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

عىًان :وگُذاری يمراقبت از اقالم پبرچٍ ای
كذ سىذ NO -34 :

تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  1 :از 2

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

َ.1ذف سىذ :
َذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَب ،اَذاف ي ريشَبی اجرایی ي کىترلی مرتبط بب وگُذاری يمراقبت از اقالم پبرچٍ ای در
بیمبرستبن می ببضذ بٍ مىظًر کبَص اوتطبر آلًدگی ي عفًوت بٍ بیمبران ي کبرکىبن ي بُیىٍ سبزی ريضُب در استفبدٌ از عمر مفیذ
اقالم پبرچٍ ای
.2مخبطبيه :
پرسىل ياحذ خذمبت ي لىژری ي کمک بُیبران
.3مسئًليت َب :


مسًلیت اجرای ایه سىذ بر عُذٌ پرسىل ياحذ خذمبت ي لىژری ي کمک بُیبران می ببضذ .



مسئًلیت وظبرت بر اجرای ایه سىذ بر عُذٌ سرپرستار ان ًًاحد بيداشت محیط بیمارستان می ببضذ .



مسئًلیت ببزوگری ایه سىذ بر عُذٌ کبرضىبس بُذاضت محیط ي سًپريایسر کىترل عفًوت بیمبرستبن می ببضذ .



مسئًلیت تصًیب سىذ بر عُذٌ ریبست بیمبرستبن می ببضذ.

.4خط مطی :
ایه مرکس ملسم میببضذ جُت حفظ عمر مفیذ اقالم پبرچٍ ای ي کبَص اوتقبل عفًوت بٍ کبرکىبن ي بیمبران طبق پريتکلُبی استبوذارد
اقذام ومبیذ.
.5ريش اجرا:
 .1جمع آيری  ،دستٍ بىذی يتًزیع ملحفٍ ي البسٍ طبق پريتکل اوجبم میطًد.
.2

فرایىذ تعمیر ي یب جبیگسیىی ملحفٍ ي البسٍ طبق پريتکل اوجبم میطًد.

.3

ملحفٍ در بخطُبی مختلف طبق پريتکل تعًیض میطًد.

.4

پرسىل رختطًیخبوٍ در ببرٌ مراحل جمع آيری ،حمل يوقل ،طبقٍ بىذی،تفکیک ي جذاسبزی ،ضستطً ي وحًٌ ضذعفًوی

دارای بروبمٍ آمًزضی مستمر میببضىذ.
 -5کمک بُیبران در ببرٌ وحًٌ صحیح تعًیض ي اوتقبل ملحفٍ ي البسٍ ي کىترل عفًوت تحت بروبمٍ آمًزضی مستمر میببضىذ.
 -6احتیاط ىای استاندارد در ىنگام جمع آًری ملحفو ً البسو آلٌده رعایت می گردند .

بسمٍ تعبلی
مركس آمًزضی درمبوی پژيَطی ........
داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
معبيوت درمبن
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تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  2 :از 2

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

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

مسئًل آمًزش

ًاحد بيداشت محیط-
سرپرستار –
سٌپرًایسر بالیني-
سٌپرًایسر کنترل
عفٌنت

سرپرستار – کارشناش
بيداشت محیط -
سٌپرًایسر آمٌزشي-
سٌپرًایسر کنترل
عفٌنت

معيبر پبیص
چک لیست

پزشکی هتران

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
َر  6مبٌ

زمبن گسارش دَی
پبیبن َر  6مبٌ

مىببع:
.1

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

.2

سبیت گسترش صىعت

.3

يبالگ بُذاضت محیط ي رَىمًدَبیی برای حفظ بُذاضت ي ایمىی کبرکىبن

.4

يبالگ مذیریت اثر بخص ي رَبری در پرستبری ي مبمبیی

.5

راَىمبی کطًری وظبم مراقبت عفًوتُبی بیمبرستبوی

