ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻓﺮم ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و روش اﺟﺮا

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاي ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ
دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻋﻨﻮان :ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري

داﻣﻨﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ :ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ

ﻛﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲPH‐HI‐PP‐03 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺪوﻳﻦ95/4/1:

ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ :ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﻨﺘﺮل

ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ95/4/5:

ﻋﻔﻮﻧﺖ

ﺗﺎرﻳﺦ وﻳﺮاﻳﺶ :

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت:

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ :اھميت پيشگيری از عفونت محل جراحی به منظور -١مراقبت ايمنی از بيمار -٢پيشگيری از خطرات ناشی از عفونت بيماران به
وسيله رعايت اصول استاندارد قبل ،حين و بعد از عمل جراحی

ﺗﻌﺎرﻳﻒ:

روش اﺟﺮاﺋﻲ:
ﺷﺎﻣﻞ  :ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﻲ  ،ﺟﺮاﺣﻲ  ،ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه

الف  -قبل از جراحی
١

مدت زمان بستری قبل از عمل جراحی ،به حداقل کاھش يابد.

پزشک

٢

تا حد امکان تمام عفونت ھای بيمار قبل از جراحی ھای غير اورژانس درمان شوند و جراحی تا درمان
عفونت ھا به تعويق بيافتد.
در صورت عدم منع بيمار قبل از عمل در منزل يا در غير اين صورت در بينارستان دوش بگيرد.

پزشک
کمک بھيار

۴

تراشيدن مو ھای محل برش جراحی تا حد امکان در نزديکترين زمان به عمل انجام شود.

کمک بھيار

۵

در صورت تشخيص پزشک مبنی بر انديکاسيون در يافت آنتی بيوتيک به صورت پروفيالکسی،طبق
دستور آنتی بيوتيک در يافت کند.

پرستار

٣

ب  -جراحی
١

آموزش مستمر تمامی کارکنان اتاق عمل در خصوص رعايت اصول ايمنی و اسکراپ انجام می شود.

٢

آگاه نمودن تمامی جراحان از اھميت اسکراپ و انجام عمل جراحی آسپتيک.

پرستار کنترل
عفونت و مسئول
آموزش
مدير درمان

٣

پرستار اسکرپ در اتاق عمل استريل بودن پگ ھای جراحی را کنترل نموده و از استريل بودن آنھا
اطمينان حاصل می نمايد و در صورتی که ھرگونه مشکل در پگ استريل و يا انديکاتور استريل وجود
داشت آنرا عودت می دھد.
١

پرستار اسکراپ

۴

پرستار سيار يا سيرکولر عضو تيم جراحی از تميز يا شيو بودن سايت جراحی اطمينان حاصل می کند.

۵

جراح محل جراحی را به روش صحيح ضد عفونی و پرپ می کند.

۶

پرستار اسکراپ با رعايت اصول آسپتيک پگ ھای جراحی استريل و ھرگونه پروتز مورد استفاده در
جراحی را منترل و سپس باز می نمايد.
از تردد افراد اضافی در اتاق عمل جلوگيری می شود.

پرستار سيار

٨

تھويه فشاتر مثبت اتاق عمل به صورت دورھای و منظم چک می شود.

مسئول تاسيسات

٧

پرستار سيرکولر
جراح
پرستار اسکراپ

ج – بعد از جراحی
١

پرستار مسئول بيمار دستور تعويض پانسمان را کنترل نموده و طبق دستور با رعايت اصول آسپتيک در
زمان مقرر پانسمان را تعويض می نمايد و مشاھدات خود را از زخم محل جراحی بيمار در گزارش
پرستاری ثبت می کند.
از استريل بودن پگ ھای پانسمان قبل از انجام پانسمان ،اطمينان حاصل می شود.

پرستار

٣

آنتی بيوتيک تراپی پس از اعمال جراحی طبق دستور پزشک با رعايت اصول صحيح انجام می شود.

پرستار

۴

بررسی محل جراحی از نظرعاليم عفونت و گزارش موارد عفونت به پزشک معالج و سر پرستار بخش و
کارشناس کنترل عفونت.

۵

انجام صحيح پانسمان به روش آسپتيک توسط پرستاران بخش به صورت دوره ای پايش و ارزيابی می
گردد.

٢

پرستار

پرستار و پرستار
رابط کنترل
عفونت
پرستار کنترل
عفونت

ﻣﻨﺎﺑﻊ :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ )راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺸﻮري(
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت :دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ،آب،ﭘﻤﭗ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ  ،ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ،آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺳﺖ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮدﮔﻲ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻤﺖ و اﻣﻀﺎ

اﺑﻼغ ﻛﻨﻨﺪه

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

٢

ﺳﻤﺖ و اﻣﻀﺎ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺳﻤﺖ و اﻣﻀﺎ

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﮕﻲ

ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر

ﻣﺪﻳﺮ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻲ ﭘﻮر

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ

ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺗﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ

زﻳﻨﺐ ﭘﻮﺷﮕﺎن

ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ

٣

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻧﻴﻚ ﻓﺮ

رﻳﺎﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

