تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

سمینو فعالیت شزکت:
o

مياد ضدعفينی کننده ى گندسدا

o

ملشىمات استزیل
 اندیکاتير های شیمیایی
 اندیکاتير های بیيليژییک
 تست های فزایند شستشي
 کاغذ مدیکال یا رىل های بستو بندی استزیل

o

تجهیشات ى دستگاه
(اتيکالى کالص  ،Bدستگاه سیلز ،دستگاه التزاسينیک)
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

عفينت سخم هاي جزاحی
زر وطَرّاي غزتی تا ٍخَز وَضص ّاي فزاٍاى زر خْت خلَگیزي اس تزٍس ػفًَت ّاي سذن هحل خزاحی (تِ
ػٌَاى یىی اس هْوتزیي ػفًَت ّاي تیوارستاًی ) اس  34هیلیَى خزاحی اًدام ضسُ زر سال حسٍز  300تا 800
ّشار هَرز ػفًَت سذن گشارش ضسُ است.

میسان ابتال بٍ عفًوت َاي محل جراحی بٍ مًارد زیر بستگی دارد:
 -1ػَاهل هزتثظ تا تیوار؛ هاًٌس ایوٌیٍ ،ضغ تغذیِ ٍ اتتال تِ زیاتت.
 -2ػَاهل هزتثظ تا رٍش وار؛ هاًٌس استفازُ اس ٍسایل زر هحل یا ضزتِ تِ تافت هیشتاى زرحیي اًدام خزاحی.
 -3ػَاهل هزتثظ تا ارگاًیسن تیواریشا؛ هاًٌس لسرت تْاخن ارگاًیسن تِ تافت ،هیشاى تحول ارگاًیسن زر هماتل
پاسد ّاي زفاػی هیشتاى ٍ ّوچٌیي تحول آًتی تیَتیه ّا
-4پزٍفیالوسی ضسهیىزٍتی لثل اس خزاحی؛ فلَر زاذلی تیوار یىی اس ػَاهل ٍ هٌاتغ ػفًَت تاوتزیایی است
(ػفًَتْاي اًسٍصى) هثالً افزاز هثتال تِ زیاتت ٍ افزاز ّوَزیالیشي زر تیص اس  50زرصس هَارز تا استافیلَوَن
اٍرئَس ولٌیشُ ضسُ اًس .حتی تا ٍخَز استفازُ اس تىٌیه ّاي ضسػفًَی وٌٌسُ خسیس ٍ پزٍفیالوسی آًتی
تیَتیىی ،ولٌیشاسیَى تا استافیلَوَن اٍرئَس تشرگتزیي ذغز زر ػفًَتْاي سذن است.
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تحمیمات اًدام ضسُ ًطاى زازُ اًس وِ هیشاى ػفًَت زر خزاحی للة تزاي ًاللیي  8زرصس ٍ زر افزاز غیزًالل
 1/1زرصس است .اگز چِ رٍش ّاي خسیس ضسػفًَی هی تَاًٌس هَخة واّص هیىزٍفلَراي پَست ضًَس ،اها
تاػث حذف واهل آًْا ًوی ضًَس .سیزا حسٍز  20زرصس اس تاوتزي ّاي پَست زر سٍائس آى هاًٌس فَلیىَل ّاي
هَ ٍ غسز سثاسِ لَوالیشُ هی ضًَس ٍ تِ ػلت ایٌىِ زر هىاى ّاي سیز سغح پَست همین ّستٌس ،تا هَاز
ضسػفًَی وٌٌسُ اس تیي ًوی رًٍس.

حتی زر خزاحی ّاي هٌاعك تویش ذغز ػفًَت ّاي پس اس خزاحی  5-1زرصس ترویي سزُ هی ضَز .تزاي
هثال ،هیشاى ػفًَت ّاي سذن حاصل اس خزاحی ّاي ارتَپسي تِ ًسثت پاییي است (  8/6-2زرصس) ٍ اغلة
هٌثغ آلَزگی زر ذارج اس تسى لزارزارز (اگشٍصى) هیشاى آلَزگی ذارخی تِ هیشاى استفازُ اس رٍش ّاي وٌتزل
ٍ پیطگیزي تستگی زارز .هاًٌس فیلتزاسیَى َّاي هحل خزاحی ،ضسػفًَی پَست هحل خزاحی ٍ استفازُ اس
هَاز ضسػفًَی وٌٌس iهٌاسة.
هیشاى ػفًَت ّاي خزاحی زر خزاحی ّاي هٌاعك آلَزُ (وثیف)  27زرصس ترویي سزُ هی ضَز وِ تِ ػلت
وثزت هیىزٍب ّاي اًسٍصى زر هحل خزاحی است .تزاي هثال زرتارُ خزاحی ّاي رٍزُ تشري ٍ سز ٍ گززى وِ
احتوال آلَزگی تا تاوتزي ّاي اًسٍصى ٍخَز زارز ،احتوال اتتال تِ ػفًَت ّاي سذن تاال است.
تِ خش خزاحی ّاي هٌاعك تویش ،ػفًَت ّاي سذن اغلة ػاهل پلی هیىزٍتیال(چٌسهیىزٍتی) زارًس وِ ضاهل
آلَزگی تا هیىزٍارگاًیسن ّاي َّاسي ٍ تیَْاسي است .تِ عَر هتَسظ آلَزگی تا پٌح گًَِ هرتلف زر ػفًَت
ّاي هحل خزاحی وَلَروتال زیسُ هی ضَز.
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بٍ طًر کل ،عفًوت َاي محل جراحی ( )SSIدر سٍ گريٌ طبقٍ بىذي می شًوذ:
عفًوتُاي سطحی
عفًوتُاي عمقی
عفًوت اعضا ي فضاَاي داخلی ي عمقی
زر تیواراى تستزي زر تیوارستاى ،ػفًَت ّاي خلسي ٍ سیزخلسي ،آتسِ ّا ٍ سیٌَس ّاي ػفًَی زر هحل
( Instrumentationتِ استثٌاي تزش هحل خزاحی) ّوچٌیي ،ػفًَت ّاي ًَاحی آسیة پذیز هثل سذن
ّاي تستز ػفًَی ضسُ ٍ ػفًَت سذن ّاي زیاتتیه را ًیش تایس زر ًظز گزفت.
ػفًَت ّاي سغحی را هؼوَالً یه یا تیص اس یه ارگاًیسن ایداز هی وٌٌس وِ اس اًَاع تیواریشاي لَي ،فزصت
علة یا ضؼیف ّستٌس ٍ واًَى اصلی سغح پَست ،زستگاُ تٌفسی ،زستگاُ گَارش یا ارگاًیسن ّاي پزاوٌسُ
زر هحیظ است .زرحالی وِ ػفًَت ّاي ػومی ٍ آتسِ ّاي اػضا ٍ فضاّاي زاذلی را هؼوَالً یه ارگاًیسن
تیواریشاي ٍاحس ایداز هی وٌس.
تؼزیف زلیك ػفًَت (  ٍ )Infectionتفىیه آى اس ولٌیشاسیَى (
( )Contaminationزضَار است.

ّ ٍ )Colonizationوچٌیي آلَزگی

 :Contaminationسذن ّا ٍ سایز ضایؼِ ّاي تاس تسى تِ آلَزگی تسیار حساس ّستٌس ٍ تَسظ
هیىزٍارگاًیسن ّاي هتٌَع سغح تسى ٍ هحیظ آلَزُ هی ضًَس .ایي هیىزٍارگاًیسن ّا اتتسا تِ تؼساز ون زر
هحل ٍخَز زارًس ٍ هؼوَالً پس اس استمزار ٍ ایداز آلَزگی تا ّواى تزاون اٍلیِ تالی هی هاًٌس ٍ هوىي است
تىثیز یاتٌس
 )Commensalتاضس تىثیز آى زر هحل
 :Colonizationاگز ارگاًیسن اس اًَاع تیواریشاي ضؼیف (
ولٌیشاسیَى اٍلیِ تِ تافت هیشتاى آسیة ًوی سًس یا هیشاى آسیة ًسدی ذفیف است.
ٍ :Infectionلتی تزٍسهی وٌس وِ یه یا چٌس ارگاًیسن آلَزُ وٌٌسُ تز هىاًیسن ّاي زفاػی ٍ پاوساسي
وٌٌسُ هیشتاى غلثِ وٌٌس ٍ تِ تؼساز سیاز تىثیز ضًَس ٍ تافتْاي هیشتاى را هَرز تْاخن لزار زٌّس
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عًامل اصلی تعییه کىىذٌ سیر بالیىی ضایعٍ:
تیواریشایی ارگاًیسن؛
تَاى زفاػی هَضؼی ٍ سیستویه هیشتاى.
تٌاتزایي ،آگاّی اس ٍضؼیت زفاػی هَضؼی ٍ سیستویه هیشتاى زر تفسیز یافتِ ّاي تاوتزیَلَصیه ٍ هیشاى
اّویت تالیٌی آًْا ضزٍري است.

اس آًدا وِ ارگاًیسن ّاي تالمَٓ پاتَلَصى (  )PPتسیار ٍسیغ ّستٌس ،وسة آگاّی اس هطرصات تالیٌی ػفًَت
خلسي ،سیزخلسي ٍ ضزح حال تیوار تزاي لضاٍت ٍ تفسیز صحیح یافتِ ّاي تاوتزیَلَصیه زر آسهایطگاُ
ضزٍري است .تزاي هثال ،ارتثاط لَي ٍ هطرصی تیي استافیلَوَن اٍرئَس ٍ پیسایص پَستَل ،خَضْاي
چزوی ٍ وارتاًىل ٍ آتسِ ّاي لَوالیشُ ٍخَز زارز .تِ ّویي ضىل ،استزپتَوَوَس پیَصى ػوَهاً تاػث تزٍس
ضایؼات رٍ تِ گستزش هثل تاز سزخ هی ضَز.
ػفًَت ّاي هحل خزاحی تایس عی  30رٍس پس اس ػول خزاحی اتفاق افتازُ تاضس ٍ اگز ایوپلٌت زر هحل ػول
خزاحی لزار زازُ ضَز ،ایي سهاى تِ یه سال افشایص هی یاتس.
يجًد یکی از معیارَاي زیر براي تأییذ تشخیص ضريري است:
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تزضح چزن اس هحل سذن ٍ ذزٍج تزضح چزوی اس زرى
خساضسى ارگاًیسن اس تزضح چزوی(وطت هثثت)
تأییس رازیَلَصیه یا ّسیتَلَصیه
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تطریص تالیٌی پشضه هؼالح.

تًجٍ:
 -1ػفًَت هحل ذتٌِ را ًثایس تِ ػٌَاى ػفًَت گشارش وزز.
 -2آهاس ٍ تزضح هرتصز هحل تریِ را ًثایس تِ ػٌَاى ػفًَت گشارش وزز.
 -3التْاب هحل سذن را ًثایس تِ ػٌَاى ػفًَت گشارش وزز.
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