
 
 

 جهرم خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

 

 عنوان روش اجرایی : 

و کنترل عفونت اقدامات درمانی و  پیشگیری

 اسکوپی ها 
 

 PR-PH-55کد فرآیند: 

 11/8/59: ابالغتاریخ 

 یکسال بعد: بازنگری تاریخ

 2از  1 تعداد صفحه:

 :  دامنه )محدوده(

 اتاق عمل 

 

 :هدف

 ـ ارتقای ایمنی بیمار 1

 ـ پیشگیری از انتقال عفونت از طریق اسکوپی ها  2

 : ابزار و روش پایش

 چك لیست اختصاصی اتاق عمل

 ندارد: تعاریف

 مسئولیت تعیین انجام اسکوپی براساس اندیکاسیون برعهده پزشك معالج است.: مسئولیت ها و اختیارات

 مسئولیت پیشگیری وکنترل عفونت اسکوپی برعهده کارکنان بالینی مرتبط است.

 : روش اجرایی

ـ اگر چه استفاده از اسکوپی ها از روش های تشخیصی بسیار مفید و موثر به شمار می روند که عوارض قابل توجهی ندارند اما در صـورت  

 ضد عفونی نامناسب، عفونت را که یکی از عوارض مهم آن می توان به حساب آورد را می توانند ایجاد کنند. 

 وش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت اسکوپی ها را به صورت ذیل تدوین نموده است.لذا با توجه به این اصل مهم، این مرکز ر

ـ کلیه پرسنل شاغل که از اسکوپی ها استفاده می کنند مانند پرسنل اتاق عمل باید آموزش های الزم در زمینه ضد عفونی و نگهداری و   1

 ه باشند. اصول پیشگیری و کنترل عفونت مربوط به این تجهیزات را فرا گرفت

 ایمن شوند و تیتر آنتی بادی انجام داده باشند.  Bـ پرسنل شاغل در این قسمت باید در برابر هپاتیت  2

 ـ وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش، روپوش، عینك محافظ، ماسك در دسترس بوده و به درستی مورد استفاده قرار گیرد.  3

فاده از این وسایل برای جلوگیری از خشك شدن مواد میکروبی بر روی سطح دستگاه انجـام  ـ مراحل پاکسازی اولیه بالفاصله بعد از است  4

 شود. در عمل پاکسازی اولیه باید آلودگی قابل رؤیت با محلول و دترجنت مناسب به طور کامل پاک گردند. 

 گیرد.  ـ پس از انجام مرحله پاکسازی هوا زده می شود و باید ضد عفونی سطح باال روی آن صورت 9

ـ قبل از انجام ضد عفونی سطح باال به روش دستی، تمامی اجزا از قبیل دریچه ها، کانال ها، کانکتورها و تمام قطعات جدا شدنی با دقـت    6

 تمیز شوند و قسمت های جدا شده در محلول دترجنتی که با جنس آنها سازگار است غوطه ور گردد. 

 می باشد باید استفاده شود. FDAرای تأییدیه ـ از ماده ضد عفونی سطح باال که دا 7

 ـ فقط از محلول های ضد عفونی کننده سازگار با دستگاه استفاده شود.  8

پس از ضد عفونی سطح باال، وسایل با آب شسته و در جایی که تهویه کافی دارد قرار می گیرد تا عمل خشك شدن بهتر انجـام شـود و     5

 وپ ها به صورت هفتگی ضد عفونی گردد. نگهداری اسک قفسه هایکمدها و 

 ـ بین انجام اسکوپی های بیماران زمان مناسب جهت ضد عفونی اسکوپ ها رعایت شود.  11

ـ سایر وسایل اتاق هایی که در آنجا از اسکوپی ها استفاده می شود طبق طبقه بندی بحرانی ، نیمه بحرانی و غیر بحرانـی تمیـز و ضـد      11

 عفونی شوند. 



ارت حسـاس هسـتند و قابـل    ریل نمایند و وسایلی که نسبت بـه حـر  کارکنان اتاق عمل باید الپراسکوپها را مطابق دستورالعمل استـ   12

 اتوکالو نیستند در سطح باال ضد عفونی نمایند.  

 ـ استفاده مجدد از وسایل یکبار مصرف در اسکوپی ها ممنوع می باشد.  13

 از استفاده داخل سفتی باکس انداخته شوند. ـ سوزنها و وسایل نوک تیز بعد  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 : منابع/ مراجع

 6831راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی / تألیف و تدوین حسین معصومی اصل و سایر همکاران 

 کتابچه شستشو وگندزدایی وسایل وتجهیزات: مستندات مرتبط

 

 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:
 سوپروایزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

 کارشناس دفتر پرستاری-مریم رقیب نژاد

 مدیردفتر پرستاری-مریم عدنانی

 سوپروایزر اتاق عمل -عباس قیومی زاده

 مدیربهبودکیفیت-سهیال سامانی جهرمی

 سوپروایزر آموزشی-میترا صادقی

 نام و سمت تأیید کننده: 

 

 مدیربیمارستان–عبدالعظیم جوکار 

 متخصص عفونی-دکتر حشمت شاکری

 نام و سمت تصویب کننده: 

 

 ریاست-دکتر قهرمان بمانا

 


