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َ.1ذف سىذ :

َذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَا ،اَذاف ي ريشَای اجرای وىترلی مرتبط با ایسيالسيًن ،ضامل ادارٌ ي گسارش بيماران با
بيماریُای ياگير احتمالی بٍ مىظًر جلًگيری از اوتطار بيماری َای ياگيرمی باضذ.
.2مخبطبيه :
پسضىان ي پرستاران
.3مسئًليت َب :
مسُلیت اجزای ایه سىذ ثز ػٍذي سزپزستبر ثخش ،پششکبن َ پزستبران می ثبشذ .
مسئُلیت وظبرت ثز اجزای ایه سىذ ثز ػٍذي سُپزَایشر کىتزل ػفُوت،سُپزَایشر ثبلیىی َ سُپزَایشر آمُسشی ثیمبرستبن
می ثبشذ .
مسئُلیت ثبسوگزی ایه سىذ ثز ػٍذي سُپزَایشر کىتزل ػفُوت ثیمبرستبن می ثبشذ .
مسئُلیت تصُیت سىذ ثز ػٍذي ریبست ثیمبرستبن می ثبشذ.
. 4خط مشی:
ی کبرکىبن این مزکش ملشم ثً رػبیت اصُل ایسَالصیَن طجق استبوذاردٌبی تغیین شذي م ی ثبشىذ ثً وحُی کً اس اوتقبل ػبمل
کلي
ةیمبریسا جلُگیری شُد.
.5ريش اجرا:
 -1کالسٍبی آمُسشی جٍت پزسىل در خصُص اوُاع ایشَالسیُن ثیمبران د ر ثیمبرستبن جٍت پزسىل کبدر درمبن گذاشتً می
شُد .
-2اصُل ایشَالسیُن ثً درستی اجزا می شُد .
یمار ی مًرد ایزيالسیين مربًطٍ لرار می يیروذ .
یماران بر اساس راٌ اوتمال ب
3ب
یا ی مطابٍ در یه اتاق بستری می ضًوذ(.)Cohorting
یمار ز
یماران مبتال بٍ عامل ب
-4در صًرت عذم امىان بستری در اتاق ایزيلٍ ،ب
-5يسایل حفاظت فردی مطابك وًع ایزيالسیين طبك استاوذارد مربًطٍ تًسط واروىان مًرد استفادٌ می يیرد .
ی يسایل پس از استفادٌ مًرد ضذ عفًنی لرار می يیروذ .
یماران ایزيلٍ استفادٌ ضذٌ ي سا ر
-6از يسایل مصرفی ین بار مصرف جُت ب
یمار ی َا بٍ مروس بُذاضت در فرمت مربًطٍ ثبت يگسارش می ضًد.
یمار ی َای مطمًل دستًر العمل گسارش ب
یب
-7ولٌ
یمار ی َای مطمًل دستًر العمل گسارش فًری  ،بٍ ضىل تلفهی در مذت زمان ممررگسارش ضذٌ ي سپس در فرمت مربًطٍ بٍ
یب
-8ولٌ

مروس بُذاضت ارسال می ضًد.
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مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

معيبر پبیص

–سًپريایسر ببليىی – -سًپريایسر آمًزضی چك ليست

دفعبت تًاتر پبیص
َر  6مبٌ

سًپريایسر ببليىی – -سًپريایسر كىترل
سًپريایسر آمًزضی

عفًوت

مىببع:
 .1يَابی ،حسيه .امىيت ضغلی با ريیىرد ایمىی ي سالمت ي ومص آن در وگُذاری واروىان سازمان 1385
 .2سایت گسترش صىعت
 .3يبالي بُذاضت محيط ي رَىمًدَایی برای حفظ بُذاضت ي ایمىی واروىان
 .4يبالي مذیریت اثر بخص ي رَبری در پرستاری ي مامایی
 .5راَىمای وطًری وظام مرالبت عفًوتُای بيمارستاوی
ضُاثط َ رَشٍبی مذیزیت اجزایی پسمبوذ ٌبی پششکی َ پسمبوذٌبی َاثستً
راٌىمبی کبرثزدی کىتزل ػفُوت در ثیمبرستبن
www.cdc.gov

زمبن گسارش دَی
پبیبن َر  6مبٌ

