شناسنامه فرایند:
فرایند اجرایی کمک های اولیه فوری پس از مواجهه های شغلی()PEP

هدف فرایند:
تعیین میزان مواجهه های شغلی در بیمارستان
کاهش میزان مواجهه های شغلی در بیمارستان
افزایش ایمنی کارکنان در بخش های بالینی

دامنه کاربرد فرایند:
کلیه بخش های بالینی ,واحد بهداشت وکنترل عفونت

صاحبان فرایند:
کادر بالینی,پرسنل بیمارستان

ردیف

ویرایش

1

تاریخ تدوین /بازنگری /ویرایش

تعداد
صفحه

فروردین 29

1

فروردین 29

9

شرح تغییرات

تهیه کننده

2

اول

تعیین شاخص فرایند

کننده

دفتر حاکمیت

رئیس

بالینی

بیمارستان

تدوین شناسنامه فرایند
شرایط صحه گذاری

تصویب

دفتر بهبود کیفیت

رئیس
بیمارستان

عنوان شاخص فرایندی:
تعیین میزان مواجهه های شغلی در بیمارستان

بهبود /ارتقاء شاخص:
کاهش میزان مواجهه های شغلی در بیمارستان

نحوه پایش و اندازه گیری:
فرم های آماری واحد کنترل عفونت

مستندات:
فرم های آماری,

درون داد:
کادر بالینی,فرم های خام

برون داد:
مواجهه های شغلی

معیارهای صحه گذاری:
اقدامات اولیه پس از مواجهه:
شستشوی محل با استفاده از آب سالم و در صورت امکان استفاده از مایع ضدعفونی کننده با پایه الکل ,
شستشوی غشاهای مخاطی با آب سالم و فراوان
عدم استفاده از مواد گند زدا یا ضد عفونی کننده که باعث سوزانندگی و التهاب می شود .
ریختن آب پاشیده داخل دهان به بیرون و شستشوی دهان با آب یا سرم نمکی
در صورتی که منبع آلودگی جز گروه های پرخطر (افراد  HIVمثبت ,مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر ,افراد با سابقه زندان,افراد با سابقه رفتارهای پر خطر جنسی ,همسر یا
شریک جنسی گروه های فوق )باشذ از فرد منبع نمونه خون توسط پرستار کنترل عفونت یا سوپروایزر گرفته می شود و نمونه جهت جدا کردن سرم به آزمایشگاه ارسال می
گرددو سرم گرفته شده همراه با مشخصات فرد منبع به واحد مبارزه با بیماری ها جهت ارسال به سازمان انتقال خون فرستاده می شود .

در صورتی که جواب آزمایش فرد منبع مثبت باشد سازمان انتقال خون مورد را به واحد مبارزه با بیماریها گزارش می کند.

منابع:

انسانی

 انسانی:مسئول کنترل عفونت,کادر بالینی
 تجهیزات:

فرایند اجرایی کمک های اولیه فوری پس از مواجهه های شغلی()PEP
وقوع مواجهه های شغلی (نیدل استیک ,پاشیده شدن ترشحات به دهان )..

انجام اقدامات اولیه و روتین هنگام مواجهه /فرد مواجهه یافته

تکمیل فرم گزارش دهی موارد مواجهه شغلی /فرد مواجهه یافته

اطالع به مسئول کنترل عفونت ()Dیا سوپروایزربالینی( /)ENفرد مواجهه یافته

ارزیابی مواجهه  /مسئول کنترل عفونت یا سوپروایزربالینی

خیر
آیا فرد منبع جز گروه پر خطر می باشد
؟

بله
بایگانی فرم مربوطه در پرونده بهداشتی فرد/مسئول
کنترل عفونت

ارسال نمونه خون منبع مواجهه به آزمایشگاه  /سوپروایزربالینی

تکمیل فرم ارزیابی و ارجاع موارد مواجهه شغلی با  /HIVمسئول کنترل عفونت یا سوپروایزربالینی

تحویل دارو با دوزی معادل مصرف یک روز و در ایام تعطیل هماهنگی با واحد مبارزه با بیماریها  /سوپروایزربالینی

ارجاع فرد مواجهه یافته به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری نواب صفوی /مسئول کنترل عفونت

ارزیابی ثانویه و تصمیم گیری جهت ادامه و یا قطع
درمان پروفیالکسی /مرکز مشاوره

فرایند اجرایی کمک های اولیه فوری پس از

مواجهه های شغلی()PEP

