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  معاونت های درمان کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
B,C,HIV موضوع: جداسازی دیالیز بیماران همودیالیز مبتال به هپاتیت

سالم علیکم 

    عطف به سواالت مطرح شده در خصوص جداسازي بيماران همودیاليزي مبتال به هپاتيت B و C و HIV مطالب ذیل به 
استحضار مي رسد: 

۱- براساس گايدالينهاي CDC ( مركز كنترل و پيشگيري بيماريهاي عفوني) – سال ۲۰۱۱:

(Universal  نيازي به جداسازي از سایر بيماران ندارند  و ليكن احتياطات عمومي HIV+ و HCV+ بيماران دیاليزي
(precautions شامل ضدعفوني كردن دستگاهها ، سطوح، وسایل آلوده، پوشيدن لباسهاي مخصوص براي پرسنل 

دیاليز كننده و شستشوي مرتب دستها انجام شود 

- بيماران +HBSAg نياز به جداسازي بصورت دیاليز در اتاق هاي مجزا و دستگاهاي مجزا دارند. 

۲- براساس گايدالينهاي KDIGO – سال ۲۰۰۸ :

  (Kidney Disease Improving Global outcome)

الف: در صورت عدم رخداد و انتقال بيماري به سایر بيماران كه با انجام آزمایشات سرولوژیك HCV هر ۶ ماه یكبار 
انجام مي شود، نيازي به جداسازي بيماران +HCV نمي باشد. 

 audit  عليرغم رعایت احتياطات عمومي و نيز ،(Nosocomial ) ب: در صورت وجود شواهد مبتني بر انتقال بيمارستاني
احتياطات صورت گرفته، بایستي جداسازي به روش زیر صورت گيرد: 

بيماران +HCV ، توسط پرسنل مشخص و دوره دیده در یك اتاق یا مكان مجزا و یا در یك شيفت بخصوص        ( صبح، 
ظهر، عصر ) بدون نياز به دستگاه دیاليز مجزا ، دیاليز شوند . 

ج- بيماران +HIV تحت هيچ شرایطي نيازي به جداسازي ندارند. 

د- بيماران +HBS Ag نياز به جداسازي ( دیاليز با دستگاه مجزا و در اتاق مجزا ) دارند . 

(European Best practice Guidline) EBPG ۳-براساس گايدالينهاي اروپائي
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در بخش هایي كه شيوع عفونت HCV باالست ، توصيه مي شود: -
عالوه بر انجام تدابير احتياطات عمومي (UP) كه مؤثرترین روش پيشگيري و سرایت از بيماريHCV است درمان 

بيماران +HCV در مكان مجزا ، با پرسنل مشخص توصيه مي شود . 

: RAUK (Renal Association united Kingdom  ) ۴- براساس گايدالينهاي

بيماران +HCV نيازي به دیاليز در مكان مجزا ندارند ليكن توصيه مي شود دیاليز آنان توسط پرسنل بسيار مجرب انجام 
گردد. ضمنا" نيازي به جداسازي دستگاه نيست

 Spanish Society of Nephrology(SEN-2006) ۵- براساس گايدالينهاي

الف: بيماران مبتال به هپاتيتB (+HBSAg )  بایستي از سایر بيماران جدا شده و توسط پرسنل مشخص و دستگاههاي 
مجزا دیاليز شوند. 

ب: بيماران +HIV نيازي به جداسازي و دیاليز توسط پرسنل خاص و دستگاههاي مجزا ندارند. 

ج: بيماران مبتال به هپاتيت C ( كساني كه PCR مثبت دارند ) ، بایستي در یك مكان مجزا ، توسط پرسنل مجرب و 
مشخص و ليكن بدون نياز به دستگاه مجزا ، دیاليز شوند . 

نتيجه: 

با بررسي گایدالینهاي موجود در مراكز معتبر علمي جهان:

بيماران دیاليزي دچار هپاتيت B (+HBS Ag) حتما" بایستي در یك فضاي مجزا ( ترجيحا" اتاق) با پرسنل مجرب  -
و با دستگاه دیاليز مجزا ، دیاليز شوند، ليكن نيازي به جداسازي سيستم دفع فاضالب ندارند .

بيماران مبتال به هپاتيت C (+HCV)، در صورتي كه دربخشي با شيوع باالي  عفونت دیاليز مي شوند الزم است  -
در یك فضاي مجزا، با پرسنل مجرب و دوره دیده، بدون نياز به دستگاه دیاليز مجزا ، دیاليز شوند . 

بيماران دیاليزي مبتال به ایدز (+HIV) نيازي به جداسازي دستگاه و نيز فضاي مجزا ندارند . -
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