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 عنوان روش اجرایی : 
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 نمونه برداری 
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 3از  1 تعداد صفحه:

 :  دامنه )محدوده(

 کلیه واحدهای درمانی، اتاق عمل 

 

 ـ ارتقای ایمنی بیماران1 :هدف

 ـ کاهش هزینه های درمانی 2

 ـ کاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان 3

ـ کاهش میزان بروز عفونت موضع عمل و محل نمونه 4

 برداری 

 : ابزار و روش پایش

 چك لیست اختصاصی کنترل عفونـت و 

 نظارت روزانه

 : تعاریف

 موضع جراحی یا محل نمونه برداری : عفونتـ 

روز پس از عمل جراحی رخ دهد، به عفونت محل جراحی در صورتی که پوست و بافت پوستی را درگیر کرده باشد عفونت  33ـ عفونتی که 

 گویند.سطحی و در صورتی که الیه های عضالنی را در گیر کرده باشد عفونت عمقی می 

که در هر قسمت از بدن به جز محل برش پوستی، فاسیا، الیه های عضالت که باز شده و حین عمل جراحی دستکاری می شود  ـ عفونتی 

تحت عنوان عفونت اعضاء داخلی یا فضاهای بین اعضاء نامیده می شود. در صورت قرارگرفتن ایمپلنت حین عمل، بروز عفونت تا یکسال 

 ت محل جراحی محسوب می شود. بعد ازعمل، عفون

 

کنترل و پیشگیری از عفونت محل جراحی یا نمونه برداری با پزشك جراح و کارکنان مرتبط از جمله پرسنل اتاق  مسئولیت :مسئولیت ها و اختیارات

 و بالینی میباشد.CSRعمل ،بیهوشی،

 

 : روش اجرایی

 : زیر مد نظر قرار بگیرد. به طور کلی پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی و محل نمونه برداری باید سه محور 

 الف ـ بیمار

 ب ـ پرسنل و محیط اتاق عمل 

 ج ـ پرسنل بخش های جراحی 

 : ـ در محور مربوط به بیمار موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد

ـ بیمار قبل از عمل جراحی از نظر وجود عفونت در سایر قسمت های بدن توسط پزشك معالج، مورد ارزیابی قرار گیرد و اعمال جراحی 1

 الکتیو تا برطرف شدن عفونت به تأخیر بیفتد. 

با ماشین ریش تراش کوتاه شود و و ترجیحاً  با شیور ـ موهای ناحیه عمل در صورت اختالل در کار جراح روز عمل و بالفاصله قبل از عمل2

 میزان و ناحیه شیو موها توسط پرستار مسئول بیمار به وی آموزش داده شود. 

 .ـ ترجیحاً بیمارانی که کاندید عمل جراحی الکتیو هستند شب قبل از عمل، حمام نمایند 3

به اطالع پزشك معالج رسانده شود و در صورت باال ـ در بیماران دیابتی سطح گلوکز خون بیمار حتماً قبل از عمل چك شود و جواب  4 

 بودن قند خون بیمار اقدامات درمانی طبق دستور پزشك معالج توسط پرسنل پرستاری اجرا شود و قند بیمار کنترل شود. 

مل طبق نظر جراح آنتی بیوتیك پروفیالکسی قبل از ع high riskـ در بیمارانی که کاندید اعمال جراحی بزرگ هستند و در بیماران  9

 شروع شود. 

ـ آنتی بیوتیك پروفیالکسی باید زمانی داده شود که بیشترین غلظت را در هنگام آغاز جراحی برای افراد ایجاد کند و تا مدت کمی بعد  6

 از شروع جراحی باقی بماند. 

 ـ در مورد بیماران الکتیو، بیمار قبل از عمل به ترک سیگار و قلیان تشویق شود. 7

 ـ پزشك معالج بیمار، حتی االمکان اقامت بیمار قبل و بعد از عمل را به حداقل برساند. 8

ـ پوست بیمار قبل از عمل توسط پرستار اسکراب با مواد آنتی سپتیك به طور کامل شسته و ضد عفونی شود. )به صورت دایره وار از  5

 محل عمل به طرف محیط(



 ه قبل از عمل تجویز شود. ـ اولین دوز آنتی بیوتیك بالفاصل13

 ـ قبل از اعمال جراحی انتخابی کولورکتال پزشك معالج باید دستور آمادگی مکانیکی کولون را با استفاده از تنقیه و مسهل بدهد. 11

اندیکاتور را در پرسنل اتاق عمل موظف است بعد از باز کردن ستهای از تغییر رنگ اندیکاتور موجود در ست اطمینان حاصل نماید و -13

 فرم مخصوص موجود در پرونده الصاق نماید و در صورت عدم تغییر رنگ اندیکاتور ،موضوع را جهت بررسی اطالع دهد.

 پزشك معالج باید باکنترل خونریزی حین عمل  و جابجایی آرام بافت محل عمل احتمال عفونت را کاهش دهد.-12

 ی در جلسه اول به تاخیر بیندازد.بستن پوست را در صورت آلودگی محل جراح-13

محل جراحی قرار دهد و هر چه سریعتر   زیونماید ودرن را در محلی دور از انسدر صورت نیاز به درناژ از درن ساکشن بسته استفاده ن -14

 درن را خارج نماید.

 مشخص نماید.  HIVو  Bو  Cبهتر است پزشك معالج، قبل از عمل وضعیت بیماران پرخطر را از نظر هپاتیت ـ 19

 ـ در محور مربوط به پرسنل اتاق عمل و محیط اتاق عمل باید موارد ذیل رعایت شود: 

ـ شستشوی جراحی دست یا مالش جراحی دستها مطابق با آخرین دستورالعمل، بایستی قبل از عمل توسط پرسنل اتاق عمل اجرا شود. 1

رای تمام پرسنل اتاق عمل شامل پزشکان، متخصصین بیهوشی و پرستاران شستشوی جراحی دست در تمام اعمال جراحی تهاجمی و ب

 الزامی است. 

 ـ در حین عمل جراحی تعداد افرادی که وارد اتاق عمل می شوند تا حد امکان محدود شود. 2

 های اتاق عمل تا پایان عمل بسته باشد. بـ در 3

 درصد( باشد.  93-99درجه( و رطوبت )18-24ـ محیط اتاق عمل از نظر تهویه، دما )4

ـ پزشکان و پرسنل اتاق عمل باید در حین عمل از ماسك جراحی استاندارد استفاده نموده و در صورت مرطوب شدن آن را تعویض 9

 نمایند. 

اشته و استفاده از ناخن مصنوعی و جواهرات به دست و انگشتان ن های خود را کوتاه نگه دزشکان و پرسنل اتاق عمل باید ناخـ پ6

 خودداری نمایند. 

ـ پزشکان و پرسنل اتاق عمل باید قبل از عمل و بعد از اسکراب جراحی دستکش التکس استریل بپوشند و در صورت آلودگی یا پاره 7

ترجیحاً از دو جفت دستکش استفاده  HCVـ  HIVـ  HBSشدن آن را تعویض نمایند و در جراحی های پرخطر و جراحی های بیماران 

 نمایند. 

ـ در زمان کارگذاری وسایل داخل عروقی یا کاتترهای بیهوشی نخاعی یا اپیدورال یا در زمان دادن داروهای داخل وریدی اصول 8

 آسپتیك رعایت شود. 

و برای این کار باید از اندیکاتورهای بیولوژیك  جهت باید بر استریل شدن لوازم اتاق عمل نظارت کامل داشته باشد CSRمسئول  -5

 اطمینان از صحت فرایند استریلیزاسیون  در تمامی ستها استفاده شود.

 پرستار اتاق عمل موظف است اندیکاتور ست مصرف شده برای بیمار را در فرم مربوطه در پرونده بیمار الصاق نماید.-13

 ـ مسئول اتاق عمل باید برنامه منظم برای واشینگ و نظافت اتاق عمل داشته باشد. 11

ـ پرسنل اتاق عمل باید در مواقعی که حین جراحی، آلودگی قابل رؤیت سطوح یا تجهیزات با خون یا سایر مایعات بدن ایجاد شده  12

 کردن محل آلوده استفاده نماید.  است قبل ازعمل جراحی بعد از گندزدایی مناسب بیمارستانی برای تمیز

 ـ خدمات اتاق عمل باید زباله های اتاق عمل را با کمترین دستکاری رفع نماید. 13

 در محور مربوط به پرسنل بخش 

 پانسمان به روش استریل انجام دهند. طبق دستور پزشك معالجیا نمونه برداری   ساعت بعد از عمل 48تا24پرسنل درمانی باید حداقل -1

پرسنل موظف است قبل از اقدام به تعویض پانسمان  ناحیه عمل ،بهداشت وضد عفونی دستها را انجام دهد و از تکنیك استریل جهت -2

 انجام پانسمان استفاده نماید.

اندیکاتور را در دن ستها از تغییر رنگ اندیکاتور موجود در ست اطمینان حاصل نماید و پرستار مسئول بیمار موظف است موقع باز کر -3

 فرم مخصوص موجود در پرونده الصاق نماید و در صورت عدم تغییر رنگ اندیکاتور ،موضوع را جهت بررسی اطالع دهد.

رعایت روش اسپتیك در هنگام پرستار مسئول بیمار  باید آموزش مداوم در زمینه عالیم عفونت زخم  بعد از عمل ،شستشوی دستها،-4

ه از وسایل حفاظت فردی و مراقبت از زخم را در زمان بستری و حین ترخیص به بیمار و همراهان آموزش داده واز تعویض پانسمان، استفاد



 آنها بخواهد  در صورت بروز عالیم به پزشك مراجعه کند.

 1386ن راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی/تالیف وتدوین حسین معصومی اصل وسایر همکارا: منابع/ مراجع

 

فرم گزارش دهي عفونت -آمار ماهیانه عفونت بیمارستاني-چك لیست اختصاصي كنترل عفونت دربخشها واتاق عمل: مستندات مرتبط

 بیمارستاني

 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:
 سوپروایزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

 کارشناس دفتر پرستاری-مریم رقیب نژاد

 پرستاری مدیردفتر-مریم عدنانی

 سوپروایزر اتاق عمل -عباس قیومی زاده

 مدیربهبودکیفیت-سهیال سامانی جهرمی

 سوپروایزر آموزشی-میترا صادقی

 نام و سمت تأیید کننده: 

 مدیربیمارستان–عبدالعظیم جوکار 

 متخصص عفونی-دکتر حشمت شاکری

 نام و سمت تصویب کننده:

 

 ریاست-دکتر قهرمان بمانا

 


