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تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  1:از 2

تبریخ ببزبيىی 92/1/1:یبدرصًرت ابالغ دستًرالعمل جذیذ

َ.1ذف سىذ :

هذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیهب ،اهذاف ي ريشهبی اجرا یی ي کىترلی مرتبط بب رعبیت وظبم مراقبت عفًوت هبی
بيمبرستبوی می ببضذ.
.2مخبطبيه :
اعضاء كويتِ كٌترل عفًَت،رابطيي كٌترل عفًَت
.3مسئًليت َب :


مسًليت اجرای ایه سىذ بر عهذٌ اعضاء كويتِ كٌترل عفًَت،رابطيي كٌترل عفًَت می ببضذ .



مسئًليت وظبرت بر اجرای ایه سىذ بر سًپريایسر کىترل عفًوت بيمبرستبن می ببضذ .



مسئًليت ببزوگری ایه سىذ بر عهذٌ سًپريایسر کىترل عفًوت بيمبرستبن می ببضذ .



مسئًليت تصًیب سىذ بر عهذٌ ریبست بيمبرستبن می ببضذ.

.4خط مطی:
ايي هركس هلسم هي باضذ كليِ هَارد برٍز عفًَت بيوارستاًي را ضٌاسايي ٍ گسارش ًوايذ ٍ براي كاّص هَارد برٍز ،برًاهِ هذاخالتي هكتَب ٍ طبق
آى عول ًوايذ.

.5ريش اجرا:
 . 1كويتِ كٌترل عفًَت طبق برًاهِ هاّياًِ ٍ هٌظن تطكيل هي ضَد.
 . 2تين كٌترل عفًَت ٍ پرستاراى رابط تحت آهَزش هستور در بارُ ضٌاسايي هَارد عفًَت بيوارستاًي قرار هي گيرًذ.
 . 3هَارد عفًَت بيوارستاًي در فرم هخصَظ گسارش هي ضَد.
-4آهار عفًَت بيوارستاًي كليِ ٍاحذّا با ًرم افسار  INISگسارش دّي هي ضَد.
-5آهارعفًَت ّاي بيوارستاًي تجسيِ ٍ تحليل هي گردد .
-6برًاهِ عولياتي جْت كاّص برٍز عفًَت بيوارستاًي هكتَب هي ضَد.
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معبيوت درمبن
مذیریت امًر پرستبری

عىًان :رعبیت وظبم مراقبت عفًوت َبی بيمبرستبوی
كذ سىذ NO -44 :

تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  2:از 2
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 -7کمیتو کنترل عفٌنت دستٌرالعمليای کنترل عفٌنت را تيیو ً جيت اجرا بو بخشيا ارائو می دىذ .
 -8برگساری کالسيای آمٌزشی در زمینو نظام مراقبت از عفٌنت ىای بیمارستانی جيت کلیو کادر درمان
هتران کمیته هببود کیفیت و
تيیو کننذه نسخو اصلی  :كمیتو كنترل عفونت دانشگاه علوم پزشكي
اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هتران
تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

سرپرستبر – سًپريایسر

سًپريایسر کىترل عفًوت

کىترل عفًوت

–سًپريایسر آمًزضی

معيبر پبیص
چك ليست

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
هر  6مبٌ

زمبن گسارش دَی
پبیبن هر  6مبٌ

مىببع:
.1

يهببی ،حسيه .امىيت ضغلی بب ريیكرد ایمىی ي سالمت ي وقص آن در وگهذاری کبرکىبن سبزمبن 1385

.2

سبیت گسترش صىعت

.3

يبالگ بهذاضت محيط ي رهىمًدهبیی برای حفظ بهذاضت ي ایمىی کبرکىبن

.4

يبالگ مذیریت اثر بخص ي رهبری در پرستبری ي مبمبیی

.5

راهىمبی کطًری وظبم مراقبت عفًوتهبی بيمبرستبوی

ضٌابط ً رًشيای مذیریت اجرایی پسمانذ ىای پسشکی ً پسمانذىای ًابستو
www.cdc.gov
راىنمای کاربردی کنترل عفٌنت در بیمارستان

