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  عفونت هاي بيمارستانيكنترل 

عفونت هاي بيمارستاني از زمان شروع استفاده از مراقبت هاي پزشكي، بيماران بستري فراواني را مبتال كرده است. از 

تاريخي در قرن نوزدهم روشنگري هاي جوزف ليستر در مورد نقش باكتري ها در عفونت زخم هاي جرّاحي، نقطه نظر 

 سي )عاري ساختن از عفونت( گرديد.منجر به درك مفهوم گندزدايي و آسپ

 بيمارستاني عفونتهاي مراقبت كشوري نظام تعاريف

 تعاريف

 دچار عفوني زاي بيماري عامل تكثير و رشد و تهاجم دليل به ميزبان كه است اي پديده معناي به عفونت  :عفونت

 .شود مي آسيب

 عفوني عامل خود با مرتبط زاي بيماري واكنشهاي اثر در و منتشر يا محدود صورت به كه عفونتي :بيمارستاني عفونت

 در بيمار پذيرش از پس كه شود مي گفته عفونتي به  عفونت بيمارستاني، شود مي ايجاد بيمارستان در آن سموم يا

% 21تا  72ز( پس از ترخيص بيمار )رو 01تا 01) مشخص اي دوره طي يا( بعد ساعت 27 يا 84) بيمارستان

گردند( رخ دهد و در زمان پذيرش بيمار وجود نداشته و در  هاي زخم جراحي، پس از ترخيص بيمار ظاهر مي عفونت

 دوره نهفتگي خود نيز نبايد قرار داشته باشد.

 

 :بودن ناقل و عفونت كلونيزاسيون، تفاوت

 .باشد مي عفونت ايجاد  بدون ميزبان در) ميكروارگانيسم ( عفوني عامل تكثير و رشد معناي به كلونيزاسيون

 .شود ديگران عفونت يا كلونيزاسيون به منجر بالقوه ميتواند ميكروارگانيسمها با آنها كلونيزاسيون كه افرادي :   ناقل

 نحوه را عفونت ايجاد جهت ها بافت به تهاجم براي توانايي ميزان و چگونگي (Pathogenicity): ماريزاييبي

   .گويند عفونت آن زايي بيماري چگونگي يا پاتوژنيسيتي



   .گويند آن ويروالنس ميزان را يزا بيمار عفوني عامل يك تهاجمي قدرت و شدت(Virulence):ويروالنس

 مي)عفوني عامل ( عفونت انتقال به منجر گاهي كه است آن امثال و مگس پشه، منظور (Vector):وكتور

 .نيست شايع بيمارستاني هاي عفونت مورد در انتقال راه اين گرچه.شوند

 (Reservoir):مخزن

 آب خاك، حيوان، انسان، خود مانند نمايد وتكثير رشد و مانده زنده آنجا در تواند مي عفوني عامل كه است محلي

 .... و

 عفونت منبع يا مخزن يا انتقال راه عنوان به توانند مي كه است مختلفي مواد يا وسايل شامل (Fomite):بيجان وسايل

 .آلوده معاينه وسايل مانند كنند عمل

 گردد مي منتقل پذيرنده به  آنها از بالفاصله يزا بيمار يا عفوني عوامل كه موادي يا اشخاص اشياء،(Source):منبع

 .زخم سياه براي خاك تيفوئيد، براي آب مانند

 هاي عفونت امّا  هرچند پيشرفت هاي زيادي در كنترل عفونت بيمارستاني در بيش از يك قرن قبل صورت گرفته است

% 2-01 تقريبا كه طوري به. اند داده ادامه خود سير به مير و مرگ و بيماريزايي مهمّ منبع يك عنوان به بيمارستاني

 حال در هاي كشور در رقم اين  ونت را تجربه مي كنند وليعف بستري، زمان طي در آمريكا در شده بستري بيماران

 يازدهمين كه آنجا تا  افتد مي اتفاق كشورها اين در بيمارستاني عفونت مورد ميليون 7-8 ساالنه و باشد مي باالتر توسعه

هاي مقاوم به آنتي  باكتري  افزايش و ايمني نقص به مبتال بيماران تعداد رشد. باشد مي كشورها اين در مير و مرگ علّت

 پيش در را اساسي چالش  بيوتيك ها، فرصت طلبي عفونت هاي قارچي و استفاده از وسايل و اقدامات تهاجمي، يك

 شده (روز 78 تا) بيمارستان در بستري بيماران متوسط حد از بيش اقامت به منجر ها عفونت اين. است داده قرار ما روي

ار مورد مرگ ومير در سال ايجاد مي كنند و در اياالت متحده ساالنه هزينه اي هز صد يك  تا  مستقيم صورت به و

 ها آن وكنترل ها عفونت باره در زياد اطالعات رغم به. شود مي  ميليارد دالر صرف مراقبت هاي ناشي از آن 2/8معادل 

بيمارستان ها و كليّه كاركنان مراكز  در بستري بيماران براي تنها نه بيمارستاني عفونت متعدد، هاي بيوتيك آنتي وجود و

پزشكي، مسئله ساز است بلكه براي افراد غيربستري و خانواده ها نيز مشكل مي آفريند زيرا بيماران بعد از ترخيص از 

كلّي ايجاد يك حلقه معيوب مي كنند بيمارستان ها عامل انتقال و پخش عفونت هاي مُسري بيمارستاني هستند و به طور 

هاي انجام شده، عفونت  كه بايد با اقدامات موثر و مداوم در نقاط مختلف، اين حلقه را درهم شكست. طبق بررسي

 شوند هاي بيمارستاني محسوب مي ترين و پنوموني كشنده ترين عفونت ادراري، شايع



 ضعف و قوت نقاط آنها از كدام هر كه دارد وجود مختلفي شهاي رو دنيا در بيمارستاني هاي عفونت مراقبت براي

 نظر در بيمارستاني هاي عفونت مراقبت نظام مسئولين كه اهدافي براساس معموالً شها رو اين .دارند را خود خاص

 بروز ميزان كاستن :از عبارتند است انتظار مورد مراقبت نظام يك از كه اهدافي كلي بطور .شود مي تعيين دارند

 – عفونت كنترل ههاي را ارزشيابي - اپيدميها تشخيص و تعيين - اندميك هاي ميزان تعيين – بيمارستان در عفونت

 خصوص در ايشان به اطالع و مسئولين به پاسخگويي نهايت در و مختلف هاي بيمارستان بين ها عفونت ميزان مقايسه

 .بيمارستاني هاي عفونت وضعيت

 گذشته صورت به بيماريابي براساس تواند مي يا و باشد غيرفعال يا و فعال بيماريابي براساس تواند مي مراقبت نظام

 را بيمار و باشد نگر آينده صورت به بيماريابي يا و شود استخراج بيماران پرونده مطالعه از الزم اطالعات و باشد نگر

 .دهد تشخيص موقع به را آن و كرده ثبت را عفونت هاي نشانه و عالئم تغييرات و گرفته نظر تحت بستري زمان از

 بيمار باليني وضعيت براساس يا و آزمايشگاه پاسخهاي براساس تواند مي بيمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام همچنين

 قابل نكته .شود گرفته بكار خاص بخش يك در يا و بيماران از خاصي هاي گروه براي نظام اين تواند مي يا و باشد

 اطالعات از مهمي بخش نگيرند قرار مراقبت تحت بيمارستان از ترخيص از بعد بيماران اگر كه است آن ديگر توجه

 بيماري كمون دوره در ترخيص زمان در است ممكن بيمار كه چرا شوند مي حذف بيمارستاني تهاي عفون به مربوط

 تحت ترخيص از بعد را بيماران مراقبتي پيشرفته شهاي رو اغلب امروزه .شود ظاهر بعدها بيماري عالئم و بوده

 كنترل تيم يا پرستار جراح، نظارت مربوطه، پزشك يا بيمار با تلفني تماس نامه، ارسال طريق از و داده قرار مراقبت

 .كنند مي بيمارستاني هاي عفونت بيماريابي به اقدام مجدد پذيرش يا پيگيري هنگام در درمانگاه در بيمار بر عفونت

 بر عالوه بيماريابي اساس و باشد نگر آينده بوده، فعال آنها بيماريابي كه دهند مي بدست شهايي رو را نتيجه بهترين

 استاندارد تعاريف داراي كه مراقبتي هاي روش بهترين از يكي .باشد باليني وضعيت براساس آزمايشگاهي هاي يافته

 عفونت مراقبت كشوري نظام هاست روش پذيرترين انعطاف و ترين جامع از و بوده بيمارستاني عفونتهاي براي شده

 يا بيمارستاني هاي

National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS) 1970 دهه از روش  اين باشد مي 

 اجراء مورد به (CDC)  ها بيماري  از پيشگيري و مديريت مركز نظر زير و امريكا هاي بيمارستان در ميالدي

 .است شده شناخته بخوبي جراحي هاي زخم عفونت براي ويژه به روش اين كارآيي .است شده گذاشته



 از نظرخواهي و فراوان نظر تبادل و بحث از بعد  1383سال در بيمارستاني هاي عفونت كنترل كشوري كميته

 :كرد اتخاذ را زير مهم تصميم دو كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه اساتيد و نظران صاحب

 ابزار عنوان به را روش اين NNIS يا بيمارستاني هاي عفونت مراقبت كشوري نظام كارآيي و مزايا به توجه با

 .نمود انتخاب كشور در بيمارستاني هاي عفونت بيماريابي و تشخيص

 مي تشكيل خوني و تنفسي جراحي، هاي زخم ادراري، عفونتهاي را بيمارستاني هاي ازعفونت بيشتر اينكه به عنايت با

 از عفونت چهار اين به مربوط هاي داده كشور در بيمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام برقراري اول مرحله در دهد

 .گيرد مي قرار تحليل و تجزيه مورد و آوري جمع خصوصي و دولتي از اعم ها بيمارستان تمامي

 .گردند مي معرفيNNIS  مجموعه از عفونت نوع چهار اين استاندارد تعاريف اينجا در

هاي بيمارستاني،  تواند در بيمارستان، دچار عفونت گردد ولي در بين انواع عفونت هر يك از اعضاي بدن انسان مي

% اشاره شده است( يــا 00%(، عفونت دستگاه تنفسي تحتاني )در مطالعه ديگر به عدد 87عفونت دستگاه ادراري )

%(، از اهميت 2-01%(، و عفونت دستگاه گردش خون )78عفونت ناشي از زخم جراحي )%(، 71% تا 02پنوموني )

 خاصي برخوردارند.

 

 ادراري عفونتهاي

 (HAUTI) بيمارستاني ادراري عفونتهاي

 به عفونتها اين اكثر .ميدهند تشكيل را موارد 3/1 حدود كه است بيمارستاني عفونتهاي شايعترين ادراري عفونتهاي

 علت به موارد درصد 80 حدود آيند مي وجود به ادراري سيستم در پزشكي ابزار و وسايل از مستقيم استفادة دنبال

 كاتتر از ناشي ادراري عفونتهاي عفونتها، اين به موارد برخي در دليل، همين به است؛  ادراري كاتترهاي از استفاده

(CAUTI) ميشود اطالق.  

 عالئم عفونتهاي ادراري

 عفونت در زمان پذيرش در بيمارستان وجود نداشته و در دوره نهفتگي نيز نبوده و يكي از موارد زير را دارا باشد : 



(، تكرر يا سوزش ادرار يا حساسيت ناحيه سوپراپوبيك و Urgencyتب، احساس فوريت در ادرار كردن ) 

ميلي ليتر ادرار و بدست آمدن حداكثر  در هر 011111كشت ادرار مثبت با شمارش كلوني مساوي يا بيشتر از 

 دو نوع ارگانيسم از نمونه ادرار.

وجود دو عالمت از عاليم فوق، همراه با پيوري، يا آزمون نيترات يا لكوسيت استراز مثبت، يا رنگ آميزي  

ا بيشتر مثبت گرم، يا انجام دو نمونه كشت ادرار و جدا شدن ارگانيسم در هردو نمونه باشمارش كلوني معادل ي

در هر ميلي ليتر  011111هزار در هر ميلي ليتر ادرار، يا يك كشت ادرار باكلوني معادل يا كمتر از  011از 

ادرار در مواقعي كه پزشك معالج درمان مناسب آنتي بيوتيك را براي بيمار آغاز كند، يا تشخيص يا درمان 

 مناسب عفونت توسط پزشك.

 باكتريوري بدون عالمت 

 از موارد ذيل :  وجود يكي

كلوني در هر ميلي ليتر ادرار و حداكثر دو نوع ارگانيسم از  011111كشت ادرار با شمارش معادل يا بيشتر از  

 نمونه ادرار بيماري كه كاتتر ادراري داشته ولي فاقد عالمت باليني است، جدا شود.

هر ميلي ليتر ادرار و جداشدن همان در  011111وجود دو كشت ادرار با شمارش كلوني معادل يا بيشتر از  

 روز گذشته كاتتر ادراري نداشته و فاقد عالمت باليني است. 2ارگانيسم در بيماري كه طي 

 

 ( Surgical Site Infection : SSIعفونت محل عمل جراحي )

ايمپلنت روز پس از جراحي، يا طي يكسال پس از جراحي در صورتي كه   01عفونت ناشي از عمل جراحي كه طي 

گذاري  )كارگذاري جسم خارجي( اتفاق بيفتد. به سه دسته تقسيم مي شود. كه از نظر آناتوميك در تصوير شماره يك 

 .آورده شده است



 
  (Superficial Incisional SSIعفونت سطحي ناشي از برش جراحي )

 بايد حداقل يكي از موارد ذيل را شامل شود : و  باشد كرده درگير را پوستي زير بافت و پوست تنها،

 خروج ترشح چركي از پوست بافت زير جلدي قسمت باالي اليه فاسيا 

 جدا شدن ارگانيسم به روش غيرعفوني از مايع يا بافت حاصل از برش سطحي كه در ابتدا بسته شده بود. 

 را زخم و باشد وجود داشته گرمي يا قرمزي موضعي، ورم دردناكي، :هاي نشانه يا عالئم از يكي كم دست 

 . منفي كشت اينكه مگر باشد، كرده باز عمداً پزشك

 تشخيص عفونت زخم توسط جراح يا پزشك مربوطه 

  

 عفونت عمقي ناشي از برش جراحي



 :باشد داشته را زير هاي ويژگي بايد جراحي محل عمقي عفونت :تعريف

 نشده داده قرار محل در چيزي هيچ كه صورتي در باشد كرده بروز روز 30 طي كه جراحي عمل به مربوط عفونت

 هاي بافت باشدو گرفته قرار محل در  * (implant)چيزي كه در صورتي باشد كرده بروز سال يك طي يا و باشد

 بايد حداقل يكي از موارد زير را شامل شود :  باشد كرده درگير را ( عضالني هاي اليه و فاسيا ) عمقي

 خروج ترشح چركي از برش عمقي مانند فاسيا و عضله  

باز شدن خودبخود برش عمقي )زخم( يا باز شدن آن به طور عمدي توسط جراح در زماني كه بيمار تب و يا  

 .درد يا حساسيت موضعي دارد، مگراينكه نتيجه كشت منفي باشد

ي مجدد، يا توسط بررسي آسيب شناسي آبسه يا ساير شواهد عفونت برش عمقي كه حين معاينه مستقيم، جراح 

 .بافتي يا راديولوژي رويت شود

 تشخيص عفونت زخم توسط جراح يا پزشك مربوطه. 

  

 عفونت عمل جراحي عضو / فضا

 آبسه مثال برايعفونت عضو / فضا كه در زير محل برش جراحي قرار گرفته و حين جراحي، باز يا دستكاري شده است 

 اگر عفونت اين .كنند مي شكم ذكر درداخل جراحي محل عفونت عنوان به را آپانديس برداشتن متعاقب ديافراگم

 نگرفته قرار محل در چيزي هيچ كه صورتي در ) جراحي عمل از پس روز 30 باشد،طي جراحي عمل به مربوط

 شامل را بدن از قسمتي هر عفونت تواند ميونموده  بروز ( باشد گرفته قرار محل در چيزي اگر ) يكسال ياطي ( باشد

 است شده دستكاري جراحي عمل طي كه ( عضالني هاي اليه يا فاسيا جراحي، برش محل بجز ) گردد

 حداقل يكي از موارد زير را دارا باشد : 

 خروج ترشح چركي از درني كه توسط جراح در عضو / فضا كار گذاشته شده است. 

 مايع يا بافت آن عضو / فضا جدا شدن ارگانيسم به روش غيرعفوني از كشت 

آبسه يا ساير شواهد عفونت عضو / فضا حين معاينه مستقيم، حين جراحي مجدد يا براساس  

 بررسي آسيب شناسي بافتي يا راديولوژي 

 تشخيص عفونت توسط جراح يا پزشك مربوطه  



 

 پنوموني 

عفونت در زمان پذيرش بيمار در بيمارستان وجود نداشته و در دوره نهفتگي خود نيز نبوده است، و يكي از موارد 

 شود :  ذيل را شامل مي

وجود رال يا ماتيته حين دق كردن قفسه سينه و پيدايش خلط چركي جديد، يا جدا شدن پاتوژن از كشت خون،  

 شستشوي برونش.نمونه ترانس تراكئال، نمونه بيوپسي يا 

هاي اشاره شده  پيدايش ارتشاح ريوي، تراكم، حفره يا مايع پلور جديد در عكس سينه و وجود يكي از شاخص 

در فوق، يا آزمون تشخيصي مستقيم مثبت يا سرولوژي مثبت از لحاظ وجود پاتوژن تنفسي يا تشخيص پنوموني 

 براساس شواهد آسيب شناسي بافتي.

 ( Bloodstream infection : BSI) عفونت دستگاه گردش خون

عفونت گردش خون تاييد شده توسط آزمايشگاه كه در زمان پذيرش بيمار در بيمارستان وجودنداشته و در دوره 

 باشد :  نهفتگي آن نيز قرار نداشته و حين يا بعد از اقامت در بيمارستان رخ داده است، و يكي از مواردزير را دارا مي

  
هاي شناخته شده از كشت خون و عدم ارتباط پاتوژن با عفونت در كانون ديگر، يا جداشدن پاتوژن  جدا شدن پاتوژن 

مرتبط با وسيله داخل عروقي )عفونت اوّليه گردش خون( يا مرتبط با عفونت بيمارستاني دركانون ديگر )عفونت ثانويه 

 گردش خون(. 

 

كند از دو نمونه كشت خون،  رگانيسمي كه به طور شايع پوست را آلوده ميتب، لرز يا افت فشار خون و جدا شدن ا 

پزشك درمان مناسب با آنتي بيوتيك آنكه يا از يك نمونه كشت خون در بيماري كه وسيله داخل عروقي دارد به شرط 

 را براي وي شروع كند يا مثبت شدن آزمون آنتي ژن نمونه خون.

 

 اهميت عفونت بيمارستاني

 باشند :  هاي بيمارستاني از چند جنبه حائز اهميت مي عفونت



 مرگ و مير و ناخوشي بيماران         �

 افزايش طول مدت بستري بيماران در بيمارستان         �

 افزايش هزينه هاي ناشي از طوالني شدن اقامت بيماران، اقدامات تشخيصي و درماني         �

 

 ها در بيمارستان  يسمراه هاي انتقال ميكروارگان

تواند از چند طريق  توانند به طرق مختلف منتقل گردند  و گاهي يك ميكروب مي ها مي در بيمارستان ميكروارگانيسم

 : ها در بيمارستان عبارتند از  منتقل شود. راه هاي انتقال ميكروارگانيسم

  
هاي بيمارستاني به شمار  ترين و مهمترين راه انتقال عفونت تماس، شايع :  (Contact)انتقال از طريق تماس 

 شود :  آيد و به سه زير گروه تقسيم مي مي

ها بين ميزبان حساس و فرد دچار عفونت يا كلونيزه شده با  سطوح بدن و انتقال فيزيكي ميكروارگانيسم تماس مستقيم

 ميكروب 

 ميزبان حساس باشيء واسطه آلوده )وسايل، سوزن، پانسمان، دستكش آلوده(  تماس غيرمستقيم

توليد شده توسط فرد حين عطسه، سرفه و صحبت كردن، حين ساكشن كردن يا برونكوسكوپي و  (Dropletقطره )

 مواجهه با ملتحمه، مخاط بيني يادهان 

 

  (Airborne) انتقال از طريق هوا 

 مانند غذا، آب، داروها و تجهيزات و وسايل آلوده  آلودهانتقال از طريق وسيله مشترك  

هاي  مانند پشه، مگس و موش كه اهميت چنداني در انتقال عفونت انتقال از طريق ناقلين 

 بيمارستاني ندارد.

 هاي منتقله در بيمارستان براساس راه انتقال  پاتوژن

هاي ويروسي مانند روتاويروس،  خانواده انتروباكترياسه، عفونتهاي  تماس با بيماران يا وسايل : استافيلوكوك، باكتري 

 و قارچ كانديدا.



 ـ  قطره : آدنوويروس، ويروس آنفلوانزا.

   HIV , Bـ  سوزن : هپاتيت 

 هوا : باسيل سل   

 وسيله مشترك :  

 ـ  مايعات وريدي، مواد گندزدا، آب : آسينتوباكتر، سراشيا.

 آسينتوباكتر.ـ  اندوسكوپ : پسودومونا، 

 ـ  غذا : سالمونال، پسودومونا

 

 هاي بيمارستاني عوامل مستعد كننده بيماران به عفونت

 سن بيمار )نوزادان، افراد مسن(  

بيماري زمينه اي مانند نارسايي عضو )سيروز كبدي، ديابت مليتوس، بيماري مزمن انسدادي ريه، نارسايي كليه(،  

 سرطان، نوتروپني 

 هاي سركوب كننده دستگاه ايمني، سوء تغذيه(.  نقص ايمني مادرزادي يا اكتسابي )ايدز، درمان با دارو 

 هاي ويروسي  آسيب پذيري در مقابل عفونت 

هاي پوستي و  بيماري اختالل در سد دفاعي جلدي مخاطي بدنبال تروما، سوختگي، جراحي، اندوسكوپي 

 مخاطي 

 گردد. منجر مي ( كه به سركوب سرفه يا كاهش تهويه ريويSedationبيهوشي، ايجاد خواب آلودگي ) 

استفاده از داروهاي آنتي بيوتيك، آنتي اسيد )تغيير فلور مقيم بدن و كاهش مقاومت در مقابل جايگزيني فلور  

  ها و انواع بالقوه مقاوم(. هاي جهش يافته و مقاوم به آنتي بيوتيك ها و قارچ بيمارستاني، انتخاب باكتري

 هاي فرصت طلب. ها و قارچ كلونيزه شدن فلور و در نتيجه بروز حالت ناقلي باكتري 

 ها بدنبال سركوب دستگاه ايمني. هاي نهفته و خاموش و فعاليت مجدد آن عفونت 

 

 



 هاي بيمارستاني  هاي مسبب عفونت ميكروارگانيسم

بيمارستاني به صورت اندميك و اپيدميك توانند باعث بروز عفونت  هاي متفاوتي مي ميكروارگانيسم

گردند كه تابع شرايطي مانند بيماري زمينه اي، استفاده از وسايل تهاجمي و مصرف قبلي آنتي بيوتيك 

شايعترين عامل عفونت دستگاه  E.Coli  هاي بيمارستاني است.به طور كلي در بين انواع عفونت

عفونت زخم جراحي، پسودومونا آئروژينوزا و ترين عامل  ادراري،استافيلوكوك آرئوس شايع

هاي گرم  هاي دستگاه تنفسي تحتاني و كوكسي هاي عفونت ترين باكتري استافيلوكوك آرئوس شايع

 .ها در ايجادباكتريمي اوليه بوده اند ترين ميكروارگانيسم مثبت شايع

اپيدميك گردند صورت اندميك ونت بيمارستاني به توانند باعث بروز عف هاي متفاوتي مي ميكروارگانيسم

 كه تابع شرايطي مانند بيماري زمينه اي، استفاده از وسايل تهاجمي و مصرف قبلي آنتي بيوتيك است.

ملي نظام  هاي بيمارستاني، سيستم يكي از بهترين منابع كسب اطالعات در مورد الگوي ميكروبي عفونت

ميالدي  0998تا  0991در بررسي كه از سال باشد.  ( ميNNISS systemمراقبت عفونت بيمارستاني )

% موارد 0هاي هوازي،در  % موارد باكتري42توسط اين مجموعه صورت گرفته، مشخص گرديد كه در 

ها در ايجاد  ها و انگل % موارد ساير انواع ويروس0ها ودر  % موارد قارچ9هوازي، در  هاي بي باكتري

 هاي بيمارستاني دخيل بوده اند.  عفونت

 



 
 زا بيماري عامل براساس بيمارستاني عفونتهاي درصدي توزيع

 بيمارستاني عفونتهاي از پيشگيري
 جهت پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني اقدامات زير قابل انجام است.

 بيمارستان  در بيماران جداسازي يا ايزوالسيون 

 استاندارد هاي احتياط 

 ها دست شستن 



 بيمارستان كاركنان واكسيناسيون 

 كاركنان كار محدوديت 

 بيمارستان در شاغل پيراپزشكي و پزشكي ههاي گرو بهداشتي پرونده 

 استريليزاسيون  

 ضد عفوني و گند زدايي 

 ايزوالسيون
هدف ازجداسازي بيماران دربيمارستان،جلوگيري ازانتقال ميكروارگانيسم ها ازبيماران)چه مبتال به عفونت وچه 

كلونيزه با عفونت( به سايربيماران،عيادت كنندگان و پرسنل پزشكي است.ازآنجايي كه جداسازي بيماران وقت 

ان گردد،فقط بايد درمواقع ضروري بكار رود.از طرف گيروپرهزينه بوده و ممكن است مانع ازمراقبت بيمار

ديگردرصورت عدم رعايت اصول جداسازي،امكان انتقال بيماري وبروزناخوشي ومرگ وميردرسايربيماران 

احتياط براساس راه "و"استاندارد احتياط هاي"وجود خواهد داشت.با رعايت اصول جداسازي مشتمل بردو قسمت

 جلوگيري نمود. بروزمشكالت فوقمي توان از "انتقال بيماري
  

  
احتياط هاي استاندارد،جايگزين احتياط هاي همه جانبه يا عمومي شده است و رعايت آنها براي تمام بيماران 

نظر ضروري است.در صورت تماس با خون، تمام مايعات بدن، ترشحات و مواد دفعي بدن بجزعرق)بدون در 

 :است ضروري گرفتن خون قابل رويت در آنها(، پوست آسيب ديده ومخاط ها،رعايت موارد زير

 

ها بايد بالفاصله پس از دست زدن به خون، مايعات بدن، ترشحات، مواد دفعي و وسايل آلوده، بدون در نظر  دست

گرفتن اين نكته كه از دستكش استفاده شده است يا خير، شسته شوند. پس از در آوردن دستكش از دست، در 

ها به ساير  شسته شوند تا از انتقال ميكروارگانيسمها بايد  فواصل تماس با بيماران و در ساير موارد الزم، دست

جلوگيري به عمل آيد. اگر براي يك بيمار اقدامات تهاجمي يا كارهاي مختلف  بيماران، كاركنان يا محيط

هاي مختلف بدن  بايد شسته شوند تا از انتقال آلودگي به قسمت ها گيرد، در فواصل اين امور دست صورت مي

  شودبيمارجلوگيري 



  هنگام دست زدن به خون، مايعات، ترشحات، مواد دفعي بدن بيمار، وسايل آلوده و در زمان خونگيري و

 ساير اقدامات تهاجمي عروقي بايد دستكش تميز پوشيد.

 ده بايد دستكش تميز پوشيد.ها و پوست آسيب دي قبل از تماس با مخاط 

 ها بايد در فواصل انجام  گيرد دستكش اگر براي يك بيمار كارهاي مختلف و اقدامات تهاجهي صورت مي

اين امور تعويض شوند. همچنين بعد از تماس با ماده اي كه ممكن است حاوي غلظت زياد 

 ها بايد تعويض گردند. ميكروارگانيسم باشد، دستكش

  استفاده از دستكش، قبل از دست زدن به سطوح و وسايل غيرآلوده و قبل از تماس با بيمار بالفاصله پس از

 ها خارج نمود. ها را از دست ديگر، بايد دستكش

 يا استفاده از گان، محافظ چشم همراه با ماسك يا محافظ صورت در صورت انجام اعمالي كه احتمال پاشيده 

 .دارد وجود بدن مايعات شدن پخش

 

 خون، مايعات بدن، ترشحات و يا مواد دفعي  جمع آوري و انتقال تجهيزات و وسايل مراقبت از بيمار كه با

ها، آلوده شدن لباس و انتقال  ها با آن طآلوده شده اند، بايد به گونه اي باشد كه از مواجهه پوست و مخا

 ها به ساير بيماران و محيط جلوگيري به عمل آيد. ميكروارگانيسم

  وسايلي كه قابل استفاده مجدد هستند و با پوست آسيب ديده، خون، مايعات بدن، يا مخاطات در تماس

ب بيمارستاني، پاك و تميز شوند. قبل استفاده براي بيمار ديگر، با ماده گندزداي مناس بوده اند، بايد قبل از

 اتاق بيماران ديگر يا مناطق تميز ديگر، قرار داد. ها را در از تميز كردن كامل اين وسايل، نبايد آن

يا سرويس فرستاده شده است، بايد با ماده  هاي مختلف جهت تعمير هر نوع وسيله مراقبت از بيمار كه از بخش

  شود. گندزداي مناسب بيمارستاني پاك

   سوزن ها نبايد مجددا روي سوزن عدم دستكاري سوزن ها و وسايل تيز،درپوش

 . شوند شكسته يا خم نبايد ،سرسوزن( كردن RECAPگيرد)عدمرقرا

  .سر سوزن ها و وسايل نوك تيز بايد در ظروف مقاوم به سوراخ شدگي دفع گردند 

  
 :توجه  



  پرسنل، شستن دست ها مهم  بيمارستاني از طريق تماس، بويژه با دستبدليل انتقال اكثر موارد عفونت هاي

ترين راه پيشگيري از عفونت بيمارستاني بشمار مي آيد. براي حفظ بهداشت دست هاي پرسنل، از مواد حاوي 

  .الكل استفاده مي شود

 حاوي الكل براي  ثابت ظروف بايد( سرپايي ويزيت براي ها اتاق وساير) ها درمانگاه نيز و ها بخش تمام در

( نصب كردند.در صورتيكه امكان چنين كاري نباشد،بايد ظروف قابل حمل hand rubضدعفوني دست ها )

 حاوي الكل در اختيار قرار گيرد.

  با آب و صابون )با يا بدون ماده ضد ميكروبي(شست. ادر صورت آلودگي قابل رويت دست ها، بايد آنها ر 

   وجه نبايد جايگزين شستن دست ها شود.پوشيدن دستكش به هيچ 

  شود نمي توصيه مصنوعي ناخن از استفاده. 

  .قبل ازمراقبت ازبيمار بايد انگشتراز دست هاي پرسنل خارج شود 

 هاي استاندارد احتياط

استاندارد هاي  ها از منابع شناخته شده يا ناشناخته در بيمارستان، احتياط به منظور كاهش خطر انتقال ميكروارگانيسم

ها در نظر  هاي استاندارد براي تمام بيماران ضروري است، بدون آنكه نوع بيماري آن روند. رعايت احتياط بكار مي

 گرفته شود.

  
  

دفعي بايد به گونه اي باشد كه از  جمع آوري و انتقال ملحفه آلوده به خون، مايعات بدن، ترشحات، يا مواد

ها به ساير بيماران و محيط جلوگيري به عمل  مواجهه با پوست يا مخاط، آلودگي لباس و انتقال ميكروارگانيسم

 ملحفه كثيف را روي زمين يا سطوح تميز قرار داد. آيد. هرگز نبايد

 

 نوك وسايل جمع آوري زمان در تيز، نوك وسايل ساير و اسكالپل سوزن، از استفاده هنگام به

 شده، مصرف نهاي سوز دفع هنگام در و شده مصرف وسايل كردن پاك حين (؛ پروسجر انجام از بعد ) تيز

 سوزن روي بر مجدداً را شده مصرف هاي سوزن درپوش هرگز .نشود وارد فرد به آسيبي تا بود مراقب بايد

 دست با .( گيرد قرار شما بدن طرف به سوزن نوك نبايد وجه هيچ به ) نكنيد دستكاري را آنها يا ندهيد قرار

 .ننماييد دستكاري يا نشكنيد را آن نكنيد، خم يا جدا مصرف يكبار سرنگ از را شده مصرف سوزن خود

 ظروف در را شده مصرف تيز نوك وسايل ساير و اسكالپل هاي تيغه ها، سوزن و مصرف يكبار هاي سرنگ

 مي واقع استفاده مورد فوق وسايل كه محلي به ظروف اين امكان حد در ) خشدگي سورا به مقاوم و مناسب



 به حمل جهت هستند، مجدد استفاده قابل كه را هايي سرنگ و ها سوزن .دهيد قرار ( باشند نزديك شوند،

 .دهيد قرار شدگي سوراخ به مقاوم ظروف داخل (Reprocessing area)  در مناسب محل

 احياء وسايل دهان از به دهان تنفس جاي به است پيش بيني قابل بيمار احياي عمل به نياز كه هايي محل در

(Resuscitation bag, mouthpiece لوازم ساير يا )كنيد  استفاده  ونتيالسيون. 

 اتاق در بايستي كند نمي كمك مناسب، محيطي كنترل و حفظ جهت در يا كند يم آلوده را محيط كه بيماري

 مكان تا كنيد مشاوره عفونت كنترل مسئولين با نيست دسترس در خصوصي اتاق اگر .گيرد جاي خصوصي

 .شود مشخص موارد ساير و وي استقرار

 

 
اين نوع احتياط ها بايد براي بيماراني در نظر گرفته شوند كه دچار سندرم باليني مشكوك يا قطعي،تشخيص 

يماري خاص)اختصاصي(،كلونيزاسيون يا عفونت با ارگانيسم مهم ازلحاظ اصول همه گيري شده اند.ذكر اين ب

نكته ضرورياست كه رعايت اين نوع احتياط ها بايد با رعايت اصول احتياط هاي استاندارد توام گردد.سه نوع 

 :عبارتنداز كه دارد وجود ها عفونت انتقال احتياط بر اساس راه

 (Contact) تماس -ج     (Droplet)قطرات-ب     (Airborneوا )ه-الف 
 .بديا مي ضرورت احتياط نوع يك از بيش رعايت(  مرغان آبله) ها بيماري از كمي تعداد براي  

 (Airborne  precautionsاحتياط هاي هوايي)-
ميكرون يا ذرات  5اندازه كوچك تر ازاحتياط هوايي براي جلوگيري ازانتقال بيماري هايي كه ازطريق هسته قطرات با 

( بكار ميرود.بيماري هايي كه رعايت احتياط هوايي براي آنها Droplet nucleiگردوغبار حاوي عامل عفوني )

 ضرورت دارد)مشكوك به عفونت يا عفونت قطعي واثبات شده( عبارتنداز:

  سرخك -    



  حنجره يا ريه سل -    

 منتشر زوناي يا ، مرغان آبله -    

 :توجه     

يا در معرض خطر آن كه بابت سرفه و ارتشاح ريوي مراجعه نموده اند بايد به صورت  HIVبيماران دچار عفونت  -1

 تجربي تحت احتياط هوايي قرار گيرند تا تشخيص بيماري سل درآنان رد شود.

 نظر گرفته شود.جهت بيماران داراي زخم پوستي باز ناشي از سل، رعايت احتياط هوايي در -2 

 براي بيماران دچار ضايعه ريوي با عوامل مايكوباكتريايي غير سلي) آتيپيك (، احتياط هوايي نبايد رعايت گردد.-3 

  
 اصول احتياط هاي هوايي عبارتند از:-

بار تعويض 6بستري بيمار در اتاق خصوصي با فشار هواي منفي كنترل شده) در مقايسه با فضاي بيرون ( و حداقل -1 

 هوا در ساعت بايد صورت گيرد. 

 بستن درب اتاق  -2 

خروج هوا از اتاق بيمار بايد بطور مستقيم به فضاي خارج وبيرون باشد) نه داخل بخش (.چنانچه اين  -3 

( HEPAكار مقدور نباشد ، هوا بايد قبل ازبرگشت به سيستم تهويه عمومي ، با يك فيلتر قوي و كارآ ) 

 خارج گردد.

ميكرومتري داشته باشد و حداقل  1ي كه فيلتر تمام افرادي كه وارد اتاق بيماران مي شوند بايد از ماسك شخص -4 

 ( استفاده نمايند.اين ماسك اختصاصي بايد متناسب با اندازه صورت فرد باشد. N95% دارد) ماسك 55كارآيي 

جابجايي بيماربايد محدود گردد و قبل ازترك اتاق، بيمار بايد ماسك جراحي استاندارد بپوشد.پرسنلي كه قرار  -5 

 تحويل بگيرند،بايد قبل از جابجايي بيمار مطلع شوند تا احتياط هاي الزم را بكار گيرند.است بيمار را 

 توجه: 
 يك با ه كردنهر بيمار دچار سل يا مشكوك به آن بايد دهان و بيني خود را در هنگام عطسه يا سرف -1 

 .شود جدا بيماران ساير از سل، بيماري كردن رد هنگام تا بايد همچنين. بپوشاند  دستمال

 باشند مي بهبودي حال بيماران مبتال به سل اثبات شده كه تحت درمان موثر ضد سل هستند واز لحاظ باليني در -2 

 ايزوالسيون از توانند مي(باشد منفي فست اسيد باسيل لحاظ از مجزا روزهاي در سرهم پشت خلط اسمير نمونه سه) 

 .شوند خارج



دچار سل شديد همراه با ايجاد حفره، سرفه مداوم ، با سل حنجره،واحتماال كساني توصيه مي شود در بيماران  -3 

بيماران دچار سركوب دستگاه ايمني( جداسازي -كه به محيط هاي داراي افراد پرخطر برمي گردند) مانند اطفال

 حداقل تا يك ماه صورت گيرد.

مدت بستري دربيمارستان، از سايربيماران  (، بايد در طول MDRبيماران دچار سل مقاوم به چند دارو)  -4 

 جداشوند.

در بيماراني كه ازلحاظ باليني وضعيت ثابتي دارند و داروهاي ضد سل خود رابطور مرتب مصرف مي كنند و -5 

 درخانه خود مي مانند، بستري كردن در بيمارستان ) به منظورجداسازي آنان ( الزم نيست.

جهت بيماران دچار عفونت قطعي يا مشكوك به سرخك، واريسال) آبله مرغان( يا زوناي منتشريا زوناي  -6 

در بيمار دچار نقص ايمني بايد جداسازي نوع هوايي صورت گيرد.چنانچه پرسنلي در مقابل اين عفونت ها  موضعي

 ضروري بيماران اين اتاق به ورود صورتيكه در و شوند وارد بيماران ايمن نباشند،در صورت امكان نبايد به اتاق اين

 استفاده نمايند. N95 ازماسك باشد،بايد

 (Droplet precautions)قطرات احتياط- 
براي جلوگيري از انتقال آئروسل هاي درشت) قطره (، از اين نوع احتياط استفاده مي شود. بدليل اندازه بزرگ، اين 

زيادي حركت نمي كنند.اين ذرات حين صحبت، عطسه يا سرفه كردن  قطرات در هوا معلق نمي مانند و تا فاصله

 يادر زمان انجام اعمالي مانند ساكشن يا برونكوسكوپي ايجاد مي شوند. اصول رعايت احتياط قطرات عبارتند از:

ضرورت ندارد )درصورت  اتاق هواي كنترل براي خاصي اقدام ولي خصوصي اتاق در بيمار كردن بستري -1 

      وجودچند بيمار با يك بيماري خاص، مي توان آنها را در يك اتاق بستري نمود (.

      (. ميكرون يك حدود يا پا 3 حد در ذرات كم جابجايي بدليل)  بماتد باز تواند مي اتاق درب-2 

   استاندارد جراحي استفاده گردد. ماسك از بايد بيمار، متري يك فاصله در پرسنل كردن كار صورت در -3 

   .است استاندارد هاي احتياط اصول تابع دستكش و گان از استفاده-4 

   .بپوشد جراحي استاندارد ماسك بايد بيمار ، ايزوله اتاق از  در صورت انتقال و جابجايي بيمار به خارج -5 

مهاجم ،مننگوكوك ، بيماري پنوموكوك مقاوم  B نوع آنفوالنزاي هموفيلوس باكتري مانند هايي عفونت براي - 

 B19پاروويروس و سرخجه ، اوريون ، آنفوالنزا ويروس ، سرفه ،سياه پنومونيه مايكوپالسما ، دارو چند  به

      .است ضروري قطرات احتياط  رعايت

 

 



 (Contact  precautionsاحيتاط هاي تماسي)-
ازلحاظ همه گيرشناسي كه مربوط به بيماران كلونيزه يا دچار عفونت  مهم هاي ارگانيسم انتقال از جلوگيري براي 

 آلوده سطوح يا  بوده و از طريق تماس مستقيم ) لمس كردن بيمار ( يا تماس غير مستقيم ) تماس با اشياء و وسايل

    احتياط تماسي توصيه مي شود. اصول احتياط هاي تماسي عبارتند از: ،رعايت يابند مي انتقال(  بيمار  محيط

ري بيمار در اتاق خصوصي ) يا بستري چند بيمار با عفونت يكسان در يك اتاق، در صورت نبودن تبس -1 

    (. كافي تعداد به خصوصي  اتاق

   : شامل لباس و ديده مواجهه پوست محافظت براي شخصي محافظت وسايل از استفاده -2 

 . اتاق به ورود زمان در دستكش پوشيدن*  

        . اتاق ترك از قبل دستكش درآوردن*  

بال Alcohol based hand rub الكل حاوي ماده يا دست شوينده طبي ماده يك با ها دست آلودگي رفع*  

 . دستكش درآوردن از پس فاصله

   . اتاق ترك از قبل ها دست مجدد آلودگي از جلوگيري*  

     محيطي پيرامون بيمار. سطوح يا بيمار با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در گان از استفاده*  

بيمار بي اختياري يا  صورتيكه در)  بيمار عفوني بالقوه مواد با تماس خطر افزايش صورت در گان از استفاذه*  

       ح زخم وي كنترل نمي شود (.ترش يا ، شده ايلئوستومي يا كولوستومي دارد،  اسهال

    .نگردد آلوده پرسنل لباس كه بود مراقب بايد و شود درآورده بايد گان ايزوله، اتاق ترك از قبل*  

بمانند و بايد آنها را ابتدا  ايزوله اتاق در بايد(  سنج فشار دستگاه ، گوشي)  بيمار از مراقبت بحراني غير وسايل*  

     پاك وگندزدايي نموده و سپس مورد استفاده قرار داد.

    .برسد ممكن حداقل به بايد ايزوله اتاق از خارج به بيمار جابجايي و انتقال*  

 در موارد زير رعايت احتياط تماسي ضرورت دارد:- 
 به چند دارو ) انتروكوك مقاوم به وانكومايسين،  مقاوم هاي باكتري با كلونيزه يا عفونت دچار بيماران

وانكومايسين، انتريت با عامل كلستريديوم  به حساسيت كاهش با يا سيلين متي به مقاوم اورئوس استافيلوكوك

      ديفيسيل(.

 دهاني -مدفوعي راه از منتقله هاي عفونت (هپاتيت و ويروس روتا ، شيگلال A  دربيماراني كه بي اختياري)

   .كنند مي استفاده پوشك از يا داشته

  هستند عفوني منشاء داراي احتماال كه حاد اسهالي هاي بيماري . 

 



 

 شستن دست

 اولين و مهمترين راه جلوگيري از انتشار عفونتهاي بيمارستاني شستشوي دست مي باشد.

   واردي كه  شستن دست ها الزم استم

 0ها از دست  ( پس از خارج كردن دستكش 

 7 در شروع شيفت كاري ) 

 0ها، نيز پس از عطسه كردن، سرفه يا پاك كردن بيني خود ( هنگام آلوده شدن دست 

 8 در فواصل تماس با بيماران ) 

 2 قبل از تهيه داروهاي بيماران ) 

 6 پس از رفتن به توالت ) 

 2 قبل از انجام اقدامات تهاجمي ) 

 4 قبل از مراقبت از بيماران آسيب پذير مانند نوزادان و افراد دچار سركوب شديد سيستم ايمني ) 

 9 قبل و بعد از تماس با زخم ) 

 01 قبل از غذا خوردن ) 

 00هاي بيماريزا وجود دارد مانند ظروف  ها با ميكروب ( بعد از دست زدن به اشيايي كه احتمال آلودگي آن

 ماران و وسايل جمع آوري ترشحات بدن بيماران اندازه گيري ادرار بي

 07 پس از مراقبت از بيماران دچار عفونت ) 

  

 هاي دست شستن روش

 ها با آب و صابون شستن دست 

 استفاده از محلولهاي با بنيان الكلي ها بدون استفاده از آب با شستن دست 

 ها با آب و صابون شستن دست



a) كثيفي مشهود دستها با توجه به معيار هاي فرهنگي ،قومي ، عوامل محيطي . باشند  1دستها بصورت آشكارا كثيف (

 و اعتقادات مذهبي در هر كشوري از دنيا توجيه مي شود .(

b) .دستها بصورت مشهود آلوده به مواد پروتئيني نظير خون و يا ساير مايعات بدن باشد 

c) قوه توليد كننده اسپور باشند از جمله در موارد دستها در معرض تماس احتمالي يا ثابت شده با ارگانيسم هاي بال

شستن دست با آب و صابون روش ارجح دررعايت بهداشت دست محسوب مي  2طغيانهاي كلستريديوم ديفيسيل

 شود .

d)  براساس اجماع نظر كارشناسان ، مطالعات باليني و يا اپيدميولوژيك پيشنهادي و يا داليل تئوريك ، شستن دست با

 آب و صابون بعد از استفاده از توالت توصيه  شده است. 

ي كنند. در نتيجه تماس هاي روزانه بين بيمار و كادر درمان ، ميكروبها به راحتي از طريق دستان آلوده انتقال پيدا م

% از عفونت هاي بيمارستاني از طريق دستان آلوده به بيمار منتقل مي شود. بنابراين اجراء روش صحيح شستشوي 42

 دست، براي كاركنان مراكز درماني ، بيماران و همراهان الزامي است.

 مدت زمان اجراء:

 ثانيه 81 – 61

كرم مرطوب كننده  جلوگيري از خشكي پوست* در صورتيكه از مايع ضد عفوني استفاده كرده ايد ، جهت 

 استفاده كنيد.

 افزايش مي را پوست به احتمال صدمه و پوست تحريك باعث داغ خيلي آب با تماس مكرر اينكه به توجه *با

 نكنيد. استفاده دستها شستن جهت داغ آب از ، دهد

 

 الكليها بدون استفاده از آب با استفاده از محلولهاي با بنيان  شستن دست

ها با آب وجود ندارد از موادي كه براي شستشو به آب نياز  در مواقع خاصي كه سينك و وسايل شستن دست

 ثانيه طول بكشد. 01تا  71كليه مراحل بايد  شود. ندارند، مانندمحلول هاي با بنيان  الكلي، استفاده مي

 

                                                             
1 Visibly dirty 
2 Clostridium difficile 



   مزاياي استفاده از محلولهاي ضد عفوني دست با بنيان الكلي جهتHand rub : 

 فعاليت سريع  .9

 وسيع الطيف بودن .2

 عالي  ميكروب كشي ويژگيهاي .3

 عدم احتمال بروز مقاومت ميكروبي  .4

 سهولت رعايت بهداشت دستها در مواردي كه محدوديت دسترسي به آب و سينك دستشويي وجود دارد . .5

 ها با توجه به صرفه جويي حاصل از عدم ضرورت  استفاده از حوله و دستمال يكبار مصرف .كاهش هزينه  .6

7. Hand rub  . به نسبت شستشوي دست با آب وصابون زمان كمتري مي برد 

 Hand بر طبق مطالعات  سازمان بهداشت جهاني ميزان بروزواكنشهاي نا خواسته پوستي با استفاده از محلولهاي .8

rubكلي در مقايسه با ساير فرآورده هاي مؤثر در بهداشت دست كمتر مي باشد . با بنيان ال 

پشت و كف دستها و انگشتان را تا زماني كه  بمنظور استفاده ، مقداري از آن را در كف دست ريخته و سپس .1

شد  ثانيه بعد از ماليدن به يكديگرخشك 91-95خشك شوند ، بهم بماليد .) در صورتي كه دستها در كمتر از 

 به اين معناست كه ميزان الكل كم بوده است .( 

 بيمارستان كاركنان واكسيناسيون

 :نمايند دريافت را ذيل هاي واكسن درماني تهاي مراقب مراكز كاركنان شود مي توصيه

 : ب هپاتيت

 (6و0و1).دارند دريافت را واكسن ايمنسازي، راهنماي و برنامه ويرايش آخرين براساس

 : ( ديفتري -كزاز ) بزرگساالن توام

 .دارند دريافت را واكسن ايمنسازي، راهنماي و برنامه ويرايش آخرين براساس

 : اوريون -سرخجه -سرخك

 .شوند واكسينه اوريون و سرخجه سرخك، عليه بايد باشند، نشده بيماري به مبتال يا و ايمن قبالً چنانچه

 HIV, HC, HB هاي عفونت براي كاركنان شغلي ههاي مواج در الزم اقدامات

، Bهپاتيت  جمله از ويروسي هاي عفونت به ابتال معرض در مختلف طرق از روزمره بطور پزشكي حرف پرسنل

 فوق هاي ويروس انتقال از جلوگيري راه اولين خون، با شغلي تماس از اجتناب .گيرند مي قرار HIV و Cهپاتيت 



 مي پرسنل در HB عفونت از پيشگيري برنامه از جزءمهمي B هپاتيت واكسيناسيون همچنين.باشد مي پرسنل در

 .باشد

 :شغلي تماس

 زير تماس شغلي مي باشد. طرق از يك هر از تماس

 برنده و تيز اجسام با بريدگي استيك، نيدل ( پركوتانئوس  آسيب ( 

 دهان و چشم مانند   مخاطات( 

 سالم غير پوست 

 B: هپاتيت هاي ويروس شغلي انتقال خطر

 HBe وضعيت به اساساً  انتقال اين خطر باشد، مي پرسنل براي شده شناخته كامالً شغلي خطر يكBهپاتيت  عفونت

Ag عالوه كه فردي دست به آلوده سرسوزن رفتن فرو صورت در .دارد بستگي تماس شدت همچنين و منبع فرد در 

 HBS فقط صورتيكه در و درصد   B 81-77هپاتيت  انتقال است، خطر مثبت نيز وي HBS Ag، HBe Ag بر

Ag  درصد خواهد بود . شانس انتقال هپاتيت 0-6باشدB  از طريق مخاطات بسيار كم است اگر چه آسيب پركوتانئوس

مي باشد اما اي راه تماس تنها مسئول انتقال درصد كمي از موارد انتقال  Bاز جمله موثر ترين راههاي انتقال هپاتيت 

 در Bروز زنده مي ماند بنابراين انتقال هپاتيت  2تاق تا بيشتر از در دماي ا Bرسنل است. ويروس هپاتيت در پ Bهپاتيت 

 ساير يا و خون با غيرمستقيم يا مستقيم تماس طريق از است ممكن ندارند ياد به را پركوتانئوس آسيب كه پرسنلي

 .باشد داده رخ مخاطي و پوستي ضايعات ساير و ها، سوختگي بريدگي و ها خراش طريق از جمله از بدن مايعات

 .مي باشد بدن مايعات ساير به نسبت Bهپاتيت  ويروس تيتر باالترين حاوي خون

 C:هپاتيت  هاي ويروس شغلي انتقال خطر

مي باشد  و انتقال از طريق تماس مخاطات نادر است. درصد   4/0به دنبال تماس پركوتانئوس  C  هپاتيت انتقال خطر

 انتقال از طريق پوست سالم و يا غير سالم با خون رخ نمي دهد.

اطالعات محدودي در مورد مدت زنده ماندن ويروس در محيط وجود دارد.مطالعات  Bبر خالف هپاتيت 

در Cخطر جدي براي انتقال هپاتيت  Cاپيدميولوژيك نشان داده است كه آلودگي محيط به خون حاوي ويروس هپاتيت 

 اشتي نمي باشد.كاركنان بهد



 C:هپاتيت  هاي ويروس شغلي انتقال خطر

درصد و بعد از تماس با  0/1به دنبال تماس پركوتانئوس با خون آلوده به ويروس HIVمتوسط خطر انتقال ويروس 

بعد از تماس پوست غير سالم نيز ثابت شده است اما خطر  HIVدرصد مي باشد. اگر چه انتقال  19/1مخاطات تقريبا 

، به نظر مي رسد كمتر از انتقال از طريق غشاهاي مخاطي باشد . فاكتورها يي انتقال توسط اين روش دقيقا مشخص نيست 

 را بعد از تماس شغلي تحت تاثير قرار مي دهند شامل : HIVكه خطر انتقال ويروس 

  آلوده از طريق آلودگي قابل رويت وسايل مصرفيتماس با حجم زياد خون 

  آسيب هاي عمقي 

 .فرو رفتن سر سوزني كه قبال مستقيما در شريان يا وريد بيمار آلوده بكار رفته باشد 

 .بيماري كه در مراحل انتهاي عفونت باشد 

 

 : شود توجه زير نكات به شغلي تماس بدنبال انتقال خطر ارزيابي در

 ؛ مايع نوع 

 ؛ تماس دتش و راه 

  وضعيتHIV  وAb  HCV ،HBS Ag منبع فرد 

 هپاتيت  سرولوژي و واكسيناسيون وضعيتBفرد تماس يافته  

 آلودگي منابع

 ترشحات و پريكارد مايع آمنيون، شير، مايع پريتوئن، پلور، نخاعي، مغزي مايع مني، بافتها، خون، به آلوده مايعات و خون

 واژينال

 

 :پيشگيري و كنترل هاي راه

 جانبه همه احتياجات اصول به توجه 

 تماس از قبل پيشگيري 

 تماس از پس پيشگيري 



 

 تماس از قبل B هپاتيت از پيشگيري با رابطه در نكاتي

 يا و بدن مايعات ساير خون و به آلوده مايعات و خون معرض در آن موجب به كه دهد مي انجام وظايفي كه شخصي هر

 .شوند واكسينه Bهپاتيت  عليه است الزم گيرد قرار برنده و تيز اجسام

 هپاتيت سرولوژي انجام B ندارد انديكاسيون واكسيناسيون انجام از قبل. ( 

 هپاتيت  واكسنB ماه تزريق گردد. 6و 9و 1 نوبت سه در دلتوئيد عضله در عضالني صورت به 

 تزريق گردد فرصت اولين در دوم دوز شود قطع واكسيناسيون برنامه اول واكسن از پس اگر. 

 2-9 سرولوژي انجام واكسيناسيون پايان از پس ماه Ab  HBS است الزم پاسخ ايمني از اطمينان جهت. 

 تيتر  نداده ايمونولوژيك پاسخ واكسيناسيون اول سري به كه اشخاصي ( اندAb  اوال از نظر  91كمتر از ).باشد

HB Ag S برنامه دريافت كند و در  طبق را واكسن دوز سه نوبت مجدداً بودن منفي صورت در و بررسي

 Noباشد به عنوان افراد  91صورتيكه مجددا نيز پس پايان واكسيناسيون سري دوم سرولوژي منفي باشد و يا زير 

responder   تلقي شده و پس از هر بار تماس شغلي با بيمار آنتي ژن مثبت بايدHBIG در دو نوبت با فاصله يك

نوبت واكسن تزريق مي  4مثبت و نارسايي كليه  HIVدر افراد  مراه واكسن دريافت كند.ماه و يا يك نوبت به ه

 ماه (  0,1,6,12)شود

 از پس و باشد نشده انجام وي براي آن از پس بادي آنتي چك اما است نموده دريافت را واكسن دوز سه پرسنلي اگر

 تجويز واكسن نوبت يك  بودن منفي صورت در شده چك (HbsAb)سرولوژي  ابتدا گردد، شغلي مواجهه دچار ها سال

 .نيست بعدي دوزهاي به نياز بود شده مثبت اگر و شدهچك   Ab بعد ماه يك و شود

ماه بعد  3-6وي  براي بادي چك آنتي .باشد كرده دريافت واكسن همراه به  HBIGشغلي  مواجهه دنبال به پرسنلي اگر

بدليل  پاسيو  Ab  است ناشي از  ممكن سرم در موجود  HBS Antiاز دريافت بايد انجام شود، چرا كه اگر زودتر انجام 

HBIG باشد. 

 48روز پس از مواجهه خواهد بود )اما بهتر است قبل از  7در زودترين زمان ممكن و حد اكثر تا  HB IGزمان تجويز 

 ساعت تجويز شود.(

 



 :ها ويروس به آلوده خون با شغلي تماس بدنبال پرسنل ارزيابي

 : است الزم زير نكات به توجه 

 تماس زمان و تاريخ گزارش 

 تماس شدت و ماده نوع 

 تماس راه 

 در منبع HCV Abو HBS Ab،Ab   HIVانجام  

 در فرد منبع  HBS Ag  ،HCV Ab ،HIV Abانجام  

 Management Of Exposures To HBV 
  

 پيگيري بعد از تماس :

 ماه بعد 6ماه و  3و سپس  Baselineبه صورت cانجام سرولوژي هپاتيت  

 ماه بعد  6و سه ماه بعد و  Baselineبه عنوان   ALK ph  ،SGOT ،SGPTانجام تست هاي  

 استفاده از ايمنوگلبولين توصيه نمي شود. 

 ماه بعد  6هفته بعد و  92هفته بعد،  6به صورت   HIVانجام سرولوژي  

 

 بيمارستان  در شاغل پيراپزشكي و پزشكي ههاي گرو بهداشتي پرونده

 بهداشتي پرونده بيمارستان در شاغل پرسنل است الزم بيمارستان در بيمارستاني عفونتهاي كنترل و پيشگيري منظور به

 كاركنان سالمتي حفظ موجب پرونده اين داشتن شود ثبت آن در واكسيناسيون بويژه و سوابق معاينات، خالصه و داشته

 .بود خواهد جامعه و خانواده اعضاء به پرسنل وسيله به عفونت سرايت و عفونت به آنان ابتالء از

 

 ( Sterilization ) سازي  سترون (( Disinfectionگندزدايي

 سترون و مورد گندزدايي در مشي خط تعيين و ريزي برنامه بيمارستاني، عفونت كنترل جهت ضروري اقدامات از يكي

 بيماران به عفونت انتقال احتمال زيرا است بيمارستان در وسايل و تجهيزات سازي



 اشكال تمام تخريب . است متفاوت گندزدايي سطح لوازم، كاربرد به بسته دارد. وجود هميشه وسايل آلودگي دنبال به

 تمام اگر ولي دارد نام سترون سازي شيميايي، يا فيزيكي فرآيند حين باكتريها اسپور شامل ميكروبي حياتي

 سترون از قبل است بديهي .گويند باال گندزدايي درسطح آن به شوند، تخريب ها باكتري اسپور بجز ها ميكروارگانيسم

 ماده يك از اگر .است ضروري وسايل، كردن پاك يا ( Decontamination )آلودگي  رفع گندزدايي، يا سازي

 اين به شود استفاده زنده بافت يا پوست روي ها ميكروارگانيسم تخريب يا مهار نمودن شيميايي  براي كش ميكروب

 ( Antisepsis ) كردن   عفوني ضد عمل

 . كرد  استفاده اشياء و سطوح گندزدايي براي نبايد كننده عفوني ضد مواد از لذا . گويند

   خون يا با تماس در كه ها سوزن و ها كاتتر مانند ( C ritical Devices)بحراني  يا حياتي وسايل براي

 مخاط در با وسيله اگر .د شو برده بكار سازي سترون روش بايد فقط دارند، قرار بدن استريل هاي باشد  قسمت تماس در

 وسيله ولي گندزدايي است ارجح گندزدايي بر سازي سترون اندوسكوپ، دستگاه ( ، مانند S emicriticalباشد)  تماس

 با كه فشارخون گيري اندازه و دستگاه گوشي مانند وسايلي براي . گردد مي محسوب قبولي قابل روش نيز باال سطح در

 يا پايين سطح در گندزدايي تنها ديوارها، و زمين، سطوح كف نظافت يا دارند، تماس  ( N oncritical)سالم  پوست

 . است كافي سطح، يا وسيله كردن پاك

 بيمارستان در سازي سترون و گندزدايي هاي روش

 سازي سترون ( الف

 · . جراحي فلزي وسايل براي ( دقيقه ۰۳ تا ۱۱ مدت به گراد سانتي درجه ۱۲۱ ) بخار يا اتوكالو

 · ساعت( يك مدت به گراد سانتي درجه ۱۷۱ ) خشك يا فور  حرارت

 · . حرارت به حساس جراحي وسايل و پالستيكي مواد براي  ETOيا  اتيلن اكسيد گاز

 · پالستيك مانند حرارت به حساس وسايل براي كم حرارت در بخار و فرمالدئيد گاز

 · رطوبت و حرارت به حساس پالستيكي و فلزي وسايل براي پالسما گاز

 · تارآلدئيد گلو مانند كش ميكروب مايعات

 پروتز(  كاتتر ايمپلنت) وسايل براي گاما اشعه

 شيميايي مواد با گندزدايي ( ب

 ·اندوسكوپ دستگاه مانند باال، سطح در وسايل گندزدايي جهت لوتارالدئيدگ



 اسيد پراستيك

 و آب  HIV)به آلوده بويژه ) سطوح گندزدايي براي كلردار تركيبات آب و

 · پوست عفوني ضد براي يد حاوي تركيبات

 · پوست ضدعفوني جهت الكل

 سطوح گندزدايي مانند پايين سطح در گندزدايي براي ظرفيتي چهار آمونيوم تركيبات

 : توجه

 ) ميكروبي  از لحاظ فور يا اتيلن اكسيد يا و اتوكالو دستگاه مانند كننده سترون هاي دستگاه اي دوره كنترل

Microbiologic Monitoring ) يافتن اطمينان منظور به حرارت،  به مقاوم هاي باسيل حاوي بيولوژيك هاي خص شا با 

در بيمارستان ما تست هاي بو ويديك به صورت روزانه و اسپور به صورت هفتگي  .است ضروري ها آن عملكرد از

 جهت اين امر انجام مي شود.

 اصول استريليزاسيون
 

مراحل سه گانه بنيادين جهت آماده سازي وسائل ،تجهيزات وديگر ملزومات مورد استفاده در واحدهاي بهداشت و  

 :زدرمان عبارتند ا

 پاكسازي )تميز كردن ( 

 رفع آلودگي  

 سترون سازي )استريليزاسيون (  

 )درجه حرارت خيلي باال و بخار( باعث محكم شدن رسوب پروتئين و باقي ماندن بر روي ابزار مي گردد.  

 :پاكسازي وسايل
محكم به وسيله خواهند چسبيد و پس از آلودگي هاي آلي نظير خون و بافت كه بر روي ابزار قرار دارند اگر رها شوند، خشك شده و 

 گذشت زمان زدودن آنها بسيار مشكل تر از قبل خواهد بود.

 : اهميت پاكسازي قبل از استريليزاسيون

 زدودن خون ، بافت باقي مانده ، چرك و نيز ذرات خارجي قابل رويت 

 كاهش ميكروارگانيسم ها 



 حفاظت از وسايل در برابر خوردگي 

 جابجايي وسايل و موادحصول اطمينان از  

 نكات مورد توجه در زمان ضدعفوني وسايل: 

 همه آلودگي ها قبل از انجام ضدعفوني يا استريليزاسيون زدوده شود. 

بدليل انعقاد پروتئين ها  درجه نباشد.  51درجه حرارت آب مورد استفاده در فرايند نظافت مقدماتي بيشتر از 

 يكديگر كه در طول عمليات استريليزاسيوندرجه و چسبيدن به  51دردماي باالي 

  : جهت وسايل و تجهيزات مصرف شده براي بيماران عفوني

 درصد( بالفاصله بعد از استفاده به مدت  1.5قراردادن در محلول گندزداي اوليه )وايتكس 

  دقيقه95-21

 شستشو با آب )و برس كشيدن در صورت نياز( و آبكشي  

  پالس( به مدت زمان الزم 53ثانويه )مثل دكونكس قراردادن در محلول گندزداي  

  : درصد2پالس 53 دكونكس

 دقيقه 95 زمان مدت در%   2=  آب ليتر 9 در سي سي 21:  رقت نحوه

 آبكشي، خشك نمودن و نگهداري در قفسه هاي تميز و مخصوص  

  پگ نمودن صحيح و تحويل بهC.S.R  

 

 

  بيماران غيرعفوني :جهت وسايل و تجهيزات مصرف شده براي 

 دقيقه 95-21درصد( بالفاصله بعد از استفاده به مدت  1.5قراردادن در محلول گندزدا)مثل وايتكس   

 سي سي وايتكس به يك ليتر آب اضافه شود.  5 درصد: 1.5وايتكس 

 آبكشي، خشك نمودن و نگهداري در قفسه هاي تميز و مخصوص  

  پگ نمودن صحيح و تحويل بهC.S.R  



 نكات مهم در زمان ضد عفوني وسايل 

 .مكان مخصوصي را جهت شستشو و گندزدايي وسايل اختصاص دهيد  

  جهت خشك نمودن وسايل بعد از فرايند شستشو و گندزدايي حتماً از قفسه هاي )سبد( تميز كه در مكان

  مناسب نصب شده اند استفاده شود.

 گهداري نماييد.پگهاي آماده استريل را در مكان مخصوص و تميز ن  

 .در حين فرايند شستشو و گندزدايي حتماً از وسايل حفاظت فردي مورد نياز استفاده شود  

 ضد از پس نگرددو ور غوطه كلر در لوازم دقيقه 21 از بيش بايستي آن تخفيف براي دارد خورندگي اثر برفلزات كلر

 . شود شستشو سالم آب با عفوني

 

 استرليزاسيونستورالعمل مربوط به د     

 تحويل مي شود.CSRستها بعد از پاكسازي و گندزدايي پك شده و به -

نوع ست، نام شخصي -شيفت-ست هاي اتوكالو طبق دستورالعمل داخل بسته ها گذاشته شود و پشت نوار تست تاريخ -

 .نوشته شود كه ست توسط او بسته شده

 .سانتي متر بايد باشد 45ها( حداكثر  اندازه )عرض پككيلوگرم باشد وهمچنين 6بسته ها نبايد بيشتر از - 

 .اطـراف پـارچـه هـاي بستـن وسـائـل بـايـد دوخته شده وسالم باشد-

 .پس از در آوردن پك ها از اتوكالو بايد كامال خشك باشد و با دست مرطوب پك ها جابه جا نشود- 

 خودداري عمل بسته  ر رنگ نداده باشند بايستي از استفادهدرصورتي كه تست هاي اتوكالو پس از استريليزاسيون تغيي- 

   .اطالع داده شود و مسئول كنترل عفونت C.S.Rتاريخ و نوع بسته عمل به مسئول  ثبت با فورا و كرده

آثــار   مـشــاهــده در صورت .وسـائـل آن بـايـد كـنترل شود  C.S.Rواحدهنگام تحويل ست ها و بسته هاي عمل - 

 .پاكسازي نمودكـثـيـفــي بــر روي آن هـا بايستي آن ها را 

   .مسئول به هيچ وجه نبايد بسته شود ديـش هـا و پـك هاي عمل توسط افراد غير-

 شستسو بايد احتياطات استاندارد رعايت شود.هنگام -



  :هنگام پيچيدن و قراردادن وسايل نكات زير رعايت گردد

مورد مصرف قبل از استريل شدن براي حذف آلودگي و افزايش طول عمر پارچه، بايد شان و پارچه هاي - 

  .شسته و خشك شوند

  .كيلوگرم بيشتر نشود تا بخار كامال در آن نفوذ كند6متر يا  سانتي 31* 31* 51ها از  ندازه پك 

 .ز پيچيدن بسيار محكم و يا كامالً شل وسايل اجتناب كنيدا 

ز دو اليه براي بسته بندي اجتناب شود )براي پيچيدن وسايل مي توان از پارچه كتاني و يا از به كار بردن بيش ا 

 گراف استفاده كرد(.

توان با  هاي تيز وسايل را مي همه وسايل متصل به هم بايد از هم جدا شده و در يك وضعيت آزاد قرار گيرند. لبه 

 .گاز پيچيد تا از كند شدن نقاط تيز جلوگيري شود

كند. در صورت عدم نفوذ بخار به  ود كه جنس پارچه از برزنت نباشد زيرا بخار در آن نفوذ نميدقت ش 

 .هاي پيچيده شده استرليزاسيون بي ارزش است ست

 . شود گذارده آن اطراف در تر سنگين وسايل و مركز در تر سبك وسائل كرد سعي بايد بندي بسته هنگام 

 :شده وسايل استريلنكات مهم در حفظ شرايط استريليته 

كليه بسته هاي استريل بايستي داراي مشخصات الزم از قبيل نام پگ كننده، تاريخ استريل، نوع پگ يا ست و  

  غيره باشند.

 كليه بسته هاي استريل شده بايد انديكاتور باشند. 

  به بسته هاي استريل شده كمتر دست زده شود )از دستكاري آنها خودداري شود(. 

 رفت و آمد به محلهاي نگهداري وسايل استريل بايستي محدود باشد.  

محل نگهداري وسايل استريل بايد طوري باشد كه از رطوبت، آلودگي و آسيب فيزيكي درامان باشد )در غير  

  اينصورت از حالت استريل خارج مي شود(.

باعث آلوده شدن و خارج شدن آنها خيس شدن، بازشدن برچسب بسته ها و روي زمين افتادن وسايل استريل،  

  از شرايط استريل مي گردد.



وسايل استريل هيچگاه نبايد در مجاورت منابع آب، پنجره، درب، لوله هاي روكار و منافذ نگهداري شوند و از  

  آلودگي وسايلي كه در قفسه هاي فوقاني قرارگرفته اند بايستي اجتناب شود.

 :  شده با عنايت به موارد زير توجه شودبه تاريخ مصرف بسته هاي استريل  

توجهي به مسائل  بي روز اعتبار خواهند داشت. 94عايت شرايط حداكثر تا ربسته هاي استريل شده در صورت  

  جزئي نيز مي تواند موجب عدم اثربخشي فرايند و انتقال يا گسترش بيماري و عفونت گردد.

نيروهاي درماني صورت بگيرد و نظارت و كنترل در تمامي مراحل تمام مراحل فرايند استريل بايد توسط  

  استريل نيز بايد صورت بگيرد .

 حمل براي و نشود جا جابه پكها مرطوب دست وبا باشد خشك كامال بايد اتوكالو از پكها آوردن در از پس 

 . شود استفاده مخصوص ظرف از آن

 تزريقات ايمن

رعايت  تجويز داروها و محصوالت دارويي مي باشد كه در صورت عدمتزريقات يكي از روشهاي شايع در 

استانداردهاي درماني خطرات بالقوه و بالفعلي را بر ارائه كنندگان ومصرف كنندگان خدمت و نيز جامعه اعمال مي 

 محور بنيادي ذيل تامين ميگردد. 8نمايد. ايمني تزريقات با توجه به 

 تي درماني بمنظور پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز وبرنده آلودهكاهش رفتار پرخطر كاركنان بهداش 

 افزايش سطح ايمني كاركنان در حين كار با وسايل تيز وبرنده درماني 

 جمع آوري، نگهداري، انتقال ودفع مناسب و بهداشتي زباله هاي آلوده و پرخطر 

مقوله تقاضا و تجويز دارو به روش تغيير رفتار و نگرش اجتماعي مددجويان و پزشكان نسبت به  

 تزريقي

 كاهش رفتار پرخطر كاركنان بهداشتي درماني:

الف: ارتقاء سطح آگاهي و كسب مهارت كاركنان بهداشتي درماني به ويژه شاغلين حرف پزشكي، پرستاري، امور 

ل تيز و برنده درماني به تشخيصي، خدمات درماني پيش بيمارستاني، گروههاي خدماتي پشتيبان، در حين كار با وساي



منظور پيشگيري از بروز جراحات از سرسوزن و ساير وسايل تيز و برنده امري ضروري است. بنابراين كاركنان بهداشتي 

اقدامات درماني و پيشگيرنده اوليه  درماني بايستي درخصوص چگونگي پيشگيري از صدمات ناشي از وسايل مزبور و نيز

 دستورالعمل ايمني الف و ب مداوم آموزش ببينند. با موارد آلوده مطابق با

ب: تشكيل پرونده بهداشتي و واكسيناسيون رايگان كليه كاركنان بهداشتي درماني درواحدهايي كه كاركنان الزاماً با 

دارند مانند بخش هاي ويژه، اطاق عمل اورژانس، كلينيك  توجه به نوع وظايف محوله واحدي يا فردي اقدامات پرخطر

واحدهايي  ، مراكز جراحي محدود وCSRاي تشخيصي، مطب ها و هاي خصوصي، واحدهاي پاتولوژي، اتوپسي، ه

يا در تماس با خون،  ترانسفوزيون خون انجام مي دهند ويا كاركناني كه پروسيجرهاي درماني تهاجمي را انجام و كه

سرم و ساير ترشحات آلوده بيماران مي باشند و يا از بيماران رواني حاد مراقبت مي نمايند و نيز كليه دانشجويان پزشكي، 

 الزامي است. HBVپرستاري و مامايي عليه 

 افزايش سطح ايمني كاركنان در حين كار با وسايل تيز وبرنده درماني

 needle stickكاركنان بهداشتي درماني از طريق انجام پروسيجرهاي پرخطر كه منجر به  با توجه به احتمال آلودگي

 بريدگي و ... مي شود:

الف: قوياً توصيه مي شود ابزارهايي كه ايمني وسايل تيز و برنده را تضمين مي كند نظير سيفتي باكس و فورسپس جهت 

 رهايپر خطر قرار گيرد.در دسترس كاربران ابزاscalplesجدا كردن تيغ جراحي از

ب: قوياً توصيه مي شود وسايل حفاظتي مناسب نظير دستكش، گان غيرقابل نفوذ به آب و ترشحات، پيش بند پالستيكي، 

ماسك و عينك محافظ جهت استفاده كاركنان بهداشتي درماني متناسب با وضعيت بيمار و پروسيجرهاي درماني در 

 دسترس باشد.

ايمن سازي در ساير واحدهاي   همانند واحدهاي  Auto)  AD (Disable ه از سرنگهايج:توصيه ميشود استفاد

 تزريقات نيز بكار گرفته شود.

 



 جمع آوري، نگهداري، انتقال و دفع مناسب و بهداشتي زباله هاي تيز و برنده:

توري، النست، اسكالب الف: جمع آوري و نگهداري و دفع سرسوزن و ساير اشياء تيز و برنده مصرفي )آنژيوكت, بيس

 safety Boxوين، ويالهاي شكسته و ...( كه قويا توصيه مي شود بالفاصله پس از مصرف در ظروف جمع آوري ايمن 

 نحو مطلوب دفع گردد. سوزانده و يا به"جمع آوري و ترجيحا

بعاد مناسب ب: ضروري است ظروف جمع آوري، مستحكم، غيرقابل نفوذ، مقاوم به پارگي و از حجم كافي و ا

 برخوردار باشند.

دفع اين وسايل در ظروف  ج: با توجه به اينكه به منظور پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز و برنده الزامي است

جمع آوري ايمن سريعا پس از مصرف و انجام روش درماني صورت گيرد. بايستي اين ظروف به تعداد كافي و باابعاد 

 دهنده خدمت در كليه واحدهاي ذيربط قرار  داشته باشد. گوناگون در دسترس ارائه

د: استفاده از برچسب هشدار دهنده برروي ظروف جمع آوري با مضمون احتمال آلودگي با تيز و برنده عفوني به منظور 

 به منظور جلب توجه كاركنان بهداشتي درماني الزامي است.

مزبور پرشده ضروري است  حجم ظروف 8/0صورتي كه حداكثر  : به منظور پيشگيري از سرزير شدن وسايل دفعي دره

 درب ظروف به نحو مناسبي بسته شده و دفع شوند.

و دولتي برحسب نياز و  ( در كليه واحدهاي بهداشتي درماني اعم از خصوصيsafty Boxوجود اين ظروف )   و:

 پيگيري شود. بايد توسط واحدهاي نظارت بر درمان"ميزان فعاليت الزامي بوده,الزاما

 تغيير رفتار و نگرش اجتماعي:
الف( آموزش: زروريست بمنظور تعديل تجويز دارو به روش تزريقي با توجه به سه مورد قابل ايمني تزريقات در برنامه 

 آموزش مداوم جامعه پزشكان قرار گيرد:

موجود نباشد حتي االمكان اجتناب  از تجويز دارو به روش تزريقي تا زماني كه دارو به ديگر اشكال از جمله خوراكي

شود كه بيمار تحريك پذير بيهوش و يا دچار  گردد، ترجيحاً زماني از روش تزريقي به جاي ساير روشها استفاده

اختالالت گوارشي باشد يا با توجه به وضعيت باليني بيمار نتايج درماني مطلوب ناشي از جذب سريع دارو مورد انتظار 

 است.



ت ارتقاء سطح آگاهي جامعه در خصوص خطرات بالقوه ناشي از مصرف دارو به روش تزريقي بمنظور ب( الزامي اس

 كاهش تقاضاي بيماران در برنامه ريزيهاي آموزشي دانشگاه قرار گيرد.

ج( برگزاري دوره آموزشهاي توجيهي جهت كادر خدماتي پشتيباني و ساير گروههاي بهداشتي درماني ضروري مي 

 باشد.

غيردولتي( آموزش الزم رابراي اصالح نگرش جامعه  –ه همكاران شاغل در واحدهاي بهداشتي درماني )دولتي د( هم

 جامعه ارائه نمايند. درخصوص خطرات بالقوه مصرف داروي تزريقي به ساير افراد

 دستورالعمل ايمني

تيز و و وسايل  اقدامات پيشگيرنده از بروز جراحات و صدمات ناشي از سرسوزن –الف 

 برنده در كاركنان بهداشتي درماني
با توجه به اينكه جراحات ناشي از فرو رفتن سرسوزن و وسايل تيز و برنده از مهمترين موارد آلودگي كاركنان بهداشتي 

محسوب مي شود، رعايت نكات ذيل به منظور پيشگيري از جراحات و صدمات مزبور  HIV/HCV/HBVدرماني به 

 الزامي است:

ستن ويالهاي داروئي ترجيحاً از انواعي استفاده شود كه احتياج به تيغ اره نداشته باشد و در صورت جهت شك 

 گرفته شوند. Padنياز از تيغ اره استفاده شده و جهت رعايت اصول ايمني در داخل يك محافظ مثل 

جمله اخذ نمونه  پس از تزريق از گذاردن درپوش سرسوزن اكيداً خودداري نمائيد مگر در شرايط خاص از 

 يا كشت خون. ABGخون جهت 

 قبل از دفع خودداري نمائيد.  از شكستن يا خم كردن سرسوزن 

در موارد ضروري جهت گذارندن درپوش سرسوزن از وسايل مكانيكي جهت ثابت نگه داشتن درپوش استفاده  

 ه كنيد.جهت گذاردن درپوش سرسوزن استفاد Scoopنمائيد و يا ازتكنيك  يك دست به روش 

جهت حمل وسايل تيز و برنده از رسيور استفاده نمائيد و از حمل وسايل مزبور در دست يا جيب يونيفرم  

 خودداري نمائيد.

 از دست به دست نمودن وسايل تيز و برنده )بيستوري، سرسوزن و ...( اجتناب نمائيد. 

آلودگي با خون و ساير ترشحات بدن وجود احتياطات عمومي در حين انجام هرگونه اقدام درماني كه احتمال  

 دارد به شرح ذيل مي باشد:

 شود و موضع با  در صورتي كه بريدگي و يا زخمي در دستها وجود دارد الزامي است از دستكش استفاده

 پانسمان ضد آب پوشانده شود.



 يكي يكبار مصرف جهت حفاظت بدن در قبال آلودگي با خون و يا ترشحات بدن، استفاده از پيش بند پالست

 ضروري است.

  در صورتي كه احتمال پاشيده شدن خون و يا قطعاتي از نسوج و يا مايعات آلوده به چشم و غشاء مخاطي وجود

 دارد، استفاده از ماسك و عينك محافظ ضروري است.

 .در صورتي كه بيمار دچار خونريزي وسيع است، استفاده از گان ضدآب ضروري است 

   در صورتي كه كاركنان دچار اگزما و يا زخمهاي باز مي باشند معاينه پزشك جهت مجوز شروع فعاليت در

 بخش ضروري است

 ب(دستورالعمل كمك هاي اوليه فوري پس از تماس در كاركنان بهداشتي درماني
ارد ذيل اتفاق مي افتد اقدامات با توجه به اينكه جراحان واتفاقات عمده در حين انجام اقدامات وروش هاي درماني در مو

 كمك هاي اوليه فوري بايستي انجام شود:

 *فرو رفتن سر سوزن بدست كاركنان بهداشتي درماني

 *پاشيده شدن خون ويا ساير ترشحات آلوده بدن بيمار به:

 بريدگي هاي باز_

 ملتحمه)چشم ها(_

 غشاء مخاطي)براي مثال داخل دهان(_

 گي اپيدرم شود.گاز گرفتگي كه منجر به پار_

 كمك هاي اوليه فوري
 .شستشوي زخم با صابون وآب ولرم0الف(

 موضع تماس(1.كمك به جلوگيري خونروي در محل اوليه زخم 7

 .خودداري از مالش موضعي چشم ها0

 .شستشوي چشم ها وغشاء مخاطي با مقادير زياد آب در صورت الودگي8

 موازين تزريقات ايمن:
a) (محل تميزClean work plan)) 

در هر مركز براي تزريقات مكاني خاص را تعيين نماييد .محل دريافت دارو وآماده سازي آن بايد در اين مكان در نظر 

گرفته شود.وسايل الزم براي تزريق شامل پنبه الكل وسرنگ را بر روي ميزي كه به اين امر اختصاص داده ايد قرار 

پنبه آلوده و......منظره آن را زشت نكرده –يز است بايد تميز بوده و خون دهيد.به خاطر داشته باشيد وسايلي كه روي م

 باشد.



را جهت دفع بالفاصله سرنگ در نزديك ترين محل به تزريق يا زير ميزي كه وسايل تزريق بر Safety Boxبهتر است ُ

 روي آن قرار داردقرار دهيد.

b) (شستشوي دستHand Washing:) 

ن ممكن است حاوي عوامل بيماريزا باشد وباعث انتقال بيماري گردد بايد دست هاي فرد از آنجائيكه هر مايعي از بد

 تزريق كننده قبل از تزريق به طور كامل با آب و صابون شسته شود.

c) :سر سوزن وسرنگ استريل 

 اييد..يك سرنگ وسر سوزن استريل برداشته وبسته بندي آن را از نظر وجود پارگي و هر گونه صدمه باز بيني نم0

 .تاريخ انقضا آن را كنترل كنيد.7

 .در صورت اطمينان از استريل بودن مي توانيد از آن استفاده نماييد.0

.به هيچ قسمتي از سرسوزن قبل وبعد از تزريق دست نزنيد واز سرپوش گذاري مجدد سرسوزن اجتناب كنيد.اگر 8

جام مي دهدو تزريق با تاخير انجام مي سرپوش گذاري الزم است)براي مثال كودك به علت ترس حركاتي ان

 شود(تكنيك استفاده از يك دست را بكار ببريد.سر سوزني را كه با سطح غير استريل تماس داشته است دور بياندازيد.

 *سرپوش گذاري به وسياه تكنيك استفاده از يك دست

 سر پوش را روي ميز قرار دهيد..0

دون استفاده از دست ديگر داخل سر پوشي كه روي ميز گذاشته ايد .سرنگ وسر سوزن را در يك دست گرفته و ب7

 قرار دهيد.

d) (تميز كردن محل تزريقSkin Cleaning:) 

 را در صورت كثيف بودن ابتدا با آب وصابون شستشو دهيد. تزريق.محل 0

 (به صورت دايره اي ضد عفوني كنيد.درجه21.محل تزريق را با پنبه الكل )7

 الكل از قبل آماده شده استفاده نكنيد..هرگز از پنبه 0

e) َجمع آوري صحيح اجسام نوك تيز(Appropriate Collectiaon:) 

 بيندازيد.Safety Box.سرنگ وسر سوزنهاي مصرف شده را هميشه در 0

.براي جلوگيري از فرو رفتن نوك سوزن در دست هرگز بعد از تزريق به سر سوزن دست نزنيد واز سر پوش گذاري 7

 سرسوزن اجتناب كنيد.مجدد 

 را پر نكنيد.Safty Boxحجم8/0.بيش از 0

 هاي پر شده را قبل از حمل براي دفع ببنديد.SafteyBox.درب8



2.Safety Box هاي پر شده را در يك مكان مطمئن و خشك  ودور از دسترس كودكان  و مردم نگهداري كنيد. تا

 مطابق دستورالعمل هاي موجود دفع شوند.

پر شده را در دست نگيريد ،تكان ندهيد ،فشار Saftey Boxناب از ايجاد صدمه در اثر سر سوزن هرگز .براي اجت6

 ندهيد يا روي آن ننشينيديا نايستيد.

2.Saftey Box.پر را دوباره باز نكنيد،خالي نكنيد،يا مورداستفاده مجدد قرار ندهيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 بيمارستانينظام مراقبت از عفونتهاي 

 پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني دكتر اصل سليماني

 دستورالعمل كشوري تزريقات ايمن


