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

عىًان :پيطگيری از عفًوت مجبری تىفسی كٍ از طریق ایىتًببسيًن،حمبیت تىفسی بب يوتيالتًر یب تركئًستًمی،ایجبد ضذٌ ببضذ.
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َ.1ذف سىذ :
َذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَب ،اَذاف ي ريشَبی اجرایی ي کىترلی مرتبط بب پيطگيری از عفًوت مجبری تىفسی کٍ از
طریق ایىتًببسيًن،حمبیت تىفسی بب يوتيالتًر یب ترکئًستًمی،ایجبد ضذٌ ببضذ.
.2مخبطبيه :
پسضکبن ي پرستبران
.3مسئًليت َب :
يسٕنیت اجرای ایٍ سُذ بر عٓذِ سرپرستبر بخص پسضکبٌ ٔ پرستبراٌ يی ببضذ .
يسئٕنیت َظبرت بر اجرای ایٍ سُذ بر عٓذِ سٕ پرٔایسر کُترل عفَٕت ،سٕپرٔایسر ببنیٍ ٔ سٕپرٔایسرآيٕزضی بیًبرستبٌ
يی ببضذ .
يسئٕنیت ببزَگری ایٍ سُذ بر عٓذِ سٕ پرٔایسر کُترل عفَٕت بیًبرستبٌ بیًبرستبٌ يی ببضذ .
يسئٕنیت تصٕیب سُذ بر عٓذِ ریبست بیًبرستبٌ يی ببضذ.
. 4خط يطی:
بب عُبیت بّ اًْیت پیطگیری ٔ کُترل عفَٕت ْبی تُفسی در بیًبرستبٌ ،ایٍ يركس يهسو است پرٔسیجر ْبی اَتٕببسیٌٕٔ داخم
تراضّ ،سبکطٍ ،تٕٓیّ يکبَیکی را يطببق استبَذاردْب ٔ بّ َحٕي اَجبو دْذ كّ يٕجب برٔز عبرضّ یب عفَٕت در بیًبر َطٕد.
. 5رٔش اجرا:
 -1رعبیت بٓذاضت دست ْب قبم ٔ بعذ از کهیّ اقذايبتی کّ جٓت بیًبر اَجبو يی ضٕد .
-2ایىتًببسيًن بيمبران بب رعبیت ضرایط استریل ي تحت وظبرت متخصص بيًُضی اوجبم می ضًد.
-3سبکطه لًلٍ تراضٍ بب رعبیت وکبت استریل ي طبق دستًرالعمل مربًطٍ اوجبم می ضًد.
-4پبوسمبن تراکئًستًمی بب رعبیت وکبت استریل ي طبق دستًرالعمل مربًطٍ اوجبم می ضًد.
-5مًقعيت آوبتًميکبل تراکئًستًمی پالستيکی ي یب فلسی،حفظ ي تًسط کبدر درمبن مًرد ارزیببی قرار می گيرد.
-6بيمبر از وظر پيطگيری از پىًمًوی وبضی از يوتيالتًر ) (Vapتًسط گريٌ مطبيریه عفًوی مًرد ارزیببی قرار می گيرد.
-7پس ازْرببراستفبدِ از َٔتیالتٕر،تجٓیسات یكببر يصرف تعٕیض ٔ كم سیستى طبق پرٔتکم ضذ عفَٕي يي ضٕد.
 -8در صٕرتیکّ جٓت بیًبر يُعی َذاضتّ ببضذ سر بیًبر  30درجّ انٕیت يی ضٕد .
 -9تٕجّ بّ بٓذاضت دْبٌ بیًبرٔ یب در صٕرت عذو يُع جٓت بیًبر يسٕاک کردٌ دَذآَب رعبیت يی ضٕد .
 -10رٔزاَّ کهیّ َٔتیالتٕرْب از َظر تعٕیض فیهترْبی آَتی ببکتریبل یک ببر يصرف از َظر تعٕیض طبق پرٔتکم بررسی
يی ضَٕذ .
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مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

سً پريایسر کىترل

سً پريایسر کىترل

عفًوت بيمبرستبن

 -عفًوت بيمبرستبن

سًپريایسر ببليىی

 -سًپريایسر آمًزضی

معيبر پبیص
چك ليست

دفعبت تًاتر پبیص
َر  6مبٌ

زمبن گسارش دَی
پبیبن َر  6مبٌ

سًپريایسر آمًزضی

مىببع:
 .1يَببی ،حسيه .امىيت ضغلی بب ريیکرد ایمىی ي سالمت ي وقص آن در وگُذاری کبرکىبن سبزمبن 1385
 .2سبیت گسترش صىعت
 .3يبالگ بُذاضت محيط ي رَىمًدَبیی برای حفظ بُذاضت ي ایمىی کبرکىبن
 .4يبالگ مذیریت اثر بخص ي رَبری در پرستبری ي مبمبیی
راًُْبی کطٕری َظبو يراقبت عفَٕتٓبی بیًبرستبَی
راًُْبی کبربردی کُترل عفَٕت در بیًبرستبٌ
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