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 "استواردشیپ بیمارستانی " :دستورالعمل  عنوان

 

 بیمارستان دامنه:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران /پرسنل/ پزشکان
 

 فرد پاسخگو:

 بخش های بالینی مسئول فنی / ایمنی، سوپروایزر کنترل عفونت ،روسا و سرپرستاران

 

 تعاریف:

surgical site infection  :سایر عفونت و عضو انسزیون،عفونت عفونت شامل که جراحی عمل محل عفونت 

 .باشد می عمل حین شده دستکاری های مکان و اعضاء

 جراحیآنتی بیوتیک پروفیالکسی : استفاده از آنتی بیوتیک در درمان بیماران و پروفیالکسی قبل از اعمال 

 شیوه انجام کار:

 از استفاده و آید می حساب به جراحی بیماران در عفونی موربیدیتی عمده عمل محل عفونت که آنجایی از

 مراقبت اصلی جزو ،وطبق دستور پزشک معالج  اندیکاسیون صورت در جراحی اعمال از پیش ها بیوتیک آنتی

 می عمل از پس عفونتهای بروز میزان کاهش به منجر که رود می شمار به جراحی اعمال دراکثر استاندارد

)درسرویس  پروفیالکسی بیوتیک آنتی پروتکل صحیح اجرای بر تأکید با را دستورالعمل مرکز این لذا گردد،

 است . نموده تدوین ها بیوتیک آنتی رویه بی ازمصرف جلوگیری و زنان( 

 بیمارستانی های عفونت زمینه در پرسنل آموزش به نسبت آموزش واحد همکاری با عفونت کنترل سوپروایزر  1

 .کند می اقدام...  و ها بیوتیک آنتی منطقی مصرف میکروبی، های مقاومت، 
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 از شده جدا های جرم مقاومت و حساسیت بررسی به نسبت آزمایشگاه هماهنگی با عفونت کنترل تیم.  2

 .  کند می اقدام بیماران به مربوط کشت های نمونه

 انکومایسینو و سیلین متی به اورئوس کوک استافیلو مانند طبیعی غیر مقاومت الگوهای آزمایشگاه واحد.  3

 .کند می گزارش عفونت کنترل واحد به را

 داروهای از استفاده پروتکل زنان متخصص پزشکان نظرات از استفاده و همکاری با عفونت کنترل تیم. 4

 .  کند می ابالغ ها بخش کلیه به و تدوین را عمل قبل پروفیالکسی

 به مربوط تحلیل و تجزیه و ها بیوتیک آنتی مصرف الگوی و میکروبی مقاومت الگوی عفونت کنترل تیم.  5

 .  کند می ارسال عفونت کنترل کمیته به را ها آن

ماهه  6های پر مصرف را به صورت  میزان آنتی بیوتیک. مسئول داروخانه بستری و دبیرکمیته دارو مصرف  6

به کمیته کنترل عفونت می دهد تا کمیته با توجه به عفونت های شایع مرکز ) عفونت ادراری ( و الگوی 

مقاومت میکروبی گزارش شده توسط آزمایشگاه، تصمیماتی در خصوص نحوه مصرف یک یا چند آنتی بیوتیک 

 ند . اتخاذ نموده و نتیجه را به اطالع بخش می رسا

پروفیالکسی بعد از نظر خواهی از جراح زنان و پزشکان بی هوشی و  آنتی بیوتیک.  در خصوص پروتکل  7

نحوه تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی به ،  8استفاده از دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره 

  صورت زیر تدوین گردید:

  دقیقه قبل از عمل)در  45-30گرم  2در اعمال زنان و مامایی مانند هیسترکتومی دوگرم سفازولین

 میلی گرم( 500صورت شک به عفونت هوازی به عالوه آن مترونیدازول

  گرم 2دقیقه قبل از عمل در صورت پر خطر بودن  45-30گرم  2در سزارین سفازولین 
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 چک لیست اختصاصی کنترل عفونت بخش ها  

  INIS. نرم افزار  2

 داشتیهب ایھمراقبت با مرتبط عفونتهای بیماریابی . فرم3

 

 منابع/مراجع:

 1386.راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های  بیمارستانی  / حسین معصومی اصل   1

 1383بهداشتوزارت  8. دستور العمل مراقبت های مدیریت شده شماره  2

 

 

 

 سمت ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 حشمت اله شاکری

 نرجس کشایی

 معصومه رحیمی

 نیکتا زبردست

 شاهدخت رجبی

 متخصص عفونی

 سوپروایزر کنترل عفونت

 سوپروایزر آموزشی

 مسئول فنی داروخانه

 سرپرستار آزمایشگاه

 

 رحمانیانعبدالوهاب  کنترل عفونت و پیشگیری کمیته
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