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

عىًان :تُيٍ كطت ي ديرٌ اوجبم آن در قبلب وظبم مراقبت ي مصًببت كميتٍ كىترل عفًوت بيمبرستبن (مىبطقی چًن اتبق َبی

عمل ،اتبق َبی وًزادان ،ياحذ مراقبت يیشٌ ي غيرٌ)
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تبریخ ببزبيىی 92/1/1:یبدرصًرت ابالغ دستًرالعمل جذیذ

َ.1ذف سىذ :
ّذف اس تذٍیي ایي سٌذ ،اعالم خط هطیّب ،اّذاف ٍ رٍشّبی اجزایی ٍ کٌتزلی هزتجط ثب تْيِ کطت ٍ دٍرُ اًجبم آى در لبلت ًظبم
هزالجت ٍ هصَثبت کويتِ کٌتزل عفًَت ثيوبرستبى (هٌبطمی چَى اتبق ّبی عول ،اتبق ّبی ًَساداى ٍ،احذ هزالجت ٍیصُ ٍ غيزُ) هی
ثبضذ .
.2مخبطبيه :
پزستبراى ،پشضكبى،کبرکٌبى آسهبیطگبُ
.3مسئًليت َب :


هسَليت اجزای ایي سٌذ ثز عْذُ کليِ کبرکٌبى درهبًی هی ثبضذ .



هسئَليت ًظبرت ثز اجزای ایي سٌذ ثز عْذُ سزپزستبر –سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت – سَپزٍایشر ثبليٌی ٍ سَپزٍایشر آهَسضی
ثيوبرستبى هی ثبضذ .



هسئَليت ثبسًگزی ایي سٌذ ثز عْذُ سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت ثيوبرستبى هی ثبضذ .



هسئَليت تصَیت سٌذ ثز عْذُ ریبست ثيوبرستبى هی ثبضذ

.4خط مطی:
ایي هزکش هلشم هی ثبضذ جْت ضٌبسبیی ٍ هحذٍد ًوَدى هٌبثع عفًَت ،طجك جذٍل سهبًجٌذی هصَة کويتِ کٌتزل عفًَت ٍ در هَارد
طغيبى عفًَت ّبی ثيوبرستبًی اس ثخص ّبی ٍیصُ ٍ یب هٌبطك در هعزض خطز کطت هيكزٍثی تْيِ ًوبیذ .


اَذاف خط مطی

.1

تطخيص هٌبثع ٍ راُ ّبی اًتمبل عفًَت

.2

ضٌبسبیی ٍ تطخيص هيكزٍارگبًيسن ّبی ضبیع جذا ضذُ درّز یك اس ٍاحذ ّبی درهبًی

 . 3تطخيص ثوَلع ٍ همبثلِ ثب طغيبى عفًَت ّبی ثيوبرستبًی


خط مطی:
 ایي هزکش هلشم هی ثبضذ جْت ضٌبسبیی ٍ هحذٍد ًوَدى هٌبثع عفًَت ،طجك جذٍل سهبًجٌذی هصَة کويتِ کٌتزلعفًَت ٍ در هَارد طغيبى عفًَت ّبی ثيوبرستبًی اس ثخص ّبی ٍیصُ ٍ یب هٌبطك در هعزض خطز کطت هيكزٍثی تْيِ
ًوبیذ

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

عىًان :تُيٍ كطت ي ديرٌ اوجبم آن در قبلب وظبم مراقبت ي مصًببت كميتٍ كىترل عفًوت بيمبرستبن (مىبطقی چًن اتبق َبی

عمل ،اتبق َبی وًزادان ،ياحذ مراقبت يیشٌ ي غيرٌ)
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. 5رًش اجرا( نمٌنو گیری جيت انجام کشت طبق برنامو زمان بندی شده انجام می گردد ً آیتم  3ً2را در ىم ادغام کردم ) .
در زمان طغیان ،کطت اس هٌبطك تعييي ضذُ ٍ ثبرعبیت اصَل استبًذارد اًجبم هی گزدد.
ً .1تبیج کطت ّبی هيكزٍثی هَرد ثزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحليل لزار هی گيزد.
 .2ثزًبهِ هذاخالتی جْت هحذٍد ًوَدى ٍ یب حذف هٌبثع عفًَت هكتَة ٍ اجزاء هی ضَد.

تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :کمیته هببود کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه

علوم

پزشکی هتران
تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

سزپزستبر –سَپزٍایشر

سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت

کٌتزل عفًَت

–سَپزٍایشر آهَسضی

علوم

معيبر پبیص
چك ليست

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
ّز  6هبُ

زمبن گسارش دَی
پبیبى ّز  6هبُ

مىببع:
.1

ٍّبثی ،حسيي .اهٌيت ضغلی ثب رٍیكزد ایوٌی ٍ سالهت ٍ ًمص آى در ًگْذاری کبرکٌبى سبسهبى 1385

.2

سبیت گستزش صٌعت

.3

ٍثالگ ثْذاضت هحيط ٍ رٌّوَدّبیی ثزای حفظ ثْذاضت ٍ ایوٌی کبرکٌبى

.4

ٍثالگ هذیزیت اثز ثخص ٍ رّجزی در پزستبری ٍ هبهبیی

.5

راٌّوبی کطَری ًظبم هزالجت عفًَتْبی ثيوبرستبًی

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

