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History of infection control 





Global Infection Problems 

According to WHO (2005), 

o On average, 8.7% of hospital patients suffer 

health care-associated infections (HAI). 

o In developed countries: 5-10%  

o In developing countries:  

• Risk of HAI: 2-20 times higher 

• HAI may affect more than 25% of patients 

o At any one time, over 1.4 million people 

worldwide suffer from infections acquired while 

in hospital. 
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The Healthcare System 
More than Just Hospitals 



Hospital Associated Infections (HAI) 

According to WHO: 

o HAI is also called “nosocomial”. 

o HAI is defined as:   

• an infection acquired in hospital by a patient 

who was admitted for a reason other than 

that infection.   

• an infection occurring in a patient in a 

hospital or other health-care facility in whom 

the infection was not present or incubating 

at the time of admission.  

 



Nosocomial infections (NCI) 

 "nosus"     = disease  

 "komeion" = to take care of 

 

 Infections that occur during hospitalization but 

are not present nor incubating upon hospital 

admission 



Nosocomial Infections 



Chain of Infection  

Figure 5.2  The Chain of Nosocomial Infection 



Impacts of Health Care-Associated 

Infections (HAI) 

HAI can:  

o Increase patients’ suffering. 

o Lead to permanent disability. 

o Lead to death. 

o Prolong hospital stay.  

o Increase need for a higher level of care. 

o Increase the costs to patients and hospitals. 



Preventing infections 

Requires health care providers who have:  

• Knowledge of common infections and their 

vectors 

• An attitude of cooperation and commitment  

• Skills necessary to provide safe care 



Main Routes for infections 

o Urinary tract infections (UTI) 

• Catheter-associated UTIs are the most frequent, 

accounting for about 35% of all HAI. 

o Surgical infections: about 20% of all HAI 

o Bloodstream infections associated with the use of 

an intravascular device: about 15% of all HAI 

o Pneumonia associated with ventilators: about15% 

of HAI 



Burke J Infection control-a problem for patient safety New Eng Journal 

of Medicine (February 13, 2003) 

Types of Infections 



Surgical Site Infection (SSI) 

Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278. 









عفونت کنترل اصول رعایت و پیشگیری اهمیت 
ها دست شستن نحوه و بهداشت رعایت 
آنها کاربرد و سازی رقیق  نحوه و بیمارستان استفاده مورد ضدعفونی محلولهای انواع با آشنایی 

 مختلف سطوح و وسایل کردن ضدعفونی برای
بیماران بدن ترشحات و برنده و تیز وسایل با شغلی مواجهات از پیشگیری اصول 
شغلی مواجهه موارد با برخورد چگونگی و ایمن تزریقات 
فردی حفاظت وسایل با آشنایی (PPE) آنها درآوردن و پوشیدن نحوه و 
احتیاطات و ایزوالسیون انواع با آشنایی   
تجهیزات و وسایل سطوح، خصوص در استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن، تمیز فرایند با آشنایی 
پسماندهای بهداشتی دفع و برنده و تیز وسایل  و عفونی غیر و عفونی های پسماند تفکیک 

 بیمارستانی
موارد فوری دهی گزارش و سندرومیک و روتین مراقبت نظام در پرستار جایگاه و نقش با آشنایی 

 بیوتروریسم موارد یا گیری همه به مشکوک
ها بیوتیک آنتی به ها میکروارگانیسم مقاومت از جلوگیری 
و اصولی رعایت و بخشی اعتبار های سنجه با منطبق اجرایی های روش و ها مشی خط با آشنایی 

 بالین در آنها عملی

 



 
باید استاندارد احتیاطات بر عالوه بیماری انتقال راه اساس بر عفونی بیماران کلیه برای 

 .گیرد صورت نیز بیماری آن به مربوط احتیاط مناسب نوع
 
محلول با و نظافت منظم بطور مختلف بخشهای در موجود وسایل و سطوح کلیه  

  .گیرد قرار گندزدایی مورد  مناسب کنندهضدعفونی
 
گردند ضدعفونی مناسب روش به باید  بیماران برای استفاده مورد وسایل کلیه. 

 
مراقبت آن با مرتبط اختصاصی آسپتیک اصول  بیماران، به بالینی خدمات ارائه هنگام در  

   .گردد رعایت مربوطه دستورالعمل در مندرج اجرایی روش شرح با مطابق باید درمانی
 
زمینه در آموزشی نیازسنجی با منطبق هدف هایگروه برای سالیانه مستمر آموزش برنامه  

 .گردد اجرا آن با مقابله روشهای و عفونت بروز از پیشگیری و شناسایی
 
بیمارستان در و تدوین عفونت کنترل خصوص در اجرایی روشهای و ها مشی خط  

 .گردد عملیاتی
  

 







 عناوین خط مشی ها

بیمارستانی های عفونت مقابل در بیماران از مراقبت 
بیمارستانی های عفونت مقابل در پرسنل از مراقبت 
پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت مصوب پروتکل طبق ها دست بهداشت رعایت 
بیمارستانی عفونت شیوع و بروز کنترل ، پیشگیری 
ای پارچه اقالم مراقبت و نگهداری 
(....و بدن مایعات و خون عفونی،) پسماندها دفع بر نظارت 
تیز اجسام دفع شامل بیمارستان، کارکنان میان در خون راه از منتقله های عفونت از پیشگیری  

 وبرنده

هستند ایمنی نقص دچار که بیمارانی مدیریت 
جراحی محل عفونت از پیشگیری 



 

 

 
 

استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی 

خط مشی ایزوالسیون، شامل اداره و گزارش بیمارانی با بیماری های واگیر احتمالی 
  پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون، حمایت تنفسی با ونتیالتور یا

 .تراکئوستومی، ایجاد شده باشد
مانند کاتتریزاسیون ورید مرکزی و کاتتر  )اقدامات درمانی و اسکوپی های مربوط به بیمار

 (های ادراری 
نظافت و پاکسازی بیمارستان 
نظارت بر به کارگیری ضدعفونی کننده ها و گندزداها 

 عناوین خط مشی ها



 

 عناوین خط مشی ها

پس ها،ارائه داده تحلیل و تجزیه ،آوری جمع) بیمارستانی های عفونت مراقبت نظام رعایت 
 بندی زمان عملیاتی های وطرح ها برنامه قالب در آنها  اجرای و مداخالت طراحی خوراند،

 (شده
 
عفونت کنترل کمیته مصوبات و مراقبت نظام قالب در آن انجام دوره و کشت تهیه  

 (غیره و ویژه واحدمراقبت نوزادان، های اتاق عمل،  های اتاق چون مناطقی) بیمارستان

 







Standard  
Precautions 

Transmission-Based  

Precautions 

•  Universal Precautions 

•  Body substance  

   isolation 

•  Airborne precautions 

•  Droplet precautions 

•  Contact precautions 







دستکش 
 
 گان 

 
 ماسک 

 
 عینک محافظ 

 
 



 







Powered Air-Purifying Respirator (PAPR) 
• HEPA filter face masks (N95, N100) 
• Respirators must be in compliance with  
 OSHA respiratory standard  
 (29 CFR 1910.134) 
• Respirators must be fit tested 

 



N95 N100 FFP2 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atemluftfilter_Einwegmaske.jpg


 



 



 





Negative Pressure Isolation Room 



 اصول ساخت تهویه اطاق ایزوله تنفسی با فشار منفی

اطاق تعویض لباس 
Changing room 

 Patient’s roomاطاق بیمار 
Private WC & 
Bathroom 

Ventilator & compressor unit just for 
Isolation room  

Hospital 
corridor 
راهروی 

 بیمارستان

Outside 
محیط 

 خارج



 جهت شکستن ویال های دارویی ترجیحاً از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ
اره نداشته باشد و در صورت نیاز به استفاده از تیغ اره و جهت رعایت اصول ایمنی 

 .گرفته شوند Padدر داخل یک محافظ مثل 
 
 پس از تزریق از گذاردن درپوش سر سوزن اکیداً خودداری نمایید مگر در شرایط

  ABGخاص از جمله اخذ نمونه خون جهت 
 
از شکستن و یا خم کردن سر سوزن قبل از دفع خودداری نمایید. 

 
 اجتناب ... ( بیستوری ، سر سوزن و ) از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده

 .نمایید



شود می استفاده جدید مصرف یکبار استریل سرنگ یک از تزریق هر برای. 
 

اجتناب باید آن از استفاده از استریل، غیر سطح با سوزن سر تماس صورت در : نکته 
  دفع safety box طریق از و ایمن بصورت بالفاصله باید سوزن سر همچنین .نمود
 .گردد

 
گردد استفاده دوزی تک های ویال از باید المقدور حتی.   

 
دارو بارکشیدن هر برای باید دوزی، چند ویال از استفاده به الزام درصورت 

 پنبه از استفاده با نیز ویال سر همچنین .شود استفاده استریل و جدید ازسرسوزن
 .گردد عفونی ضد الکل، و استریل

 
3/4 شدن پر از پس  safety box زباله برچسب با کیسه در ساعت 72 از پس یا  

  زباله سیستم به زباله امحاء دستگاه توسط شدن خطر بی از پس و بندی بسته عفونی
                .شود می تحویل شهری

  
 















در زمانی : موارد استفاده ازمایع صابون و محلولهای الکلی شامل موارد زیر می باشد
         دستها شسته ...( خون و ترشحات )که آلودگی قابل رویت در دستها وجود دارد 

 می شود 
 
 دستها با ...( خون و ترشحات )زمانی که آلودگی قابل رویت در دستها وجود ندارد

 .می شود تمیزمحلول الکلی 
 
 بهداشت دستها رعایت شود موقعیتباید درپنج. 

 
دستکش ها  جمنتفی نمی کند وپس از خرو پوشیدن دستکش لزوم شستن دست را

 .    شوند تمیزمحلول الکلی  با دستها حتما شسته یا





 







 



AORN and CDC Recommendations 

• AORN recommends for facilities to standardize scrub times 
and has presented studies to show that scrub times of three 
to four minutes are as effective as five-minutes scrubs.[1]   

• The CDC has stated that former traditional 10 minute scrubs 
are not necessary and frequently leads to skin damage, and 
sites studies that scrubbing for 2 or 3 minutes reduced 
bacterial counts to acceptable levels.[2] 

 

[1] AORN, Perioperative Standards and Recommended Practices, 2008 Edition,  
Denver: AORN Publications, 401. 

[2] Center for Disease Control Hand Hygiene Guidelines, 
http://www.ced.gov/handhygiene/  (Retrieved on 10/16/08). 

http://www.ced.gov/handhygiene/


AORN- Surgical Scrub Brush 

• AORN outlines that the use of a brush for surgical hand 
scrubs is not necessary and scrubbing with a brush is 
associated with an increase in skin cell shedding.[1]   
 

• AORN published an article that states that brushless 
scrubbing is believed to be less caustic and abrasive to the 
skin than traditional scrubbing and can aid in maintaining skin 
integrity, even after repeated use in the preoperative 
setting.”[2] 

   
[1] AORN, Perioperative Standards, 402. 
[2] Berman, Mara One Hospital’s Clinical Evaluation of Brushless Scrubbing.  AORN Journal, 

(Volume 79, No. 2), 2004 retrieved at www.nursingconsult.com on 11/4/08. 

http://www.nursingconsult.com/


CDC- Surgical Scrub Brush 
• The CDC states that use of a brush results in 

increased shedding of bacteria from the hands.[1]   

 

• Neither a brush nor a sponge is necessary to reduce 
bacterial counts on the hands of surgical personnel 
to acceptable levels, especially when alcohol-based 
products are used.[2] 

 
[1] CDC, Hand Hygiene Guidelines http://www.ced.gov/handhygiene/ 

[2] Ibid. 

http://www.ced.gov/handhygiene/










 زخم با آب و صابون شستشوي. 1

 (موضع تماس)در محل اوليه زخم  خونروي جلوگيريبه  كمك. 2

 چشم موضعیاز مالش  خودداري. 3

 آلودگیآب در صورت  زیاد مقادیربا  مخاطی غشاچشم ها و   شستشوي. 4

 سانحه فوريگزارش ( ب

كنترل عفونت و یا  سوپروایزرو اطالع به  بهداشتیپرونده  تشكيلمورد گزارش شده و  رسمیثبت ( ج

 كشيك در شيفت عصر و شب  

 مورد پيگيريتشكيل پرونده و ( د

 كاركناناز تماس در  ناشی زایی بيماريخطر  ميزان بررسی( ه

استيك شده به منظور  نيدلخون فرد  ليتر ميلی 5 – 10منبع آلوده شناخته شده باشد  صورتيكهدر ( و

 .می گردد ذخيره آتی پيگيري

 ایدزو  هپاتيت بررسیخون بيمار جهت  ليتر ميلی 5 – 10منبع آلوده شناخته شده نباشد  صورتيكهدر ( ز 

 .  گيرد میقرار  آزمایشمورد 





12 Steps to Prevent 
Antimicrobial Resistance: 
Hospitalized Adults 

12 Steps to Prevent Antimicrobial Resistance: Hospitalized Adults 

Clinicians hold the solution… 
Take steps NOW to prevent antimicrobial resistance! 

         12  Break the chain 
     11  Isolate the pathogen 
              10   Stop treatment when cured 
           9   Know when to say “no” to vanco 
       8   Treat infection, not colonization 
   7   Treat infection, not contamination 
             6   Use local data 
         5   Practice antimicrobial control 
     4   Access the experts 
 3  Target the pathogen 
           2  Get the catheters out 
       1   Vaccinate 
 
              

Prevent Transmission 
 
 
Use Antimicrobials Wisely 
 
 
 
Diagnose & Treat Effectively 
 
Prevent Infections 



 
Nursing Care Updates 

 



 



 




