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 استفاده از وسایل  حفاظت فردی

 

تفاده ازوسایل حفاظت با توجه به خطرآلودگی وتماس البسه و پوست کارکنان با خون ، مایعات وسایر ترشحات بدن اس

 فردی زیر ضروری می باشد

 کاله  

 محافظ صورت/عینک  

گرفتن یک نمونه خون از 

پرسنل در معرض خطر جهت 

 بررسی پایه:

HBS Ag, HCV Ab, HIV Ab  

مثبت   HBSبيمار

 است

 در صورت در معرض خطر قرار گرفتن پرسنل بالفاصله:

دقیقه 3-5. شستشوی محل آسیب دیده با آب و صابون حداقل به مدت 1  

ی یا چشم یا مخاط  در معرض قرار گرفته. خودداری از فشار دادن زخم ایجاد2  

. اطالع به دفتر کنترل عفونت مرکزدرمانی )سوپروایزر( در اولین فرصت ممکن3  

. مشخص نمودن وضعیت آلودگی بیمار با استفاده از پرونده یا ارسال نمونه خون4  
 آيا بيمار حداقل يک نوع آلودگی دارد؟

 تکمیل پرونده پرسنلی  همانند:

واکسیناسیون هپاتیت ب و 

 PPDتعیین سطح آنتی بادی ، 

 و ...

شروع پروفیالکسی داروئی 

با دو داروی زیدوودین 

(mg333 و المیودین  )

(mg153 در اسرع وقت )

آل ساعت اول ( و  )ایده

مشاوره با متخصص 

عفونی  ) صبح روز بعد( 

 جهت ادامه پروفیالکسی 

پرسنل در معرض بر اساس تعداد  واکسیناسیون و 

تیترآنتی بادی بر علیه هپاتیت ب به سه گروه تقسیم 

 می شوند

در صورت واکسیناسیون کامل  گروه يک::

بودن تیتر آنتی بادی  mIU/ml 13پرسنل وباال تر از

)حداقل یک بار در طول عمر(، نیاز به اقدام دیگری 

 نیست.

ع وقت و میزان آنتی بادی در اسردر صورت واکسیناسیون کامل ولی عدم اطالع از میزان تیتر آنتی بادی و یا واکسیناسیون ناقص،  گرفتن یک نمونه خون از پرسنل جهت بررسی  گروه دو:

ساعت طول می  24و مشاوره غیر اورژانس با متخصص عفونی )در صورتی که تعیین تیتر انتی بادی بیش از HBIG ( 3030ml/kgباشد، تزریق یک دوز)  mIU/ml 13درصورتی که  پایین تر از

 و واکسن منطقی می باشد(. HBIG کشد تزریق یک دوز

 و دوز اول واکسن و تکمیل سه دوز آن.  HBIGمزمان یک دوز درصورت عدم واکسیناسیون ، تجویز ه گروه سه:

داشته باشد، ایمن بوده ودیگر نیازی به بررسی دوره ای آنتی بادی و یا تجویز  mIU/ml 13اگر فردی پس از واکسیناسیون هپاتیت ب یک بار در طول عمر خود آنتی بادی بیشتر یا مساوی  :7تذکر

 واکسن یادآور ندارد.

 نل گروه دوم در صورت ناقص بودن واکسیناسیون، تکمیل آن ضروری است.پرس :0تذکر

 به فاصله یک ماه بگیرند.  HBIGدوز واکسن را تزریق کرده ولی پاسخ آنتی بادی کافی نداشتند، باید دو دوز  0پرسنلی که  :1تذکر

 روری است.در مواردآلودگی بیمار با بیش از یک ویروس مشاوره با متخصص عفونی مرکز ض :4تذکر

 خير بلی

مشاوره غیر 

)طی یک  اورژانس

هفته( با متخصص 

عفونی و تصمیم 

گیری جهت انجام 

HCV PCR  و انجام

پروفیالکسی در 

 صورت نیاز

بودن   High riskدر صورت 

بیمار  ) سابقه تزریق مواد 

مخدر، تماسهای جنسی 

مشکوک و...( همانند گروه 

HIV .مثبت عمل کنید 

 Highدر صورتی که بیمار 

risk نیست، تا آماده شدن 

آزمایشات بیمار نیاز به اقدام 

بیشتری نیست. ولی پی گیری 

جهت آماده کردن هرچه 

سریعتر آزمایشات بیمار 

 ضروری است.

 مثبت است  HIVبيمار مثبت است  HCVبيمار

ن یک نمونه خون از پرسنل گرفت

در معرض خطر جهت بررسی 

 پایه:

HBS Ag, HCV Ab, HIV Ab  

پی گیری جهت 

مشخص نمودن هر 

چه سریعتر 

بیمار  HBS وضعیت

و تا مشخص شدن 

این وضعیت همانند 

 HBSگروه بیمار 

   مثبت عمل نمایید.

اقدام اورژانسي نیاز 

نیستتتتتتتتتتتت و فقتتتتتتتتتتت   

پیگیتتتتتتتتتر  جهتتتتتتتتتت  

مشتتتتتتتخص نمتتتتتتتودن  

 HCVوضتتتتتتتتتتتتتتتعیت 

بیمار و در صتورت  

مثبتتتت بتتتودن هماننتتتد  

مثبتتتتت   HCVگتتتتروه 

 عمل نمائید.

.وضعيت آلودگی بيمار نامشخص است  

  HIVاز لحاظ   HCVاز لحاظ   HBSاز لحاظ 


