مواجهه با : HCV

تیوارعتاى عیذالؾْذاء ( ع )

در حال حاضز ّیچ تَصیِ ای تزای پزٍفیالوغی تؼذ اس تواط تزای

ٍ HCVجَد ًذارد .

ایوٌَگلَتَلیي هَثز ًیغت ٍ .اوغي ًیش ٍجَد

ًذارد .تزای واروٌاى هَاجِْ یافتِ تایذ هؾاٍرُ هٌاعة ،آسهایؼ
 HCV abدر رٍس هَاجِْ  1/1 ،هاُ  6 ٍ 3 ،هاُ تؼذ ٍ پیگیزی اًجام
ؽَد .

مواجهه با : HIV

پیگیری :
آزهایطات پیگیری در صَرت هثبت بَدى ًتایج بیوار یا
ٍقتی هٌبع ًاضٌاختِ هیباضذ  ،در زهاى هَاجِْ  5/1 ،هاُ
 3 ،هاُ ٍ  6هاُ بعذ از هَاجِْ اًجام هی ضَد .

پوفلت آهَسؽی هَاجِْ ؽغلی

هؼیارّای ؽزٍع پزٍفیالوغی  HIVػثارتٌذ اس :
 هَاجِْ در  22عاػت اخیز اتفاق افتادُ تاؽذ .

 فزد هَاجِْ یافتِ هثتال تِ ػفًَت ً HIVیغت یا در سهاى
تصوین گیزی ٍضؼیت ًاهؾخص دارد .


تا تَجِ تِ خغزات ًاؽی اس ًیذل اعتیه ٍ احتوال
اًتمال تیواریْایی هْله هاًٌذ ایذس ٍ ّپاتیت اس

هخاط ٍ یا پَعت آعیة دیذُ در تواط تا هایؼات تالمَُ ػفًَی تذى

عزیك آى ٍ ّوچٌیي اعتزعْایی وِ تِ فزد آعیة

لزار گزفتِ اًذ .

دیذُ ٍارد هی ؽَد در سهاى ارائِ خذهات تْذاؽتی

 هٌثغ هثتال تِ ػفًَت  HIVاعت ٍ یا جشء گزٍّْای پزخغز
لزار دارد .
 پزٍفیالوغی تؼذ اس تواط تا  HIVتایذ تالفاصلِ ؽزٍع ؽَد ٍ
حذاوثز در  22عاػت اٍل تَصیِ هی گزدد .

درهاًی رػایت احتیاعات اعتاًذارداس جولِ :
هوٌَػیت درپَػ گذاری هجذد عز عَسى ،
پَؽیذى دعتىؼ در سهاى تواط تا خَى ٍ
تزؽحات تالمَُ ػفًَی ؽغتي دعتْا در ٌّگام

درمان دارویی :
دارٍّای ضذ رتزٍٍیزٍعی تِ هذت  22رٍس تجَیش هی گزدد .

در صَرتیىِ در سهاى ؽزٍع درهاى ٍضؼیت  HIVهٌثغ

تواط تا تیوار ٍ پظ اس آى ٍدفغ صحیح ٍعایل تیش
ٍ تزًذُ در Safety Boxتَصیِ هی ؽَد .

ًاؽٌاختِ تَدُ ٍ ًتیجِ آسهایؼ تؼذا هٌفی
گشارػ ؽَد ٍ درهاى دارٍیی لغغ هی ؽَد  .اس ػَارض

وذ BR / IC / 004 :

ؽایغ ایي دارٍّای ضذ رتزٍٍیزٍعی هی تَاى تِ تَْع اعْال
خغتگی ٍ عزدرد اؽارُ ًوَد .

منابع:

تِ فزد هَاجِْ یافتِ تایذ تَصیِ ًوَد تا اس اّذای خَى
پالعوا ،اػضا  ،تافت ٍ ؽیزدّی در دٍرُ پیگیزی خَدداری

-1هذیریت هَاجِْ ضغلی -هرکس هذیریت بیواری ّای ٍاگیر ٍ-زارت

وٌذ  .تزای همارتت اس واًذٍم اعتفادُ وٌذ .اس اؽتزان در

بْذاضت ٍ درهاى آهَزش پسضکی ٍ ،یرایص سَم 5333

ٍعایل تشریك ٍ عایز ٍعایل تزًذُ هثل تیغ ریؼ
تزاؽی ٍ عایز رفتارّای پزخغز خَدداری ًوایذ.
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تْیِ وٌٌذُ :
ٍاحذ وٌتزل ػفًَت

.مقدمه :

-1مداوای محل مواجهه :

اگز چِ رٍػ اٍلیِ در پیؾگیزی اس اًتمال ایذس ٍ ّپاتیت تِ



واروٌاى پیؾگیزی اس هَاجِْ تا خَى ٍ هایؼات تذى اعت اها
ّوَارُ هَاجِْ ّای ؽغلی در هزاوش درهاًی هؾاّذُ هی ؽَد .
مایعات بالقوه عفونت زا عبارتند از :
خَى ،هایغ هغشی ًخاػی،هایغ عیٌٍَیال ،هایغ پلَر ،هایغ صفالی




هایغ پزیىارد ،هایغ آهٌیَتیه  ،هٌی ٍ تزؽحات ٍاصى .



میسان خطر انتقال شغلی :



در اثز ٍلَع ًیذل اعتیه احتوال اًتمال ّپاتیت  Bتغتِ تِ
ٍضؼیت فزد هٌثغ اس  1تا  ، % 30احتوال اًتمال ّپاتیت  Cتغَر
هتَعظ  ٍ% 2/1احتوال اًتمال ایذس  % 3هی تاؽذ .
ٍیزٍط ّپاتیت ب در خَى ٍ در دهای اتاق تِ هذت یه ّفتِ ٍ
ٍیزٍط  HIVتا چٌذ عاػت سًذُ تالی هی هاًذ ٍ خغز اًتمال

-2ثبت و گسار ش دهی :

پس اس يقًع ویدل استیک اقداماتی باید
صًرت گیزد کٍ بٍ مزاحل ضص گاوٍ PEP
وامگذاری ضدٌ است ي ضامل مدايای محل
مًاجٍُ  ،ثبت ي گشارش دَی  ،ارسیابی
مًاجٍُ  ،ارسیابی مىبع مًاجٍُ  ،مدیزیت
.

عوامل موثر بر میسان خطر انتقال پس از نیدل استیک :
ٍ جَد خَى ٍاضح تز رٍی ٍعایل

تیوار اس ًظز  HIV Ab ٍ HBS Ag ، HCV Abتزرعی
ؽَد  .در صَرتی وِ ًتایج

ایي آسهایؾات در عَاتك تیوار

هَجَد ًیغت تزای اعالع اس ٍضؼیت هٌثغ ّز چِ عزیؼتز ًوًَِ
خَى اس تیوار گزفتِ ٍ تِ آسهایؾگاُ ارعال ؽَد .

افراد ذیل در گروههای پرخطر قرار می گیرند :
 هصزف وٌٌذگاى هَاد هخذر تشریمی
 افزادی وِ عاتمِ سًذاى داؽتِ اًذ
 افزادی وِ عاتمِ رفتارّای جٌغی پزخغز دارًذ .

هَارد هَاجِْ ضغلی را سریعا بِ کارضٌاس کٌترل عفًَت بیوارستاى ٍ در
صَرت عذم حضَر ٍی بِ سَپرٍایسر گسارش دّیذ  .چگًَگی ٍ جسئیات ٍقَع
ًیذل استیک ٍ اقذاهات صَرت گرفتِ ثبت هی گردد .
احتوال اًتمال ایذس ٍ ّپاتیت تا تَجِ تِ ًَع تزؽحاتی وِ هَاجِْ تا
آى اتفاق افتادُ راُ ٍ ؽذت هَاجِْ ارسیاتی ؽَد .

درمان بزاساس يضعیت آلًدگی فزد مىطا

ًَع هَاجِْ :

ياکسیىاسیًن

 آعیة پَعتی

ياکسیىٍ وطدٌ

َمزاٌ با یک

است

دس

 هَاجِْ غؾاّای هخاعی

آغاس ديرٌ
ياکسیىاسیًن

ایمىًگلًبًلیه
G

 هَاجِْ پَعت ًاعالن
ًَع هایغ /تافت :


خَى

پاسخ

ویاس بٍ درمان

ویاس بٍ درمان

ایمىی



پیطگیزی

پیطگیزی

هایؼات حاٍی خَى لاتل رٍیت

کافی

ویست .



هایؼات یا تافت تالمَُ ػفًَی



تواط هغتمین تا ٍیزٍط در آسهایؾگاُ

 جزاحت ػویك

 ػوك هَاجِْ در تواط ّای پَعتی

 تیواری پیؾزفتِ یا تار ٍیزٍعی تاال در فزد هٌثغ

 حجن تزؽحات در تواعْای هخاعی
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آسیب دیدٌ

مثبت

مىفی

عواملی که باید در ارزیابی مدنظر باشند :

آغاس ديرٌ

ضدٌ
است

ویست .

آغاس ديرٌ
ياکسیىاسیً
ن

ویاس بٍ
درمان
پیطگیزی
ویست .
در صًرتیکٍ

ياکسیىٍ

 همذار خَى یا تزؽحات

 فزٍرفتي عَسًْای تَخالی( ٍسى تشریك آًضیَوت ٍ)...

سابقٍ ایمىی فزد

HB Ag

H B Ag

واضىاختٍ

آغاس ديرٌ

ؽذت هَاجِْ :

 فزٍرفتي هغتمین عَسى در ؽزیاى یا ٍریذ

درهمایغِ تا عَسًْای تَپز ( عَسى تخیِ ٍ ) ...

ارزیابی منبع مواجهه :

-3ارزیابی مواجهه :

تیواری ٍجَد دارد .

عفًوتُا ي پیگیزی می باضد

هحل هَاجِْ با هایعات بالقَُ عفًَی را با استفادُ از آب هعوَلی ٍ
صابَى ضستطَ دّیذ .
غطاّای هخاطی غیر چطن هَاجِْ یافتِ را با آب هعوَلی فراٍاى
ضستطَ دّیذ .
چطن هَاجِْ یافتِ را با هحلَل ًرهال سالیي یا آب سالن فراٍاى
ضستطَ دّیذ .
از ّر گًَِ دست کاری ٍ فطردى هحل هَاجِْ خَدداری کٌیذ .
از هَاد گٌذزدا یا ضذعفًَی کٌٌذُ کِ هی تَاًذ باعث ایجاد
سَزاًٌذگی ٍ التْاب ضًَذ استفادُ ًکٌیذ .

پاسخ
ایمىی
واکافی

ياکسیىاسیًن
َمزاٌ با یک
دس
ایمىًگلًبًلیه
G

فزد مىبع در
ویاس بٍ درمان
پیطگیزی
ویست .

گزيٌ
پزخطز است
مطابٍ مًرد
HB Ag
مثبت عمل
ضًد

 ارسیاتی اٍلیِ فزدی وِ دچار هَاجِْ ؽذُ اعت :
 عاتمِ ػفًَت HCV HBV HIV
 عاتمِ ٍاوغیٌاعیَى ّپاتیت ٍ ٍ Bضؼیت پاعخ آى
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