عنوان روش اجرایی :
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم

پیشگیری و کنترل عفونت کتترهای عروقی

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه -بهبودکیفیت

کد فرآیندPR-PH-53 :
تاریخ ابالغ59/8/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 2

دامنه (محدوده) :کلیه واحدهای درمانی

هدف1 :ـ ارتقای ایمنی بیماران

ابزار و روش پایش:

 -2کاهش هزینه درمان

چك لیست اختصاصی کنترل عفونت –

 -3کاهش متوسط اقامت بیماران در بیمارستان

بازدید روزانه بخش ها

4ـ کاهش میزان بروز عفونت مرتبط با کتترهای عروقی
تعاریف:
کتترهای عروقی :شامل کتترهای عروقی محیطی و کتترهای عروق مرکزی که هم از طریق ورید و هم از طریق شریان تعبیه می شوند.
مسئولیت ها و اختیارات :سوپروایزر کنترل عفونت نسبت به آموزش پرسنل در زمینه احتیاطات استاندارد ،بهداشت دست ،رعایت روش های
آسپتیك ،استفاده از وسایل حفاظت فردی ،تزریقات ایمن وسایر مطا لب مرتبط اقدام مینماید.
روش اجرایی:
 1ـ سرپرستار بخش کلیه وسایل مورد نیاز برای اجرای این روش اجرایی در بخش را به صورت درخواست از انبار و داروخانـه در دسـترپ پرسـنل
قرای می دهد.
 2ـ سوپروایزر کنترل عفونت با همکاری واحد آموزش نسبت به آموزش مداوم پرسنل در زمینه احتیاطات استاندارد ،بهداشت دست ،رعایت روش
های آسپتیك ،استفاده از وسایل حفاظت فردی و  ...اقدام می کند.
3ـ پرسنل پرستاری باید کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام پروسیجر از قبیل گارو ،چسب ،پنبه خشك ،آنژیوکت سایز مناسب ،دستکش التکس،
اسپری کاتاسپت  ،Gرا در راک مخصوص نمونه گیری که حاوی سفتی باکس نیز می باشد و با ترالی که حامل سطل عفونی می باشد بر بالین بیمـار
حاضر شود.
4ـ پرسنل پرستاری قبل از جاگذاری کتتر عروق محیطی باید بهداشت دست و پوشیدن دستکش را رعایت کنند.
9ـ جهت آماده سازی و ضد عفونی پوست محل رگ گیری از اسپری کاتاسپت  Gاستفاده شود و موضع تزریق از مرکز به خارج به صورت دورانـی
تمیز شود( .حداقل به مدت  33ثانیه)
6ـ اسپری کاتاسپت  Gباید روی موضع اسپری شود تا خشك شود.
7ـ پرستار بعد از اتمام کار بر روی چسب آنژیو کت تاریخ و شیفت را درج نماید و سپس دست های خود را ضد عفونی نماید.
8ـ در گزارش پرستاری نیز محل گرفتن الین وریدی ،نوع آنژیوکت و فرد ارائه دهنده خدمت قید شود.
 5ـ پرسنل پرستاری باید نحوه مراقبت از آنژیوکت و حفظ تمیزی و بهداشت آن و همچنین عالئم عفونت محل آنژیوکت مثل درد و حساسیت محل
تزریق ،قرمزی ناحیه ،خروج ترشح و تورم ناحیه را به بیمار و همراه وی آموزش دهند.
13ـ آنژیوکت تعبیه شده را می توان به مدت  72ساعت نگه دا شت و بعد از این مدت نسبت به تعویض آن اقدام نمود و در صورت نشتی و قرمزی و
فلبیت و  ...زودتر تعویض گردد.
 11ـ در خصوص اتصاالت مربوط به بیمار از قبیل میکروست،ست سرم ،سه راهی آنژیوکت و  ...کلیه پرسنل باید دستورالعمل تاریخ تعویض اتصاالت
مربوط به کنترل عفونت را رعایت نماید.
کتتریزاسیون ورید و شریانهای مرکزی:
1ـ پزشك معالج اندیکاسیون کار گزاری کاتتر عروق مرکزی را تعیین ورضایت آگاهانه را تکمیل مینماید.
 2ـ قبل از انجام پروسیجر توسط پزشك جراح کلیه وسایل مورد نیاز جهت کتتریزاسیون مانند :دستکش استریل ،ست کت دان ،ماسـك ،عینـك
محافظ ،سرنگ استریل در اندازه های مختلف ،لیدوکائین ،بتادین ،گان استریل،گاز استریل و کتتر  CVPبا سایز تعیین شده توسط پزشك معالج ،بر
بالین بیمار توسط پرسنل پرستاری آماده گردد.

3ـ جهت ضد عفونی پوست ناحیه جاگذاری کتتر از محلول بتادین استفاده گردد.
4ـ در هنگام جاگذاری کتترهای مرکزی (وریدی و شریانی) باید حداکثر حفاظت را جهت ایجاد شرایط آسپتیك بکار ببرند ،یعنی اسکراب جراحی
انجام دهند و دستکش و گان استریل بپوشند و از ماسك استفاده نمایند.
9ـ تکنیك آسپتیك در حین کتترگذاری و تا پایان آن توسط پرستار و پزشك معالج باید رعایت شود.
6ـ کاتتر وریدی مرکزی نیاز به تعویض روتین ندارد مگر در صورت اندیکاسیون بالینی (عفونت ،انسداد و )...
7ـ پانسمان کاتتر ورید مرکزی اگر به صورت پوشش گازی استریل باشد هر  24ساعت یکبار باید تعویض گردد مگر در صورت آلودگی ،خـیس یـا
شل شدن باید در اسرع وقت تعویض گردد.
8ـ از تماپ دست آلوده با محل جاگذاری کتتر خودداری شود.
5ـ در محل کتتر ،پماد آنتی بیوتیکی استفاده نشود چون باعث عفونت قارچی و مقاومت آنتی بیوتیکی می شود.
 13ـ پرستار مراقب باید در صورت مشاهده عالیم حساسیت در محل کتتر ،قرمزی ،تب بدون عالمت و یا عالئم ترومبوز سریعاً بـه پزشـك معـالج
اطالع داده تا نسبت به خروج کتتر اقدام شود و دیگر از آن محل جایگزین نشود.
11ـ کتتر فمورال به مدت  2-3هفته و کتتر ساب کالوین  4-6هفته قابل نگهداری است.
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