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اختصبرات   
AMR Antimicrobial 

resistance 

 

 1  هقاٍهت ضذ هينرٍبي 

HAI Health care-associated 

infection 

 

عفًَت ّاي /  عفًَت ّاي ًاضي از خذهات سالهت 

 بيوارستاًي 

2 

HCF Health care facility 

 
بيوارستاى/  هرمس بْذاضتي درهاًي  3 

HCW Health care worker 

 
 4  مارمٌاى خذهات سالهت

HR Human resources 

 
 5  هٌابع اًساًي

IPC Infection prevention and 

control 

 

 6  برًاهِ پيطگيري ٍ مٌترل عفًَت 

IPCAT Infection Prevention 

and Control  Core 

Components Assessment 

Tools  

 

ابسارّاي ارزيابي اجساء اصلي برًاهِ پيطگيري ٍ مٌترل 

 عفًَت 

7 

MDR Multi-drug-resistant 

 
 8  هقاٍهت چٌذ دارٍيي

MRSA Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

 

 9  استافيلَ مَك عاليي هقاٍم بِ هتي سيليي

PDR Pan-drug-resistant 

 
 10  هقاٍهت دارٍيي ٍسيع الغيف

PPE Personal protective 

equipment 

 

 11  ٍسايل حفاظت فردي

XDR Extensively drug-

resistant 
 12  هقاٍهت دارٍيي گستردُ

VAP Ventilator-associated 

pneumonia 

 

 13 پٌَهًَي ًاضي از ًٍتيالتَر

VRE Vancomycin-resistant 

enterococci 

 
 

 14  اًترٍمَمي هقاٍم بِ ٍاًنَهايسيي 
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 : مقدمٍ

IPCAT وِ "ثشًبهِ ّبي پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت " هجتٌي ثش هؼتٌذات ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت تحت فٌَاى 

ايي .  اػتIPC جضء  اكلي ثشًبهِ ّبي 8ايي هجوَفِ ؿبهل . تَػظ ايي ػبصهبى تذٍيي ٍ اسائِ  ؿذُ اػت 

ادگي هَثش »ثشًبهِ ثشاي تمَيت ؽشفيت ػبصهبى ّب ثشاي پيـگيشي اص ففًَت ّبي ًبؿي اص خذهبت ػالهت ٍ 

 . پبػخذّي ثِ هَلقيت ّبي اضغشاسي هَاجِْ ثب ثيوبسي ّبي ٍاگيش الضاهي اػت

ّذف اصاجشاي  ثشًبهِ ّبي پيـگيشي ٍ . اجضاء ايي ثشًبهِ ثشاي ثىبسگيشي دس ػغَح هلي ٍ هحلي تجييي ؿذُ اػت

وٌتشل ففًَت دس ػغح هحلي اسائِ هشالجت ّب ثِ سٍؿي ايوي ٍ وبس آ ثشاي ثيوبساى ٍ خفؼ ايوٌي  وبسوٌبى ٍ 

 . هحيظ اػت

دسن ايي .  اػتIPCّذف اص اثضاسّبي اسصؿيبثي ووه دس ساػتبي ثشًبهِ سيضي، ػبصهبى دّي ٍ اجشاي ثشًبهِ 

اص ايي اثضاس اسصيبثي .هَضَؿ حبئض اّويت اػت وِ ايي اثضاس ثِ هٌؾَس هويضي ثبليٌي ثشًبهِ تَليذ ًـذُ اػت

ثبيؼتي ثِ هٌؾَس آگبّي اص ًىبت لبثل استمبء، ثشًبهِ سيضي  اّذاف ٍ ًمـِ ساُ ثشاي اجشا ، تمَيت، وٌتشل ٍ پبيؾ 

 . ًحَُ اجشاي ثشًبهِ ّبي پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت اػتفبدُ ًوَد

 سا ثِ سٍؿي ػيؼتوي فشاّن هي آٍسد، ٍ  IPC، اسصؿيبثي ويفي اجضاء هختلف ثشًبهِ ّبي  IPCAT دػتَسالقول 

اهتيبصات هي تَاًذ جْت اًذاصُ گيشي ٍ پبيؾ . اهىبى پي گيشي تغييشات آى ّب سا دس عي صهبى ايجبد هي ًوبيذ

 دسكذ ثِ ػبدگي هَيذ ايي هؼئلِ اػت 100اهتيبص صيش . پيـشفت دس اجشاي ثشًبهِ ّب دس توبهي ػغَح ثىبس سٍد

 .  دسكذ اجشا ًـذُ اًذ100وِ توبهي اجضاء ثشتٌبهِ ثِ عَس 

 دسكذ 100، ايي اهتيبصات ثذيي هقٌبػت وْوَاسد يب ثِ كَست (0)احشاص هي ؿَد يب  (1)دس اهتيبصدّي يب ًوشُ 

دس كَستي وِ فٌبكش ثِ كَست ًؼجي اجشايي ؿذُ ثبؿٌذ .  دسكذ ًشػيذُ اػت100اجشاؿذُ اًذ يب ثِ حذ 

 . هيضاى اجشا سا هي تَاى دس ػتَى هالحؾبت دسج ًوَد

ّذف . ّن جْت خَداسصيبثي ٍ اسصيبثي خبسجي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشدIPCATثخبعش ثؼپبسيذ وِ اثضاس  

 دسكذ هَاسد ٍ 100اكلي اص خَد اسصيبثي  اػتفبدُ اص ًتبيج جْت ثشًبهِ سيضي ػيؼتوي ثشاي دػتيبثي ثِ 

 . اجشاي آى ّب ثبؽ
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 IPC پيطگيري ي كىترل عفًوت   سبزمبودَي بروبمٍ 1
 

/  اجساء ارزيببي رديف

 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

رّبري ٍاجذ ضرايظ برًاهِ پيطگيري ٍ مٌترل  1.1

 .تعييي ضذُ است (IPC)عفًَت

 

 
هؼتٌذات تَػظ هؼئَليي هحلي 

 .اهضبء ؿذُ اػت
 

دس ثيوبسػتبى  (IPC )ففًَت  تين ثشًبهِ پيـگيشي ٍ وٌتشل 1.1.1

 . فقبل اػت
 

هؼتٌذات تَػظ هؼئَليي ريشثظ  

 .ثيوبسػتبى اهضبء ؿذُ اػت
 

 .اختيبسات تَػظ هذيشيت يب هقبدل آى افغب ء ؿذُ اػت 1.1.2
 

هؼتٌذات تَػظ هؼئَليي ريشثظ  

 .ثيوبسػتبى اهضبء ؿذُ اػت
 

وويتِ وٌتشل  پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت "دس ثيوبسػتبى  1.1.3

 .  يب هقبدل آى فقبليت داسد"ثيوبسػتبًي
 

هؼتٌذات تَػظ هؼئَليي ريشثظ  

 .ثيوبسػتبى اهضبء ؿذُ اػت
 

هؼئَليت ّب، اّذاف ٍ فقبليت ّبي ثشًبهِ پيـگيشي ٍ  1.1.4

 ففًَت ثيوبسػتبًي ثِ كَست ؿفبف تقشيف (IPC)وٌتشل 

 .ؿذُ اػت

 
هؼتٌذات تَػظ هؼئَليي ريشثظ  

 .ثيوبسػتبى اهضبء ؿذُ اػت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Infection Prevention Control (IPC) 
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/  اجساء ارزيببي رديف

 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 :تعريف ضذُ ٍ ضاهلIPC) )داهٌِ ٍ هحذٍدُ برًاهِ پيطگيري ٍ مٌترل عفًَت  1.2

 

 HAI) )آًذهي  ففًَت ّبي ًبؿي اص خذهبت ػالهت  1.2.1

 يب ًبؿي اص ًبؿي اص اثضاس، ٍػبيل ٍ هلضٍهبت 

دس خذهبت ػالهت تقشيف ؿذُ پشٍػيجشّبي اختلبكي

 . اػت

 
سٍؽ ّبي /خظ هـي ّب/ ساٌّوبّب

اجشايي ٍ دادُ ّبي هشالجت  هشتجظ 

 IPC ثِ  

 

وِ  HAI )  )اپيذهي ففًَت ّبي ًبؿي اص خذهبت ػالهت  1.2.2

 )هٌـبء دس  جوقيت ؿبغل دس هشوض ثْذاؿتي دسهبًي 

(HCF داسد، ؿٌبػبيي هي ؿَد  . 

 
سٍؽ ّبي /خظ هـي ّب/ ساٌّوبّب

اجشايي ٍ گضاسؽ عغيبى ّبي هشتجظ 

 IPC ثِ  

 

اص  وِ  ًبؿيHAI )  )ففًَت ّبي ًبؿي اص خذهبت ػالهت  1.2.3

فَاسم اًتمبل ففًَت ّبي هٌتملِ  اص جبهقِ ثِ ثيوبساى 

 . اػت، ؿٌبػبيي هي ؿَد

 
سٍؽ ّبي /خظ هـي ّب/ ساٌّوبّب

اجشايي ٍ گضاسؽ عغيبى ّبي هشتجظ 

 IPC ثِ  

 

  ثِ HAI) )اپيذهي ففًَت ّبي ًبؿي اص خذهبت ػالهت  1.2.4

هٌؾَس پبػخذّي ػشيـ ٍ هَثش تقييي ٍ ػشيقبً هذيشيت  

 . هي ؿًَذ

 
سٍؽ ّبي /خظ هـي ّب/ ساٌّوبّب

اجشايي ٍ گضاسؽ عغيبى ّبي هشتجظ 

 IPC ثِ  

 

اًتـبس  ػَيِ ّبي /اص ثشٍص همبٍهت ضذ هيىشٍثي ٍ يب 1.2.5

 .هيىشٍاسگبًيؼن ّب پيـگيشي هي ؿَد
 

سٍؽ ّبي /خظ هـي ّب/ ساٌّوبّب

/ اجشايي ٍ دادُ ّبي هشالجت

 IPC آصهبيـگبّي هشتجظ ثِ  

 

ثِ حذالل سػبًيذى اثشات هحيغي ففًَت ّبي ًبؿي اص  1.2.6

 .ٍ هَاصيي وٌتشلي آى ( HAI )خذهبت ػالهت 
 

سٍؽ ّبي /خظ هـي ّب/ ساٌّوبّب

 اجشاييوشتجظ 
 

  

 

 

 

                                                           
2
 Health Care Infection(HAI) 

3
HAI, associated or not with the use of devices 

4
HAI, associated or not with the procedures 

5
 HCF, Health Care Facility 
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/  اجساء ارزيببي رديف

 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

      

1.3                 

 . ٍجَد داردIPCبَدجِ هطخصي براي تضويي فعاليت ّاي هعيي 

ثَدجِ هـخلي ثشاي تضويي فقبليت ّبي تين پيـگيشي ٍ  1.3.1

 . ٍجَد داسد(IPC)وٌتشل ففًَت ثيوبسػتبًي 
 

  HCF سٌذ رسوي

ثَدجِ هقيي ٍ هـخلي ثشاي تضويي فقبليت ّبي هشتجظ  1.3.2

 . دس ثيوبسػتبى هَجَد اػت ( (IPCثِ اجشاي ثشًبهِ 
 

  HCFسٌذ رسوي 

 

 

 

/  اجساء ارزيببي رديف

 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 : فراّن ضذُ است مِ ضاهلIPCحوايت هذيريتي ٍ تنٌَلَشي اعالعات در هَرد تين   1.4

 

هٌـي ثب صهبى هقيي ٍ اختلبكي ثِ پيـگيشي ٍ وٌتشل  1.4.1

 . اختلبف يبفتِ اػت(IPC)ففًَت ثيوبسػتبًي  
 

  هلبحجِ

تجْيضات تىٌَلَطي اعالفبت هَسد لضٍم ثِ پيـگيشي ٍ  1.4.2

 . اختلبف يبفتِ اػت(IPC)وٌتشل ففًَت ثيوبسػتبًي  
 

  هلبحجِ

 . دػتشػي ثِ ايٌتشًت ٍجَد داسد 1.4.3

 
 

  هلبحجِ

 . حوبيت حشفِ اي ثِ لحبػ تىٌَلَطي اعالفبت هَجَد اػت 1.4.4
 

  هلبحجِ

 

 

 

 

 



7 
 

 راَىمبَبي فىي 2
  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 تعذيل راٌّواّاي باليٌي بِ هٌظَر اجرا ًوَدى در سغح بيوارستاى ّا  2.1

ساٌّوبّبي پيؾ گيشي  ( HCF)دس هشوض ثْذاؿتي دسهبًي  2.1.1

ٍ وٌتشل ففًَت ّبي ًبؿي اص خذهبت ػالهت هَجَد 

 . اػت

 

 
  ساٌّوبّب

دس كَست  )ساٌّوبّب ثب دػتَسالقول ّبي وـَسي  2.1.2

 .ػبصگبس ّؼتٌذ (ٍجَد
 

ٍجَد سيفشًغ ّبي  ؿفبف يب 

 ساٌّوبّبي هلي هَجَد ثشاي همبيؼِ
 

ساٌّوبّب هٌغجك ثب ًيبصّب ٍ هٌبثـ دس ػغح ثيوبسػتبى ّب  2.1.3

 .تغييش ٍ تقذيل ؿذُ اًذ
 

  ساٌّوبّب

 .ساٌّوبّبي هَسد اػتفبدُ هجتٌي ثش ؿَاّذ هي ثبؿٌذ 2.1.4
 

  ساٌّوبّب

 .  ػبل اخيش ثبصًگشي ٍ ثِ سٍص ؿذُ اًذ5ساٌّوبّب دس عي  2.1.5
 

  ساٌّوبّب
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 :تذٍيي ٍ اًتطار راٌّواي  ّاي  احتياعات استاًذارد ضاهل 2.2

 ثْذاؿت دػت 2.2.1
 

  اساٌّوبّب

اػتفبدُ اص ٍػبيل حفبؽت فشدي ثِ هٌؾَس اجتٌبة اص  2.2.2

هبيقبت ثذى /  ثب خَىهحافظت ًطذُتوبع هؼتمين 

 .ثيوبساى

 
  ساٌّوبّب

تويضي، ضذ ففًَي ٍ اػتشيليضاػيَى ٍػبيل ٍ تجْيضات  2.2.3

 ثب لبثليت اػتفبدُ هجذد خذهبت ػالهت  
 

  ساٌّوبّب

پيؾ گيشي ٍ هذيشيت جشاحبت ًبؿي اص اثضاس ٍ ٍػبيل  2.2.4

 تيض ٍ ثشًذُ
 

  ساٌّوبّب

 هذيشيت دفـ پؼوبًذّبي خذهبت ػالهت 2.2.5
 

  ساٌّوبّب

 الًذسي  ٍ تويضي ٍ ثْذاؿت هحيظ 2.2.6
 

  ساٌّوبّب

 تضسيمبت ايوي 2.2.7
 

  ساٌّوبّب

  تٌفؼي/ آداة ػشفِ 2.2.8
  ساٌّوبّب

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 : تذٍيي ٍ اًتطار راٌّواّاي هرتبظ بِ ًحَُ بنارگيري احتياعات ايسٍالسيَى، ضاهل 2.3

 احتيبعبت توبػي 2.3.1
 

  ساٌّوبّب

 احتيبعبت لغشُ اي 2.3.2
 

  ساٌّوبّب

 تٌفؼي/ احتيبعبت َّاثشد 2.3.3
 

  ساٌّوبّب

 

 

 

                                                           
6
Respiratory hygiene 
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 :راٌّواّاي هرتبظ بِ پيص گيري عفًَت ّاي  ًاضي از ابسار، ٍسايل  ٍ هلسٍهات ٍ هَاضع  اختصاصي ، ضاهل 2.4

 ففًَت ّبي هَضـ جشاحي 2.4.1
 

  ساٌّوبّب

 ففًَت ّبي  جشيبى خَى 2.4.2
 

  ساٌّوبّب

 ففًَت ّبي ػيؼتن ادساسي 2.4.3
 

  ساٌّوبّب

 ففًَت ّبي ػيؼتن تحتبًي سيَي 2.4.4
 

  ساٌّوبّب

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 راٌّواّاي هصرف هٌغقي آًتي بيَتيل ّا  2.5

 ثشًبهِ آًتي هيىشٍثيبل/هذيشيت ٍ ًؾبست ساٌّوب 2.5.1
 

  ساٌّوبّب

دػتَسالقول هشتجظ ثِ پشٍفيالوؼي ضذ  هيىشٍثي دس  2.5.2

 .افوبل جشاحي 
 

  ساٌّوبّب

دػتَسالقول هلشف آًتي ثيَتيه ّب ثشاي ػٌذسٍم ّبي  2.5.3

 ففًَي اكلي
 

  ساٌّوبّب

خظ هـي دس استجبط ثب هحذٍديت ّبي  هلشف  آًتي  2.5.4

 .هيىشٍثي
 

  ساٌّوبّب

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
prudent use of antibiotics 
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 مىببع اوسبوي 3

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 براي تواهي مار مٌاى خذهات سالهت (IPC)  پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت ثيوبسػتبًيارائِ هٌظن ٍ دٍرُ اي آهَزش 3.1

اسائِ آهَصؽ تَجيْي ٍ همذهبتي پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت  3.1.1

 ثشاي توبهي وبسوٌبى خذهبت ػالهت (IPC )ثيوبسػتبًي 

 (...لشاسدادي، سػوي، )جذيذاالػتخذام

  ِوَسيىَلَم، هَاد آهَصؿي، ثشًبه

 آهَصؿي ٍ گضاسؿبت آهَصؿي

 

اسائِ هٌؾن ٍ دٍسُ اي آهَصؽ پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت  3.1.2

 ثشاي توبهي وبس وٌبى خذهبت ػالهت (IPC )ثيوبسػتبًي 
  ِوَسيىَلَم، هَاد آهَصؿي، ثشًبه

آهَصؿي ، گضاسؿبت آهَصؿي ٍ 

 گَاّيٌبهِ ّب 

 

  پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت ثيوبسػتبًي  هـبسوت فقبل تين 3.1.3
IPC 

دس  (پضؿه ٍ پشػتبس ٍ وويتِ پيـگيشي ٍ  وٌتشل ففًَت  ) 

 IPCّوبٌّگي ٍ اسائِ آهَصؽ ّبي هشتجظ ثِ 

  ِوَسيىَلَم، هَاد آهَصؿي، ثشًبه

 آهَصؿي ٍ گضاسؿبت آهَصؿي

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

  براي تين پيطگيري ٍ  مٌترل عفًَتIPCارائِ هٌظن ٍ دٍرُ اي آهَزش تخصصي  3.2

سا   ((IPCتين پيـگيشي ٍ  وٌتشل ففًَت آهَصؽ تخللي  3.2.1

 .دسيبفت ًوَدُ اًذ
  ِوَسيىَلَم، هَاد آهَصؿي، ثشًبه

 آهَصؿي ٍ گضاسؿبت آهَصؿي

 

سا  ( IPC)تين پيـگيشي ٍ  وٌتشل ففًَت آهَصؽ تخللي  3.2.2

 ثِ كَست هٌؾن ٍ دٍسُ اي دسيبفت ًوَدُ اًذ
  ِوَسيىَلَم، هَاد آهَصؿي، ثشًبه

 آهَصؿي ٍ گضاسؿبت آهَصؿي

 

اهىبى دػتشػي ثِ هغبلت ثبصًگشي ٍ ثِ سٍص ؿذُ ثشاي  3.2.3

 . افضبي  تين پيـگيشي ٍ  وٌتشل ففًَت ٍجَد داسد
 ِهلبحج  

ثشًبهِ استمبء  ٍ تَػقِ ؿغلي ٍ حشفِ اي ثشاي تين  3.2.4

 .   هَجَد اػت ( (IPC   تخللي
 ِهلبحج  
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 ي هَجَداًساىي رٍيى ًسبت 3.3

هغبثك ثب اػتبًذاسدّبي  وـَسي ًؼجت هٌبػت  ًيشٍي  3.3.1

ديذُ  (IPC )اًؼبًي  ثشاي تين پيـگيشي ٍ  وٌتشل ففًَت 

 .ؿذُ اػت

 ًؼجت سا ثٌَيؼيذ گضاسؿبت هٌبثـ اًؼبًي 

ؿبهل پضؿه ٍ   (IPC )تين پيـگيشي ٍ  وٌتشل ففًَت  3.3.2

 . پشػتبس اػت
 گضاسؿبت هٌبثـ اًؼبًي  

ًؼجت هٌبػت ًيشٍي اًؼبًي دس ثخؾ ّبي ٍيظُ هغبثك ثب  3.3.3

 . اػتبًذاسدّبي وـَسي تبهيي ؿذُ اػت
 گضاسؿبت هٌبثـ اًؼبًي  
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 پيص گيري ٍ پايص احتوال خغرات بيَلَشيل ضغلي 3.4

اسائِ آهَصؽ پيؾ گيشي اص هَاجْبت صيش پَػتي ثب خَى  3.4.1

 ٍ هبيقبت ثذى ثيوبساى ،  ثِ وبسوٌبى خذهبت ػالهت 
 هَاد ٍ گضاسؿبت آهَصؿي  

ػيؼتن ّبي فقبل جْت اجتٌبة اصحَادث ثب ػشػَصى ٍ  3.4.2

ٍػبيل تيض ٍ ثشًذُ ٍ  هَاجْبت صيش پَػتي ثب خَى ٍ 

 .هبيقبت ثذى ثيوبساى، هَجَد اػت

 ٍ (ثبصديذ )يب هـبّذات/اػتبًذاسدّب  

پبيؾ ٍ هذيشيت هبًٌذ پشٍفيالوؼي ّب ٍ دسهبى اصحَادث ثب  3.4.3

ػشػَصى ٍ ٍػبيل تيض ٍ ثشًذُ دس ثيي وبسوٌبى خذهبت 

 .ػالهت تضويي ؿذُ اػت

 اػتبًذاسدّب فشم ّبي گضاسؽ  

ثشاي تـخيق ،ايضٍالػيَى هبًٌذ جذا ػبصي دس فضبيي ثب  3.4.4

 TBتَْيِ فبلي ٍ هذيشيت هَاسد هجتال ثِ 

 اػتبًذاسدّب فشم ّبي گضاسؽ  

 ،  IPC  وبسوٌبى خذهبت ػالهت دس استجبط ثب  هَاصيي  3.4.5

  ثب تبويذ ثش اعالفبت ٍ احتيبعبت هشتجظ ثTBِهجتاليبى  ثِ  

(MDR-TB) آهَصؽ هي ثيٌٌذ . 

 

 هَاد ٍ گضاسؿبت آهَصؿي  

 دس ثيي وبسوٌبى خذهبت TBهَاسد احتوبلي هجتاليبى ثِ  3.4.6

 .ػالهت پبيؾ ٍ هذيشيت هي ؿًَذ
 اػتبًذاسدّب فشم ّبي گضاسؽ  

يب /اسصيبثي هٌؾن  ػبيش احتوبل خغشات ثيَلَطيه ؿغلي 3.4.7

 .هَاسد  جذيذ اًجبم  ؿذُ ٍ خغشات هقيي ؿذُ اػت
 هؼتٌذات/ ّش گًَِ گضاسؽ  

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 :بروبمٍ ايمه سبزي ي ياكسيىبسيًن كبركىبن خدمبت سالمت ضبمل اجرا ضدٌ است 3.5

  ثشًبهِ، گضاسؿبت ٍ ػغح پَؿؾ B خظ هـي ٍاوؼيٌبػيَى ثش فليِ ّپبتيت  3.5.1

  ثشًبهِ، گضاسؿبت ٍ ػغح پَؿؾ  خظ هـي ٍاوؼيٌبػيَى ثش فليِ آًفلًَضا 3.5.2

                                                           

8Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) 
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 وظبم مراقبت عفًوت َبي وبضي از خدمبت سالمت 4

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 تطنيالت ًظام هراقبت 4.1

 ثِ خَثي IPCًؾبم هشالجت ثِ فٌَاى جضء اػبػي ثشًبهِ  4.1.1

 . تقشيف ؿذُ اػت
 ثشًبهِ هىتَة  

 فشد حشفِ اي هؼئَل فقبليت ّبي ًؾبم هشالجت دس صهيٌِ  4.1.2

 آهَصؽ ديذُ IPCاپيذهيَلَطي همذهبتي ، ًؾبم هشالجت  ٍ 

 اػت 

 گَاّيٌبهِ ّب ، گضاسؿبت آهَصؽ  

 ثشاي اًجبم فقبليت ّبي ًؾبم هشالجت داساي صهبى IPCتين  4.1.3

 . وبفي هي ثبؿٌذ
 ِهلبحج  

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

  :اّذاف ًظام هراقبت تعريف ضذُ است ٍ در راستاي اّذاف مطَري هي باضذ ٍ ضاهل 4.2

ًشخ ؿيَؿ، ثشٍص، ًَؿ،  ) هبًٌذ HAIتَكيف ٍضقيت 4.2.1

 (اتيَلَطي، ؿذت، ثبس ثيوبسي
 هؼتٌذات هحلي  

  هؼتٌذات هحلي  ؿٌبػبيي جوقيت پش خغش  هذاخالت ٍ هَاسد هَاجِْ 4.2.2

  هؼتٌذات هحلي  ؿٌبػبيي ػشيـ عغيبى ّب 4.2.3

  هؼتٌذات هحلي  اسصيبثي تبثيش هذاخالت  4.2.4
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 : بر اساس داهٌِ هراقبت ّا، اٍلَيت ّاي ًظام هراقبت تعريف ضذُ ٍ ضاهل 4.3

  هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  ففًَت ّبي هؼتقذ  ايجبد اپيذهي 4.3.1

ًَصاداى، ثيوبساى : هبًٌذ )ففًَت دس جوقيت آػيت پزيش 4.3.2

 ٍ ثيوبساى ICU ػَختِ، ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ

 (ايوٌَػبپشػيَ

 هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  

ففًَت ّبيي وِ هوىي اػت هٌجش ثِ  پيبهذّبي ؿذيذ داؿتِ  4.3.3

 .ثبؿٌذ
 هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  

، MDR ، XDRففًَت ّبيي وِ دس اثش  پبتَطى ّبي  4.3.4

PDRايجبد ؿذُ اػت . 

 هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  

ففًَت ّبي ًبؿي اص اثضاس، ٍػبيل ٍ هلضٍهبت  تْبجوي  ٍ يب  4.3.5

هبًٌذ ٍػيلِ داخل فشٍلي، )پشٍػيجش ّبي اختلبكي

 (..جشاحي ٍ

 هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  

ففًَت ّبيي وِ هوىي اػت ثش وبسوٌبى خذهبت ػالهت دس  4.3.6

 .ثبليي ٍ ػبيش ٍاحذ ّب تبثيش ثگزاسد آصهبيـگبُ ،
 هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  

ففًَت ّبيي وِ دس جبهقِ تؾبّش هي وٌٌذ، ليىي ًبؿي اص  4.3.7

 . خذهبت ػالهت هي ثبؿٌذ
 هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 : رٍش ّاي هراقبت تعريف ضذُ ٍ ضاهل هَارد ريل است 4.4

  هلبحجِ ٍ گضاسؿبت ًؾبم هشالجت   ..سٍؽ ّبي فقبل جوـ آٍسي دادُ ثىبس گشفتِ هي ؿَد 4.4.1

  هؼتٌذات ثيوبسػتبًي  .تقبسيف اػتبًذاسد ؿذُ ففًَت ّب ثىبس گشفتِ هي ؿَد 4.4.2

تقبسيف ٍ تىٌيه ّبي اػتبًذاسد ؿذُ جوـ آٍسي دادُ ثشاي  4.4.3

 .ثىبس هي سٍد (جوقيت )تقييي هخشج  وؼش 
 ِهؼتٌذات ثيوبسػتبًي ، هلبحج  

 هَجَد ٍ HAIػيؼتن اسصؿيبثي اثش ثخـي ًؾبم هشالجت  4.4.4

 .فقبل اػت 

 گضاسؽ اسصؿيبثي  

 

                                                           
9
MDR: acquired non-susceptibility to at least one agent in three or more antimicrobial categories 

10
XDR: non-susceptibility to at least one agent in all but two or fewer antimicrobial categories 

11
PDR: non-susceptibility to all agents in all antimicrobial categories 
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 .اعالعات تجسيِ ٍ تحليل ضذُ ٍ ًتايج بِ تواهي گرٍ ُ ّاي ريٌفع ارائِ هي ضَد 4.5

  حبكل اص ًؾبم  هشالجت ثِ كَست هٌؾن هحبػجِ HAIًشخ  4.5.1

 .هي ؿَد
  گضاسؿبت  

 وِ هَيذ هـىالت ٍ ساّىبسّب هي ثبؿذ، ثِ HAIآًبليض سًٍذ  4.5.2

 .كَست هٌؾن اًجبم هي ؿَد
 گضاسؿبت  

آًبليض همبٍهت داسٍيي ضذ هيىشٍثي ثِ كَست هٌؾن اجشا  4.5.3

 .ؿذُ اػت
 گضاسؿبت  

گضاسؿبت تْيِ ؿذُ ؿبهل ًتبيج آًبليض ٍ پيـٌْبدات ٍ  4.5.4

 ساّىبسّب هي ثبؿذ

 گضاسؿبت  

اعالفبت ثِ سٍص هَجَد اػت ٍ تَػظ توبهي ثخؾ ّبي  4.5.5

 دسگيش دس ًؾبم هشالجت ؿٌبختِ ؿذُ اػت 
  ليؼت اعالفبت هٌتـش ؿذُ، ثَلتي ّب

 ٍ هجالت ٍ هلبحجِ 
 

 

 

 

 

 پطتيببوي آزمبيطگبٌ ميكريبيًلًشي 5

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 . هَجَد استخذهات هغلَب آزهايطگاُ هينرٍبيَلَشي 5.1

5.1.1 HCFثِ  خذهبت آصهبيـگبُ هيىشٍثيَلَطي دػتشػي داسد   ِثبصديذ اص آصهبيـگبُ/ هلبحج  

هتخلق آصهبيـگبُ دس هيىشٍثيَلَطي ثبليٌي آهَصؽ ديذُ  5.1.2

 . اػت
 گَاّيٌبهِ ّب، گضاسؿبت آهَصؿي  

فقبليت ّبي هيىشٍثيَلَطي ثِ كَست دٍسُ اي ثب وٌتشل  5.1.3

 .ويفي داخلي اسصؿيبثي هي ؿَد
  گضاسؿبت وٌتشل ويفي دس هَسد

 ؿٌبػبيي ٍ تؼت حؼبػيت

 

آصهبيـگبُ حذالل يه ثبس دس ػبل دس وٌتشل ويفي خبسجي  5.1.4

 .ؿشوت هي وٌذ
 گضاسؽ آصهبيـگبُ هشجـ  

  ، اػتبًذاسدّب/هلبحجِ  اػتبًذاسدّبي ايوٌي صيؼتي آصهبيـگبُ اجشا ؿذُ اػت 5.1.5
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

  ٍ آزهايطگاُ هينرٍبيَلَشيIPCتعاهالت ٍ ارتباعات بيي فعاليت ّاي   5.2

، فقبليت ّبي پيـگيشي ٍ وٌتشل ففًَت سا ثِ IPC ) )ثشًبهِ 5.2.1

 آصهبيـگبُ هيىشٍثيَلَطي استجبط هي دّذ
 ِهلبحج  

 ثشاي هشالجت HAIدادُ ّبي هيىشٍثيَلَطي دس هَسد فَاهل  5.2.2

 . هَجَد اػت ( IPC )ٍ فقبليت ّبي 
 گضاسؿبت  

،  دادُ ّب دس هَسد الگَّبي حؼبػيت IPC) )ثشاي فقبليت ّبي 5.2.3

 . ضذ هيىشٍثي ٍ فَاهل اتيَلَطيه هشتجظ هَجَد اػت
  گضاسؿبت وٌتشل ويفي دس هَسد

 ؿٌبػبيي ٍ تؼت حؼبػيت

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

5.3 HCF  داراي ظرفيت شناسايي بيشترين پاتوژن هاي مرتبط بهIPC است . 

 تقييي ثبوتشي ّبي ثي َّاصي تب ػغح ػپؼيغ دس وـت  5.31

 خَى ٍ هَاضـ اػتشيل 
  هلبحجِ، گضاسؿبت  

  هلبحجِ، گضاسؿبت  . تقييي فَاهل ٍيشٍػي 5.3.2

  هلبحجِ، گضاسؿبت  تقييي هبيىَثبوتشيَم تَثشوَلَصيغ 5.3.3

  هلبحجِ، گضاسؿبت Candida spp  تقييي 5.3.4

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

5.4 HCF تَاًايي ضٌاسايي حساسيت ضذ هينرٍبي پاتَشى ّاي ايسٍلِ را دارد،  ضاهل : 

  هلبحجِ، گضاسؿبت  HAI  تقييي الگَّبي حؼبػيت ؿبيـ تشيي فَاهل  5.4.1

  هلبحجِ، گضاسؿبت  (MRSA)تقييي اػتبفيلَوَوَع عاليي همبٍم ثِ هتي ػيليي 5.4.2

  هلبحجِ، گضاسؿبت  (VRE)هقاٍم بِ ٍاًنَهايسييتقييي اًتشٍوَوَع  5.4.3

  هلبحجِ، گضاسؿبت ESBLs  ّبي هَلذتعييي هينرٍارگاًيسن 5.4.4

  هلبحجِ، گضاسؿبت  هيىشٍاسگبًيؼن ّبي همبٍم ثِ وشثب پٌن تقييي 5.4.5

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 :تنٌيل ٍ رٍش ّاي اجرايياستاًذارد ضذُ براي جوع آٍري ٍ اًتقال ًوًَِ ّا استفادُ هي ضَد 5.5

اًذيىبػيَى ّب ٍ تىٌيه ّبي جوـ آٍسي ًوًَِ اػتبًذاسد  5.5.1

 . ؿذُ ٍ ثشاي هتخلليي ثبليٌي ؿٌبختِ ؿذُ اػت
 ِهلبحج  

 5ساٌّوبي جوـ آٍسي  ًوًَِ  ًٍحَُ اًتمبل آى ، حذالل ّش  5.5.2

 . ػبل يه ثبس ثِ سٍص هي ؿَد
 ساٌّوبّب  

 

 محيط 6

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 آب هصرفي 6.1

  هلبحجِ، گضاسؿبت آصهبيـگبُ  .آة آؿبهيذًي ايوي هَجَد اػت 6.1.1

  هلبحجِ  . آة آؿبهيذًي ثِ كَست  دائن هَجَد اػت 6.1.2

                                                           

12Extended-Spectrum β-Lactamases (ESBLs) 

Carbapenem‐resistant microorganisms 
13
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 تسْيالت بْذاضت دست/ اهناًات  6.2

دػتشػي ثِ اهىبًبت ضشٍسي ثشاي سفبيت ثْذاؿت دػت ثب  6.2.1

 آة جبسي دس ثبليي ثيوبس فشاّن اػت
 هـبّذُ هؼتمين  

دػتشػي ثِ ديؼپٌؼش ضذ ففًَي  ثب پبيِ الىلي ثشاي سفبيت  6.2.2

 ثْذاؿت دػت دس ثبليي ثيوبس فشاّن اػت
 هـبّذُ هؼتمين  

دػتشػي ثِ كبثَى ثشاي سفبيت ثْذاؿت دػت دس ثبليي  6.2.3

 ثيوبس فشاّن اػت
 هـبّذُ هؼتمين  

دػتشػي ثِ حَلِ  ثشاي سفبيت ثْذاؿت دػت دس ثبليي  6.2.4

 ثيوبس فشاّن اػت
 هـبّذُ هؼتمين  

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 تَْيِ هحيغي 6.3

  هلبحجِ، هـبّذُ هؼتمين  تَْيِ هحيغي دائوي دس هحيظ ثبليٌي ثيوبس هَجَد اػت 6.3.1

دػتشػي ثِ ديؼپٌؼش ضذ ففًَي  ثب پبيِ الىلي ثشاي  6.3.2

 سفبيت ثْذاؿت دػت دس ثبليي ثيوبس فشاّن اػت
 گضاسؿبت ًگْذاؿت  

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 بستري بيوار در ٍاحذ ّاي خذهات سالهت 6.4

 قرار دادى بيوار در ٍاحذ ّاي خذهات خظ هـي ّب ثشاي 6.4.1

 . تحت احتيبعبت ايضٍالػيَى تقشيف ؿذُ اػتسالهت

  خظ هـي ّب  

 قرار دادى ٍ جرياى بيواراى  در ٍاحذ خظ هـي ّب ثشاي 6.3.2

 تحت احتيبعبت ايضٍالػيَى تقشيف ّاي خذهات سالهت

 ؿذُ اػت

 هـبّذُ هؼتمين  
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  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 هذيريت پسواًذ ّاي پسضني 6.5

  خظ هـي ّب   .خظ هـي ّبي تفىيه پؼوبًذ ّبي پضؿىي تقشيف ؿذُ اػت 6.5.1

خظ هـي ّبي اًتمبل  پؼوبًذ ّبي پضؿىي تقشيف ؿذُ  6.5.2

 .اػت
  خظ هـي ّب  

خظ هـي ّبي هملذ ًْبيي  پؼوبًذ ّبي پضؿىي تقشيف  6.5.3

 .ؿذُ اػت
  خظ هـي ّب  

آهَصؽ افشاد حشفِ اي وِ دس هذيشيت پؼوبًذ ّبي پضؿىي  6.5.4

 .دخبلت داسًذ ثِ كَست دٍسُ اي ثشگضاس هي ؿَد
 گضاسؿبت آهَصؿي  

 

ردي

 ف
  اجساء ارزيببي

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 ساير الساهات بْذاضتي 6.6

6.6.

1 

خظ هـي ّبي ؿشايظ اًجبسداسي هلضٍهبت پضؿىي تقشيف 

 .ؿذُ اػت
  خظ هـي ّب  

6.6.

2 

تقويشات  دس /  دس كَستي وِ ثبصػبصيIPCهـبسوت تين 

 ًَاحي هْن ثب فقبليت ّبي ثبليٌي كَست هي گيشد
  ِهلبحج  

6.6.

3 

احتيبعبت دس عي وبس ػبخت ٍ ػبص ٍ ًَػبصي ، ثِ هٌؾَس 

 HCFاجتٌبة اص فَاسم ففًَي دس افشاد ؿبغل دس 
  ِهلبحج  

 

 

 

 پبيص ي ارزضيببي 7

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد
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 چارچَب پايص ٍ ارزضيابي بٌياى ًْادُ ضذُ است 7.1

 ثب اّذاف ولي ٍ جضيي ٍ فوليبتي پايص ٍ ارزضيابيعشح  7.1.1

 . ؿفبف تقشيف ؿذُ اػت

  عشح ّب  

اثضاس ّب ثشاي جوـ آٍسي اعالفبت هَسد ًيبص ثشاي پبيؾ ٍ  7.1.2

 اسصؿيبثي ثِ سٍؽ ػيؼتوي تَليذ ؿذُ اػت 
 اثضاسّب  

 دس ساػتبي فقبليت HCFفقبليت ّبي پبيؾ ٍ اسصؿيبثي  7.1.3

 ّبي پبيؾ ٍ اسصؿيبثي وـَسي اػت 
 ِهلبحج  

اعالفبت جوـ آٍسي ؿذُ ثِ كَست هٌؾن آًبليض ؿذُ ٍ  7.1.4

 . ثشاي هذيشيت سٍصاًِ اعالؿ سػبًي هي ؿًَذ
 ِهلبحج  

 

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 .گسارش دّي دادُ ّاي پايص ٍ ارزضيابي 7.3

7.3.1 HCF ٍ ثِ كَست هٌؾن دس خلَف ٍضقيت اػتشاتظي 

 .  گضاسؽ هي دّذIPC ٍ تبثيش آى ثش فقبليت ّبي IPCاّذاف 
 گضاسؿبت  

 دس فشٌّگ ػبصهبًي ثذٍى IPCفولىشد ثشًبهِ ّبي هحلي  7.3.2

  .ػشصًؾ اسصؿيبثي ؿذُ اػت
 ثشًبهِ وبسي  

 

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 .ضاخص ّاي پايص ٍ ارزضيابي هعيي  ضذُ اًذ ٍ هَرد استفادُ قرار هي گيرًذ 7.2

  گضاسؿبت  . ؿبخق ّب دس عي صهبى لبثل همبيؼِ ّؼتٌذ 7.2.1

  ثشًبهِ وبسي  . هشتجغٌذIPCؿبخق ّب ثِ اّذاف ثشًبهِ 7.2.2

تقذادي ؿبخق ّبي وليذي ٍجَد داسد وِ دس ػشاػش  7.2.3

 .لبثل همبيؼِ هي ثبؿٌذHCFsوـَس ثب ػبيش 
 ِهلبحج  



21 
 

ؿبخق ّبي اػبػي ؿبهل ؿبخق ّبي فشآيٌذي ٍ  7.2.4

 .پيبهذي هي ثبؿٌذ
 ليؼت ؿبخق ّب  

 

 

 

 ارتببط بب سالمت َمگبوي ي سبير خدمبت 8

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 .  ٍ ساير خذهات خارجي ايجاد ضذُ استHCFارتباعات بيي  8.1

  هلبحجِ   . ٍ ػبيش خذهبت خبسجي ايجبد ؿذُ اػتHCFاستجبعبت ثيي  8.1.1

استجبعبت ثب ػبيش خذهبت اسائِ وٌٌذُ ػالهت ثشلشاس ؿذُ  8.1.2

 .اػت
 ِهلبحج  

استجبعبت ثب ػبيش خذهبت هشتجظ ثِ خذهبت ػالهت ٍ  8.1.3

 . پبػخذّي ثِ هَاسد اٍسطاًغ ثشلشاس ؿذُ اػت
 ِهلبحج  

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 : ضاهل   HCF رٍيذادّاي هَرد عالقِ در ارتباعات سالهت ّوگاًي ٍ  8.2

  هلبحجِ   عغيبى ّب 8.1.1

  هلبحجِ  هَاجِْ ثب پبتَطى ّبي جذيذ  8.1.2

  هلبحجِ  الگَي هْن اص همبٍهت آًتي هيىشٍثي  8.1.3

گشٍُ غيش هقوَل يه ثيوبسي دس ثيي وبسوٌبى خذهبت / خَؿِ 8.1.4

 ػالهت
 ِهلبحج  

 

 

  اجساء ارزيببي رديف

/ 

 مالحظبت مستىدات الزم جُت تبييد

 .  برقرار ضذُ استHCFخذهات فعال در سغح / ارتباط با ساير برًاهِ ّا 8.3



22 
 

داسٍّبي ضذ / پيـگيشي ٍ هْبس همبٍهت ضذ هيىشٍثي 8.3.1

 هيىشٍثي
  ِهلبحج  

  هلبحجِ  ثشًبهِ ػل 8.3.2

  هلبحجِ HIV ثشًبهِ  8.3.3

ػبيش ثشًبهِ ّبي ػالهت ّوگبًي هشتجظ  ثِ ثيوبسي ّبي   4..8.3

 ٍاگيش
 ِهلبحج  

  هلبحجِ  خذهبت آصهبيـگبُ 8.3.5

  هلبحجِ  ػالهت حشفِ اي 8.3.6

  هلبحجِ  ايوٌي ثيوبس يب حمَق ثيوبس/ويفيت خذهبت  8.3.7

  هلبحجِ  هذيشيت دفـ پؼوبًذّب ٍ ػبيش خذهبت هحيغي 4..8.8

ّوبٌّگي ثب هذيشيت تذاسوبت هلضٍهبت ٍ ٍػبيل ٍ تجْيضات   8.3.9

 HCFپضؿىي  هشتجظ ثِ پيـگيشي ٍ وٌتشل  ففًَت دس 
 ِهلبحج  

 


