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30/9/95 

 تاریخ

 10/8/98بازنگری:

 /       صفحه:

 : کنندگان تهیه 

 

مترون.کارشناس 

کنترل عفونت.بهبود 

 کیفیت 

 : کننده تآیید

 
 بیمارستان مدیر

 : کننده تصویب

 
 بیمارستان رئیس

           

 افزایش ایمنی کادر درمان ، پیشگیری از ایجاد عفونتهای بیمارستانی  هدف:

 کاهش هزینه های درمانی

 کاهش متوسط مدت اقامت  بیماران در بیمارستان

 

 کلیه قسمت های درمانی کاربرد:  دامنه

 - تعاریف:

تالیف و تدوین -راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی منابع و مراجع:

 1386حسین معصومی اصل و سایر همکاران 

 

 کلیه پرسنل دخیل در امور مراقبتی بیمار  :اختیارات و هامسئولیت

 :شود(چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می )چه فعالیتی، کار انجام شیوه

رعایت احتیاطات آستاندارد توسط پرسنل دخیل در امور مراقبتی بیمار )استفاده   -1

 صحیح از وسایل حفاظت فردی ، رعایت بهداشت دست و پذیرش این امر (

 رعایت ایزوالسیون بیماران عفونی توسط پزشک و پرستار  -2

 بررسی سیستم تهویه به صورت دوره ای توسط پرسنل تاسیسات   -3

 ایجاد فضای مناسب استاندارد بین تخت ها  -4

 عدم انجام عملیات ساختمانی در مجاورت بخش های بالینی  -5

 تامین آب سالم ، دفع مناسب فاضالب ، تامین غذا سالم برای پرسنل و بیماران  -6

 دفع صحیح و خروج به موقع پسماند های عفونی بیمارستان  -7

 رعایت اصول تزریقات ایمن  -8

 امل عفونی توسط آزمایشگاه شناسایی مناسب عو -9

ک -10
 نترل ورود و خروج مالقات کنندگان به بخش های ویژه و مالقات کنندگان عفونی به بخش 

ک -11
 نترل مقاومت میکروبی با تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها برای بیماران 

12-  
 برنامه ریزی و هماهنگی پزشکان جهت آنتی بیوتیک پروفیالکسی 

13-  
 اعطای مرخصی برای پرسنل مبتال به بیماری های عفونی 

ت -14
 شکیل پرونده بهداشتی کار کنان ، واکسیناسیون ضروری برای پرسنل 

ا -15
 ستفاده صحیح از مواد گند زدا و ضد عفونی کننده 

16-   

ا -17
 طمینان از صحت فرایند استرلیزاسیون 

ا -18
های ادراری در بازه ستفاده مناسب و به موقع از کتتر های وریدی ، شریانی و کتتر 

 زمانی مقرر 

ا -19
 ستفاده درست از لوله تراشه و ساکشن و عدم استفاده طوالنی از آنها 

  آنها از طوالنی استفاده عدم و ونتیالتور از درست استفاده -20
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ب -21
رگزاری برنامه های آموزشی و باز آموزی جهت کنترل عفونت های بیمارستانی برای 

 پرسنل 
 

 

پرسنل کار آمد ، جزوه ها و پمفلت های آموزشی ، مواد ضد عفونی  امکانات و تجهیزات:

 کننده  مناسب و  کافی ، تجهیزات یکبار مصرف مناسب ، تمهیدات بهداشت دست 

صورتجلسات کمیته کنترل عفونت ، شاخص های کنترل عفونت ، نتایج مستندات مرتبط: 

 نمونه گیری یخش ها ، صورتجلسات آموزشی ، 


