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Category IA : تَصيِ هي ؽَز ٍ تَعػ هؽبلؼبت ؼزاحي ؽسُ تدزثي ، ثبليٌي ٍ  "هَارزي وِ ثىبر گيزي آًْب لَيب

 اپيسهيَلَصيه تبييس ؽسُ اًس.

Category IB : تَصيِ هي ؽَز ٍ تَعػ ثؼعي اس هؽبلؼبت تدزثي ، ثبليٌي ٍ  "هَارزي وِ ثىبر گيزي آًْب لَيب

 َخيِ لَي تئَريه زر هَرز آًْب ٍخَز زارز .اپيسهيَلَصيه تبييس ؽسُ اًس ٍ ت

Category IC : . ًيبس ثِ وٌتزل فسرال يب هٌؽمِ اي اعتبًسارز يب هؼيبر زارز 

Category II :  هَارزي وِ ثىبر گيزي آًْب پيؾٌْبز هي ؽَز ٍ تَعػ هؽبلؼبت ثبليٌي ٍ اپيسهيَلَصيه تبييس ؽسُ اًس يب

 .تَخيِ تئَري زر هَرز آًْب ٍخَز زارز 

Unresolved issue : . ) زر ايي هَرز تَصيِ اي ٍخَز ًسارز )اليٌحل 

 

 راٌّوائيْاي عوَهي بزاي استفادُ اس تجْيشات داخل عزٍلي

 آهَسش هذاٍم كاركٌاى

ُ    وبروٌبى ذَز را  -1 ًحهَُ   ، ثِ هٌظَر پيؾگيزي اس ػفًَت ٍاثغتِ ثِ تدْيشات زاذل ػزٍلي ، زر راثؽهِ ثهب ههَارز اعهتفبز

 (IA)ًگْساري تدْيشات زاذل ػزٍلي ٍ هؼيبرّبي هٌبعت وٌتزل ػفًَت ثؽَر هساٍم آهَسػ زّيس .ٍارز وززى ٍ 

   (IA)ثزرعي وٌيس . ،ٌسٌارز يب ازارُ هي وٍزعتزعي ثِ راٌّوب ّب  را زر افزازي وِ وبتتز را اهىبى  هيشاى زاًؼ ٍ -2

 (IA) تؼجيِ ٍ ًگْساري وبتتز زاذل ػزٍلي تَعػ افزاز آهَسػ زيسُ اًدبم گيزز. -3

CRBSI  ثِ حسالل رعبًسى هيشاىِ هٌظَر ث ICU  زر هٌبعت پزعتبري هزالجت ّبي  اس -4
 (IB). اؼويٌبى حبصل ًوبييس 1

 اًتخاب كاتتزّا ٍ هحل ّا

( ثزاي ٍارز وززى وبتتز  زارزولًَيشاعيَى هيىزٍثي ثيؾتزي  اًسام تحتبًياس اًسام فَلبًي ) "زر ثشرگغبالى تزخيحب -1

 (II) ًوبييسؽسُ اعت زر اٍليي فزصت وبتتز را ثِ اًسام فَلبًي هٌتمل  تؼجيِاعتفبزُ وٌيس . اگز اس اًسام تحتبًي وبتتز 

زر وَزوبى اًسام فَلبًي يب تحتبًي يب پَعت عز ) زر ًَسازاى يب ذززعبالى ( هيتَاًس ثِ ػٌَاى هحل ٍارز وززى وبتتز  -2

 (II)اًتربة ؽَز . 

 فزز تؼجيِ وٌٌسُ ٍ تدزثِػفًَي ٍ غيز ػفًَي رض ، ػَا هبًسگبري وبتتزسهبى  هست،اًسيىبعيَى وبتتزّب را ثز اعبط -3

  (IB)اًتربة وٌيس . 

 .  Catheter-related bloodstream infection  ػفًَت گززػ ذَى ٍاثغتِ ثِ وبتتز: 1
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اس عَسًْبي اعتيل خْت تدَيش هبيؼبت ٍ زارٍّبئيىِ هوىي اعت زر صَرت ًؾت ثبػث ًىزٍس ثبفتي ؽًَس اعتفبزُ  -4

  (IA)ًىٌيس

Midlineرٍس ؼَل ثىؾس اس وبتتز ّبي  6زرهبًي ثيؼ اس  IVوِ  سهبًي -5
2
PICCيب وبتتزّبي هزوشي ثب تؼجيِ هحيؽي   

3  

 (II)ثِ خبي وبتتز هحيػ وَتبُ هست اعتفبزُ وٌيس 

اس ًظز ًؾت ٍ يب ػفًَت ارسيبثي ًوبييس: اگز پبًغوبى تزاًظ پزاًت ثبؽس لوظ ٍ هؾبّسُ  هحل ٍرٍز وبتتز رارٍساًِ  -6

را را زارز پبًغوبى  CRBSIيب عبيز ػالئن احتوبلي ػفًَت زر غيز ايٌصَرت اگز زر لوظ ًبحيِ حغبط ثَز  ًوبييس

 (II)ٍ هحل را اس ًشزيه ثزرعي وٌيس . ثززاؽتِ 

وبتتز ٍريس هحيؽي ثيوبر را زر صَرت زاؽتي  ػالئن فلجيت ) لزهشي ، حغبعيت ، گزهب يب ٍريس لبثل لوظ ؼٌبثي ( ،  -7

  (IB)تؼَيط وٌيس . زر اًفَسيَىًمص ػفًَت يب 

 كاتتز ّاي ٍريذ هزكشي

اس ًظز ػَارض ػفًَي ٍ هىبًيىي.  ) پٌَهَتَراوظ ، عَراخ وززى  هحل پيؾٌْبزي خبگذاري وبتتز راهؼبيت ٍ هشايبي  -1

 ؽزيبى عبة والٍيي ، پبرگي ٍريس عبة والٍيي ، اعتٌَس ٍريس عبة والٍيي ، ّوَتَراوظ ، تزٍهجَس ، آهجَلي َّا ،

 ( (IAثغٌديس .خبگذاري ثس وبتتز (  

 (IA)اس اعتفبزُ ٍريس فوَرال ثزاي زعتزعي ثِ ٍريس هزوشي زر ثيوبراى ثشرگغبل اختٌبة ًوبئيس -2

اس هحل عبة والٍيي ) ثِ خبي  صٍگَلز يب فوَرال ( زر ثيوبراى ثشرگغبل ثِ هٌظَر ثِ حسالل رعبًسى ذؽز ػفًَت  -3

CVC nontunneled ِيثزاي تؼج
 (IBُ وٌيس )اعتفبز 4

وبتتز عبة والٍيي زر ثيوبراى ّوَزيبليشي ٍ ثيوبراًي ثب ثيوبري پيؾزفتِ وليِ ثِ هٌظَر خلَگيزي اس تٌگي تؼجيِ اس  -4

 (IA)ٍريس عبة والٍيي اختٌبة ٍرسيس 

خْت زيبليش  )ػزٍق(يب فيغتَل ثدبي وبتتز ٍريس هزوشي ثِ هٌظَر زعتيبثي زايوي زر ثيوبراى ثب ًبرعبئي وليِ اس گزافت -5

 (IA)اعتفبزُ ًوبئيس 

2. Midline  ِؽجيpicc  ّفتِ زر هحل ثبلي ًوي هبًس  6ٍلي وَتبّتز اس آى هي ثبؽس وِ ثيؾتز اس. 

3. PICC سٍ تؼجيِ هي گزززوبتتز ٍريس هزوشي وِ اس ؼزيك ٍريس ًشزيه ثِ چيي آرًح يب ثبالتز زر ثب. 

4. CVC nontunneled  .وبتتز ٍريس هزوشي وِ ثؽَر هؼوَل تؼجيِ هي گززز 
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ثِ هٌظَر وبّؼ ػَارض ) اگز ايي تىٌَلَصي زر زعتزط اعت( اس تىٌيه اٍلتزا عًَيهتؼجيِ وبتتز ٍريس هزوشي  ٌّگبم -6

از آهَسػ زيسُ ايي تىٌيه ثىبر ثززُ ّسايت اٍلتزاعًَس ثبيس تٌْب تَعػ افز .اعتفبزُ وٌيسهىبًيىي ٍ وبّؼ زعتىبري 

 (IB)ؽَز

 (IB)لَهي اعتفبزُ وٌيس  ثب حسالل تؼساز CVCاس  -7

 (UI)تَصيِ اي ثزاي اعتفبزُ اس لَهي اذتصبصي خْت تغذيِ هحيؽي پيؾٌْبز ًؾسُ اعت  -8

 (IA)ذبرج وٌيس را زر اٍليي فزصت وبتتز ٍريسي  ًَع ّز   -9

وبتتز را  ) سهاًي كِ كاتتز در اٍرصاًس جاگذاري شذُ است (ٌيه ًساريس سهبًي وِ اؼويٌبى ثِ اعتزيل ثَزى اًدبم تى -10

 (IB)تؼَيط ًوبئيس  ساعت 44عزض ّز چِ عزيؼتز 

 رٍش ظذعفًَي ٍ بْذاشتي كزدى دست

ثٌيبى الىلي ، را هحلَلْبيي ثب رٍػ ثْساؽت زعت ، ؽغتؾَي زعت ثب آة ٍ صبثَى هزعَم ٍ يب هبلؼ زعت ثب  -1

، پبًغوبى ،  وبتتز توبط ثب هحل ٍرٍز وبتتز ، تؼَيطٌّگبم وبتتز ،  تؼجيِثؼس اس لجل ٍ  ثْساؽت زعت را رػبيت ًوبييس.

 (IB) لوظ ًىٌيس .ي وبتتز را ثؼس اس ظس ػفًَ ٍرٍزهحل  رػبيت وٌيس. زعتىبريّز ًَع يب 

 (IB) وززى ٍ هزالجت اس وبتتزّبي زاذل ػزٍلي رػبيت وٌيس . ي تؼجيِتىٌيه اعتزيل را ثزا -2

، هيتَاى اس زعتىؼ تويش ثدبي زعتىؼ س ظس ػفًَي پَعت ، ًيبسي ثِ لوظ ًسارزوززى وبتتز ثؼس ا اگزهحل تؼجيِ -3

 (IC)ز اعتزيل اعتفبزُ وز

 (IA)وبتتز ؽزيبًي،  هزوشي ٍ هيساليي زعتىؼ اعتزيل ثپَؽيس .  تؼجيٌِّگبم  -4

 (II)ثپَؽيس س لجل اس زعت گزفتي وبتتز خسيس زعتىؼ خسيس ًوبييٍلتي اس گبيس ٍايز ثزاي تؼَيط وبتتز اعتفبزُ هي  -5

 (IC)ٌّگبم تؼَيط پبًغوبى وبتتز ٍريس هزوشي زعتىؼ تويش يب اعتزيل ثپَؽيس  -6

 حذاكثز احتياطات هحافظتي استزيل

ول  اعتزيل وِ ؽبىاوثز احتيبؼبت حفبظتي اعتزيل را ؽبهل اعتفبزُ اس گبى ، والُ ، زعتىؼ اعتزيل ، هبعه ، يه سح -1

 (IB). ًوبييسيب تؼَيط ثب گبيس ٍايز اعتفبزُ  PICCوشي، وبتتز ٍريس هز ثسى را ثپَؽبًس  خْت تؼجيِ

 (IB)ًوبييس اعتفبزُ ؽزيبى ريَي اس گبى اعتزيل  وبتتز تؼجيٌِّگبم  -2
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 هادگي پَستآ

يب هحلَل ولزّگشيسيي  ثتبزيي% ،70را ثب هبزُ ظس ػفًَي )الىل  ٍ فبلس آلَزگي لبثل رٍئيت ثب چؾن پَعت تويش -1

 (IB)ًَي وٌيس. وبتتز ٍ تؼَيط پبًغوبى ظس ػف تؼجيِگلَوًَبت الىلي ( لجل اس 

وبتتز ٍريس هزوشي ٍ وبتتز ؽزيبًي هحيؽي  ٍ حيي تؼَيط تؼجيِ لجل اس  حبٍي الىل  ولزّگشيسيي هحلَل اس اعتفبزُ  -2

يب  )ثتبزيي(يسٍفَر هيتَاى اس وٌتزاًسيىبعيَى هصزف ولزّگشيسيي  الَيت زارز ٍ زر صَرت ػسم زعتزعي ٍپبًغوبى 

 (IA) اعتفبزُ وزز  %70الىل 

 (IB)ذؾه گززز  "وبهال اخبسُ زّيس هبزُ ظسػفًَي وٌٌسُ هؽبثك تَصيِ وبرذبًِ عبسًسُ لجل اس تؼجيِ وبتتز -3

 (UI) تَصيِ ًويؾَزعبل  2ولز ّگشيسيي زر وَزوبى سيز اعتفبزُ اس -4

 رٍش پاًسواى هحل كاتتز 

 (IA)هحل ٍرٍز وبتتز را ثب پبًغوبى اعتزيل گبسي يب تزاًظ پزاًت ثپَؽبًيس  -1

 (II)وبري سيبز ػزق هي وٌس يب ذًَزيشي ٍ ًؾت اس هحل ٍرٍز وبتتز زارز اس پبًغوبى گبسي اعتفبزُ وٌيساگز  ثي -2

 (IB)پبًغوبى هحل ٍرٍز وبتتز را سهبًي وِ پبًغوبى ؽل يب عفت يب هزؼَة هي ثبؽس تؼَيط وٌيس .  -3

يبليش( ثِ ػلت افشايؼ احتوبل ػفًَت ز ّوَزتاس پوبز يب وزم  آًتي ثيَتيه  زر هحل ٍرٍز وبتتز ) ثِ خش هحل ٍرٍز وبت -4

 (IB) لبرچي ٍ همبٍهت آًتي هيىزٍثي اعتفبزُ ًىٌيس .

وبتتز يب هحل ٍرٍز وبتتز را سيز آة فزٍ ًجزيس . زر صَرتي اخبسُ زٍػ گزفتي زازُ هي ؽَز وهِ احتيبؼهبت السم ثهزاي     -5

ًؾت  ظوي  غيز لبثل ت اتصبلي ثب يه پَؽؼوبّؼ ٍرٍز هيىزٍارگبًيغن ثِ وبتتز را ثِ وبر ثجزيس) اگز وبتتز ٍ تدْيشا

 (II)زٍػ گزفتي پَؽيسُ ؽسُ ثبؽس ( .

 (II)تؼَيط وٌيس  عبػت 48هحل وبتتزّبي ٍريس هزوشي وَتبُ هست را ّز  گبسي  پبًغوبى -6

وِ ذؽز خبثدبئي  اؼفبلرٍس يىجبر تؼَيط وٌيس هگز زر  7پبًغوبى تزاًظ پزاًت وبتتز ٍريس هزوشي وَتبُ هست را ّز  -7

 (IB)تتز ثِ هٌبفغ تؼَيط پبًغوبى ثيؾتز اعت وب

را ثيؼ ( tunneled) يب تًَل زار (implant)5 پبًغوبى تزاًظ پزاًت اعتفبزُ ؽسُ زر هحل وبتتز ٍريس هزوشي وبؽتٌي -8

 (II)اس يىجبر زر ّفتِ تب سهبى تزهين هحل تؼجيِ تؼَيط ًىٌيس )  هگز پبًغوبى هزؼَة يب ؽل ؽَز (. 

گززز وِ ثِ ػلت رؽس  يه سيپَعت ٍارز ٍر زيزر س يزيهغ ياعت وِ ثؼس اس ؼ يوبتتز وبف زار (tunneled) ًل زارتَ وبتتز:5

 بثسي يه ؼيثبفت ٍ پَعت اؼزاف وبف ، اعتحىبم وبتتز زر هحل افشا
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 (UI)زر صَرت تزهين هحل وبتتزٍريس هزوشي تًَل زار يب وبف زار ًيبسي ثِ پبًغوبى هحل ٍخَز ًسارز  -9

ِ هحل ٍرٍز وبتتز را اس ًظز ًؾت ٍ يب ػفًَت ارسيبثي ًوبييس: اگز پبًغوبى تزاًظ پزاًت ثبؽس لوظ ٍ هؾبّسُ رٍساً -10

را زارز پبًغوبى را  CRBSIًوبييس زر غيز ايٌصَرت اگز زر لوظ ًبحيِ حغبط ثَز يب عبيز ػالئن احتوبلي ػفًَت 

 (IB). ثززاؽتِ  ٍ هحل را اس ًشزيه ثزرعي وٌيس

 (II)را گشارػ ًوبيس . احغبط ًب راحتيوٌيس تب ّز گًَِ تغييزي زر هحل وبتتز يب  آگبُثيوبر را  -11

 

 كاتتزّاٍ كاف ّاي آغشتِ بِ هادُ ظذ عفًَي ٍ ظذ هيكزٍبي 

ثزاي غيليي/ولزّگشيسيي ويب هيٌَ ياس وبتتزّبي ٍريس هزوشي آغؾتِ ؽسُ ثب ريفبهپيي / عيلَر عَلفبزيبسيزر صَرت اهىبى     

 .رٍس زر هحل ثوبًس اعتفبزُ وٌيس 5ِ لزار اعت ثيؼ اس ثيوبراًي و

آهَسػ افزازي وِ  -1ػبهل سيز ثبؽس  3هٌَغ ثِ رػبيت  CLABSIاخزاي هَفميت آهيش يه اعتزاتضي خبهغ ثزاي وبّؼ هيشاى 

ثِ ّوزاُ  %0.5آهبزگي ثب ولزّگشيسيي ثيؼ اس  -3اعتفبزُ اس حساوثز احتيبؼبت اعتزيل  -2ز ّب را خبيگشيي وٌٌسهيرَاٌّس وبتت

 (IA) .ثزاي ظس ػفًَي پَعت ثزاي وبرگشاري وبتتز ٍريس هزوشييب هَاز خبيگشيي هٌبعت  الىل 

پزٍفيالكسي ظذ هيكزٍبي پيشگيزي كٌٌذُ لبل اس ٍارد كزدى بزاي بصَرت رٍتيي  آًتي بيَتيك پزٍفيالكسي سيستويك

 (IB) تَصيِ ًويشَد CRBSIيا حيي استفادُ اس يك كاتتز داخل ٍريذي بِ هٌظَر پيشگيزي اس كلًَيشاسيَى كاتتز يا 

 پواد ظذ هيكزٍبي يا ظذ عفًَي كٌٌذُ

پلي هيكسيي  gramicidin، گزاهيسيذيي bacitracinاس پواد ظذ عفًَي كٌٌذُ پَيذٍيي آيَديي يا پواد باستيزاسيي

سوت بيزًٍي كاتتزّاي ّوَدياليش بعذ اس ٍارد كزدى كاتتز ٍ در اًتْاي ّز جلسِ دياليش استفادُ در ل polymYxin Bب

 (IBكٌيذ بشزطي كِ ايي پواد با هَاد كاتتز ّوَدياليش هطابك تَصيِ ّاي كارخاًِ هزبَطِ تذاخل ًذاشتِ باشذ )

 

 پزٍفيالكسي كاتتز آًتي بيَتيك الك پزٍفيالكسي ، شستشَي كاتتز با هَاد ظذهيكزٍبي ٍ الك 

هتعذد دارًذ  CRBSIتاريخچِ  ٍاس هحلَل الك ظذهيكزٍبي پزٍفيالكسي در بيواراًي كِ كاتتز ّاي طَالًي هذت استفادُ 

 (II) تَصيِ هيشَد
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 آًتي كَآگَالًت   

 (II)ثيوبراى اعتفبزُ ًىٌيس  ولهزثَغ ثِ وبتتز زر  هيشاى ػفًَتثصَرت رٍتيي اس آًتي وَآگَالى تزاپي ثزاي وبّؼ 

 Midlineتعَيط كاتتزّاي عزٍق هحيطي ٍ كاتتزّاي هيذاليي

 عبػت ثِ هٌظَرپيؾگيزي اس فلجيت ٍ ػفًَت زر ثشرگغبالى تؼَيط ًىٌيس . 72-96وبتتز ّبي ٍريس هحيؽي را سٍزتز اس  -1

 (IB).،...( اتفبق ثيفتس  هگز ػَارض ) فلجيت ، اًفيلتزاعيَى

تهبريد  ،...( اتفبق ثيفتس . تزاپي ثبلي ثگذاريس هگز ػَارض ) فلجيت ، اًفيلتزاعيَى IVزر وَزوبى  وبتتزّب را تب سهبى اًدبم   -2

 (IB)تؼَيط ثب عيبعت ثيوبرعتبًي هيتَاًس تغييز يبثس

 ( IIرا تٌْب سهبًي وِ اًسيىبعيَى ذبصي زارز تؼَيط وٌيس )  Midlineوبتتز ّبي  -3

 ٍ ّوَدياليش PICC ،تعَيط كاتتزّاي ٍريذ هزكشي 

وبتتز ثصَرت رٍتيي  ،َر وبّؼ هيشاى ػفًَتٍ ّوَزيبليش يب ؽزيبى ريَي را ثِ هٌظ piccوبتتزّبي ٍريس هزوشي ٍ  -1

 (IB)تؼَيط ًىٌيس 

 ثزاي اثجبت احتوبل ػفًَت ًبؽي اس وبتتزٍ لشٍم ثززاؽتي ثؼلت تت ذبرج ًىٌيسفمػ را  piccوبتتزّبي ٍريس هزوشي ٍ  -2

) اگز ؽَاّس ػفًَت زر خبي زيگز ٍخَز زارز يب اگز ثِ ػلل غيز ػفًَي تت هؾىَن ّغتيس( ثبليٌي  ؽَاّساس  آى 

 II) (سوٌياعتفبزُ 

 (IB)يؾگيزي اس ػفًَت السام ثِ تؼَيط وبتتزّبي غيزتًَل زار ًىٌيسثصَرت رٍتيي خْت پ -3

 (IB) زر صَرت ػفًَت وبتتز غيز تًَل زار اس هحل زيگزي السام ثِ تؼجيِ وبتتز ًوبييس -4

سارز هيتَاى اس گبيس ٍايز ثزاي تؼَيط وبتتز غيز تًَل زار وِ ػولىزز ذَثي زارز اعتفبزُ ًاگز ؽَاّس ػفًَت ٍخَز  -5

 (IB)وزز

 تي وبتتز ٍريس هزوشي را ثب ووه گبيس ٍايز تؼَيط هي وٌيس لجل اس زعت سزى ثِ وبتتز خسيس، زعتىؼ اعتزيل خسيس ٍل -6

 (II)ثپَؽيس

 شزياى هحيطي ٍ تجْيشات هاًيتَريٌگ فشار در بيواراى كَدك ٍ بشرگسال

يِ وبتتز ثِ هٌظَر وبّؼ ذؽز زر ثشرگغبالى هحل رازيبل، ثزاويبل يب زٍرعبل پسيظ ثِ هحل فوَر يب سيز ثغل خْت تؼج -1

 (IB) ارخحيت زارزػفًَت 

ht
tp

://
tre

at
m

en
t.t

bz
m

ed
.a

c.
ir/



7 

 

زر وَزوبى هحل ثزاويبل ًجبيس اعتفبزُ ؽَز. رازيبل ، زٍرعبل پسيظ ٍ پؾت تيجيب ثِ فوَر ٍ سيز ثغل خْت ٍارز وززى  -2

 (II)ارخحيت زارز وبتتز 

ززى وبتتز ؽزيبى هحيؽي حسالل يه والُ، هبعه، زعتىؼ اعتزيل ٍ يه ؽبى پزفَرُ اعتزيل وَچه ثبيس حيي ٍارز و -3

 (IB)اعتفبزُ گززز 

 (II) ًىبت آعپتيه رػبيت گزززحيي ٍارز وززى وبتتز ؽزيبى فوَر يب سيز ثغل حساوثز  -4

 (II)وبتتز ؽزيبًي را تٌْب سهبًي وِ اًسيىبعيَى ثبليٌي زارز تؼَيط وٌيس -5

 (II)اگز ًيبسي ثِ وبتتز ؽزيبًي ًيغت آًزا زر اعزع ٍلت ذبرج وٌيس  -6

 (IB)اهىبى اس تزاًظ زيَعز يه ثبر هصزف ثِ خبي تزاًظ زيَعز چٌس ثبر هصزف اعتفبزُ وٌيس .زر صَرت  -7

 (II)وبتتز ؽزيبى هحيؽي را ثصَرت رٍتيي ثِ هٌظَر پيؾگيزي اس ػفًَت تؼَيط ًىٌيس . -8

عبػت تؼَيط وٌيس . عبيز تدْيشات ٍاثغتِ ثِ تزاًظ  96تزاًظ زيَعز يه ثبر هصزف يب چٌسثبر هصزف را ّز  -9

 (IB ) ) ؽبهل تيَة ، تدْيشات تشريك هساٍم ٍ هحلَل تشريمي ( را ّن سهبى ثب تزاًظ زيَعز تؼَيط وٌيس . زيَعز را

 (IA)ؽبهل تدْيشات وبليجزاعيَى ٍ هبيؼبت تشريمي ( را اعتزيل ًگِ زاريس .توبهي اخشاي هزثَغ ثِ هبًيتَريٌگ فؾبر ) -10

اس يه عيغتن ثغتِ ) تشريك هساٍم ( ثِ خبي عيغتن ثبس  ر صَرت اهىبى. زهيشاى زعتىبريْب را ثِ حسالل ثزعبًيس -11

 (II)ًيبس ثِ عِ راّي ٍ عزًگ زارز( ثزاي حفظ وبروزز عيغتن هبًيتَريٌگ فؾبر اعتفبزُ وٌيس .  ي وِ عيغتو)

 ،ثزاي زعتزعي ثِ عيغتن هبًيتَريٌگ اعتفبزُ وزز زار زيبفزاگن ّبياثشارسهبًيىِ هيتَاى ثِ خبي يه عِ راّي اس  -12

) لجل اس زعتزعي ثِ عيغتن ( پبن هبًٌس پٌجِ الىلثب يه هبزُ ظس ػفًَي هٌبعت  لجل اس ٍارز وززى اثشار فزاگن رازيب

 (IA)وٌيس .

 (IA)هحلَلْبي حبٍي لٌس يب هبيؼبت تغذيِ اي هحيؽي را اس ؼزيك عيغتن هبًيتَريٌگ فؾبر تشريك ًىٌيس  -13

هؽبثك راٌّوبئيْبي وبرذبًِ  اگز تزاًظ زيَعز يه ثبر هصزف زر زعتزط ًساريس تزاًظ زيَعز چٌس ثبر هصزف را -14

 (IA)عبسًسُ ظسػفًَي ٍ اعتزيل وٌيس .

 كاتتزّاي ًافي

، ًبرعبئي ػزٍلي يب ػالئن تزٍهجَس ٍخَز زارز  CRBSIوبتتز ؽزيبى ًبفي را اگز ؽَاّسي زال ثز ٍخَز - 1

 (II). زرآٍريس

 (II).  زرآٍريسزارز يب ػالئن تزٍهجَس ٍخَز   CRBSIوبتتز ٍريس ًبفي را اگز ؽَاّسي زال ثز ٍخَز  - 2
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 (UI) ٍخَز ًسارزوبتتز ًبفي  ًگْساؽتيثِ هٌظَر اظبفِ وززى زرهبى آًتي ثيَتيىي تَصيِ اي ثزاي  – 3

هحل ٍرٍز وبتتز ًبفي را ثب يه هبزُ ظس ػفًَي هٌبعت)لجل اس ٍارز وززى وبتتز(پب ن وٌيس. اس تٌتَر يس اعتفبزُ  -  4

 (IB)س ًَسازاى اثز هي گذارز . اس هحصَالت زيگز حبٍي يس هيتَاى اعتفبزُ وزز .رٍي تيزٍئي "ًىٌيس سيزا احتوبال

 ثيَتيىي وبتتز ثِ ػلت افشايؼ احتوبل ػفًَت لبرچي ٍ همبٍهت آًتي رٍزپوبز يب وزم آًتي ثيَتيىي زر هحل ٍاس  – 5

 (IA)اعتفبزُ ًىٌيس .

 (IB)تتز ؽزيبى ًبفي اعتفبزُ وٌيس .( ثزاي اًفَسيَى هبيغ اس وب u/ml 1-5225ّپبريي ثب زٍس پبئيي )  - 6

وبتتز ذبرج ؽَز  ،بئي ػزٍلي زر اًتْبّب زيسُ هيؾَزًيبس ًساريس يب ػالئن ًبرعوبتتز ّبي ًبفي  سهبًي وِ ثِ - 7

 (II)رٍس زر هحل ثبلي ثوبًس  5ؽزيبى ًبفي ًجبيس ثيؼ اس 

اعتزيل را رػبيت وٌيس رٍس اگز تىٌيه  14وبتتز ٍريس ًبفي ثبيس ّز چِ عزيؼتز زر آٍرزُ ؽَز اهب هي تَاًس تب  - 8

 (II)ثبلي ثوبًس .

يه وبتتز ًبفي هوىي اعت ثِ ػلت ػولىزز ثس تؼَيط ؽَز ٍ غيز اس آى اًسيىبعيَى زيگزي ثزاي ثززاؽتي وبتتز  - 9

 (II)رٍس هي ثبؽس . 14رٍس ٍ ٍريس ًبفي تب  5ٍخَز ًسارز ٍ ول هست ثبلي هبًسى وبتتز ؽزيبى ًبفي 

 تعَيط ستْاي اظافي

ي وِ ذَى ٍ هحصَالت ذًَي يب اهَلغيَى چزثي زريبفت ًوي وٌٌس عتْبي اظبفي وِ ثؽَر هساٍم اعتفبزُ زر ثيوبراً -1

 (IA)عبػت تؼَيط وٌيس 96 -72 ّزهي وٌيس ؽبهل عتْبي ثبًَيِ ٍ تدْيشات افشٍزًي ، 

 ٍخَز ًسارزصيِ اي َزر راثؽِ ثب زفؼبت تؼَيط عَسًْبي هَرز اعتفبزُ خْت زعتزعي ثِ وبتتز ّبي وبؽتٌي ّيچ ت -2

(UI) 

ثهبالي   تزويجهبت آهيٌَاعهيس ٍ گلهَوش    َ ّوچٌهيي تيَثْبي اظبفِ ؽسُ ثزاي ذَى ٍ هحصَالت ذًَي يب اهَلغيَى چزثي -3

 (IB)عبػت ثِ هٌظَر وبّؼ ػفًَت تؼَيط وٌيس . 24ػزض  را زر اظبفِ ؽسُ يب اًفَسيَى خساگبًِ  10%

 (IA)ُ ، هؽبثك تَصيِ وبرذبًِ عبسًسُ تؼَيط وٌيس .عبػت ثغتِ ثِ اعتفبز  12تب  6تيَة اًفَسيَى پزٍپَفَل را ّز  -4

 سيستن كاتتزّاي عزٍلي بذٍى سَسى

ي زر تؼهَيط ايهي   هشيته را ّز ثبر ثب تؼَيط عتْبي اظبفي تؼهَيط وٌيهس ّهيچ     )عِ راّي ٍ ...(ثسٍى عَسىتدْيشات  -1

 ) (II)عبػت ٍخَز ًسارز  72سٍزتز اس  تدْيشات 
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تؼَيط ًىٌيس يب هؽهبثك تَصهيِ وبرذبًهِ ثهِ هٌظهَر وهبّؼ وٌتهزل         عبػت 72راثػ ّبي ثسٍى عَسى را سٍزتز اس ّز  -2

 (II)ػفًَت تؼَيط ًوبئيس 

  (II)اعت ٍ حسالل ليه ٍ ؽىغت زر عيغتن ٍخَز زارزثِ ّوسيگز هتصل هؽوئي ؽَيس توبم لؽؼبت عيغتن وبهل  -3

ه هٌبعت )ولزّگشيسيي ،پَيسٍى آيَزيي ، ي ٍ ظس ػفًَي تَعػ ظس ػفًَي وٌٌسُثب اعتفبزُ اس تدْيشات اعتزيل  -4

 (IA)احتوبل آلَزگي را ثِ حسالل ثزعبًيس . ،(ثِ هحل ٍرٍز وبتتز %70يسٍفَر يب الىل 

 (IC)اس تدْيشات ثسٍى عَسى ثزاي زعتزعي ثِ تيَة زاذل ٍريسي اعتفبزُ ًوبئيس  -5

 هايعات اًفَسيَىآٍيشاى هاًذى 

 ط ًوبييس.عبػت تؼَي 72اگز ثِ زاذل عزم هبزُ اي اظبفِ ًؾسُ اعت ويغِ ٍ عت هزثَؼِ را ّز  -1

 .عبػت تؼَيط ؽًَس 24تجصزُ: زر ًَسازاى عزم ّب ػزض 

عبػت تؼَيط  72عبػت ٍ عت هزثَؼِ را ػزض  24اگز هبزُ اي ثِ زاذل عزم اظبفِ ًوَزُ ايس عزم را ػزض  -2

 .ًوبييس

 .عبػت ثِ اتوبم ثزعبًيس 24ػزض  ثِ ّوزاُ عت هزثَؼِرا  (TPN) هبيؼبت تغذيِ اي هحيؽي -3

ٍ عت هزثَؼِ را ثِ ّوزاُ عزم  عبػت ثِ اتوبم ثزعبًيس. 12ثبؽس آى را ػزض  ى، اهَلغيَى ليپيس اگز هحلَل اًفَسيَ -4

 تؼَيط ًوبييس.

 ثِ اتوبم ثزعبًيس.عبػت   4اًفَسيَى ذَى ٍ هحصَالت ذًَي را ػزض  -5

ا ّوزاُ  عبػت هؽبثك عفبرػ وبرذبًِ ثِ اتوبم ثزعبًيس ٍ عت هزثَؼِ ر 12الي  6اًفَسيَى پزٍپَفَل را ػزض  -6

 پزٍپَفَل تؼَيط ًوبييس .

 .ثزاي عبيز هَارز زعتَر ذبصي ٍخَز ًسارز -7

 ثغ:بهٌ

1. National Center for Infectious Diseases ,Center for Diseases Control and Prevention,Atlanta GA 

UP dated    2011 

2. http://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Peripheral_Intravenous_IV_Devi

ce_Management/ 

 تزجوِ:

 يزيًظ دِيذس گلؾي اصغزي، فزساًِ ػليرَاُ، ، رليِ هحوَزيبى، 
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