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َ.1ذف سىذ :

ٛدف از تدٗیٔ ایٔ سٖد ،اػالُ خظ ّطیٛب ،اٛداف ٗ رٗشٛبی اجرای مٖترٍی ّرتجظ ثب استفبد ٙصرفب یل ثبر از ٗسبیٌ تسریقبت ثٚ
ّٖظ٘ر افسایص آىبٛی مبدر درّبٕی در ٍسُٗ استفبد ٙاز ٗسبیٌ ینجبر ّصرف در تسریقبت جٜت جَ٘ىيری از ثيْبری ٛبی ّٖتقَ ٚاز را ٙخ٘ٓ ّی
ثبضد .
.2تعبریف:
تسریقبت ینی از رٗش ٛبی ضبیغ درتج٘یسدارٗٛب ٗ ّطتقبت دارٗیی ّيجبضد.ثب ت٘ج ٚثّ ٚغبٍؼبت إجبُ ضد ٙثررٗی ّجتالیبٓ
ثٛ ٚپبتيت  ٗ B,Cایدزدر مط٘رٛبی در حبً ت٘سؼّْٜ ٚتریٔ ػبٌّ ضي٘ع ایٔ ثيْبری ٛب ٗ سبیر ثيْبری ٛبی ٗیرٗسی
ّٖتقَ ٚاز را ٙخ٘ٓ از عریق استفبدّ ٙجدد یب ّطترك از سر س٘زٓ ٛب ّی ثبضدّ .ره ٗ ّير ٗ ّؼٍَ٘يت ٕبضی از تسریقبت
غير ایْٔ تب حد زیبدی قبثٌ پيطييری است.
سر س٘زٓ ٛبی آٍ٘دّ ٙی ت٘إد ثبػث آسيت ث ٚارائ ٚدٖٛدىبٓ خدّبت ٕيس ثبضد.
.3مخبطبيه :
مَي ٚردٛ ٙبی مبدر درّبٕی ٗ پيرا پسضنی

.4مسئًليت َب :
مطُنیت اجرای ایه ضىذ بر عٍذي كهیً ردي ٌبي كبدر درمبوي َ پیرا پسشكي می ببشذ .
مطئُنیت وظبرت بر اجرای ایه ضىذ بر عٍذي ضُپرَایسر کىترل عفُوت ،ضُپرَایسر آمُزشی َ ضُپرَایسر ببنیىی بیمبرضتبن
می ببشذ .
مطئُنیت ببزوگری ایه ضىذ بر عٍذي ضُپرَایسرکىترل عفُوت بیمبرضتبن می ببشذ .
ّ سئٍ٘يت تص٘یت سٖد ثر ػٜد ٙریبست ثيْبرستبٓ ّی ثبضد.
.5خط مطي :
 - 1مَي ٚاّنبٕبت الزُ جٜت رػبیت ایْٖی تسریق ثبید در دسترس مبرمٖبٓ ثبضد
 - 2مَي ٚس٘زٕٜبی ّرث٘ط ث ٚثي٘پسی ٛبٗسبیراقداّبت تٜبجْی ّی ثبیستی ثص٘رت یل ثبرّصرف تٜيٗ ٚدردسترس پرضنبٓ
ٗپرستبرآ ثبضد.
 -3مبرمٖبٓ ثبیستی درّ٘رد ٍسُٗ استفبد ٙیل ثبرازٗسبیٌ تسریقبت یل ثبرّصرف ٗخغرات استفبدّ ٙجددازإٜٓب آّ٘زش ثييرٕد.
 -4ث ٚمبدرپسضنی ٗمبرمٖبٓ ٗثيْبرآ ْٗٛراٛبٓ درّ٘رد مبٛص تج٘یسٗ ّصرف دارٗٛبی تسریقی تبحداّنبٓ ٗاستفبد ٙازرٗضٜبی
جبیيریٔ ثبیستی آّ٘زش داد ٙض٘د.

بسمٍ تعبلي
مركس آمًزضي درمبوي پژيَطي ........
داوطگبٌ علًم پسضکي تُران
معبيوت درمبن
مذیریت امًر پرستبری

عىًان خط مطي  :استفبدٌ صرفب یك ببر از يسبیل تسریقبت
كذ سىذ NO-27 :

تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ 2 :از3

تبریخ ببزبيىي 92/1/1:یبدرصًرت ابالغ دستًرالعمل جذیذ

 -5ث ٚثيْبرإی م ٚثبید ثص٘رت سرپبیی تسریق إجبُ دٖٛد ْٗٛراٛبٕطبٓ درزّبٓ ترخيص درّ٘رد ٍسُٗ استفبد ٙازٗسبیٌ تسریق
ینجبرّصرف ٗخغرات استفبدّ ٙجددس٘زٓ تسریق ثبیستی آّ٘زش داد ٙض٘د.
 -6درص٘رتی م ٚتٜي ٚس٘زٓ ٗٗسيَ ٚتسریقی ىرآ ثبضدٗاحتْبً ػدُ ت٘إبیی پرداخت ت٘سظ ثيْبرْٗٛرا ٙیبثيْٗ ٚج٘دداضت ٚثبضد
،ثبیستی درّ٘رد ٍسُٗ تٜيٗ ٚسيَٗ ٚخغرات ٕبضی ازآٓ ث ٚثيْبرْٗٛرا ٙآّ٘زش داد ٙضدٗ ٙثبّٖبثغ مْل رسبٓ ّبٕٖد ّددمبری یبْٕبیٖدٙ
ٛيئت اّٖبیبسبیرّٖبثغ ّبٍی جٜت مْل ث ٚثيْبرْٛبٖٛيی ٗدرخ٘است مْل ض٘د .
.6ريش اجرایي :

 .1ثرای ٛر تسریق از یل سرٕو استریٌ ینجبر ّصرف جدید استفبدّ ٙی ض٘د.
 .2قجٌ از استفبد ٙاز سرٕو ٗ سر س٘زٓ تبریخ إقضبءٗ سبٍِ ث٘دٓ ثست ٚثٖدی آٓ چل ّی ض٘د.
در صُرت تمبش ضر ضُزن بب ضطح غیر اضتریم ضر ضُزن بً وحُ صحیح دفع مي شُد.
حتي انمقذَر از َیبل ٌبي تك دَزي اضتفبدي مي شُد .
درصُرت انساو بً اضتفبدي ازَیبل چىذدَزي براي ٌرببركشیذن دارَ ازضرضُزن جذیذَ اضتریم اضتفبدي مي شُدَ ضر َیبل ویس
بب اضتفبدي از پىبً اضتریم َ انکم ،ضذ عفُوی می شُد.
َضبیم تسریق در محهي تمیس شبمم ضیىي یب میس مخصُص تسریقبت آمبدي مي شُد.
پص از اوجبو ٌر تسریق ضر ضُزن مربُطً بً وحُ صحیح در ظرف ایمه مخصُص ( )Safty Boxدفع مي شُد.
)Safety Box( .3پس از پر ضدٓ  3/4حج تؼ٘یض ّی ض٘د ٗپس از ثست ٚضدٓ درة ثٗ ٚاحد زثبٍّٖ ٚتقٌ ّی ىردد .
تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلي  :کمیتو هببود کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه
علوم

پزشکی هتران – -كمیتو كنرتل عفونت دانشگاه علوم پزشكي هتران

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلي  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

علوم

پزشکی هتران
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مسئًل آمًزش

مسئًل وظبرت ي پبیص

ضبخص ارزیببي

زمبن پبیص

زمبن گسارش
دَي

-س٘پرٗایسراّ٘زضی

–ّؼبٗٓ آّ٘زضی

ٕ-سجت تسریقبت إجبُ ضد ٙثٚ

/س٘پرٗایسرمٖترً ػفٕ٘ت

 -س٘پرٗایسرمٖترً ػفٕ٘ت

سرٕيٜبٗس٘زٕٜبی ّصرف ضدٙ

-سرپرستبر (ّسئً٘ ٗاحد

-سرپرستبر

 -تؼدادافراد آّ٘زش دیدٙ

ّرث٘عٚ

س٘پرٗایسرثبٍيٖی

ٛر ّ6بٙ

پبیبٓ ٛرّ 6بٙ

مىببع:
Refference:1-www.ccforpatientsafety.org/common/pdfs/fpdfs/presskit/ps-solution8.pdf 1.

.2رٗش اجرایی ّص٘ة ضد ٙدر مْيت ٚپرستبری ّرمس
-3راٌىمبی کبربردی کىترل عفُوت در بیمبرضتبن
-4وظبو مراقبت عفُوت ٌبی بیمبرضتبوی
www.CDC.gov-5

