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

عىًان :پيطگيری از عفًوتُبی مىتقلٍ از راٌ خًن در ميبن كبركىبن بيمبرستبن ،ضبمل دفع اجسبم تيس ي بروذٌ
كذ سىذ NO- 40:

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 مطیَب ،اَذاف ي ريشَبی اجزایی يکىتزلی مزتبط بب پیطگیزی اس عفًوتُبی مىتقلٍ اس راٌ خًن
در میبن کبرکىبن بیمبرستبن ،ضبمل دفع اجسبم تیش ي بزوذٌ بٍ مىظًر پیطگیزی اس اوتقبل عفًوتُبی خًوی می ببضذ .
.2مخبطبيه :
کبرکىبن درمبوی ي خذمبتی
.3مسئًليت َب :


مسًلیت اجزای ایه سىذ بز عُذٌ کبرکىبن درمبوی ي خذمبتی می ببضذ .



مسئًلیت وظبرت بز اجزای ایه سىذ بز عُذٌ مسئًلیه ياحذَب ي سًپزيایشران ي سًپزيایشر کىتزل عفًوت بیمبرستبن می
ببضذ .



مسئًلیت ببسوگزی ایه سىذ بز عُذٌ دفتز پزستبری بیمبرستبن می ببضذ .



مسئًلیت تصًیب سىذ بز عُذٌ ریبست بیمبرستبن می ببضذ.

.4خط مطی :
کلیٍ کبرکىبن ملشم میببضىذ کٍ پس اس استفبدٌ اجسبم تیش ي بزوذٌ را بب ريش ایمه دفع ومبیىذ.
.5ريش اجرا:
 - 1کلیٍ اجسبم تیش يبزوذٌ بالفبصلٍ پس اس استفبدٌ بذين درپًش گذاری مجذد در سفتی ببکس جمع آيری می ضًوذ.
 - 2وحًٌ دفع اجسبم تیش ي بزوذٌ جشء آمًسضُبی مستمز کبرکىبن می ببضذ.
 - 3وحًٌ دفع اجسبم تیش ي بزوذٌ جشء پبیص َبی مستمز می ببضذ.
کلیو سفتی باکس ىا با دستگاه بی خطر ساز زبالو عفٌنت زدایی می شٌند.
سفتی باکسيا بو مٌقع ً پس از پر شدن  3/4حجم تعٌیض می شٌند .
احتیاط ىای استانداردجيت کلیو بیماران رعایت می شٌد .

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

عىًان :پيطگيری از عفًوتُبی مىتقلٍ از راٌ خًن در ميبن كبركىبن بيمبرستبن ،ضبمل دفع اجسبم تيس ي بروذٌ
كذ سىذ NO- 40:

تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  2 :از 2

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

مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

سزپزستبر –سٌپرًایسر

سًپزيایشر کىتزل عفًوت

کنترل عفٌنت  -سٌپر
ًایسر آمٌزشی –
سٌپرًایس بالینی

–سًپزيایشر آمًسضی

معيبر پبیص
چك لیست

دفعبت تًاتر پبیص
َز  6مبٌ

زمبن گسارش دَی
پبیبن َز  6مبٌ

مىببع:
.1

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

.2

سبیت گستزش صىعت

.3

يبالگ بُذاضت محیط ي رَىمًدَبیی بزای حفظ بُذاضت ي ایمىی کبرکىبن

.4

يبالگ مذیزیت اثز بخص ي رَبزی در پزستبری ي مبمبیی

.5

راَىمبی کطًری وظبم مزاقبت عفًوتُبی بیمبرستبوی

ضٌابط ً رًشيای مدیریت اجرایی پسماند ىای پسشکی ً پسماندىای ًابستو
راىنمای کاربردی کنترل عفٌنت در بیمارستان
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