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

ّذف .:
ّذف از تذٍیي ایي سٌذ ،اعالم خط هطیّب ،اّذاف ٍ رٍشّبی اجرای کٌترلی هرتبط بب هراقبت از بیوبراى در هقببل عفًَت ّبی
بیوبرستبًی هی ببضذ.
-1تبهیي  ،حفظ ٍ ارتقبء بیوبراى ّ،وراّبى ٍ کبرکٌبى ٍ رضبیتوٌذی آًبى از طریق کٌترل بیوبریْبی عفًَی ٍ
عفًَتْبی بیوبرستبًی
-2کبّص ابتال ٍ عَارض ابتال بِ بیوبریْبی عفًَی ٍ عفًَتْبی بیوبرستبًی ٍ کبّص هرگ ٍهیر
-3تطكیل دٍرُ ّبی آهَزضی برای آهَزش راّْبی پیطگیری ٍ کٌترل عفًَتْبی بیوبرستبًی برای پرستبراى ،پسضكبى،
سبیر پرسٌل درگیر درهبى ،خذهبت ٍ پطتیببًی ٍ ّوِ کبرکٌبى کِ در درهبى هستقین بیوبر درگیر ّستٌذ ببیذ در
زهیٌِ کٌترل عفًَت ٍ هسبیل ایوٌی آهَزش ببیٌٌذ ٍ پیَستِ در دٍرُ ّبی ببزآهَزی ضرکت کٌٌذ.
-4جلَگیری از طَالًی ضذى اقبهت بیوبراى در بیوبرستبى
 -5ببال بردى سطح کیفی هراقبتْبی درهبًی
.2مخبطبيه :
کلیِ کبدر درهبى
.3مسئًليت َب :


هسَلیت اجرای ایي سٌذ بر عْذُ سرپرستبر بخص هی ببضذ .

مسئُلیت وظبرت بز اجزای ایه سىد بز عٍدي سُپزَایشر کىتزل عفُوت ،سُپزَایشر آمُشی َ سُپزَایشر ببلیىی بیمبرستبن
می ببشد .
 هسئَلیت ببزًگری ایي سٌذ بر عْذُ سَپرٍایسر کٌترل عفًَت بیوبرستبى هی ببضذ .


هسئَلیت تصَیب سٌذ بر عْذُ ریبست بیوبرستبى هی ببضذ

.4خط مطی :
ببیذ کبرکٌبى ایي هرکس ٌّگبم ارائِ کلیِ خذهبت درهبًی ٍ تطخیصی ً،كبت بْذاضتی ٍ استریل را رعبیت ًوَدُ بِ ًحَی کِ هَجب
اًتقبل عفًَت ثبًَیِ بِ بیوبر ًطَ د
ى
. 5رَش اجزا:
 -1بٍداشت دست ٌب کً مٍمتزیه راي پیشگیزی َ کىتزل عفُوت ٌبی بیمبرستبوی می ببشد بً درستی اجزا می شُد .
 -2کلیً بیمبران عفُوی بز اسبص راي اوتقبل بیمبری تحت ایشَالسیُن مىبسب قزار میگیزود.
 -3کلیً مىببع عفُوت َراٌٍبی اوتقبل آن مُرد شىبسبیی قزار گفتً َ بزای حذف یب محدَد ومُدن آوٍب بزوبمً مداخالتی َجُد دارد
.
 -4کلیِ سطَح ٍ ٍسبیل هَجَد در بخطْبی درهبًی بطَر رٍزاًِ ًظبفت ٍ بب هحلَل ضذ عفًَی کٌٌذُ هٌبسب هَرد گٌذزدایی قرار
هی گیرد.
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- 5فرایٌذ استریلیساسیَى هَرد ارزیببی هذاٍم قرار هیگیرد
 -6در ٌّگبم ارائِ کلیِ هراقبت ّب بِ ًكبت آسپتیک تَجِ کبهل هی ضَد.
--7کلیً کبتتز ٌبی عزَقی َ مزکشی طبق استبودارد تعییه شدي اس  CDCتعُیض می شُود .
-8احتیبطبت استبًذارد در ببرُ ّوِ بیوبراى رعبیت هیطَد.
-9اًَاع تكٌیكْبی ضذ عفًَی ٍ استریلیس اسیَى ٍ ًحَُ کبربرد ّر یک از رٍ ضْبی استریلیساسیَى تعریف ضذُ است.
 -10کلیِ هَارد عفًَت ّبی بیوبرستبًی طبق ًظبم هراقبت عفًَت بیوبرستبًی ضٌبسبیی ٍ گسارش هیطَد.
 -11برًبهِ آهَزش هستور سبلیبًِ برای کلیِ کبرکٌبى در زهیٌِ ضٌبسبیی ٍ پیطگیری از برٍز عفًَت ّبی بیوبرستبًی ٍ رٍضْبی
هقببلِ بب آى ٍجَد دارد
تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :كميتو كنرتل عفونت دانشگاه علوم پزشكي هتران  -کميتو هببود
کيفيت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه

علوم

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت
سزپزستبر –
سُپزَایشر کىتزل
عفُوت – سُپزَایشر
ببلیه –سُپزَایشر
آمُسشی

مسئًل آمًزش
سُپزَایشر کىتزل
عفُوت –سُپزَایشر
آمُسشي

معيبر پبیص
چك لیست

پزشکی هتران

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
ٌز  6مبي

زمبن گسارش دَی
پبیبن ٌز  6مبي

مىببع:
.1

ٍّببی ،حسیي .اهٌیت ضغلی بب رٍیكرد ایوٌی ٍ سالهت ٍ ًقص آى در ًگْذاری کبرکٌبى سبزهبى 1385

.2

سبیت گسترش صٌعت

.3

ٍبالگ بْذاضت هحیط ٍ رٌّوَدّبیی برای حفظ بْذاضت ٍ ایوٌی کبرکٌبى

.4

ٍبالگ هذیریت اثر بخص ٍ رّبری در پرستبری ٍ هبهبیی

.5

راٌّوبی کطَری ًظبم هراقبت عفًَتْبی بیوبرستبًی

ضُابط َ رَشٍبی مدیزیت اجزایی پسمبود ٌبی پششکی َ پسمبودٌبی َابستً
راٌىمبی کبربزدی کىتزل عفُوت در بیمبرستبن
WWW.CDC.gov

