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هدف1 :ك ارتقای ايمني کارکنان و بیماران و مراجعین

زش
زراو و ش پز
ابز

درماني

2ك کاهش هزينه های درماني

لیسككت اختصاصككي کنتككرل

3ك کاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان

عفونت

4ك کاهش میزان بروز عفونت های بیمارستاني

 :چك

9ك ارتقاء و بهبود روند گزارش دهي عفونت های بیمارستاني و بیمار يابي در بخش ها

تعاريف:
ك عفونت بیمارستاني  :عفونتي است که  88تا  22ساعت بعد از بستری بیمار در بیمارستان اتفاق مي افتد به شرطي که بیمار در بدو ورود
عاليم آن بیماری را نداشته و در دوره کمون بیماری خاصي هم نباشد.
ك  NNISمخفف ( )National Nosocomial Infection surveillance Systemيا نظام کشوری مراقبت عفونت بیمارستاني مي باشد.
ك چهار نوع عفونت بر اساس  NNISتعريف شده است:
عفونت ادراری UTI
عفونت محل زخم جراحي SSI
عفونت ريه PNEU
عفونت خون BSI
مسئولیت ها و اختیارات :مديردفتر پرستاری-مسئول بخش-
روش اجرايي:
1ك سوپروايزر کنترل عفونت آموزش سالیانه در مورد عفونت بیمارستاني برگزار مي نمايد .
2ك سوپروايزر کنترل عفونت با بازديد روزانه از بخش های بستری و يا اخذ گزارش تلفني از مسئولین بخش ها از وضعیت بالیني بیماران
اطالع کسب مي نمايد .
3ك در صورت انجام اعمال جراحي طبق نامه ارسالي به بخش ها در صورت وجود ترشحات حتماً از زخم بیمار کشت فرستاده شود .
4ك آگاه نمودن و آموزش پرسنل در مورد پر کردن فرم گزارش روزانه موارد مشکوک به عفونت بیمارستاني.
5ك پرسنل بخش ها در مورد عاليم عفونت بیمارستاني مانند :تب ،تغییر زخم جراحي به نفع عفونت ،شروع آنتي بیوتی
آنتي بیوتی  ،نظريه پزش

جديد ،تغییر

معالج مبني بر عفونت های بیمارستاني به سوپروايزر کنترل عفونت اطالع رساني مي کنند .

6ك سوپروايزر کنترل عفونت آمار هر ماه موارد عفونت بیمارستاني را در کمیته کنترل عفونت مطرح نمايد .
7ك سوپرواير کنترل عفونت بايد مشکالت مرتبط با کنترل عفونت در بیمارستان را در جلسات کمیته مطرح نمايد .
8ك سوپروايزر کنترل عفونت فرم های بیماريابي را بررسي کرده و کد گذاری  NNISمي کند .
9ك سوپروايزر کنترل عفونت فرم های کد گذاری شده را به صورت ماهانه در نرم افزار  INISبار گذاری مي کند و فرم شماره  2نرم افزار
INISرا تکمیل و بارگذاری مي کند .
10سوپروايزر کنترل عفونت پرينت گزارش نرم افزار مراقبت از عفونتهای بیمارستاني را بايگاني میکند.11ك سوپروايزر کنترل عفونت آمار عفونت های تفکیکي بخش ها و نوع عفونت ها را به صورت نمودار به بخش ها ارسال مي کند .
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