
ل اصول پیشگیری و کنتر
عفونت در نظام مراقبت 
عفونت های بیمارستانی 

کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان : تدوین 

دانشگاه علوم پزشکی اراک  

خانم مریم خلیلی 



اهمیت نیاز به انجام
برنامه استواردشیپ 

آنتی بیوتیکها در
ایران





موارد گزارش % 95ایمیپنم و مروپنم حدود در این مطالعه به آسینتوباكتر بوماني میزان مقاومت 

.شده است

.بودندESBLهاي جدا شده داراي آنزیم E.Coliموارد % 97/3

.بودندESBLهاي جدا شده جدا شده داراي آنزیم كلبسیال پنومونیه موارد % 97/7

بر اساس مطالعات انجام شده در طی دهه اخیر در کشور 
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مصرف دارویی کشور

آنتی بیوتیکها

سایر داروها



هدف اصلي
:منظوربهمصرفپرالطیفوسیعبیوتیكهايآنتيمصرفكردنمنطقي

آیندهدربستريبیماراندربسیارمقاوممیكروارگانیسمهايباعفونتایجادكاهش1.

بیوتیكهاآنتياینمنطقيغیرمصرفازناشيعوارضكاهش2.

معقولغیردرمانهايهزینهكاهش3.



برنامه براي رسیدن به اهداف

مصرفپرالطیفوسیعبیوتیكهايآنتيتعیین*

استواردشیپپروتكلهايبررسي*

نیازموردقانونيهايهماهنگيوبررسي*

هابیمهنویسي،پرونده،ITشاملاداريشرایطگرفتننظردر*

بیمارانشدنمتضررازجلوگیريبراياجرایيامنحیطهایجاد*

آموزش

جایگزینالطیفوسیعبیوتیكهايآنتيدادنقراردسترسدر*

میكروارگانیسمهاجداسازيآزمایشگاهيهايسیستمبروزرسانيوتقویت*

اجرایياهرمهايایجاد*



تعیین آنتي بیوتیكهاي وسیع الطیف پر مصرف

(کرباپنم)ایمیپنم(کارباپنم)مروپنم

ونكومایسینكولستین

تیكوپالنینلینزولید

وریكونازولآمفوتریسین ب لیپوزومال

كاسپوفانژین



:اعضاء کمیته استوارد شیپ بیمارستانی

فنیمسئولیاوبیمارستان،رئیسمرکزعفونتکنترلپزشک

داروساز/بالینی،داروسازمرکزعفونتکنترل،پرستاربیمارستان

بخشل،مسئومرکزآزمایشگاهمسئولیاوفنیمسئول،بیمارستان

ICUخشبمسئول،مربوطهبیماران/بیمارپزشکانیاو،پزشک

کنترلوپیشگیریکمیته،نمایندهمربوطهبیماران/بیماربستری

ستانبیماراطالعاتفناوریواحدنماینده،بیمارستانیهایعفونت



یول  تشکیل ماهانه کمیته به منظوور بررسوی مووارد  

در مقوواطم ماهانووه و ارسووال سووزارش سووه ماهانووه بووه 

اهوو  . الزامووی اسووتحوووزه مواونووت درمووان دانشووگاه 

ررسووی وظووایف کمیتووه آنتووی بیوتیووک استواردشووی  ب

بررسوویتجووویز کننوودسان پوور مصوورف و/ بخووش هووا

ی  وبیماران مشمول آنتی بیوتیک های اسوتوراد شو

در صورت لزو  ارائه راهکوار اصوالحی  کور موی 

.  سردد



مصرف كل آنتي بیوتیكهاي بیمارستاني

سایر آنتي بیوتیكها

آنتي بیوتیك موجود در 9مصرف 
طرح



، پرونده نویسي، بیمه هاIT:در نظر گرفتن شرایط اداري شامل 

در یك برگ*

متحد الشكل*

ساده و گویا*

دهمتولي مشخص تایید كننده و تحویل دهن*

قابل اجرا*

در قدم اول به عنوان طرح تحقیقاتي دیده*

نشود

مورد تایید نماینده بیمه ها باشد*



ایجاد حیطه امن اجرایي براي جلوگیري از متضرر شدن بیماران

اجازه به شروع داروهاي مذكور توسط سایر گروههاي تخصصي * 

براي بیماران محتمل یا قطعي مبتال به عفونتهاي مرتبط

ا ساعت براي پیگیري اقدامات تشخیصي و مشورت ب72تعیین زمان * 

متخصصین بیماریهاي عفوني



آموزش

دانشجویان پزشكي عمومي*

دستیاران تخصصي بیماریهاي عفوني*

متخصصین بیماریهاي عفوني*

سایر گروههاي تخصصي*



تقویت ارسال نمونه و بروزرساني سیستم هاي آزمایشگاهي 
جداسازي میكروارگانیسمها

افزایش سرعت و دقت در یافتن میكروارگانیسم مسبب*

حداقل یكي  از رگ ) توصیه به ارسال نمونه هاي كشت خون *

و نمونه از بافتهاي عفوني ( محیطي و یكي از الینهاي مركزي

مشكوك

گسترش دستگاههاي اتوماتیك كشت *

گسترش تكنیكهاي مولكولي*

گسترش سیستمهاي بیوماركري و سرولوژیك *



ایجاد اهرمهاي اجرایي

کادرسایروپزشکانتمامیوعفونتکنترلتیمومسئولینهمکاری*

شیپاستورادهایبیوتیکآنتیاصولشدناجراییدرجهتدرمان

مهبیپرداختهايبرايبیمارانپروندهدرشدهكاملفرموجودبهنیاز*

ها

بیمارستانهادرطرحاجرايبرايسنجياعتبارامتیازتعریف*







احتیاطات استاندارد 



: احتیاطات استاندارد بطور خالصه شامل 

دستبهداشت-الف

وآبـابشستنیاالكلحاويازمواداستفادهبادستضدعفونيشاملمومولبطوردستبهداشت

.باشدميمصرفیكبارحولهباآنكردنخشكوصابون

بیمارباتماسهرازقبل•

بیمارباتماسهربوداز•

آسپتیکروشبهاقدا ازقبل•

بیماربدنمایواتباتماسازبود•

بیماراطرافمحیطباتماسازبود•

فرديحفاظتوسایلسایرودستكشدرآوردنازبود•





WHO’S 5 MOMENTS FOR HAND HYGIENE



















انتخاب وسايل حفاظت فردي بر اساس ارزيابي خطر-ب

:  این وسایل شامل •

عینك /محافظ صورت•

ماسك •

گان •

پیش بند پالستیكي •

دستكش •

رو كفشي •

كاله •



:ترتیب پوشیدن وسايل حفاظت فردي 

• ( مطابق با احتیاطات استاندارد )شستن دست .1

• پوشیدن سان .2

• پوشیدن كاله یا محافظ موهاي سر.3

• پوشیدن ماسك .4

• پوشیدن محافظ صورت یا عینك 5 .

• پوشیدن دستكش .6



هنگا  استفاده از وسایل حفاظت فردي، مراقب آلوده 

.نشدن خود، دیگران و محیط باشید 

را ...( عینك، ماسك و)هرسز صورت و وسایل حفاظتي 

از لمس سطوح محیطي، -. با دستكش آلوده لمس ننمایید

.غیر از مواقم مراقبت از بیمار اجتناب نمایید



TYPES OF PPE IN HEALTH CARE

• GLOVES– PROTECT HANDS AND ALLOW EFFICIENT REMOVAL OF ORGANISMS 

FROM HANDS

• GOWNS AND APRONS– PROTECT SKIN AND CLOTHING 

• FACE MASKS– PROTECT MUCOUS MEMBRANES OF MOUTH AND NOSE

• RESPIRATORS-PREVENT INHALATION OF INFECTIOUS MATERIAL

• GOGGLES– PROTECT EYES

• F ACE SHIELDS – MUCOUS MEMBRANES OF FACE, MOUTH, NOSE AND EYES 



Examples of PPE Items
Face shields Masks Goggles Hair cover

Gloves ApronGown Boots



دستكش

وه،دیدآسیبپوستمخاطي،غشاهايبدن،ترشحاتومایواتخون،باتماسهنگا 

.پوشیداستریلغیروتمیزدستكشبایدآلودهاجسا یا

:بایددستكش

.بپوشاندراسانآستینمچ•

.سردداستفادهیكبارفقط•

.شودتوویضاست،میكروارسانیس حاملكهبیماريازمراقبتانجا بارهربین•

ازاستفادهازپس.سرددتوویضمشاهدهقابلآلودسيوپارسيصورتدر•

اصلهبالفوخارجراآنهابایددیگر،بیماربهمراقبتارائهازپیشودستكش،

لوسیريجبیمارانسایریامحیطبهمیكروارسانیسمهاانتقالازتاشسترادستها

.شود



HOW TO DON STERILE GLOVES













HOW TO REMOVE STERILE GLOVES







سان 

ماتياقداانجا طيلباسهاشدنآلودهازجلوسیريوپوستازحفاظتبراي

ومیزتسانازبایددارد،وجودبدنترشحاتیاخونشدنپاشیدهاحتمالكه

حتمالاكهمایويمیزانبهشدهانتخابساننوع.كرداستفادهاستریلغیر

اتما ازپسبالفاصلهبایدراآلودهسان.داردبستگيرودميآنبامواجهه

مارانبیبهمیكروارسانیسمهاانتقالتاشستكامالا رادستهاوخارجكار

.ندهدرخمحیطیاودیگر



.  سان باید، یكبار مصرف و یااز جنس قابل شستشو باشد*

. آستین سان باید بلند ومچ آن كش دار باشد*

(. یقه باز و یقه هفت نباشد) سان باید یقه بسته باشد *

ندي سان بل. )اندازه سان باید مناسب باشد بطوریكه نواحي مورد نیاز بدن را بپوشاند*

(. باید تا زیر زانو باشد

آن پوشیده سان باید ضدآب باشد، در غیراینصورت باید یك پیشبند پالستیكي روي*

.  شود

تفاده سان بهتر است بود از اس.در صورت آلودسي قابل مشاهده بالفاصله توویض شود*

ن آلودسي، را مودو  نمود و یا اسر قابل شستشو است به طریق مناسبي بدون پراكندهشد

.به رختشویخانه فرستاده شده و سپس دستها شسته شوند



:نحوه خروج سان 
.سرهها را باز كنید-1

2-

ائین یك دست خود را به قسمت داخلي سان برده و آنرا از ناحیه شانه و سردن به پ-الف

. بكشید

ج در هنگا  در آوردن سان آنرا وارونه كنید به نحوي كه بخش داخلي آن رو به خار-ب

.قرار سیرد

.سان خارج شده از تن را لوله یا تا كرده و آنرا به داخل سطل زباله بیاندازید-3



:گانپوشیدننحوه

:گانکردنخارجنحوه



ماسك
لاحتماكهاقداماتيانجا طيدهانوبینيمخاطيغشايازحفاظتبراي

ماسكازاستالز دارد،وجودبدنترشحاتومایواتخونپاشیدن

.شوداستفاده

.سرددمودو ماسكاستفادهازپس*

.سرددتوویضشودميمرطوبماسكوقتي*

.نشودآویزانسردنبههرسزماسك*

.شوندشستهدستهاماسكازاستفادهازپس*



انواع ماسك

ماسك ساده مثل ماسك جراحي -1

)...و ( FFP2 , N95ماسك تنفسي مخصوص مثل -2

:جراحیماسکبودنازفیکساطمینان



نید، سپس ابتدا بند تحتاني را سرفته و آنرا از پشت سر خارج ك. سره ها را باز كنید

.بند فوقاني را سرفته از پشت سر بیرون آورید

:جراحیماسکخاروجنحوه



Particulate Respirator seal check



PARTICULATE RESPIRATOR SEAL CHECK



...وN95،FFP2نحوه خروج ماسک



محافظ صورت/عینك 

.شوداستفادهمحافظازعینكآئروسلكنندهتولیداقداماتانجا هنگا همیشه•

سرفهندمان)استتنفسيحادعالئ دچاركهبیماريبانزدیكودرتماسمراقبتهنگا •

كارهنگا همچنینودارد،وجودترشحاتپاشیدناحتمالكهزمانيدرو(عطسهو

زعینكابایددارد،تنفسيحادبیماريكهبیماريباكمتریاومتريیكفاصلهدر

.شوداستفادهمحافظ

اشیدهپاثردرملتحمهوچشمهاآلودسيخطركهزمانيبیماري،تشخیصازصرفنظر•

ازهاستفاد.كرداستفادهمحافظعینكازبایددارد،وجودبدنمایواتیاخونشدن

.شوديمتویینمراقبت،ارائهزمانبیماردروضویتارزیابياساسبرمحافظعینك



:حفاظت از چش  مي تواند با وسایل زیر صورت سیرد*

محافظ صورت -

كاله ایمني با محافظ صورت -

عینك محافظ                             -

:توجه 
. در صورت نیاز به استفاده از عینك آن را باالي سر خود قرار ندهید•

در صورت چند بار مصرف بودن عینك ومحافظ صورت، نكات الز  جهت•

.جمم آوري و استریل نمودن آنرا رعایت نمایید



:ترتیب در آوردن وسایل حفاظت فردي

درآوردن دستكش .1

در آوردن سان .2

شستن دست .3

قرار دادن عینك یا محافظ صورت -درآوردن عینك یا محافظ صورت .4

در یك ظرف جدا جهت استفاده مجدد

در آوردن كاله یا پوشش مو در صورت استفاده.5

در آوردن ماسك .6

شستن دست.7




