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َ . 1ذف سىذ:
ّدف از تدٍیي ایي سٌد ،اعالم خط هطیّب ،اّداف ٍ رٍشّبی اجرای کٌترلی هرتبط بب هراقبت از پرسٌل در هقببل عفًَتْبی
بیوبرستبًی هی ببضد بِ هٌظَر پیطگیری از اًتقبل عفًَت از بیوبراى بِ کلیِ کبرکٌبى درهبًی ،پیطگیری از اًتقبل عفًَت ازهٌببع
عفًَی بِ کلیِ کبرکٌبى درهبًی حفظ ٍ ارتقبء سالهت کبرکٌبى در هقببل عفًَتْبی بیوبرستبًی ٍ پیبهدّبی آى
.2مخبطبيه :

کلیِ کبرکٌبى درهبًی در بیوبرستبى
.3مسئًليت َب :
هسَلیت اجرای ایي سٌد بر عْدُ کلیِ کبرکٌبى درهبًی هی ببضد .
مسئُلیت وظبرت بر اجرای ایه سىذ بر عٍذي سُپرَایسر کىترل عفُوت ،سُپرَایسر ببلیىی َسُپرَایسر آمُزشی بیمبرستبن
می ببشذ .
 هسئَلیت ببزًگری ایي سٌد بر عْدُ سَپرٍایسر کٌترل عفًَت بیوبرستبى هی ببضد .


هسئَلیت تصَیب سٌد بر عْدُ ریبست بیوبرستبى هی ببضد.

.4خط مطی :
 بیوبرستبى هتعْد هیببضد کِ از کلیِ کبرکٌبى خَد در برابر ابتال بِ عفًَتْبی بیوبرستبًی حفبظت ًوبید.-5ريش اجرا:
 .1اصَل احتیبطبت استبًدارد جسء آهَزضْبی هستور کبرکٌبى در ایي هرکس هیببضد .
ٍ .2سبیل حفبظت فردی هٌبسب برای کلیِ کبرکٌبى فراّن هیببضد .
 .3پسوبًدّبی عفًَی بِ ًحَی کِ هَجب آلَدگی هحیط ًطَد جوع آٍری ،هٌتقل ٍ بی خطر هی ضًَد.
-4اجسبم ًَک تیس در ظرٍف هقبٍم  Safety boxجوع آٍری ٍ سپس بی خطر هی ضًَد.
-5اصَل ایسٍالسیَى جسء آهَزضْبی هستور کبرکٌبى ایي هرکس هیببضد .
-6کبرکٌبى جْت پیطگیری از اًتقبل ّپبتیت ٍ Bاکسیٌبسیَى بوَقع هیطًَد.
-7در صَرت برٍز هَاجِْ ضغلی جْت پیطگیری از ابتال بِ عفًَتْب ،طبق پرٍتکل اقداهبت ضرٍری اًجبم هیطَد.
تُيٍ کىىذٌ وسخٍ اصلی  :کمیته هببود کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه
علوم

پزشکی هتران

تأیيذ کىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه
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پزشکی هتران
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مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

سَپر ٍایسر ببلیٌی

سَپرٍایسر آهَزضی

سُپرَایسر کىترل
عفُوت-سُپر َایسر
آمُزشی

سَپرٍایسر کٌترل عفًَت

معيبر پبیص
چك لیست

دفعبت تًاتر پبیص
ّر  6هبُ

زمبن گسارش دَی
پبیبى ّر  6هبُ

مىببع:
.1

ٍّببی ،حسیي .اهٌیت ضغلی بب رٍیکرد ایوٌی ٍ سالهت ٍ ًقص آى در ًگْداری کبرکٌبى سبزهبى 1385

.2

سبیت گسترش صٌعت

.3

ٍبالگ بْداضت هحیط ٍ رٌّوَدّبیی برای حفظ بْداضت ٍ ایوٌی کبرکٌبى

َبالگ مذیریت اثر بخش َ رٌبری در پرستبری َ مبمبیی
راٌىمبی کشُری وظبم مراقبت عفُوتٍبی بیمبرستبوی
ضُابط َ رَشٍبی مذیریت اجرایی پسمبوذ ٌبی پسشکی َ پسمبوذٌبی َابستً
راٌىمبی کبربردی کىترل عفُوت در بیمبرستبن
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