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مقدمه
همکار گرامي از اينکه در اين مرکز شروع بکار نموده ايد خرسنديم ،شايسته است حال که در مرکزي با رتبه درجه يك عالي
مشغول به انجام وظیفه میباشید  ،با خط مشي ها  ،دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي کنترل عفونت مرکز آشنا گرديد.
امیدداريم که با ياد گیري و به کار بستن نکات موجود در اين بسته آموزشي ما را در خدمت رساني هر چه بهتر مددجويان
ياري نمايید .قابل ذکر است از آنجايیکه مطالب علمي با سرعت در حال پیشرفت میباشد  ،هر سال يکبار کتابچه ويرايش جديد
میگردد.

تاريخچه
مرکزآموزشي تحقیقاتي و درماني قلب و عروق شهید رجايي يکي از اولین مراکز در کشور بوده که بهه لحها کنتهرل عفونهت
بیمارستاني از سال  2731رسما يك نفر از سوپروايزران بالیني با درجه علمي کارشناس ارشد را به عنهوان سهوپروايزر کنتهرل
عفونت و بهداشت منصوب کرد واز سال  2731نیز يك نفرعضو هیات علمي و متخصص بیماريهاي عفوني را بطور دائم به عنهوان
مشاور در نظر گرفت و از سال  19نیز يك نفر هیات علمي به سیستم افزوده شد.
با توجه به اينکه تعداد تختهاي مرکز بیش از  122عدد بوده و به جهت ياري در انجام امور مربوط بهه کنتهرل عفونهت  ،از ههر
بخش يك نفر با احراز شرايط مورد نظر ،به عنوان رابط کنترل عفونت در نظر گرفته میشود که هرفهرد بهر اسهاس نهوع بخهش
وظايف خاص و برخي امور عمومي را عهده دار میگردد که در شرح وظايف رابطین کنترل عفونت به آن اشاره شده است.
اموري که توسط واحد پیشگیري و کنترل عفونت اين مرکز به انجام میرسد به صهورت کلهي شهامل بیماريهابي بها عفونتههاي
بیمارستاني ،شناخت و بررسي علل ايجاد  out breakدر بیمارستان و انجام پژوهش در اين زمینه  ،آموزش در زمینهه راهههاي
کنترل عفونت بیمارستاني  ،تدوين دستورالعملها و خط مشي هاي مربوطه و نظارت بر اجراي آن ،نظارت عالي بر بهداشهت مرکهز
جهت پیشگیري از عفونتها  ،برنامه ريزي جهت سالمت کارکنان در زمینه پیشگیري از ابتال به بیماريههاي منتقلهه و مواجههات
شغلي و انجام مشاوره در زمینه محافظت کارکنان يا بیماران در برابر عفونتهاي بیمارستاني است  ،به همین منظهور ازسهال 31
سوپروايزر کنترل عفونت فردي با تحصیالت کارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات پرستاري و گرايش بهداشهت جامعهه در
اين پست منصوب گرديد تا با اشراف کامل بر مسائل مربوطه  ،خدمات الزم را ارائه نمايد.
از آنجايیکه رعايت بهداشت در انجام تمام امور درماني ،جهت پیشگیري از عفونتهاي بیمارستاني از الزامات ههر مرکهز درمهاني
محسوب میشود ،ارتباط واحد کنترل عفونت با واحد آموزش (پزشکي ،پرستاري و کارکنان ) ارتبهاط تنگهاتنگي میباشهد ،بهه
همین جهت پس از هماهنگي هاي الزم کالس هاي آموزشي کنترل عفونت از طريق واحدهاي مربوطه به اطهالع کلیهه کارکنهان
رسانده خواهد شد.

هدف از رعايت اصول کنترل عفونت
به جهت پیشگیري از انتقال عفونت هاي بیمارستاني مرکز کنترل بیماريها ( )CDCاز سال  2193دستورالعملي مبني بر رعايت
حداقل ها به نام احتیاطات استاندارد ()Universal standard precautionsجهت کنترل عفونت براي تمامي کشورها صادر
نمود .اين موارد شامل:
 .2بهداشت دستها
 .1استفاده از محافظت کننده هاي شخصي ( مثل  :دستکش  ،گان ،ماسك،کاله ،عینك و چکمه )
 .7روشهاي تزريقات ايمن،
 .9پاکسازي  ،ضد عفوني و استريلیزاسیون ابزار پزشکي
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 .5بهداشت لوازم و محیط بیمار،
.6

بهداشت تنفسي ،

و به شکل تخصصي تر آن درانواع ايزوالسیون هامطرح گرديده است.

بهدا شت دستها:
شستشوي اصولي دستها  ،مهمترين راه کنترل عفونت است  .طبق گزارشات اخیر CDC،بهداشتي نمودن اصولي دستها ،
يکي از مهمترين راههاي کنترل عفونت بیمارستاني است  .به طور خالصه بهداشت دست به منظور پیشگیري از  9رويداد
انجام میشود که عبارتند از  )2 :کلونیزاسیون در بیماران  )1عفونتها با منشاء دروني وبیروني در بیماران  )7عفونت در کارکنان
مراقبتهاي بهداشتي  )9کلونیزاسیون پرسنل و محیط مراقبتي
اصول کلي در شستن دستها عبارتست از:
 .2موقعیتهايي که دستها بايد بهداشتي شود:


شستن دستها قبل و بعد از هر بار تماس با بیمار



قبل و بعد از انجام هر پروسیجر



پس از تماس با محیط اطراف بیمار

 .1رعايت کلیه مراحل شستشوي دستها طبق خط مشي و روش  PPC33-02واحد کنترل عفونت
 .7استفاده از محلول هاي ضدعفوني کننده با پايه الکلي
 .9کوتاه نمودن ناخن ها و عدم استفاده از ناخنهاي مصنوعي
 .5عدم استفاده از زيوراالت و جواهرت خصوصا در بخشهاي ويژه
(تصاوير شماره 2تا)9

پیشگیري از پنوموني مرتبط با ونتیالتورهاي مکانیکي)(VAP

10تا  20درصد بیماران تحت ونتیالسیون
مکانیکي دچار عفونتهاي تنفسي  VAPمي شوند و همین امر سبب طوالني تر شدن مدت اقامت بیمار در بیمارستان  ،اشغال
تخت بخش ويژه،افزايش بار مالي به سیستم بهداشتي و خانواده بیمار میگردد.

اصول کلي در پیشگیري از VAPعبارتست از:


باال بردن سر تخت بیمار ( 72تا  45درجه ( در صورتیکه کنترانديکاسیون درماني نداشته باشد.



کاهش کلونیزاسیون دهاني ،حلقي از طريق استفاده از محلول هاي دهانشويه



ارزيابي روزانه بیمار جهت جدا نمودن هر چه سريعتر وي از دستگاه (طبق دستورالعمل
جداسازي بیمار از ونتیالتور)



مراقبت هاي دهاني حلقي (دهانشويه و ساکشن دهان)



تنظیم فشار کاف لوله داخل تراشه به میزان  20سانتي متر آب (حدود  1-9سي سي هوا تا حدي
که از اطراف لوله نشت هوا نداشته باشد).



شستن دستها قبل و بعد از تماس با هر قسمت از ونتیالتور



لوله گذاري داخل دهاني به لوله گذاري از طريق بیني ارجح است.

طبق روش اجرايي شماره  PDC33/06واحد کنترل عفونت
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پیشگیري از عفونتهاي خون)(BSI
اغلب بیماران بستري در بیمارستان و اکثر بیماران بستري در ICUداراي کاتتر وريد مرکزي و ديگر وسايل دسترسي عروقي
مي باشند .عفونتهاي خوني عامل مهمي در ايجاد مرگ و میر در بخش هاي مراقبت ويژه میباشند  .اين عفونتها بها افهزايش
طول مدت اقامت در بیمارستان هزينۀ زيادي بر بیمار و جامعه تحمیل مي کنند .
اصول کلي پیشگیري از عفونتهاي خوني در کلیه بخش ها عبارتست از:


شستن دستها قبل و بعد از تماس با کاتترهاي وريد مرکزي و شرياني و يا پانسمان آن



استفاده از ماسك  ،دستکش استريل ،گان استريل و شان استريل حین کارگذاري کاتتر مرکزي



استفاده از  ،دستکش تمیز  ،حین کارگذاري کاتتر محیطي



ضدعفوني محل کارگذاري کاتتر با ماده ضد عفوني کننده ( الکل  %32يا بتادين  ،محلول کلرهگزيدين در الکل )
وخشك شدن پوست قبل از کارگذاري کاتتر



عدم تماس محل کارگذاري کاتتر با دست



در کاتتر هاي مرکزي ،کاتتر ساب کالوين ارجحیت دارد.



کنترل و ارزيابي روزانه کاتتر



رعايت نکات آسپتیك بهنگام تزريق مايعات داخل وريدي و داروها از طريقCVC



در بزرگساالن محل کاتتر هر  31الي  16ساعت يکبار تعويض مي گردد.



کاتترهايي که از رعايت تکنیك آسپتیك در تعبیه آنها اطمینان نداريم بايد در اولین فرصهت و در عهر

99سهاعت

تعويض شوند.


در کودکان فقط زمانیکه انديکاسیون بالیني وجود داشته باشد کاتتر تعويض میگردد .براي تعويض يا خروج کاتترهايي
که در شرايط اورژانس تعبیه شده اند ،هنوز دستورالعملي نداريم.



در بچه ها نیازي به تعويض روتین کاتتر هاي وريدي محیطي نیست مگر عارضه فلبیت اتفاق افتد.



تیوپ ها در زمان دريافت خون و فراورده هاي خوني يا محلولهاي امولوسیون چربي  19ساعت بعد از تزريق تعويض مهي
شوند.



وقتي  IVعو



ست هايي که از طريق آن محلول پروپوفل تزريق میشوندهر  6-21ساعت تعويض گردد .همزمان با تعويض ويال نیهز

مي شود ست ها و تمامي اتصاالت هم تعويض شود .

تعويض گردد.


استفاده از پماد آنتي بیوتیك در محل گذاشتن کاتتر توصیه نمیشود.



کاتتر نبايد در آب غوطه ور شود مگر اينکه با پوشش ضد آب محافظت شده باشد.



براي پانسمان محل کاتتر میتوان از گاز يا پانسمان شفاف استفاده نمود.



در بیمارانیکه تعريق فراوان و يا خونريزي دارند استفاده از گاز توصیه میشود .

زمان تعويض پانسمان محل :IV


وقتي کاتتر تعويض میشود.



وقتي که پانسمان مرطوب و خوني  ،شل و کثیف شود .



وقتي نیاز به بررسي محل وجود داشته باشد.

مگر در کودکان که در صورت تعويض پانسمان خطر جابجايي کاتتر وجود خواهد داشت.
پانسمانهاي شفاف تا  3روزو پانسمان با گازتا  1روز ماندگاري دارند.
به جهت تکمیل اطالعات به روش اجرايي شماره  PDC33/10کنترل عفونت مراجعه نمايید.
پروپوفول داروي  sedativeاست که به رنگ شیري میباشد و براي القائ بیهوشي به صورت وريدي استفاده میشود.سريع االثر و کوتاه اثر بوده و

حاوي مواد نگهدارنده نمیباشد و عفونت سیستمیك ناشي از رشد باکتري در اين دارو ديده میشود.
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پیشگیري از عفونت محل عمل جراحي )(SSI
عفونت هاي محل عمل جراحي بخشي از عفونتهاي بیمارستاني را تشکیل میدهند .سن ،ديابت ،چاقي،مصرف سیگار ،طول
مدت بستري قبل از عمل ،تزريق فراورده هاي خوني و  ،....بیماران را مستعد عفونت محل عمل مي کند.
اصول کلي پیشگیري از عفونت محل عمل جراحي عبارتست از:


کنترل قند خون بیماران به ويژه در بیماران کانديد CABG



کاهش مدت زمان بستري قبل از جراحي



آموزش به بیمار جهت ترك سیگار



کوتاه نمودن موهاي محل جراحي در کوتاهترين زمان قبل از عمل توصیه میشود فقط با استفاده از ماشین ريش تراش
اين کار انجام گردد(.استفاده از تیغ ممنوعیت دارد)



دوش گرفتن شب قبل از جراحي سبب کاهش کلوني میکروارگانیسم ها روي پوست میگردد.



شستن محل هايي که قرار است برش جراحي در انجا صورت گیرد با محلول کلرهگزيدين قبل از عمل



آماده سازي پوست در اتاق عمل



رعايت اصول بهداشت دست در اتاق عمل



استفاده از انتي بیوتیك پروفیالکسي

رعايت نکات آسپتیك حین عمل جراحي و حین تعويض پانسمان
به جهت تکمیل اطالعات به روش اجرايي شماره  PDC33/08کنترل عفونت مراجعه گردد.
پیشگیري از عفونتهاي ادراري ) ( UTI
شايعترين عفونت بیمارستاني عفونت هاي ادراري میباشد که بیش از  %72درصد عفونتهاي گزارش شده در بخشهاي ويژه را
شامل میگردد.
اصول کلي پیشگیري از عفونت هاي ادراري عبارتست از:


کارگذاري کاتتر ادراري فقط در صورت لزوم



رعايت تکنیك آسپتیك هنگام کارگذاري کاتتر ادراري



رعايت بهداشت دست بالفاصله قبل وبعد از سوند گذاري يا دستکاري محل و ياخود کاتتر

برقراري جريان ادراري و جلوگیري از توقف و انسداد ادراري


حفظ سیستم تخلیه ادراري بشکل بسته



استفاده از کاتتر با سايز کوچکتر از مجراي ادراري



نیازي به استفاده روتین از لوبريکنت آنتي سپتیك نیست.



بگ ادرار در تمام مدت پايین تر از سطح مثانه قرار گیرد هیچگاه روي زمین قرار نگیرد.



پرهیز از نفوذ آب به سیستم تخلیه ادراري



عدم تعويض خارج از معمول و استاندارد کاتتر ادراري



تعويض روتین کاتتر توصیه نمي شوديعني زمانیکه انديکاسیون بالیني داشته باشد تعويض گردد مثال عفونت  ،انسداد
يا وقتي که سیستم بسته از بین برود.



نیازي به تمیز کردن نواحي پرينه با آنتي سپتیك جهت پیشگیري از عفونت وجود ندارد بهداشت معمولي توصیه مي
شود.



در حین انتقال بیمار بهتر است يورين بگ خالي شده وبايد پايین تر از سطح مثانه قرار گیرد.

به جهت دريافت اطالعات کاملتر به روش اجرايي شماره  PDC33/09کنترل عفونت مراجعه نمايید.
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نکته:
تعويض  NGTبه صورت روتین توصیه نمي شود  .فقط توصیه شده اگر بیمار نیاز به داشتن  NGTبه مدت طوالني دارد بهتر
است تبديل به  OGTشود.

ايزوالسیون
احتیاط هايي که بايد براساس راه انتقال عفونت ها رعايت گردند):(Transmission-Based Precautions
اين نوع احتیاط ها بايد بهراي بیمهاراني در نظهر گرفتهه شهوند کهه دچهار عفونهت مشهکوك يها قطعي،تشهخیص بیمهاري
خاص،کلونیزاسیون يا عفونت با ارگانیسم مهم ازلحا اصول همه گیري شده اند .ذکر اين نکته ضروريست که رعايت اين نوع
احتیاط ها بايد با رعايت اصول احتیاط هاي استاندارد توام گردد.
سه نوع احتیاط بر اساس راه انتقال عفونت ها وجود دارد که عبارتنداز:
 .2قطرات ( )Droplet
 .1هوايي((Airborne
 .7تماسي() Contact
)Droplet precaution
در بیمارانیکه دچار ،آنفلوانزا ،مننژيت،اوريون،سرخجه مخملك و ...شده اند از اين نوع جداسازي استفاده میگردد.


فاصله حداقل  2متر بین بیمار مبتال و ساير افراد سالم رعايت گردد.



اگر در فاصله يك متري از اين بیمار قرار داريد از ماسك جراحي(ماسك معمولي) استفاده کنید.



در صورت نیاز به جابجايي بیمار،بیمار حتما ماسك جراحي بپوشد.
)) Airborne Precaution

در بیمارانیکه دچار سرخك،سل،سارس،آبله مرغان ،زوناو ..شده اند از اين نوع جداسازي استفاده میگردد.
هنگام ورود به اتاق از ماسك مخصوص) )N95استفاده کنید.وبالفاصله پس از خروج از اتاق ماسك خارج گردد.
درب اتاق بسته باشد پنجره به سمت هواي آزاد باز شود و حداقل  6بار در ساعت تعويض هوا صورت گیرد.
بیمار داخل اتاق بماند در صورت جابجايي حتما ماسك بپوشد .در صورت عدم وجود ماسك  N95از دو عدد گاز بهمهراه ماسهك
جراحي استفاده نمايید.
)(Contact Precaution
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Reverse Isolation
>







HIV+

به جهت دريافت اطالعات کاملتر به دستورالعمل شماره WIC33-14و PDC33-18
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کنترل عفونت مراجعه نمايید.

01

00

استريلیتي ست ها
هنگام باز کردن ستهاي استريل به تغییر رنگ انديکاتور داخل ست (تغییر رنگ روي انديکاتور با فلش مشخص شده
است) توجه فرمايید .در صورتیکه اين تغییر رنگ مشاهده نشد ست پانسهمان اسهتريل نبهوده ،
مجدداٌ جهت استريل شدن ،ست به واحد  CSRارسال شود .پس از اتمام کار انهديکاتور در برگهه
پرونده بیمار الصاق گردد.
برچسب مشخصات هر ست بر روي آن قرار دارد پس از باز شدن  ،اين برچسب در برگه پرونده بیمار
الصاق گردد.
بعد از اتمام هر پروسیجري که نیاز به پگ استريل داشته باشد وسايل اضافه داخل پهگ ازجملهه
سوزن ها  ،پنبه  ،گاز و  ...از داخل پگ برداشته شده ،دور ريخته شود سپس وسايل ابتدا با آب ولرم و يك دترجنت( صهابون)
شسته میشوند بعد در محلول ضد عفوني موجود در بخش قرار میگیرد و در نهايت پس از گذشت زمان الزم که در دسهتورالعمل
ماده ضد عفوني قید شده آبکشي شده وخشك میگردد و جهت استريلیزاسیون به بخش CSRمنتقل میگردد( تصهوير شهماره
.)9در صورتیکه هرگونه صدمه سبب از بین رفتن پوشش ست گردد غیر استريل تلقي شده پس از تعويض پوشش مجددا استريل
گردد.

نکته:
محل نگهداري ستها بايد در قفسه در بسته باشد و حمل و نقل آن بسیار با دقت صورت گیرد از دست زدن به ستها با دستهاي
خیس اجتناب گردد.
به جهت دريافت اطالعات کاملتر به خط مشي و روش شماره  WIC33-15کنترل عفونت مراجعه نمايید.

تزريقات ايمن
تزريقات ايمن به معناي تزريقي است که:


به دريافت کننده خدمت(بیمار ) آسیب نزند.



به ارائه کنندگان /کارکنان خدمات بهداشتي درماني صدمه اي وارد نسازد.



پسماندهاي آن باعث آسیب و زيان در جامعه نشود.

قبل از آماده کردن دارو و تزريق آن دستها را با آب و صابون بشوئید و يا با استفاده از محلولهاي ضد عفوني با
پايه الکل ضد عفوني کنید .در روي يك میز و يا سیني تمیز که مخصوص تزريقات است وسايل تزريق را آماده نمائید
در صورتي که موضع تزريق بصورت مشهود کثیف است پوست را بشويید.
در صورتي که ويالهاي چند دوزي دارو استفاده میشود براي هر بار کشیدن دارو ازويال ،از سر سوزن استريل استفاده شود.
در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر استريل به نحو صحیح (داخل  )Safety boxدفع گرددد.
در صورت نیاز به پاك کردن سر ويال ا ز سوآب تمیز يکبار مصرف با توجه به زمان تماس مورد توصیه استفاده شود .
جهت ورود سر سوزن بداخل سیستم وريدي متصل به بیمارفقط از پورت تزريق استفاده شود .براي ورود سر سوزن بداخل
سیستم وريدي متصل به بیمار محل ورود سر سوزن بداخل سیستم با استفاده ازبتادين يا الکل  %32و يا کلر هگزيدين %1
تمیزگردد.
هیچ گاه بعد از کشیدن دارو از ويال مولتي دوز  ،سر سوزن را پس از جدا نمودن سرنگ در داخل آن رها ننمايید.
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از گلوله هاي پنبه آغشته به ماده ضد عفوني موجود در ظرف پنبه الکل اجتناب نمايید .جهت تزريق از گلوله
پنبه خشك که توسط الکل اسپري مي شود استفاده نمائید  .خشك شدن پوست قبل از تزريق الزامي است.
به جهت دريافت اطالعات کاملتر به خط مشي و روش( قديمي ) شماره  PDC33- 32کنترل عفونت مراجعه نمايید

تماس از هر يك از طرق زير:
 آسیب پرکوتانئوس (نیدل استیك  ،بريدگي با اجسام تیز و برنده) مخاطات (مانندچشم ودهان) پوست غیر سالماقدامات پیشگیري از مواجهه شغلي:
باتوجه به اينکه جراحات ناشي از فرورفتن سرسوزن و وسايل تیز وبرنده از مهم ترين مواردآلودگي کارکنان بهداشهتي درمهاني
با HIV/HCV/HBVمحسوب مي شود،رعايت نکات ذيل به منظور پیشگیري از جراحات و صدمات مزبور الزامي است:


جهت شکستن ويال هاي ترجیحا از انواعي استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد ودر صورت نیاز به اسهتفاده
از تیغ اره و جهت رعايت اصول ايمني در داخل يك محافظ مثل پد گرفته شوند.



پس از تزريق از گذاردن در پوش سرسوزن اکیدا خوداري نمايید مگر در شرايط خاص از جمله اخذ نمونه خهون جههت
 ABGياکشت خون



درموارد ضروري جهت گذاردن درپوش سرسوزن از وسیله مکانیکي جههت ثابهت نگهداشهتن
درپوش استفاده نمايید ويا از يك دست به روش ( Scoopمطابق شکل مقابل)جهت گهذاردن
درپوش سرسوزن استفاده کنید.



از شکستن ويا خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداري نمايید.



جهت حمل وسايل تیز و برنده از رسیور استفاده واز حمل وسايل مزبور در دست يا جیب يونیفورم خودداري نمايید.



از دست به دست نمودن وسايل تیز وبرنده(بیستوري ،سرسوزن و).....اجتناب نمايید.

احتیاطات عمومي در حین انجام هر گونه اقدام درماني که احتمال آلودگي با خون وساير ترشحات بدن وجود دارد به شرح ذيهل
مي باشد:


درصورتي که بريدگي ويازخمي دردست ها وجود دارد،بايستي از دستکش استفاده نمود وموضع بها پانسهمان ضهدآب
پوشانده شود.



جهت حفاظت کارکنان بهداشتي درماني در قبال آلودگي با خون ويا ترشحات بدن استفاده از پیش بند پالستیکي يکبار
مصرف ضروري است.



در صورتیکه احتمال پاشیده شهدن خهون ويها قطعهاتي از نسهوج ويها مايعهات آلهوده بهه چشهم و غشهاء مخهاطي
وجوددارد،استفاده از ماسك وعینك محافظ ضروري است.



درصورتیکه بیمار دچار خونريزي وسیع است ،استفاده از گان ضدآب ضروري است.



درصورتیکه کارکنان دچار اگزما ويا ز خم هاي باز مي باشند ،معاينه پزشك جهت مجوز شروع فعالیت در بخش ضروري
است.
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ب :کمك هاي اولیه فوري به کارکنان بال فاصله بعد از مواجهه شغلي
باتوجه به اينکه جراحات و اتفاقات عمده در حین انجام اقدامات و روش هاي درماني در موارد ذيل اتفاق مي افتد ،اقدامات کمك
هاي اولیه فوري بايستي انجام شود.


فرورفتن سرسوزن بدست کارکنان بهداشتي درماني



پاشیده شدن خون ويا ساير ترشحات آلوده بدن بیمار به :
بريدگي هاي باز
ملتحمه (چشم ها)
غشاء مخاطي (براي مثال داخل دهان)
گاز گرفتگي که منجر به پارگي اپیدرم شود.

ب 2-کمك هاي فوري:
 - 2شستشوي محل زخم با صابون و آب ولرم
 - 1خودداري از مالش موضعي چشمها
 - 3شستشوي چشمها و غشاي مخاطي با مقادير زياد آب در صورت آلودگي
ب -1 -گزارش فوري سانحه به سوپروايزر:


در صورت حضور سوپروايزر کنترل عفونت با ايشان تماس حاصل گردد)7279( .



در صورت عدم حضور سوپروايزر کنترل عفونت با سوپروايزر بالیني تماس حاصل گردد)1127/1232( .



سوپروايزر بالیني جهت اتخاذ تصمیم نهايي با سوپروايزر کنترل عفونت تماس میگیرد(.مرکز تلفن )

 - 2تکمیل دقیق فرم گزارش دهي مواجهه شغلي بالفاصله بعد از بروز سانحه( فرم در سهايت بیمارسهتان ،معاونهت درمهان
کنترل عفونت ،فرمها موجود است).
 - 1درج سانحه گزارش شده در واحد کنترل عفونت
 - 7ارائه فرم هاي تکمیل شده ارسالي به آزمايشگاه به دفتر کنترل عفونت
جهت اقدامات الزم در مواجهه هاي شغلي کارکنان براي عفونت هاي  HIV HBV، HCV،به روش اجرايي شماره PDC33-14
کنترل عفونت مراجعه نمايید.
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ترتیب پوشیدن وسايل محافظت شخصي :
.2

انجام بهداشت دست بر اساس خط مشي و
روش شماره

PPC33/2

 .1گان
 .7ماسك
 .9کاله ( درصورت نیاز)
 .5عینك يا محافظ چشم ياصورت
 .6دستکش استريل

ترتيب خروج وسايل محافظتي بعد از اتمام کار :

3

به لحا اهمیت مصرف دستکش در کارکنان درمان توضیحات زير الزم االجرا میباشد:
 دستکشدستکش يك نقش محافظتي دارد و از تماس دست با خون و ترشهحات جلهوگیري مهي نمايهد.پوشهیدن
دستکش احتمال تماس دست ها با میکرو ارگانیسم ها را کاهش مي دهد ولي جايگزين شستشهوي دسهت
ها نمي باشد .
پوشیدن دستکش توسط کارکنان ارئه دهنده خدمات بهداشتي درماني در حین مراقبت از بیماران با
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توجه به دو هدف ذيل صورت مي گیرد :
 - 2پیشگیري از انتقال میکروارگانیسم ها از دست کارکنان به بیماران و يا از يك بیمار به ديگري در حین ارائه مراقبت يا
خدمات .
- 1پیشگیري از انتقال بیماري از بیماران به کارکنان .
 توجه به نکات ذيل ضروريست :
 - 2ضرورت استفاده يا عدم استفاده از دستکش و انتخاب نوع مناسب آن ( دستکش تمیز يا استريل در موقعیت
هاي مختلف ارائه خدمات و يا مراقبت از بیماران منطبق با موازين احتیاطات استاندارد و مي باشد ).
 - 1در زماني که پیش بیني میشود در حین ارائه خدمات و يا مراقبت از بیماران  ،احتمال آلودگي دستها با خون و
ساير ترشحات و مواد بالقوه عفوني بیمار و يا غشاء مخاطي و پوست ناسالم آنان وجود دارد  ،دستکش پوشید ه
شود.
- 7از يك جفت دستکش فقط براي ارائه خدمات و يا مراقبت از يك بیمار استفاده گردد.
- 9در هنگامي که دستکش پوشیده شده است  ،در صورتي که در حین مراقبت از بیمارو بعد از اتمام يك اقدام
درماني در يك ناحیه آلوده بیمار ،نیاز است موضع تمیز همان بیمار و يا محیط لمس شود  ،دستکش در آورده
شود و يا تعويض گردد  .شديداً توصیه مي شود که از استفاده مجدد دستکشها اجتناب شود .

 مثالهايي از موارد استفاده از دستکش استريل :
 .2انجام هر گونه اقدامات جراحي و آسپتیك
 .1اقدامات راديولوژيکي تهاجمي .
 .7برقراري راه عروقي و انجام اقدامات مرتبط به راه هاي عروقي (ايجاد راه وريدي مرکزي در بیماران ).
 .9آماده نمودن محلول هاي تغذيه مکمل جهت انفوزيون .

 مثالهايي از موارد استفاده از دستکش تمیز :
 - 2تماس مستقیم با بیمار .
- -2 2احتمال قرار گرفتن در معر

خون  ،مايعات بدن  ،ترشحات و مواد دفعي بیمارو اشیاء و مواردي که

بصورت مشهود آلوده به مايعات دفعي بیمار مي باشد .
 -2- 1تماس با غشاء مخاطي و پوست آسیب ديده بیمار .
 -2- 7احتمال قرار گرفتن در معر

تماس ارگانیسم هاي شديداً عفوني و خطرناك .

 -2- 9موقعیت هاي اورژانس يا اپیدمي .
 -2- 5گذاردن و يا کشیدن آنژيوکت و. ...
 -2- 6گرفتن خون از بیمار .
 -2- 3قطع يا بستن راه وريدي .
 -1تماس غیر مستقیم با بیمار .
 -1-2تخلیه مواد برگشتي از معده بیمار.
 -1-1جابجايي يا تمیز کردن وسايل و تجهیزات .
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 -1-7جابجايي يا تخلیه پسماند ها .
- 1-9تمیز نمودن ترشحات مايعات بدن پاشیده شده روي اشیاء و يا در ضمن لکه گیري البسه



مثالهايي از مواردي که پوشیدن دستکش ضروري نمي باشد :

در اين موارد احتمال تماس مستقیم يا غیر مستقیم کارکنان بهداشتي در ماني با خون  ،مايعات بدن بیمار و يا محیط
آلوده وجود ندارد.
 - 2تماس مستقیم با بیمار.
-2-2گرفتن فشار خون  ،درجه حرارت و نبض بیمار .
-2-1تزريق زير پوستي يا عضالني به بیمار .
-2-7لباس پوشانیدن به بیمار .
-2-9انتقال بیمار .
 -2-5مراقبت از گوش و يا چشم بیماران در صورت فقدان ترشحات .
-2-6هر گونه مراقبت از راه وريدي در بیماران در صورت عدم نشت خون .
-1تماس غیر مستقیم با بیماران :
-1-2استفاده از گوشي تلفن مشترك بین بیماران و کادر بخش .
-1-1درج گزارش بیمار در پرونده بالیني و يا چارت باالي سر بیمار .
 -1-7دادن داروي خوراکي به بیماران .
-1-9جمع نمودن جمع نمودن سیني غذاي بیمار و يا قطع لوله تغذيه اي بیمار .
 -1-5تعويض ملحفه بیمار (در صورتي که بیمار ايزوله تماسي نباشد و يا ملحفه بیمار آلوده به
ترشحات و مواد دفعي بیمار نباشد ) .
 -1-6گذاردن ماسك تنفسي و يا کانوالي بیني بصورت غیر تهاجمي براي بیمار .
 -1-3جابجايي اثاثیه بیمار.
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ضدعفوني
سطح باال
استريل
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دفع
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Meliseptol foam
≥
Neodisher LM2

D6, D2

نکته:
 جهت آشنايي با لوازم بحراني ،نیمه بحراني  ،غیر بحراني به دستورالعمل شماره  WIC33-15و  WIC33-16کنترل عفونت
مراجعه نمايید.
 در زمان استفاده به توصیه هاي شرکت تولید کننده توجه شود.
 موارد رقیق شده درصورتي قابل استفاده مجدد است که عاري از آلودگي قابل رويت باشد.

 به دستورات کمیته کنترل عفونت در بکارگیري مواد جهت ضدعفوني ابزار نیز توجه شود.
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