
 

 صًمعٍ سرا (رٌ)بیمبرستبن امبم خمیىی 

 ياحذ کىترل عفًوت بب َمکبری مسئًل بُذاضت حرفٍ ای

پیگیری اقذامبت ي ضغلی مًاجٍُ از بعذ اقذامبت: عىًان فرآیىذ

 

دستًرالعمل کمک  

َبی ايلیٍ فًری

:دَیذکبرکٌبى درهبًی در صَرت هَاجِْ ضغلی ثالفبصلِ اقذاهبت کوک ّبی اٍلیِ فَری زیر را اًجبم •

.  زخن یب هحل هَاجِْ را ثب صبثَى ٍ آة ٍلرم ثطَئیذ•

.بٍ َیچ عىًان محل مًاجٍُ را فطبر وذَیذاز ّر گًَِ دست کبری ٍ فطردى هحل هَاجِْ خَدداری کٌیذ ٍ •

.از هبلص هَضعی چطن خَدداری کٌیذ•

.  چطن ّب ٍ غطبء هخبطی را ثب هقبدیر زیبد آة ثطَئیذ•

آزمبیطبت درخًاستی

در لَلهِ  5cc-3ثهِ هیهساى  HIVAbي  HBSAg ،HCVAb: جُت اوجبم آزمبیطبت سريلًشی را ( هٌجع توبس)ًوًَِ خَى ثیوبر •

(فرد آسیت دیذُ.)بگیریذلختِ، 

ثرای ثیوبر ثجت کٌیذ ٍ سهس  ررسهٌل   HISهی ثبضذ را در سیستنHIV ،HCV ،HBVضبهل کِ درخَاست اًجبم آزهبیطبت ٍیرال•

.خذهبت ثخص ، ًوًَِ خَى ثیوبر را ثِ ٍاحذ آزهبیطگبُ ثیوبرستبى تحَیل دّذ

سَررٍایسر آزهبیطگبُ ر  از جذاسبزی سرم ، ًوًَِ خَى ثیوبر را ثِ آزهبیطگبُ طرف قرارداد ثیوبرستبى در طهر  تحهَل سهالهت    •

.تحَیل هی دّذ

.فرد بررسی ضذٌ ي در صًرت وذاضته تیتر، فرد ملسم بٍ اوجبم آزمبیص مربًطٍ می ببضذHBSAbدر مًاجٍُ ضغلی کبرکىبن درمبوی،  •

گسارش دَی

 "فرد آسیت دیذُ ، ثبیذ هَاجِْ ضغلی خَد را  در ضیفت صجح ثِ ررستبرکٌترل عفًَت ٍ هسئَل ثْذاضت حرفِ ای ثیوبرسهتبى فهَرا  •

در ضیفت ّبی عصر ٍ ضت ٍ ایبم تعطیل ثِ هسئَل ضیفت ثخص خَد ٍ ّوچٌهیي  ٍ در صَرت عذم دسترسی ثِ ایطبى ، گسارش ًوَدُ 

.، اطالع دّذ( سَررٍایسر در گردش) دفتر ررستبری

خالصِ اطالعبت هَارد جراحبت ٍ صذهبت ًبضی از سرسَزى ٍ ٍسبیل تیس ٍ ثرًذُ در ررسٌل ثْذاضهتی  "فرد آسیت دیذُ ، ثبیذ  فرم •

ٍ در ضیفت صجح ثِ ٍاحذ کٌترل عفًَت ٍ یهب ٍاحهذ ثْذاضهت    ًوَدُ کِ در ثخص ّب هَجَد است را ثِ طَر کبهل تکویل   "درهبًی 

.تحَیل دّذ(سَررٍایسر در گردش) حرفِ ای ثیوبرستبى ٍ در ضیفت ّبی عصر ٍ ضت ٍ ایبم تعطیل ثِ دفتر ررستبری

ثهِ رسضهک کٌتهرل    را ثررسی ًوَدُ ٍ ( ثیوبر: هٌجع توبس )ررستبرکٌترل عفًَت هیساى خطر ثیوبریسایی ًبضی از توبس درکبرکٌبى •

.عفًَت اطالع هی دّذ

.هَرد گسارش ضذُ در گسارضبت حیي کبر تَسط ررستبر کٌترل عفًَت درررًٍذُ ثْذاضتی کبرکٌبى ثجت هی کٌذررستبرکٌترل عفًَت •

.را  ریگیری هی کٌذسريلًشی بیمبر جَاة آزهبیطبت ررستبرکٌترل عفًَت •

آهبر هبّبًِ هَارد ثجت ضذُ هَاجِْ ضغلی ثِ تفکیک ثخص ٍ ًَع صذهِ در کویتِ کٌترل عفًَت ٍ کویتِ حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت کهبر  •

اقذامبت اصالحی ي پیطگیراوٍ جُت پیطگیری از  مًاجُبت ضغلی کبرکىبن درمبوی  تذيیه ي سپس بٍ کلیٍ بخطُب ، گسارش هی ضَد ٍ 

.ي ياحذ َبی درمبوی بیمبرستبن اابالغ می گردد


