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پيشگيري از عفونت و ساير عوارض مداخالت تهاجمي و نيمه تهاجمي در خارج  هدف:

 از فضاي اتاق عمل و حفظ ايمني بيمار

 

 95دستورالعمل هاي كنترل عفونت ،سنجه هاي اعتبار بخشي : منابع و مراجع

 بيمارستاني،تجربه 

 

 

بالغ شده از سوي وزارت مي :كليه اقدامات تشخيصي درماني ااقدام تهاج- :تعاريف

بهداشت كه مي بايست قبل از انجام ان ها رضايت اگاهانه از بيمار گرفته شود 

كه با نظر پزشكان و مسئولين بخش هاي بيمارستان تعيين و ابالغ شده است مانند 

ومبار ،كاتتر گذاري عروق مركزي ،نمونه گيري از چست تيوب گذاري ،پونكسيون ل

 زانو اندوسكوپي ،نمونه گيري هاي تحت گايد سونوگرافي و ...

 

 (: های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول انجامگام)  شیوه انجام کار

پزشك و پرستار وضعيت ساختاري مكان انجام پروسيجر تهاجمي را ارزيابي مي - 

 كنند

بيمار بر بيمار را به اتاقي كه شرايط انجام اقدام تهاجمي را پرستار و -2

 داشته باشد منتقل مي كنند.

پزشك و پرستاربه منظور حفظ حريم خصوصي بيمار ،پوشش مناسب براي وي را فراهم -3

 مي كنند

پزشك معالح پس از اخذ شرح حال از بيمار و معاينات كامل در صورت عدم وجود -4

يه مراحل عمل جراحي يا اقدام تشخيصي تهاجمي را براي مشكلي در بيمار ،كل

بيمار )در صورت هوشيار بودن (و قيم قانوني وي توضيح داده و قسمت مربوطه 

 در فرم رضايا اگاهانه را تكميل و مهر و امضا مي كند.

بيمار و يا قيم قانوني وي در صورت رضايت به انجام پروسيجرفرم رضايت -5

 و اثر انگشت تاييد مي كنداگاهانه را با امضا 

پزشك و پرستار مشخصات بيمار را با دستبند شناسايي و پرونده وي چك كرده  -6

 و هويت بيمار را به طور كامل شناسايي مي كنند.

پرستار و ساير كادر درماني كليه تجهيزات و امكانات مورد نياز را بر بالين -7

 بيمار اماده مي نمايند.

وم بيمار را به دستگاهمانيتورينگ قلبي و پالس اكسي متري پرستار در صورت لز-8

وصل كرده و با كمك كمك بهيار يا خدمه پوزيشن مناسب پروسيجر را به بيمار 

مي دهد و پوشش مناسب بيمار را با توجه به اقدام تهاجمي را فراهم مي 

 نمايد.

ن ،وسايل پرستار ترالي اورژانس و ساير داروها و تجهيزات حيات بخش )ساكش-9

 شوك و ...(را در صورت لزوم بر بالين بيمار اماده مي نمايدو  DCاحيا ،

 پزشك موضع جراحي يا روش اقدام تشخيصي تهاجمي را دقيقا مشخص مي نمايد.-10

پرسنل از استريل و سالم بودن كليه وسايل و تجهيزات در نظر گرفته شده -11

و .....گند زدايي كامل براي پروسيجر مانند انواع كاتتر و سوند ها 

 تجهيزات اسكوپي ها اطمينان حاصل مي كند.
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پزشك و پرستار دستورالعمل اسكراب دست جراحي را با استفاده از محلول هاي  -12

الكلي موجود در كليه بخش هاي مطابق دستورالعمل كشوري بهداشت دست )ابالغي 

و اتاق هاي عمل به كليه بخش ها و نيز پوستر هاي موجود در كليه بخش ها 

سر پايي و اندوسكوپي (انجام داده و سپس اقدام به پوشيدن دستكش استريل 

 مي نمايند.

پزشك و ساير كاركنان از لوازم حفاظت فردي مناسب مانند گان و ماسك و ... -13

 استفاده مي نمايند.

پرستار با دستور پزشك داروهاي سداتيو را با احتياط و مانيتورينگ بيمار -14

 تزريق مي نمايد.

پرستار بيمار را از نظر خطر سقوط از تخت بررسي كرده و احتياطات الزم مانند -15

باال كشيدن بدسايدها ،مهار فيزيكي يا دارويي بيمار طبق دستور پزشك را 

 انجام مي دهد.

پزشك موضع پروسيجر را در پروسيجر هايي مثل چست تيوب گذاري و كاتتر گذاري -16

 با بتادين يا محلول سپتي اسكراب پرپ مي كند. به نحو صحيح

پزشك و پرستاردر كليه مراحل انجام اقدام تهاجمي بدقت بيمار را مانيتورينگ  -17

نموده و در صورن بروز هر گونه اختالل در هموديناميك بيمار اقدامات الزم 

 را انجام مي دهند.

ماررا پس از پايان كار پزشك و پرستاركليه درن ها ،لوله ها و اتصاالت بي -18

 به دقت كنترل نموده ودر سطح مناسب از بدن قرار مي دهند.

پرستار در صورت انجام نمونه گيري توسط پزشك در پروسيجر هايي مثل اندوسكوپي -19

يا نمونه گيري از قسمت هاي مختلف ،نمونه مورد نظر را در محلول فرمالين 

گيري قرار داده و پس از تكميل  از قبل تهيه شده يا در ظرف مناسب نمونه

فرم و برچسب زدن به واحد ازمايشگاه يا پاتولوژي بيمارستان ارسال مي 

 نمايد

پزشك ويا پرستار موضع پروسيجر را پانسمان استريل مي كنند و پرستار تاريخ  -20

 روز را بر روي ان درج مي كند

احتياطات و دستورات پزشك توصيه هاي الزم را در مورد پوزيشن بيمار و ساير 21

الزم را به طور واضح در پرونده بيمار ثبت نموده و به بيمار نيز اموزش 

 مي دهد.

پرستار پس از پايان اسكوپي ها در جهت گند زدايي كامل وسايل طبق دستورالعمل -22

 ابالغي اقدامانت الزم را انجام مي دهد

دام تهاجمي بيمار را پرستار در صورت لزوم تا چند ساعت بعد از انجام اق-23

تحت مانيتورينگ دائمقرار داده و در صورت بروز هر گونه اختالل در همو 

 ديناميك بيمار به پزشك مربوطه اطالع مي دهد.

 
 

 : تجهیزاتامکانات و 

 
تجهيزات تخصصي پروسيجر مورد نظر ،فرم رضايت اگاهانه ،ترالي احيا ،تجهيزات 

وساكشن و اكسيژن و ..... محلول اسكراب دست حياتي مانند دستگاه مانيتورينگ 
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،بتادين يا محلول پرپ پوست ،وسايل حفاظت فردي و ساير تجهيزات با توجه به 

 نوع پروسيجر

 


