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   مواجهات شغلي مواجهات شغلي مواجهات شغلي 

(((   111) شماره) شماره) شماره    

   

 GT-PA-194 کد سند :        

 کارشناس کنترل عفونت   -حسنلو

 89پاييز  

گروه هدف : کليه پرسنل شاغل در 

 بيمارستان 

 در صورت پاشيدن خون يا مايعات بدن به چشم : 

فورا چشم هاي مواجهه يافته را با آبي روان يا نرمال  -1

سالين بشوييد ) مواجهه يافته را در روي صندلي بنشانيد 

سر او را عقب خم کنيد چشم ها را از آب يا نرمال سالين پر 

 کنيد و سپس پلك ها را به باال و پايين بكشيد ( 

در صورت داشتن لنز روي چشم انها را خارج کنيد و  -2

 طبق روش فوق آنها را بشوييد  

 در صورت پاشيدن خون يا مايعات بدن به دهان :

 فورا خون يا مايع را بيرون بريزيد . -1

با آب يا سرم نمكي دهان را بشوييد و بيرون بريزيد و  -2

چندين بار تكرار کنيد و در دهان صابون يا مواد ضد عفوني 

 کننده  به کار نبريد 

 گزارش فوري سانحه به سوپروايزر:

  در صورت حضور سوپروايزر کنترل عفونت با

 ايشان تماس حاصل فرماييد 

  در صورت عدم حضور سوپروايزر کنترل عفونت با

 سوپروايزر باليني تماس حاصل فرماييد 

  سوپروايزر باليني جهت اتخاذ تصميم نهايي با

 سوپروايزر کنترل عفونت تماس ميگيرد .

  تكميل دقيق فرم گزارش دهي مواجهه شغلي

 بالفاصله بعد از بروز سانحه.

  ثبت رسمي سانحه گزارش شده در گزارشات حين

 کار در بخش مربوطه و دفتر پرستاري 

 

 

 

 

توصيه هايي براي HIV,HBV,HCمنابع : مديريت مواجهه شغلي با 

پروفيالکسي پس از تماس مرکز مديريت بيماريهاي واکيردار 
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تماس بدون محافظ ( با ويروس تغليظ شده در 

آزمايشگاه تحقيقاتي يا توليدي مواجهه محسوب ميشود و 

 نيازمند ارزيابي باليني است .

براي مورد ارزيابي گاز گرفتگي انسان ارزيابي باليني 

بايد شامل احتمال مواجهه با پاتوژنها ي منتقل شونده از 

راه خون براي فرد گاز گيرنده و فرد مورد گاز گرفتگي 

 باشد .

عالوه بر خون و مايعات آشكار خوني ، مني و ترشحات 

واژن نيز بالقوه آلوده بايد در نظر گرفته شود اما در 

 مواجهات شغلي عمال نقشي ندارند .

 نخستين اقدام پيشگيري است . محافظت

 

 

 -2فورا محل آسيب را با آب و صابون بشوييد  -1

محل ورود شيء را زير آب روان قرار دهيد تا زماني 

 که خونريزي متوقف شود .

اگر آب روان در دسترس نيست محل را با محلولها  -9

 يا ژل شوينده دست تميز کنيد .

از محلولهاي قوي مانند سفيد کننده استفاده  -4

 نكنيد .

 از فشردن يا مكيدن محل آسيب خودداري -5

 کنيد 

 

 تعريف مواجهه: 

تماس با خون ، بافت يا ساير مايعات بالقوه عفوني بدن 

از طريق فرو رفتن سوزن در پوست يا بريدگي با شيء 

تيز يا تماس اين مواد با غشاء مخاطي يا پوست آسيب 

 HIVرا در معرض عفونت  HCPديده است که مي تواند 

 قرار دهد . HCVوHBVو

مايعات بالقوه عفونت زا : خون مهمترين مايع بدن است 

 که مي تواند عفونت زا باشد 

 مايعات زير نيز بالقوه عفونت زا محسوب مي شوند :

مايع مغزي نخاعي ،  سينوويال ،  پلور ، صفاقي 

و HIV،پريكارد ، آمنيوتيك ، ميزان خطر انتقال عفونت 

HCVوHBV . از اين مايعات مشخص نيست 

ادرار ، بزاق ، خلط ، مدفوع ف مواد استفراغي ، 

ترشحات بيني ، اشك و عرق عفونت زا نيستند مگر اينكه 

خون در آنها مشاهده شود تماس مستقيم با مخاطات يا 

 پوست آسيب ديده ) مانند 

در صورت بريدگي پوست با سر سوزن يا شيء تيز و 

برنده و يا پاشيدن خون يا مايعات بدن به مخاطات يا 

 پوست ناسالم : 


