


اهداف وفرایند هاي بهداشت 
وکنترل عفونت بیمارستانی

دکتر کعبه منور

متخصص بیماري هاي عفونی





Infection control practitionerاین واحد پرستاران بعنوان  مشتري داخلی -1
ما بارعایت نکـات ذیـل   .خارجی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان می باشند مشتريو  -2

.       سعی دربهینه سازي خدمات خود درراستاي اصول راهنماي بیمارستان داریم
تعیین نیاز مشتریان وتامین رضایت آنان -3
تصریح دربرآورده نمودن نیازهاي منطقی مشتریان -4
ارائه خدمات بهداشتی بابهره گیري ازفن آوري مطلوب  -5
ایجاد ارتباط درازمدت ودوسویه بامشتریان -6
رعایت جنبه هاي زیست محیطی وپیشگیري ازآلودگی واستقرار سیستم زیست محیطـی  -7

درسازمان
بهبود روش هاي پایش وکنترل آالینده ها -8
بهبودروش هاي غربالگري بیماران عفونی -9

بهبود روش هاي پیشگیري ازانتشارعفونت ها  -10
بهبود روش هاي پایش،کنترل وارزیابی عفونت ها  -11

:اصول راهنماوارزش ها



تدوین پروتکل هایی درشناسایی بیماران عفونی وابالغ به بخش هاي بیمارستان -1

نظارت برعفونت هاي بیمارستانی -2

جهت جلوگیري وکنترل عفونت )بیماران،همراهان ومالقات کنندکان( آموزش کارکنان -3
هاي بیمارستانی 

شناسایی وکنترل همه گیریهاي عفونی -4

کنترل همه گیریها بوسیله تصحیح خطاهاي تکنیکی -5

کنترل بهداشت کارکنان براي جلـوگیري ازانتقـال عفونـت بیمـاران بـه کارمنـدان        -6
وبالعکس

توصیه روش ها ي جداسازي واندازه گیري کنترل عفونت  -7

توصیه محصوالت وروش هاي جدید -8

کنترل عفونت با توجه به دفع زباله ها،لنژري وآشپزخانه -9

 کنترل وتوصیه استفاده صحیح از آنتی بیوتیک ها -10

:اهداف کلی



کنترل بهداشت آب فرایند -1

پایش تصفیه فاضالب فرایند -2

نظارت برجمع آوري وتفکیک موادزائدجامد فرایند -3

کشت هاي ادواري بخش ها فرایند -4

کنترل حشرات وجوندگان فرایند -5

واکسیناسیون پرسنلفرایند  -6

آموزش پرسنل درارتباط با مسائل بهداشت محیطفرایند -7

تکمیل پرونده ها بهداشتی پرسنل  فرایند -8

کنترل بهداشت پرتوها فرایند -9

.....مهد کودك و–نانوایی –بوفه ها –نظارت بربهداشت محیط آشپزخانه  فرایند -10

شستشو وضدعفونی البسه ها -تفکیک–نظارت برجمع آوري فرایند -11

نظارت گندزدائی بخش ها ونقاط مختلف بیمارستان فرایند -12

تدوین دستورالعمل هاي بهداشتی فرایند -13

راه اندازي بخش هاي جدید فرایند -14

)بهداشت حرفه اي–بهداشت محیط (فرایندهاي مهم دپارتمان بهداشت



  لیست موارد اعالمی به مرکز بهداشت به صورت ماهانه : 

  . فرم اظهارنامه بی خطرسازي پسماندهاي عفونی و تیز و برنده

 

  موارد اعالمی به سازمان محیط زیست : 

  نتایج تست هاي بیولوژیکی ، نفوذ بخار و تستSpor . دستگاه  بی خطر سازي پسماندها به صورت فصلی  

  . نتایج نمونه برداري پساب تصفیه خانه فاضالب به صورت فصلی

  . بی خطر سازي پسماندهاي دارویی و شیمیایی توسط شرکت هاي مورد تائید آن سازمان

 

  موارد مهم در آزمایشات آب : 

  . نمونه برداري میکروبی هر ماه از شبکه آب بیمارستان

  . نمونه برداري شیمیایی از شبکه آب بیمارستان  به صورت فصلی

  نمونه برداري شیمیایی ، میکروبی از سیستمRO . دیالیز ماهانه 

  . نمونه برداري میکروبی از دستگاه هاي بخش همودیالیز ماهیانه

  ایستگاه از شبکه آب بیمارستان و ثبت در فرم مربوطه . 3کلرسنجی روزانه 

 PH ایستگاه از شبکه آب بیمارستان و ثبت در فرم مربوطه . 3 سنجی روزانه 

  



  عفونت کنترل هاي روش وتعلیم آموزش فرایند -1

عفونت کنترل با مرتبط تحقیقات فرایند -2

.......و واپیدمیولوژیست عفونی( مشاوره فرایند -3

  آنها بیوتیکی آنتی وحساسیت پاتوژن هاي سوش وشناسایی پایش فرایند -4

گیریها همه وشناسایی بیمارستانی هاي عفونت سیستماتیک پایش فرایند -5

ها بیوتیک ازآنتی صحیح استفاده وتوصیه کنترلفرایند -6

نیازمند بیماران ایزوله تائیداتاقفرایند -7

 غرب بهداشت مرکز به عفونی بیماران) اي ودوره آنی( دهی گزارش فرایند -8

عفونت کنترل با مرتبط )غیرمصرفی-مصرفی(تجهیزات کیفی وتائید کارشناسیفرایند -9

عفونی ضد مواد کیفی وتائید کارشناسی فرایند -10

فرایندهاي مهم دپارتمان کنترل عفونت



غربالگري بیماران عفونیفرایند  -11

.Aگزارشات میکروب شناسی

.B  گزارشات رادیولوژي

.C داروخانه(درخواست آنتی بیوتیک براي بیماران(

.Dتشخیص ترشحات بیمار

.E جدول درجه حرارت بیماروعالئم حیاتی(گزارشات پرستاري(



پیگیري بیماران عفونی  فرایند -12

CSRنظارت بر فعالیت  فرایند -13

پاتوژن هاي اورژانس و –آنالیزمنظم وثبت اطالعات مقاومت آنتی بیوتیکی  فرایند -14
یافته هاي غیرمعمول آزمایشگاهی 

کنترل همه گیریها بوسیله تصحیح خطا هاي تکنیکی  فرایند -15

VRE-MRSAجداسازي پاتوژن هاي مقاوم به آنتی بیوتیک نظیرفرایند -16

SHIGELLA-SALMONELLAجداسازي پاتوژن هاي روده اي نظیر  فرایند -17

درجمعیت بیماران )بویژه درون رگی (پیشگیري از عفونت ها ي کاتتري فرایند -18
بستري انتخابی



شاخص ھای پیشنھادی









١٥

ــاس     -1 ــل از تم قب
بــــا بیمــــار                                 

.

ــت ؟  ــه وق ــاسچ ــل از تم ــد    قب ــز کنی ــان را تمی ــت هایت ــار دس ــا بیم .                               ب
ــال  ــالینی  : مث ــه ب ــراي حرکــت ، معاین ــه بیمــار ب .                                دســت دادن ، کمــک ب

.

قبل از اقـدام    –2
ــپتیک                   ــار آس ــه ک ب

 .

.                      قبل ازاقـدام بـه کـار آسـپتیک دسـت هایتـان را تمیـز کنیـد         چه وقت ؟ 
ــال  ــی ،                          : مث ــحات تنفس ــیون ترش ــدان ، آسپیراس ــان و دن ــت ده مراقب

ــذا ، دادن دارو       ــردن غ ــاده ک ــاتتر ، آم ــتن ک ــم ، گذاش ــمان زخ .                                      پانس
                                     .

قبــل از تمــاس           -3
ــدن               ــات ب ــا مایع ب

بیمـــــــــار                              
.

ــت ؟  ــلهچــه وق ــد از                               بالفاص ــار و بع ــدن بیم ــات ب ــا مایع ــاس ب پــس از تم
ــد   ــز کنیـــ ــان را تمیـــ ــت هایتـــ ــتکش ، دســـ .                                                       در آوردن دســـ

  .

ــال  ــی ،                                    : مث ــحات تنفس ــیون ترش ــدان ، آسپیراس ــان و دن ــت ده مراقب
ــایی ن                                     ــایش و جابج ــونی ، آزم ــاي خ ــه ه ــا نمون ــار ب ــري و ک ــون گی خ

.                                                            مونــــه هــــاي ادرار و مــــدفوع ، جابجــــایی مــــواد زایــــد      
.

بعــد از تمــاس          -4
بــــا بیمــــار                                 

.

 .از لمس بیمار یا محیط اطراف بیماردست هایتان را تمیز کنید  پسچه وقت ؟ 
ــال  ــالینی  : مث ــه ب ــراي حرکــت ، معاین ــه بیمــار ب .                                   دســت دادن ، کمــک ب

               .                            

بعــد از تمــاس        -5
 با محـیط اطـراف  

بیمـــــــــار                               
.

بعد از تماس با هریک از وسایل اطراف بیمار حتی بدون تمـاس بـا   چه وقت ؟ 
.کنید  خود بیمار دست هایتان را تمیز

.                                          تعــویض مالفــه تخــت ، تنظــیم ســرعت تزریــق وریــدي       : مثــال 
.

شستشوي دست ها چه وقت ؟







جهانعنوان نرخ بیشترین عفونت

) ICUمخصوصاٌ ( بخش هاي ویژه بخش هاي بیمارستان

مردجنسیت

سال به باال   60سن  

ادراري نوع عفونت  

Acinetobacterنوع میکروارگانیسم baumannii

: مقایسه استانداردها 























 باتشکر


