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ٌ بیه المللی استبوذاردَبی تجُیسا ٌ تخصصی ي چُبرمیه کىگر ت دَمیه کىگر
ٌ کىترل عفًوت ي استریلیساسیًن  پسشکی يمًاد حًز



 تؼزیف ػفًَت ثیوبرعتبًی                     

 :  عفُوت◦

ٍ حبلت ( درخِ حزارت ٍ تغییز تؼذاد گلجَلْبی خَى)ػالئن حیبتی حضَر ارگبًیشم ّبی ثیوبریشائی کِ قبدرًذ اختالل در 
 .ثذى ایدبد ًوبیذتؼبدل ٍ تَاسى عجیؼی 

 

 :عفُوت بیمارستاوی•

 آى دعتِ اس ػفًَت ّبیی ّغتٌذ کِ ًبؽی اس هزاقجت ّبی ثْذاؽتی ٍ درهبًی ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى یک ًتیدِ ًبهغلَة
ثؼذ اس ثغتزی ؽذى در ثیوبرعتبى ػبرك هی ؽَد ٍ ثیوبر در ثذٍ  عبػت 72تب   48در ثیوبراى ًیبسهٌذ هزاقجت هؼوَالً 

ٍ ثِ هٌظَر اثتال ثِ ثیوبری یب هؾکل دیگزی ثِ ثیوبرعتبى هزاخؼِ کزدُ ثِ ایي ػفًَت دزبر ًجَدُ ٍرٍد ثِ ثیوبرعتبى 
 .اعت

در هتَى پشؽکی گبّی ایي ػفًَت ّب را ػفًَت ّبی اکتغبثی اس ثیوبرعتبى(HAI()Hospital Acquired-

associated Infection ) هی ًبهٌذ ٍلی افغالح رایح آى ّب ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی(Nosocomial 

Infections )2 2/7/2023 .اعت 



...(اداهِ)تؼزیف ػفًَت ثیوبرعتبًی   

دزبر ػفًَت هی گزدًذ سهبًی ایي ثیوبراى در تؼزیف ػفًَت ثؼذ اس تزخیـ در هَرد ثیوبراًی کِ 
 :ثیوبرعتبًی گٌدبًذُ هیؾًَذ کِ

7-10  پظ اس تزخیـ ثیوبر کِ ثِ ػلت داخلی ثغتزی ثَدُ ّیر اقذام خزاحی خبفی فَرت  رٍس
 .ًگزفتِ اعت

 پظ اس تزخیـ ثِ ػلت خزاحی کِ یک هبُ تبImplant   ثزای ثیوبر کبر گذاؽتِ ًؾذُ ثبؽذ
 .الپبراتَهی ،آپبًذکتَهی ٍ ّزًی: هبًٌذ 

 ثؼذ اس خزاحی کِ ثزای ثیوبر یک عبل تبImplant  کبر گذاؽتِ ؽذُ ثبؽذ هثل ػول ّبی
 .کبر گذؽتِ هی گزدد...ارتَپذی کِ پیر ٍ پیي ٍ پالک ٍ 

 
2/7/2023 3 



 اّویت ػفًَت ثیوبرعتبًی

 هزگ ٍ هیز ٍ ًبخَؽی ثیوبراى  ◦

 افشایؼ عَل هذت ثغتزی ثیوبراى در ثیوبرعتبى  ◦

 افشایؼ ّشیٌِ ّبی ًبؽی اس عَالًی ؽذى اقبهت ثیوبراى، اقذاهبت تؾخیقی ٍ درهبًی  ◦
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 هسینههایمستقیمعوارضعفونتهایبیمارستانی

  اقبهت هتَعظ عغح رفتي ثبال◦

ِ ّبی افشایؼ◦    پزعٌلی ّشیٌ

 پی در پی ٍیشیتْبی ٍ ثیؾتز هزاقجت ثزای تقبضب◦

  هقزفی هَاد ٍ دارٍ هقزف ثبالرفتي◦
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 ...(اداهِ)اّویت ػفًَت ثیوبرعتبًی 

اَمیت استریل يسایل ي تجُیسات پسشکی ي استفادٌ در ایه میان ◦
 .از جایگاٌ بسیار مُمی برخًردار است صحیح از تجُیسات استریل کىىدٌ

 
مًاردی چًن ایمىی، عملکرد ي کالیبرٌ بًدن دستگاٌ َای استریل کىىدٌ  ◦

در مراکس درماوی مًاردی َستىدکٍ در صًرت عدم تحقق َر کدام، مىجر 
 .بٍ ایجاد عفًوت در بیمار خًاَىد شد
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ٍ َای اوساوی عًارض عفًوتُای بیمارستاوی  َسیى

 فیشیکی دردّبی◦

 ػَاعف آسردگی◦

 خغوی تحلیل ٍ ضؼف◦

 هیز ٍ هزگ◦
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 افزادیکِ در هؼزك اثتالء ثِ ػفًَت ثیوبرعتبًی ّغتٌذ
 ـ ثیوبر1◦

 ـ پزعٌل عیغتن درهبًی2◦

 خبهؼِ– 3 ◦

 

ّز یک اس اػضبی ثذى اًغبى هیتَاًذ در ثیوبرعتبى، دزبر ػفًَت گزدد ٍلی در ثیي اًَاع ػفًَـت ّـبی ◦
 :ثیوبرعتبًی

ػفًَـت ًبؽـی اس ، %(20-15)دعتگبُ تٌفغی تحتـبًی یــب پٌَهًَی  ػفًَت، %(42)ػفًَت دعتگبُ ادراری ◦
 .اس اّویت خبفی ثزخَردارًذ%( 10-5)ٍ ػفًَـت دعتگبُ گزدػ خَى %( 24)سخـن خزاحـی 

ٍ ثزرعی ( CDC)ثزاعبط تؼبریف ًظبم هزاقجت ػفًَـت ثیوبرعتبًی هزکش پیؾگیزی ٍ کٌتزل ثیوبری ّب ◦
ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی هحـغَة ػفًَت ادراری، ؽبیغ تزیي ٍ پٌَهًَی کؾٌذُ تزیي ّبی اًدبم ؽذُ، 

 .هـیؾـًَذ
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 ثیؾتزیي ػلت اًتقبل ػفًَت ّب 

   ثیوبرعتبى ّب پرسىل ي تجُیسات◦

 

 ػفًَت کٌتزل در  افلی هحَرّبی اس یکی آًکِ رغن ػلی اعتزیلیشاعیَى ثِ هزثَط پشؽکی تدْیشات◦
  اٍل دیذ در اکثزا تدْیشات ایي ایٌکِ ػلت ثِ هتبعفبًِ ، اًذ هبًذُ هغفَل ّوَارُ  ؽًَذ، هی هحغَة

  ثیوبرعتبى راحتی ثِ ،گبّی گیزًذ هی قزار ثؼذی ّبی اٍلَیت در هذیزاى اسدیذگبُ ، ًیغتٌذ سا درآهذ
  اعتزیلیشاعیَى ثخؼ در گذاری عزهبیِ ٌّگبم اهب هیکٌذ ،خزیذاری تَهبًی دٍهیلیبرد MRI دعتگبُ

 کٌذ هی خبرج خزیذّب لیغت اس ثَدخِ ًذاؽتي ثْبًِ ثِ را تَهبًی هیلیَى 100 اتَکالٍ یک
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 ػَاهل هغتؼذ کٌٌذُ اثتالی ثیوبر ثِ ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی

 (افزاد هغي-ًَساداى)عي ثیوبر◦

عیزٍس کجذی، دیبثت هلیتَط، ثیوبری هشهي ًبرعبیی ریِ، ًبرعبیی  )ثیوبری سهیٌِ ای ًبرعبیی ػضَ◦
 (کلیِ، عزعبى ًٍَتزٍپٌی

 ًقـ ایوٌی هبدرسادی ٍ یب اکتغبثی◦

هخبعی ثِ دًجبل تزٍهب، عَختگی، خزاحی، آًذٍعکَپی، ػفًَت -اختالل در عغح دفبػی خلذی◦
 ٍاثغتِ ثِ کبتتزّب
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 ػَاهل ایدبد کٌٌذُ ػفًَت ثیوبرعتبًی

ارگبًیغن ّبی گزم  ؽبهل پبتَصى خبؿ ثبکتزیبیی  7درفذ ػفًَتْبی ثیوبرعتبًی تَعظ 70حذٍد •
ارگبًیغن ّبی گزم هٌفی اعتبفیلَکَک عالیی، اعتبفیلَکَک کَاگَالس هثجت، اًتزٍکَک ٍ هثجت 

ٍ کلجغیال پٌَهًَیِ اؽیزؽیبکلی، پغَدٍهًَبط،آئزٍصیٌَسا، آًتزٍثبکتز ٍ کلجغیال پٌَهًَیِ هی ثبؽذ کِ 
 .در ایزاى اس ثقیِ هَارد ؽبیؼتز هی ثبؽٌذ اؽیزؽیبکلی
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 در بیه عفًوت َای بیمارستاوی                                           
 

 %42ػفًَت دعتگبُ ادراری◦

 %(15-%20)دعتگبُ تٌفظ تحتبًی یب پٌَهًَی◦

 %24ػفًَت ًبؽی اس سخن خزاحی ◦

 %(5-%10) ػفًَت دعتگبُ گزدػ خَى◦
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 راُ ّبی اًتقبل هیکزٍارگبًیغن ّب در ثیوبرعتبى

 .راُ اًتقبل ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی ثِ ؽوبر هی آیذؽبیؼتزیي ٍ هْوتزیي ( : Contact)اوتقال از طریق تماس ـ 1
 :ثِ عِ سیز گزٍُ تقغین هیؾَد

(a عغَح ثذى ٍ اًتقبل فیشیکی هیکزٍارگبًیغن ّب ثیي هیشثبى حغبط ٍ فزد دزبر ػفًَت یب کلًَیشُ ؽذُ ثب  توبط هغتقین
 هیکزٍة

(b (ٍعبیل، عَسى، پبًغوبى، دعتکؼ آلَدُ)هیشثبى حغبط ثب ؽیء ٍاعغِ آلَدُ توبط غیزهغتقین 

(c   ُقغز(Droplet ) تَلیذ ؽذُ تَعظ فزد حیي ػغغِ، عزفِ ٍ فحجت کزدى، حیي عبکؾي کزدى یب ثزًٍکَعکَپی
 ٍ هَاخِْ ثب هلتحوِ، هخبط ثیٌی یب دّبى

 

 (  Airborne)اوتقال از طریق ًَا ـ  2
 هبًٌذ غذا، آة، دارٍّب ٍ تدْیشات ٍ ٍعبیل آلَدُاوتقال از طریق يسیلٍ مشترک آلًدٌ  ـ3

 .هبًٌذ پؾِ، هگظ ٍ هَػ کِ اّویت زٌذاًی در اًتقبل ػفًَتْبی ثیوبرعتبًی ًذارداوتقال از طریق واقلیه ـ  4
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 اوُاع عفُوت ٌای بیمارستاوی
 عفونتزخمعملجراحی◦

ممکه است سبب مشکالت شذیذ، اس جملً وقض در فزآیىذ تزمیم . عفُوت حاطل اس آلُدگی باکتزیایی، در حیه یا پس اس عمل جزاحی
 .محل جزاحی، سپسیس، آسیب عضُی َ حتی مزگ شُد

 :رَس پس اس جزاحی، عالئم سیز شزَع میشُوذ، َلی در بزخی مُارد چىذ ٌفتً بعذ آغاس میگزدوذ 10تا  ۵ـ معمُال در عزض : عالئم شایع

 ـ درد َ قزمشی اطزاف سخم جزاحی

 ـ چزک َ تجمع سایز مایعات در اطزاف بخیً ٌا

 (گاٌی اَقات)ـ تب 

 .  عفُوت با باکتزیٍا شامل استزپتُکُکٍا، استافیلُکُکٍا یا سایز میکزَبٍا ایجاد می شُد: علل

 عُامل خطز

 ـ اشخاص مسه تز

 ـ تغذیً واکافی

 ـ ٌز گُوً بیماری مشمه بً َیژي دیابت

 ـ جزاحی دستگاي گُارش

 ـ استفادي اس دارٌَای سزکُبگز دستگاي ایمىی

 ـ بیماران چاق
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...(ادامً)اوُاع عفُوت ٌای بیمارستاوی  

 ػفًَت ّبی ادراری◦
 20ثؼلت عًَذ ٍ حذٍد % 80حذٍد . ثیوبراى ثغتزی دزبر ػفًَت ثیوبرعتبًی هی ؽًَذ% 10- 5عَر هؼوَل  
 .ثؼلت دعتکبری هدبری ادراری اعت%
 ثیوبراى آلَدگی هیکزٍة را اس داخل هدزا کغت هی کٌٌذ% 15-20حذٍد . 
 عبػت ثؼذ تظبّز هی کٌذ 48-24ػفًَت در کیغِ خوغ آٍری در. 

 
 ػَارك ػفًَت ادراری

ـ پیَری ـ پیلًَفزیت ـ عپغیظ ٍ ( ثبکتزیَاٍری عجت ثبکتزیوی هی ؽَد% 3) ـ ثبکتزی اٍری ـ ثبکتزیوی 
 ًبرعبیی هَلتی ارگبى ٍ هزگ
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...(ادامً)اوُاع عفُوت ٌای بیمارستاوی  

 پٌَهًَی◦

86 % ایه پىًمًوی َا واشی از يوتیالتًر می باشىد  . 

 پٌَهًَی ًبؽی اس ًٍتیبلتَر(VAP ) در هذت اقبهتICU  ٍ را ًیش ثغیبر ثبال ّشیٌِ ّبی درهبًی را افشایؼ هی دّذ
 . هی ثزد در ًتیدِ پیؾگیزی آى ثیؾتز اّویت پیذا هی کٌذ 

 دٍ ػبهل هْن در ایدبدVAP  تدوغ ثبکتزی ّبی گزم هٌفی در راُ َّایی فَقبًی ًقؼ دارًذ کِ ػجبرتٌذ اس ٍ
 .آعپیزاعیَى ایي ثبکتزی ّب ٍ اًتقبل آى ثِ قغوت ّبی تحتبًی راُ َّایی

 ِػبهل اًتقبل هیکزٍارگبًیغن ّب ثِ قغوت ّبی پبییي تز اعتلَلِ تزاؽ. 

 ِعی تحقیقی کFeldman  ٍِّوکبراى پیزاهَى کلًَیشاعیَى ثبکتزی ّب رٍی لَلِ تزاؽِ اًدبم دادًذ دریبفتٌذ ک
 . ثِ حذاکثز خَد رعیذًذعبػت  96ثؼذ اس گذاؽتي لَلِ تزاؽِ کلًَی ّب تؾکیل ؽذُ ٍ تب  عبػت12عی 

کِ ایي اهز ثبػث اًتقبل ثبکتزی ّب ثِ راُ ّبی  ٬هثبل ریختي ًزهبل عبلیي ثِ داخل لَلِ تزاؽِ ٌّگبم عبکؾي کزدى
تٌفغی یک رٍػ دیگز اًتقبل اعت کِ اس عزیق دعت  -هغیز هقؼذی. َّایی تحتبًی ٍ افشایؼ خغز پٌَهًَی هی گزدد

 آلَدُ پزعٌل فَرت هی گیزد
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...(ادامً)اوُاع عفُوت ٌای بیمارستاوی  

پزٍتکل ًجبیذ فقظ رٍی یک ریغک فبکتَر توزکش کزد ثلکِ ثبیذ اس یک  VAPثزای خلَگیزی اس ◦
تجؼیت کزد ٍ ایي پزٍتکل ٍ هزاقجت ّبی ٍیضُ ثبیذ در ثیي پزعٌل آهَسػ دادُ ٍ ثؼذ اسآى توزیي  کلی 

 .  ٍ ارسیبثی ؽًَذ

کبعتِ هی ؽَدکِ ایٌْب   ICUثب رػبیت ایي افَل ثِ عَر زؾوگیزی اس هَرتبلیتی ٍ هَرثیذیتی در ◦
 .دارد ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ٍ عیبعت ّبی هذیزاى ثیوبرعتبًیثغتگی ثِ 
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...(ادامً)اوُاع عفُوت ٌای بیمارستاوی  

 عپغیظ◦
ػفًَت خَى ثبػث ؽَک هی ؽَد  . 
ؽزایغی اعت کِ ثذى در حبل هجبرسُ ثب یک ػفًَت ؽذیذ اعت کِ اس عزیق خزیبى خَى هٌتؾز ؽذُ اعت . 
در ثزخی هَارد . لختِ خَى ثبػث کبّؼ خزیبى خَى هی گزدد ٍ در ًتیدِ هَاد هغذی ٍ اکغیضى،ثِ خَثی ثِ اًذام ّبی حیبتی ًوی رعٌذ

 .ؽذیذ، یک ٍ یب زٌذ اًذام اس ثیي خَاٌّذ رفت

 ایي ؽَک هی تَاًذ هٌدز . خَاًذُ هی ؽَد "ؽَک ػفًَی "عزیغ فؾبر خَى هی ؽَد کِ ثِ ًبم در ثذتزیي ؽزایظ، ػفًَت خَى هَخت افت
ػفًَت خَى در اثز ٍاکٌؼ عیغتن دفبػی ثذى در هقبثل ػَاهل ػفًَی اس قجیل ثبکتزی، . ثِ ًبرعبیی ریِ ّب، کلیِ ّب، کجذ ٍ در ًْبیت هزگ ؽَد

 .ٍیزٍط ٍ یب قبرذ ًیش ایدبد هی ؽَد
 افزاد در هؼزك خغز ػفًَت خَى

 ـ افزاد دارای ًقـ عیغتن ایوٌی 1
 ـ ًَساداى 2
 ـ افزاد هغي 3

 .ـ افزاد ثغتزی در ثیوبرعتبى ًیش در هؼزك خغزًذ، سیزا تشریق ٍریذی، سخن ّبی خزاحی ٍ یب سخن ّبی ثغتز هَخت ػفًَت خَى هی گزدد4
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...(ادامً)اوُاع عفُوت ٌای بیمارستاوی  
 ػلل ػفًَت خَى

 .، ٍیزٍط ّب ٍ قبرذ ّب هی تَاًٌذ هَخت ػفًَت خَى گزدًذثبکتزی ّب. ثغیبری اس هیکزٍة ّب ثبػث ایي ػفًَت هی گزدًذ◦
،  (هثل التْبة آپبًذیظ)، ػفًَت ؽکن (علَلیت)، ػفًَت پَعت (ػفًَت ادراری)، ػفًَت هثبًِ ٍ کلیِ (پٌَهًَی)ػفًَت ریِ ◦

 .هی تَاًٌذ در ثذى پخؼ ؽًَذ ٍ ػفًَت خَى را ثِ ٍخَد آٍرًذ( هٌٌضیتهثل )ػفًَت اعتخَاى ٍ ػفًَت هغشی 
 ػفًَت ّبی پظ اس ػول خزاحی  ◦

 ػالئن ػفًَت خَى
تبکی پٌِ ٍ تغییز در ٍضؼیت  . اس آًدب کِ ػفًَت خَى هی تَاًذ در ّز هٌغقِ ای اس ثذى رخ دّذ، دارای ػالئن هختلفی هی ثبؽذ

 .اس قجیل کبّؼ عغح َّؽیبری ٍ گیدی هوکي اعت اس اٍلیي ًؾبًِ ّبی ػفًَت خَى ثبؽذرٍاًی 
 :عبیز ػالئن ػجبرتٌذ اس

تبکیکبردی ـ عزدرگوی ٍ عزاعیوِ ثَدى ـ عزگیدِ ـ کبّؼ تزؽح ادرار ـ تَْع ٍ اعتفزاؽ ـ  –ـ تت ـ لزس ـ افت فؾبر خَى 
 اعْبل ـ ثثَرات پَعتی ـ ثثَرات قزهشرًگ ٍ یب ًقبط قزهش رًگ در ثذى ـ درد هفبفل هر دعت، آرًح، پؾت، راى، ساًَ ٍ هر 
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results 

◦ The highest rate of HAIs per 1000 patients and per 1000 patient-days by ward 

type was observed in general ICU,transplant, internal ICU and surgical ICU 

(Fig. 1). 

◦  The mostcommon HAIs in patients were UTI (26.83%; 7.13 per 1000 patients 

and 1.99 per 1000 patient-days), VAP (20.28%; 5.39 per 1000 patients and 1.5 

per 1000 patient-days), SSI (19.73%; 5.24 per 1000 patients and 1.45 per 1000 

patient-days) and BSI (13.51%; 3.59 per 1000 patients and 1 per 1000 patient-

days)(Fig. 2) 
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 اعتزاتضی ّبی کٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبًی
 فؼبل ًوَدى کویتِ ّبی کٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبًی◦

 ثزقزاری ًظبم هزاقجت ػفًَت ّبی ثیوبرعتبًی◦

 آهَسػ کٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبًی ثِ ٍیضُ پزعتبراى کٌتزل ػفًَت◦

 تأکیذ ثز ؽغتؾَی دعت ّب◦

 خذاعبسی هٌبعت ثیوبراى◦

 رػبیت افَل گٌذسدایی ٍ عتزٍى عبسی◦

 دفغ ثْذاؽتی سثبلِ ّب◦

 هزاقجت اس کبرکٌبى ٍ ایوي عبسی آى ّب◦

 هحذٍدیت هقزف آًتی ثیَتیک ّبی ٍعیغ الغیف  ◦

 احتیبط ّبی اعتبًذارد ◦

 احتیبط ثز اعبط اًتقبل  ◦
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   .کٌذ ٍرٍد حَسُ ایي در ثبیذ leadership لذا ًیغت، ثیوبرعتبى رئیظ دغذغِ ػفًَت کٌتزل◦

 .ثبؽین داؽتِ ثبیذ ٍقبیغ تحلیل دیذُ آهَسػ تین یک ، آهَسؽی ثیوبرعتبًْبی در حذاقل◦

 ایوٌی دٍعتذار ثیوبرعتبًْبی عزح ایدبد◦

 ثیوبرعتبًی اگز ٍ ؽذُ گزفتِ ًظز در ثیوبرعتبًْب اػتجبرثخؾی در Red point ػٌَاى ثِ ثبیذ ػفًَت کٌتزل حَسُ ی◦
 .ًگزدد اػتجبرثخؾی ثیوبرعتبى آى افالَ ًکٌذ اخزا خَثی ثِ را ؽزایظ ایي

 .ثیوبرعتبًی ػفًَت ثِ Multidisciplinary ًگبُ داؽتي◦

 ٍاعتبد ثخؼ هغئَل ٍ کبرؽٌبط تب ثیوبرعتبى خذهِ ٍ درثبى اس عغَح کلیِ در ثبیذ ػفًَت کٌتزل هحَر در آهَسػ◦
 ؽَد اخزا ٍ تذٍیي ثیوبر ّوزاّبى ٍ ثیوبر ٍ ػلوی ّیبت
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