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 دستًرالعمل داخلی

 تًزیع ي تحًیل لببس/ ملحفٍ تمیسرخیرٌ، عىًان دستًرالعمل: 

 کلیىیکی ي پبراکلیىیکی مسئًلیه بخص َبی درمبوی، ،خبوٍیرختطً پرسىل يمسئًل ، یپرسىل خذمبت کلیٍ مخبطبیه: 

رداوی ي تبمیه یاب درخًاسات رخات ماًرد ویابز      اری ي کىترل رخت در گردش، اوببرگوگُذ،  جلًگیری از اوتطبر آلًدگیکىترل عفًوت ي َذف: 

 بیمبرستبن
  

 

:تبریخ ايلیه ابالغ 23/21/99  

:تبریخ آخریه ببزوگری4/3/97  

:تبریخ آخریه ابالغ 24/9/97  

:تبریخ ببزوگری بعذی 4/3/98  

 :يیرایص01 

50IN48کذ دستًرالعمل: 
 

 ثبیست وسجت ثٍ ضستطًی دست خًد ثب آة ي غبثًن اقذام ومبیىذ.قجل از کبر کردن ثب لىژَبی تمیس ، پرسىل ياحذ لىذری می  .1

 .ضًوذ ثىذی ثستٍ ثُذاضتی ضرایظ رعبیت ثب اتًکطی ي ضستطً از پس ثبیست می لىژَب کلیٍ .2

 .است ممىًع کثیف ي تمیس لىژَبی تمبس .3

 .ومبیىذ گىذزدایی گىذزدای سغًح محلًل تًسظ ثبیست می ضیفت َر پبیبن دررا  تمیس لىژ کبر میسپرسىل لىذری  .4

 آن سرر  ي دادٌ قرار پالستیکی پبکت یک در را...  ي زوبوٍ پیراَه عذد 10 مرداوٍ، پیراَه عذد 10 ضلًار، عذد 10 ملحفٍ، عذد 10 َر .5

 ومبیىذ. ديخت را

 کیسٍ َبی ديخت ضذٌ در عجقٍ الجسٍ تمیس مرثًط ثٍ ثخص مرثًعٍ قرار دادٌ ضًوذ. .6

 ثستٍ ثىذی ضذٌ تًسظ پرسىل لىذری ،ثب ترالی حمل الجسٍ تمیس ثٍ ثخص مىتقل ضًوذ.در سبعبت تعییه ضذٌ زیر لىژَبی  .7

 سبعت تًزیع الجسٍ ي ملحفٍ در ثیمبرستبن

 ظُر 12 8

 ثبمذاد 12 17

 .گیرد غًرت محبفظ پالستیک کیسٍ ضذن پبرٌ از اجتىبة خػًظ در دقت حذاکثر میجبیست تمیس لىژ تًزیع ي اوتقبل َىگبم در .8

 .گردد تأییذ ي امضب تًسظ مسئًل ثخص مرثًعٍ دفتر در ضذٌ ثجت ي ضذٌ تحًیل لىژَبی تعذاد .9

 ضرذٌ  مطرخع  تًسظ مسئًل لىذری ي مسئًل ثخص َب َب خريجی ي ضبیعبت مًارد تعذاد ي َب ثخص ي ىذریل مًجًدی آمبر مبٌ َر .10

 .گردد ثجت ثخص مبَبوٍ آمبر دفتر در ي

ثراسبس آمرآر گرفتٍ ضذٌ تُیٍ کردٌ ي جُت اقذامبت الزم ثرٍ مسرئًل امرًر اداری،     مسئًل خذمبت گسارش خريجی َبی الوذری را .11

 مسئًل پرستبری ي جُت اعالع ثٍ کبرضىبس ثُذاضت محیظ ارجبع ومبیذ.

 آمبر مًجًدی اوجبر الوذری در اثتذای َر مبٌ تًسظ مسئًل خذمبت در دفتر آمبر َر ثخص ثجت گردد. .12

از میسان ثرآيرد ضذٌ درخًاست جُت تحًیل اقالم مًردویبر تًسظ مسئًل خذمبت، ثرٍ اوجربر    درغًرت کبَص مًجًدی اوجبر الوذری .13

 مػرفی ارسبل گردد.

 امکبوبت مرتبط:

 الجسٍ ي ملحفٍ تمیس، ترالی حمل الجسٍ تمیس ، دفتر تًزیع الجسٍ در ثیمبرستبن ، مًاد گىذزدای سغًح

 مىببع:

 ثیمبرستبن تجبرة ثیمبرستبن، محیظ ثُذاضت يضعیت لیست چک ثیمبرستبن، از ثرداری ثُرٌ ي تبسیس وبمٍ آییه

 
 تُیٍ کىىذٌ/ تُیٍ کىىذگبن

 مُىذس الُبم تقًایی

 ثُذاضت محیظ( مسئًل ياحذ)

 حذیثٍ محمذیمُىذس 

 ثُذاضت محیظ( کبرضىبس)

 محمذ تقی جًدکی

 (سًپريایسر کىترل عفًوت)

 اثالغ کىىذٌ تػًیت کىىذٌ تأییذ کىىذٌ

 مُىذس الُبم تقًایی

 ثُذاضت محیظ( مسئًل ياحذ)
 اعضبی کمیتٍ ثُذاضت محیظ ثیمبرستبن

 سیذ محمذ جمبلیبن دکتر 

 )ریبست ثیمبرستبن(

 


