
 عفونت بیمارستانی
برای بیمار ایجاد شوود   بیموار در د رک کمووی بیمواری      ،ساعت از پذیرش بیمار  ۸۴-۲۷عفونتی که پس از 

 .عفونی نباشد

 چه کسانی باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند؟

 ... ،پرستارای  ،پزشکای . تمام کسانی که با بیمار مشکوک یا مبتال در تماسند

 :فردی شامل   سایل حفاظت

 دستکش -١

فقط یکبار استفادک گردد؛ در صورت پارگی   آلودگی قابل مشاهدک : دستکش باید مچ آستین گای را بپوشاند 

آلودگی بوه میویط یوا سوایر     تا از انتقال بیمار ، دستکش باید تعویض شود   یزیتبین هر بار : تعویض گردد

 .بیمارای جلوگیری شود

 گان -۲

بایود،  .( بلندی گای باید تا زیر زانوو باشود  .)ید مناسب باشد   نواحی مورد نیاز بدی را بپوشانداندازک گای با  -

 .باشد قابل شستشو یکبار مصرف   یا از جنس

 . آستین گای باید بلند   مچ آی کش دار باشد   -

 ( یقه باز   یقه هفت نباشد) گای باید یقه بسته باشد  -

 . گای باید ضد آب باشد   در غیر اینصورت باید یک پیش بند پالستیکی ر ی آی پوشیدک شود -

بهتر است بعد از استفادک گای را معد م نمود   یا اگر قابل شستشو است به طریق مناسبی بد ی پراکنودک    -

 .شدک   سپس دستها شسته شوند شدی آلودگی، به رختشویخانه فرستادک

 ماسک -۳

  چانه را بپوشاند   بوسیله بند یا کوش پشوت سور بسوته شوود   در صوورت        اید ر ی بینی ؛ دهایماسک ب

  .شود مرطوب شدی تعویض

 .زمانی که خطر آلودگی چشم ها   ملتیمه  جود دارد باید از عینک میافظ میافظ صورت استفادک کرد

 محافظ صورت /عینک محافظ -4

صورت چند بار مصرف بودی عینک   میوافظ صوورت ؛ نکوات الزم     در. هرگز عینک را باالی سر خود نبرید 

 .رعایت نمایید جهت جمع آ ری ضدعفونی نمودی آنرا

 کفش -۵

پرسنل هنگام کار باید کفش هایی بپوشند که مقا م به جوذب مایعوات باشود   کوامال تموام سوط  پاهوا را        

 (نه صندل یا دمپایی)فراگیرد 

 ر کفشی -۶

 .ضد آب باشد  ( مچ شلوار را بپوشاند )کفشی باید دقت نمود که ساق بلند  در صورت استفادک از ر 

 
 



 ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی

 (مطابق با احتیاطات استاندارد )شستن دست  -١

 پوشیدی گای - ۷

 (اختیاری) پوشیدی کالک یا میافظت موهای سر  -۳

 ماسک  -۸

 . میافظ صورت یا عینک -۵

 دستکش -۶

   آوردن وسایل حفاظت فردیترتیب در  

 در آ ردی دستکش -١

 در آ ردی گای -۷

  شستن دست  -۳

قرار دادی عینک یا میافظ صوورت در یوک ظورف جودا جهوت      )در آ ردی عینک یا میافظ صورت  -۸

 استفادک مجدد  در آ ردی کالک یا پوشش مو در صورت استفادک

 در آ ردی ماسک از پشت سر -۵

 شستن دست -۶

 : در خارج کردی  سایل حفاظت فردی به نکات زیر توجه فرمایید

 .ابتدا آلودک ترین آی را در آ ردید  -١

 .را با دستکش آلودک لمس ننمایید...( عینک، ماسک  )هرگز صورت    سایل حافظتی  -۷

 .از لمس سطوح مییطی ، غیر از مواقع مراقبت از بیمار اجتناب نمایید -۳

 .از  سایل حفاظت فردی ، مراقب آلودک نشدی خود ، دیگرای   مییط باشید هنگام استفادک  -۸

 . سایل یکبارمصرف را داخل سطل زباله های عفونی بیاندازید -۵

 بیاندازید( بد ی هرگونه میلول ضد عفونی ) سایل چند بار مصرف را در یک ظرف بسته خشک  -۶

 .خارجی عینک آلودک استقسمت  ،فراموش نکنید قسمت جلو   آستین های گای -۲

 (.حفاظ صورت را از بند آی بگیرید)برای برداشتن عینک دسته های آنرا بگیرید  -۴

 :برای در آوردن ماسک 

بعد بند تیتانی را گرفته   آنرا از پشت سر خارج کنید، سپس بند فوقانی را گرفته از . ابتدا گرک ها را باز کنید

 ..پشت سر بیر ی آ رید

ماسوک را  . ماسک  یژک آلودک است، این قسمت را لمس نکنید / قسمت جلوی ماسک جراحی فراموش نکنید

بالفاصله پس از در آ ردی دستکش دست ها را . بیاندازید( در صورت یکبار مصرف بودی) به داخل سطل زباله

 .بشویید

 
 
 



  زیر ناخنها ؛ الی انگشتان ؛ دورشست؛ دور مچ: آلوده ترین قسمتهای دست

 :رعایت بهداشت دستموارد 

 قبل   بعد از هر تماس با بیمار -١

 بعد از در آ ردی دستکش   سایر  سایل حفاظت فردی -۷

 در صورت کثیف بودی   آلودگی دستها به خوی   سایر ترشیات بدی -۳

 تماس با پوست دارای جراحت   خراش -۸

 از اجابت مزاج بعد -۵

 :مربوط به شستشوی دست با مادک شویندک نکات

 . با استفادک از دستمال کاغذی یا حوله می توای شیر آب را بست بد ی آنکه دست ها مجددا آلودک شوند -

 . میلی متر کوتاک تر باشد ۶ناخن ها از  -

 . جواهرات   زینت آالت باید قبل از شستن ، از دستها خارج گردد -

 . ثانیه است ۶۴-۸۴  صابوی  مدت شستشوی دست با آب -

  .گرددکردی دست ها از حوله استفادک بهتر است در شرایط معمول برای خشک  -

 HIV-HCV هپاتیت Bدستورالعمل مواجهه شغلی با فرد مشکوک به هپاتیت 

نیدل استیک شدید زمای دقیق برخورد، قطر سووزی، مقودار    Bدر صورتی که با فرد مشکوک به هپاتیت  -١

 نوع مایعی که با آی آلودک شدید عمق زخم ، مدت زمای   تماس ،  یژگیهوای بیموار، مرحلوه بیمواری  ی،     

 .    ضعیت ایمنی خود را مشخص نمائید...( زیر پوستی، مخاطی  )سابقه درمای،نوع تماس 

 احد بین المللی می باشد اقدام خاصی انجوام   ١۴ر آنتی بادی، باالی در صورتی که  اکسینه شدید   تیت -۲

 .ندهید

+  HBIGمی باشد در اسورع  قوت یوک د ز     ١۴در صورتی که  اکسینه نشدید  یا تیتر آنتی بادی زیر  -۳

 . یک د ز  اکسن تزریق نمائید

اگر اکسینه شدک اید  لی از پاسخ ایمنی خوداطالع نداریدفوری تیتر آنتوی بوادی خوود را انودازک گیوری       -4

 . کنید

 .  احد بین المللی باالتر است اقدام خاصی نیاز ندارید١۴اگر تیتر آنتی بادی از  -5

یوک د ز   +HBIG احد بین المللی پایین تر است در اسورع  قوت یوک د ز     ١۴اگر تیتر آنتی بادی از  -6

 .  اکسن تزریق نمایید

 .  اکسن، آنتی بادی خود را ارزیابی کنید  HBIGیک تا د  ماک بعد از تزریق  -7

کلیه پرسنل در صورت در معرض خطر قرار گرفتن، بالفاصله میل آسیب دیدک را با آب   صابوی حداقل به *

 .هندد دقیقه شستشو ۳-۵مدت 

 . از فشار دادی میل آسیب دیدک یا چشم  مخاط خودداری نمایید *

 .در ا لین فرصت موارد را به سوپر  ایرز کنترل عفونت اطالع دهید*

 . ضعیت آلودگی بیمار را با استفادک از پر ندک یا ارسال نمونه خوی مشخص نمایید*



ز پرسوونل آسوویب دیوودک  در صووورتیکه بیمووار حووداقل یووک نوووع آلووودگی را دارد یووک نمونووه خوووی ا     *

HBSAg,HCVAb,HIVAb  ارسال نمایید آزمایشگاکگرفته  به. 

مثبت است پرسنل در معرض براساس تعداد  اکسیناسویوی   تیتور آنتوی بوادی      HBSدرصورتیکه بیمار  *

 .شوند تقسیم میبه سه گر ک  Bبرعلیه هپاتیپ 

پرسنلی که  اکسیناسیوی کامل دارند   تیتر آنتی بادی حداقل یوک بوار در طوول عمور بواالتراز      : گر ک یک 

10Miu/mباشد نیاز به اندام خاصی ندارد . 

در صورتی که  اکسیناسیوی کامل باشد  لی اطالع از تیر آنتی بادی نداشته   یا  اکسیناسیوی : گر ک د م 

در .بررسی میزای آنتی بادی در اسرع  قت انجام گیرد سیب دیدک جهتآ ناقص باشد یک نمونه خوی پرسنل

انجام HBIG(0.06ml/kg ) د ز   احد باشد تزریق یک١۴صورتی که تیتر آنتی بادی پایین تر از 

ساعت طول  ۷۸گیرد مشا رک غیرا رژانس بامتخصص عفونی   در صورتی که تعیین تیتر آنتی بادی بیش از 

 .   اکسن انجام گیرد HBIGتزریق یک د ز کشد، می 

  د ز ا ل  اکسن    HBIGدر صورتی که  اکسیناسیوی نداشته باشد ، تجویز همزمای یک د ز  :گر ک سوم 

 .تکمیل سه د ز آی انجام گیرد

 .پرسنل گر ک د م در صورت ناقص بودی  اکسیناسیوی تکمیل آی ضر ری است

بوه فاصوله   HBIG د ز  ۷دک  لی پاسخ آنتی بادی کافی نداشتند باید د ز  اکسن را تزریق کر ۶پرسنلی که 

 .یک ماک بگیرند

. در موارد آلودگی بیمار با بیش از یک  یر س باشد مشا رک با متخصص عفونی بیمارستای ضر ری می باشود 

مثبت باشد مشا رک غیرا رژانس طی یک هفته با متخصص عفوونی   تصومیم    HCVدر صورتی که بیمار  *

 .پر فیالکسی صورت گیرد  انجام HCV PCRگیری جهت انجام 

انجام گیرد   صب  ر ز بعد مشوا رک  ( ساعت ا ل)مثبت است درمای دار یی در اسرع  قت  HIVبیمار  اگر* 

 . صورت گیرد با متخصص عفونی جهت ادامه پر فیالکسی

  در صورتی که  ضعیت آلودگی بیمار نامشخص باشد یک نمونه خوی از پرسنل آسیب دیدک جهت بررسی *

HIVAb-HCVAb-HBSAg انجام گیرد.    

  تا مشخص شدی این  بیمار HBSپیگیری جهت مشخص نمودی هرچه سریعتر  ضعیت  HBSاز لیاظ  *

 .مثبت عمل نمایندHBS  ضعیت همانند گر ک بیمار

در  بیمار HCV اقدام ا رژانسی نیاز نیست فقط پیگیری جهت مشخص نمودی  ضعیت  HCVاز لیاظ * 

   .مثبت عمل نماییدHCV  صورت مثبت بودی همانند گر ک

بودی بیمار  سابقه تزریق مواد مخدر، تماس های جنسی مشکوک  High risk در صورت  HIVاز لیاظ  *

نیست تا آمادک شدی آزمایشات  High riskعمل شود در صورتی که بیمار  مثبت HIV  غیرک همانند گر ک 

 .بیمار نیاز به اقدام بیشتری نیست  لی پی گیری جهت آمادک ادی هر چه سریعتر آزمایشات بیمار انجام گیرد

 اکسیناسویوی  باشد تکمیل پر ندک پرسونلی همانند در صورتی که بیمار حداقل یک نوع آلودگی را نداشته  *

 . انجام گیرد ...  PPD  تعیین سط  می بادی  Bهپاتیت 

 


