


کنترل عفونت بیمارستان

 

در راستای اعتبار بخشی



اھمیت
 باتوجھ بھ اھمیت موضوع عفونت ھای بیمارستانی دراستانداردھای ملی

اعتباربخشی ،واحدکنترل عفونت بھ صورت کامالمستقل ومجزا مورد
.ارزیابی قرارمیگیرد

  کمیتھ کنترل عفونت بیمارستانی نیزازکمیتھ بھداشت محیط جداشده
.وحداقل یکباردرماه تشکیل جلسھ میدھد

صدور حکم با امضاء رییس بیمارستان



چند نکتھ یادآوری  

تعریف عفونت بیمارستانی-١

 عفونتی است کھ بیمار در زمان بستری بھ آن مبتال
نبوده و در دوره کمون آن ھم نبوده است و عالئم و 

ساعت بستری ظاھر  ۴٨نشانھ ھای آن حداقل بعد از 
.شود



ھای بیمارستانیبرآورد بارعفونت -٢

 بیماران % ۵در امریکا عفونت بیمارستانی در حد اقل

نفر و  ٨٨٠٠٠بستری رخ داده و ساالنھ موجب مرگ 

.میلیارد دالر ھزینھ اضافی می شود ۴.۵تحمیل بیش از 

 خسارتھای مالی ناشی از مرگ، ابتالء و افزایش طول

.استایران محاسبھ نشده مدت بستری در 



درصد عفونت بیمارستانی بر حسب بخش براساس 

مواردگزارش شده در نظام مراقبت 



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

عدم رعایت احتیاطات استاندارد:

                        

   precaution) (Standard  مانند استفاده درست از
)فصل چھارم راھنمای کشوری...(گان، دستکش، ماسک و 

عدم رعایت شستن دست(Hand washing)

  و بھداشت دست(Hand Hygiene)  و یا پذیرش پائین
)فصل چھارم(آن



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

فصل چھارم(عدم رعایت ایزوالسیون بیماران عفونی(

فصل ششم(فضای نامناسب و فاصلھ کم تخت بیماران(

فصل ششم(خرابی دستگاھھای تھویھ ھوا(



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

- عملیات ساختمانی وساخت و ساز در مجاورت بخش ھای
)فصل ششم(بستری

-   مشکالت تامین آب سالم، دفع فاضالب، تامین غذای پرسنل
)فصل ششم( 

-فصل ششم(مشکالت دفع زبالھ ھای عفونی بیمارستانی(



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

-عدم رعایت تزریقات ایمن(Safety injection)) فصل
)چھارم و ھفتم

- فصل (شلوغی بخش و ورود مالقات کنندگان عفونی بھ بخش
)ششم

-فصل سوم(ضعف آزمایشگاه در شناسائی عوامل عفونی(



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

- فصل سوم(بروز مقاومت میکروبی در بخش(

-فصل (ناھماھنگی و بی برنامھ بودن در رژیم پروفیالکسی آنتی بیوتیکی
)سوم

- ناھماھنگی در اعطای مرخصی برای پرسنل مبتال بھ بیماری ھای
)فصل چھارم( عفونی

-  عدم تشکیل پرونده بھداشتی کارکنان و عدم واکسیناسیون واکسن ھای
)فصل چھارم(ضروری برای پرسنل بیمارستان



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

حضور دانشجویان پزشکی و انترن ھا

-فصل پنجم(استفاده نادرست از مواد گندزدا و ضد عفونی کننده(

-فصل پنجم(مشکالت استریلیزاسیون(

- عوامل مربوط بھ بیمار از جملھ ضعف ایمنی، بیماریھای ھمراه مانند
، سینوس درموئید، سوء تغذیھCOPDدیابت، آسم، 



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

-استفاده طوالنی و نادرست از ونتیالتور

- استفاده طوالنی و نادرست از کاتتر وریدی و شریانی

- استفاده طوالنی و نادرست از کاتتر ادراری

- استفاده طوالنی و نادرست از لولھ تراشھ و ساکشن



عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی در یک -٣
بخش

- اعمال جراحی اورژانسی در مناطق آلوده بدن

-بروز بیماری ھای نوپدید و ناشناختھ

-  نبود و یا کمبود برنامھ ھای آموزشی و بازآموزی برای
)فصل نھم(پرسنل بیمارستان



قابل توجھ

بروز عفونت بیمارستانی در ھر بیمارستانی غیر  -١
.قابل انکار است

میانگین بروز عفونت در یک بیمارستان عمومی     

%۵کشورھای توسعھ یافتھ صنعتی-         

%٢۵کشورھای در حال توسعھ تا -         

%١٠-١۵در ایران بر اساس مطالعات انجام شده -         



اغلب عفونتھای بیمارستانی قابل پیشگیری است -٢

)وظیفھ شرعی، قانونی و انسانی (

در بروزعفونت بیمارستانی در یک بیمارستان تمام کارکنان آن شریک و -٣
سھیم ھستند

در پیشگیری و کنترل عفونت در یک بیمارستان تمام کارکنان آن بھ -۴
اندازه سھم خود بایستی ایفای نقش کنند

برای پیشگیری و کنترل عفونت ھای بیمارستانی در یک بیمارستان -۵
نیازمند اطالعات معتبر و صحیح از وضعیت این عفونت ھا و عوامل 

موثر برآن ھستیم بنابراین 

یک ضرورت انکار ) Careو نھ Surveillance(برقراری نظام مراقبت
.ناپذیر است



سنجھ ھای اعتبار بخشی 

 شامل دو قسمت:

1-  عمومی ها که در جلسات قبل مورد بحث قرار گرفته شده است

:شامل 

شاخص ها –برنامه بهبود کیفیت –برنامه عملیاتی -برنامه استراتژیک

–پرونده پرسنلی  -فرم توسعه فردي –آموزش ها –خط مش ها –

...و کتابچه ها –نیاز سنجی آموزشی –لیست کارکنان 

2-  اختصاصی ها



پرسنل 

 چھ کسی باشد ؟ رابطین

 برنامھ مکتوب و نحوه فراخوان: حضور اورژانسی پرسنل

)در واقع ھمان بحث بحران (     

 استفاده از انواع کار ،وقت مورد : محاسبھ و چینش پرسنل
نیاز آنھا و ارتباطش با برنامھ کاری 



کتابچھ ھا 

کتابچھ معرفی بخش از نظر -١

موجود بودن –الف              

در دسترس بودن –ب               

آگاھی -ج              

معرفی کلی بیمارستان:شامل  حداقلکتابچھ 

معرفی جزئیات                 

آخرین دستورالعمل ھا                

تجھیزات اختصاصی                 



کتابچھ ایمنی سالمت شغلی و بھداشت محیط -٢

موجود بودن –الف                    

در دسترس بودن -ب                   

آگاھی پرسنل  -ج                    

دو قسمت عمومی و اختصاصی کھ در :کتابچھ حداقل شامل 
قسمت اختصاصی مطالب ھماھنگ با برنامھ ھای مدیریت 

خطر باید باشد و در رابطھ با سنجھ بخصوص حفاظت 
فردی دارای محتوا باشد



چھ کسانی مسئول کنترل عفونت بیمارستانی ھستند؟ -۶

 به رهبريکلیه اعضاء بیمارستان :

 رئیس واحد کنترل عفونت به همراه پرستار کنترل عفونت و رابطین

:آنها لذا در اعتبار بخشی نیز تاکید گردیده است 

×× حکم بررسی شرایط احراز  در صورت داشتن تعیین رئیس

) پاتو یا –امتیاز 3علوم آزمایشگاهی  -امتیاز4داخلی –امتیاز 6عفونی

) 2میکرو یا اپیدمیو لوژي امتیاز

 تعیین سرپرستار کنترل عفونت



 ٢-٩سنجھ 

 روش ھای ایمنی عملکرد و سالمت شغلی با ھدف کاھش
خطرات شناسایی شده ی واحد 

بروشور-١

آگاھی پرسنل و مراجعین  -٢

مطالب اجرا شود  -٣

تماماً دارای صورتجلسھ مبنی بر بازنگری مطالب -۴



خط مش ھا 

:سھ سوال پرسیده شده 

خط مش نوشتھ شده و پاسخگو دارد؟ -١

پرسنل آگاھی  دارند ؟ -٢

عمل میکنند یانھ ؟ -٣



عناوین خط مشی ها

بیمارستانی هاي عفونت درمقابل بیماران از مراقبت

بیمارستانی هاي عفونت درمقابل پرسنل از مراقبت

پرسنل مهارتی آموزش

پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت مصوب پروتکل طبق ها دست بهداشت رعایت

بیمارستانی عفونت شیوع و بروز کنترل ، پیشگیري

اي پارچه اقالم مراقبت و نگهداري

و بدن مایعات و خون عفونی،( پسماندها دفع بر نظارت....(.
تیز اجسام دفع شامل بیمارستان، کارکنان درمیان خون راه از منتقله هاي عفونت از پیشگیري  

.وبرنده
هستند ایمنی نقص دچار که بیمارانی مدیریت

جراحی محل عفونت از پیشگیري



استفاده ي صحیح از وسایل حفاظت فردي

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

نظارت بر ریختن مایعات خطرناك

  پیشگیري از عفونت مجاري تنفسی که از طریق انتوباسیون، حمایت تنفسی با ونتیالتور یا
.تراکئوستومی، ایجاد شده باشد

مانند کاتتریزاسیون ورید مرکزي و کاتتر  (اقدامات درمانی و اسکوپی هاي مربوط به بیمار
)هاي ادراري 

نظافت و پاکسازي بیمارستان

نظارت بر به کارگیري ضدعفونی کننده ها و گندزداها

عناوین خط مشی ها



عناوین خط مشی ها

ها،ارائه داده تحلیل و تجزیه آوري، جمع( بیمارستانی هاي عفونت مراقبت نظام رعایت 
  عملیاتی هاي هاوطرح برنامه درقالب آنها  اجراي و مداخالت طراحی خوراند، پس ي

)شده بندي زمان

کنترل ي کمیته مصوبات و مراقبت نظام قالب در آن انجام ي دوره و کشت ي تهیه  
  ویژه نوزادان،واحدمراقبت هاي اتاق عمل،  هاي اتاق چون مناطقی(بیمارستان عفونت

)وغیره

بیمار تخت یا اتاق ي شماره شامل یک هیچ که شناسه 2 با حداقل بیماران شناسایی  
  هرگونه ازانجام قبل)خطر معرض در هاي گروه و اسمی تشابه درموارد ویژه به( نباشد

خونی هاي وفراورده خون تشخیصی،تجویزدارووتزریقپرسیجردرمانی،





نظام مراقبت عفونتھاي بیمارستاني

 ئه نتايج به منظو جمع   ها ،تجزيه  تحليل 
حي  حاصله به مسئولين   ها مختلف  طر

نتر تغيير  ميز ها  خال ال بر  مد
ستاني  قبت عفونتها بيما ستاني ،نظا مر عفونت بيما
ه  ني   ليه بيما ين برنامه  يجا ميگر گر هد 

لتي  خصوصي به غير   عم   ماني  ز   مر
مانگاهها به مد بيش   نس   ز   ۲۴مر

.ساعت بستر مي شوند شامل مي شو







فرم ارسال داده در پورتال



برنامھ ھای واحد 

بیمارستانی ھای عفونت خطر کاھش برای  

مراھانوھ کنندگان مالقات و رسنلپ   ،یمارانب بایستی موجود ی برنامھ 
.دھد پوشش را بیمار

  ی برنامھ عفونت، کنترل کمیتھ ھماھنگی با عفونت کنترل واحد. ١ سنجھ
 نموده تدوین بیمارستانی ھای عفونت کنترل و پیشگیری برای عملیاتی

.است

شواھد ومستندات نشان می دھند، کارکنان مطابق برنامھ: ٢سنجھ 

.عمل می نمایند ١سنجھ 

برنامھ موجود، بیماران، پرسنل، مالقات کنندگان و ھمراھان را . 3سنجھ

.پوشش می دھد 



امکانات و ملزومات

تمام دستشویی ها مجهز به صابون مایع،حوله کاغذي و سطل 
.هاي زباله پدال دار است

 شواهد نشان می دهند تمام دستشویی ها مجهز به  .1سنجه

مایع،حوله کاغذي و سطل هاي زباله پدال دار صابون
  .است



 دستكش ھا، ماسك ھا، حفاظ ھاي چشم و سایر
تجھیزات حفاظتي، صابون و ضد عفوني كننده ھا،در 

طور دسترس بوده و در زماني كھ نیاز مي باشد، بھ 
.مورد استفاده قرار می گیرندصحیح 





 راھنماھای تصویری برای مشخص کردن . ٢سنجھ

استفاده و روش صحیح بھ کارگیری موارد موارد 

بر روی دیوار راھرو بخش  حداقلاستاندارد، مندرج در 

.ھا و واحدھای مرتبط نصب شده است



 شامل ( تمام افرادی کھ با بیمار تماس دارند .٣سنجھ
پزشکان، پرستاران، دانشجویان، خدمھ، ھمراھان، مالقات 

از صابون و ضدعفونی کننده ھا ،وسایل . . ) کنندگان و 
و بھ طور زمان مورد نیاز حفاظتی مندرج در استاندارد،در 

.استفاده می نمایندصحیح 



:ایزوالسیون 

است از جداسازي بیماران یا افراد حامل عبارت 

میكروارگانیسم ھاي عفوني از ھمدیگر با ھدف مھار انتقال 

.بیماري



انواع ایزوالسیون بیماران در اتاق ھای ایزولھ

ا  حتیاط ھوایی              Air Borne Precautions

احتیاط قطرات            Droplet Precautions

احتیاط تماسی                   Contact Precautions



ا حتیاط ھوایی

بستري بیمار در اتاق خصوصی با فشار هواي منفی، خروج هوا از اتاق   :اتاق بیمار

بیمار باید به طور مستقیم به فضاي خارج و بیرون از بیمارستان باشد در غیر 

اینصورت هوا باید قبل از برگشت به سیستم تهویه عمومی از فیلتر هپا عبور کند ،  

.  درب اتاق بیمار باید بسته باشد 

استفاده از ماسک :  ماسک))N95 ((  براي افرادي که وارد اتاق می شوند و

ماسک جراحی براي بیمار به هنگام خروج از اتاق الزامی است

 بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده : گان

.شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد 



 بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون ، مایعات  :دستکش

خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و  

.  تعویض دستکش جهت معاینه بیمار دیگر ضروري است 

 بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال : محافظت از چشم ها و صورت

اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود 

.داشته باشد 

 پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد  : رعایت بهداشت دستها

آلوده ، بالفاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله تماس بین بیماران 

ضروري است  

 سل ریھ یا حنجره ، سرخک ، آبلھ مرغان ، زونای منتشر ، آبلھ: مثال



  احتیاط قطرات

بستری بیمار در اتاق خصوصی ، درب اتاق بیمارمی تواند : تاق بیمارا

.بازباشد 

 برای افرادی کھ وارد اتاق می شوند یا برای خود بیماربھ ھنگام  :ماسک

.  خروج از اتاق استفاده از ماسک استاندارد جراحی الزامی است 

 بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکھ بدنبال اقدامات پزشکی  :گان

خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشتھ 

.باشد 



بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکھ :  محافظت از چشم ھا و صورت

بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات 

.بیمار وجود داشتھ باشد 

بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکھ خطر تماس با خون ، :  دستکش

مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی 

وجود داشتھ باشد و تعویض دستکش جھت معاینھ بیمار دیگر ضروری 

.  است 

 پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات : رعایت بھداشت دستھا

، مواد آلوده ، بالفاصلھ پس از در آوردن دستکش ھا ودر فاصلھ تماس 

.  بین بیماران ضروری است 

 آنفلوانزا، مننگوکوک، سیاه سرفھ ، اوریون ، سرخجھ: مثال



  احتیاط تماسی

بستری بیمار در اتاق خصوصی :اتاق بیمار

 نیاز نمی باشد ، مگر اینکھ خطر پاشیده شدن خون ، مایعات  :ماسک

.خونی و ترشحات آلوده بیمار وجود داشتھ باشد 

بایستی استفاده شود ، خارج نمودن گان قبل از ترک اتاق الزامی  : گان

.  است 

 بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکھ : محافظت از چشم ھا و صورت

بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات 

.بیمار وجود داشتھ باشد 



استفاده از دستکش الزامی است  : دستکش .

 پس از تماس با خون ، مایعات خونی : رعایت بھداشت دستھا
، ترشحات ، مواد آلوده ، بالفاصلھ پس از در آوردن 
دستکش ھا ودر فاصلھ تماس بین بیماران ضروری 

. است 

 زرد زخم ، زخم بستر ، اسھال حاد ، ھپاتیت: مثالA  ،
آلودگی با شپش و گال 






