بسمٍ تعبلی
مركس آمًزضی درمبوی پژيَطی ........
داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
معبيوت درمبن
مذیریت امًر پرستبری

عىًان :آمًزش مُبرتی پرسىل در زميىٍ كىترل عفًوت
كذ سىذ NO -28 :

تبریخ ابالغ 91/1/1 :

صفحٍ  1 :از 2

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

َ.1ذف سىذ :
َذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَب ،اَذاف ي ريشَبی اجرایی ي کىترلی مرتبط بب آمًزش مُبرتی پرسىل در زمیىٍ کىترل
عفًوت
می ببضذ.
.2مخبطبيه :
کلیٍ کبرکىبن.3مسئًليت َب :


مسًلیت اجرای ایه سىذ بر عُذٌ کلیٍ کبرکىبن می ببضذ .



مسئًلیت وظبرت بر اجرای ایه سىذ بر عُذٌ سًپريایس کىترل عفًوت ،سًپريایسر ببلیىی ي سًپريایسر آمًزضی بیمبرستبن می
ببضذ .



مسئًلیت ببزوگری ایه سىذ بر عُذٌ سًپريایسر کىترل عفًوت بیمبرستبن می ببضذ .



مسئًلیت تصًیب سىذ بر عُذٌ ریبست بیمبرستبن می ببضذ.

.4خط مطی :
اَذاف خط مطی:
 . 1ارتقبء عملکرد کبرکىبن در ببرٌ ريضُبی پیطگیری از اوتقبل عفًوت بٍ بیمبران ي کبرکىبن
 . 2ارتقبء عملکرد کبرکىبن در ببرٌ اجرای پريسیجر َب بٍ ريش آسپتیک
 . 3ارتقبء عملکرد کبرکىبن در ببرٌ اجرای فرایىذَبی استریلیساسیًن
-4ارتقبء عملکرد کبرکىبن در ببرٌ اجرای اصًل احتیبطبت استبوذارد
خط مطی:
ایه مرکس متعُذ بٍ آمًزش کلیٍ کبرکىبن جُت کسب مُبرتُبی الزم در زمیىٍ کىترل عفًوت می ببضذ.
.5ريش اجرا:
 .1کلیٍ کبرکىبن در ببرٌ اصًل کبربردی تسریقبت ایمه (بخطىبمٍ ضمبرٌ )14تحت آمًزش مستمر قرار میگیروذ .
 .2کلیٍ کبرکىبن در مًرد احتیبطبت استبوذارد تحت آمًزش مستمر قرار میگیروذ .
 ..3کلیٍ کبرکىبن در مًرد اجرای پريسیجرَب بٍ ريش آسپتیک تحت آمًزش مستمر قرار میگیروذ.
 .4کلیٍ کبرکىبن در مًرد اوًاع ایسيالسیًن تحت آمًزش مستمر قرار میگیروذ .
.5کلیٍ کبرکىبن اتبق عمل ي سی اس ار در ببرٌ ريضُبی استریلیساسیًن يحفظ يسبیل ي تجُیسات استریل تحت آمًزش مستمر قرار
میگیروذ .
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معبيوت درمبن
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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
سًپر يایسر کىترل
عفًوت

–سًپريایسر

ببلیىی-سًپريایسر

مسئًل آمًزش
سًپر يایسر کىترل

معيبر پبیص
چک لیست

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
َر  6مبٌ

زمبن گسارش دَی
پبیبن َر  6مبٌ

عفًوت سًپريایسر
آمًزضی

آمًزضی
منابع :
 .1يَببی ،حسیه .امىیت ضغلی بب ريیکرد ایمىی ي سالمت ي وقص آن در وگُذاری کبرکىبن سبزمبن 1385
 .2سبیت گسترش صىعت
 .3يبالگ بُذاضت محیط ي رَىمًدَبیی برای حفظ بُذاضت ي ایمىی کبرکىبن
 .4يبالگ مذیریت اثر بخص ي رَبری در پرستبری ي مبمبیی
 .5راَىمبی کطًری وظبم مراقبت عفًوتُبی بیمبرستبوی
6.http://www.gurnick.edu/programs/cpr-for-healthcare-providers
7.http://www.gurnick.edu/programs/cpr-for-healthcare-providers
NHS site
8.Portmouth hospital NHS.
9.http://www.resus.org.uk/pages/standard.pdf
10.http:// www.cdc.gov
11.http://laico.org/v2020resource/files/laundry_Jan_mar04.pdf

12.http://www.atlashealthlinen.com/
13.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068780/

