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 بسمٍ تعالی

 دکتر آرش سیفی 
 متخصص بیمبریيبی عفٌنی ً گرمسیری

 فلٌی پیشگیری ً کنترل عفٌنتيبی بیمبرستبنی
 طراح نرم افسار ملی مراقبت عفٌنت ىبی بیمبرستبنی

 عضٌ کمیتو کنترل عفٌنت دانشگبه تيران ً ًزارت بيذاشت
 تيران( ره)کنترل عفٌنت بیمبرستبن امبم خمینی مسئٌل ًاحذ 

 ىیبت علمی دانشگبه علٌم پسشکی خذمبت بيذاشتی درمبنی تيران
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 جلسهاهداف 

 
 :جلسٍاوتُای تًقع می ريد در   

 

تعزیف طغیان عفًوتُای بیمارستاوی ي وحًٌ ضىاسایی آوُا را بذاویذ. 
ضیًٌ مذیزیت گام بٍ گام طغیان عفًوتُای بیمارستاوی را بطىاسیذ. 
 با کلیات ي اصًل ارسیابی خطز(Risk assessment) آضىا باضیذ. 

 
 

 



CDC/NHSN 
National Healthcare Safety Network 

 کتاب نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی



 (Outbreak Management)مدیریت طغیان 





طغیانتعریف   

 

Outbreak: Increase in number of cases expected in a given  
time period 

Cluster: Cases grouped in time or space 

May not represent an increase 



 بررسی و تایید طغیان

 بز اساس تعذاد تخت ي تعذاد عفًوت َا : مذل َای اپیذمیًلًصیاستفادٌ اس فزمًل َا ي
را با یک  محذيدٌ مًرد اوتظار عفًوت در یک باسٌ سماوی، می تًان بزای یک بخص 

 .مطخص کزد ي مًارد باالتز اس آن را طغیان در وظز گزفت (CI)ضزیب اطمیىان 
 
 ٌ(ي یا ماٌ َای گذضتٍ)با آمار ماٌ مطابٍ در سال قبل مقایسٍ آمار عفًوت َای ایه ما 

 

 مىاسب اوحزاف معیار سال قبل ي در وظز گزفته  میاوگیهاستفادٌ اس(SD)  بزای
 مقایسٍ آمارَای سال جاری





 (ازجمله عفونت بیمارستانی)مراحل کلی ارزیابی و مدیریت طغیان 



 (ازجمله عفونت بیمارستانی)مراحل کلی ارزیابی و مدیریت طغیان 

 ضىاخت ي تطخیص طغیان ي تاییذ يجًد آن1.

 مًرد ي پیذا کزدن مًارد بیطتز بز اساس تعزیف تذيیه ضذٌ  تعزیف 2.

 تعییه افزاد در معزض خطز. ضخصطغیان اس وظز سمان مکان ي تًصیف 3.

 (چزا ي چگًوٍ)فزضیٍ  تًلیذ 4.

 (َا)مطالعات تکمیلی جُت ارسیابی فزضیٍ 5.

 بذست آمذٌ اوجام دَیذاقذامات کىتزلی را بز مبىای ضًاَذی کٍ 6.

 گشارش اقذامات  7.



 ساختار کلی مدیریت طغیان 

 



 



 



 



 



 



 



 



  (Risk assessment)ارزیابی خطر 



 روند ارزیابی خطر و ارتباط اجساء آن



 ماتریکس ارزیابی سطح خطر

 



 تفسیر ماتریکس ارزیابی خطر



(ازجمله عفونت بیمارستانی)جمع بندی مراحل اجرایی ارزیابی خطر برای حوادث   



Hospital Emergency 

Preparedness & Response  

22-26 September 2019, Tehran, Iran 



http://medicine.tums.ac.ir/infectious-disease/en/page/ipc-training-movies 

 کلیپ های آموزشی کنترل عفونت



 با سپاس فراوان از توجه شما


