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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

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

 از بخطُا فیکث یملحفٍ َا
 01PL 16:ريش اجراییکذ 

 2از  1: صفحٍ

 01 : يیرایص

:تاریخ ايلیه ابالغ 23/21/99  

:تاریخ آخریه بازوگری3/3/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 24/9/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 3/3/98  

 :ريش اجراییعىًان 
 ّب از ثخػ فیکث یهلحفِ ّب ٍ ّب لجبض ییٍ جبثجب کیتفک ،یجوـ آٍر

 :دامىٍ 
 ٍاحذ رختؽَیخبًِ، ٍاحذ خذهبت، ٍاحذ ثْذاؼت هحیظ

 تعاریف ي اصطالحات:
- 

 َذف:
 ثیوبراى الجعِ ٍ هلحفِ عریك از ففًَی ثیوبریْبی اًتمبل از پیؽگیری عریك از ؼذُ ارائِ خذهبت ثْذاؼتی ظغح ارتمبء

 ريش ارزیابی: فرد پاسخگً:
 هفبحجِارزیبثی از عریك هؽبّذُ ٍ ، هعئَل ثْذاؼت هحیظ

 :ريش اجرا
ثخػ ّب جوـ  از ثْذاؼتی رٍغ ثیوبرظتبى ثِلٌصّبی کثیف هَجَد در  عریك آى از کِ اظت پرٍظیجری اجرایی رٍغ ایي

 آى هی ؼًَذ. جبیگسیي تویس لٌصّبی ٍ ؼذُ ًگْذاری هَلت ثفَرت رختؽَیخبًِ ٍاحذ اًتمبل ثِ جْت ٍ آٍری 
 اًجبم هی ؼَد.تقَیض لٌصّب ّر رٍز ـجح ثقذاز هفرف ـجحبًِ  (1

 پرظٌل خذهبت ثخػ جوـ آٍری کلیِ لٌصّب پط از ترخیؿ ثیوبر تَظظ  (2

 پرظٌل ٍاحذ خذهبت الذام ثِ تقَیض لٌصّب در ـَرت ٍجَد آلَدگی لبثل رٍیت ، پبرگی ٍ ًیبز ثِ تقویر تَظظ  (3

 دظتکػ ٍ گبى( تَظظ ًیرٍّب خذهبتی ٍ کوک ثْیبر-اظتفبدُ از ٍظبیل حفبؽت فردی )هبظک (4

تَظظ ًیرٍّبی خذهبتی ٍ کوک  ٌّگبم جوـ آٍری لٌص گرد ٍغجبر آراهػ ٍ خَدداری از فجلِ ٍ ؼتبثسدگی ٍایجبدحفؼ  (5

 ثْیبر

کٌترل هی  را ثرًذُ ٍ تیس ٍجَد اؼیبء احتوبل احتیبط کبهل ، ثب حفبؽت فردی ٍ ٍظبیل اظتفبدُ از ثب خذهبت پرظٌل (6

 ًوبیٌذ.

لٌصّبی  هخفَؾظبلن ٍثذٍى  ًؽت آثی رًگ  ثیي لٌصّبی آلَدُ در ثب توبض ثذٍى را کثیف لٌصّبی خذهبت پرظٌل (7

 کثیف  ثذٍى ایٌکِ رٍی زهیي ریختِ ؼًَذ، لرار هی دٌّذ.

لعوت آلَدُ در هرکس هلحفِ یب لجبض  پرظٌل خذهبتدر ـَرت هؽبّذُ آلَدگی هحرز ًؾیر خَى ٍ ترؼحبت ، تَظظ  (8

 هحفَػ ٍ از آلَدگی ظبیر هلحفِ ّب جلَگیری هی ؼَد.

را در کیعِ ّبی زرد رًگ همبٍم دارای ثرچعت هؽخفبت لرار دادُ ٍ ثِ  ظٌل خذهبت لٌصّبی آلَدُ )ففًَی(پر (9

 رختؽَیخبًِ هٌتمل هی ًوبیٌذ.

در ـَرت هؽبّذُ یب جوـ آٍری الجعِ ٍ هلحفِ آغؽتِ ثِ هذفَؿ آًْب را در کیعِ همبٍم دارای ثرچعت )هلحفِ ٍ الجعِ  (10

 .هی گرددٍ ثغَر جذاگبًِ ثِ جبیگبُ هَلت پعوبًذ هٌتمل آغؽتِ ثِ هَاد دفقی(لرار دادُ 

ثقذ از ّر ثبر جوـ آٍری ثیي حول الجعِ تَظظ ًیرٍّبی خذهبتی ّر ثخػ ثب آة داك ٍ پَدر ؼَیٌذُ ؼعتِ ؼذُ ٍ ثب آة  (11

 ؼَد. هی دلیمِ گٌذزدایی 15لیتر( ثِ هذت  5ظی ظی در  200)1شاٍل %
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

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

:تاریخ ايلیه ابالغ 23/21/99  

:تاریخ آخریه بازوگری3/3/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 24/9/97  
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 ثبؼذ. هحل ًگِ داری ثیي ّبی ثخػ اتبق کثیف هی (12

هبّبًِ ًؾبرت ثر اجرای رٍغ اجرایی فَق ثِ فْذُ کبرؼٌبض ثْذاؼت هحیظ ٍ ثراظبض چک لیعت ّبی هَجَد ثِ ـَرت * 

 اًجبم هی ؼَد.

 اًجبم الذاهبت اـالحی ٍ ثرًبهِ ثْجَد کیفیت در ـَرت لسٍم از عریك کویتِ ثْذاؼت هحیظ پیگیری هی ؼَد.* 

 مًرد ویاز: امکاوات ي تسُیالت
 دظتکػ هبظک، لٌصّبی کثیف، ًگْذاری هخفَؾ ثیي

 مىابع:
  ثیوبرظتبى تجبرة ثیوبرظتبى، هحیظ ثْذاؼت ٍضقیت چک لیعت ثیوبرظتبى، از اریدثْرُ ثر ٍ تبظیط آییي ًبهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تْیِ کٌٌذُ/ تْیِ کٌٌذگبى

 هٌْذض الْبم تمَایی

 ثْذاؼت هحیظ( هعئَل ٍاحذ)

 حذیثِ هحوذیهٌْذض 

 ثْذاؼت هحیظ( کبرؼٌبض)

 هحوذ تمی جَدکی

 (ظَپرٍایسر کٌترل ففًَت)

 اثالك کٌٌذُ تفَیت کٌٌذُ تأییذ کٌٌذُ

 هٌْذض الْبم تمَایی

 ثْذاؼت هحیظ( هعئَل ٍاحذ)
 افضبی کویتِ ثْذاؼت هحیظ ثیوبرظتبى

 ظیذ هحوذ جوبلیبى دکتر 

 )ریبظت ثیوبرظتبى(

 
 


