بسمٍ تؼبلی
مركس آمًزضی درمبوی پژيَطی ........
داوطگبٌ ػلًم پسضکی تُران
مؼبيوت درمبن
مذیریت امًر پرستبری

ػىًان :پيطگيری ي كىترل بريز ي ضيًع ػفًوت َبی بيمبرستبوی
كذ سىذ NO -41 :

تبریخ ابالؽ 91/1/1 :

صفحٍ  1 :از 2

تبریخ ببزبيىی 92/1/1:یبدرصًرت ابالؽ دستًرالؼمل جذیذ

َ.1ذف سىذ :
َذف اس تذيیه ایه سىذ ،اػالم خط مطیَب ،اَذاف ي ريشَبی اجزایی ي کىتزلی مزتبط بب پیطگیزی ي کىتزل بزيس ي ضیًع ػفًوت
َبی بیمبرستبوی می ببضذ.
.2مخبطبيه :

کلیٍ کبرکىبن درمبوی
.3مسئًليت َب :
مسًلیت اجزای ایه سىذ بز ػُذٌ کلیٍ کبرکىبن درمبوی می ببضذ .
مسئُلیت وظبرت بر اجرای ایه سىد بر عٍدي سرپرستبر  ،سُپرَایسر کىترل عفُوت ،سُپرَایسر ببلیه َ سُپرَایسر آمُزشی
کىترل بیمبرستبن می ببشد .
مسئُلیت ببزوگری ایه سىد بر عٍدي سُپرَایسر کىترل عفُوت بیمبرستبن می ببشد .
 مسئًلیت تصًیب سىذ بز ػُذٌ ریبست بیمبرستبن می ببضذ
.4خط مطی :
ایه مزکش ملشم بٍ ضىبسبیی مىببغ ػفًوت ي حذف يجلًگیزی اساوتطبر آن می ببضذ بٍ وحًی کٍ اس ضیًع يبزيس ػفًوت َبی بیمبرستبوی
کبستٍ ضًد
.5ريش اجرا:
 - 1در تمبمی قسمت َبی درمبوی ي پطتیببوی استبوذاردَبی بُذاضت محیط رػبیت می ضًد .
 - 2کلیٍ ريش َبی مزاقبتی يدرمبوی اس وظز اوتقبل ػفًوت مًرد بزرسی مکزر قزار می گیزد.
 - 3کلیٍ مىببغ ػفًوت يراَُبی اوتقبل آن مًرد ضىبسبیی قزار گفتٍ ي بزای حذف یب محذيد ومًدن آوُب بزوبمٍ مذاخالتی يجًد
دارد .
 - 4اصًل احتیبطبت استبوذارد َىگبم اجزای فزایىذَبی مزاقبتی رػبیت میطًد .
 - 5اصًل ایشيالسیًن درارائٍ مزاقبت بٍ بیمبران ػفًوی رػبیت میطًد .
 - 6کلیٍ بیمبران تب داري یبدارای کطت مثبت ي کلیٍ مًارد مطکًک بٍ ػفًوت بیمبرستبوی بالفبصلٍ اس بخطُب بٍ سً پزيایشر
کىتزل ػفًوت گشارش می گزدد .
 - 7گىذسدایی محیط ي تجُیشات بٍ خًبی اوجبم می ضًد .
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تبریخ ببزبيىی 92/1/1:یبدرصًرت ابالؽ دستًرالؼمل جذیذ

تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :کمیتو هببود کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه
علوم

پزشکی هتران – -كمیتو كنرتل عفونت دانشگاه علوم پزشكي هتران

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت
سرپرستبر –
سُپرَایسر کىترل
عفُوت –سُپرَایسر
آمُشی –سُپرَایسر
کىترل عفُوت

مسئًل آمًزش
سُپرَایسر کىترل
عفُوت –سُپرَایسر
آمُزشي

مؼيبر پبیص
چك لیست

علوم

پزشکی هتران

دفؼبت تًاتر پبیص
ٌر  6مبي

زمبن گسارش دَی
پبیبن ٌر  6مبي

مىببغ:
.1

يَببی ،حسیه .امىیت ضغلی بب ريیکزد ایمىی ي سالمت ي وقص آن در وگُذاری کبرکىبن سبسمبن 1385

.2

سبیت گستزش صىؼت

.3

يبالگ بُذاضت محیط ي رَىمًدَبیی بزای حفظ بُذاضت ي ایمىی کبرکىبن

.4

يبالگ مذیزیت اثز بخص ي رَبزی در پزستبری ي مبمبیی

.5

راَىمبی کطًری وظبم مزاقبت ػفًوتُبی بیمبرستبوی

ضُابط َ رَشٍبی مدیریت اجرایی پسمبود ٌبی پسشکی َ پسمبودٌبی َابستً
راٌىمبی کبربردی کىترل عفُوت در بیمبرستبن
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