ثؼوِ تؼبلی
قابل تًجه سرپرستاران محترم کليه بخشها :
خًاهشمىذست به دستًر العملهای مربًط به ارزشيابی درين بخشی وظام مراقبت عفًوت بيمارستاوی تًجه
فرماييذ کليه همکاران پسشک ي پرستار ي ويريهای خذمات مًظف به رعايت ايه مًارد هستىذ:
- 1قجل اص ؿشٍع هؼبيٌبت دػتگبّْبی اػليت ثب هحلَل هيکشٍصيذ ضذػفًَی ؿَد.
- 2قجل اص ؿشٍع هؼبيٌبت تبسيخ اػتشيليضاػيَى ػَاة پٌجِ ّب ٍ اپليکبتَسّب تَػط پشػتبساى هحتشم هؼئَل
دسهبًگبُ کٌتشل گشدد ( اص تبسيخ اػتشيليضاػيَى ًجبيذ ثيؾ اص  7الی  10سٍص گزؿتِ ثبؿذ).
- 3توبهی پک ّبی  V-PACKثشای هذت صهبى يک هبُ اص تبسيخ اػتشيليضاػيَى  ،اػتشيل هحؼَة ؿًَذ.
- 4توبهی قطشُ ّبی هصشفی دس دسهبًگبّْب ٌّگبم ثبص ؿذى تبسيخ صدُ ٍ فقط تب يک ّفتِ هَسد اػتفبدُ قشاس
گيشًذ.
- 5قجل ٍ ثؼذ اص هؼبيٌِ ثيوبساى تًََهتش دػتگبُ اػليت تَػط پضؿک هشثَطِ ثب هحلَل الکل

70دسصذ (

هَجَد دس کٌبس اػليت ) ضذػفًَی ؿَد.
- 6پضؿکبى ٍ پشػتبساى هحتشم ثبيؼتی قجل ٍ ثؼذ اص توبع ثب ثيوبساى  ،قجل اص اًجبم اقذاهبت آػپتيک ٍ ثؼذ اص
توبع ثب هحيط اطشاف ٍ تشؿحبت ثيوبس دػت ّبی خَد سا ثب هحلَل هبًَطل يب دػذسهبى(ًصت ؿذُ ثشسٍی
ديَاس ) ثِ هذت  20ثبًيِ هبلؾ دٌّذ.
- 7کليِ ٍػبيل تيض ٍ ثشًذُ هبًٌذ ثيؼتَسی  -ػشػَصى اًؼَليي ثؼذاص هصشف داخل ػيفتی ثبکغ ّبی هَجَد
کٌبس اػليت اًذاختِ ؿَد.
- 8کليِ ػطل ّبی صثبلِ کٌبس اػليت ّب ثبيؼتی ثِ سًگ صسد ٍ داسای کيؼِ صثبلِ صسد ثَدُ ٍ هبثقی ػطل ّبی
صثبلِ دس قؼوتْبی ديگش هبًٌذ ايؼتگبُ پشػتبسی ٍ کٌبس دػتـَيی ثبيذ ثِ سًگ آثی ٍ داسای کيؼِ صثبلِ
هـکی ثبؿذ.
- 9هَقغ ثبص کشدى دسة دسام ّبی پٌجِ ٍ اپليکبتَس  ( ،قجل اص اػتفبدُ کشدى )اًذيکبتَس داخل آى سا خبسج کشدُ
ٍ دس دفتش هخصَف  CSRچؼجبًيذُ ؿَد.
- 10کليِ ٍػبيل هؼبيٌِ چـوی هبًٌذ پٌغ تبئيٌگ ٍ ثلفبسػتبت ثؼذ اص اػتفبدُ ؿذى ثبيؼتی حتوب ضذػفًَی

ٍػپغ اػتشيل ؿًَذ ٍ ثْيچ ٍجِ ٍػيلِ غيش اػتشيل هَسد اػتفبدُ قشاس ًگيشد.
- 11ثشای ضذػفًَی کشدى ٍػبيل هؼبيٌِ چـوی هبًٌذ پٌغ تبئيٌگ ٍ ثلفبسػتبت  ،ايي ٍػبيل سا داخل هحلَل
آًيَصاين دی دی ٍاى ًين دسصذ ٍ يب 53پالع دٍ دسصذ ثِ هذت  30دقيقِ قشاس دادُ ٍ ػپغ کبهال ثب آة
آثکـی کٌيذ.
- 12دس دسهبًگبُ ّب دس پبيبى سٍص کبسی ثبيؼتی کليِ چيتل ّب ثؼذ اص ضذػفًَی ٍ آثکـی کشدى جْت اػتشيل
ؿذى ثِ  CSRفشػتبدُ ؿًَذ.
-13قجل اص فشػتبدى ٍػبيل هؼبيٌِ چـوی ثِ  ، CSRثبيؼتی دس دٍاليِ کبغز ػجضسًگ پيچيذُ ٍ اًذيکبتَس
 MVIداخل آى گزاؿتِ ؿَد .ثشای حول ٍ ًقل ٍػبيل پک ؿذُ اص دسام يب ػجذ اػتفبدُ ؿَد .

ادامه از صفحه قبل ...
-14کليِ لٌض ّب ی  ......ٍ 90 ٍ 28 ٍ 20تشی هيشٍس ّب ثؼذ اص اػتفبدُ ثشای ثيوبساى ثب هحلَل اػتشاًيَع
ضذػفًَی ؿًَذ .ثشای ضذػفًَی ايي ٍػبيل آًْب سا ثِ هذت  10دقيقِ دس هحلَل اػتشاًيَع قشاس دادُ ٍ ػپغ
ثِ هذت  5دقيقِ صيش جشيبى آة ًگِ داؿتِ ٍ خـک کٌيذ.
 -1-14ثشای جلَگيشی اص خَسدگی جيَُ تشی هيشٍس ّب ٍ پَؿؾ يب

 coatingلٌض ّب حتوب ثؼذ اص گزؿت 10

دقيقِ ٍػبيل سا اص داخل هحلَل ضذػفًَی خبسج کشدُ ٍ آثکـی کٌيذ.
 -15دس صَست هؼبيٌِ ثيوبساى هجتال ثِ کًَظکتيَيت ّبی آدًَ ٍيشٍػی ثبيؼتی هٌـَس تًََهتش دػتگبُ اػليت
جذا ؿذُ ٍ ثِ هذت ًين ػبػت داخل هحلَل اػتشاًيَع قشاس دادُ ٍ ثؼذ اص گزؿت صهبى رکش ؿذُ ثِ هذت

5

دقيقِ صيش ؿيش آة آثکـی ؿذُ ٍ ػپغ اػتفبدُ ؿَد (ثْيچ ٍجِ قجل اص ضذػفًَی کبهل ثيوبس ديگشی پـت
دػتگبُ اػليت ًٌـيٌذ).
 -16سٍصاًِ کف صهيي ٍ سٍؿَيی  ،ػطَح هيض ٍ ديَاس ّب ثب قشف ّبی کلش (يک قشف دس

 3ليتش آة) ًظبفت

ؿَد.
 -1-16دس صَست سيختي خَى ٍ يب ػبيش تشؿحبت آلَدُ ثيوبس سٍی صهيي يب ػطَح ديگش ثِ هقذاس ثيـتش اص 30
ػی ػی اثتذا يک دػتوبل خـک سٍی آى اًذاختِ ٍ سٍی آى آة طاٍل

 10دسصذ سيختِ ٍ ثِ هذت  20دقيقِ

ثوبًذ ٍ ػپغ دػتوبل دٍس سيختِ ٍ ػطح آلَدُ ثب پَدس سختـَيی ٍ آة ؿؼتِ ؿَد ٍ ػپغ ثب آة طاٍل
ضذػفًَی ؿَد( لطفب دػتَسالؼول فَق دقيقب سػبيت ؿَد )
 -2-16دس صَست سيختي خَى يب ػبيش تشؿحبت آلَدُ ثيوبس سٍی صهيي يب ػطَح ديگش ثِ هقذاس کوتش اص  30ػی
ػی اثتذا ػطح آلَدُ ثب پَدس سختـَيی ٍ آة ؿؼتِ ؿذُ ٍ ػپغ ثب آة طاٍل ضذػفًَی ؿَد.
-17تی هشثَط ثِ ّش ثخؾ ثبيؼتی داسای ًبم ثخؾ خَد ثبؿذ .تی ّب ثؼذ اص ًظبفت کبهال ؿؼتِ ٍ ضذػفًَی ٍ
ػپغ آٍيضاى ؿًَذ.
 -18پَػتش هشثَط ثِ ؿؼتي دػتْب ٍ ٍػبيل ٍ دػتگبّْبی هؼبيٌِ چـوی ٍ ًحَُ صحيح کـيذى تی دسکليِ
ثخؾ ّب ًصت ثبؿذ.
 -19هَاسد ثيوبسيْبی قبثل گضاسؽ دّی اججبسی دس ثَسد هشثَط ثِ دسهبًگبُ ًصت ثبؿذ ٍ کليِ ّوکبساى هحتشم
ثبيؼتی دس صَست هَاجِْ ثب ايي هَاسد هشاتت سا فَسا ثِ دفتش پشػتبسی گضاسؽ دٌّذ.
 -20کليِ ّوکبساى هحتشم اػن اص پضؿک ٍ پشػتبس ٍ ًيشٍّبی خذهبت ثبيؼتی دسصَست ًيذل اػتيک ؿذى (
فشٍسفتي ػَصى آلَدُ ثِ ثذى يب پبؿيذى تشؿحبت ثيوبس ثِ صَست ٍ چـوْب) فشم هشثَطِ سا تکويل ٍ ّوشاُ ثب ًوًَِ
خَى ثيوبس ثِ آصهبيـگبُ اسػبل ًوبيٌذ(.فشم ًيذل اػتيک ثبيذ دس کليِ ٍاحذّب هَجَد ثبؿذ).
 -21کليِ ظشٍف ػيفتی ثبکغ ثبيذ داسای تبسيخ ثَدُ ٍ ثؼذ اص هذت  5سٍص تَػط خذهِ ثخؾ تحَيل اتبق صثبلِ
(دسٍى ػطل هخصَف ػشػَصى ) ؿَد ٍ ثْيچ ػٌَاى ًجبيذ ثب صثبلِ ّبی ػفًَی هخلَط گشدد.
 -22دس هَقغ دفغ ػش ػَصى ّبی آلَدُ ثْيچ ٍجِ آًْب سا اص ػشًگ جذا ًکٌيذ ٍ ّشگض دس پَؽ ػش ػَصى سا
هجذدا ًگزاسيذ.
باتشکر -کميته کىترل عفًوت بيمارستان

