
1 
 

 

 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 ي َا لباس ییي جابجا کیتفک ،یجمع آير :ريش اجراییعىًان 

 آغطتٍ بٍ مًاد آلًدٌ خطرواک یا مایعات بذن یملحفٍ َا
 01PL 17:ريش اجراییکذ 

 2از  1: صفحٍ

 01 : يیرایص

:تاریخ ايلیه ابالغ 23/21/99  

بازوگری:تاریخ آخریه 3/3/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 24/9/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 3/3/98  

 :ريش اجراییعىًان 
 آغؽتٍ ثٍ مًاد آلًدٌ خغروبک یب مبیؼبت ثذن یملحفٍ َب ي َب لجبض ییي جبثجب کیتفک ،یجمغ آير

 دامىٍ : 
 ، ياحذ رختؽًیخبوٍ، ياحذ خذمبتياحذ ثُذاؼت محیظ

 اصطالحات:تعاریف ي 
- 

 َذف:
تًظظ لىصَبی آغؽتٍ ثب مبیؼبت ثیًلًشیک ي  ثیمبریُب اوتقبل از پیؽگیری عریق از ؼذٌ ارائٍ خذمبت ثُذاؼتی ظغح ارتقبء

 ظبیر مًاد آلًدٌ

 ريش ارزیابی: فرد پاسخگً:
 ارزیبثی از عریق مؽبَذٌ ي مصبحجٍ ،معئًل ثُذاؼت محیظ

 ريش اجرا:
مًجوًد در  ػفًوی ي آغؽتٍ ثٍ مبیؼبت ثیًلًشیک ي ظبیر موًاد آلوًدٌ   لىصَبی  عریق آن از کٍ اظت پريظیجری اجرایی ريغ ایه

ٍ  ياحذ اوتقبل ثٍ جُت ي ثخػ َب جمغ آيری  از ثُذاؼتی ريغ ثیمبرظتبن ثٍ  ي ؼوذٌ  وگُوذاری  مًقوت  ثصوًرت  رختؽوًیخبو

 آن می ؼًوذ. جبیگسیه تمیس لىصَبی

ٍ    در صًرتی کٍ ثر ريی لىص  ثبؼوذ ، لىوص ي در غیور     آلًدگی قبثل ريیت ثب خًن ، مذفًع ي ظبیر مبیؼوبت ثیًلًشیوک يجوًد داؼوت

 ایىصًرت لىص کثیف یب چرک وبمیذٌ می ؼًوذ.
ٍ  اقوذا   فوًرا  ثیًلًشیک مبیؼبت ظبیر ي ريیت ثٍ خًن قبثل آلًدگی يجًد صًرت در خذمبت پرظىل (1  موی  لىصَوب  تؼوًی   ثو

 .ومبیىذ

 .ومبیىذ می اظتفبدٌ (دظتکػ ي مبظک) فردی حفبظک يظبیل از لىصَب تؼًی  ي آيری جمغ َىگب  در خذمبت پرظىل (2

 .مبیىذ میه خًدداری لىصَب آيری جمغ َىگب  غجبر ي گرد دجبای ي ؼتبثسدگی از لىصَب آيری جمغ َىگب  در خذمبت پرظىل (3

ٍ  قرار مرکس در آلًدگی کٍ ومبیىذ می آيری جمغ ای گًوٍ ثٍ را آلًدٌ لىص خذمبت پرظىل (4 ٍ  ثغوًری  گرفتو  ىوذگی کپرا از کو

 .گردد می جلًگیری آلًدگی

 موی  تورل کى را ثرووذٌ  ي تیوس  اؼویبء  يجوًد  احتموبل ، ملکب احتیبط ثب ي فردیت حفبظ يظبیل از اظتفبدٌ ثب خذمبت پرظىل (5

 .ومبیىذ

 دفوغ  ػفوًوی  پعمبوذن ػىًا ثٍ ي دادٌ قرار زردروگ کیعٍ در وذاروذ ؼعتؽً قبثلیت کٍ را ای آلًدٌ لىصَبی خذمبت پرظىل (6

 .ومبیىذ می

ٍ در فکثیو  لىصَبی ثب تمبض نثذي را داروذ ؼعتؽً تقبثلی کٍ  ای آلًدٌ لىصَبی خذمبت پرظىل (7  از پوط  ي زردرووگ  کیعو

 .دَىذ می قرار آلًدٌ لىص مخصًؾ ثیه در ثخػ وب  ي ػفًوی ثرچعت وصت

 .ومبیىذ می جبیگسیه را تمیس لىصَبی ثُذاؼتی اصًل ترػبی ثب خذمبت پرظىل (8
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لىصَبیی کٍ خغرات مخصًصی داروذ ي از ثخػ َبی ػفًوی مىتقل می گردوذ ثؼذ از اتًکالي ؼعتٍ می ؼوًوذ ي یوب از لىوص     (9

 یکجبر مصرف اظتفبدٌ می ؼًد.

 َبی ثخػ در خصًصب)  ثبؼىذ داؼتٍ لک یب ثمبوىذ ثبقی مرعًة کٍ صًرتی درُب دائمب خؽک وگٍ داؼتٍ می ؼًوذ ي تؽک (10

 .می ومبیىذ خبرج ردٌ از را آوُب( ظًختگی

ٍ  ثورای )می ومبیىوذ.  ضذػفًوی ي تمیس مجبز کىىذٌ ضذػفًوی مًاد از اظتفبدٌ ثب را َب تؽک ريیٍپرظىل خذمبت  (11  َوبی  ريیو

 (.رعًثت ثٍ مقبي 

 .می ومبیىذ تؼًی  را آوُب تؼمیر ثٍ مىذویبز یب ي ؼذٌ پبرٌ ثبلػ یب تؽک ريیٍمؽبَذٌ  صًرت درپرظىل خذمبت  (12

 ي ؼعتٍ می ؼًد. تؼًی  ثؼذی ثیمبر اظتفبدٌ از قجل ثبؼذ ای پبرچٍ تؽک ريیٍ اگر (13

 ثبؼذ ؼذٌ آلًدٌ ثیمبر ثذن مترؼحٍ مًاد ثب ثبلػ ريیٍ کٍ زمبوی یب ثیمبر َر از ثؼذ  ؼعتؽً قبثل َبی ثبلػ یب ثبلػ ريیٍ (14

 .دادٌ می ؼًد ؼعتؽً گر  آة چرخٍ از اظتفبدٌ ثب

ريیٍ ثبلػ َبی قبثل ؼعتؽً را ثؼذ از َر ثیمبر یب زمبوی کٍ ريیٍ ثبلػ ثب مًاد مترؼحٍ ثذن ثیمبر آلًدٌ پرظىل خذمبت  (15

 .می دَىذؼذٌ ثبؼذ ثب اظتفبدٌ از چرخٍ آة گر  ؼعتؽً 

ذ کٍ ثبػث ىومبیمی يری الجعٍ ي ملحفٍ آغؽتٍ ثٍ خًن ي مبیؼبت ثذن عًری اقذا  آدر َىگب  جمغ پرظىل خذمبت  (16

 جمغ آيری ؼذٌ وؽًد)قعمتُبی آلًدٌ در مرکس ملحفٍ جمغ ؼذٌ محصًر گردد(. َبیآلًدگی ظبیر ملحفٍ 

معئًل ثخػ ي معئًل ياحذ خذمبت ي کبرؼىبض کىترل ػفًوت ي ثُذاؼت محیظ ایه گب  َب می ثبیعت تحت وظر * 

 فؼبل اوجب  ؼًد. ًرثیمبرظتبن ثغ

 مًرد ویاز: امکاوات ي تسُیالت
 آلًدٌ لىص مخصًؾ ثرچعت، دظتکػ مبظک، لىصَبی کثیف، وگُذاری مخصًؾ ثیه

 مىابع:
  ثیمبرظتبن تجبرة ثیمبرظتبن، محیظ ثُذاؼت يضؼیت چک لیعت ثیمبرظتبن، از اری ثُرٌ ثرد ي تبظیط آییه وبمٍ

 
 تُیٍ کىىذٌ/ تُیٍ کىىذگبن

 مُىذض الُب  تقًایی

 ثُذاؼت محیظ( معئًل ياحذ)

 حذیثٍ محمذیمُىذض 

 ثُذاؼت محیظ( کبرؼىبض)

 محمذ تقی جًدکی

 (ظًپريایسر کىترل ػفًوت)

 فراَبویایمبن 

 (معئًل ياحذ خذمبت)
  

 اثالؽ کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تأییذ کىىذٌ

 مُىذض الُب  تقًایی

 ثُذاؼت محیظ( معئًل ياحذ)
 اػضبی کمیتٍ ثُذاؼت محیظ ثیمبرظتبن

 ظیذ محمذ جمبلیبن دکتر 

 )ریبظت ثیمبرظتبن(

 
 


