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 مقدمه
 ، شوید شناآمرکز عفونت لکنتر يها لعملراستود با که ستا شایسته ،  میاگر رهمکا

 در را ما شیزموآ بسته ینا در دموجو تنکا بستن رکا به و يگیر دیا با که ستا میدا
 مطالب نجاییکها از ستا کرذ قابل. نمایید ريیا نجویادبهترمد چه هر سانیر خدمت
 ددمیگر جدید یشایرو کتابچه ریکبا لسا هر ، پیشرفت میباشد لحا در سرعت با علمی

 به را بالینی رانیزواسوپر از یکنفر سمار  ستانیربیما عفونت لکنتر ظلحا به مرکز ینا
 ئمدا ربطو عفونی يیهاربیما متخصص یکنفر و شتابهد و عفونت لکنتر ریزواسوپر انعنو

 جهت به .ستا هشد گرفته نظر در عفونت لکنتر پزشک انعنو به و ورهمشاانعنو به
 بر امهرکد که هشد گرفته نظر در نیز عفونت لکنتر زشموآ بطینرا رموا برخی منجاا
 عایتر مرکزبر یندرا دار هعهد را عمومی رموا برخی و صخا ظایفو بخش عنو سساا

 توسطو.ددگر مى اوانفر تاکید) موقعیت5( مانیدر رموا کلیه منجاا در مرا ینا صحیح
 مى رتنظا مستمر و ىجد رتصو به  مربوطه مسئولین یگرد رانسرپرستا و ینریزواسوپر

 .ددگر

 تعریف عفونت بیمارستانی

عفونتھای وابسته به ابزار
) Device-associated infections (DAIs

CLA-BSI
Central Line associated Bloodstream Infection

CA-UTI
Catheter associated Urinary Tract Infection

VAP
Ventilator Associated Pneumonia 
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یا طی دوره اي ) ساعت بعد 72یا  48(عفونتی که پس از پذیرش بیمار در بیمارستان 

هاي زخم جراحی، پس از  عفونت%50تا  25(پس از ترخیص بیمار ) روز 30تا 10(مشخص 
رخ دهد و در زمان پذیرش بیمار وجود نداشته و در دوره ) گردند ترخیص بیمار ظاهر می

در صورتی که بدنبال اعمال جراحی، در بدن . ته باشدنهفتگی خود نیز نباید قرار داش
 ،)Implant(بیماران جسم خارجی کار گذاشته شود 

هاي  تواند تا یکسال پس از اینگونه اعمال، به وقوع بپیوندد عفونت عفونت بیمارستانی می
 .توانند عالوه بر بیماران، کارکنان و عیادت کنندگان را نیز مبتال سازند بیمارستانی می

 طبق تعریف نظام کشوري مراقبت عفونت هاي بیمارستانی در ایران
 :چهار نوع از عفونت هاي بیمارستانی بایستی گزارش داده شود که شامل  

 عفونت ادراري 

 عفونت محل جراحی 

 پنومونی 

  عفونت خونی 
 (CDC) رعایت بر مبنی دستورالعملی 1987 سال از عفونت کنترل اصول رعایت از هدف

 کنترل جهت بیماریها کنترل مرکز بیمارستانی عفونتهاي انتقال از پیشگیري جهت به
 حداقل (Universal standard precautions) صادر کشورها تمامی براي عفونت

 :شامل موارد این .نمود استاندارد احتیاطات نام به ها
 بهداشت دست-1
 و عینک ،ماسک،کاله، گان دستکش، : مثل ( شخصی هاي کننده محافظت از استفاده-2

 ) چکمه
 بیمار، محیط و لوازم بهداشت و عفونی ضد ایمن، تزریقات روشهاي-3
 .است گردیده هامطرح ایزوالسیون درانواع آن تر تخصصی شکل به ،و تنفسی بهداشت-4
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 دست شت بهدا
 

 
 

 کنترل راه مهمترین ، دستها اصولی شستشوي ،CDC ، دستها اصولی نمودن بهداشتی
 اخیر گزارشات طبق . است عفونت

 دست بهداشت خالصه طور به . است بیمارستانی عفونت کنترل راههاي مهمترین از یکی
 از عبارتند که میشود انجام رویداد 4 از پیشگیري منظور به
 عفونت- 3 بیماران در وبیرونی درونی منشاء با عفونتها- 2 بیماران در کلونیزاسیون- 1

 درکارکنان
 )بهداشتی مراقبتهاي( مراقبتی محیط و پرسنل کلونیزاسیون- 4

 :از عبارتست دستها شستن در کلی اصول
 دستها ستنش-1
  بیمار با تماس بار هر از بعد و قبل 

  پروسیجر ھر انجام از بعد و قبل

  بیمار اطراف محیط با تماس از بعد
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   دستها شستشوي مراحل کلیه رعایت.2
 
 

1       2          3     
 

4              5    6       
 
 الکلی پایه با کننده ضدعفونی هاي محلول از استفاده.3
 مصنوعی ناخنهاي از استفاده عدم و ها ناخن نمودن کوتاه .4
 ویژه بخشهاي در خصوصا جواهرت و زیوراالت از استفاده عدم.5
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 و لکلیا پایه با ستد مالش يها لمحلو از نماز هم رتصو به ستد شتابهد عایتر ايبر

 .نکنید دهستفاا نصابو
 : نصابو و آب با ستد شستن صحیح روش –لفا

 ستا ثانیه 60 تا 40 یندآفر کل نماز ت مد
 .نمائید دهستفاا کشی لوله و روان ،تمیز آب از همیشه نمکاا رتصو  در-1
 نصابو با را ها ستد حسطو کلیه سپس و کنید بمرطو آب با را ها ستد  ابتدا -2

 .بپوشاند
 .بمالید بهم را نستاد کف چرخشی تحرکا از دهستفاا با -3
 دنکر وفر با و( بالعکس و) شتهاگذ چپ ستد پشت روي بر را سترا ستد  کف -4
 ).بمالید هم به را ها آن هم خلدا به ننگشتاا

 هم به را ها آن هم خلدا به ننگشتاا دنکر وفر با و اردهگذ هم مقابل را ها ستد  کف -5
 .بمالید

 یگرد ستد کف لقبا در را ننگشتاا پشت ،ستا قفل هم خلدا به ننگشتاا که الی ح ر-6
 .را بهم مالیدها آن و اردهگذ
 تحرکا با و گرفته محکم مقابل ستد کف نمیا در در را )بالعکس و (چپ شست-7

 .بمالیدهم به چرخشی
 تحرکا باو شتهاگذ یگرد ستد کف در را دخو نستاد از یک هر هشد قفل انگشتان-8

 .ه جلو و عقب بمالیدب رو چرخشی
 نمائید بکشیآ کامالً را ها ستد -9

 نمائید کامالًخشک را ستهاد فمصر ریکبا يکاغذ یا اي چهرپا حوله با-10
 می شگستر را ها گانیسموارمیکر یا دهلوآ سهولت به خیس ستد که ینا به توجه با

 .ستا ستد شتابهد یندآفر الینفک ءجز ها ستد مناسب دنکر خشک،هدد
 یکدیگر به مالش با ها ستد عفونی ضد -ب
 ستا ثانیه 30 تا 20 یندآفر کل نماز ت مد
 از بعد کثراحد ،نمایید می دهستفاا لکلیا پایه با عفونی ضد يها لمحلو از که تیرصو در
 .بشویید نصابو و آب با را ها ستد ،  عفونی ضد يها لمحلو رازمکر دستفاا ربا 8-7
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 دهستفاا با تهاجمی يسیجرهاوپر  و حیاجر لعماا منجاا جهت ستد دننمو دهماآ حل امر
 :لکلیا نبنیا با عفونی ضد يها لمحلو از
 و پشت و  ننگشتاا بین ، ننگشتاا ازیک هر فطر هر ، قیقهد 5-2 تبمد نماز گرفتن  با*

 .کنید ابسکرا را ستد هر روي
 ابسکرا ستد دو هر در قیقهد 1 تبمد نجآرتا مچ ناحیه از راساعد خلف و امقد یه رو*

 نمایید
 ناحیه ، یافت ستما سبر جز به يچیز هر با شما ستد مانیز هر در که تیرصو در*
 نمائید ابسکراطوالنیتر قیقهد 1 تبمد را هشددهلوآ
 باشد يحد به لمحلو ارمقد لکلیا پایه با  ستد مالش يها لمحلو از دهستفاا مهنگا در*

  ها نجآر ناحیه تا ساعد و ستهاد حیاجر لعماا ايبر ستد زيسا دهماآ تمد کل در که
 )باشد می cc 16 از کمتر ارمقد ینا تجربی تمطالعا سساا بر( بمانند باقی بمرطو کامالً

 ستکشد نپوشید از قبل و لکلیا پایه با  ستد مالش يها لمحلو از دهستفاا از بعد*
 شوند خشک کامالً نجآر ناحیه تا ساعدها و  ها ستد هیدد زهجاا  ،ستریلا
  يپیشگیر تمااقدا
  با ضدعفونی یا  نصابو و آب با ستد يشستشو جایگزین  ستکشد جهو هیچ به. 1

 . دشو نمی هند راب يها لمحلو
 از دهستفاا ورتضر. باشد می ها ژنپاتو لنتقاا عامل ستکشد نامناسب دهستفاا. 2
 مختلف يها موقعیت در(  ستریلا یا تمیز ستکشد)  آن مناسب عنو بنتخاا و ستکشد

 رتصو گربه،اباشد می لنتقاا روش و اردستاندت احتیاطاا ینازمو با منطبق تخدما ئهارا
 هیدد سیبآ پوست یا مخاطی ءغشا ، عفونی هبالقو ادمو سایر یا نخو با ستما منطقی

 نستاربیما هر ستا میالزا الذ. ستا وريضر ستکشد نپوشید د،شو می بینی پیش
 يها موقعیت با متناسب ستکشد از دهستفاا اردمو با طتباار در فشفا مشی خط داراي

   باشد رانبیما به تخدما ئهارا مختلف
. 4 کنید دهستفاا ربیما یک از قبتامر یا تخدما ئهارا ايبر فقط ستکشد جفت یک  از. 3

 ناحیه یک در مانیدر امقدا یک متماا از بعد روبیما از قبتامر حین در که تیرصو  در
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 یا تمخاطا ه،یدد سیبآ پوست بر مشتمل)  ربیما نیگرهماد موضع یا ستا زنیا دهلوآ
  کنید ضعو یا درآورده را ستکشد،دشو لمس محیط یا( پزشکی اربزا

 رتصو در. نمائید بجتناا ها ستکشد دمجد دهستفاا از که دشو می توصیه اًشدید. 5
 ییزدا وبمیکر و سالمت از  یابیزبا يشهارو يهااردستاندي اگیرربکا با  ورت،ضر

  نمائید کسب نطمیناا ها ستکشد
 و مچی ساعت، نگشتر،احیاجر لعماا جهت ستد دننمو دهماآ ايبر  امقدازا قبل . 6
 .یدوربیا در را ستبندد
 .ستا عممنو مصنوعی ناخن اردنگذو كال زدن-7

 ستریلا ستکشد از دهستفاا اردمو از هایی لمثا
 حیاجر تمااقدا گونه هر منجاا .1
 .لیناواژ نیمازا  .2
  تهاجمی یکیژیولوراد تمااقدا  .3
 يیدور راه دیجاا) قیوعر يها راه به مرتبط تمااقدا منجاا و قیوعر راه اريقر بر .4

  رانبیمادر يمرکز
 نیوزنفوا جهت مکمل تغذیه يها لمحلو دننمو دهماآ .5
  یقرتز جهت مانیدر شیمی يهادارو دننمو دهماآ .6

   تمیز ستکشد از دهستفاا اردمو از هایی لمثا 
 ربیما با مستقیم ستما

 روبیما فعید ادمو و تترشحا ، نبد تمایعا ، نخو ضمعر در گرفتن ارقر لحتماا .1
 می ربیما تترشحا و فعید تمایعا به دهلوآ دمشهو رتصو به که ارديموءشیاا

 باشد
 ربیما هیدد سیبآ پوست و مخاطی ءغشا با ستما .2
 كخطرنا و عفونی اًشدید يها گانیسمار ستما ضمعر در گرفتن ارقر لحتما ا .3
   پیدمیا یا نساورژا يها موقعیت .4
   نژیوکتآ نکشید یا و اردنگذ .5
   ربیما از نخو گرفتن .6
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  ربیما با مستقیم غیر ستما

  ربیما همعد از برگشتی ادمو تخلیه-1
  اتتجهیز و سایلو دنکر تمیز یا جابجایی-2
  ها پسماند تخلیه یا جابجایی-3

 باشد نمی وريضر ستکشد نپوشید که ارديمو از هایی لمثا
 مانی در شتیابهد نکنارکا مستقیم غیر یا مستقیم ستما لحتماا اردمو ینا در
 . اردند دجوو دهلوآ یامحیط و ربیما نبد تمایعا ن،خو با
 .ربیما با مستقیم ستما .1
 ربیما نبض و ارتحر جهدر ، نخو رفشا گرفتن .2
 ربیما به عضالنی یا پوستی یرز یقرتز .3
 ربیما به نپوشانید سلبا .4
 ربیما لنتقاا .5
  ربیما ايبر تهاجمی غیر رتصو به بینی يکانوال یا و تنفسی ماسک اردنگذ .6

(VAP) مکانیکی ونتیالتورهاي با مرتبط پنومونی از پیشگیري 

     
 

 می VAP تنفسی عفونتهاي دچار مکانیکی ونتیالسیون تحت بیماران درصد 20 تا 10
  .شوند

 بخش تخت اشغال ، بیمارستان در بیمار اقامت مدت شدن طوالنی تر امر سبب همین و
 .میگردد بیمار خانواده و بهداشتی سیستم به مالی بار ویژه،افزایش
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 : عفونت تنفسی با عالیم
            تنگی نفس، -3   ظهور یا تشدید سرفه،-2      ترشحات تنفسی افزایش-1
                            تاکی پنه-6        افزایش نیاز به ساکشن،-5          تاکی کاردي،-4
 تب-7

 :از تتسرعبا VAP  از ريپیشگی در کلی ولصا
 راىب خطر لعام نلیاو. تسا نستاربیما در دنش رىبست از ناشی شایع تنوعف نمیدو نیوموپن
 تسا مکانیکی ستنف نیوموپن وعن نیا ھب رانبیما ءبتالا

 نمچنیھ و نستاربیما در ربیما تقاما نماز دتم(VAP)ورنتیالتو از دهستفاا ھب وطبرم پنومونى
رضروري یز تنکا ھب ھجوت VAP از رىپیشگی راىب. دھد می شیزافا را اھنآ رمی و رگم زانمی

 .است
 :مراقبت از دهان 

 ھشاتر خلدا ھب تترشحا هسپیرآ و حلق و ناھد هحفر در اھ گانیسموارمیکر نسیواکلونیز
 شامل نهاد شتابهد ھب ھتوج ر،نتیالتوو تحت رانبیما در. ستا VAPعلل از ھیر و

 لمحلو یک ھب ھغشتآ اپسو یک با ناھد هحفر دنکر تمیز ،نهااندد زدن اكمسو
 .ستا ورىضر نھاد ساکشن سپس وھانشویھد صمخصو هکنند ضدعفونی

 :نھاد از قبتامر هنحو
 را قبتامر منجاا هنحو ،ستراشیاھوربیما گرا بپوشید ستکشد ،بشویید را ستهاد 

 تمیز و دهکر رجخا وي نهاازد را آن دارد، Airway ربیما گرا ھیدد توضیح وي ايبر
 .کنید

 بلتهاوا بد يبو ،خمز ي،قرمز ي،خونریز نظر از ھنروزا رانهااندد و نهاد طمخا ،لبها 
 کنید لکنتر

 و لثه نهااندد ،کوچک و منر اكمسو از دهستفاا با ارد،ند دجوو پزشکی گرممنوعیتا 
 .)  کنید ارتکر روز در ربا دو را رکا ینا(  بزنید اكمسو را ربیما نباز
 ساکشن و ابسو یا سرنگ و لکلا فاقد ھنشوی هاد لمحلو از نهاد يشستشو راىب 

 .کنید بمرطو را ربیما نهاد ساعت  4تا  2هر. کنید دهستفاا
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 ژماسا میآرا به را ربیما نهاد طمخا ه،کنند منر ژل با و هپوشید ستکشد ستد با 

 .هیدد
 را ستکشد رکا متماا از پس بمالید لینواز ربیما ىلبها به ه،پوشید ستکشد ستد با 

 .بشویید را دخو ستد دهکر رجخا

 : ربیما )position( يگیرارقر ضعیتو
 و نسیواسپیرآ لحتماا ،سوپاین ضعیتو در مکانیکی تهویه تحت رانبیما يگیرارقر
 در و یهر در بهاومیکر نسیواکلونیز لحتماا یطاشر ینا در. دھد می یشافزا را فالکسر

 .دشو میصیهتو الذ.دشو می بیشتر VAP نتیجه
  در مخصوصا ،یدارنگهد باال ھجدر 45 تا 30 را ربیما تخت سر ارد،ند دجوو پزشکی منع گرا

 ... و یهنشوھاد ،یهتغذ منگاھ
 ھگونھر و ساکشن منگاھ صحیح نحو ھا بھ ستد يشستشو: ستد شتابهدا عایتر
 . دھد می شھکا را VAPو عفونت لنتقاا یسکر ربیما تنفسی تتصاالا ريستکاد

 :تنفسی اتیزھتج صحیح نظافت
 ھتیغ ،مبوبگآ ،ساکشن سوند ر،نبوالیز( تنفسی سیستم ھب طمربو اتیزھتج گیدلوآ 

 در. ستا رنتیالتوو از دهستفاا ھب طمربو پنومونی  دیجاا علل زا) ... و پنگوسکورال
 در سلویرآ رتصو ھب و دهکر شدر )سمونادوسو (جمله از  ھا يباکتر دهلوآ رنبوالیز

 .شوند می پخش فضا
 می بمحسو نیابحر ھنیم سپالدینگا يبند ھطبق طبق غلبا تنفسی تجهیزات وهاابزا 

ضد باید  ردن،ک ستریلا نمکاا معد رتصو در یا ستریلا باید اربزا ینا. شوند
 .  شوند باال سطحعفونی

 کنید دهستفاا فمصر ریکبا لوله تراشه . 
 یلسترا غیر مقطر آب نه( کنید دهستفاا ستریلا آب از رنبوالیز در نالمکاا حتی( 
 ضدعفونی قلاحد یا ستریلا و داده شستشو کامالرا رنبوالیز و مبوبگآ ربیما  دو بین 

 .کنید باال سطح
 هیدد منجاا ستریلا ستکشد نپوشید با را ساکشن.  
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 یدازبیند دور دهستفاا ربا هر از بعد را ساکشن سوند . 
 لوله در آن دنبر وفر ربا دو ربا دو رافاصله در سوند يشستشو ايبر ستریلا تمایعا از 

 .کنید دهستفاا شهاتر
 نیابحر نیمه سایلو رده در(semi - critical )ضد به زنیا قلاحد و هشد يبند طبقه 

 ادمو با شستشو از بعد را ها تیغه ینا. نددار) high level(باال سطح در عفونی
 باال سطح هکنند ضدعفونی يمحلولها با ن،کشید سبر و نصابو مایع مانند هشویند

 بکشیآ جهدر 70 لکلا یا ستریلا آب با سپس و ضدعفونی صددر2 لدییدراگلوتا مثل
 . کنید ارينگهد صمخصو فظر در سپس و کنید خشک دهکر
 مقطر آب نهاآ در دهستفاا نماز در و هشد ارينگهد خالی باید نکسیژا يفلومترها 

 . دشو یختهر
 در و نهده، روزاستفاا رتصو در. دشو ثبت فلومتر روي باید نیز مقطر آب یختنر یخرتا 

 باید نکسیژا فلومتر. دشو ضدعفونی و شستشو ریکبا اي هفته دهستفاا معد رتصو
 .باشد مجر فاقد

 (BSI) خون عفونتهاي از پیشگیري(Bloodstream Infection) 

  
 

 :ثانویه
 ...منشاء ارگان دارد مانند یوروسپسیس، پنوموسپسیس، 

 :اولیه
  منشاء داخل جریان خون است مانند موارد وابسته به کاتتر عروقی

 :با عالیم خونعفونت 

 
12 
 



 
 و بلتهاا ،نسرتند ي،قرمز: مثل(عالیم فلبیت -3      کشت خون مثبت  -2            تب 

 هایپوتنشن-5         لرز -4  )رگ مسیر نشد سفت

 )PICC( میدالین کاتتر و )نژیوکتآ(محیطی یدور کاتتر:  لفا
 و هادارو ت،مایعا اعنوا یقرتز نمکاا که يمرکز يیدهاور به سترسید يهااربزا از یکی 

  دارد دجوو آن طریق از يیدور تیقارتز
 و دهکر دهستفاا فوقانی امندا نتهاییا يها قسمت از محیطی يگیر رگ ايبر بالغین  در 

 امندا به يگیررگ  مسیر لنتقاا و تعویض به نسبت فرصت لیناو در ر،جباا  رتصو در
 کنید امقدا فوقانی

 ستا دهستفاا قابل جمجمه و تحتانی و فوقانی امندا دو هر لطفاا و زاداننو در . 
 به رگ مسیر در و کنید بنتخاا زنیا ردمو تمد و فهد با متناسب را کاتتر ه ازندا 

 کنید توجه عفونت و فلبیت عالئم
 نشد سفت و بلتهاا ،نسرتند ي،قرمز: مثل) فلبیت عالئم وزبر به طمنو کاتتر تعویض 

 .باشد می کاتتر دنفتاا رکا از یا( رگ مسیر

 ): C V C(يمرکز يیدور يکاتترها -ب
 ري،گزیالآ یدور ،خلیدا رجوگوال یدور مثل (رگبز قطر با گسیاهر یک در کاتتر ینا 

 نیز و حیاتیي هادارو تجویز جهت و هشد داده ارقر)رالفمو یدور یا ینوکال بسا یدور
 .دشو می دهستفاا يمرکز يیدور رفشا يگیر ازهندا و نخو يگیر نمونه

 دگیر رتصو ربیما ايبر آن منافع انمیز عایتر با باید يمرکز یدور کاتتر اريگذ يجا 
 .بماند يجا بر ممکن ضهرعا کمترین و
 دنشو دهستفاا کاتتر ینا ايبر رالفمو یدور از بالغین در 
 قیوعر خلدا کاتتر اريگذرکا ايبر ،عفونت خطر نساندر قلاحد به ايبر نبالغی در 

ن مکا در جحیتیار.  دشو دهستفاا ینوکال بسا یدور از دار، تونل غیر يمرکز
 .اردند دجوو دار تونل کاتتر اريگذرکا
 يپیشگیر رمنظو به ي،کلیو پیشرفته ريبیما رچاد رانبیما و يیالیزدهمو ن ارابیم در 

 .دشو پرهیز یدور ینا بنتخاا از ینوکال بسا یدور تنگی از
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 خلدا کاتتر يبجا ،یالیزد ئمیدا سترسید جهت ،کلیه مزمن ساییرنا رچاد رانبیما در 

 .د وش دهستفاا فتاگر یا لفیستو از يمرکز وقعر
 توسط يمرکز يیدور يکاتترها اريگذرکا ايبر فیاسونوگر گاید از نکامالا حتی 

 .دشو دهستفاا هیدد زشموآ پزشک
 ددگر رجخا سریعتر چه هر ،قیوعر خلدا کاتتر به زنیا معد رتصو در. 
 در ستا هشد منجاا سپتیکآ لصوا عایتر ونبد و نسیاورژا رتصو به اريگرکاتترگذا 

 )ساعت48  فظر مثال (. کنید تعویض را آن ربیما ضعیتو تثبیت از بعد فرصت لیناو

 :نافی يکاتترها  ج
 وقعر ساییرنا ،کاتتر به بستهوا نخو دشگر عفونت يها نشانه و عالئم دجوو رتصو در

 دامجدو  هشد رجخا باید نافی یدور و نشریا يکاتترها ز،مبووتر یا تحتانی يمهااندا
 نشوند اريگذرکا
. دشو دداريخو یدرتنتو از دهستفاا از زاد،نو ئیدوتیر روي بر ید تاثیر خطر دجوو لیلد به

 شوند دهستفاا ننداتو می یندیوویایدوپو مثل دار ید تترکیبا سایر
 شانس ایرز نکنید دهستفاا نافی کتتر افطرا ناحیه در بیوضدمیکر موضعی يهادپما از

 نشریا کاتتر ب،مطلو یطاشر درد  هد می یشافزا را ییدارو متومقا و چیرقا يها عفونت
 بماند باقی روز 5 از بیش نباید نافی

 لصوا عایتر با ماا شوند رجخا سریعتر چه هر نافی یدور يکاتترها ز،نیا معد رتصو در
 .شتانگهد را کاتترها ینا روز 14 تا انتو می سپسیآ

 :رفشا پایش سایلو و محیطی شریانی يکاتترها -د
 وقعر به نسبت پدیس سالیسدور یا لکیاابر ل،یاراد وقعر از دهستفاا بالغ رانبیما در 

 .دارد جحیتار ريگزیالآ یا رالفمو
 سالیسدور ل،یاراد وقعر از دهستفاا. نیست زمجا لکیاابر وقعر از دهستفاا لطفاا در 

 .دارد جحیتار ريگزیالآ یا رالفمو وقعر به نسبت تیبیا رپوستریو و پدیس
 ددگر رجخا باید سریعتر چه هر ،نیست زنیا ردمو شریانی کاتتر که تیرصو در .

 .نددگر تعویض ربا یک ساعت96هر یوسرهادنساتر
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 دشو شتهدا نگه ستریلا باید رفشا پایش سیستم اجزا متما. 
 از دهستفاا يجا به. برسد قلاحد به باید پایش سیستم به ورود و ريستکاد اردمو 

ر فشا پایش يکاتترها شتنانگهد زبا ايبر اوممد شفال سیستم از ش،پودر و سرنگ
 .دشو دهستفاا
 تجویز رفشا پایش سیستم از يیدور تغذیه تمایعا یا وزکسترد ويحا يمحلولها 

 .نشوند
 
 

 :سپتیکآ تکنیک و ستد شتابهد عایتر
 محل لمس از بعد و قبل )راب لکلا یا نصابو و آب با شستشو(اه ستد شتابهد عایتر 

 ترمیم، کاتتر به زدن ستد - ،جابجایی ،کاتتر اريگذرکا از بعد و قبل ، کاتتر اريگذرکا
 . ستا وريضر قیوعر خلدا کاتتر نپانسما یا
 صخصو ینا در کامال باید نددار هعهد به را کاتتر از قبتامر و اريگذرکا که کنانی رکا 

 روش عایتر ،قیوعر خلدا کاتتر از قبتامر و اريگذرکا نماز درببینند  زشموآ
 .دارد ورتضر سپتیکآ
 نباشد کاتتر ورود محل پوست ريستکاد و لمس به زينیا کاتتر از قبتامر مگرهنگاا 

 د کن می کفایت تمیز ستکشد از دهستفاا
 بپوشید ستریلا یا تمیز ستکشد ،قیوعر خلدا يکاتترها نپانسما تعویض نما ز در. 
 اريگذرکاايبر  C V C  وP IC C ه،کال شامل محافظتی سایلو کثراحد يگیرربکا 

 سوري اضر بپوشاند را نبد کل که ستریلا نشا یک و ستریلا ستکشد ،ستریلا نگا
 .ت
 ه،کال شامل سبک محافظتی سایلو يگیرربکا محیطی نشریا کاتتر اريگذرکا  ايبر 

 . ستا وريضر رهپرفو ستریلا نشا یک و ستریلا ستکشد ،ماسک
 ستریلا نگا ه،کال شامل محافظتی سایلو کثراحد يگیرربکا ريگزیالآ و رالفمو، 

 . ستا وريضر بپوشاند را نبد کل که ستریلا نشا یک و ستریلا ستکشد
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 شریانی يکاتترها و يمرکز يیدور يکاتترها اريگذرکا از قبل تمیز پوست پپر ايبر 

 ،لکلون ابد یا با صددر نیم از بیش غلظت با کلرهگزیدین از لویتاو ترتیب به محیطی
 .کنید دهستفاا رفووید تترکیبا یا و جهدر70 لکلا
 کاتتر ورود محل که مانیز د از نشو دهستفاا کلرهگزیدین از ه،ما دو یرز ارانشیرخو در 

 ناحیه نپانسما ايبر زگا از باید ستا بمرطو پوستی تعریق یا يیزر نخو خاطر به
 .دکر دهستفاا
 محل نپانسما باید گیدلوآ عنو هر یا نشد خیس ن،شد شل ن،شد هکند رتصو در 

 .دشو تعویض کاتتر ورود
 نچو نکنید غشتهآ بیوتیک نتیآ به را پوستی يکاتترها ،یالیزدهمو يکاتترها از غیر به 

 ن مدآ دبوجو و چهارقا شدر تسریع باعث
 دشو می بیومیکر متومقا. 
 نپانسما تعویض و ربا یک روز 2 هر يمرکز قیوعر يکاتترها زيگا نپانسما تعویض 

از  بیشتر کاتتر جابجاییرکهخط لطفاا در جز به. دشو منجاا ربا یک روز 7 هر فشفا
 . ستا نپانسما ویض

 میدالین يکاتترها از( روز 6 از بیش)  تمد طوالنی يیدور تیقارتز به زنیا رتصو  در 
 .کنید دهستفاا موقت يکاتترها يجا به يمرکز پوستی يکاتترها یا
 گرا. کنید سیربر فلبیت عالئم نظر از نهروزا را يمرکز و محیطی قیوعر يکاتترها ورود 

 . کنید همشاهد را رگ مسیر ه،شد شتهاگذ فشفا نپانسما
 در را درد دجوو ،یقرتز مسیر روي ستد دادن رفشا با نیست مشخص رگ مسیر گرا 

  .کنید سیربر ربیما
 سیربر و شتهدابر نپانسما ستا زمال دارد، دجوو  رگ مسیر در نسرتند که تیرصو در 

 رجخا سریعتر چه هر ،قیوعر خلدا کاتتر به زنیا معد رتصو در. دشو منجاا تر قیقد
 .دشو
 دشو دهستفاا ستریلا روش از يیور نشریا يکاتترها متما نپانسما تعویض  ايبر. 
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 از دهستفاا حین یا کاتتر اريگذرکا از قبل ،بیومیکر متومقا از يپیشگیر رمنظو به 

 می ضعود ونش دهستفاا تینرو ربطو فیالکتیکوپر سیستمیک بیوتیک نتیآ از ،کاتتر
 .شوند تعویض باید هندزسا خانهرکا توصیه سساا بر و دشو

 : یقرتز يها ست تعویض
 آوردهفر و نخو آن از و هماند باقی متصل اوممد رطو به مسر ست مسیر که تیرصو در
 ،باشد هنشد نیوزنفوا هایپرتونیک گلوکز و تئینوپر ،چربی ويحا يمحلولها یا خونی يها

 . د ارند تیورضر ساعت72از ترزود مسر ست تعویض
 .شوند تعویض ساعت24  هر ستا بهتر شوند می دهستفاا وبمتنا رطو به که هایی ست
 ندرو می رکا به چربی نمولسیوا یا خونی يها آوردهفر ن،خو یقرتز ايبر که هایی ست
 ضعو لیاو که مانیز در و ساعت 12 تا6  هر باید لپوفووپر یقرتز ستو ساعت24  طی
 .شوند تعویض باید هندزسا خانهرکا توصیه سساا بر و دشو می

 :نخو کشت نمونه زيسا دهماآ صحیح روش
 قطر به محیط به مرکز از نیدرصدبا حرکات محکم دورا 70در ابتدا پوست را با الکل -1

 .ضدعفونی کنید
دقیقه انجام داده  2درصدبه مدت 10 یندبتا باهمین کار را لکل ا نشد خشک از پس -2

 .سپس صبر کرده تامحل ضدعفونی خشک شود 

 . کنید عفونی ضد جهدر 70لکلا با ن راخو کشت شیشه الستیکی شپودر -3
 وريضر نخو کشت ربا هر ايبر سی سی 3 تا1  نکادکو در و سی سی 20 تا 10 فتنگر

 .ستا
 ساعت 24 بفاصله را اول نمونه دو ،ستا نخو بار کشت 3اگر دستور پزشک 

 پس )باشد مى قیقهد 45 تا60 کشت جهت نخو نمونه دو گرفتن بین مانىز فاصله(.بگیرید
 ستیکا لنید از يپیشگیر ايبر زنسو تعویض ونبد و مستقیما را نخو ي،گیر نمونه از

 هیدد نتکا مالیمت با  را شیشه و دهکر تلقیح نخو کشت شیشه درون به)  وريضر غیر
 پوستی کنشوا از تا کنید تمیز صددر 70 لکلا با داددشو طمخلو دنعقاا ضد دهما با نخو تا

 . دشو يجلوگیر ید تترکیبا به سحسا ادفرا در
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 کتترها از کشت ايبر زنیا ردمو نخو که ندا دهکر توصیه ها یستژبیولوومیکر چند هر

 لبدحا رانبیما  ربیما نخو به سترسید ايبر عملی راه تنها رکا ینا گرا ماا د،نشو هکشید
 .کند عفونی ضد جهدر 70 لکلا با را نژیوکتآ افطرا يگیر کشت از قبل ستا

 کتتر كنو از يگیرکشت
 قیچی با را آن كنو از متر سانتی پنج قلاحد. کنید رجخا سپتیکآ روش به را کتتر

 . یدازبیند  ستریلا فظر خلدا هچید ستریلا
 رنکوباتوا خلدا تا هشد دهفرستا همایشگاآز به بالفاصله باید کشت يها نمونه متما
 .دشو وعشر یندآفر یا شتهاگذ

  حیاجر عمل محل عفونت از يپیشگیر

)SURJICAL SITE INFECTION(SSI 

   
 

 :عفونت جراحی با عالیم
ترشح  -5 گرمی  -4 قرمزي -3 تورم موضعی، -2 درد یا تندرنس موضعی، -1

 تب  -8  بخیه باز شدن -7  تاخیر در روند ترمیم زخم -6         چرکی،

 :حیاجر محل عفونت از يپیشگیر
 وزهمرا. هدد می تشکیل حیاجر محل عفونت را ستانیربیما يها عفونت صددر30 ودحد  
 ،عمل يها قتاا در تهویه يها سیستم نصب ،نهاپیشگیر تمااقدا در پیشرفت دجوو با

 محل عفونت ،فیالکسیوپر يهادارو و حیاجر يها تکنیک و نسیواستریلیزا يشهارو
 در میر و گمر و ارضعو ن،ستاربیما در رانبیما تر طوالنی قامتا باعث نهمچنا عمل
 از مهمی قسمت ،حیاجر تیم به نهاآ ارشگز و عفونت اردمو کشف. ددگر می رانبیما
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 عمل محل عفونت به ربیما هکنند مستعد ملاعو. ستا صحیح یابیربیما يها يتژاسترا

 ،تغذیه ءسو ،ییدهاوسترا فمصر ن،کشید رسیگا ،یابتد به ءبتالا: ستا اردمو ینا شامل
یدر مخاط بیماریا تیم باکتر نسیواکلونیز ،عمل از قبل نستاربیما در طوالنی قامتا

 زمال تمااقدا. عمل حین در خونی يها آوردهفر و نخو یقرتز و عمل از قبل بهداشتی 
 : ستا یلذ اردمو شامل حیاجر يخمهاز عفونت از يپیشگیر جهت

 : عمل از قبل -
 باشد لقبو قابل حد در و هشد لکنتر باید عمل از قبل یابتید رانبیما نخو  قند. 
 روز 30 قلاحد رتصو ینا غیر در. کنید رترکسیگا به تشویق را ريسیگا ران بیما 

 .بکشند رسیگا نباید لکتیوا عمل از قبل
 نمادر عمل از قبل باید ربیما عفونت ،نیست نساورژا حیاجر عمل که تیرو ص در 

 . دشو
 ممکن مانیز فاصله کمترین در عمل از قبل سپتیک نتیآ لمحلو یک با ربیما محما 

 )عمل از قبل شب کثراحد(دشو منجاا
 نددار خلهامد حیاجر یندآفر در که نمایید شیو را موهایی  فقط. 
 روي سکوپیکومیکر يبرشها دیجاا باعث ایرز نکنید دهستفاا تیغ از مو شیو ايبر 

 و عمل از قبل بالفاصله وملز رتصو در عمل ناحیه يموها شیو. دشو می عمل ناحیه
 .دشو منجاا لکتریکیا رشیو با
 با نداتو می پپر. دشو منجاا مناسب تکنیک و مناسب لمحلو با باید پوست  پپر 

 خوبی فعالیت لکلا. دشو منجاا یندبتا یا و کلرهگزیدین ،جهدر 70 لکلا از دهستفاا
 قابل. کند نمی دنابو را هارسپوا ماا دارد ها وسیرو و ها رچقا ،ها يباکتر برابر در

 . ستا آن معایب از یکی لکلا دنبو لشتعاا
 در و دارد ها گانیسموارمیکر علیه بر تر يقو اتثرا یندبتا به نسبت کلرهگزیدین 

 .دشو نمی لغیرفعا هم مسر يها تیینوپر و نخو رحضو
 نصابو و آب با باید دارد ضحوا گیدلوآ ربیما پوست گرا دنکر ضدعفونی از قبل 

 . دشو شسته
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 فطر به اي هیردا رتصو به ننسزیوا محل از باید یندبتا و لکلا با دنکر ضدعفونی 

 . دشو منجاا رجخا
 باشد برگشتی و فتر باید آپسو حرکت کلرهگزیدین ايبر . 
 دشو نمی توصیه رداربا نناز و لطفاا در کلرهگزیدین فمصر . 
 به موظف نددار ستریلا يهااربزا یا عمل فیلد با مستقیم ستما که پرسنلی  کلیه 

 از قبل بالفاصله و) قیقهد 5 تا  2( کافی نماز تمد به نجآر تا ها ستد ابسکرا
 .هستند ستریلا ستکشد و نگا نپوشید

 ستا وريضر ستریلا حوله با ستد دنکر خشک س،بر با ناخنها یرز يشستشو .
 . دشو شتهانگهد هکوتا باید ناخنها

 ستا عممنو عمل قتاا نکنارکا در مصنوعی ناخن از دهستفاا . 
 رتصو در مانیدر تمااقدا و ربیما بینی از کشت ،حیاجر لعماا بعضی ازقبل 

 .ستا زمال سئواور كستافیلوکوا نسیواکلونیز
  )داراي نکنارکاردمو در). اريگذ یمپلنتا و يسرجررونو ي،توپدار ،قلبی لعماا 

 .دگیر رتصو زمال حتیاطیا تمااقدا هکلونیز یا لفعا عفونت
 و هشد مدیریت يها قبتامر طبق و وملز رتصو در فیالکسیوپر بیوتیک نتىآ 

 .دشو یقرتز) ننسزیوا از قبل یکساعت کثراحد بموقع
 باشند هشد ستریلا اردستاندا و صحیح نحو به عمل از قبل باید حیاجر  اربزا. 

 :عمل حین  سطح
 ددتر قتاا در که دارد اديفرا ادتعد به مستقیم بستگی عمل قتاا ايهو در بیومیکر 

 .برسد قلاحد به باید عمل حین در پرسنل مدآ و فتر. کنند می
 ربیما و پرسنل ار،بزا رعبو ايبر مگر ،یدارنگهد بسته حیاجر حین ،در  
 گیدلوآ که مانیز هر و نهروزا رتصو به تینرو برنامه طبق عمل قتاا محیط نظافت 

 خشک رويجا از دهستفاا. دشو منجاا باید بیفتد قتفاا ربیما نبد تترشحا و نخو با
 بعد عمل قتاا کف نهروزا نکشید تی. ستا عممنو عمل قتاا در خشک لستماد یا
 .ستا زمال عمل خرینآ از
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 را دخو طمخا و پوست ،مو و دهکر دهستفاا هیژو سلبا از عمل حین در حیاتیمجر 

 را بینی و نهاد روي که مناسب ماسک آن متماا تا عمل وعشر از. بپوشانند
 . کنند دهستفاا بپوشاند

 قابل گیدلوآ ديفر حفاظت سایلو یا سلبا که نماز هر ،حیاجر عمل یک لو ط در 
 . کنند تعویض را نهاآ نددبو هشد راخسو یا شتهدا یترو
 کنند تعویض را ديفر حفاظت سایلو کلیه عملها بین فاصله  در. 

 :عمل از بعد
 یدارنگهد طبیعی حد در را ربیما نبد  يماد.  
 48 تا  24تمد ايبر معموال د،شو بخیه عمل ينتهاا در حیاجر شبر که تیرو ص در 

 .دشو می هشاند پو ستریلا نپانسما با ساعت
 دشو می یترو خمز و شتهدابر احجر توسط نپانسما معموال ساعت 48 از بعد .

 يشستشو یا شتناگذ زبا  یابد می مهادا احجر رستود طبق خمز از يبعد قبتامر
 حیاجر خمز نپانسما تعویض مهنگا به ستریلا اربزا و ستکشد از دهستفاا) خمز

 .ستا هشد توصیه  CDCبوسیله
 کنید قطع یا یقرتز ،پزشک رستود و هااردستاندا طبق را ربیما بیوتیک  نتىآ. 

 :حیاجر موضع پپر جهت کلرهگزیدین يمحلولها از دهستفاا هنحو
 می نیز حیاجر عمل از قبل رانبیما محما جهت کلرهگزیدین ويحا يمحلولها از 

 .دکر دهستفاا انتو
 ایرز ،ستا عممنو لمحلو ینا از دهستفاا نددار سر ناحیه در زبا خمز نیکهراما بی در 

 .دشو می یکژلرآ شدید يکنشهاوا وزبر باعث مننژ با ستما رتصو در
 ستا عممنو لطفاا و زاداننو ردار،با يخانمها در علت هر به لمحلو ینا از دهستفاا  
 دشو دداريخو نیز شگوو چشم با لمحلو ینا ستما از. 
 ردارغیربا ل،گساربز رانبیما در کلرهگزیدین ويحا يمحلولها با مستحماا ه نحو 

  ستا حشر ینا به سر ناحیه در زبا خمز ونبد
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 از سی سی 50 ارمقد م،حما در دخو يشستشو از پس که هیدد زشموآ ربیما به 

 بکشیآ سپسو بشوید آن با را دخو نبد یختهر پایین به دنگر ناحیه از را لمحلو
 سپس و داده مالش را دخو سر ناحیه لمحلو سی سی 50 با ،بعد مرحله در. نماید

 شگو و چشم   با لمحلو ستما از هیدد زشموآ ربیما به. نماید بکشیآ
 .نمایديجلوگیر

 : یابیربیما
 ريبسیا ده،کر اپید کاهش نستاربیما در حیاجر عمل از بعد ربیما قامتا تمد لطو نچو

 .شوند نمی کشف و دهنیفتا قتفاا نستاربیما در حیاجر خمز عفونت اردمو از
 .دارد مهمی نقش ستانیربیما يها عفونت قبتامر منظا در ربیما ترخیص از بعد یابیربیما

 :حیاجر محل عفونت یابیربیما جهت در زمال تمااقدا جمله از
 پزشک مطب یا همانگادر به ربیما جعهامر مهنگا احجر توسط خمز مشاهده مستقیم 
 نیشاا همانگادر یا مطب به که عمل محل عفونت اردمو ارشگز به نپزشکا یق تشو 

 .کنند می جعهامر
 مربوطه يها مفر تکمیل ايبر نستاربیما  عفونت لکنتر تیم به ربیما عجاار یا و  
 و عمل از بعد هیکما تا( هشد حیاجر رانبیما ايبر رهبادو شپذیر اردمو متما سیربر 

 کشف ايبر) عمل از بعد لیکسا تا تزوپر و کاشتنی سیلهو داراي رانبیما ايبر
 نستاربیما  HISارفزا منر تمکاناا از دهستفاا با عفونت اردمو

 بیماري هاي مشمول گزارش فوري و غیر فوري
  در صورت شک به بیماریهاي مشمول گزارش فوري در اسرع وقت  به شبکه

بهداشت واحد بیماریها اطالع دهید و فرم مربوط به بیمار یابی را تکمیل و به واحد 
 .کنترل عفونت ارسال شود

  فرم (مشمول گزارش غیر فوري به صورت کتبی و در صورت مشاهده بیماریهاي
 .به واحد کنترل عفونت اطالع داده شود) مربوط به بیمار یابی
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  ن پانسما
 نپانسما از فھد

 خمز دبهبو در تسهیل
   يریزنخو ي ازپیشگیر
 عفونت از يپیشگیر
 خمز ملتیاا یندافر بررسی
 انیکیمک تصدما از خمز تحفاظ

  مخز تضعیو
 اي عفونی خونابه ترشح با مرطوب• كخاشا و كخا به دهلو،آ کثیف •    زتمی و خشک •

 دکر داهخو قفر آن نمادر هنحو و نما پانس عنو مخز ضعیتو سساا بر الذ
 خمز نپانسما تعویض الیلد    

 نشد دهلوآ ،خمز نما پانس ضتعوی لالید نتری مهم از یکی: نپانسما گیودلآ-1
 دیجاا ،بماند خمز ارکن در حداز شبی ره اگک ستا نخو ای عفونت با نما پانس

 دکن می يبدتر عفونت
 تمد یط ،خمز نما پانس هک باشد اي گونه به ندگیز طیاشر گرا: گیدنز طمحی-2
 ادفرا همه بهینابنابر. ردک امقدا آن تعویض به نسبت دبای د،شو می کثیف اهیوتک

 ثالم ؛کنند ضعو را نپانسما مشخصی نماز طی هک دکر يحدوا هیصتو انتو نمی
 و لجابجاییحا در ایمدا روز یط هک کسی با ،ستا يبستر نستاربیما در هک ديفر

 .دکن می قفر كتحر
ن نسماپا گرا  ،باشد آن ننسماپا ضتعوی نماز ايبر لیلید نداتو می : خمز محل -3

 ،(ستا تحرکلحادر ایمدا که نوزا ای نجآرمفصل) باشد شتهدا ارقر مفاصلت قسم در
 ،پشت ای و مشک مثل دارد ارقر كتحربی محل در هک خمیزن نسماپا با مقایسه در

 .دکن امقدا آن ضتعوی ت بهنسب باید دفر و دشو مشکل رچاد هک دارد تمالحا بیشتر
. نددار بقیه به نسبت يبهتر و تر وممقا جنس هاننسماپا برخی : نپانسما سجن-4

 .ابدی می یشافزا وممقارغی حالت درن نسماپا ضتعوی انمیز ینابنابر
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 ها نپانسما از  دهستفاا  لصوا●

 امکان شما  به  لصوا  ینا. دکنی  رارعایت  صلا چند دبای ، پانسمان از  دهستفاا  مهنگا 
بر ابردر مصدوم ران  همچنی؛ ببریداربه  ک  صحیحز به طررا ها  پانسمان  هک هندد می

 .عفونت  محافظت  می کنند
 نکاام  رتصو در ،) خمز  چسب از غیر(  نما پانس  عنو هر  به  زدن  ستد از  قبل ، 

 .دبپوشی  رفیکبا  يها ستکشد  همیشه
 رگبز  کافی رقد  به  خمز  نپوشاند  ايبر  هک دکنی  دهستفاا نسمانیپا از  همیشه  

 .هدد  پوشش  هم را  خمز  يها لبهاز بیشتر نداتو می و  ستا
 خمز با ستما در که  ازمحلی کامالً را دخو  ننگشتاا بگیریدو را  نسمانپا  يها لبه  

 .دیدار نگه دور د،بو هداخو
 زگرھ ت سا  زرگب  فیاک  دازهنا  ھب  مخز  دنشانوپ  ايبر  پانسمان  هک شوید  نمئطم 

  لمخت را  ونخ  ردشگ ر،کا  ینا  ونچ نبندید تنگشا یا  دامنا دورتادور را  وارين  بچس
  بچس  ھب  تنسب  دوممص  هک کنید  لکنتر ، وارين  بچس از  دهستفاا از  لقب. دکن می

 .دکنی  دهستفاا دبان از دارد، ودجو  رژيلآ رگا د؛شبا ھشتدان  رژيلآ
 ونیعفدض ل ازقب ھنکنیدبلک دهستفاا مخز ردنکزتمی و وش تشس تھج یندبتا از زگرھ 

 دکنی تمیز و ھشست لینسا لمارن رمباس حتما را خمز
 می دجدی ھلونراگ ياھ تباف ردنب بین از ثباع ایرز دیزینر یندبتا زبا مخز روي زگرھ 

 مخز لخدا تیخر اننتو مچش لخدا هک زيچ رھ رانمانگاز در لصا یک وانعن ھب. ودش
 .توان ریختنمی مھ
  مگر در موارد خاص(از رقیق کردم بتادین خودداري شود( 
 دهش ھا مانیسارگ رومیک کثیرت و جابجایی ثباع نیدبتا غشته بهآ پنبه تگشرب و تفر 

 .ھدد می یشزافا ديج طورب ت رانوعف لنتقاا طرخ و
 طرخ شیافزا تعل به فمختل ضعوم دو رويغشته آ پنبه یک کشیدن از مچنینھ 

 .ودش بجتناا تنوعف
 دکنی تمیز لخدا ھب رجخا از را نیوعف مخز دکنی تمیز رجخا بهزکرم از را زتمی مخز.. 
 دکنی تمیز) .  رجخا ھب زمرک ار و( نپایی ھب باال از وديعم يھا خمز. 
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 رددگ بجتناا ريبست ربیما دنب یرز ن یدبتا دنش ھنباشتا  . 
 با دتم النیطو نمادر تتح ارانبیم و دئیوتیر دهغ ردعملک لختالا  ھب مبتال ارانبیم در 

 رفمص از ید ھب یتسحسا ھسابق ودجو ورتص در ، رددگ رفمص  نیدبتا از دنبای ملیتیو
 .ودش ودداريخ
 ختگیوس و قعمی يھا مخز ودجو ورتص در و ھیدشیر و لگیمحا دوران در یندبتا 

 ياھ تباف و یقمع يخمهاز وردم در. ودش رفمص جمعال پزشک شورتم باشدید  ياھ
 .کند می يگیرلوج تفاب میمرت از و دهشھا  الستروبفیب نفتر بیناز ثباع یندبتا  زهتا
 سیتساح روزب ورتص در. ودش یزھرپ دهستفاا از لقب یندبتا ولمحل دنکر رمگ از 

 .ودش ورتمش معالج کزشپ با و دهکر ودداريخ رفمص از تسوپ یکرتحو تیسوپ
 یدذارنگ يجا ھب دهباقیمان و یزر ذرات مخز در. 
 یناکه  دنذارگ می يجا به يیزر افلیا و ذرات مخز درپنبه و زگا دمانن نهاپانسما عضی ازب 

 شکنوا یا و تنوعف روزب ثباع تسا مکنم و دهش وبمحس جیرخا مجس وانبعنت ذرا
 .دنردگفتیبا
 دشر بسب ظرف درب دنمان زبا رایز ود،ش ھشتذاگ باید فرظ وشپدر رفمص از سپ 

 .ودش می تنوعف دیجاا بسب گیدسا به و دهش زبا تقسم در مگانیسوارمیکر

UTI ) (کاتتر به بستهوا ادراري عفونت 
Catheter Associated Urinary Tract Infection 
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 صددر%   30از بیش که میباشد ادراري يها عفونت ستانیربیما عفونت شایعترین

 ددمیگر  شامل را هیژو يبخشها در هشد ارشگز يعفونتها

 عفونت عالمتدار مجاري ادراري
شده بیش از یک  اگر کاتتر خارجو یا      روز است کاتتر ادراري دارد 2بیماري که بیش از 
 : و  یک مورد  روز نگذشته باشد

 
تکرر   درد یا تندرنس زاویه کوستوورتبرال،  تندرنس سوپرا پوبیک،  تب، 

 100،000کشت ادرار مثبت با کلونی حداقل    و  سوزش ادرار، فوریت ادراري ادرار، 
 

روز تقویمی از  2اگر قبال کاتتر داشته بیش از  و یا   بیماري که کاتتر ادراري ندارد
  :خروج کاتتر گذشته باشد و  یک مورد

 
 تکرر،   درد یا تندرنس زاویه کوستوورتبرال،   تندرنس سوپرا پوبیک،  تب، 
  100،000کشت ادرار مثبت با کلونی حداقل        و    فوریت ادراري سوزش،  
 

 از تسترعبا ادراري يها عفونت از يپیشگیر کلی لصوا
 عالئم ونبد یا با ستا ممکن که ستا ريباکتریو ادراري عفونت به بتالا لیهاو عالئم از

  . باشد بالینی
. یابد می یشافزا صددر 5سوند ريماندگا روز یک هر ازاء به ادراري عفونت وزبر انمیز

  تا2/4 را نستاربیما در يبستر تمد لطومتوسط  رطو به ،سوند با اههمر ادراري عفونت
 .ستا اههمر نیز رانبیما گمر یشافزا با و داده یشافزا روز 4/5

 :ادراري اريکاتترگذ يها نیکاسیواند
 ل بدحا رانبیما در ادرار حجم محاسبه 
 مثانه جیوخر مسیر در ادنسدا یا ادراري سحتباا  
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 ناحیه زبا يخمهاز دبهبو به کمک ايبر ،نددار ادراري ريختیاا بی که نیرابیما در 

 پرینه یا ومساکر
 و لگن شکستگی( باشند حرکت ونبد باید طوالنی تمد که نیرابیما در(.... 
 لبدحا ربسیا رانبیما جهت 

 :شامل ،حیاجر يهارپرسیژ ايبر حیاجر عمل از قبل
 سیستم به طمربو يها حیاجر سایر و قبلی ژيلواورو حیاجر عمل تحت که نیرابیما

 .ندا گرفته ارقر تناسلی  ادراري
 . باشد طوالنی حیاجر نماز که ارديمو در

 .ندا دهکر یافتدر رمد يهادارو یا تمایعا از ديیاز حجم حیاجر طی در که نیرابیما
 .دباش حیاجر عمل طی در ربیما ادرار حجم لکنتر به زنیا که ارديمو در

 دشو منجاا اريکاتترگذ نباید ھک ارديمو
 .  نددار ريختیاا بی که نیرابیما در ريپرستا قبتامر جایگزینی  جهت.1

 منجاا به درقا که ريبیما ايبر تشخیصی تمایشاآز سایر یا ادرار کشت گرفتن ايبر.2
 .ستا مایشآز
 رتصو به.4 ادراري سوند ريماندگا ايبر نندیکاسیوا دجوو ونبد حیاجر عمل  از بعد.3
 .یدارنگذ ادرارى کتتر حیاجر عمل از قبل رانبیما ايبر تینرو

 :ادراري اريکاتترگذ منجاا جهت زيسا دهماآ
 یا اريسوندگذ از بعد و قبل بالفاصله)رابهند یا نصابو و آب( ستد شتابهد عایتر. 1
 .ستا میالزا کاتتر یا و محل ريستکاد
 زمجا غیر ادفرا. هدد می منجاا را اريکاتترکذ هیدد زشموآ دفر که دشو حاصل نطمیناا.2

 . ندارند نستاربیما در را ادراري کتتر اريگذرکا حق
 ،ستریلا زگا ن،شا ،ستریلا ستکشد مانند زمال اتتجهیز دجوو از رکا به وعشراز قبل.3

 .شوید مطمئن) فمصراریکب ترجیحا ژل و دنکر تمیز ايبر ستریلا لمحلو
 . نیست زنیا سپتیک نتیآ لوبریکانت از تینرو دهستفاا.4
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 وبمتنا اريکاتترگذ ايبر(  ستریلا غیر  تمیز روش ن،ستاربیما از رجخا - رانبیما در.5

 ستریلیتیبایدا ،باشد طوالنی وبمتنا اريکاتترگذ به زنیا که تیرصو در. ستا لقبو قابل
 . ددگر عایتر
 روي باید کاتتر اري،سوندگذ از بعد ،کاتتر نشد هکشید و جابجایی از يپیشگیر جهت.6

 .دشو تثبیت ران کشاله
 . ددگر دهستفاا باشد دفر مناسب که ادراري سوند قطر کوچکترین از دشو می توصیه.7
 ادفرا ،خانمها ردمو در مخصوصا کنید رجخا را ادراري کتتر ن،ندیکاسیوا فعر محض به.8

 در فیالکسیوبیوتیکپر نتیآ تینرو رتصو به( یمنیا سیستم نقص رچاد ادفرا و(  مسن
 .) دنشو تجویز ادراري کتتر داراي رانبیما

 مسیر ادنسدا و يخونریز رتصو در مگر دشو نمی توصیه ادراري کتتر يشستشو.9
  ادراري

 :ادراري کاتتر از قبتامر و ارينگهد يشهارو
 کاتتر یا و باشد هنشد عایتر سپتیکآ تکنیک اگر به هنگام سوند گذاري به هر دلیلی

 تعویض باید ادراري کیسهو ادراري سوند رتصو ینا در باشد شتهدا نشتی یا هشد ودمسد
 . دشو

 شتهدا دجوو بالینی نندیکاسیوا که مانیز در تنها. دشو نمی توصیه کاتتر تینرو تعویض.2
 محل.3 د دگر تعویض باید کاتتر ،بسته سیستم نشد زبا یا ادنسدا ،عفونت مانند  باشد

 . دشو محکم باید ادرار کیسه به کاتتر لتصاا
 . دشو يجلوگیر آن نجریا ادنسدا از و هشد حفظ باید ادرار ن جریا.4
 . دشو يجلوگیر کاتتر نشد خم و گیردپیچخو از.5
 ارقر مینز روي انعنو هیچ به و باشد مثانه سطح از تر پایین تمد متما در ادرار کیسه.6

 . دنگیر
 .  دشو تمیز ربیما هر ايبر ادرار آوري جمع فظر.7
 .دشو يجلوگیر ادرار نپاشید از.8
 . دشو يجلوگیر ستریلاغیر حسطو با ادرار کیسه جیوخر شیر ستما از.9
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 ريکا ستد نماز در نگا و ستکشد از دهستفاا شامل ارد،ستاندا تحتیاطاا عایتر.10

 . ستا وريضر ادرار آوري جمع سیستم یا کاتتر
 . اردند تیورضر کنند می آزاد هکنند ضدعفونی ادمو که کاتترهایی از دهستفاا.11
 اردند تیورضر عفونت از يپیشگیر ايبر سپتیک نتیآ ادمو با پرینه نهروزا ردنک تمیز.12

 نتیآ ادمو دادن  ارقر. دشو می توصیه سالین لنرما از دهستفاا با.  پرینه شتابهد عایتر
 .د شو نمی توصیه ادرار کیسه خلدا لبیاومیکر نتیآ یا سپتیک

 ادرار کشت نمونه زيسا دهماآ روش

 :اردند ادراري سوند که ريبیما - لفا
 باقی مثانه خلدا ساعت8  تمد به قلاحد که ستا هینمونه اولین ادرار صبحگابهترین 

 دهستفاا فیدتصا ادرار يها نمونه از انتو می رتصو ینا غیر در. باشد هشد تغلیظ و هماند
 .د نمو

 تولید رمنظو به ضافیا تمایعا و آب نشامیدآ از ترجیحا باید دفر فیدتصا ادرار نمونه در  
 .شودمی يباکتر ادتعد کاهش و ادرار نشد قیقر باعث مرا ینا ایرز نماید دداريخو ادرار

  نناز در يگیر نمونه
 ننگشتاا تا باشید قبامر. کنید زبا را ادرار آوري جمع صمخصو ستریلا فظر شپودر  

 .نکند اپید ستما فظر خلیدا سطح و لبه با شما
   کنید زبا یکدیگر از را دخو يپاها ممکن يجا تا و بگیریدارقر دنکرادرار موقعیت در

 نپایا تا و یدارنگهد زبا هماز را تناسلی هستگاد پوستی يها چین ستد یک ننگشتاا با 
 .کنید حفظ را ضعیتو همین آوري جمع
 و شسته سالین لنرما مسر یا ستریلا مقطر آب به غشتهآ ستریلا زگا با عقب به جلو

 )  نکنید دهستفاا شستشو ايبر هکنند عفونی ضد ادمو از( کنید خشک سپس
 خلدا را ادرار میانی قسمت ادرار، نجریا توقف ونبد و بریزید دور را ادرار اول قسمت 

 .بفرستید همایشگاآز  به رافو را ادرار. ببندید محکم را شپوودر یختهر ستریلا فظر

 : ارانشیرخو در يگیر نهنمو
  . یددرآور زبا نیمه حالت به نوهایشزا دنکر خم با را او يپاها و هبانداخو پشت به را دكکو
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 مسر یا ستریلا مقطر آب به غشتهآ ستریلا پنبه با را تناسلی ناحیه. بپوشید ستکشد 

 دهستفاا تشو ايبر هکنند عفونی ضد ادمو از( کنید سپسخشک و شسته سالین لنرما
 )نکنید
 .  هستند وتمتفا نهاپسر و نهاخترد ادرار کیسه که کنید توجه

 آن برچسب و هیدد ارقر کیسه راخسو خلدا ريستکاد قلاحد با را پسربچه تناسلی لتآ
 . کنید محکم را
 دگیر ارقر کیسه منفذ خلدا در ادرار ايمجر که بچسبانید ريطو را کیسه ،ختربچهد ايبر
 کیسه در ادرار سی سی20  ودحد تا هیدد زهجاا.   محکمبچسبانید را برچسب سپس و

 . دشو جمع
 صمخصو ستریلا فظر خلدا و دهکر اجد لتصاا محل از آرام و قتد با را ادرار کیسه  

 . هیدد ارقر کشت

 :ادراري سوند از کشت نمونه گرفتن روش
 نمونه صمخصو محل سوند گرا. بپوشید ستکشد. کنید کالمپ را سوند قبل ساعت نیم از

  یهزاو با را زنسو. کنید ضدعفونی دارید لمحلو یا الکل پنبه با را محل دارد، يگیر
 بکشیدسرنگ  خلدا را ادرار. کنید صمخصو قسمت وارد جهدر90

 يباال ستدر سوند روي ارد،ند يگیر نمونه صمخصو قسمت و ستا پالستیکی سوند گرا
. کنید ضدعفونی دارید لمحلو یا لکلا پنبه با را آوري جمع لوله به سوند لتصاا محل

 . بکشید سرنگ با را نمونه. کنید وارد جهدر45  یهزاو با را زنسو
 .  بدهید لنتقاا يگیر نمونه صمخصو ستریلا فظر یک به را نمونه

 با ،ساعته24  ادرار آوري جمع ايبر مگر( شو منجاا يگیر نمونه نباید ادرار سوند کیسه از 
 ) .سپتیکآ لصوا عایتر

   :ننالتو سوند طریق از يگیر نمونه   
 سالین لنرما مسر یا ستریلا مقطر آب با غشتهآ ستریلا زگا با باید ادرار ايمجر ابتدا

 اري،سوندگذ از پس و شتهاگذرکا را ننالتو سوند صحیح تکنیک با سپس و دشو شسته
 . کنید آوريجمع ستریلا فظر در را بقیه و یختهر دور را ادرار اول قسمت
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 نالسیوایزو
 )Transmission-Based Precautions( 
 ھا طحتیاا وعن نیا دنردگ ت عایر اھ تنوعف لنتقاا راه سساراب د بای کهھایی طحتیاا

 صتشخی،قطعی یا وكمشک تنوعف رچاد که دنوش ھفترگ ظرن در یرانبیما رايب یدبا
 دهش يگیرھمھ ولصا ظلحااز مهم منیسگاار با تنوعف یا ونسیاکلونیزص،خاريبیما

 ع ون نیا تعایر ھک تیس نکته نیا کرذ. دنا
 رب احتیاط وعن سه. رددگ وامت داردستاناھای  اطحتیا ولصا تعایر با دبای ھا طحتیاا
 :ندازترعبا ھک دارد ودجو ھا تنوعف لنتقاا راه سساا

 )Droplet (طراتق

 )Airborne(هوا

 ) Contact(تماسی

 Droplet precaution اتقطر زيساجدا
 وعن نیا از اند دهش... و مخملک ھخجرسون،ی،اوریتژمنن زا،نوانفلر،آچاد هنیکرابیما در
   رددمیگ دهستفازي اساداج

 .رددگ تعایر مسال رادفا رسای و مبتال ربیما نبیر مت حداقلھفاصل
 ماسک(رحیج ماسک از دیدار رارق ربیما نیا از ريیکمت ھفاصل در رگا 

 .کنید دهستفاا)عمولیم
 .جراحی بپوشید ماسک حتما ربیمار،بیما جابجایی ھب زنیا ورتص در

 )Airborn Precaution (ییاوھ زيسا جدا
 وعن نیا. از دنا دهش ونا،زو نغارم ھبلرس ، آسا،سل ، خکرس رچاد ھنیکرابیما در
 .یگرددم زي استفادهساداج
 روجخ از سپ صلهبالفا کنید دهستفاا۹۵Nوصمخص ماسک از قتاا ھب ورود منگاھ

 .دگیر ق صورتتاازا
 .دشوماسکبپ حتما جابجایی ورتص در دبمان قتاا لخدا ربیما
 )Contact Precaution(تماسی زيساجدا

 
32 
 



 
 ربست مخ،زشحرت با ياھ ھبس،ا دارو ھب وممقا هاي تنوعف رچاد هنیکرابیما در
 ھخجرسش،شپ ،ییت شگالنوعف،نیفوع
 از دنا دهش رومنتش ينا،زو نغارم ھبلرس،آسا، دهنھد يیزر ونخ ياھ بت، درزاديما

 :گرددمی دهستفاا زيساداجوعن نیا
 .د بپوشی نگا و شستکد ربیما قتاا به ورود مهنگا
 د بشویی را ستهاد درآورده را نگا و شستکد قتاا كتر از قبل

 د نشو رجخا قتاا از ربیما لسایو و ترمومتر ، سنج رفشا ، شیگو

 وپنینوتر با رانبیما) (Reverse Isolation سمعکو ونالسیویزا 

 ارقر ونالسیویزا از ستهد نیا در باید باشد شتهدا  1000از کمتر لیوفنوتر که ريبیما 
 . دگیر
 هندوپر و رتچا روي برچسب تخصصی و وپنیکنوتر تطاحتیاا للیب با قتاا زيسااجد 

 .ربیما
 ها ستد شستن هیژو به اردستاندا تحتیاطاا تعایر. 
 قتاا به ربیما هکنند مالقات یا ر،بیما مانگردر غیر پرسنل ورود زهجاا معد. 
 قتاا به هگیا و گل و تسبزیجا و وهمی ورود زهجاا معد . 
 ودر شداحی بپوجر سکما حتما جابجایی در مزال رتصو در بماند قتاا خلدا ربیما 

 .ددبرگر قتاا به یهتاوک مدت
 را  زمال وزشمآ ھوطبرم دحوا طسوت بایستی دستنھ وانستخا زمغ پیوند تتح هنیکرابیما

 .دنماین یافتدر

 :نکته
 بسته ارض،عو وزبر رتصو در ماا دمینمای تکفای میعمو اردستاندا تحتیاطاا تعایر

 .شد هداخو  منجاا يگیر تصمیم هشد دیجاا ن رابیما در HIV+ لمشکع نو به
 شد هداخو اجرا هم با ونالسیویزا عنو چند یهاربیما از خیبر در

 )Droplet precaution( اتقطر زيسااجد
 ددگر تعایر سالم ادفرا رسای و مبتال اربیم بین قلاحد فاصله
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 کسما(ماسک جراحی از دیدار ارقر ربیما نیا از يمتر یک فاصله در گرا

 . کنیدده ستفاا)معمولی
 .احی بپوشدجر ماسک حتما ربیمار،بیما جابجایی به زنیا رتصو در

 )(Airborn Precautionییاهو زيساجدا
 قتاا از وجخر مهنگا و کنید دهستفاا  95nصمخصو ماسک از قتاا به ورود مهنگا

 .داردبر را ماسک
 ساعت در ربا6 قلاحد و دشو زبا آزاد ايهو سمت به هپنجر باشد بسته قتاا درب
 .دگیر رتصواهو ضتعوی

 )Contact Precaution( تماسی زيسا اجد
 ن بپوشیدگا و شستکد ربیما قتاا به ورود مهنگا
 و سنج رفشا شیگو دبشویی را ستهاد درآورده را نگا و شستکد قتاا كتر از قبل

 .دنشو ق خارجتاا از ربیما لسایو و ترمومتر

 دستورالعمل کنترل عفونت در بخش همودیالیز
 شستن دست از بیماري به بیماري دیگر 
 تعویض دستکش استریل از بیماري به بیماري دیگر 
  تعویض دستکش استریل بعد از انجام هر پروسیجر 
 عدم استفاده از الکل به عنوان ضد عفونی پوست 
 رعایت نکات استریل در جاي گذاري سوزن یا تزریق هپارین و دارو در ست دیالیز 
  پرسنل دیالیز و هم ,حین قطع و وصل کردن کاتتر و همچنین  حین تعویض پانسمان

 .دنبیمار باید ماسک داشته باش
  حرکت زیاد کاتترهایی که ,باز ماندن,اجتناب از خیس شدنnnnn nnnn  آنها بسته

 .نشده است
 جهت خارج کردن سوزن ها در اتمام دیالیز حتما از گاز استریل استفاده شود. 
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 تزریق  ل از تزریق با هدف جلوگیري از بروز عفونت محل و تسریع در بهبودي محلقب

با محلول ضد عفونی به طور کامل شستشو داده و ضد عفونی و سپس  با گاز را 
 .کنیماستریل خشک 

 ت بیمار و استفاده مکرر از آن خودداري شود زیرا باعث از آلوده شدن گاز توسط یونی
 .موجب آلوده شدن موضع می گردد

  وریدي باید در محلی غیر از موضع التهاب باشد –محل تزریق  سوزن شریانی. 
 من و نوك کاتتر به صورت باز در معرض هوا قرار نگیرد و حتما در پوش داشته لوهرگز

 .باشد

  آنرا به هیچ عنوان  به جلو و یا عقب جا به جا نکنیددر صورت جابه جا یی کاتتر. 
  از آنجایی که هر نوع آلودگی از طریق ست هاو مایع دیالیز به خون بیمار منتقل می

شود مایع دیالیز  و ست ها باید پس از شستن دستها کامال به طریق استریل آماده 
 .شوندقبل از شروع همودیالیز روي دستگاه سوار بالفاصله گردند و 

  در زمان آماده نمودن دستگاه پرستاران با درك این مطلب که وسایل استریل می
باشند و باید استریل سوار شوند و براي درمان بیمار مورد استفاده قرار بگیرند باید 

انجام  ر را بدوراز عجله و بی دقتی و آلوده شدن وسایل و با دقت و حوصله الزم این کا
 .دهند

  و ست ها از موارد  دیگري است که باید با دقت و اصول صحیح شستو شوي صافی
اتیلن (انجام گیرداین شستشو با اهداف تخلیه مواد خارجی مثل اشعه استریل کننده 

 .و سایر مواد احتمالی و آماده نمودن بستر ورود خون انجام می گیرد)اکساید
 هت شناور شدن موادي مدت زیادي بال استفاده باقی  بماند ،به ج اگر ست ها و صافی

 نرمال سالینبه داخل ست ها و صافی مجددا باید به مدت چند دقیقه مسیر را با سرم 
 .و بعد بیمار را وصل نمائیم پرایم 

  محل شالدون  حتما پانسمان داشته باشد و به شکل استریل و صحیح تعویض
 . پانسمان صورت گیرد

 ایمن تزریقات
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 آسیب  خدمت بیمار کننده دریافت که به است یتزریق معناي به ایمن تزریقات

  .نزند
  .نسازد وارد اي صدمه درمانی بهداشتی خدمات کارکنان /کنندگان ارائه به

  .نشود جامعه در زیان و آسیب باعث آن پسماندهاي

 موازین تزریقات ایمن
 محل تمیز-1

 .بشویید را پوست است کثیف مشهود بصورت تزریق موضع که صورتی در
 .محل دریافت دارو باید در مکان تمیز و امن باشد

 .وسایل الزم براي تزریق باید برروي میز تمیز باشد

 شستشوي دست-2
 استفاده با یا و بشوئید صابون و آب با را دستها آن تزریق و دارو کردن آماده از قبل

 با عفونی ضد محلولهاي از
 .کنید عفونی ضد الکل پایه

 استریلسر سوزن و سرنگ -3
  استفاده شوداز سرنگ و سر سوزن استریل. 

 تاریخ انقضا آن چک شود. 

 به هیچ قسمتی از سر سوزن قبل و بعد از تزریق دست نزنید. 
 یا دست در مزبور وسایل حمل واز استفاده رسیور از برنده و تیز وسایل حمل جهت 

  .نمایید خودداري یونیفورم جیب
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 نمایید خودداري دفع از قبل سرسوزن کردن خم ویا شکستن از 

 نمودن جدا پس از را سوزن سر ، دوز مولتی ویال از دارو کشیدن از بعد گاه هیچ 
 .ننمایید رها آن داخل سرنگ در

 نمایید اجتناب)،سرسوزن بیستوري(وبرنده تیز وسایل نمودن دست دست به از.  
 خاص  شرایط در مگر نمایید خوداري اکیدا پوش سرسوزن در گذاردن از تزریق پس از

 گذاردن جهت ضروري درموارد  خون کشت یاABG جهت   خون نمونه اخذ جمله از
 .کنید استفاده ازدرپوش سرسوزن  یکدست  به روش سرسوزن درپوش

 

 
  
 دارو کشیدن بار هر براي میشود استفاده دارو دوزي چند ویالهاي که صورتی در 

 .شود استفاده استریل سوزن سر از ازویال،
 داخل  صحیح نحو به استریل غیر سطوح با سوزن تماس سر صورت در)Safety 

box( گرددد دفع. 
 

 تمیز کردن محل تزریق-4
 تزریق از قبل پوست شدن خشک . نمائید استفاده  الکل گلوله پنبه از تزریق جهت

 .است الزامی
 محل تزریق را با سواپ پنبه الکل به صورت دایره اي ضدعفونی کنید

 جمع آوري صحیح اجسام نوك تیز -5
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 برنده   و تیز نوك پسماندهاي دفع جهت»باکس سیفتی«ظروف از استفاده دستورالعمل
 

 -بیماران مراقبت و درمان تشخیص، در که برنده و تیز مصرف یکبار وسایل هرگونه 
 اره، بیستوري، تیغ سرسوزن بدون تفکیک ازسرنگ، قبیل از شود می استفاده

 ظروف این در بایستی ودارویی سرم هاي شیشه آنژیوکت، انواع النست، اسکالپ،
 .گردد دفع و آوري جمع

 می خطرناك و عفونی باکس سیفتی داخل شده دفع پسماندهاي اینکه به توجه با 
 و بوده "روز5تا  3 " ها بخش داخل در ظروف این نگهداري زمان مدت حداکثر باشند

  نیاز مورد هاي قسمت و ها بخش تمامی در بایستی
 پسماند کننده تولید پرسنل اختیار در و تهیه مناسب هاي حجم و درتعداد ظروف این 

 .گردد دفع شده تعیین زمان مدت در و گیرد قرار تیز نوك
 چسب نموده، رابسته آن درب بایستی شد پر باکس سیفتی حجم 4/3 اینکه از پس 

 .گردد دفع عفونی پسماند عنوان به و قرارداده رنگ زرد پسماند کیسه داخل و زده
 -استفاده ظرف از مجدد عنوان هیچ به و نکرده خالی را باکس سیفتی محتویات هرگز 

 .نشود
 زمان به توجه با مصرف یکبار تمیز سوآپ ز ا ویال سر کردن پاك به نیاز صورت در 

  . شود استفاده توصیه تماس مورد
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 شغلی مواجهه

 :تعریف

 :زیر طرق یک از هر تماس از
 )برنده و تیز اجسام با بریدگی استیک، نیدل(پرکوتانئوس آسیب -
 )ودهان مانندچشم( مخاطات -
 سالم غیر پوست -

 :شغلی مواجهه از پیشگیري اقدامات
شامل استفاده از وسایل حفاظت فردي و رعایت اصول تزریقات ایمن و واکسینه علیه هپاتیت می "

 "باشد
 ترشحات وسایر خون با آلودگی احتمال که درمانی اقدام گونه هر انجام حین در عمومی احتیاطات

 :باشد ذیل می شرح به دارد وجود بدن

 دستکش استفاده از دارد،بایستی وجود ها دردست ویازخمی بریدگی که درصورتی 
 .شود پوشانده ضدآب پانسمان با وموضع نمود

 بدن ترشحات ویا خون با آلودگی قبال در درمانی بهداشتی کارکنان حفاظت جهت 
 .است ضروري مصرف یکبار پالستیکی پیشبند از استفاده
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 به آلوده مایعات ویا نسوج از قطعاتی ویا خون شدن پاشیده احتمال صورتیکه در 

 .است ضروري ازماسک وعینک محافظ وجوددارد،استفاده مخاطی غشاء و چشم
 است ضروري ضدآب گان از استفاده است، وسیع خونریزي دچار بیمار درصورتیکه.  
 جهت پزشک ،معاینه باشند می باز هاي خم ز ویا اگزما دچار کارکنان درصورتیکه 

 .است ضروري بخش در فعالیت شروع مجوز
 در درمانی روشهاي و اقدامات انجام حین در عمده اتفاقات و جراحات اینکه به باتوجه
 .شود انجام بایستی فوري اولیه کمکهاي ،اقدامات افتد می اتفاق ذیل موارد

 سایر ویا خون شدن ؛پاشیده درمانی بهداشتی کارکنان بدست سرسوزن فرورفتن
  : به بیمار بدن آلوده ترشحات

 باز هاي بریدگی -
 )ملتحمه (ها چشم -
 )دهان داخل مثال براي(مخاطی غشاء -
 .شود اپیدرم پارگی به منجر که گرفتگی گاز -
 

 :فوري کمکهاي
 .از دست کاري محل مواجهه خودداري فرمایید-1 

 ولرم آب و صابون با زخم محل شستشوي-2
 چشمها مالش موضعی از خودداري-3
دهان حداقل (آلودگی صورت در آب زیاد مقادیر با مخاطی غشاي و چشمها شستشوي-4 

 )دقیقه 3دقیقه و چشم ها  2به مدت 
 خالکوبی با ديفر/یقیرتز دمعتا/الهویه  مجهول(پرخطر ربیما باھھجامو رتصو در-5

 .دشو می لساار همایشگابه آز نیز ربیما نخونمونه ) انندز از جاعیاربیمار /متعدد
 چک تیتر آنتی بادي
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 :سوپروایزر به سانحه گزارش فوري
  .گردد حاصل تماس ایشان با عفونت کنترل سوپروایزر حضور صورت در

 گردد حاصل تماس بالینی سوپروایزر با عفونت کنترل سوپروایزر حضور عدم صورت در(
 ).تماس میگیرد عفونت کنترل سوپروایزر با نهایی تصمیم اتخاذ جهت بالینی سوپروایزر

 سانحه بروز از بعد شغلی بالفاصله گزارش دهی مواجهه فرم دقیق لتکمی
 

 PEP  نهگا6 حلامر
)   POST EXPOSURE PREVENTاز تماس پیشگیري بعد( 

 جههامو محل اوايمد  PEP اول مرحله
  هىد ارشگزو ثبت:  PEP دوم مرحله 

  جههامو یابیارز:  PEPمسو مرحله
 جههامو منبع یابیارز:  PEP رمچها مرحله
 یافته جههامو دفر یابیارز:  PEP پنجم مرحله

   PEPدر مختلف يها عفونت مدیریت:  PEP ششم مرحله 
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 پوشیدن وسایل حفاظت فرديترتیب 
  دست شستن- 1
 گان- 2
 ماسک- 3

 )نیاز درصورت (کاله 4-
 یاصورت چشم محافظ عینک یا 5-
 دستکش استریل 6-
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 : کار اتمام از بعد محافظتی وسایل خروج ترتیب
 دستکش .1
 صورت یا چشم محافظ .2
 )باشد شده استفاده که صورتی در(کاله .3
 گان .4
 ماسک .5
 دستها شستن .6

 ویا
 ) استفاده درصورت( کاله .3  دست شستن .2  گان دستکش و .1
 ماسک .5  صورت ویا چشم محافظ .4
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 دستکش ترتیب درآوردن

            
 

 نحوه برداشتن ماسک از صورت

 
 نحوه در آوردن گان 

            
 :میباشد الجرا الزم زیر توضیحات درمان کارکنان دستکش در مصرف اهمیت لحاظ به

 دستکش
 .نماید می جلوگیري ترشحات و باخون دست تماس از و دارد یک نقش محافظتیدستکش 
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 ولی دهد کاهشمی را ها ارگانیسم میکرو با تماس دستها دستکش احتمال پوشیدن
 . باشد نمی دستها شستشوي جایگزین
 از مراقبت حین در درمانی بهداشتی خدمات دهنده ارئه کارکنان دستکش توسط پوشیدن
 :        گیرد می صورت ذیل هدف دو به با توجه بیماران

 در دیگري به یک بیمار از یا و بیماران به کارکنان دست از ها میکروارگانیسم انتقال از پیشگیري 1-
 .یاخدمات مراقبت ارائه حین
 .کارکنان به بیماران از بیماري انتقال از پیشگیري 2-

  : ضروریست ذیل نکات به توجه
دستکش  )  آن مناسب نوع انتخاب و دستکش از استفاده عدم یا استفاده ضرورت 1-

 با منطبق بیماران از مراقبت یا و خدمات ارائه مختلف موقعیت هاي در استریل یا تمیز
 . باشد می و استاندارد احتیاطات موازین

 احتمال ، بیماران از مراقبت یا و خدمات ارائه حین در میشود پیشبینی که زمانی در 2-
 و مخاطی غشاء یا و بیمار عفونی بالقوه مواد و ترشحات و سایر خون با دستها آلودگی
 .ه شود دستکش پوشید ، دارد وجود آنان ناسالم پوست

 .گردد استفاده یک بیمار از مراقبت یا و خدمات ارائه براي دستکش فقط یک جفت از 3-
 بیمارو از مراقبت حین در که صورتی در ، است شده پوشیده دستکش که هنگامی در 4-
 بیمار همان تمیز موضع است نیاز بیمار، آلوده ناحیه یک در یک اقدام درمانی اتمام از بعد

  . تعویض گردد یا و آورده شود دستکش در ، شود لمس محیط یا و
 .شود اجتناب ها دستکش مجدد استفاده از که شود می تًوصیه شدیدا

 مهم تنکا
 نمایید ممانعت دهلوآ حسطو با زنسرسو ستما از. 
 نمایید اجتناب ،باشد هشد تعویض هم رنگرسرسوا حتی سرنگ دمجد دهستفاازا. 
 صددر 70 لکلا با ضدعفونیاز پس ییدارو لیاوسر پالستیکی گمایافرد لمساز 

 .نمایید بجتناا
 دداريخودوز مولتی لیاو چندین خلدا به سرنگ و زنسرسو یک دننمو خلازدا 

 .نمایید
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 یقرتز جهتربا یک که سرنگیو زنسرسواز مختلف ربیما چندین یاروبیما یکايبر 

 .ننمایید دهستفاا ، ستا هشد دهستفاداروازآن ا
 ننمایید دهستفاا دمتعد رانبیما به یقرتز ايبر يیدور تمایعا شیشه یاو کیسه یکاز. 

 
 مقاومت آنتی بیوتیک 

. یندآ می ستد ب مصنوعی و طبیعی راه دو از که هستند آنتی بیوتیک ها مواد شیمیایی
. شوند می گرفته باکتریها و چهارقا مانند گانیسمهاییوارمیکر از طبیعی يبیوتیکها نتیآ
 روي بر مولکولی اتتغییر حاصل يبیوتیکها نتیآ بیشتر پزشکی شیمی پیشرفت با وزهمرا
 هستند طبیعی يبیوتیکها نتیآ

 یشافزا ،جانبی ارضعو شامل بیوتیکها نتیآ غیرصحیح فمصر با مرتبط ارضمهمترینعو
 عفونت یشخطرافزا ،ییایزربیما ومیر  و گمر یشافزا ، ها هزینه و ىبسترتمد ولط

 هستند دارو چند به وممقا يگانیسمهاار وزبر  همه از مهمتر و ثانویه
  بیوتیکها نتیآ تختصاصاا و تعریف

  ضد معنى به نتىآ 
 هندز دموجو یا هندز معنی به بیوتیک

 ،باکتریها (گانیسمهاوارمیکر نگوناگو اعنوا بوسیله که آنتی بیوتیک ها مواد ي هستند
 کنند می رمها را یگرد يگانیسمهاوارمیکر شدر و هشد تولید)... ،چهارقا
 : بیوتیکها نتیآ از نابجا دهستفاا تتبعا و همیتا

 نمادر دوره یک تنفسى اهستگد سیویرو يعفونتها به مبتال رانبیما از%  40 از بیش به
 نیستند سحسا بیوتیکها نتیآ اتثرا به سهاویرو  حالیکه در. دشو می تجویز لضدباکتریا

 میشوند بخو دبخودخو ريبیما ، سیویرو ريبیما دوره گذشتاز پس طرفی از و
 ها بیوتیک نتىآ ىبند طبقه

 :دکر يبند تقسیم انتو می یلذ رفاکتو  سساا بر را هابیوتیک نتیآ
 :طیف اثر 

 می لفعّا ها گانیسمار ومیکر مختلفاعنوا مقابل در که هستند نهاییآ(:  وسیع الطیف 
 )باشند
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 ربسیا طیف یا گانیسمار ومیکر یک مقابل در فقط که هستند نهاییآ : (لطیفودامحد
 )باشند می لفعّا ها گانیسموارمیکر از وديمحد

 ثرا مکانیسم

 شوند مى ایزربیما لسلو نشد کشته سبب  :باکتریسید
 .شوند مى ایزربیما لسلو نماند ثابت یا شدر توقف سبب :ستاتیکاباکتریو
 ه گیرند رساختا

 روبمیک RNA یا  DNAساخت ىها هکنندرمها
  ؟ چیست بخو بیوتیک نتیآ یکخصوصیات 

  که ستا بیوتیکی نتیآ موثر و بخو بیوتیک نتیآ یک
 غلظت)...  ومغز ویتزسیونو دندانیبسه آ( مانند ژنپاتو تجمع محل(  عفونت محل در

 کند دیجاا ستا زهانیا گانیسموارمیکر،  کشتن یا و شدر رمها اىبر کهدارو از کافى
 )در حد باالیی وارد نکند اآسیبی به میزبان وارد نکند ی(عارضه سمیت

 تمد ايبردوکر اجد کشت محیط از انرآ انبتو که ريبطو باشد ارپاید کافی حد به-
 .یابد کاهش شثرا ینکها ونبد دکر هخیرذ معقولی

 معینی تمد ايبر را کافی غلظت که باشد اي گونه به نبد از دارو فعسرعت سم زدایی و د
 .نباشد رمکر يهادوز به حتیاجیا و شتهدا هنگا نخو در
 .ددگر فعد کامل ربطودارو فمصر قطع از پس و باشد کامل و سریع کافی حد به دارو فعد

 تیکهابیو نتیآ علیه متمقاو
 رزهمبا ايبر که زا ريبیما يها وبمیکر یعنی بیوتیک به آنتیمت مقاو

  می لعماا سلولی در لعماا در که تیاتغییر با ،شوند می دهستفاا بیوتیک نتیآ نناآ با
 منجاا به وارد می شود و آنها را وادارگانیسم وارمیکر درون به ونبیر از که ملیاعو یا کنند
 بیوتیک نتیآ یعنی کنند اپید متومقا هادارو ینا به نسبت)نیژ جهش(  کند می تیاتغییر

 می دجوو به يجدید يها نسل و دشو می کمتر یا اردند را قبلی بیومیکر ضد تثرا یگرد
 .  اردند را بهاومیکر با رزهمبا  انتو که یدا

.  ستا ها بیوتیک نتیآ حد از بیش یا و نهاسردخو فمصر ه،پدید ینا ملاعو مهمتریناز
 هندز رتقد یافته جهش ،هدد رخ بیوتیک نتیآ با نمادر تحت ربیما در جهش ینا هگا هر
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 نها ادآتعد کوتاهی تمد در و دهبو دارا را نمیزبا يگانیسمهاوارمیکر سایر از بیشتر نماند

 و. هدد نمی بدست مطلوبی نتیجه بیوتیک نتیآ نهما با نمادر رو ینا از و یابد می یشافزا
 دشو آن جایگزین يیگرد بیوتیک نتیآ باید

 : ستانیربیما يها عفونت نطغیا تشخیص
. ستا عفونت لکنتر کمیته ظایفو از مهمی ءجز نستاربیما يها بخش در نطغیا تشخیص

 یا بخش یک در ستانیربیما ت عفون انمیز که فتدا می قتفاا مانیز معموال نطغیا
 هشد آوري جمع رماآ. باشد آن ندمیکا انمیز از باالتر اي مالحظه قابل رطو به نستاربیما

 انمیز قتیو. کند می کمک ستانیربیما يها عفونت نطغیا تشخیص به ،قبتامر منظا ايبر
 قتیو همچنین دهبو بیشتر گذشته لسا در هما نهما رماآ از صخا عفونت عنو یک ماهانه

 نطغیا لحتماا ،فتدا می قتفاا كمشتر گانیسمار یک با عفونت شامل( خوشه  کالستر یک
 دارد سیبیشترربر به زنیا و شتهدا دجوو

 :ستا زمال یرز تمااقدا منجاا نطغیا لکنتر ايبر
 هکلونیز غیر و عفونی غیر رانبیما از هکلونیز یا عفونی بیماران. 
 کند قبتامر عفونی رانبیما از نفر یک که ريطو به نکنارکا بین رکا تقسیم. 
 سطح از حسطو هکنند ضدعفونی يمحلولها تعویض (محیط يشستشو سطح یشافزا 

 .) )سطحباال به متوسط سطح از و متوسط سطح به پایین
 از يگیر کشت حسطو يشستشو یندآفر دنکر رمانیتو ايبر محیط از يگیر کشت 

 ند ا هشد هکلونیز گیزتا به که نیرابیما تشخیص ايبر رانبیما تترشحا
 لهویزا تحتیاطاا عایتر ستد شتابهد لعملراستود قیقد عایتر از نطمیناا 

 .تماسى
 يطغیانها ملکولی عنو تعیین ايبر نطغیا به طمربو يها کشت متما دنکر شیوآر 

 .هیندآ
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 استریلیتی ست ها
 نگر تغییر ست خلدا رندیکاتوا نگر رغییت به لستریا يها ست دنکر زبا مهنگا
 ن تغییریا هتیکرصو در( فرمایید توجه ستا هشد مشخص فلش با اندیکاتور روي

 ست ن،شد لستریا جٌهت دامجد،  دهنبو لستریا نپانسما ست) نشد همشاهد نگر
پس  دارد ارقر آن روي بر ست هر تمشخصا برچسب . دشول ساار  CSR حدوا به
 .ددگر قلصاا ربیما هندوپر برگه در برچسب نیا ، نشد زبا از

 خلدا ضافها لسایو شدداشته با لستریا پگ به زنیا که يسیجروپر هر متماا از بعد
 دشو یختهر دور ه،شد شتهدابر پگ خلدا از...  و ، زگا ، پنبه ، هازن سو جملهاز پگ

 ضد لمحلو در بعد دمیشون شسته ترجنتد یک و ملرو آب با ابتدا لسایو سپس
 در که زمالن ماز گذشتاز  پس تینها در و دمیگیر ارقر دربخش دموجو نیعفو

جهت  و ددمیگر وخشک هشد بکشیآ ددمیگر منتقل ضدعفونی دهما لعملراستود
 .ددگر می منتقل  CSR  به بخش ونسیایلیزترسا

 :  هنکت
 .شدا باهو انجری و رغبا و دگراز وربد بستهدرمحیط  باید ها ست نگهداري محل
 يها ستد با ها ست به زدن ستد از دگیر رتصو قتد با ربسیا ان نقل و حمل

 .ددگر بجتناا سخی يها ست نقل و حمل و خیس
 

 راهنماي کشوري مراقبت عفونت هاي بیمارستانی:منابع
 راهنماي کاربردي کنترل عفونت در بیمارستان

 معلو هنشگادا نمادر نتومعا مامایی و ريپرستا اداره عفونت کنترل 4شماره دستورالعمل 
 1394 پاییز بهشتی شهید پزشکی
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