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َ.1ذف سىذ :
َذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَب ،اَذاف ي ريشَبی اجرایی ي کىترلی مرتجط ثب استفبدٌ صحیح از يسبیل حفبظت فردی می
ثبضذ.
.2مخبطبيه :
کلیٍ کبرکىبن کبدر درمبوی ي خذمبت ي لىژری
 .3مسئًليت َب:
مسًلیت اجرای ایه سىذ ثر عُذٌ سرپرستبر ثخص می ثبضذ .
هطئْلیت ًظبرت ثر اجرای ایي ضٌذ ثرعِذٍ ضْپرّایسر کٌترل عفًْت  ،ضْپرّایسر ثبلیي ّ ضْپرّایسر آهْزغی ثیوبرضتبى
هی ثبغذ .
 مسئًلیت ثبزوگری ایه سىذ ثر عُذٌ سًپريایسر کىترل عفًوت ثیمبرستبن می ثبضذ .


مسئًلیت تصًیت سىذ ثر عُذٌ ریبست ثیمبرستبن می ثبضذ.

.4خط مطی:
 اَذاف خط مطی :
 .1حفظ سالمت فردی کبرکىبن کبدر درمبوی ،خذمبت ،لىژری
پیػگیری از اًتقبل عفًْتِب ثَ کبرکٌبى کبدر درهبًی،خذهبت ،لٌژری
خط هػی  :ثب عٌبیت ثَ اُویت احتیبط ُبی اضتبًذارد ّ لسّم رعبیت ایي احتیبط ُب جِت هراقجت از توبم ثیوبراى ،كبركٌبى تین
درهبى درایي هركسهلسم ُطتٌذ ٌُگبم ارائَ خذهبت ثَ ثیوبراى ًکبتی کَ ثبیذدرزهبى توبش ثب خْى ،توبم هبیعبت ثذى ،ترغحبت
،هْاد دفعی ( ثذّى درًظر گرفتي ایي ًکتَ کَ حبّی خْى قبثل رّیت ُطتٌذ یب ًَ )پْضت آضیت دیذٍ ّ هخبط ُب رعبیت گردد.
. 5رّظ اجرا:
ّ. 1ضبیل حفبظت فردی ثَ هقذار هٌبضت پیظ ةیىی ّدر ثخع ُبی هرثْطَ هْجْد اضت.

 .2کبرکىبن کبدر درمبوی در ثبرٌ اَمیت استفبدٌ از يسبیل حفبظت فردی ،وحًٌ پًضیذن ي درآيردن يسبیل فًق تحت
آمًزش مستمر سبلیبوٍ لرار داروذ.
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.3در اتبلُبی عمل ي َىگبم پبوسمبن ،گبنیوگ ي استفبدٌ از يسبیل حفبظت فردی ،طجك استبوذارد اوجبم می ضًد.
 -4پْغیذى گبى تویس ثرای هحبفظت پْضت ّ جلْگیری از آلْدٍ غذى لجبش حیي اًجبم اعوبل تِبجوی ّ فعبلیت ُبی هراقجت از
ثیوبر کَ احتوبل پبغیذٍ غذى یب تْلیذ خْى ،هبیعبت ثذى ،ترغحبت ّ هْاد دفعی ّجْد دارد یب ثبعث آلْدٍ غذى لجبش هی گردد
،تْصیَ هی غْد .
ٌُ. 5گبم اًجبم اعوبل تِبجوی ّ فعبلیت ُبی هراقجت از ثیوبر کَ احتوبل ایجبد یب پبغیذى خْى ،هبیعبت ثذى ،ترغحبت ّ
هْاددفعی ّجْد دارد پْغیذى هبضک ّهحبفظ چػن یب صْرت اضتفبدٍ م ی غْد.

یمبر می ريدطجك استبوذارد از دستکص ي گبن استفبدٌ
.6درَىگبم اوجبم مرالجت َبیی کٍ احتمبل تمبس ثب خًن ي ترضحبت ة
می ضًد.
. 7دضتکع فقط ثرای ارائَ خذهبت ثَ یک ةیهبر ّ در صْرت احتوبل توبش ثب خْى ،هبیعبت ثذى ،ترغحبت ،هْاد دفعی ّ ّضبیل
آلْدٍ اضتفبدٍ م ی غْد ّ ثرای غرّع هراقجت از ةیهبر ثعذ تعْیض م ی غْد .غبیبى رکر اضت غطتي دضت ُب قجل از پْغیذى
دضتکع ّ پص از در آّردى آى ًیس اًجبم هی غْد .
تِیَ کٌٌذٍ ًطخَ اصلی  :کویتَ ثِجْد کیفیت ّ اعتجبر ثخػی خدمات پرستاری دانشگاه
هتران – كميتو كنرت ل عفونت دانشگاه علو م پزشكي هتران
تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه
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