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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک

 )عج( مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر

 وحًٌ رَگیری يسایل ي تجُیسات استریل بکار رفتٍ بیمار :ريش اجراییعىًان 
  01PL 63:روش اجراییکد 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 23/21/96  

:تاریخ آخریه بازوگری41/5/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 36/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 41/5/98  

  :ريش اجراییعىًان 
 ًحَُ رّگیزی ٍسبیل ٍ سجْیشار اسشزیل ثىبر رفشِ ثیوبر

 :دامىٍ
 ولیٌیه سخصصی ٍ سزدبیی، درهبًیّب ٍ ٍاحذّبی  ولیِ ثخش

 تعاریف ي اصطالحات:
 اسشفبدُ هی شَد. الیشریاًذیىبسَر: شبخص ّبیی وِ ثِ هٌظَر اطویٌبى اس صحز عولىزد اسشز -

Reprocessing-  ثدِ هٌظدَر اطویٌدبى اس صدحز     ثِ صَرر هجدذد  : اًجبم ولیِ الذاهبر هَرد ًیبس ثز رٍی دگ ّب ٍ ثسشِ ّب

 ٍ اسشزیلیشاسیَى هجذد ٍسبیل، ثسشِ ثٌذی  گٌذسداییدبوسبسی ٍ شسششَی هجذد ٍ فزایٌذ اسشزیلیشاسیَى اس لجیل 

 ثز رٍی ولیِ دگ ّب سَسط دسشگبُ لیجل سى چسجبًذُ هی شدَد ٍ حدذالل شدبهل    CSRثزچسجی وِ سَسط ٍاحذ  :الر ًبهجز -

 ثسشِ سبسی، دبن هسئَل فزد ثبرگذاری، چزخِ شوبرُ اسشزیل، سبریخ وٌٌذُ، اسشزیل شوبرُ دسشگبُ دٌّذُ ًشبى وِ ای شوبرُ

 .اسز ٍسیلِ یب ثسشِ، سز هحشَای ٍ اسشزیل اًمضبی سبریخ ثسشِ، ثبرگذاری ٍ وزدى جوع ثٌذی،

 َذف:
 ٍ حفظ ایوٌی ثیوبر لَاسم اسشزیل ثِ صَرر ثزًبهِ ریشی شذُرّگیزی 

 ريش ارزیابی: فرد پاسخگً:
 ٍ هسشٌذار هصبحجِ ،ارسیبثی اس طزیك هشبّذُدرهبًی، خش ّبی ولیِ ث و CSR ٍاحذهسئَل 

  ريش اجرا:

صَرر هبّبًدِ اس ٍاحدذ   هَرد ًیبس خَد را ثِ  6ٍ سبیخ  4اًذیىبسَرّبی سبیخ  CSRَلیي ثخش ّبی ثیوبرسشبى ٍ ٍاحذ هسئ -1

 .ًوبیٌذهی اًجبر سجْیشار ثیوبرسشبى دریبفز 

در ثخش ّبی ثبلیٌی دس اس اًجدبم هزاحدل شسششدَ ٍ گٌدذسدایی ٍسدبیل ٍ       ّبووه ثْیبریب  خذهبر، CSRدزسٌل ٍاحذ  -2

ٍ در سدز   4للن ثبشذ اًدذیىبسَر سبیدخ    5در سز ّبیی وِ سعذاد اثشار هَجَد در آى ووشز اس  ٍ دبًسوبى، جزاحی ّبیاثشار

 را لزار هی دٌّذ. 6 سبیخاًذیىبسَر للن ثبشذ  5ّبیی وِ سعذاد اثشار هَجَد در آى ثیششز اس 

ٍ  هدی ًوبیٌدذ   ًبم ثسشِ، سبریخ ثسشِ ثٌذی، ًبم ثخش ٍ ًبم خَد را رٍی آى ثجدز در ثخش ّبی ثسشزی وٌٌذُ  دزسٌل ده -3

 دٌّذ.هی  CSRسذس جْز اسشزیل شذى سحَیل ٍاحذ 

یدب   4یه اًذیىبسَر سبیخ ایی ٍ گٌذسدثِ هحض دریبفز سز اس اسبق عول، دس اس اًجبم هزاحل شسششَ CSR دزسٌل ٍاحذ  -4

الر ًدبهجز هخصدَآ آى سدز را ثدز      CSRرا درٍى سز لزار دادُ سذس ثب اسشفبدُ اس دسشگبُ لیجل سى هَجَد در ٍاحذ  6

 .ذٌٍ سذس جْز اسشزیل شذى داخل دسشگبُ اسشزیالیشر لزار هی دّ ذٌرٍی آى ًصت هی وٌ

ّبی دریبفشی اس ثخش ّبی ثدبلیٌی ثیوبرسدشبى الر ًدبهجز هخصدَآ آى را      ثز رٍی ولیِ سز ّب ٍ دگ CSRدزسٌل ٍاحذ  -5

 ذ.ٌچسجبًذُ ٍ سذس جْز اسشزیل شذى داخل دسشگبُ اسشزیالیشر لزار هی دّ

درج شذُ ثز رٍی سز ّب را در دفشز ثجز الر ًدبهجز   ٌّگبم سحَیل دگ ّبی ثخش ّب شوبرُ الر ًبهجزCSR دزسٌل ٍاحذ  -6

 ثجز ًوَدُ ٍ سذس ثِ ثخش هزثَطِ سحَیل هی دٌّذ.

دششه یب سبیز دزسٌل ثبلیٌی ثِ ٌّگبم اسشفبدُ اس دگ ّبی اسشزیل شذُ الر ًبهجز هَجَد ثز رٍی دگ را ثِ ّوزاُ ، دزسشبر -7

 ذ.ًٌوبیهی اًذیىبسَر در دزًٍذُ ثیوبر ضویوِ در فزم هخصَآ  ،هَجَد در آى 6یب  4اًذیىبسَر سبیخ 
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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک

 )عج( مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر

 وحًٌ رَگیری يسایل ي تجُیسات استریل بکار رفتٍ بیمار :ريش اجراییعىًان 
  01PL 63:روش اجراییکد 

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 23/21/96  

:تاریخ آخریه بازوگری41/5/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 36/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 41/5/98  

ثدذٍى سبهدل    ،ذم ثِ ثبسخَاًی سز ّب ٍ ثسشِ ّدب ًوبید  الذا CSRَلیي ثخش ّبی ثیوبرسشبى در صَرسی وِ ٍاحذ ئولیِ هس -8

 الذام هی ًوبیٌذ. CSRًسجز ثِ سحَیل سز ّب ٍ ثسشِ ّب ثِ ٍاحذ 

    :امکاوات ي تسُیالت مًرد ویاز
 سبسی، دفبسز ٍ فزم ّبی هسشٌذ، دسشگبُ لیجل سى6ٍ  4سبیخ  اًذیىبسَر   

 :  مىابع
ٍ  ّدبی ثیوبرسدشبًی   راٌّوبی وشَری ًظبم هزالجز عفًَدز وشبة  ٍ     سدبلی    سدبیز ّوىدبراى   سدذٍیي حسدیي هعصدَهی اصدل 

 1395جبهع سٌجِ اعشجبر ثخشی  راٌّوبی، وبرسشبىیث سجبرة ، 1386چبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کننده/ تهیه کنندگان تهیه

 ذرفیعِ وبًٍ

 (CSR)دزسٌل 

 اوزم سبدار هَسَی ًیب

 (CSR)دزسٌل 

 سَْریاسفٌذیبر 

 (CSR اسبق عول ٍ هسئَل)

 هحوذ سمی جَدوی

 وٌشزل عفًَز()سَدزٍایشر 

 هحسٌیاوجز 

 )هشزٍى ثیوبرسشبى(
 

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 هحوذ سمی جَدوی

 وٌشزل عفًَز()سَدزٍایشر 
 ثیوبرسشبى وٌشزل عفًَز اعضبی وویشِ

 سیذ هحوذ جوبلیبىدوشز 

 )ریبسز ثیوبرسشبى( 

 


