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داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
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تبریخ ببزبيىی 92/1/1:یبدرصًرت ابالغ دستًرالعمل جذیذ

َ.1ذف سىذ :
ّذف از تذٍیي ایي سٌذ ،اعالم خط هطیّا ،اّذاف ٍ رٍشّای اجرایی ٍکٌترلی هرتثط تا اقذاهات درهاًی ٍ اسكَپی ّای هرتَط تِ
تيوار(کاتتریساسيَى ٍریذ هرکسی) تِ هٌظَر دستياتی تِ ٍریذ هرکسی تِ هٌظَر اًجام اقذاهات تطخيصی ٍ درهاًی ٍپيطگيری از ترٍز
کتتر ٍسپسيس هی تاضذ .
عفًَت در ًاحيِ ٍرٍد ا
.2مخبطبيه :
پسضكاى ٍ پرستاراى
. 3مسئُلیت ٌب :
مسُلیت اجرای ایه سىد ثر عٍدي پسشکبن َ پرستبران می ثبشد .
مسئُلیت وظبرت ثر اجرای ایه سىد ثر عٍدي سُپرَایسرآمُزشی ،سُپرَایسر کىترل عفُوت َ سُپرَایسر ثبلیىی ثیمبرستبن
می ثبشد .
مسئُلیت ثبزوگری ایه سىد ثر عٍدي سُپرَایس کىترل عفُوت ثیمبرستبن می ثبشد .
مسئُلیت تصُیت سىد ثر عٍدي ریبست ثیمبرستبن می ثبشد.
. 4خط مشی:
کارکٌاى ایى هرکس هلسم می تاضذ کاتتریزاسیٍى ٍریذ هرکسی را هطاتق استاًذاردّاٍ تِ ًحَی اًجام دّذ کِ هَجة ترٍز عفًَت ٍیا

عارضِ در بیهار ًطَد.
.5ريش اجرا:
-1کبتتریزاشیَن َرید مركسي در صُرت َجُد اودیکبشیَن اوجبم م ی شُد.
 -2اسکراة صحیح دست ٌب قجل از کبرگساری کبتتر ٌبی عرَق مرکسی رعبیت می گردد .
 -3تکىیک آسپتیک قجل از کبرگساری کبتتر َ در طی مراقجت از آن رعبیت می گردد .
 -4عالئم مُضعي عفُوت كبتتر َرید مركسي ) (Exit Siteرَزاوً تُسط كبدر درمبن مُرد ارزیبثي قرار مي گیرد.
 -5عالئم سیستمیك عفُوت كبتتر َرید مركسي ) (Catteter Realeted Bacterimiaرَزاوً تُسط كبدر درمبن مُرد ارزیبثي
قرار مي گیرد.
-6ترحسة عفًَت هَضعی ٍ یا سيستويك ًاضی از کاتتر ٍریذ هرکسی در ارتثاط تا خرٍج ٍیا عذم خرٍج کاتتر ٍ ًَع آًتی
تيَتيك تصوين گيری هی ضَد.
 -7کاتترٍریذ هرکسی تذٍى ترٍز عفًَت در هَعذهقرر طثق پرٍتكل CDCهَردتررسی ٍ تعَیض قرار هی گيرد.
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تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :كميتو كنرتل عفونت دانشگاه علوم پزشكي هتران  -کميتو هببود
کيفيت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه

علوم

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت
 سُپرَایسرآمُزشی،سَپرٍایسر کٌترل

مسئًل آمًزش
–سَپرٍایسر آهَزضی

معيبر پبیص
چك ليست

پزشکی هتران

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
ّر  6هاُ

سَپرٍایسر کٌترل عفًَت

عفًَت ٍ سَپرٍایسر
تاليٌی

منابع:
.1

ٍّاتی ،حسيي .اهٌيت ضغلی تا رٍیكرد ایوٌی ٍ سالهت ٍ ًقص آى در ًگْذاری کارکٌاى سازهاى 1385

.2

سایت گسترش صٌعت

.3

ٍتالگ تْذاضت هحيط ٍ رٌّوَدّایی ترای حفظ تْذاضت ٍ ایوٌی کارکٌاى

.4

ٍتالگ هذیریت اثر تخص ٍ رّثری در پرستاری ٍ هاهایی

راٌىمبی کشُری وظبم مراقجت عفُوتٍبی ثیمبرستبوی
راٌىمبی کبرثردی کىترل عفُوت در ثیمبرستبن
WWW.CDC.gov

زمبن گسارش دَی
پایاى ّر  6هاُ

