
  

  

  

  

  

 

 

 

  نگاهی به کنترل عفونت بیمارستانی
  

  

  

  

  

  

  

  

  



همواره یکی از مشکالت عمده بهداشتی و درمانی بوده و  عفونت هاي بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستانها
با .در نتیجه هزینه هاي بیمارستانی را افزایش میدهد ،کهافزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان گردیده است عثبا

که حذف یا  نگاه اجمالی به فرآیند کنترل عفونت و بررسی عوامل موثر بر کنترل عفونت و عفونتهاي بیمارستانییک 
در سطح  بیمارکه در ایجاد ایمنیراگام هاي مهمی ، ما را بر آن می دارد موجب تقویت ایمنی بیمار می گردد کاهش آن

به شرح براي ایمنی بیمار طراحی کرده است   جهانیسازمان بهداشت WHOی راکهاهداف. برداریموجود داردچهانی 
  :می باشدزیر

  ارتقاء شناسایی بیمار - 1

  بهبود ایمنی در مصرف دارو -2

  بهبود تاثیر مهارتهاي ارتباطی- 3

  کاهش عوامل خطر عفونتهاي نظام مراقبتی - 4

  )تلفیق دارویی(تطبیق کامل درست داروها در طول درمان -5

  خطر افتادن بیمارکاهش - 6

  پنومونی در بزگساالنکاهش خطر آنفلونزاو بیماري  - 7

  کاهش خطرات جراحی مجاز - ٨

  در مراقبت ھای فردی آموزش فعالیت بیماران-9

  پیشگیری از زخمھای فشاری مربوط بھ مراقبت ھا- ١٠

  دستھ بندی تشخیص ھای عوامل خطر ایمنی بیمار- ١١

عفونتهاي نظام مراقبتی جزء اولویتهاي اولیه ایمنی بیمار می از میان محورهاي یازده گانه فوق کاهش عوامل خطر 
  .باشد

با توجه به عوامل موثر بر عفونتهاي بیمارستانی و برآورد آمار آنها، به عدم تطابق این عوامل و برآیند آنها پی می بریم 
می باشد  آمار عفونتها ي بیمارستانی یک سوال اساسی قابل طرح میزان  د داردعفونتها وجو با تمرکزبه عوامل موثر.

یا صفر است و یا در حد بسیار ناچیزي است که  پاسخ به این چرایی را در اذهان ایجاد میکند که چرا آمار موجود
ی مانند آمریکا و اروپا در در یک مقایسه اجمالی بر میزان این آمار در مناطق.قابلیت توجه و تحلیل و بررسی را ندارد

  .می رسد% 50به ICUو در بعضی از بخشهاي ویژه ازجمله %10-5بخشهاي غیر ویژه



باعث می شود که .از آنجایی که رقم ذکر شده در مراکز مختلف کشور ما بسیار ناچیز است و مورد توجه قرار نمگیرد
  .ذف عوامل خطر اجرا نگرددحت الزامی براي و مداخال.جمع آوري داده ها و تجزیه و تحلیل آن هم انجام نشود

  

  عوامل تاثیر گذار در فرآیند عفونتهاي بیمارستانی

  فرهنگ شناسایی عفونتهاي بیمارستانی و گزارش آماري آن براي ارتقاء ایمنی بیمار -1

  کارکنان در عفونتهاي بیمارستانی و نحوه شناسایی آندوره اي آموزش -2

  فرآیند استریلیزاسیون- 3

  فرآیند ایجاد اتاقهاي ایزوله استاندارد- 4

  و لنژري CSRاستاندارد بودن فضاهاي فیزیکی -5

  ترویج فرآیند شستشوي دست- 6

  عمل استاندارد بودن فضاهاي اتاق- 7

  تامین نیروي انسانی مجرب و آموزش دیده براي کارکنان واحد استریلیزاسیون و لنژري-8

  بیمارستان اي مناسب از بخشهاي مختلفکشت برداریه داستاندارد سازي فرآین-9

  فعال بودن کمیته هاي کنترل عفونت بیمارستان - 10

ذکر نمود زیرا  فوقدر بررسی عوامل موثربر عفونتهاي بیمارستانی نمیتوان اولویت خاصی براي هریک از موارد 
  .ن شکل ترسیم می یابدآنچیزي که براي این عوامل طراحی میشود بعنوان یک سیستم سالمت مطرح میگردد و بدی
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اولویت یکسان و هیچیک بر دیگري ارجحیت مل در راستاي ایمنی بیمار داراي توجه به طراحی فوق تمامی این عوابا 
  .ندارد

می  بنابراین در کنترل و نظارت هریک از این عوامل ابزارهایی وجود دارد که نیازمند احیاء و استاندارد سازي
که می تواند بر روند عفونتهاي بیمارستانی .اختالل و نقص میگرددزیرا بدون نظارت و پایش آنها این فرآیند دچار .باشد

  .تاثیر گذار باشد

  چه باید کرد؟

تقویت و و ارتقاء آموزش کارکنان در عالیم شناسی عفونت بیمارستانی و هماهنگی آن با محوریت ترویج فرهنگ - 1
  شناسایی می تواند پایگاه اطالع رسانی قوي براي ایمنی بیمار باشد

  موازات واحد کنترل عفونت و تیم نظارتی کنترل عفونت بیمارستانی تقاء عملکرد کمیته کنترل عفونت بهار-2

  :نظارت بر فرآیند استریلیزاسیون که شامل روشهاي زیر می باشد - 3

  روشهاي کنترل استریلیزاسیون

یر پارامترهاي استریل توسط اي و ارزیابی زمانی سیکل دما و سا کنترل مکانیکی این روش شامل بازدید دوره- الف
و بطور روزانه باید بازدید از درب ،کنترل واشر، کنترل درجه .نشانگرهاي مکانیکی و درجه هاي دستگاه است

و دستگاههایی که باید اسقاطی .حرارت،کنترل دکمه سلکتورها ،برق ،پریز،و آزمایشهاي دوره اي حرارت انجام شود
  .شوند این امر محقق گردد

  ترل شیمیاییروش کن-ب

این روش شامل استفاده از اندیکاتورهاي مختلف می باشند که سطوح و کالسهاي مختلف دارند و به دو دسته خارجی 
  :و داخلی تقسیم می شوند

CLASS1): چسبok( نشانگر صحت عمل استریلیزاسیون نبوده فقط جهت استفاده در خارج بسته هاي استریل بکار
  .اندیکاتورها نشنگر صحت عمل استریلیزاسیون نمی باشدتغییر رنگ این .می رود

Class2: یا تستBOWI-DICK 

CLASS3: اندیکاتورهاي حساس فقط یک پارامتر خاص مثل اندیکاتور پالسما را کنترل کرده و دما و زمان را کنترل
  نمیکند



CLSAA4:است% 25د تغییر رنگ چند شاخصه که حداقل به پارامترهاي نظیر دما و زمان حساس می باشد و درص  

CLASS5: می باشد% 15می باشدو درصد تغییر  4مثل کالس.  

CLASS6: و نوع تغییر رنگ ناگهانی می باشد% 6حداقل به دو شاخص حساس است ضریب حساسیت.  

  

  اندیکاتورهاي بیولوژیک

ریلیزاسیون می باشدو براي عالوه بر دوروش فوق استفاده از اندیکاتورهاي بیولژیک یکی دیگر از ابزارهاي کنترل است
  )حداقبل هر هفته یکبار(ارزیابی اسپورها مورد استفاده می باشد

  موارد استفاده از اندیکاتوربیولوژیک

  .هر گاه نوع جدیدي از موارد بسته بندي استفاده شود-

  پس از هربار تعمیر دستگاه استریل کننده-

  کنندهپس از هر گونه تغییر در نحوه بار گزاري استریل -

  .هرگاه پرسنل تازه کار باشند-

  عدم تاثیر فرآیند استریلیزاسیون

  موارد زیر جزء موانع فرآیند استریلیزاسیون میباشد

  تمیز نکردن مناسب ابزارها-

  جلوگیري از نفوذ عامل استریل کننده-

  افزایش مدت زمان استریل شدن-

  بسته بندي نادرست -

دماي استریل ،به تعویق افتادن استریل و عدم نفوذعامل استریل کننده به مرکز افزایش زمان الزم جهت رسیدن به -
  حجیم وسایل

  )چیدمان غلط(بارگذاري نامناسب-



  )نبود فضاي مناسب بین پگ ها(بارگذاري زیاد-

  خرابی ابزارهاي جراحی-

  زمان بندي نامناسب و دماي اشتباه-

شوي دست،استفاده از استانداردهاي فضاهاي فیزیکی ارایه شده استفاده از گاید الینهاي وزارت متبوع براي شست- 4
از وزارت متبوع وارتقاء هر آنچه بعنوان عوامل موثردر چرخه هاي فرآیند کنترل عفونتهاي بیمارستانی تاثیر گذار می 

ایمنی (تراتراتژیکو تمامی این عوامل میتواند در برنامه هاي عملیاتی بیمارستانها در ارتباط با اهداف برنامه اس.باشد
طراحی گردد تا شاهدشناسایی و متعاقب آن کاهش آما ر کنترل عفونت باشیم و گامی در جهت ارتقاء ایمنی )بیمار

  .بیمار برداشته باشیم

  .ئھ خواھد شددر ادامه تمامی عوامل موثر تحت عنوان مقاالت آموزشی در آینده اي نزدیک ارا
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