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َ.1ذف سىذ :
َذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَا ،اَذاف ي ريشَای اجرایی ي کىترلی مرتبط با وظارت بر دفع پسماوذَا (عفًوی،خًن ي
مایعات بذن ي )...می باضذ .
.2مخبطبيه :
کلیٍ کارکىان درماوی ي خذماتی
. 3مسئُلیت ٌب :
مسُلیت اجرای ایه سىد بر عٍدي کلیً کبرکىبن درمبوی َ خدمبتی می ببشد .
مسئُلیت وظبرت بر اجرای ایه سىد بر عٍدي کبرشىبش بٍداشت محیط ،سُپرَایسر کىترل عفُوت  ،سُپرَایسر ببلیىی َ
سُپرَایسر آمُزشی بیمبرستبن می ببشد .
مسئُلیت ببزوگری ایه سىد بر عٍدي کبرشىبش بٍداشت محیط َ سُپرَایسر کىترل عفُوت بیمبرستبن می ببشد .
مسئُلیت تصُیب سىد بر عٍدي ریبست بیمبرستبن می ببشد
.4خط مطی :
کلیٍ کارکىان ایه مرکس ملسم بٍ رعایت اصًل تفكیك پسماوذَا از مبذاً ،مطابق دستًرالعمل کطًری سالمت محیط ي کار درسال 81

می باضىذ .
.5ريش اجرا:
 .1اصًل تفكيك پسمبوذَب جسء آمًزش مستمر كبركىبن مي ببضذ .
 .2زببلٍ َب از مبذأ بٍ عفًوي ي غير عفًوي تفكيك ي كذ بىذي روگي مي ضًد .
 .3زببلٍ َبي عفًوي ي غير عفًوي درمحل َبي جذاگبوٍ بطكل مًقت وگُذاري ميطًوذ.
 .4محل وگُذاري مًقت زببلٍ داراي ضرایظ استبوذارد ميببضذ.
 .5كليٍ زببلٍ َبي عفًوي قبل از تحًیل بٍ ضُرداري تًسظ دستگبٌ بي خغر سبز عفًوت زدایي مي گردد .
 .6بعذ از فرایىذ بي خغر سبزي ،ريزاوٍ زببلٍ َب بٍ ضُرداري تحًیل دادٌ ميطًوذ .
 .7پسمبوذٌ َبي مًاد رادیًاكتيً تحت ضرایظ خبظ خًد زیر وظر مسئًل بُذاضت پرتًَب (فيسیك بُذاضت ) بخص مربًط جمع آيري ،وگُذاري
يعبق ضًابظ دفع ميگردد .
 .8اعضب ءياوذامُبي قغع ضذٌ (یب قسمت َبي جذاضذٌ بذن يیب جىيه سقظ ضذٌ ) بغًر مجسا جمع آيري يبراي دفع در گًرستبن محل ،حمل
ضذٌ يبٍ ريش خبظ خًد دفع ضًد .
.9

حمل زببلٍ َبي بيمبرستبوي بخصًظ زببلٍ َبي خغروبک بب يسيلٍ حمل مخصًظ ببعالمت خبظ زببلٍ َبي عفًوي اوجبم ميطًد.
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تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :كميتو كنرتل عفونت دانشگاه علوم پزشكي هتران
کيفيت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه

علوم

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت
سرپرستبر – سُپرَایسر
کىترل عفُوت -کبرشىبش
بٍداشت محیط ،
سُپرَایسر ببلیىی َ
سُپرَایسر آمُزشی

مسئًل آمًزش
کبرشىبش بٍداشت
محیط-سرپرستبر –
سُپرَایسر کىترل
عفُوت-سُپرَایسر
آمُزشی

علوم

معيبر پبیص
چك لیست

 -کميتو هببود

پزشکی هتران
پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
َر  6ماٌ

زمبن گسارش دَی
پایان َر  6ماٌ

مىببع:
.1

يَابی ،حسیه .امىیت ضغلی با ريیكرد ایمىی ي سالمت ي وقص آن در وگُذاری کارکىان سازمان 1385

.2

سایت گسترش صىعت

.3

يبالگ بُذاضت محیط ي رَىمًدَایی برای حفظ بُذاضت ي ایمىی کارکىان

.4

يبالگ مذیریت اثر بخص ي رَبری در پرستاری ي مامایی

.5

راَىمای کطًری وظام مراقبت عفًوتُای بیمارستاوی

ضُابط َ رَشٍبی مدیریت اجرایی پسمبود ٌبی پسشکی َ پسمبودٌبی َابستً
راٌىمبی کبربردی کىترل عفُوت در بیمبرستبن
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