عنوان روش اجرایی :
حفاظت بیماران دچار نقص ایمنی

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم
مرکز آموزشی درمانی پیمانیه -بهبودکیفیت

کد فرآیندPR-PH-57 :
تاریخ ابالغ59/8/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 2

دامنه (محدوده) :کلیه پرسنل درمانی

هدف -1 :ارتقای ایمنی بیماران دچار نقص ایمنی

ابزار و روش پایش :چک لیست اختصاصی

 -2پیشگیری ابتال به عفونت های ثانویه

کنترل عفونت و نظارت

-3کاهش متوسط اقامت بیماران
تعاریف:
نقص سیستم ایمنی) :) Immune deficiencyبه گروهی از بیماری های سیستم دفاعی بدن اطالق می شود که این گونه افراد را مستعد ابتال به
انواع عفونت ها می کند و به دو صورت نقص ایمنی اولیه و ثانویه بروز می کند .مانند انواع سرطان ها دریافت کنندگان پیوند بیماران مبتال به ایدز و
...
مسئولیت ها و اختیارات :سوپروایزرکنترل عفونت-سرپرستار-پرستار
روش اجرایی:

 1ـ بیماران با نقص ایمنی باید ترجیحاً در اتاق های ایزوله با فشار مثبت بستری شوند و در صورتی که دارای بیماری هایی مانند سل می
باشند که از طریق هوایی منتقل می شوند احتیاج به ایزوله فشار منفی دارند.
 2ـ در صورت عدم وجود اتاق ایزوله یا پر بودن آن ،این بیماران در اتاق خصوصی بستری می شوند.
 3ـ اصول احتیاطات استاندارد مانند رعایت بهداشت دست و اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی و انواع روش های ایزوالسیون بر
اساس راه انتقال به پرسنل آموزش داده می شود.
 4ـ پرسنل درمانی باید احتیاطات استاندارد مانند شستشوی دست و استفاده از وسایل حفاظت فردی را در برخورد با بیماران دچار
نقص سیستم ایمنی رعایت نمایند.
 9ـ به بیماران در مورد رعایت بهداشت دست و سایر نکات بهداشتی ،رعایت بهداشت ناحیه تناسلی ،دوری از افرادی که دارای بیماری
های واگیر هستند آموزش داده شود.
 6ـ کلیه پرسنل باید قبل و بعد از هر اقدامی برای بیمار دستها را تمیز و ضد عفونی نمایند.
 7ـ مالقات این بیماران محدود باشد و کلیه افرادی که به مالقات می روند قبل از ورود بر بالین بیمار دستهای خود را ضد عفونی
نمایند و از وسایل حفاظت فردی به ویژه گان و ماسک استفاده نمایند.
 8ـ پرسنل بیمار نباید مسئول مراقبت از این بیماران گذاشته شوند.
 5ـ رژیم غذایی این بیماران با حداقل میکروب باشد و تا حد امکان از مصرف سبزیجات و میوه ها و ساالد به صورت خام پرهیز شود.
 11ـ پرسنل درمانی مسئول مراقبت از این بیماران  ،باید به بیمار و همراهان آنها عالیم عفونت مثل تب ،لرز ،سرفه های خلط آور،
تهوع ،تغییر رنگ ادرار ،لکه های سفید در دهان ،ترشح از واژن ،قرمزی ،تورم یا ترشح در ضایعات پوستی را آموزش دهند.

11ـ رعایت بهداشت دهان آموزش داده شود.
12ـ از ترمومتر در ناحیه مقعد یا شیاف جهت این بیماران استفاده نشود .انجام انما و معاینه رکتال در این بیماران ممنوع است.
 13ـ محل ورود کتترهای ادراری و کتترهای عروقی از نظر بروز عالیم عونت بررسی شوند و با توجه به پایین بودن سد دفاعی بدن در
اولین فرصت ممکن و با دستور پزشک معالج خارج گردد.
 14ـ از آوردن گل و گلدان در اتاق بیماران و از مصرف سیگار و دخانیات در بخش ممانعت شود.
-19خدمات روزانه سطوح اتاق را با احتیاط تمیز و ضد عفونی میکنند.
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فاطمه صالح-سوپروایزر کنترل عفونت

عبدالعظیم جوکار –مدیربیمارستان

مریم رقیب نژاد-کارشناس دفتر پرستاری

دکتر حشمت شاکری-متخصص عفونی

مریم عدنانی-مدیردفتر پرستاری
عباس قیومی زاده -سوپروایزر اتاق عمل
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دکتر قهرمان بمانا-ریاست

