
 

 آمًزشی درماوی يلیعصر)عج(مرکس

 بُبًد کیفیت ي اعتباربخشی

 دستًرالعمل داخلی

 احتیاط در خصًص اجسام تیس ي بروذٌ جا ماوذٌ در لباس َا ي ملحفٍ َای کثیفعىًان دستًرالعمل: 

پرسرىل ياحرذ خرذما ،     شامل فیسیًتراپی ي رادیًلًشی، پرسىل کلیىیک تخصصی ي سررپایی،  کلیٍ پرسىل ياحذَای درماوی ي پاراکلیىیک مخاطبیه:

 خاوٍیپرسىل رختشً

 کارکىان ي افراد ي محیط سالمت ي حفظ عفًوت از اوتقال جلًگیریَذف: 
  

 

:تاریخ ايلیه ابالغ 23/21/99  

:تاریخ آخریه بازوگری3/3/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 24/9/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 3/3/98  

 :يیرایش01 

50IN46کذ دستًرالعمل: 
 

ي  شیح اجسحب  ت  حیثبکس ثٍ مىظًر دفع صح   یدر جُت استفبدٌ مىبست ي مًثز اس سفت یي خذمبت یپشضک ،یپزسىل پزستبر ٍیآمًسش ثٍ کل .1

 ثزوذٌ

 دَذ. یاوجب  م مبریث یرا ثزا یاقذامبت تُبجم زیي سب قبتیکٍ تشر یفزد یکیثبکس در وشد یدر دستزس قزار دادن سفت .2

 جب وگذاروذ. قیاستفبدٌ ضذٌ را در اطزاف م ل تشر یَزگش سزوگ ي سًسن َب یپزسىل درمبو .3

ي  محبر یث ذیضحذ  یقحزار  یومحًدٌ ي در صحًرت ثح    ی( سزوگ خًددارRecap) یي اس سزپًش گذار ذییَزگش سزسًسن را اس سزوگ جذا وىمب .4

 .ذی( اوجب  دَیدست کی) scoopثٍ ريش  یسزپًش گذار قیدر جُت اوجب  تشر زیمججًر ضذن ثٍ تبخ

 استفبدٌ ضًد. فیمل فٍ ي الجسٍ کث ییي مقبي  جُت جبثجب میضخ یمىبست مثل دستکص َب یحفبظت فزد لیاس يسب .5

 دارد. یبدیس تیاس صذمبت اَم یزیدر جلًگ قیتشر شاتیحذاقل رسبوذن حمل يوقل تجُ ثٍ .6

رختطًیخبوٍ می ثبیست در َىگب  جمع آيری ي اوتقبل لىژَب، ثب رعبیت ایمىی کبمحل اس عحذ  يجحًد يسحبیل تیحش ي ثزوحذٌ       پزسىل خذمبت ي  .7

 اطمیىبن حبصل ومبیىذ.

 یداخل سفت یتًسط پزسىل الوذر خبوٍیضذٌ ي مىتقل ضذٌ ثٍ رختطً یي ثزوذٌ در الجسٍ ي مل فٍ جمع آير شیدر صًرت مطبَذٌ اجسب  ت .8

 ام بء سثبلٍ اوتقبل دادٌ ضًد. تیضذٌ  ي طجق دستًرالعمل جُت ام بء ثٍ سب یثبکس جمع آير

ثحٍ مىظحًر    مبرسحتبن یثٍ ياحذ کىتحزل عفًوحت ث   خبوٍیي ثزوذٌ تًسط ياحذ رختطً شیفز   مزثًطٍ مطبَذٌ اجسب  ت لیي تکم یگشارش کتج .9

 .ىذٌیدر آ یاس تکزار مًارد احتمبل یزیطگیي پ یاوجب  اقذامبت اصالح

 :مرتبط امکاوا 
 safty Box پىس،دستکص، مبسک، کثیف، لىژَبی وگُذاری مخصًظ ثیه

 مىابع:
 کطًری راَىمبی ثیمبرستبن، تجبرة ثیمبرستبن، م یط ثُذاضت يضعیت چک لیست ثیمبرستبن، اس ثُزٌ ثزداری ي تبسیس آییه وبمٍ

 عفًوتُبی ثیمبرستبوی اس مزاقجت وظب 

 

 

 

 
 

 تُیٍ کىىذٌ/ تُیٍ کىىذگبن

 مُىذس الُب  تقًایی

 ثُذاضت م یط( مسئًل ياحذ)

 حذیثٍ م مذیمُىذس 

 ثُذاضت م یط( کبرضىبس)

 م مذ تقی جًدکی

 (سًپزيایشر کىتزل عفًوت)

 اثالغ کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تأییذ کىىذٌ

 مُىذس الُب  تقًایی

 ثُذاضت م یط( مسئًل ياحذ)
 اعضبی کمیتٍ ثُذاضت م یط ثیمبرستبن

 سیذ م مذ جمبلیبن دکتز 

 )ریبست ثیمبرستبن(

 


