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

َ.1ذف سىذ:
ی ی از عفًوت محل جراحی می باضذ.
َذف از تذيیه ایه سىذ ،اعالم خط مطیَا ،اَذاف ي ريشَای اجرای کىترلی مرتبط با پیضگر
.2مخبطبيه :
پسضکان ي پرستاران
.3مسئًليت َب :


مسًلیت اجرای ایه سىذ بر عُذٌ سرپرستار بخص ،پسضکان ي پرستاران می باضذ .

هسئْلیت ًظبرت ثر اجرای ایي سٌذ ثر ػِذٍ سْ پرّایسر ثبلیٌی ّ سْپرّایسر کٌترل ػفًْت ثیوبرستبى هی ثبشذ .
هسئْلیت ثبزًگری ایي سٌذ ثر ػِذٍ سْپرّایسر کٌترل ػفًْت هی ثبشذ .
هسئْلیت تصْیت سٌذ ثر ػِذٍ ریبست ثیوبرستبى هی ثبشذ
.4خط مطی:


اَذاف خط مطی
 -1پیطگیری از بريز عفًوت محل جراحی
-2کاَص زمان اقامت بیمار ي َسیىٍ َای درماوی
-3کاَص مًربیذیتی ي مًرتالیتی



خط مطی

 ثب ػٌبیت ثَ اُویت پیشگیری ّ کٌترل ػفًْت ُبی ثرش جراحی ،كبركٌبى تین درهبى درایي هركس هلسم هی ثبشٌذ یک ثرًبهَهٌظن کَ شبهل هرحلَ قجل از جراحی ،حیي جراحی ،ثؼذ از جراحی ّ هراقجت ّ پیگیری از ًظر اًجبم تْصیَ ُب ّ پیگیری
هْارد ػفًْت هی ثبشذ داشتَ ثبشٌذ .
. 5رّش اجرا:
شیْ یب کْتبٍ کردى هُْبی هحل ػول طجق پرّتکل استبًذارد اًجبم هیشْد.
در صْرت ػذم هٌغ جِت ثیوبر حوبم ّی شت قجل از جراحی اًجبم هی شْد .
هحل ثرش جراحی قجل از ػول هْرد ضذ ػفْىی کبهل قرار م یگیرد.
کلٍی ّسبیل هصرفی از ًظر صحت فرآیًذ استریلساشیّى هْردثررشی قرار گرفتَ ّ اًذیکبتْر هرثْطَ در پرًّذٍ ةیهبر

ًصت م ی گردد .
 - 1اسکراب ي گاویىگ طبق پريتکل استاوذارد اوجام میطًد.
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 - 2وکات استریل در حین عمل جراحی تًسط کادر درمان طبق پريتکل استاوذارد رعایت می ضًد. .
- 7در پبًسوبى ُبی ثؼذی هحل جراحیً ،کبت استریل طجق پرّتکل استبًذارد رػبیت م ی شْد
 -8کلیَ هْارد ػفًْت ثرش جراحی در اسرع ّقت ثَ سْپرّایسر کٌترل ػفًْت گسارش هی گردد .
تِیَ کٌٌذٍ ًسخَ اصلی  :کویتَ ثِجْد کیفیت و اعتبار خبشی خدمات پرستاری دانشگاه
پزشکی هتران
تأیيذ كىىذٌ وسخٍ اصلی  :مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مسئًل وظبرت

مسئًل آمًزش

سر پرستار –سًپريایسر

سر پرستار –سًپريایسر

بالیىی -سًپريایسر

آمًزضی -سًپريایسر

کىترل عفًوت

کىترل عفًوت

بیمارستان

بیمارستان

معيبر پبیص
چك لیست

علوم

پزشکی هتران

دفعبت تًاتر پبیص
َر  6ماٌ

زمبن گسارش دَی
پایان َر  6ماٌ

مىببع:
 .1يَابی ،حسیه .امىیت ضغلی با ريیکرد ایمىی ي سالمت ي وقص آن در وگُذاری کارکىان سازمان 1385
 .2سایت گسترش صىعت
 .3يبالگ بُذاضت محیط ي رَىمًدَایی برای حفظ بُذاضت ي ایمىی کارکىان
 .4يبالگ مذیریت اثر بخص ي رَبری در پرستاری ي مامایی
راٌُوبی کشْری ًظبم هراقجت ػفًْتِبی ثیوبرستبًی
راٌُوبی کبرثردی کٌترل ػفًْت در ثیوبرستبى
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