
Infection Control 

 



 عفونت

• حالتی اس تیواری است کِ تِ دًثال حضَر عَاهل تیواریشا در داخل یا رٍی تدى 
 ایجاد هی گزدد



The Chain of Infection 



Chain of Infection 



There are six 

links  

in the chain of 

infection :  



1st -  The Infectious Agent 

... باکتری،ویروس،قارچ و  

میکرو ارگانیسم هایی که در قسمت :فلور نرمال

های مختلف بدن زندگی می کنند و برای اینکه 

منبع عفونت شوند نیاز به مداخله عوامل دگری 

 است



 The Reservoir Host -مخزن

 

 جایگاُ رشد ٍ تکثیز هیکزٍ ارگاًیسن

تاسیل سل،عاهل سیفلیس:اًساى: هثال  

ٍیزٍس ّای ًاشی اس گشش:حیَاى  

عاهل کشاس:خاک  



Hosts that do not show any outward signs or 

symptoms of a disease but are still capable 

of transmitting the disease are known as 

carriers. 

What are “Carrier Hosts” 



 The Portal of Exit -راه خروج

 حرکت عامل از منبع اولیه-

Examples: respiratory 

secretions, blood 

exposure, breaks in skin 



انتقال روش The Route of Transmission 

روش هایی که عامل پاتوژن میتواند از -

 طریق آن منتقل شود



Transmission may occur through: 

direct contact 



indirect contact 

air 



Insects,food.

water,… 



 The Portal of Entry - راه ورود

-route through which the 

pathogen enters its new host 



Respiratory System 



Gastrointestinal System 



Urinary & Reproductive Tracts 



Breaks in Protective Skin Barrier 



مستعد میزبان  - The Susceptible Host 

حیات هیکزٍارگاًیسن تستگی تِ هیشاى هقاٍهت تدى -
 هیشتاى دارد

درجِ هقاٍهتی است کِ هیشتاى ًسثت تِ :حساسیت
 عاهل دارد



 

•Cancer Patients 

•AIDS Patients 

•Transplant Patients 

•Infant & Elderly        

 Patients 

 
 

 

Recognition of Susceptible Host 



 فاکتورهای موثر در خطر عفونت

• هقاٍت تدى     

•  رعایت ًکات تْداشتی

•  پَست سالن

•  ٍاکسیٌاسیَى 

•  خستگی

•  آب ٍ َّا

 ٍضعیت رٍاًی ،ٍضعیت تغذیِ

• عَاهل ارثی جٌس ٍسي    

 



 مراحل عفونت

•    1. Incubation Period دوره کمون   

2. Prodromal Period مرحله مقدماتی   

3. Acute Stageکامل شدن بیماری 

4. Convalescence نقاهت    



Exposure & Incubation 

• Exposure = contact 

 

 

 فاطلِ تیي ّجَم عاهل ٍ تزٍس عالین•
• رٍس 21تا 2رٍس،کشار  2تا1سزهاخَردگی :هثال:طَل هدت هتغیز  

 



 Prodromal Stageمقدماتی

•  فزد کاهال عفًَی

• ..خستگی،لزس تة خفیف ٍ:عالین هثْن ٍ غیز اختظاطی  

• چٌدیي ساعت تا چٌد رٍس:طَل دٍرُ   

•   

 



 Acute Stageتکامل بیماری

•  تزٍس عالین تِ طَرت اختظاطی

 



 Covalescentنقاهت

•  عالیم ناپدید می شود

•  بهبودی صد در صد نیست

• نیازمند استراحت،تغذیه مناسب و خواب 

 بیشتر
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NOSOCOMIAL INFECTIONS 

• A nosocomial infection is acquired in a 

health care facility and was not present at 

the time of admission 
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– antiseptic :رشد میکرو ارگانیسم کاهش یافته ولی از بین نرفته 

– Disinfection میکروب ها از بین رفته اما تخم انگل از بین نرفته:  

– Sterilizationعاری از میکروب کردن 

 



–  حالت و وجود میکروارگانیسم

–  تعداد میکروارگانیسم

–  نوع وسیله

–  زمان

 فاکتورهای موثر در انتخاب روش



–  فیزیکی 

–  شیمیایی

 روش های استریل کردن



– ساعت 2درجه،زمان 160وسایلی که با رطوبت از بین می روند،:فور  

– ماورا بنفش ،گاما،بتا،کبالت اشعه ها:  

– دقیقه  20تا  15:روی ویروس و تخم انگل بی تاثیر،زمان:جوشاندن  

– بخار تحت فشار،هر شکل از زندگی میکروبی را از بین می :اتوکالو

 17تا  15درجه سانتیگراد و فشار  123تا121برد،بخار 

 okپوند،چسب،

 روش های فیزیکی



  ضد عفوني كننده هاي شيميائي

  

  الکل . شَد تثدیل %70 تِ حتوا تاید کٌد ًوی عول کٌٌدُ عفًَی ضد یك تعٌَاى %100 خلَص درجِ تا الکل      

 درجِ چِ ّز کٌد ًاتَد را فعال تیواریشای هیکزتْای اس ّیچکدام تقزیثا ًویتَاًد دقیقِ 15 هدت در خالض اتیلیك

 ًدارد کشی هیکزب خاطیت خالض الکل ایٌکِ علت . تزاست ضعیف آى کشی هیکزب قدرت تاشد تاالتز الکل

 ضزٍری آب ٍسیلِ تِ تاکتزیْا ًوَدى خیس تاکتزیْا رٍی الکل اثز تزای سیزا است آى در آب ٍجَد عدم

. است  

 

  ساولن

 تَجِ. ًوایید حل آب سی سی100 در را ساٍلي سی سی15) شدُ رقیق ساٍلي هحلَل اس ضدعفًَی تزای اگز      

  . تاشد هی ساعت 3-4 ٍسائل هاًدى سهاى هدت. ًکٌد کف تا ًوَد اضافِ ساٍلي تِ آّستِ را آب شَد

سه پیمانه الكل اتیلیك را با یك پیمانه آب جوشیده سرد مخلوط كنید% 70براي تهیه الكل   



 دفاع بدن در برابر عفونت

• مکانیسم حمایتی در جهت دفع پاتوژن:پاسخ التهابی  

• عکس العمل های خاص بدن در پاسخ به :پاسخ ایمنی

AB-AG پروتئین خارجی،واکنش 



 پيشگيري و كنترل عفونت در بيمارستان   
 (توصيه ها)روش هاي دقيق كنترل عفونت  1.

 استفاده از وسایل حفاظت شخصی 2.
  (Personal Protective Equipments, PPE)   

 استفاده از داروهاي ضذ ویروس 3.



(توصيه ها)روش هاي دقيق كنترل عفونت ( 1  
 محورهاي اصلی مراقبت بيمارستانی

 Standard Infection Control)هزاقثت ّای استاًذارد جْت کٌتزل عفًَت 1.

Precautions) 

 Respiratory Hygiene, Cough)آداب سزفِ کزدى ٍ تْذاضت تٌفسی  رعایت2.

etiquette) 

ًحَُ ضٌاسایی، جذاساسی ٍ گشارضذّی تیواراى هظٌَى دچار عالئن 3.
 عفًَت حاد تٌفسی

احتیاط ّای ضزٍری ٍ جذاساسی تیواراى هظٌَى یا قطعی دچار عالئن 4.
 حاد تٌفسی

 هذت تذاٍم هزاقثت ّا ٍ احتیاط ّای تٌفسی5.

 هزاقثت ّای تخص ّای سزپایی6.

 ًحَُ تزداضت، اًتقال ٍ کار کزدى تا ًوًَِ ّا7.

 هزاقثت ّای هخصَظ تستگاى تیوار ٍ هالقات کٌٌذگاى8.

 ًحَُ اًتقال تیوار در تیوارستاى9.



(توصيه ها)روش هاي دقيق كنترل عفونت   
 محورهاي اصلی مراقبت بيمارستانی

 در تیوار جاتجایی حیي ٍ تیوارستاى در پذیزش اس قثل ّای هزاقثت(10

 تیوارستاى اس خارج

 تیوار ّای ستالِ دفع ًحَُ (11

 تیوار غذاخَری ٍسایل ٍ ظزٍف (12

 آًْا ضستطَی ٍ تیوار ّای هلحفِ تا تزخَرد ًحَُ (13

 تستزی هحیط ضذعفًَی ٍ کزدى تویش ًحَُ (14

 تیوار اس هزاقثت ٍسایل (15

 تیوار تزخیع ًحَُ (16



 (توصيه ها)روش هاي دقيق كنترل عفونت ( 1
 محورهاي اصلی مراقبت بيمارستانی

هزاقثت ّای استاًذارد جْت کٌتزل 1.
 عفًَت

 (Standard Infection Control Precautions) 

.aدستْا ضستطَی 

.bضخصی حفاظت ٍسایل کارتزد 

.cکثیف ّای هلحفِ ٍ ٍسایل تا هٌاسة کارکزدى 

.dقثال در هزاقثت needle stick  ٍ تیش اضیاء 

.eتزضحات کزدى تویش ٍ هحیط ًظافت 

.fّا ستالِ هٌاسة جاتجایی 
 

 

 



Nursing Diagnosis 

کوجَد آگبّی در هَرد هبّیت ثیوبری، رٍش اًتقبل، درهبى،  -  

 ػَاقت ٍ هزاقجت اس خَد ثِ خبعز جذیذ ثَدى ثیوبری

تزس ثِ خبعز ػذم آگبّی اس هبّیت ٍ ػَاقت /اضغزاة -
 ثیوبری ٍ احتوبل آتَدُ کزدى ثستگبى ٍ سبیزیي

احتوبل ایشٍالسیَى اجتوبػی ثِ خبعز ضزٍرت تزک هَقت  -
هحیظ کبر ٍ هحل تحصیل، هبًذى در خبًِ ٍ هحذٍدیت 

 توبس ثب دیگزاى



Nursing Diagnosis 

احتوبل ایجبد کن آثی ثِ خبعز تت، تَْع، استفزاؽ ٍ ثی  -
 اضتْبیی

درد ثذًی ثِ خبعز پبتَلَصی ثیوبری -  
اختالل در پبکسبسی راُ َّایی ثِ دلیل افشایص تزضحبت  -

 تٌفسی



Nursing Care 
 - آهَسش هذدجَ در سهیٌِ:

پیص آگْی/ هبّیت ثیوبری    
راّْبی پیطگیزی اس اًتقبل ثِ دیگزاى   
عَل دٍرُ ٍاگیزی ٍ ضزٍرت هبًذى در هٌشل تب پبیبى  

(در صَرت ثستزی ًجَدى در ثیوبرستبى) ایي دٍرُ   
درهبى ّبی تَصیِ ضذُ ٍ ضزٍرت تجؼیت اس آى   
رٍش هزاقجت اس خَد   
ضزٍرت هصزف هبیؼبت سیبد   

 استزاحت کبفی
 هصزف هَاد هغذی ٍ خَدداری اس خَردى تٌقالت



Nursing Care 
تطَیق هذدجَ ثِ اًجبم توزیٌبت تٌقسی ثزای جلَگیزی اس ػَارض  - 

 ریَی
سوغ صذاّبی ریَی ثصَرت هٌظن ثزای تطخیص ػَارض احتوبلی   -

 ریَی
کٌتزل درجِ حزارت ثصَرت هٌظن ٍ اًجبم تذاثیز السم در صَرت تت  -

 درجِ 40ثبالی 
ثزرسی هٌظن هذدجَ اس ًظز هَاردی اس ثیوبری کِ ًیبس ثِ تذاثیز جذی  -

 درهبًی دارًذ، اًجبم تذاثیز اٍلیِ ٍ گشارس سزیغ ثِ پشضک
رػبیت اصَل پیطگیزی در ٌّگبم هزاقجت اس هذدجَ ثزای حفبظت  -

 خَد، سبیز کبرکٌبى ٍ ثیوبراى  
 تزس هذدجَ/ تَجْبت رٍحی ٍ رٍاًی ثزای کبّص اضغزاة -
ثزًبهِ ریشی غذایی ضبهل رصین غذایی پزپزٍتئیي ٍ پزّیش اس غذاّبیی   -

 .کِ اضتْب را کبّص هی دّذ



 نکات قابل توجه جهت دانشجویان
پیشگیزی اس بیواری کاهال اهکاًپذیز است ٍ بِ اهکاًات سیادی ّن  -

.ًیاس ًذارد  
:دٍ کلیذ عالیی پیطگزی اس ایي ثیوبری  

خَدداری اس هَاجِْ با تزشحات تٌفسی بیوارى بستزی در  -1  
 بخش ٍ رعایت شزایط ایشٍالسیَى

استفادُ اس هاسک، دسکش ٍ گاى جْت هَجِْ با بیوار در اتاق 
 ایشٍالسیَى

گاى، هاسک،  ) عذم خارج کزدى ٍسایل ٍ تجْیشات اس اتاق بیوار -
(ٍسایل گزفتي عالئن حیاتی  

...(گاس، دستکش ٍ) هعذٍم کزدى کلیِ ٍسایل هصزفی بزای بیوار -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وسایل حفاظت شخصی
(Personal Protective Equipments, PPE)   



 وسایل حفاظت شخصی
(Personal Protective Equipments, PPE) 



 
شستشوی مکرر دست ها -2  

 
ضستي هکزر دستْب ثِ آة گزم ٍ هبیغ صبثَى یب  -

ثِ هذت ...( دکَسپت ٍ) تویشکٌٌذُ ّبی حبٍی الکل 
ثبًیِ 15-20حذاقل         

ثِ صَرت دٍرُ ای در ثخص ثیوبرستبًی ٍ ثِ عَر   -
هکزر پس اس توبس ثب ثیوبر ٍ ٍسبیل ٍ تجْیشات 

 هزثَط ثِ ٍی
)  ػذم اًتقبل ٍسبیل هَرد استفبدُ در ثیوبرستبى  -

 رٍپَش، 
ثِ هحل تحصیل ٍ یب خبًِ...(هبسک ٍ  



 

 

 



اًتقبل داًستِ ّبی خَد در هَرد ایي ثیوبری ثِ خبًَادُ ٍ  -
 آهَسش اصَل پیطگیزی ثِ اػضبی خبًَار

 رػبیت اصَل پیطگیزی در هَرد داًطجَیبى دارای ػالئن-
 
 

 



ISOLATION 

• Isolation precautions based on route of 

transmission 

– Airborne 

– Contact 

– Droplet 

• Reverse isolation - barrier protection to 

protect clients that are highly susceptible to 

infection 



QUESTIONS??? 



 با تشکر از توجه شما 


