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َ.1ذف سىذ :
ّذف از تذٍیي ایي سٌذ ،اعالم خط هطیّب ،اّذاف ٍ رٍشّبی اجرایی ٍمٌترلی هرتجط ثب ًظبرت ثر ریختي هبیعبت خطرًبك هی ثبضذ
.
.2مخبطبيه :
مبرمٌبى درهبًی ٍ خذهبتی
.3مسئًليت َب :
مسُلیت اجرای ایه سىد بر عٍدي کبرکىبن درمبوی َ خدمبتی بیمبرستبن می ببشد .
مسئُلیت وظبرت بر اجرای ایه سىد بر عٍدي کبرشىبش بٍداشت محیط مرکس ،سُپرَایسر کىترل عفُوت ،سُپرَایسر ببلیه َ
سُپرَایسر آمُزشی بیمبرستبن می ببشد .
مسئُلیت ببزوگری ایه سىد بر عٍدي سُپرَایسر کىترل عفُوت بیمبرستبن می ببشد .
 هسئَلیت تصَیت سٌذ ثر عْذُ ریبست ثیوبرستبى هی ثبضذ.
.4خط مطی:


اَذاف خط مطی

 .1حفظ سالهت مبرمٌبى درهبًی ٍ خذهبتی
 .2جوع آٍری ٍ دفع ثْذاضتی هبیعبت خطرًبك
 .3پیطگیری از اًتقبل آلَدگی ٍ عفًَت ٍ عَارض جبًجی مبرمٌبى درهبًی ٍ خذهبتی


خط مطی
 ایي هرمس هلسم هی ثبضذ جوع آٍری ٍ دفع هبیعبت خطرًبك را ثر اسبس اصَل استبًذارد اًجبم دّذ ثِ ًحَی مِ هَجتاًتطبر عفًَت ٍ ثرٍزعَارض جبًجی در مبرمٌبى ًطَد.

.5ريش اجرا:
 .1ملیِ هبیعبت خطرًبك هَرد استفبدُ در ٍاحذّبی ایي هرمس ضٌبسبیی ٍ هنتَة ضذُ اًذ.
 .2مبرمٌبى در ثبرُ رٍش استفبدُ ٍ دفع هبیعبت خطرًبك تحت آهَزش هستور سبلیبًِ قرار هی گیرًذ.
 .3استفبدُ ٍ دفع هبیعبت خطرًبك طجق پرٍتنل استبًذارد اًجبم هی ضَد.
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ٍ .4سبیل حفبظت فردی هٌبست در ٌّگبم مبر ثب هبیعبت خطرًبك طجق پرٍتنل هَرد استفبدُ قرار هی گیرد.
 -5در صَرت توبس هستقین ثب هبیعبت خطرًبك مبرمٌبى ،طجق پرٍتنل تعییي ضذُ هَرد ارزیبثی ٍ پیگیری الزم قرار هی گیرًذ.
تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :کمیتو هببود کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه
علوم

پزشکی هتران – -كمیتو كنرتل عفونت دانشگاه علوم پزشكي هتران

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت
کبرشىبش بٍداشت
محیط مرکس -
سُپرَایسر ببلیىي

مسئًل آمًزش
سَپرٍایسر آهَزضی
-

معيبر پبیص
چل لیست

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
ّر  6هبُ

زمبن گسارش دَی
پبیبى ّر  6هبُ

سَپرٍایسر مٌترل عفًَت

سَپرٍایسر مٌترل عفًَت

مىببع:
.1

ٍّبثی ،حسیي .اهٌیت ضغلی ثب رٍینرد ایوٌی ٍ سالهت ٍ ًقص آى در ًگْذاری مبرمٌبى سبزهبى 1385

.2

سبیت گسترش صٌعت

.3

ٍثاله ثْذاضت هحیط ٍ رٌّوَدّبیی ثرای حفظ ثْذاضت ٍ ایوٌی مبرمٌبى

.4

ٍثاله هذیریت اثر ثخص ٍ رّجری در پرستبری ٍ هبهبیی

.5

راٌّوبی مطَری ًظبم هراقجت عفًَتْبی ثیوبرستبًی

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