


 عفونت کنترل واحد در بیمارستان استراتژیک برنامه از اي نسخه وجود

 آزمایشگاهی علوم - عفونی - داخلی متخصص :عفونت کنترل رئیس - 

اپیدمیولوژي -میکروبیولوژي -پاتولوژي

 و آموزشی گرایش با پرستاري ارشد کارشناس :عفونت کنترل پرستار 

 در کار سال 3 حداقل و بیمارستانی عفونت کنترل آموزشی هاي دوره گذراندن

 آموزشی هاي دوره گذراندن و پرستاري کارشناسی مدرك /بالینی هاي بخش

بالینی هاي بخش در کار سال5 حداقل و بیمارستانی عفونت کنترل



و نام خانوادگی نام 

جزئیات تماس 

سمت سازمانی  

شرح وظایف شغلی امضا شده توسط فرد 

چک لیست هاي گذراندن دوره هاي توجیهی بدو ورود، مباحث ایمنی و سالمت   
شغلی بهداشت محیط امضا شده توسط فرد

کپی آخرین مدرك تحصیلی 

کپی دوره هاي آموزشی گذرانده  

مستندات آزمون هاي اولیه و دوره اي توانمندي کارکنان  

مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزیابی حرفه اي و غیر حرفه اي کارکنان 

مستندات سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت 



برنامه ریزي براي حضور اورژانسی پرسنل خارج از لیست نوبت کاري شبانه روزي 

مستندات محاسبه و چینش پرسنل در هر نوبت کاري متناسب با نوع و شدت بیماري،  

تعداد بیماران و حجم کار

کتابچه توجیهی براي آشناسازي پرسنل جدید با شرایط عمومی بیمارستان و ویژگی ها  

معرفی کلی بیمارستان، معرفی جزئیات و آخرین دستورالعمل ها و آیین نامه ( و نکات اختصاصی واحد 

 )هاي واحد و موارد مربوط به شرح وظایف هر فرد



آزمون اولیه و دوره اي توانمندي کارکنان حداقل سالی یک بار  

انجام اقدامات اصالحی جهت رفع نارسایی هاي شناسایی شده در آزمون توانمندي دوره اي 

اثربخشی اقدامات اصالحی جهت ارتقا توانمندي دوره اي کارکنان   

اطالعات عمومی در ارتباط ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط  

)  وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردي( اطالعات اختصاصی براي واحد کنترل عفونت  

اطالع رسانی درخصوص جدیدترین نکات و روش هاي ایمن عملکرد و سالمت شغلی ویژه واحد کنترل  

عفونت با هدف کاهش خطرات شناسایی شده واحد از طریق بروشور



( گزارش ارزیابی ساالنه از نیازهاي آموزشی کارکنان در راستاي اهداف استراتژیک و بهبود کیفیت سازمان   

)  ارائه به واحد آموزش یا کمیته بهبود کیفیت

شرکت کارکنان در دوره هاي بازآموزي مدون و غیرمدون رسمی و مرتبط 

آموزش هاي الزم در زمینه اجراي صحیح احیاي قلبی ریوي پایه  

آموزش مستمر در زمینه ارتقا مهارت هاي رفتاري و ارتباطی 

آموزش مستمر کارکنان در زمینه نقش خود در تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق  

آنان  

تمرین آتش نشانی حداقل یک بار در سال  

آموزش ساالنه کارکنان در زمینه ایمنی بیمار، کنترل عفونت، بهداشت محیط، ایمنی و سالمت شغلی،  

مدیریت خطر و مدیریت بحران



)هماهنگ با برنامه بهبود کیفیت بیمارستان( برنامه بهبود کیفیت واحد کنترل عفونت   

پایش دایمی اجراي برنامه بهبود کیفیت و اقدامات اصالحی  

رایانه اي نمودن داده هاي کنترل عفونت  

چک لیست ممیزي داخلی واحد 

تحلیل نتایج ممیزي و طراحی و اجراي برنامه مداخله اي مناسب  

اطالع رسانی نتایج بررسی ها به مدیران 



موجود بودن صابون مایع، حوله کاغذي و سطل آشغال پدال دار در بخش ها  

در دسترس بودن و استفاده صحیح از دستکش ها، ماسک ها، حفاظ هاي چشم و سایر  

تجهیزات حفاظتی، صابون و ضدعفونی کننده ها



کتابچه خط مشی ها داراي یک فهرست دقیق و نمایه مشخص باشد  

برنامه فعال براي کاهش خطر عفونت هاي بیمارستانی بطوري که بیماران، پرسنل و مالقات کنندگان را  

.پوشش دهد

ممیزي مستند ساالنه کنترل عفونت  

  تقویم ساالنه براي تاریخ مقرر انجام فعالیت ها

    برنامه فعالیت هاي اختصاصی براي هر واحد

 نتایج بدست آمده در هر فعالیت

  شواهد مداخله موثر درخصوص پاتوژن ها

  ثبت مداخالت بدنبال یافته ها

  آزمایش هاي پیگیري و کنترل مجدد

  شناسایی بیماران حداقل با دو شناسه قبل از انجام هرگونه پروسیجر تشخیصی و درمانی، تجویز دارو یا تزریق خون و

فرآورده هاي خونی  



مراقبت از بیماران در مقابل عفونت هاي بیمارستانی   ١.

مراقبت از پرسنل در مقابل عفونت هاي بیمارستانی ٢.

آموزش مهارتی پرسنل  ٣.

رعایت بهداشت دست ها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت  ۴.

پیشگیري و کنترل بروز و شیوع عفونت بیمارستانی   ۵.

نگهداري و مراقبت اقالم پارچه اي  ۶.

... )عفونی، خون و مایعات بدن و ( نظارت بر دفع پسماندها  ٧.

پیشگیري از عفونت هاي منتقله از راه خون درمیان کارکنان بیمارستان شامل دفع اجسام تیز و برنده ٨.

.مدیریت بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند ٩.

پیشگیري از عفونت محل جراحی  . 10



نظارت بر ریختن مایعات خطرناك ١١.

استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي. 12

خط مشی ایزوالسیون، شامل اداره و گزارش بیمارانی با بیماري هاي واگیر احتمالی. 13

.که از طریق انتوباسیون، حمایت تنفسی با ونتیالتور یا تراکئوستومی ایجاد شدپیشگیري از عفونت مجاري تنفسی . 14

)مانند کاتتریزاسیون ورید مرکزي و کاتترهاي ادراري( اقدامات درمانی و اسکوپی هاي مربوط به بیمار . 15

نظافت و پاکسازي بیمارستان . 16

نظارت بر بکارگیري ضدعفونی کننده ها و گندزداها . 17

مناطقی ( تهیه کشت و دوره انجام آن در قالب نظام مراقبت و مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستان . 18

...) چون اتاق هاي عمل، اتاق هاي نوزادان، واحد مراقبت ویژه و 

جمع آوري، تجزیه و تحلیل داده ها، ارائه بازخورد، طراحی مداخالت ( رعایت نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی . 19

...)و 





 را کار انجام روش نبایدهاي و باید بعبارتی یا فعالیت یک هاي نباید و باید  

.دهد می نشان

را مدیران کنش که است کلی تفاهمات یا ها بیانیه .هاست برنامه انواع از  

  .کند می هدایت گیري تصمیم راه در

 کند می معین را برنامه اجراي نحوه و است عمل راهنماي مشی خط.

 و است گیري تصمیم براي کلی دستورالعمل یک سیاست یا مشی خط  

  .دهد می ارائه شود، گرفته باید که تصمیماتی انواع براي چارچوبی



  نحوه انجام یک خط مشی را توصیف می کند .

    چگونگی انجام یک فعالیت را از ابتدا تا انتهاي فعالیت نشان

. می دهد و به روش گام به گام ارائه می شود



 مختصر و مفید شفاف، ساده، زبان به ثابت، مشخص، باید مشی خط :وضوح و صراحت  

.باشد درك قابل سازمان مختلف سطوح افراد براي که بطوري شود نوشته

 هاي ویژگی و ها توانایی به توجه با آن اجراي که بطوري باشد اجرا قابل باید :اجرا قابلیت 

.باشد پذیر امکان سازمان در مسئول واحدهاي و ها بخش

 نحوه در نسبی ثبات ایجاد ضمن که شود تنظیم اي گونه به باید مشی خط :پذیري انعطاف 

.باشد انطباق قابل جدید هاي موقعیت و متغیر هاي وضعیت با سازمان، عملکرد و فعالیت

  و دهد قرار مالحظه مورد را کار جوانب همه که شود تنظیم اي گونه به باید : جامعیت 

.باشد شده بینی پیش هاي حالت و شرایط همه پاسخگوي

.است تفسیر قابل و نیست قانون مشی خط :قوانین از بودن متمایز 



اجزاي خط مشی باید با هم هماهنگ باشند؛ بطوري که بتوانند همه  : هماهنگی   

.واحدهاي سازمان را بطور هماهنگ در جهت تحقق اهداف برنامه ، هدایت کنند

خط مشی باید مستدل و بر مبناي تصمیمات منطقی باشد؛ که برمبناي اطالعات صحیح : مستدل بودن 

.و مرتبط با موضوع اخذ شوند



.کنید چک را مرتبط هاي مشی خط اطالعات، به دستیابی براي 

 نسخه موجود اطالعات از که باشید داشته اطمینان جدید، مشی خط نوشتن زمان در 

 مشی خط به بتوانید را موجود هاي مشی خط از هایی بخش است ممکن .اید نکرده برداري

.نمایید مستند را خود نظر مورد مشی خط بتوانید آن کمک به یا دهید تعمیم خودتان هاي

 دیگر در موردنظرتان موضوع هاي مشی خط از اطالعات، آوري جمع جهت توانید می 

.کنید مراجعه مرتبط هاي سایت به یا .بگیرید کمک درمانی مراکز یا ها بیمارستان

  تحت کارشان که افرادي با یا کنند، می ایفا نقش نظر مورد مشی خط در که واحدهایی با 

.نمایید مشاوره گیرد، می قرار شده مستند مشی خط تاثیر

.باشند یکسان قالب یک داراي باید بیمارستان هاي مشی خط 



.  خط مشی باید جلوتر از زمان تنظیم شود و دیدگاهی رو به آینده داشته باشد 

.از آوردن اصطالحات نامانوس و توضیحات تکنیکی اضافی خودداري شود 

 نظر در .کارشناس موردنیاز اطالعات نه شود گرفته نظر در کاربران موردنیاز اطالعات 

 .است مهم دارد، نیاز اطالعاتی چه به کاربر اینکه گرفتن

 فرآیند یا فعالیت یک چگونه که است این مشی، خط یا روش یک خوب نگارش از هدف 

.شود انجام پذیرش عدم یا عوارض یا مشکل، حداقل با خاص



عنوان و نام خط مشی باید حتی االمکان ساده و شفاف باشد تا به کاربران در پیدا کردن 

.خط مشی مورد نظرشان کمک کند

این قسمت شامل نام خط مشی، شماره یا کد، نام بخش، تاریخ تصویب یا ابالغ، تاریخ   

.لغو یا بازبینی، شماره صفحه و واحد مسئول انجام آن می باشد

 را آنچه مشی خط .باشد می عملکرد یک درك و طرح حاکم، اصول راهنماي مشی خط یک

 باشد خالصه باید مشی خط بیان . )هرگونه نه اما ( کند می بیان دهیم انجام توانیم می ما که

.گردد تکمیل ها قسمت سایر اطالعات طریق از و



  به “باید” کلمه از استفاده مثالً .است مهم بسیار اجرا روش نوشتن در کلمات انتخاب

  .کند می اشاره است ضروري که چیزهایی

 مورد باشد هم دیگر هاي انتخاب امکان که مواردي در “توان می” کلمه از استفاده اما

.شود گذاشته کنار وظایف چرخه از تواند می مرحله یک که وقتی یا و گیرد می قرار استفاده

  .کنید استفاده وي سمت یا عنوان از شخص، نام از استفاده جاي به



.شود آورده انتها در مشی خط استفاده مورد منابع

 که افرادي جهت مشی خط کننده تدوین واحد تلفن شماره و نام 

 ثبت انتها در بایستی باشند، می اطالعات سایر یا راهنمایی نیازمند

  .شود

 شامل، که جدول یک ( کنند امضا را مشی خط باید بخش اعضاي همه 

 را مشی خط که افرادي تا شده تهیه باشد می افراد کامل مشخصات و امضا تاریخ،

.)کنند امضا را آن نمودند مطالعه



: مخاطبین  
  پرسنل خدماتی بخش هاي بستري و پاراکلینیکی

:  منظور خط مشی  

  شوینده، مواد و آب با نمودن تمیز ) استفراغ ادرار، غذایی، مواد جمله از ( شوند می پخش سطوح روي بر که موادي بیشتر مورد در

  کننده ضدعفونی مواد از بایست باشند، مضر ارگانیسم حاوي توانند می بالقوه بطور که موادي مورد در .رسد می بنظر کافی

.شود استفاده

  وجود ها لباس شدن آلوده خطر که مواردي در .الزامیست مواد این کردن تمیز جهت مصرف یکبار هاي دستکش از استفاده 

.گردد استفاده باید نیز محافظ پوشش دارد،

جر     :

  روي را وایتکس یا %1 غلظت با سدیم هیپوکلریت ابتدا زمین سطوح از آلوده ترشحات و خون هاي لکه کردن تمیز جهت .1

.میریزیم  آلوده محل

.میریزیم حوله روي وایتکس مجدداًٌ و کرده پهن آن روي کاغذي حوله .2

.دهیم می قرار زباله کیسه در و برداشته سطح از را آلوده مواد تمام دستکش پوشیدن با دقیقه ده از پس .3

.دهیم می شستشو شوینده ماده با دقیقه ده از پس و ریخته وایتکس مجدداً سپس .4



: مخاطبین  

 کلیه پرسنل کادر درمانی اعم از پزشکان، پرستاران، ماماها، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین هاي بیهوشی و اتاق عمل

   کلیه پرسنل پاراکلینیکی اعم از رادیولوژیست ها،پرسنل آزمایشگاه و پاتولوژي

: منظو خط مش 

 اقدامات سایر و خونگیري زمان در و آلوده وسایل بیمار، بدن دفعی مواد ترشحات، مایعات، خون، به زدن دست هنگام 

.پوشید دستکش باید عروقی تهاجمی

 پوشید تمیز دستکش باید دیده آسیب پوست و ها مخاط با تماس از قبل.

 تعویض امور این انجام فواصل در باید ها دستکش گیرد، می صورت تهاجمی اقدامات و مختلف کارهاي بیمار یک براي اگر  

.گردند تعویض باید ها دستکش باشد، ارگانیسم میکرو زیاد غلظت حاوي است ممکن که اي ماده با تماس از بعد همچنین .شوند

 باید دیگر، بیمار با تماس از قبل و غیرآلوده وسایل و سطوح به زدن دست از قبل دستکش، از استفاده از پس بالفاصله 

.نمود خارج ها دست از را ها دستکش



: منظو خط مش 
.نیست دستکش پوشیدن به نیازي حیاتی عالئم گرفتن شامل پرستاري اقدامات یا پزشکان روتین معاینه در

.نیست صحیح آن از مجدد استفاده و آب و شوینده مواد با دستکش شستن

  در بیمار معاینه مخصوص نایلونی هاي دستکش و است الزم بدن مخاطی سطوح یا مایعات با تماس جهت وینیل یا التکس دستکش

.نیست کافی مورد این

  شستشوي و دستکش از استفاده جهت باید هستند بدن مایعات و خون هاي نمونه نقل و حمل مسئول که خدماتی پرسنل کلیه

.) است بخش مسئول عهده به کار این مسئولیت ( ببینند آموزش آنها کردن خارج از بعد ها دست

  است الزامی دستکش پوشیدن کار، تازه و تجربه کم افراد جهت خصوصأ ) ....... و گیري نمونه آنژیوکت، تعبیه ( گیري رگ هنگام

Needle موارد از بسیاري ( Stickافتد می اتفاق اقدامات همین حین در(.

.شود استفاده دستکش جفت دو از خطر پر هاي جراحی جهت مقاوم و مخصوص هاي دستکش به دسترسی عدم صورت در

  از گیري نمونه شامل تهاجمی اقدام هرگونه و باردار هاي خانم در واژن معاینه تراشه، داخل گذاري لوله ها، زخم دستکاري هنگام

.کنید استفاده استریل دستکش از حتمأ ........ و مفصلی مایع پلور،

Clean( تمیز دستکش با باید حتمأ تراشه ترشحات ساکشن gloves( تمیزي به شک صورت در بود خواهد پذیر امکان  

.نمائید استفاده استریل دستکش از ها، دستکش

  حتمأ ها دستکش کردن خارج از بعد و کنید استفاده دستکش از حتمأ شوند، می تماسی ایزوالسیون شامل که بیمارانی با تماس در

.بشوئید را هایتان دست





: مخاطبین  
 پرسنل خدماتی بخش هاي بستري و پاراکلینیکی

: منظو خط مش 

 و آب با کف شستشوي ( روزانه نظافت از بعد و آلودگی مشاهده محض به یا و بار یک اي هفته باید ها بخش کف ضدعفونی  

  .شود انجام  )شوینده پودر

 شود نگهداري مناسب محل در و خشک بصورت باید تی نخ و ها سطل قبیل از وسایلی.

 شوند نگهداري آزاد هواي در امکان صورت در و باشند آویزان همیشه باید ها تی.

 شود تعویض باید بار یک روز 15 هر تی نخ.

  :اجرا روش 

 کنید پر تمیز آب با را دیگر مخزن و ضدعفونی مواد و آب با را مخزن یک.

 کنید تمیز را اتاق کف از نیمی و نموده آبگیري برده، فرو کننده ضدعفونی محلول داخل را تمیز تی.

 کنید تمیز را اتاق کف دیگر نیم و کرده آبگیري برده، فرو تمیز آب مخزن داخل را کثیف تی سپس.



برنامه عملیاتی 

 کنترل عفونت



:برنامه ریزي یعنی

هدفمؤثر جهت رسیدن به فعالیت هاي تعیین 





کجا هستیم و به کجا می رویم؟

چگونه به آنجا خواهیم رسید؟

چه چیزي به ما می گوید که به آنجا رسیدیم؟



.جهت گیري بنیادي و فراگیر سازمان را معین می کند  

. توجه به ارزش هایی دارد که می خواهیم به آنها دست یابیم

.  خیلی قابل اندازه گیري نیست

.  اهداف باید قابل دسترسی باشند

.   در راستاي برنامه استراتژیک و بهبود کیفیت بیمارستان باشند  

ارتقا ایمنی بیماران و کارکنان بیمارستان                                          



  بیانی مشخص از اقداماتی هستند که براي دستیابی به اهداف کلی سازمان باید

انجام شود

زیر بناي فعالیت ها در برنامه عملیاتی را تشکیل می دهند

   به مدیریت عالی سازمان امکان می دهند که بداند چه اتفاقی در حال رخ دادن

.است

 مبنایی براي ارزشیابی ارائه می دهند  .

 نتایج برنامه را مشخص می کنند.



:اهداف اختصاصی باید 

S

M

A

R

T

.  باشند 
در % 6از  Aکاهش نرخ عفونت هاي بیمارستانی در بیماران بستري بیمارستان 

92در اسفند % 2/5به 92فروردین 



 S :Specific  

 M  :Measurable

 Achievable

Realistic  

 Time Bound  

مشخص باشدگروه ھدف و  موضوع

باشدقابل اندازه گیري 

باشدقابل دسترسي 

باشدواقع گرایانھ 

باشدمحدود بھ زمان 



Specific 

Measurable

Achievable

Realistic

Time Bound 

خیر

خیر

ھمیشھ قابل دسترسي است چون استاندارد مبھم است

بلي

بلي



Specific 

Measurable

Achievable

Realistic

Time Bound 

 mg/dl ١۵٠كاھش قند خون بھ كمتر از  -بلی

بلی تمامی خدمت گیرندگان

ھمیشھ قابل دسترسي است چون استاندارد مبھم است

بلي

بلي



در % 8از  Aکاهش نرخ عفونت هاي ادراري در کل بیماران بستري بیمارستان   

92در اسفند % 3به  92فروردین 

در % 5از  Aکاهش نرخ عفونت هاي تنفسی در کل بیماران بستري بیمارستان   

  92در اسفند %2به  92فروردین 



    براي هریک از استراتژي ها و یا استراتژي هاي مشترك فعالیت هایی را جهت

.  دستیابی به استراتژي ها در نظر می گیریم

هر استراتژي می تواند با یک یا چندین فعالیت اجرا شود  .

عنوان فعالیت ها بطور دقیق، به زبان ساده و شفاف ثبت شود  .

  زمان شروع و پایان هر فعالیت مشخص باشد  .

  مسئول اجراي هر یک از فعالیت ها مشخص باشد  .

  جهت دستیابی و انجام فعالیت یک شاخص تعیین شود.

  در صورت لزوم هزینه هر فعالیت برآورد شود.

  پیشرفت هر یک از فعالیت ها اندازه گیري و گزارش شود  .



گزارش پیشرفت 

برنامه

الزم   هزینه شاخص دستیابی تاریخ پایان تاریخ شروع ول اجرائمس نام فعالیت 


