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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

پیطگیری ي کاَص آالیىذٌ َای واضیی از   :ريش اجراییعىًان 

 ساخت ي ساز در بیمارستان
 01PL11:ريش اجراییکذ 

 2از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 12/11/99  

:تاریخ آخریه بازوگری21/2/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/9/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 21/2/98  

 :ريش اجراییعىًان 
 پیطگیشی ٍ وبّص آالیٌذُ ّبی ًبضی اص سبخت ٍ سبص دس ثیوبسستبى

 َذف: 
 استمبء ٍضعیت ثْذاضت هحیظ دس ثیوبسستبى ٍ جلَگیشی اص اًتمبل عفًَت اص عشیك عَاهل هحیغی

 :دامىٍ
 ٍاحذ تأسیسبت ٍ سبختوبى، ٍاحذ ثْذاضت هحیظ 

 ي اصطالحات:تعاریف 
- 

 ريش ارزیابی: فرد پاسخگً:
 هػبحجِاسصیبثی اص عشیك هطبّذُ ٍ هسئَل تبسیسبت، هسئَل خذهبت،  ،هسئَل ثْذاضت هحیظ

 ريش اجرا:

ًخبلِ ّب  عجوع آٍسی ٍ دف"ثشٍى سپبسی اًجبم هی پزیشد ، ثٌذی دس خػَظ  تثب پیوبًىبساى ٍ ثِ غَس لشاسدادّبیی وِ دس .1

 روش ضذُ ٍ اجشای آى ثِ پیوبًىبس سپشدُ هی ضَد. "تَلیذی پس اص اتوبم وبس  ٍ سبیش پسوبًذ

 هسئَلیي سبخت ٍ سبص تشجیحب اص هَادی وِ ًخبلِ ووتشی تَلیذ هی وٌٌذ استفبدُ هی ًوبیٌذ. .2

ٍ  یویبس  تیب اص دٍثیبسُ   شدیپیز هیی  الصم دس خػَظ ًحَُ اجشا ثش اسبس ًمطِ غَست  یّب یّش هىبى ثشسس تیلجل اص تخش  .3

 ضَد. یشیجلَگ یاضتجبّبت اتفبل

 سوت ّب جذاسیبصی هیی ًوبییذ   ٍ سبص ٍ یب تعویشات سا اص سبیش ل هسئَل اًجبم سبخت ٍ سبص، ثِ سٍش هٌبست هحل سبخت .4

 خیهی  بیی همبٍم ٍ هحىن ثب وویه سسیت ٍ    یّب هیاص پالست وبساىیث یثستش یدس ثخص ّب یسبختوبً بتیاًجبم عول یثشا

 هوبًعیت اص  یثیشا  ضیٍ عیش  نیضخ یاص پبسسِ ّب ضیآى ً یضَد ٍ ثش سٍهی هَسد ًظش استفبدُ  یلسوت ّب یجذاسبص یثشا

 ضَدهی استفبدُ  یدسهبً یّب ثِ لسوت ّب ٌذُیآال ٍسٍد

لسوت ثب ثخص  يیوبهل اتبق، استجبط وبهل ا ِیضوي تخل ،دس اتبق هطخع دس ثخص یسبختوبً بتی. دس غَست اًجبم عول .5

 گشدد.هی لغع  وبساىیث یثستش

. ذٌی یًوب هیی  سا اص هىبى هَسد ًظیش خیبس    یپضضى ضاتیٍ تجْ یىیالىتشًٍ لیٍسب ِیول یسبختوبً بتیدس ٌّگبم اًجبم عول .6

 ضَد.هی هاللبت اًجبم  بیٍ  وبساىیسبعت استشاحت ث شیدس سبعبت سٍص ٍ دس غ یسبختوبً بتیعول

 .ًذاسًذتوبس  وبسیهشالجت اص ث لیٍ ثب ٍسبًوبیٌذ  ًویتشدد  یدسهبً یوبسگشاى ثب لجبس وبس آغطتِ ثِ خبن دس لسوت ّب .7

دس سبخت ٍ سبصّبی هشثَط ثِ ٍاحذ تبسیسبت ، پشسٌل ٍاحذ هزوَس هلضم ثِ جوع آٍسی ضیبیعبت ٍ پسیوبًذّبی تَلییذی     .8

   هشثَعِ هی ثبضذ.

دس غَستی وِ سبخت ٍ سبصّب تَسظ ثیوبسستبى غَست هی گیشد ، هسئَل خیذهبت ّویبٌّگی ّیبی الصم سا دس خػیَظ      .9

 خشٍ  ًخبلِ ّبی سبختوبًی ٍ پسوبًذّبی هشثَعِ ثِ عول هی آٍسد.
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

َای واضی از پیطگیری ي کاَص آالیىذٌ  عىًان ريش اجرایی:

 ساخت ي ساز در بیمارستان
 01PL11کذ ريش اجرایی:

 2از  2صفحٍ: 

 01 يیرایص: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 12/11/99  

:تاریخ آخریه بازوگری21/2/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/9/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 21/2/98  

   ّب ثِ هذت عَالًی دس هحَعِ ٍ یب ثخص ّب جلَگیشی هی ًوبیذ. هسئَل خذهبت اص ثبلی هبًذى ًخبلِ .11

دس پبیبى وبس پیوبًىبساى، هسئَل خذهبت ثیوبسستبى ، وٌتشل ٍ ًظبست الصم جْت جوع آٍسی غحیح ًخبلِ ّب ٍ ثبلی هبًذُ  .11

 ّبی سبخت ٍ سبص سا تَسظ پیوبًىبساى اًجبم هی دّذ.

تیب دس  صهیبى اًتمیبل هَجیت      شدیپیز هی ىن ٍ همبٍم ٍ دسة داس غَست اص ثخص دس ظشٍف هح یسبختوبً یًخبلِ ّب ِیتخل .12

 اًتطبس گشد ٍ غجبس ًگشدد.

 ،یسبختوبً بتیثعذ اص اتوبم عولپشسٌل خذهبتی دس پبیبى وبس ثِ ًظبفت ًْبیی هحَعِ ٍ یب ثخص هَسد تعویش هی پشداصًذ ٍ  .13

اص ّوِ لسوت ّب اًجبم ضیذُ ٍ   یٍ ثشعشف ًوَدى گشد ٍ خبن ٍ آثبس هػبلح سبختوبً ٌذُیضَ یهحل ثب پَدسّب یضستطَ

 ضَد. هی دادُ لیسپس ثِ ثخص هشثَعِ تحَ

 هسئَل ثْذاضت هحیظ ثش ولیِ فعبلیت ّب ًظبست ًوَدُ ٍ ًَالع سا ثِ هذیشیت گضاسش هی ًوبیذ. .14

 مًرد ویاز: امکاوات ي تسُیالت
- 

 مىابع:
 ثیوبسستبىساٌّوبی سیستن تَْیِ 

 تجشثیبت ثیوبسستبى

 

 

 

 
 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 هٌْذس الْبم تمَایی

 ثْذاضت هحیظ( هسئَل)

 ٍلی سجبد پَس

 )هسئَل تأسیسبت ٍ سبختوبى(

 حذیثِ هحوذی

 )وبسضٌبس ثْذاضت هحیظ(

 ایوبى فشاّبًی

 (هسئَل خذهبت)
  

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 تمَاییهٌْذس الْبم 

 ثْذاضت هحیظ( هسئَل)
 اعضبی وویتِ ثْذاضت هحیظ ثیوبسستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبىدوتش 

 )سیبست ثیوبسستبى(

 

 
 


