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براساس درصد عفونت بیمارستانی بر حسب بخش
مواردگزارش شده در نظام مراقبت 



قابل توجه

انکار بروز عفونت بیمارستانی در هر بیمارستانی غیر قابل

.است

میانگین بروز عفونت در یک بیمارستان عمومی

%5کشورهای توسعه یافته صنعتی-

%25کشورهای در حال توسعه تا -

%10-15در ایران بر اساس مطالعات انجام شده -



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک بخش

:عدم رعایت احتیاطات استاندارد•

•precaution)(Standard مانند استفاده درست از

گان، دستکش، ماسک و

(Hand washing)عدم رعایت شستن دست•

و یا پذیرش پائین آن(Hand Hygiene)و بهداشت دست •



عدم رعایت ایزوالسیون بیماران عفونی•

بروز مقاومت میکروبی در بخش •

فضای نامناسب و فاصله کم تخت بیماران•

یوتیکی ناهماهنگی و بی برنامه بودن در رژیم پروفیالکسی آنتی ب•

خرابی دستگاههای تهویه هوا•

(Safety injection)عدم رعایت تزریقات ایمن•

شلوغی بخش و ورود مالقات کنندگان عفونی به بخش•

اعمال جراحی اورژانسی در مناطق آلوده بدن •

بروز بیماری های نوپدید  و ناشناخته •



ضعف آزمایشگاه در شناسائی عوامل عفونی•

عملیات ساختمانی وساخت و ساز در مجاورت بخش های بستری•

مشکالت تامین آب سالم، دفع فاضالب، تامین غذای پرسنل-•

حضور پرسنل مبتال به بیماری های عفونی در بخش •

مشکالت دفع زباله های عفونی بیمارستانی-•

استفاده نادرست از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده •

عوامل مربوط به بیمار از جمله ضعف ایمنی ، بیماریهای همراه •

، سوء تغذیه COPDدیابت ، آسم ، : مانند



استفاده طوالنی و نادرست از ونتیالتور•

استفاده طوالنی و نادرست از کاتتر وریدی و شریانی-•

استفاده طوالنی و نادرست از کاتتر ادراری-•

استفاده طوالنی و نادرست از لوله تراشه و ساکشن-•



عفونتهاي % 80با توجه به اینكه بیشتراز

م ادراري ، زخبیمارستاني را عفونتهاي 

مي تشكیلهاي جراحي ، تنفسي و خوني 

و بنابراین در ادامه بحث به تشریحدهد

توضیح این موارد می پردازیم



SUTI  (Symptomatic UTI (عفونت ادراری•

عفونت عالمت دار مجاری ادراری 

:a عفونت مرتبط با کاتتر

: b  عفونت غیر مرتبط با کاتتر

C :ر کمتر عفونت مرتبط یا غیر مرتبط با کاتتر در شیرخوا

از یک سال 



•a :عفونت مرتبط با کاتتر

ج نشده بیمار بیش از دو روز کاتتر داشته و یا بیشتر از یک روز خار

، است و یک مورد تب ، تندرنس سوپراپوبیک ، تکرر ، سوزش

فوریت ادراری و کشت ادرار مثبت 

: b  عفونت غیر مرتبط با کاتتر

رد بیمار کاتتر ندارد و یا بیش از دو روز خارج شده باشد و یک مو

ی و تب ، تندرنس سوپراپوبیک ، تکرر ، سوزش ، فوریت ادرار

کشت ادرار مثبت 



•C :ر از یک عفونت مرتبط یا غیر مرتبط با کاتتر در شیرخوار کمت

با یا بدون سوند ویک مورد تب ، هایپوترمی ، آپنه ، سال

شت برادیکاردی ، لتارژی ، استفراغ تندرنس سوپراپوبیک  و ک

ادرار مثبت 



ABUTI: عفونت ادراری •

•((ASymptomatic Bacteremic UTI

هیچ بیمار با یا بدون سوند: عفونت باکترمیک بدون عالمت ادراری 

..(  ...فقدان تب و تکرر و سوزش و فوریت ادراری )عالمتی ندارد 

.و کشت ادرار و کشت خون مثبت سازگار با کشت ادرار دارد 

USI ( Urinary system Infection): عفونت ادراری 

بسه بیمار دارای آ... ( کلیه ، مثانه )سایر عفونت های دستگاه ادراری 

ب ، یا کشت مثبت بافت یا مایعات از دستگاه ادراری و همچنین ت

.  درد و حداقل ترشح چرکی یا کشت خون مثبت می باشد 



:  عفونت محل جراحی •

: ـ عفونت سطحی برش جراحی 1•

ط روز  از عمل اتفاق بیفتد و عفونت فق30عفونت طی •

.پوست و زیر جلد را درگیر کرده باشد 

: ـ عفونت عمقی برش جراحی 2•

روز  از عمل اتفاق بیفتد و بافت 90یا 30عفونت طی •

د رگیر( فاسیا و الیه عضالنی )نرم عمق برش جراحی 

. باشد 



: ـ عفونت فضا یا ارگان خاص متعاقب عمل جراحی 3•

روز  از عمل اتفاق بیفتد و عفونت90یا 30عفونت طی •

(  نی غیر از پوست ، فاسیا و الیه عضال)هر قسمتی از بدن 

. را در گیر کرده باشد 



:  عفونت محل عمل جراحی عالئم

ـ باز شدن برش سطحی توسط جراح 1

ـ باز شدن خود به خودی عمق برش و یا توسط جراح 2

ـ تشخیص عفونت سطحی توسط جراح و یا وجود آبسه و شواهد عفونت عمق برش 3

جراحی در معاینه مستقیم یا تصویربرداری ، هیستوپاتولوژی

ـ ترشح چركي از محل برش سطحی یا عمقی یا درن موجود در ارگان و یا فضای خاص4

قرار داده شده 

ـ حساسیت محل 5

ـ قرمزي6

ـ تورم7

ـ درد8

درجه38ـ تب باالي 9



BSI: عفونت خوني یا سپسیس•

:A اولیه          منشا داخل جریان خون است مانند موارد وابسته به کتتر عروقیCA-

BSI ل که بیمار بیش از دو روز دارای کتتر عروقی باشد و یا حداکثر یک روز قب

رد شده... ( عفونت ادراری و , پنومونی )خارج شده باشد و درگیری سایر ارگان ها 

.  باشد و جهت وی عفونت جریان خون آزمایشگاهی تشخیص داده شود 

B  : (یوروسپسیس ، پنوموسپسیس )ثانویه         منشا ارگان دارد

: ـ عفونت جریان خون تائید شده آزمایشگاهی 1

: LCBI1   یکB/C مثبت و میکروب منشا غیر از خون نداشته باشد  .

( نباشد  UTIباکتریمی )

: LCBI2  بیمارBP  پایین و  تب و لرز و دوB/C مثبت  داشته است.

LCBI3 :  ، در شیرخوار کمتر از یک سال با تب ، هایپوترمی ، آپنه

.  مثبت B/Cبرادیکارد و دو  



ازیکیوداردایرودههایمیکروببامثبتB/Cبیمار•

:موارد

3هدرجهمچنینوداشتهقبلسالیکطیاستخوانمغزپیوندـ1•

لاسهایاوداردمیزبانعلیهداشتهگرافتگوارشیواکنش4یا

.استداشتهقبلهفتهیکیامثبتB/Cزماندرحجیم

نوتروپنیـ2•

ـ عفونت جریان خون تائید شده آزمایشگاهی به علت آسیب   2

(MBI-LCBI) : مخاطی 



 ( :پنومونی )عالئم عفونت تنفسي

افزایش ترشحات خلط

تنگي نفس

 صداهاي تنفسي برونكیال/ رال

سرفه

ویزینگ

هموپتزي



: عفونت های وابسته به ابزار •

ـ کتترهای عروقی 1

ـ کتترهای فولی 2

وضعیت وابسته به ونتیالتور

تورعوارض عفونت وابسته به ونتیالـ ونتیالتور                 3

کن پنومونی وابسته به ونتیالتور مم•



اهمیت رعایت بهداشت دستها

در کنترل عفونتهای بیمارستانی



Why ??



با رعایت اصول بهداشت دست در 

درصد از آمار عفونتهای 80بیمارستانها تا 

.بیمارستانی کاسته می شود



WHEN ??



 



چه موقع دستهایمان را با آب و صابون بشوئیم

درصورت رویت آلودگی واضح دستها -1

.قبل از غذا خوردن-2

.بعد از رفتن به دستشویی-3

قبل و بعد از تماس با پوست سالم بیمار-۴

یا ده قبل و بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن ، مخاطات ، پوست آسیب دی-۵

پانسمان زخم 

.بار الکل راب کردن یکبار شستشوی دست مفید است8تا 7پس از هر -۶



چه موقع دستهایمان را با محلول الکلی ضدعفونی کنیم

قبل و بعد از تماس با پوست سالم بیمار-1

ده یا         قبل و بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن ، مخاطات ، پوست آسیب دی-2

پانسمان زخم 

تمیز حین مراقبت از بیمار در صورت حرکت دست از قسمت آلوده بدن به قسمت-3

بعد از تماس با وسایل بالفاصله در مجاورت با تخت بیمار -4

قبل از کارگزاری سوند ادارای یا کاتتر وریدی محیطی -5

قبل و بعد از پوشیدن دستکش-۶



HOW ??



 



 



 



Isolation Precaution (IP)

ایزوالسیون

انتقالازبیمارستان،جلوگیریدربیمارانجداسازیازهدف

وانکنندگبیماران،عیادتسایربهبیمارانازهامیکروارگانیسم

وانگربیمارانجداسازیفرایندکهآنجاییاز.استدرمانیپرسنل

گردد،فقطبیمارانمراقبتازمانعاستممکنومیباشدبرزمان

جداسازیعدمدیگرطرفاز.پذیردصورتضروریمواقعدرباید

ورومیمرگبهمنجرتواندمیواگیربیماریهایبهمبتالبیماران

طوالنی،گیریهمهباعثگاهیوشوددیگراندربیماریایجاد

ایترعبا.گرددهاهزینهافزایشوبیمارستاندربستریمدتشدن

”و“استاندارداحتیاطات”قسمتدوبرمشتملجداسازیاصول

مشکالتبروزازتوانمی“بیماریانتقالراهاساسبراحتیاط

.نمودجلوگیریفوق



Standard Precaution

استانداردهایاحتیاط:

باتماسصورتدر.استضروریبیمارانتمامبرایآنهارعایت

یدهدآسیب،پوستبدندفعیموادوبدن،ترشحاتمایعاتخون،تمام

:استضروریزیرمواردها،رعایتمخاطو

دستشستن

وخونبا(دستکشبدونیادستکشبا)دستتماسازپس

ازپسبالفاصلهبایدهادستبشوئیدراهادستبدنمایعات

.ندشوشستهبیمارانباتماسبینفاصلهدرودستکشدرآوردن



دستکش

ادهاستفدستکشازآلودهلوازموبدنمایعاتوخونبهزدندستهنگامبه

زارادستکش،بیماردیدهآسیبپوستومخاطباتماسازبعدونمائید

سایرهبهامیکروارگانیسمانتقالازتابشوئیدراهادستوکنیدخارجدست

.شودجلوگیریمحیطیابیماران

صورتمحافظ،چشممحافظ،ماسک

جهت محافظت از مخاط چشم ، بینی و دهان در حین انجام بعضی از اعمالی 

ظ که احتمال پاشیده شدن خون و مایعات بدن وجود دارد باید از ماسک و محاف

.چشم استفاده کرد

گان

ازبعضیانجامحیندرلباسشدنآلودهازجلوگیریوپوستمحافظتجهت

زابایدداردوجودبدنمایعاتوخونشدنپاشیدهوترشحاحتمالکهاعمال

ودخدستهایونمودهخارجراآلودهکار،گاناتمامازپسوکرداستفادهگان

لوگیریجمحیطوبیمارانسایربههامیکروارگانیسمانتقالازتابشوئیدرا

.شود



بیمارازمراقبتولوازم

بدنمایعاتیاوخونباوشدهمصرفبیمارازمراقبتبرایکهلوازمی

وپوستبامواجههازکهشودآوریجمعنحویبهبایداستشدهآلوده

مارانبیسایربههامیکروارگانیسمانتقالولباسشدنآلودهوآنهابامخاط

بلقبایدمصرفبارچندلوازمخصوصدرهمچنین،شودجلوگیریمحیطو

لوسایموردودرگرددنظافتمناسبشکلبهدیگربیمارجهتازاستفاده

.گرددمعدوممناسبصورتبهبایدنیزمصرفیکبار

البسهوملحفه

دهاستفاهایملحفهنظافتجهتالزمهایفرآیندانجاموانتقال،آوریجمع

ازهککهباشدایگونهیهبایداندشدهآلودهبدنمایعاتوخونباکهشده

.شودجلوگیریلباسشدنآلودهوهاآنبامخاطوپوستمواجهه

سوزندفع

د،نشوواردآسیبیتابودمراقببایدشدهمصرفسوزنهایدفعهنگامدر

ندهید،قرارسوزنرویبر ًمجدداراشدهمصرفسوزنهایدرپوشهرگز

Safetyازآندفعجهتونشکنیدراآنویانکنیدخم boxنمائیداستفاده



Transmission-Based Precautions

گردندرعایتهاعفونتانتقالراهاساسبربایدکههاییاحتیاط

ندرمسدچارکهشوندگرفتهنظردربیمارانیبرایبایدهااحتیاطنوعاین

یایون،کلونیزاس(اختصاصی)خاصبیمارقطعی،تشخیصیامشکوکبالینی

نکتهاینذکر.اندشدهشناسیگیرهمهاصوللحاظازمهمارگانیسمباعفونت

ایهاحتیاطاصولرعایتبابایدهااحتیاطنوعاینرعایتکهاستضروری

وجودهاعفونتانتقالراهاساسبراحتیاطنوعسه.گرددتواماستاندارد

.دارد



Air borne precautions
هواییهایاحتیاط

هستهطریقازکههاییبیماریانتقالازجلوگیریبرایهواییاحتیاط

عاملحاویغباروگردذراتیامیکرون5ازکوچکتراندازهباقطرات

droplet))عفونی nucleiرودمیبکار.

:ازعبارتندداردضرورتآنهابرایهواییاحتیاطرعایتکههاییبیماری

حنجرهیاریهسل

سرخک

مرغانآبله(Varicella)-آبله(Smallpox)

(ایمنینقصبیماردریامنتشرنوع)زونای

شدیدحاد-تنسیسندرم(SARS)

ویروسیدهندهخونریزیهایتب(VHF)



بیماراستقرارمحل–الف

شدهکنترلمنفیهوایفشارکهنحویبهخصوصیاتاقدربیماراستقرار

درهواتعویضوتبادلبار6حداقلوباشدداشتهاطرافشمحیطبهنسبت

،ندبماباقیاتاقداخلدربیماروباشدبستهاتاقدرب،گیردانجامساعت

باردیگبیمارکهاتاقیدررابیمار،نیستدسترسدرخصوصیاتاقاگر

داردندیگریعفونتآنجزوبهشدهفعالعفونتدچارمیکروارگانیسمهمان

.نمائیدبستری

تنفسیمحافظت–ب

نآبهیامشکوکوداردشدهشناختهسلکهبیماریاتاقبهورودهنگامبه

رخکسیاوارسیالبهنسبتاگرونمائیداستفاده(N95)ماسکازباشدمی

.نشویدواردبیمارانایناتاقبههستیدپذیرآسیبوحساس

بیماروجابجاییانتقال–ج

دروکنیدمحدودضروریمواردازغیربهرابیمارجابجاییوحرکت

بهراقطراتانتشارخطربیماربهجراحیماسکپوشاندنبالزومصورت

.برسانیدحداقل



Droplet Precautions

ایقطرهاحتیاط

میادهاستفاحتیاطنوعاین،از(قطره)درشتآئروسلانتقالازجلوگیریبرای

فاصلهتاومانندنمیمعلقهوادرقطرات،اینبزرگاندازهدلیلبه.شود

زماندریاکردنسرفهیاصحبت،عطسهحینذراتاین.کنندنمیحرکتزیاد

.شوندمیایجادبرونکوسکوپییاساکشنماننداعمالیانجام

:مانندهاییعفونتبرای

بیماری پنوموکوک ، مننگوکوک، مهاجمBباکتری هموفیلوس آنفلوانزای نوع 

ویروس ، سیاه سرفه، مقاوم به چند دارو،مایکوپالسما پنومونیه

سرخچه ،اوریون،آنفلوانزا



بیماراستقرارمحل–الف

ونتعفدچاردیگربیماریکهاتاقیدریاخصوصیاتاقدربیماراستقرار

هیهتامکان،اگرندارددیگریعفونتواستمیکروارگانیسمهمانبافعال

ایرسوعفونیفردبینمتریکحدودحداقلبایدنداردوجودخصوصیاتاق

.باشدفاصلهکنندگانمالقاتوبیماران

تنفسیمحافظ–ب

وکنیدمیکاربیمارمترییکفاصلهدراگرجراحیماسکازاستفاده

آئروسلکنندهتولیدپروسیجرانجامهنگامدرN95ماسکازاستفاده

(اینتوباسیونوساکشن)

بیمارجابجاییوانتقال–ج

دروکنیدمحدودضروریمواردازغیربهرابیمارجابجاییوحرکت

بهراقطراتانتشارخطربیماربهجراحیماسکپوشاندنبالزومصورت

.برسانیدحداقل



Contact Precaution

تماسیاحتیاط

کهشناسیگیرهمهلحاظازمهمهایارگانیسمانتقالازجلوگیریبرای

یممستقتماسطریقازوبودهعفونتدچاریاکلونیزهبیمارانبهمربوط

وحسطیاوسائلواشیاباتماس)غیرمستقیمتماسیا(بیمارکردنلمس)

.ودشمیتوصیهتماسیاحتیاطرعایتیابندمیانتقال(بیمارمحیطآلوده

بیماراستقرارمحل–الف

ونتعفدچاردیگربیماریکهاتاقیدریاخصوصیاتاقدربیماراستقرار

.ندارددیگریعفونتواستمیکروارگانیسمهمانبافعال

دستشستنودستکش–ب

هاکشدستاتاقترکاز،قبلبپوشیددستکشبیماراتاقبهورودهنگامبه

.بشوئیدراخودهایدستوآوردهدررا



:داردضرورتتماسیاحتیاطرعایتزیرموارددر

چندبهمقاومباکتریباکلونیزهیاعفونتدچاربیماران

بهمقاوماورئوسوانکومایسین،اسافیلوکوکبهمقاومانتروکوک)دارو

عاملابوانکومایسین،انتریتبهحساسیتکاهشبایاسیلینمتی

(دیفیسیلکلستریدیوم

وشیگال،روتاویروس)دهانی-مدفوعیراهازمنتقلههایعفونت

فادهاستپوشکازیاداشتهاختیاریبیکهبیمارانیدر(Aهپاتیت

.کنندمی

هستندعفونیمنشادارایاحتماالکهحاداسهالیهایبیماری.



ایمنتزریقات
،Bهپاتیتبهابتالمیلیون8–16حدودموجبایمنغیرتزریقاتسالهر
ميجهاندرHIVموردهزار80-160وCهپاتیتبهابتالمیلیون5-2

.گردد

یقاتتزرحاصلنیزقارچيهايعفونتوهاآبسهنظیرباكتلايرهايعفونت

.باشدميایمنغیر

:گرددمیتامینذیلبنیاديمحورچهاربرتكیهباتزریقاتایمني

اتجراحازپیشگیريجهتدرمانيبهداشتيكاركنانپرخطررفتاركاهش

برندهوتیزوسایلازناشي

برندهوتیزوسایلباكارحیندركاركنانایمنيسطحافزایش

وآلودههايزبالهبهداشتيومناسبدفعوانتقالنگهداري،آوري،جمع

پرخطر

داروزتجویوتقاضامقولهبهنسبتپزشكانوجامعهافرادنگرشتغییر

تزریقيروشبه



درمانيبهداشتيكاركنانپرخطررفتاركاهش

ازيگیرپیشمنظوربهپزشکیحرفهشاغلینمهارتوآگاهيسطحارتقاء

یضرورامریبرندهوتیزوسائلسایروسرسوزنازناشیجراحاتبروز

.است

یدرمانبرندهوتیزوسائلباکارحیندركاركنانایمنيسطحافزایش

safetyازاستفاده(الف box

آببهذنفوقابلغیرگان-دستكشنظیرحفاظتيوسایلبودندسترسدر(ب

چشممحافظعینكوماسكپالستیكيبندپیش–ترشحاتو



رندهبوتیزهايزبالهبهداشتيومناسبودفعآوری،نگهداري،انتقالجمع

safetyدراستفادهازپسبرندهوتیزوسایلبالفاصله(الف boxجمع

.شودآوري

حجمازوپارگيبهمقاومنفوذ،غیرقابلمستحكم،آوريجمعظروف(ب

.باشدبرخوردارمناسبابعادوکافی

گوناگونابعادباوآوريجمعوسایلكافيتعدادبودندسترسدر(ج

ظروفرويهشداردهندهبرچسبازاستفاده(د

خطرسازیبیجهتپسماندموقتجایگاهبهانتقالو¾حداكثرظروفپرشدن(ه

اجتماعينگرشورفتارتغییر

یتزریقی،ایمنروشبهداروتجویزتعدیلمنظوربهضروریست:آموزش

.گیردقرارپزشکانجامعهمداومآموزشبرنامهدرتزریقات

خصوصدرجامعهاگاهيسطحارتقاءبیمارانتقاضایکاهشمنظوربه

برنامهدرتزریقی،بایستیروشبهدارومصرفازناشیبالقوهخطرات

.گیردقراردانشگاهآموزشیهايریزي



موردبیتقاضایخصوصدردرمانیبهداشتیپرسنلتمامیآموزش

.گیردانجامتزریقاتاحتماليعوارضوتزریقيداروی

ایمنغیرتزریقات

:شاملایمنغیرتزریقات

تزریقغلطروش

تزریقنامناسبمحل

ناصحیحداروي

غلطحالل

داروغلطدوز

شدهاستفادهسوزنسروسرنگبهجامعهافراددسترسي



ئهارابرایهاییآموزشوتجهیزاتووسائلتامینوتهیهیعنیایمنتزریقات

ودهندهگیرنده،خدمتخدمتفردکهصورتیبهجامعهافرادبهتزریقخدمت

.نبیندآسیبتزریقاثربرجامعه

تزریقایمنکنندهتامینعوامل:
بهنیازصورتدروهاسرنگگذاریدرپوشعدموتزریقاتدرمصرفیکبارسرنگازاستفاده

SCOPEیادستییکروشازاستفادهگذاریدرپوش

ازاستفادهSafety Boxآنهاجداسازیبدونمصرفیسوزنسروسرنگآوریجمعبرای

آوریجمعSafety Boxآنهانهاییدفعوکردنخطربیوپرشدههای

خدمتگیرندگانودهندهارائهبهالزمهایآگاهیارائهوآموزش

ایمنتزریقاتموازین

Clean)تمیزمحل-الف Work Plan)

دستشستشوي-ب

استریلسرنگوسوزنسر-ج

تزریقمحلكردنتمیز-د

تیزنوكاجسامصحیحآوريجمع-ز



:روش های مدیریت اجرایی پسماندهای بیمارستانی 

ز ـ پسماندهای تیز و برنده در سفتی باکس جمع گردد و پس ا1•

به جایگاه ذخیره پسماند جهت بی خطر سازی انتقال4/3پرشدن 

.یابد 

زی ـ سوزن وسرنگ با هم در سفتی باکس انداخته شوند و از جداسا2

.آن اجتناب گردد 

ت و ـ سوزن ست سرم جدا شده و در سفتی باکس انداخته و مابقی س3

.باتل سرم به عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته می شود 

ـ باتل های سرم در صورتی که حاوی داروهای سایتوتوکسیک و4

ی خطرناک باشند به عنوان پسماند شیمیایی و دارویی محسوب م

.شوند 



بهکهنمکیوقندیهایسرمحاویهایباتلمحتوایـ5•

آنهامصرفتاریخیاواندنشدهاستفادهکاملصورت

رقیقآبزیادیمقادیرباتوانمیرااستشدهمنقضی

پسماندهایدر،سرمباتلوتخلیهفاضالبدرونموده

.گیرندقرارعفونی

عادیبستریهایاتاقدرزردسطلوکیسهدادنقرارـ6•

اهمکاناینعفونیپسماندهای.استممنوعنظرتحتو

طتوسترالیباکهزردزبالهکیسهبازردسطلداخلدر

قرارشوندمیآوردهاتاقبهدرمانیخدماتدهندهارائه

.شوندمیداده



ـ پسماند اتاق های عمل ، اتاق های ایزوله و بخش دیالیز و بخش7•

ا اورژانس و آزمایشگاه عفونی محسوب می گردند و در این بخشه

می توان کیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظروف برای 

.پسماندهای عادی خودداری گردد 

ای ـ در خصوص وضعیت پسماندهای ایستگاه پرستاری بخش ه8•

های دیالیز و اورژانس و قسمت اداری آزمایشگاه مانند سایر ایسگاه

ر پرستاری ، در صورتی که قرار دادن کیسه های پسماند عادی د

ای تولید این مکان ها باعث اختالل در فرایند تفکیک نشود ، پسمانده

شده در این قسمت ها عادی و سایر پسماند بخش های فوق مطابق

.پسماند پزشکی ویژه مدیریت می شوند 



نظرتحـــتوبســـتریهایاتاقدرباکسسفتینصبـ9•

برندهوتیزپسماندهای.استممنوع(اورژانسمانند)

ارائهتوسطترالیباکهباکسسفتیداخلدرهامکاناین

میدادهقرارشوندمیآوردهاتاقبهدرمانیخدماتدهنده

اتاق،ایزولهاتاقوویژههایبخشدرولیشوند

هایبخشجزبه)عملاتاقوآزمایشگاهخونگیری

توانمیبیمارهریونیتدر(PICUوCCUدیالیز،

کسفیوثابتصورتبهمناسبمحلدرراباکسسفتی

.دادقراراستفادهموردشده



هایبیمارستانتشخیصیـدرمانیهایبخشدرـ10•

هاتانبیمارسسایرسوختگیهایبخشوسوختگیسوانح

.باشندمیعفونیپسماندهاکلیه



:اقدامات پس از مواجهه شغلی 

15حداقلمدتبهوصابونآببابالفاصلهمواجههمحلیازخمـ1•

ازوشدهانجامزخمپانسمانلزومصورتدروشودشستهثانیه

تحریکسببچونشودخودداریوایتکسمانندشیمیاییمواد

.گرددمیپوستی

نرمالسرمیاتمیزآبزیادمقادیربامخاطیوغشاءهاچشمـ2•

چشمبرایودقیقه2مدتبهحداقلدهانبرای)شودشستهسالین

(دقیقه3مدتبهها

موضعیمالشازومواجههمحلفشردنودستکاریهرگونهازـ3•

.کنندخودداریچشم



عفونتکنترلسوپروایزربهبالفاصلهراشغلیمواجهه،پرسنلـ4•

شبورعصهایشیفتدربالینیسوپروایزربهوصبحشیفتدر

.دهنداطالع

دیدهمواجههپرسنلوبیمارازسیسی5میزانبهخوننمونهـ5•

هدادتحویلویرالآزمایشاتانجامجهتآزمایشگاهبهوشدهتهیه

.شود

،باشدمحرزHIVعفونتباتماسمنبعآلودگیکهصورتیدرـ6•

اولساعتیکطیدرایدزضدباداروهایداروییپروفیالکسی

24مدتظرفحداکثروشودمیشروعدیدهمواجههفردبرای

تماسزماندرHIVسرولوژیوشدهانجامعفونیمشاهدهساعت

دریافتهمواجههفردبرایازتماسبعدماه6وماه3وهفته6،

.شودمیخواست



Cهپاتیتبهالتمببیمارباپرسنلمواجههصورتدرـ7•

فردوشودنمیتوصیهایمونوگلوبولینازاستفادهمثبت

هایتستوCهپاتیتسرولوژیآزمایشاتدیدهمواجهه

SGOT،SGPT،ALKPHصورتبهراBeaseline

نیزعفونیمشاورهوانجامبعدماه6وماه3سپسو

.گیردمیصورت



Bجدول اقدامات پیشگیری بعد ازتماس در هپاتیت •

فرد واکسینه فرد غیر واکسینه منبع انتقال شغلیراه

AbHBSچک
.ـ تیتر کافی نیاز به درمان ندارد 1

و یک ـ تیتر ناکافی یک دوز ایمونوگلوبولین2

(واکسن یادآور ) دوز بوستر

ـ تزریق ایمونوگلوبولین1

تزریق واکسن هپاتیتـ2
HBS,Ag+ تماس پوستی 

مخاطی

(شامل نیدل استیک ) 

نیاز به اقدامی ندارد  نیاز به اقدامی ندارد  HBS,Ag- تماس پوستی 

مخاطی

(شامل نیدل استیک ) 

AbHBSچک
.ـ تیتر کافی نیاز به درمان ندارد 1

واکسنو ـ تیتر ناکافی یک دوز ایمونوگلوبولین2

ـ تزریق ایمونوگلوبولین1

تزریق واکسن هپاتیتـ2

پرخطرنامشخص

(بدون دسترسی به منبع ) 

تماس پوستی 

مخاطی

(شامل نیدل استیک ) 

AbHBSچک
.ـ تیتر کافی نیاز به درمان ندارد 1

در صورت HBS,Agـ تیتر ناکافی و چک 2

منفی تزریق واکسن 

در صورت HBS,Agچک 

منفی تزریق واکسن 

کم خطرنامشخص

(بدون دسترسی به منبع ) 

تماس پوستی 

مخاطی

(شامل نیدل استیک ) 



:جدول اقدامات پیشگیری بعد ازتماس در مننژیت 

درمان گروه هدف نوع

ساعت 12میلی گرم هر 600ـ ریفامپین1

روز 2برای 

میلی گرم عضالنی تک 250ـ سفتریاکسون 2

دوز 

میلی گرم تک دوز500ـ سیپروفلوکساسین 3

و درمان که با ترشحات بیمار ـ مراقبین بهداشت1

تماس داشته اند 

ـ افراد خانواده که تماس نزدیک داشته اند 2

مننژیت 

مننگوکوکی

4ساعت برای 24میلی گرم هر 600ریفامپین

روز 

و درمان که با ترشحات بیمار ـ مراقبین بهداشت1

تماس داشته اند 

ـ افراد خانواده که تماس نزدیک داشته اند به شرط2

سال در منزل 4وجود کودک زیر 

مننژیت

هموفیلوس

آنفوالنزا

نیاز به اقدام خاصی ندارند تمام افراد مننژیت 

پنوموکوکی



:HIVجدول اقدامات پیشگیری بعد ازتماس در 

مراقبت درمان  انتقالراه تماسنوع

HIVکنترل آزمایش 

6ماه ـ 3هفته ـ 6فواصل 

در موارد تماس ) ماه 

مشخص با افراد آلوده به 

HIV وHCV بهتر است

(ماه هم چک شود 12در 

ـ شستشوی محل با آب و صابون و 1

محلول های ویروس کش 

ـ سطوح مخاطی و چشم شستشو با 2

آب فراوان

12ـ شروع درمان دارویی یک تا 3

ا تا دو ساعت اول تساعت ترجیحا یک

مشخص شدن جواب تست بیمار 

Needle Stick شغلی

دنتماس با ترشحات ب



و ترشحاتی چون استفراغ ـ ادرار مدفوع ـ عرق بدن ـ بزاق ـ خلط•

ه منجر به انتقال نمی شوند مگر اینک+HIVترشحات بینی بیماران 

.آغشته به خون باشند 

درمان دو دارویی و در تماس های Low Riskدر تماس های •

Hig Risk درمان سه دارویی می باشد.

:داروهای مورد استفاده •

zidoـ زید وودین1• wodin)  )

lami )ـ المی وودین 2• wodin )

Teno )ـ تنو فوویر 3• fovir )



م رخدادها را نمي توان مهار کرد اما مي تواني
.نيمواکنش هايمان را نسبت به آن انتخاب ک

.خداوند هيج انساني را بدون استعداد و توانايي خاص خلق نکرده



ما با تشکر از توجه ش

پايان

www.dehkade-ma.com


