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َ.1ذف :
ّذف از تذٍیي ایي سٌذ ،اعالم خط هطیّب ،اّذاف ٍ رٍشّبی اجرایی ٍ کٌترلی هرتبط بب هذیریت بيوبراًی کِ دارای ًقص ایوٌی
ّستٌذ هی ببضذ.بِ هٌظَر پيطگيری از اًتقبل بيوبریْبی عفًَی در بيوبراى بب ًقص سيستن ایوٌی ٍکبّص هَر بيذیتی ٍ هَرتبليتی
در بيوبراى بب ًقص سيستن ایوٌی
.2مخبطبيه :
کلیه کارکنان درمانی
.3مسئًليت َب :
هسَليت اجرای ایي سٌذ بر عْذُ سرپرستبر بخص کلیً کبرکىبن درمبوی می ببضذ .
مسئُلیت وظبرت بر اجرای ایه سىذ بر عٍذي سُپرَایسر آمُزضی ،سُپرَایسر ببلیىی َ سُپرَایسر کىترل عفُوت بیمبرستبن
می ببضذ .
 هسئَليت ببزًگری ایي سٌذ بر عْذُ سَپرٍایسر کٌترل عفًَت هی ببضذ .


هسئَليت تصَیب سٌذ بر عْذُ ریبست بيوبرستبى هی ببضذ.

.4خط مطی:
ی ی محیط ی قرار
این مرکس ملسم به رعایت اصول ایزوالسیون در مورد مددجویان دارای نقص ایمنی می باشد به نحوی که در معرض عوامل بیمار زا
نگیرند .
.5ريش اجرا:
 - 1آمُزش در خصُص رعبیت بٍذاضت دست ٌب بً عىُان مٍمتریه رَش در کبٌص عفُوت ٌبی بیمبرستبوی بً صُرت
مستمر دادي می ضُد .
-2ایزَالشیَن معکُش در مُرد ةیمبران دارای وقص ایمهی رعب یت م ی گردد.
 -3بً بیمبران َ مالقبت كىىذگبن در خصُص ایسَالسیُن معکُش آمُزش دادي می ضُد .
ٌ-3ىگبم ارائً خذمبت بً ةیمبر از َسبیل حفبظت فردی استفبدي م ی ضُد.
-4از تمبش افراد دارای ةیمبری ٌبی َاگیر بب ةیمبر جلُگیری م ی ضُد.
 .-5دارٍّبی افسایص دٌّذُ سطح ایوٌی طبق پرٍتکل درهبًی تجَیس هيطَد
تُيٍ کىىذٌ وسخٍ اصلی :كميتو كنرتل عفونت دانشگاه علوم پزشكي هتران
کيفيت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه

علوم

تأیيذ کىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

 -کميتو هببود

پزشکی هتران

علوم

پزشکی هتران
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مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

–سَپرٍایسر ببليٌی

–سَپرٍایسر آهَزضی

سَپرٍایسر کٌترل عفًَت

سَپرٍایسر کٌترل عفًَت

معيبر پبیص
چك ليست

دفعبت تًاتر پبیص
ّر  6هبُ

زمبن گسارش دَی
پبیبى ّر  6هبُ

سُپرَایسر آمُزضی
مىببع:
.1

ٍّببی ،حسيي .اهٌيت ضغلی بب رٍیکرد ایوٌی ٍ سالهت ٍ ًقص آى در ًگْذاری کبرکٌبى سبزهبى 1385

.2

سبیت گسترش صٌعت

.3

ٍبالگ بْذاضت هحيط ٍ رٌّوَدّبیی برای حفظ بْذاضت ٍ ایوٌی کبرکٌبى

.4

ٍبالگ هذیریت اثر بخص ٍ رّبری در پرستبری ٍ هبهبیی

.5

راٌّوبی کطَری ًظبم هراقبت عفًَتْبی بيوبرستبًی

ضُابط َ رَضٍبی مذیریت اجرایی پسمبوذ ٌبی پسضکی َ پسمبوذٌبی َابستً
راٌىمبی کبربردی کىترل عفُوت در بیمبرستبن
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