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 "بیماران مبتال به عفونتهای مسری  در اعمال جراحی " :دستورالعمل عنوان

 

 اتاق عملدامنه: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران /پرسنل/ پزشکان
 

 فرد پاسخگو:

 پرستاری خدمات مدیرسرپرستار اتاق عمل ، مسئول فنی / ایمنی، 
 

 تعاریف :

 .دارد وجود دیگران و یطحم به ایشان بیماری سرایت قابلیت که هستند بیمارانی :عفونی بیماران

 

 شیوه انجام کار:

 بخش مربوطه وجود بیمار عفونی مسری را به اتاق عمل گزارش می کند . .1

صبح و عصر، در صورت وجود یک جراح در اتاق عمل ، مسئول ) اینچارج اتاق عمل( در شیفت فعال  .2

 اتاق عمل سوم را به این کیس عفونی اختصاص می دهد .

 را در زمانی کیس عفونی در اتاق عمل حجرا مسئول ) اینچارج  اتاق عمل ( در صورت وجود دو .3

بیمار ، کیس خواهد داد که دو اتاق عمل خالی وجود داشته باشد و در صورت اورژانسی نبودن  انجام

 عفونی به شیفت شب موکول می گردد .

ئ یا سپتی  Hpپس از انجام کیس عفونی در شیفت صبح یا عصر ، سطوح توسط محلول سایاسپت  .4

سرفیس ضد عفونی می گردد و ست های جراحی بدون شسته شدن در اتاق عمل مورد نظر باقی 

 مانده و دستگاه نوکواسپری روشن می گردد .

ار دستگاه نوکواسپری ، ست های جراحی شستشو شده و پس از قرار دادن درمحلول پس از اتمام ک .5

 ، استریل می گردد . HIسایاسپت 

پس از اتمام عمل جراحی پرسنل نباید در حالی که گان یا دستکش پوشیده اند اتاق عمل را ترک  .6

 کنند . تعویض کفش حتما باید انجام شود.
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قرارداده شوند و بر روی آن برچسب عفونی نصب گردد و با تمام زباله ها به دقت درکیسه زرد  .7

 کمترین دستکاری دفع گردند.

 دیوارها فقط در صورتیکه مستقیما آلوده شده باشند باید تمیز گردد . .8

 

 
 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 دفتر اسکجول 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل جراحی ایمن 

 97راهنمای بالینی پیش از عمل وزارت آبان 
 

 

 سمت ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 حشمت اهلل شاکری 

 بهجت مسعودی

 نرجس کشایی

 محبوبه هوشمند

متخصص بیمارهای عفونی 

 سرپرستار اتاق عمل

 سوپروایزر کنترل عفونت

 مترون

 

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 عبدالوهاب رحمانیان

 

 

 ریاست 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


