سمینار آموزشی اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی با روش طرح سناریوهای بالینی
ساعت

عنوان سخنراني

نام سخنران

تخصص سخنران /بازیگران سناریوها

8/00-8/30

ثبت نام شرکت کنندگان

-

-

8/30-8/40

تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملي

-

-

8/40-8/50

خوشامد گویي و بیان اهداف سمینار

...........

کارشناس کنترل عفونت دانشگاه /بیمارستان

اصول و مباني پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان ها  :تعاریف،
8/50-9/10

آمار و اپیدمیولوژی ،آشنایي با نظام مراقبت ،زنجیره عفونت ،معرفي

مدرس اورژانس و مراقبتهای ویژه
دکتر ساالری

دانشگاه علوم پزشکي تهران

سایت ها ،منابع علمي و استانداردها و سنجه های اعتبار بخشي
سناریوی اول :برخورد بالیني با بیمار اینتوبه همراه با تظاهرات و
سندرم بالیني  SARIمثل کووید 19در اورژانس و ICU
9/10-10

اهداف آموزشي :نحوه رعایت احتیاطات استاندارد و احتیاطات بر

دکتر ساالری

مشارکت پرستاران اورژانس و بخش های مراقبت ویژه

مبنای راه انتقال ،نحوه پوشیدن و در آوردن  PPEو نحوه ساکشن
صحیح اندو تراکیال و پیشگیری از VAP
سناریوی دوم :انجام عملي هندراب و ، Surgical Hand Rub
نحوه صحیح شستن و راب کردن دستها در بخش ها و اتاق های عمل
10-10/30

برای انجام پروسیجرهای مختلف و اعمال جراحي

مشارکت پزشکان متخصص ،جراحان ،پرستاران بخش
دکتر ساالری

اهداف آموزشي :مروری بر  5موقعیت شستن دست و نحوه صحیح

های ویژه و پرسنل اتاق عمل و سایر پرسنل پرستاری
بخش های داخلي یا جراحي

انجام فرایندهای بهداشت دست
استراحت و پذیرایي
10/30-10/50

نمایش فیلم

-

(بهداشت دست ،نحوه پوشیدن و خارج کردن )PPE
سناریوی سوم :استفاده از الرنگوسوپ و  BVMدر بیمار مبتال به
کووید 19با سابقه هپاتیت  Cدر بخش داخلي برای اینتوباسیون بیمار
استفاده از انواع آندوسکوپ ها و ست های جراحي در بیمارستان
10/50-12

اهداف آموزشي :آشنایي با جدول اسپالدینگ در تقسیم بندی ابزارها و

مشارکت پرستاران بخش های مختلف ،پرستاران بخش
دکتر ساالری

های آندوسکوپي ،برونکوسکوپي ،پرسنل اتاق عمل و
 CSSDو کمک بهیاران

محلول های ضدعفوني ،آشنایي با چرخه آلودگي زدایي ابزارهای
پزشکي ،آشنایي با مفاهیم پاکسازی ،ضدعفوني ،استریلیزاسیون و
فرایندهای استاندارد آنها
سناریوی چهارم :ریختن خون و شکستن ویال کشت خون بیمار
12-12/30

مشکوک به ایدز و هپاتیت  Bدر بخش اورژانس و یا آزمایشگاه
اهداف آموزشي :آشنایي با فرایندهای نظافت ،لکه زدایي و بهداشت

دکتر ساالری

مشارکت کارشناسان بهداشت محیط ،پرسنل خدماتي و
کمک بهیاران بیمارستان

محیط در بیمارستان
اقدامات و روش های پیشگیری از شایع ترین عفونت های
12/30-13/30

13/30 -14

دکتر ساالری

بیمارستاني شاملCA-UTI,HAP,VAP,:
CLA-BSI,SSI
آشنایي با  AMRو استراتژی های کاربردی و برنامه استواردشیب
برای پیشگیری از مقاومت های آنتي میکروبیال در بیمارستان

مشارکت پزشکان متخصص ،جراحان ،پرستاران و
پرسنل اتاق عمل بیمارستان

دکتر ساالری

مشارکت پزشکان متخصص ،جراحان ،پرستاران و
پرسنل اتاق عمل بیمارستان

