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

َ.1ذف سىذ :
ّذف از تذٍیي ایي سٌذ ،اعالم خط هطیّا ،اّذاف ٍ رٍشّای اجرایی ٍکٌترلی هرتبط با اقذاهات درهاًی ٍ اسكَپی ّای هربَط بِ
بيوار(کاتترّای ادراری) هی باضذ بِ هٌظَر برقراری جریاى ادراری از طریق اًجام رٍش کاتتریساسيَى ادراری ٍپيطگيری ٍ رفع عَارض
ًاضی از احتباس ٍ هطكالت ادراری ٍ عفًَت احتوالی
.2مخبطبيه :
پرستاراى -پسضكاى
.3مسئًليت َب :
مسُلیت اجرای ایه سىذ بر عٍذي سرپرستبر بخش می ببشذ .
مسئُلیت وظبرت بر اجرای ایه سىذ بر عٍذي سُپرَایسر آمُزشی ،سُپرَایس ببلیىی َ سُپرَایسر کىترل عفُوت بیمبرستبن می
ببشذ .
مسئُلیت ببزوگری ایه سىذ بر عٍذي سُپرَایسر کىترل عفُوت بیمبرستبن می ببشذ .
مسئُلیت تصُیب سىذ بر عٍذي ریبست بیمبرستبن می ببشذ.

.4خط مطی:
کارکٌاى ایي هرکس هلسم هی باضذ کاتتریساسيَى ادراری را هطابق استاًذاردّاٍ بِ ًحَی اًجام دٌّذ کِ هَجب برٍز عفًَت ٍیا عارضِ در
بيوار ًطَد.

.5ريش اجرا:
 - 1کاتتریساسيَى اداری با تَجِ بِ ٍجَد اًذیكاسيَى اًجام هی ضَد.
 - 2کاتتریساسيَى اداری با رعایت ًكات استریل طبق استاًذارد اًجام هی ضَد.
 - 3عالئن هَضعی ٍ جٌرال عفًَت کاتتر ّا هَرد بررسی قرار گرفتِ گسارش هی ضَد.
 - 4تعَیض کاتترادراری طبق استاًذارد  CDCتعَیض هيطَد.
در صُرت برَز عالیم عفُوت بر حسب شرایط ببلیىي ،مُرد بررسی َ یبتعُیض قرار می گیرد.
تبحذ امکبن استفبدي از کبتتر مُرد بررسی قرار می گیرد تب مذت استفبدي کُتبي ببشذ .
کیسً ادرار پبییه تر از سطح مثبوً ببشذ
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تُيٍ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :کمیته هببود کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه
علوم

پزشکی هتران

تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

–سَپرٍایسر باليٌی

–سَپرٍایسر آهَزضی

سَپرٍایسر کٌترل

سَپرٍایسر کٌترل عفًَت

معيبر پبیص
چك ليست

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
ّر  6هاُ

عفُوت-سُپرَایسر
آمُزشی
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