكشي و خشك شوند

ف يكبار مصرف مي باشد ولي در صورتي كه بصورت چند بار مصرآمبوبگ ها -8•
روي  باال عفوني سطحشستشو داده شوند و سپس ضدبا آب و دترجنت استفاده گردد 

.  آنها صورت گيرد و جهت استفاده بيمار بعدي آبكشي و خشك شوند
دهيم و  را ابتدا با آب و مايع صابون تميز كرده و شستشو ميتيغه الرنگوسكوپ -9•

دقيقه 10-5به مدت % DD15/0آنيوزايم سپس درون محلول ضدعفوني كننده
قرار مي دهيم و در  استرانيوس دقيقه در محلول آماده مصرف10گذاشته و بعد از آن 

اسپري مواردي كه نياز فوري به اين وسيله باشد ابتدا آن را شستشو داده و سپس از
5-1ضد عفوني سريع تجهيزات پزشكي بر روي آن اسپري كرده و بعد از گذشت
تفاده مي دقيقه بر حسب نوع اسپري با دستمال تميز كرده و از تيغه الرنگوسكوپ اس

.  كنيم



یون ، ادامه روش اجرایی پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباس
حمایت تنفسی با ونتیالتور یاتراکئوستومی ایجاد می شود

10- فاده دارند، جهت ايجاد رطوبت كافي از بخور استتراكئوستومي در بيمارانيكه
.شود

11- بت و  پرستار مسئول بيمار بايد ثتراكئوستوميدر صورت بروز عالئم اطراف
.گزارش گردد

12- به طور مرتب ساكشن شودترشحات دهان و زير گلوت.
13-ددهانشويه با محلول كلر هگزيدين يا نرمال سالين هر چهار ساعت انجام شو.

14- دستها ساكشن بهداشتپرستاران بخشهاي ويژه موظف هستند كه قبل و بعد از
تكش را رعايت نمايند و موقع انجام ساكشن لوله تراشه و تراكئوستومي ترجيحا دس

و پرستار ترجيحا توسط د. )استريل بپوشند و ساكشن را به روش استريل انجام دهند
(انجام گردد

15-در صورت تجمع مايع و ترشحات تيوبها كال تعويض گردد.
16- اروهاي  پروفيالكسي با داسترس اولسر پزشك معالج بيمار جهت پيشگيري از

.ضد اسيد را شروع نمايد



یون ، ادامه روش اجرایی پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباس
حمایت تنفسی با ونتیالتور یاتراکئوستومی ایجاد می شود

17- يرا  با سرم نرمال سالين تا حد امكان اجتناب نمايند زرقيق كردن ترشحات از
ي سرم نرمال سالين باعث پايين رفتن ترشحات به داخل راههاي هوايي تحتاني م

.گردند
18- هميشه جهت مرطوب نمودن هواي تنفسيمحفظه مرطوب كننده ونتيالتور

تر بيمار و رقيق شدن ترشحات تا حد مطلوب از آب مقطر پر شود و ترجيحا از فيل
HMEبجاي هيومديفاير استفاده گردد.

19- ات  كشت و اسمير ترشحاز روز سوم به بعد از ترشحات لوله تراشه نمونه، جهت
.فرستاده شود

20- ومي از و يا كارگذاري لوله تراشه و تراكئوستموقع انجام ساكشن پرسنل بايد
وسايل حفاظت فردي استفاده نمايند

21- ون قبل و بعد از تماس با بيمار چه با دستكش و چه بدرعايت بهداشت دست
.تدستكش توسط كليه پرسنلي كه با بيمار در ارتباط مي باشند ضروري اس

22- مانند سوء تغذيه، ادم ريه، اسيدوزمشكالت زمينه اي پزشك معالج بيمار ،
مد ني عوامل ايجاد كننده پنومورا بعنوان .. داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني و 

.نظر قرار دهد و نسبت به رفع اين اختالالت تا حد ممكن تالش نمايد



یون ، ادامه روش اجرایی پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباس
حمایت تنفسی با ونتیالتور یاتراکئوستومی ایجاد می شود

23- ميليمتر جيوه حفظ شود18كمتر از فشار كاف لوله تراشه.
24- براي هر بيمار اختصاصي باشد و روزانه تعويض شودتيوب ساكشن.
25- يمار در صورت انسداد مكانيكي و ايجاد عاليم تنفسي در بلوله تراشه بيمار

روز  قابل استفاده است و بعد از اين مدت 14تا 7تعويض شود در غير اين صورت 
.بايد نسبت به ايجاد تراكئوستومي تصميم گيري شود

26-  يض .روز تع14براي هر بيمار اختصاصي و حداكثر ظرف مدت ست ونتيالتور
.گردد

27- له تعويض  يكبار مصرف بوده و در صورت آلودگي مشهود بالفاصفيلتر ونتيالتور
.ساعت يكبار تعويض گردد48گردد و در غير اينصورت الزم است هر 

28-تميز و ضد عفوني كردن تجهيزات تنفسي



روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های کتتر های عروقی

 ستكش بهداشت دست و پوشيدن دبايد كاتتر عروق محيطي پرسنل قبل از جاگذاري
.را رعايت نمايند

 صرف محل رگ گيري از پد الكلي و يا سواپ پنبه يكبار مضد عفوني پوست جهت
آغشته با محلول پايه الكلي استفاده شود

 د، آماده موجود در ظروف پنبه الكل كه در الكل خيس خورده انسواپ پنبه هرگز از
موضع استفاده نشود و پنبه ها به صورت خشك نگهداري شوند و افشانه الكلي روي

.اسپري شود
 فقط يكبار استفاده شود و در صورت عدم موفقيت در رگ گيريآنژيوكتاز هر

.آنژيوكت جديد استفاده شود

 ،نمايد خود را درجتاريخ، ساعت و نام پرستار بعد از اتمام كار، بر روي چسب آنژيوكت
.و سپس دستهاي خود را ضدعفوني نمايد

به تزريق  در صورت وجود عالئم فلبيت كه آنژيوكت تعبيه شده و اين عالئم ارتباطي
.گزارش گرددعفونت بيمارستاني آنتي بيوتيك ندارد به عنوان 



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های کتتر های عروقی

 *کاتتریزاسیون ورید و شریانهای مرکزی:
1-ج تعيين كارگذاري كاتتر عروق مركزي حتما بايد توسط پزشك معالنديكاسيون ا

.گردد
2- يدين  محلول بتادين و كلر هگزجهت ضد عفوني پوست ناحيه جاگذاري كتتر از

.  استفاده گردد
حداكثر حفاظت را  ( وريدي و شرياني) در هنگام جاگذاري كاتترهاي مركزي -3

ستكش انجام دهند و داسكراب جراحي جهت ايجاد شرايط آسپتيك بكار ببرند، يعني 
و گان استريل بپوشند و از ماسك و كاله استفاده نمايند

4-- (....وعفونت ، انسداد)ندارد مگر در تعويض روتين كاتتر وريد مركزي نياز به
7- ساعت 24باشد، هر گازي استريل پانسمان كاتتر وريد مركزي اگر بصورت پوشش

.روز يكبار تعويض گردد7باشد، هر پوشش شفاف استريل يكبار و اگر بصورت 
8- ارچي و  استفاده نشود چون باعث عفونت قآنتي بيوتيكي در محل كتترها پماد

مقاومت آنتي بيوتيكي مي شود



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های کتتر های عروقی

9- فقط در صورت عدم كاركرد جايگزين شود و به محض رفعكتتر وريد نافي
.انديكاسيون كارگذاري خارج شود

10- در محل كتترعاليم حساسيت پرستار مراقب بيمار بايد در صورت مشاهده ،
شود قرمزي ، تب بدون عالمت و يا عالئم ترومبوز سريعا به پزشك معالج اطالع داده

.تا نسبت به خروج كتتر اقدام و در محل ديگر تعبيه گردد
11- هفته 6-4كاتتر شالدون ساب كالوينهفته و 3-2به مدتكاتتر شالدون فمورال

.قابل نگهداري است و بعد از آن بايد تعويض شود
12-يه در صورت وجود عالئم قرمزي ،تورم ، درد و التهاب در ناحيه اي كه كتتر تعب

يمارستاني عفونت بشده و به تشخيص پزشك عفونت ناحيه كتتر مي باشد به عنوان 
.گزارش گردد



روش اجرایی پیشگیری و کنترل کتترهای ادراری  

1- شودريسك عفونت خودداري از سوند گذاري بي مورد به دليل افزايش.
2-گرددخارجاولين فرصت كتتر به محض رفع انديكاسيون و با دستور پزشك در.
3- نداژجهت انجام سووسايل مورد نياز پرستار بايد قبل از انجام پروسيجر كليه) 

سي سي، 10ست سونداژ، سيني سونداژ، دستكش استريل، ژل ليدو كائين ، سرنگ 
..را بر بالين بيمار آماده نمايد )آب مقطر، كيسه ادرار و سوند فولي با اندازه مناسب

4- يه را انجام دهد و سپس دستكش استريل پوشيده و ناحبهداشت دستها ابتدا
.اطراف مجراي ادرار را با محلول بتادين و يا كلرهگزيدين ضدعفوني نمايد

6- انجام شودآسپتيك كليه مراحل سونداژ بايد به روش.
7- يه و ناحبهداشت ناحيه پرينه در مورد افراد پير و ناتوان و بيماران غير هوشيار

)توسط كمك بهيار بخش و با نظارت پرستار( .تناسلي به صورت روزانه رعايت شود

- و بعد از تعبيه آن مي باشد و تعويض كتتر ادراريروز 7زمان تعويض كتتر ادراري
د و از  كيسه ادرار به صورت روتين توصيه نمي شود مگر در صورت اختالل در عملكر

مونه ادرار  بين رفتن سيستم بسته، آلودگي سوند و كيسه ادرار  بويژه حين تهيه ن
.منجر به بروز عالئم باليني عفونت  ادراري ميگردد



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل کتترهای ادراری

9- ساعت يكبار تعويض گردد48هر فولي اكسترنال.
10- از مثانه باشدپايين تر كيسه اداري حتما بايد.
11- ر تميز و مخصوص هر بيماكيسه ادرار بطور منظم در يك ظرف جمع آوري ادرار

جداگانه تخليه شود و از پاشيدن و تماس شير تخليه با ظرف جمع اوري ادرار  
.جلوگيري شود

12- ناوب سوند اكسترنال و يا سونداژ متدر مواردي كه فرد امكان تخليه ادرار دارد از
.استفاده شود

13-رمال شستشو با ن)مراقبت ازسوند ادراريحداقل يكباردرهرشيفت كاري  :توجه
انجام شود( سالين 



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل کتترهای ادراری

 دارند،  ی نفروستومی یا سیستوستومدر خصوص بیمارانیکه سوند
:پرستار باید به موارد ذیل توجه داشته باشد

 ،لوله نفرستومي خودداري شودمسدود كردن و يا پيچ خوردن از خم كردن.
  در صورت خروج لوله نفروستومي، كاهش حجم ادرار ، بروز تب، درد پشت، كدر و

.اطالع دهدپزشك معالج بدبو شدن ادرار به 
 بيمار باشدپايين تر از كمر هميشه كيسه تخليه ادرار.
 دي نفروستومي از لحاظ خونريزي و نشت ادرار و يا ترشحات غير عاپانسمان اطراف

چك شود و در صورت خيس شدن تعويض گردد و هر گونه عالئم غير عادي در  
.گزارش بيمارثبت شود و به اطالع پزشك معالج رسانده شود



روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها 

1- گهداري بايد آموزشهاي الزم درزمينه ضدعفوني و نپرسنل واحد آندوسكوپي كليه
.آندوسكوپها را فراگيرند

2- هپاتيت پرسنل آندوسكوپي بايد در برابرB شوند و تيتر آنتي بادي انجام داده ايمن
.باشند

3- ددا انجام شود و مجضد عفوني دستها در بين تماس با هر بيمار دستكش خارج و
.دستكش پوشيده شود

4- ت نظير دستكش، روپوش، عينك محافظ، و وسايل حفاظوسايل حفاظت فردي
.رندتنفسي بايد به آساني در دسترس بوده و به درستي مورد استفاده قرار گي

5- انداخته شوندسيفتي باكس سوزنها و وسايل نوک تيز داخل.
6- دقيقه دستكش تعويض شود و يا از دو جفت 15هر موقع كار با گلوتار آلديد

.دستكش استفاده گردد



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها 

7-يه  در عمل پاكسازي اول. ، بر روي سطح دستگاه انجام شودمراحل پاكسازي اوليه
اسب و بايد آلودگيهاي قابل رويت از طريق نظافت آندوسكوپ با محلول دترجنت من

ي، آسپيراسيون حجم زيادي از محلول دترجنت به داخل كانالهاي آب، هوا و بيوپس
.بطور كامل پاک گردند

8- پس از انجامpre cleaning مواد آلي،بايد قبل از خشك شدن آندوسكوپ آلوده
.ضد عفوني سطح باال روي آن صورت گيرد

9- ر اساس  بعر از هر بار استفاده و قبل از انجام ساير مراحل آماده سازي، بتست نشتي
.دستورالعمل شركت سازنده آندوسكوپ انجام شود

10- چه ها، به روش دستي، تمامي اجزا از قبيل دريضد عفوني سطح باال قبل از انجام
قسمتهاي جدا شده ، . شوندكانالها، كانكتورها و تمام قطعات جدا شدني با دقت تميز

ت آندوسكوپها و و اجزائ آن بايد در محلول دترجنتي كه با آندوسكوپ سازگار اس
غوطه ور گردد



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها 

11-منوعماز وسايل يكبار مصرف در آندوسكوپي و ساير اسكوپي ها ستفاده مجدد ا
.مي باشد

12- يل آن محلول بدلاستفاده مجددپس از هر بار استفاده از دترجنتهاي آنزيمي، از
.عدم خاصيت ضد ميكروبي خودداري شود

13- خاطي كه به غشاي م( فورسپسهاي بيوپسي) آندوسكوپ وسايل چند بار مصرف
.نفوذ مي كنند، بايد به طريق مكانيكال تميز شده و سپس استريل شوند

15- كوپها براي ضد عفوني آندوسكورسلكس بيسيك از ماده ضد عفوني سطح باال
.استفاده شود

16- قرار دهيد و در جاييكه  وضعيت عمودي جهت نگهداري آندوسكوپ، آن را در
.تهويه كافي دارد تا عمل خشك شدن بهتر انجام شود 

استفاده نمود و  روز 14تا 10آندوسكوپهاي ضدعفوني شده را مي توان تا مدت -17
.اگر استفاده مجدد بيشتر از اين مدت طول بكشد بايد مجددا ضد عفوني شود



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها 

18-دعفوني بطريهاي آب بكار رفته براي پاک كردن لنزها و ايريگيشن، بايد تحت ض
.سطح باال يا استريليزاسيون قرار گيرد

19- طح باال، براي ارزيابي كارايي مايع ضدعفوني ستستهاي روتين توصيه مي شود
.جهت مطمئن شدن از حداقل غلظت ماده موثره انجام شود

20-ف و صرستفاده مجدد آن محلول ضد عفوني كننده را پس از سپري شدن زمان ا
.نظر از مقدار ماده فعال باقيمانده، دور بريزيد

21- سب تهويه منافضاي آندوسكوپي و محل آماده سازي آندوسكوپ و محلولها بايد
داشته باشد و موقع استفاده از محلولها جهت كم كردن

.تماس با بخارات محلولها، هود تهويه روشن باشد
22- صرف چند بار ممحسوب مي شوند و اگر فورسپسهاي بيوپسي جزو لوازم بحراني

پس باشند، بعد از شستشو و تميز كردن با برس، با ماده آنزيمي تميز شود و س
.شونددور انداخته هستند بعد از استفاده يكبار مصرف شوند و اگر استريل



ادامه روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها 

23- ا اسكوپ هزمان مناسب جهت ضد عفوني بين انجام اندوسكوپي هاي بيماران
.رعايت شود

24- را مطابق الپاراسكوپ ها و آرتروسكوپ ها كاركنان اتاق عمل ها بايد
رارت  دستورالعمل موجود در صورت امكان استريل نمايند و وسايلي كه نسبت به ح

.حساس هستند و قابل اتوكالو نيستند در سطح باال ضدعفوني نمايند



روش اجرایی مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

 كان بايد برنامه هاي آموزشي جهت آگاه سازي و توصيه نمودن به پزشمعاون آموزشي
ن نسبت به اهميت مقاومت آنتي بيوتيك و برنامه هاي در حال اجرا جهت كنترل آ

.برگزار نمايد
ط  جدا شده در سطح بيمارستان توسبررسي مقدماتي حساسيت و مقاومت جرم هاي

سه )فصليآزمايشگاه و نتايج مقاومت آنتي بيوتيكي  بدست آمده را به صورت 
.در اختيار كميته كنترل عفونت قرار دهد (ماهه

كل  كميته كنترل عفونت بايد با همكاري پزشكان متخصص جراحي عمومي ،پروت
.استفاده از داروهاي پروفيالكسي قبل از اعمال جراحي را تدوين مي نمايند

 ر اختيار پزشكان دپروفيالكسي  آنتي بيوتيك ها را كميته كنترل عفونت بايد پروتكل
.جراح قرار دهد 

 سالي جهت را براساس پروتكل ارآنتي بيوتيك هاي پروفيالكسي پزشكان جراح بايد
بيماران تجويز نمايند 

9- وتيك آنتي بيمسئول فني داروخانه و دبير كميته دارو و تجهيزات ميزان مصرف
.دهاي پر مصرف را به صورت سه ماهه به كميته كنترل عفونت اطالع رساني نماي



ادامه روش اجرایی مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

حترم ر خصوص پروتكل آنتي بيوتيك پروفيالكسي بعد از نظرخواهي از جراحان مد
:نحوه تجويز آنتي بيوتيك پروفيالكسي به صورت ذيل تدوين گرديد

 گرم قبل از بيهوشي و در صورتي 2آمپول سفازولين جراحي تعويض مفصل خصوص
گرم قبل بيهوشي تزريق مي 2كه بيمار حساسيت به سفازولين داشت وانكومايسين 

.گردد
 گرم  يا 1گرم  يا آمپول وانكومايسين 1آمپول سفازولين خصوص جراحي عروق در

.گرم قبل از بيهوشي تزريق مي گردد1آمپول سفوروكسيم 
 گرم 2نيم ساعت قبل از بيهوشي آمپول سفازولين جراحي فك و صورت  در خصوص

2ين و در صورتي كه بيمار حساسيت  به آمپول سفازولين داشت آمپول وانكومايس
.گرم تزريق مي گردد

 جراحي در خصوصENT (جسم خارجي و تروما و ) ... گرم قبل 1آمپول سفازولين
.از بيهوشي تزريق مي گردد

بعد از عمل جراحي توسط جراح ضمنا دوز بعد از جراحي تمامي آنتي بيوتيك ها
مي گرددOrderتعيين و 



روش اجرایی حفاظت بیماران دچار نقص سیستم ایمنی 

1- تري شوند و بساتاقهاي ايزوله با فشار مثبت بيماران با نقص ايمني بايد ترجيحا در
مي در صورتيكه داراي بيماريهايي مانند سل مي باشد كه از طريق هوايي منتقل

.دارندفشار منفي شوند احتياج به ايزوله
2-ق خصوصيدر صورت عدم وجود اتاق ايزوله و يا پر بودن آن، اين بيماران در اتا

.بستري شوند
3-نحوه ونقص سيستم ايمني پرسنل بايد در خصوص انواع بيماريهاي مربوط به

.مراقبت از اين بيماران تحت آموزش مداوم قرار گيرند
4- ه از مانند شستشوي دست و استفاداحتياطات استاندارد پرسنل درماني بايد

وسايل حفاظت فردي را در برخورد با بيماران دچار نقص سيستم ايمني رعايت
.  نمايند

هداشت ، رعايت ببهداشت دستها و ساير نكات بهداشتيبه بيماران در مورد رعايت -5
.دآموزش داده شوهستندبيماريهاي واگيرناحيه تناسلي، دوري از افراديكه داراي 

6- رعايت رابهداشت دست پرسنل پرستاري بايد قبل و بعد از هر اقدامي براي بيمار
.نمايند



ادامه روش اجرایی حفاظت بیماران دچار نقص سیستم ایمنی 

7- باشدمحدودمالقات اين بيماران.
8- اران منع تا پايان دوره بهبودي از مراقبت از اين بيمبيماريهاي واگير پرسنل داراي

.شوند
9- باشد و تا حد امكان از مصرف حداقل ميكروب رژيم غذايي اين بيماران با

.سبزيجات و ميوه ها و ساالد به صورت خام پرهيز شود
10-ها، پرسنل درماني مسئول مراقبت از اين بيماران بايد به بيماران و همراهان آن

و لرز، سرفه هاي خلط دار، اشكال در تنفس، 38/3مانند تب بيشتر از عالئم عفونت 
ورم  تهوع، تغيير رنگ ادرار، لكه هاي سفيد در حفره دهان، ترشح از واژن، قرمزي يا ت

.و يا ترشح در ضايعات پوستي را آموزش دهند
11- بر را در هنگام انجام پروسجرهاي درمانينكات آسپتيك پرسنل درماني بايد

.روي بيماران دچار نقص سيستم ايمني رعايت نمايند

13-اهش بدليل موكوزيت مخصوصا بعد از شيمي درماني به كبهداشت دهان رعايت
ال و درد و سوزش و التهاب كمك ميكند و از دهانشويه هاي معمولي مانند سالين نرم

.ودمحلول بيكربنات استفاده شود و از دهانشويه هاي تجاري ترجيحا استفاده نش



ادامه روش اجرایی حفاظت بیماران دچار نقص سیستم ایمنی 

14- ه در دوره  مانند شمارش افتراقي گلبولهاي خون بويژآزمايشات بيوشيميايي خون
بايد بطور مرتب اندازه گيري شودHb , HCTنوتروپني و ميزان 

و يا در قرار دارند ماسكهاي استاندارد جراحينوتروپني شديد بيمارانيكه در دوره -15
ونتهاي صورت امكان ماسك فيلتر دار با كارايي باال جهت پيشگيري از ابتال به عف

.تنفسي در اختيار آنها قرار داده شود
16-شونداستريلاستفاده شده جهت اين بيماران در صورت امكان ه و لباسهاي البس.
17- انما و  انجام. )جهت اين بيماران استفاده نشودشيافدر ناحيه مقعد يا ترمومتراز

.معاينه ركتال در اين بيماران ممنوع است
18- سي از نظر بروز عاليم عفونت برركاتترهاي ادراري و كاتترهاي عروقي محل ورود

تور  شوند و با توجه به پايين بودن سد دفاعي بدن، در اولين فرصت ممكن با دس
.پزشك معالج خارج گردند



روش اجرایی شناسایی و گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی

در اثر عفونتي كه بصورت محدود يا منتشر: تعریف عفونت بیمارستانی
وم واكنش  و در اثر واكنش هاي بيماري زا مرتبط با خود عامل عفوني يا سم

:آن در بيمارستان ايجاد شود به شرطي كه
 ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان ايجاد شود72تا 48حداقل.
و در زمان پذيرش ، فرد نبايد عالئم آشكار عفونت مربوطه را داشته باشد

.بيماري در دوره نهفتگي خود نباشد
 ت را جهت تعريف عفون( كد مربوطه)معيار هاي مرتبط با عفونت اختصاصي

بيمارستاني داشته باشد



ادامه روش اجرایی شناسایی و گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی

1- صوص انجام شده ودر فرم مخرابط كنترل عفونت و سرپرستار بيمار يابي توسط
ارش مي گزسوپروايزر كنترل عفونت گزارش دهي عفونتهاي بيمارستاني ثبت و به 

.نمايد
2- ه واحد  بايد نتايج كشتهاي بيماران بستري در بخشها را بسوپروايزر آزمايشگاه

.كنترل عفونت اعالم نمايد
3- ارستاني در مورد عاليم عفونت بيمخصوصا رابطين كنترل عفونت پرسنل بخشها

غيير آنتي تب، تغيير زخم جراحي به نفع عفونت، شروع آنتي بيوتيك جديد، ت: مانند
لبيتبيوتيك،عالئم سوزش ادراري، عفونت و التهاب ناحيه كتتر ، آنژيوكت هاي ف

افزايش  )، عالئم عفونت تنفس(بدون اينكه در اثر آنتي بيوتيك فلبيت شده باشد
د توسط،نظريه پزشك معالج مبني بر عفونتهاي بيمارستاني باي...( ترشحات ريه و

.سوپروايزر  كنترل عفونت آموزش ببينند 
4- پزشك كنترل عفونت بيمار مربوطه را با تعاريف استانداردNNIS تطبيق مي دهد

ت و در صورت تطبيق با عاليم عفونت بيمارستاني، بيمار به عنوان مورد عفون
بيمارستاني تلقي مي شود و فرم شماره يك براي وي تكميل مي شود



ادامه روش اجرایی شناسایی و گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی

5- نرم افزار سوپروايزر كنترل عفونت فرم شماره يك را درNNIS نموده و كد ثبت
.مربوط به عفونت را از نرم افزار استخراج مي كند

6-ت در پايان هر ماه فرم شماره دو از نرم افزار تكميل و در سامانه ثبت موارد عفون
.ارسال مي گرددآمار به مركز بهداشت بيمارستاني دانشگاه ثبت مي گردد و 

7-سوپروايزر كنترل عفونت بعد از تكمبل فرم شماره دو و وارد نمودن اطالعات
و بخشها در آن، ميزان عفونت ماهيانه را تعيين نموده، فرم تكميل شده پرينت

.نگهداري مي نمايد
8- ت آمار عفونماهانه كميته كنترل عفونت سوپروايزر كنترل عفونت در جلسه

بيمارستاني ماه قبل را در كميته مطرح نموده و در خصوص آمار و علل ايجاد اين
گيرد و عفونتها و نحوه پيشگيري از آنها و اقدام اصالحي بحث و تبادل نظر صورت مي
اطالع پس از آماده شدن صورت جلسه كميته، نتيجه مصوبات را به بخشهاي مربوطه

.رساني مي كند



ادامه روش اجرایی شناسایی و گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی

9- نوع 4عفونت هاي بيمارستاني را به تفكيكسه ماه سوپروايزر كنترل عفونت هر
امات عفونت شايع بيمارستاني، نوع بخش و تعداد موارد تجزيه تحليل نموده و اقد

.يداصالحي را طراحي مي نمايد و نتيجه را در كميته كنترل عفونت مطرح مي نما
10- يج در خصوص نتاهمكاري واحد بهبود كيفيت سوپروايزر كنترل عفونت با

ا و عفونت بيمارستاني اقدام اصالحي تدوين نموده و برنامه را جهت اجرا به بخشه
ا پايش مسئولين مربوط ابالغ مي نمايند و طبق بر نامه زمان بندي اقدامات اصالحي ر

.مي كنند
11-مسئولين بخشها بايد در خصوص آمار عقونت مربوط به بخش خود، به واحد

.كنترل عفونت بازخوردهاي الزم را بدهند 
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