بسمٍ تعبلی
مركس آمًزضی درمبوی پژيَطی ........
داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
معبيوت درمبن
مذیریت امًر پرستبری

عىًان :وظبرت بر بٍ كبرگيری ضذ عفًوی كىىذٌ َب ي گىذزداَب
كذ سىذNO- 32:

تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  1 :از 2

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

َ.1ذف سىذ:
َذف اس تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَا ،اَذاف ي ريشَای اجزای کىتزلی مزتبط با وظارت بز بٍ کارگيزی ضذ عفًوی کىىذٌ َا ي
گىذسداَا می باضذ.
 . 1محذيد ومًدن يجلًگيزی اس اوتطار عًامل بيماریشا
 . 2استفادٌ مىطقی اس ضذعفًوی کىىذٌ َا ي گىذسداَا
 . 3محذيد ومًدن عًارض جاوبی محلًل َای ضذ عفًوی کىىذٌ
.2مخبطبيه  :پزستاران ،کارضىاس بُذاضت محيط،کارکىان خذماتی
.3مسئًليت َب :
مسىلیت اجرای ایه سىذ بر عهذي سرپرستبر بخش می ببشذ .
مسئىلیت وظبرت بر اجرای ایه سىذ بر عهذي کبرشىبش بهذاشت محیط ،سىپروایسر کىترل عفىوت ،سىپروایسر آمىزشی و
سىپروایسر ببلیىی بیمبرستبن می ببشذ .
مسئىلیت ببزوگری ایه سىذ بر عهذي سىپروایسر کىترل عفىوت می ببشذ .
مسئىلیت تصىیب سىذ بر عهذي ریبست بیمبرستبن می ببشذ
.4خط مطی:


اَذاف خط مطی:

 . 1محذيد ومًدن يجلًگيزی اس اوتطار عًامل بيماریشا
 . 2استفادٌ مىطقی اس ضذعفًوی کىىذٌ َا ي گىذسداَا
 . 3محذيد ومًدن عًارض جاوبی محلًل َای ضذ عفًوی کىىذٌ


خط مطی :
 ایه مزکش ملشم بٍ استفادٌ صحيح اسمحلًل َای ضذ عفًوی کىىذٌ طبق استاوذارد َای تعيه ضذٌ می باضذبٍ وحًیکٍ در محذيد ومًدن يیا حذف عًامل بيماریشا مًثز بًدٌ ي مًجب بزيسعًارض واخًاستٍ در کارکىان ي بيماران
وطًد.
بسمٍ تعبلی
مركس آمًزضی درمبوی پژيَطی ........

داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
معبيوت درمبن

مذیریت امًر پرستبری

عىًان :وظبرت بر بٍ كبرگيری ضذ عفًوی كىىذٌ َب ي گىذزداَب
كذ سىذNO- 32:

تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  2 :از 2

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

- 1کارکىان پزستاری ي خذماتی تحت آمًسش مستمز آضىایی با وحًٌ تُيٍ ي استفادٌ اس مًاد ضذعفًوی کىىذٌ قزار می گيزوذ.
 - 2يسایل پشضکی ي سطًح قبل اس ضذ عفًوی ،تميش يیا ضستٍ می ضًوذ.
 - 3يسایل پشضکی ي سطًح با مًاد تعييه ضذٌ طبق پزيتکل تحت ضذ عفًوی ي گىذسدایی قزار می گيزوذ.
 - 4وحًٌ تُيٍ ي بکار گيزی مًاد ضذ عفًوی کىىذٌ ي گىذسدا بطًر مستمز ارسیابی می ضًد.
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


مسئًل آمًزش
– سًپزيایشر

کبرشىبش بهذاشت
محیط،
آمًسضی
سىپروایسر
سًپزيایشر کىتزل عفًوت
کىترل عفىوت
،سىپروایسر
آمىزشی و
سىپروایسر باليىی

علوم

معيبر پبیص
چك ليست

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
َز  6ماٌ

زمبن گسارش دَی
پایان َز  6ماٌ

مىببع:
.1

يَابی ،حسيه .امىيت ضغلی با ريیکزد ایمىی ي سالمت ي وقص آن در وگُذاری کارکىان ساسمان 1385

.2

سایت گستزش صىعت

.3

يبالگ بُذاضت محيط ي رَىمًدَایی بزای حفظ بُذاضت ي ایمىی کارکىان

.4

يبالگ مذیزیت اثز بخص ي رَبزی در پزستاری ي مامایی

راهىمبی کشىری وظبم مراقبت عفىوتهبی بیمبرستبوی
راهىمبی کبربردی کىترل عفىوت در بیمبرستبن
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