برنامه بهبود کیفیت (ارتقاء فرایند) ایمن سازی کارکنان بیمارستان نمازی
علیه هپاتیت ب

اعضاء تیم:


خانم دکتر آناهیتا سنایی



خانم آزیتا طباطبایی



خانم سلماز سالمی



خانم سمانه ایزد پناه



خانم ثریا عبدالهی



خانم الهام علیپور

لیست فرایندها
1

پذیرش الکتیو جراحی

2

پذیرش بستری

3

انتقال دایم خارج بیمارستانی

4

انتقال دایم داخل بیمارستانی

5

انتقال موقت خارج بیمارستانی

6

انتقال موقت داخل بیمارستانی

7

ترخیص

8

ترخیص با رضایت شخصی

9

فوت

10

مشاوره

11

تجویز منطقی آنتی بیوتیکها

12

تجویز منطقی داروهای گران قیمت

13

توزیع و جمع آوری ملحفه و لباس بیمار

14

استریلیزاسیون

15

نظارت بر دارودهی

16

مدیریت مواجهات شغلی

17

آموزش پرسنل جدیدالورود

18

شناسایی و گزارش خطا

19

انجام فیزیوتراپی در بخش های بیمارستان

20

جمع آوری پسماند

21

درخواست خون

22

بایگانی پرونده بیمار

23

جابجایی درون بیمارستانی کارکنان

24

انتخاب و انتصاب مسئولین

25

توانمندسازی و جانشین پروری در بیمارستان

26

خرید

27

اسقاط

28

مدیریت بحران خرابی تجهیزات پزشکی

29

مدیریت بحران خرابی تجهیزات تاسیساتی

30

جمع آوری و ساماندهی آمار بیمارستانی

31

راند نظارتی آموزش به بیمار

32
33
34

ارتقا فرایند آموزش احیا نوزادان

فرم الویت بندی فرایندها جهت ارتقاء
میزان
اهمیت
فرایند

میزان
نارضایتی
کارکنان

میزان
نارضایتی
مشتریان

جمع
امتیاز

1

مدیریت بیمار مورد تعرض جنسی

2

1

3

1

1

8

3

واکسیناسیون و ایمن سازی پرسنل بر علیه بیماری
هپاتیت B

3

1

3

3

3

16

4

جداسازی بیماران عفونی

1

3

3

3

3

13

6

مدیریت بیماران مشکوک یا مبتال به سل

1

1

3

3

1

9

7

ممیزی راند کنترل عفونت

1

1

3

1

1

7

ردیف

هزینه بر
بودن
اجرای
ارتقاء
فرایند

نام فرایند

نحوه امتیازدهی:

 -1کم

عملی
بودن ارتقاء
فرایند

 -2متوسط

 -3زیاد

شناسنامه فرایند
نام فرایند

ایمن سازی و واکسیناسیون کارکنان بر علیه بیماری هپاتیت B

تاریخ بازنگری

15/11/1397

نوع فرایند

اصلی

مدیریتی

هدف کلی مرتبط با فرایند

ایمنی *

بهبود مستمر کیفیت

اهداف استراتژیک مرتبط با فرایند

افزایش شاخص های ایمنی در بیمارستان -ایمنی کارکنان

فرایندهای باالدستی

فرایند مواجهات شغلی

پشتیبانی 
توسعه ظرفیتهای سازمانی

فرایندهای پایین دستی
دامنه کاربرد فرایند

تمامی بخش ها و واحد های بالینی و غیر بالینی

مقررات و دستورالعملهای مرتبط با
فرایند
سیستم ها و منابع اطالعاتی فرایند

روش اجرایی مدیریت مواجهات شغلی از سنجه های اعتبار بخشی واحد پیشگیری و کنترل عفونت\..\..اعتبار
بخشی 3\1395روش اجرایی مدیریت مواجهات شغلی\روش اجرایی مدیریت مواجهات شغلیdocx.7
دفتر ثبت واکسیناسیون موجود در واحد کنترل عفونت -دفتر ثبت جواب آزمایش تیتر آنتی بادی هپاتیت B
موجود در آزمایشگاه ایمونولوژی -فرم های ثبت مواجهات شغلی کارکنان موجود رد واحد کنترل عفونت
کارکنان جدیدالورود بیمارستان نمازی

خروجی فرایند

کارکنان ایمن شده علیه هپاتیت ب

صاحبان فرایند (پست سازمانی)

سوپروایزر /کارشناس کنترل عفونت

تهیه کنندگان فرایند (اشخاص
حقیقی)
ذینفعان فرایند

خانم دکتر آناهیتا سنایی-آزیتا طباطبایی -سلماز سالمی -سمانه ایزد پناه

ورودی فرایند

ناظر فرایند(مسئول پاسخگو -اشخاص
حقیقی)
تاییدکننده فرایند

کارکنان مرکز اموزشی درمانی نمازی
آزیتا طباطبایی
دکتر احمد حسین زاده

فلوچارت فرایند قبل از ارتقا
بررسی و عیت واکسیناسیون
هپاتبت  Bتوسط کارشناس
کنترل عفونت

ورود پرسن جدیدالورود و یا کارکنان
واکسینه نشده علیه هپاتیت ب به
واحد کنترل عفونت

تهیه کارت بهداشتی توسط کارشناس
کنترل عفونت

بلی

آیا ایمنی بر علیه هپاتیت ) Bتیتر
آنتی بادی باالی  ( 1وجود دارد
خیر

ارجاع به مرکز بهداشت شهدای والفجر با معرفی نامه واحد
و Bکنترل عفونت جهت انجام واکسیناسیون بر علیه
آموزش جهت مراجعه به واحد کنترل عفونت برای ک تیتر
آنتی بادی بعد از پایان دوره واکسیناسیون

بررسی ایمن سازی حدا

یک ماه بعد ازپایان دوره اول واکسیناسیون

خیر
ایا ایمن سازی بعد از پایان دوره اول
ایجاده شده

یک ماه بعد ازپایان دوره دوم
بررسی ایمن سازی حدا
واکسیناسیون

خیر
آیا ایمنی بر علیه هپاتیت  Bایجاد
شده است

ثبت ایمن سازی درکارت بهداشتی
توسط کارشناس کنترل عفونت

ارجاع به مشاور عفونی بیمارستان

جدول اطالعات فرایند
گام

زمان الزم
انجام

معرفی پرسن جدیدالورود به واحد کنترل عفونت توسط مسوول بخش

1هفته

تهیه کارت بهداشتی توسط کارشناس کنترل عفونت

نیروی انسانی

تعداد

رسته شغلی

تعداد

رسته شغلی

1

سرپرستار/مسوول واحد

اسناد و
تجهیزات

Log book

هزینه

-

5 min
10 min

1

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت

کارت بهداشتی

-

بررسی و عیت واکسیناسیون هپاتبت  Bتوسط کارشناس کنترل عفونت

5min

1

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت

-

-

شروع واکسیناسیون و تحوی کارت مخصوص واکسن به پرسن توسط واحد کنترل عفونت

10 min

1

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت

کارت واکسن

-

3min

2

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت
مسوول آزمایشگاه/تکنسین آزمایشگاه ایمونولوژی

فرم معرفی نامه به
آزمایشگاه

-

30 min

1

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت

کارت واکسن و فرم
ثبت واکسن
وسای الزم برای
تزریقات

-

3min

2

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت
مسوول آزمایشگاه/تکنسین آزمایشگاه ایمونولوژی

فرم معرفی نامه به
آزمایشگاه

-

5 min

1

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت

کارت بهداشتی

-

10 min
ساعت 1

1

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت

معرفی نامه به مشاور
عفونی

-

10 min

1

سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت

کارت بهداشتی

-

بررسی ایمن سازی حدا

یک ماه بعد ازپایان دوره اول واکسیناسیون

شروع مجدد واکسیناسیون

ک مجدد تیتر انتی بادی حدا

یک ماه بعد از پایان دوره دوم

ثبت در کارت بهداشتی
ارجاع به مشاور عفونی بیمارستان
ثبت ایمن سازی درکارت بهداشتی توسط کارشناس کنترل عفونت

نمودار استخوان ماهی

کارکنان

تجهیزات

نداشتن زمان کافی به دلیل شیفت
های متوالی برای مراجعه به مرکز
بهداشت

عدم وجود امکانات واکسیناسیون
برای کارکنان در واحد کنترل عفونت

عدم وجود واکسن هپاتیت B
در دسترس واحد کنترل عفونت

تداخل زمانی شیفت های پرسنل با
ساعات کاری مرکز بهداشت

عدم وجود سیستم کنترلی برای بررسی
اینکه آیا کارکنان جهت انجام
واکسیناسیون به مرکز بهداشت مراجعه
نموده اند یا خیر؟

عدم تامین امکانات مورد نیاز برای انجام
واکسیناسیون درواحد کنترل عفونت

مدیریت

عدم مدیریت
واکسیناسیون و
ایمنی علیه هپاتیت
ب در کارکنان
بیمارستان

جدول اولویت بندی راهکارها

معیارهای انتخاب
تأثیر بر فرایند

امکان پذیر بودن

هزینه بر بودن

جمع امتیاز

درجه
اولویت

انجام برنامه ی واکسیناسیون به صورت دوره ای مثال در
سال دو یا سه بار برای تمامی پرسن

3

2

1

6

2

انجام برنامه واکسیناسیون برای پرسن در واحد کنترل
عفونت به صورت روزانه برای هرفردی که نیاز دارد

3

راهکارها

نحوه امتیازدهی -1 :کم

 -2متوسط

1

3

 -3زیاد

7

1

برنامه عملیاتی
هدف کالن ) .. :(goalایمنی
هدف استراتژیک :افزایش شاخص های ایمنی – ایمنی کارکنان
نام برنامه):(objectiveافزایش ایمنی کارکنان بیمارستان نمازی علیه بیماری هپاتیت  ( Bداشتن تیتر آنتی بادی هپاتیت ب باالی  )10از  93درصد به 97درصد تا پایان سال 97
شاخص  :درصد کارکنان ایمن شده علیه هپاتیت ب
درصد پیشرفت برنامه (ماهانه)
ردیف

گامهای برنامه بهبود کیفیت

1

تعام با ریس مرکز بیماریهای واگیر دانشگاه برای در اختیار رار دادن واکسن
هپاتیت ب در واحد کنترل عفونت بیمارستان نمازی

مسئول انجام
کار

زمان شروع

زمان
پایان

نحوه پایش

آزیتا
طباطبایی

3 /6/
15/6/96
96

اتوماسیون

1

2

3

4

5

6

8

7

1

9

11

12

1

تجزیه و تحلی

2

تامین امکانات مورد نیاز برای انجام واکسیناسیون در واحد کنترل عفونت(از
جمله یخچال ،پاراوان ،امکانات مورد نیاز برای تلقیح واکسن)

آزیتا
طباطبایی

1/7/96

1/8/9
6

اتوماسیون

1

تجزیه و تحلی
3

تامین امکانات مورد نیاز برای ثبت صحیح واکسیناسیون پرسن ( کارت
واکسن ،دفتر مخصوص ثبت واکسیناسیون)

آزیتا
طباطبایی

1/7/96

1/8/9
6

اتوماسیون

1

تجزیه و تحلی
تعام با واحد آزمایشگاه برای تامین تعداد کیت کافی جهت ک تیتر آنتی
بادی هپاتیت ب به صورت روزانه و بر اساس نیاز( حدا یک ماه بعد از تزریق
4
آخرین نوبت واکسن)
تجزیه و تحلی
تعام با رییس دانشکده پرستاری برای ک ایمنی در دانشجویان پرستاری
5
ب از ورود به کارآموزی ها و در صورت نیاز ایجاد ایمنی

تجزیه و تحلی

آزیتا
طباطبایی

1/7/96

آزیتا
طباطبایی

1/8/96

1/8/9
6

اتوماسیون

1

1 /8/
97

اتوماسیون

2

4

6

8

در آبان ماه سال  96برای تکمی ایمنی دانشجویانی که وارد کارآموزی می شوند با ریاست دانشکده پرستاری تعاملی بر رار شد و مقرر
شد تمامی دانشجویان و تی وارد بیمارستان می شوند تیتر آنتی بادی از آن ها ک شده باشد .که از آبان ماه سال  96این ا دام شروع
شد .و از ابتدای سال  97به طور  %1برای تمامی دانشجویان پرستاری استان فارس این کار انجام شد .به دلی اینکه ایمنی کام بعد از
سه نوبت واکسن ایجاد می شود و این سه نوبت در  6ماه تزریق میشود  ،ایمنی کام در  6ماه ایجاد شده است.

1

شناسنامه شاخص
نوع شاخص :ساختاریفرایندی پیامدی

نام شاخص :درصد کارکنان ایمن شده علیه هپاتیت ب

تعریف شاخص :تعداد کارکنان دارای تیتر آنتی بادی بیشتر از 1
مبنای انتخاب شاخص :برنامه استراتژیک
ابعاد مختلف کیفیت شاخص:

کارآیی

سازمان فرادستی
اثربخشی 

برنامه بهبود کیفیت

ایمنی

جهت مطلوب :افزایشیکاهشی

مسوول شاخص  :آزیتا طباطبایی

دوره اندازهگیری:ماهانه سه ماههشش ماههساالنه

فرمول شاخص:

ر ایتمندی دسترسی عادالنه
مسوول اندازهگیری شاخص :آزیتا طباطبایی -سلماز سالمی -سمانه ایزد پناه-
الهام علیپور

واحد اندازهگیری:میزان میانگین تعداددرصد روزکارکرد نسبت متوسط زمان فراوانی نسبینفرساعت

تعداد کارکنان دارای تیتر انتی بادی هپاتیت ب 𝟎𝟏 به باال
×100
تعداد کل کارکنان

منابع گردآوری اطالعات  :دفتر ثبت واکسیناسیون پرسن در واحد کنترل عفونت -دفتر ثبت جواب آزمایش های تیتر آنتی بادی هپاتیت ب در آزمایشگاه
و عیت مبنا%93 :
سطوح گزارش دهی :معاونت درمان مدیریت

عدد هدف%97 :
واحد بهبود کیفیت

روش اندازهگیری :سرشماری

دفتر پرستاری

مسئول بخش /واحد

الشها و موارد مخدوش کننده اندازه گیری شاخص :عدم مراجعه کارکنان جهت بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت ب بعد از پایان دوره واکسیناسیون /خروج کارکنان از سیستم حین یا پایان دوره
واکسیناسیون ب از بررسی تیتر آنتی بادی
نام و امضاء مسئول شاخص :آزیتا طباطبایی

نام و امضاء مسئول اندازه گیری شاخص :آزیتا طباطبایی -سلماز سالمی -سمانه ایزد پناه -الهام علیپور

نمودار شاخص قبل و بعداز ارتقا
مقایسه درصد کارکنان ایمن شده علیه هپاتیت Bدر سالهای  96و 97
98
97

97

96

95

94
93

93

92

91
درصد کارکنان دارای ایمنی
سال 97

سال 96

تجزیه وتحلیل شاخص

 بعد از تامین امکانات مورد نیاز برای انجام واکسیناسیون  ،کارکنان در واحد کنترل عفونت واکسینه
میشوند .بدین صورت کارکنان بیمارستان برای واکسیناسیون و نیز تعیین تیتر آنتی بادی نیازی نیست که
به مرکز بهداشت شهدای والفجر مراجعه نمایند .همچنین پایش و کنترل واکسیناسیون و تعیین تیتر برای
واحد کنترل عفونت راحتتر شده است .با انجام این روند تعداد افراد ایمن و دارای تیتراسیون مناسب در
بیمارستان نمازی از  2883نفر در سال  96به  3 14نفر در سال  97رسیده است .ک جمعیت در معرض
خطر در سال  96و  31 ،97نفر می باشند.

فلوچارت فرایند بعد از ارتقا
عیت اک یناسی ن
بررسی
کنترل
هپات ت  Bت س کارشنا
ع نت

ت یه کار

ب داشتی ت س
ع نت

کارشنا

ر د پرسنل دیدا ر د یا کارکنان
اک ینه ن ده علیه هپاتیت ب به ا د
کنترل ع نت

کنترل

بلی
آیا ایمنی بر علیه هپاتیت  ) Bتیتر آنتی
د دارد
بادی باالی (10

بررسی ایمن سازی

اه بعد ازپایان د ره ا ل اک یناسی ن ت س
دا ل ی
کنترل ع نت
کارشنا

خیر

ان ا

اک یناسی ن برای
صد ر کار
فرد اک ینه شده ت س
کنترل ع نت
کارشنا

اک یناسی ن بر علیه هپاتیت  Bت س
کنترل ع نت
کارشنا

بررسی ایمن سازی دا ل ی
اه بعد ازپایان د ره ا ل
کارشنا
اک یناسی ن ت س
کنترل ع نت

بلی
ایا ایمن سازی بعد از پایان د ره ا ل
ای اده شده

ت ایمن سازی درکار ب داشتی
کنترل ع نت
ت س کارشنا

خیر
ا ر ع نی بیمارستان
ار ا فرد به
ب داشت رفه ای
ت س کارشنا

اک ن هپاتیت B
تزری د ر د
کنترل ع نت
ت س کارشنا

بلی

عرفی فرد ایمن ن ده به ا د
ب داشت رفه ای ت س کارشنا
کنترل ع نت

آیا ایمنی بر علیه هپاتیت  Bای اد شده
است
خیر

اه
بررسی ایمن سازی دا ل ی
اک یناسی ن
بعد ازپایان د ره د
کنترل ع نت
ت س کارشنا

اک یناسی ن برای
صد ر کار
فرد اک ینه شده ت س
کنترل ع نت
کارشنا

مستندات برنامه بهبود کیفیت

دفتر واکسیناسیون واحد کنترل عفونت

عنوان روش اجرایی  :مدیریت مواجهه شغلی

 دامنه کاربرد  :کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان
 تعریف:

مواجهه شغلی :عبارت است از تماس پوست ،چشم ،مخاط ،یا تماس درون پوستی با خون یا دیگر مایعات بدن که به هنگام انجام وظایف
شغلی رخ بدهد و انتظار رخداد آن منطقی به نظر برسد .این تماس ممکن است به یکی از سه شکل زیر اتفاق بیافتد : -1مواجهه از راه
پوست ) مثالً فرو رفتن سوزن به پوست یا انسان گزیدگی ها (مواجهه غشاهای مخاطی )مثالً پاشیدگی مایعات آلوده به چشم ،بینی یا دهان(
مواجهه پوست ناسالم)مثالً پوستی که بریده یا خراشیده ،ترک خورده یا دچار درماتیت است(
کارکنان مراقبت بهداشتی (HCP Health Care Personel/provider) :به تمامی افرادی گفته می شود که با دستمزد و یا بدون
دستمزد مراقبت بهداشتی ارائه می نمایند و احتمال مواجهه با مواد عفونی) مانند خون  ،بافتها و مایعات خاص بدن و وسایل پزشکی،
تجهیزات و یا سطوح محیطی آلوده به این مواد (را دارند.

مایعات بالقوه عفونت زا :خون مهمترین مایع بدن است که می تواند عفونتزا باشد .مایعات زیر نیز بالقوه عفونت زا محسوب می شوند :مایع مغزی نخاعی،
مایع سینوویال ،مایع پلور ،مایع صفاقی ،مایع پریکارد و مایع آمنیوتیک .میزان خطر انتقال عفونت HBV ،HIVو HCVاز این مایعات مشخص نیست.
ادرار ،بزاق ،خلط ،مدفوع ،مواد استفراغی ،ترشحات بینی ،اشک و عرق عفونت زا نیستند ،مگر اینکه خون در آنها مشاهده شود.
منبع  :منظور بیمار مبتال و یا مشکوک به ابتال به یکی از ویروسهای منتقله از خون می باشد که پرسنل حرف پزشکی در تماس با مایعات بالقوه عفونت زای
وی قرار گرفته اند.

 روش اجرایی :
با توجه به اینکه اجتناب و پیشگیری از تماس شغلی با خون و سایر مایعات بالقوه عفونت زا ،اولین راه جلوگیری از انتقال
بیماریهای شغلی محسوب می شود ،این مرکز روش اجرایی مدیریت مواجهه شغلی را در سه سمت ا دامات پیشگیرانه،
ا دامات درمانی و ا دامات پیگیری پس از تماس و با تاکید بر پیشگیری به صورت ذی تدوین نموده است:
 .1مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان با همکاری واحد طب کار موظف است جهت کلیه پرسن جدیدالورود پرونده
بهداشتی تشکی دهد و بر انجام معاینات شغلی بدو ورود آنها نظارت داشته باشد.
 .2سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت برای کلیه پرسن شاغ در بخش ها کارت بهداشتی تهیه می نماید
 -3پرسن جدیدالورود بعد از گرفتن نامه شروع به کار در بیمارستان و معرفی به واحد مربوطه باید توسط مسئول آموزش به
سوپروایزر /کارشناس کنترل عفونت جهت اخذ آموزشهای بدو ورود معرفی شوند
 -4سوپروایزر /کارشناس کنترل عفونت پرسن جدیدالورود و همچنین پرسنلی که تیتر آنتی بادی انجام نداده اند را جهت
انجام تیتر آنتی بادی به واحد آزمایشگاه معرفی می کند.
 -5سوپروایزر /کارشناس کنترل عفونت برای پرسنلی که تیتر آنتی بادی آنها زیر 10گزارش گردیده است و پرسن
جدیدالورودی که واکسیناسیون انجام نداده اند تزریق واکسن هپاتیت  ،Bانجام میدهد .این پرسن باید سه دوز واکسن و
در فواص زمانی صفر،یک و شش ماه بعد دریافت نمایند و یک تا دو ماه بعد از پایان تزریق دوز آخر واکسن مجددا تیتر آنتی
بادی هپاتیت  Bک نمایند.

پرسنلی که به دوره اول واکسیناسیون پاسخ ایمونو لوژیک نداده اند و تیتر آنها زیر Miu/ml 10گزارش شده است باید ابتدا از نظر HBS Agبررسی شوند و
در صورت منفی بودن مجددا سه نوبت دوز واکسن دریافت نمایند و در صورتیکه پس از پایان سری دوم هم تیتر آنتی بادی آنها پایین گزارش شود به عنوان
Non responderتلقی شوند.
 -7پرسنلی که به عنوان Non responderتلقی شده اند باید پس از هر بار تماس شغلی با بیمار آنتی ژن مثبت ،ایمونوگلوبولین در دو نوبت به فاصله یکماه یا یک نوبت به همراه یک دوز واکسن دریافت نمایند.
 -8سوپروایزر /کارشناس کنترل عفونت پوسترها ،فلو ارتها و پیامهای آموزشی در خصوصنحوه مدیریت مواجهه شغلی و پیشگیری از نیدل استیک تهیه و در اختیار کارکنان بالینی بخشها رار میدهد .همچنین آخرین دستورالعملهای ارسالی در این
خصوص را نیز به بخشها و واحدها توزیع نماید.
 -9سوپروایزر /کارشناس کنترل عفونت به نمایندگی کمیته کنترل عفونت بیمارستان باید از تامین امکانات حفاظت فردی و وجود سفتی باکسهای با کیفیت به
تعداد کافی و در محلهای ایمن و مناسب در بخشها و واحدها اطمینان حاص نماید.
-1کمیته کنترل عفونت باید تامین ویالهای ایمونوگلوبین جهت موارد مواجهه پر خطر را تضمین نماید ).در این مرکز ویال ایمونوگلوبین درداروخانه
بیمارستان موجود می باشد و در صورت نیاز با امضای سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت و در شیفتهای عصر وشب با امضای سوپروایزر بالینی با هماهنگی با
سوپروایزر کنترل عفونت و تایید مدیریت بیمارستان در دسترس رار می گیرد)

کارکنان مرا بت بهداشتی باید با ا دامات احتیاطی استاندارد آشنا باشند که شام موارد زیر می باشد:•دستها را به دفعات و به طور کام ب و بعد از مرا بت بیمار با آب وصابون بشویند.
•از وسای حفاظت فردی مناسب با و عیت مرا بت بیمار(دستکش  ،گان ،کمه  ،عینک محافظ و
ماسک (استفاده نمایند.
•در زمان هرگونه رگ گیری شام شریانی یا وریدی باید دستکش بپوشند.
•در هنگام کارکردن با وسای تیز به موارد زیر توجه شود:
استفاده از وسای نوك تیز در محیط امن با دسترسی راحت به ظرف مخصوص دور انداختن آنها
دور ا نداختن وسای نوك تیز استفاده شده در ظروف مقاوم در برابر سوراخ شدن بالفاصله بعد از مصرف آنها
عدم سرپوش گذاری مجدد سوزنها
در صورت امکان از وسای ایمنی مناسب استفاده شود.

اقدامات درمانی بعد از مواجهه و اقدامات پیگیری :
کلیه کارکنان بالینی در صورت مواجهه شغلی بالفاصله باید ا دامات ذی را
انجام دهند:
 ا دامات اولیه که باید پس از مواجهه با خون یا سایرمایعات بالقوهعفونی(مایع مغزی نخاعی،مایع سینوویال،مایع پلور،مایع صفا ی،مایع
پریکارد،مایع آمنیوتیک ،)...،فورا در مح انجام شود:
در صورت آسیب پوستی با سوزن یا اجسام تیز آلوده:
 از فشار یا مالش دادن مح آسیب خودداری کنید. در صورت خونریزی زخم از ادامه خونریزی جلوگیری نکنید. مو ع را بال فاصله با آب و صابون یا یک محلول د عفونی کننده ی مالیمکه باعث تحریک پوست نمی شود مانند کلرهگزیدین گلوکونات شست و شو
دهید.
از محلول های وی مانند بلیچ(وایتکس) یا ید(بتادین) یا محصوالتحاوی الک (هندراب های الکلی )...،برای تمیز کردن مو ع جدا
خودداری کنید زیرا می تواند با تحریک زخم باعث بدتر شدن آسیب
شود.

در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی روی پوست سالم:
 مو ع را بال فاصله با آب روان و صابون بشوئید.از د عفونی کننده های حاوی الک استفاده نکنید. از مالیدن پوست خودداری کنید.در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در شم:
شم مواجهه یافته را بالفاصله با آب یا نرمال سالین شست و شو دهید.
وی صندلی بنشینید و سر را به سمت عقب بگیرید و از یک همکار بخواهید که آب یا نرمال سالین را به آرامی روی شم بریزد.پلک را باز
و بسته کنید تا مطمئن شوید که شم کامال تمیز شده است.
در صورت استفاده از لنز تماسی ،بگذارید لنز ها در حین شست و شو در مح با ی بماند زیرا مانند سد عم کرده و از شم ها محافظت
می کند.پس از آنکه شم ها تمیز شد ،لنزها را در آورده و با روش معمول همیشگی آن ها را تمیز کنید.
از استفاده ی صابون یا د عفونی کننده ها در شم خودداری کنید.

در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در دهان:
سریعا مایع را بیرون بریزید.
دهان را کامال با آب یا نرمال سالین شسته ودوباره بیرون
بریزید.این کار را ندین بار تکرار کنید.
از استفاده ی صابون یا د عفونی کننده ها دردهان خودداری
کنید.
 -1سانحه را به صورت فوری به سوپروایزر بالینی در شیفتهای عصر و
شب و ایام تعطی و کارشناس کنترل عفونت در شیفتهای اداری گزارش
نماید.
 -2سوپروایزر/کارشناس کنترل عفونت مواجهه شغلی را در فرم
مواجهات شغلی ثبت می نماید.
 -3سوپروایزر /کارشناس کنترل عفونت پیگیری و در صورت لزوم
ا دامات درمانی پروفیالکسی خود را به صورت زیر انجام میدهد:
ارسال نمونه خون از بیمار شام نمونه های HIV AB / HBS agو
HCV Ab
در صورتیکه جواب آزمایش های ارسال شده منفی باشد نیاز به
انجام هیچ ا دامی نیست

در صورتیکه جواب آزمایش هپاتیت Bبیمار(منبع) مثبت باشد :در صورت وجود اسناد کتبدال بر پاسخ به
واکسیناسیون(تیتر آنتی بادی مساوی یا باالتر از )mIU/ml10پس از واکسیناسیون کام ( مساوی یا بیشتر از سه
دوز) نیاز به ا دامی نمی باشد.
در صورت وجود اسناد کتبی دال بر عدم پاسخ فرد مواجهه یافته به واکسن (تیتر آنتی بادی کمتر از  1بعد از شش
دوره واکسن) سوپروایزر کنترل عفونت معرفی نامه برای دریافت دو نوبت ایمونوگلوبولین هپاتیت Bبه میزان . 6
cc/kgداده می شود به فاصله یکماه و آزمایش های پیگیری انجام تست HBS AGبه فاصله های زمانی ،1،3،6
ماه بعد از مواجهه انجام می شود.
در صورت عدم واکسیناسیون یا واکسیناسیون نا ص  ،همزمان ایمونو گلوبین و دوز اول واکسن تجویزمی گردد و
دوزهای بعدی واکسن هم تکمی میگرددGolden time .برای تزریق ایمونوگلوبولین هپاتیت B 72ساعت می
باشد.
در صورتیکه منبع دارای جواب آزمایش مثبت HIVباشد :یا ب از آماده شدن جواب آزمایش منبع مواجهه پر
خطر باشد(یک مورد یا بیشتر از موارد ذی شام  :معتاد تزریقی ،زندانی یا سابقه زندانی بودن  ،ابتال به هپاتیت ،C
بی بند باری جنسی و نوزاد سر راهی) پروفیالکسی  3دارویی با مشاوره با متخصص عفونی در ساعتهای اولیه بعد
از مواجهه و با golden time24ساعت برای فرد مواجهه یافته شروع می شود و در صورت آماده شدن جواب
بیمار دال بر HIVمثبت برای ادامه درمان پروفیالکسی به مدت  28روز توسط سوپروایزر کنترل عفونت به مرکز
مبارزه با بیماریهای واگیر معرفی می شود.
فرد مواجهه یافته برای پی گیری های آتی آزمایش HIVبه فاصله زمانی صفر،یک ،سه و شش ماه بعد از مواجهه
انجام می شود .ی

