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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

 استریل فوری اقالم خاظ  :روش اجراییعنوان 
 01PL81 :روش اجراییکذ 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 02/9/99  

:تاریخ آخرین بازنگری02/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 09 /9/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 02/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
 استریل فَری الالم خبص 

 دامنه :
 CSRکلیِ پرسٌل اتبق عول ٍ 

 تعاریف و اصطالحات:

د ٍ بِ صَرت تک  پکی    ّبی جراحی هَجَد ًوی ببش هعوَالً در ست ،بَدُالالم خبص: ٍسبیلی ّستٌد کِ تعداد آًْب هحدٍد  -

 در اتبق عول ٍجَد دارًد.

دلیمِ، هیتکَاى بکِ ٍسکیلِ آى     3-4درجِ سبًتیگراد در هدت زهبى  434اتَکالٍی است کِ در دهبی : دستگبُ FASTاتَکالٍ  -

 ًسبت بِ استریل ًوَدى ابسار جراحی الدام ًوَد.

 هذف:
 تبهیي ابسار ٍ ٍسبیل جراحی استریل بدٍى ایجبد ٍلفِ در هرالبت ّبی جراحی در اتبق عول ٍ حفظ ایوٌی بیوبر

 ی:روش ارزیاب فرد پاسخگو:
 ، ارزیببی از طریك هشبّدُ ٍ هصبحبِاتبق عولسرپرستبر 

 روش اجرا:
صَرت اٍرشاًس ًیبز بِ استریل شدى دارد، یب حیي جراحی ٍسیلِ خبصی از ِ در هَالعی کِ ٍسیلِ ای بکبرکٌبى اتبق عول  4

 د.کٌٌ استریلیساسیَى سریع استفبدُ هیاز دست جراح هی افتد ٍ اهکبى جبیگسیٌی ًدارد، 

ت  پی  حبٍی ٍسیلِ گسارش دادُ ٍ ایشبى ًیس بالفبصلِ CSR در ایي هَارد هراتب را بِ هسئَل شیفت اتبق عول  تکٌسیي 2

تحَیل تکٌسیي هربَطِ هی دّد ٍ یب در صَرت عکدم ٍجکَد، الکدام بکِ      ،از اًببر اتبق استریلهَرد ًظر را در صَرت ٍجَد 

 استریل کردى سریع ٍسیلِ هی ًوبید.

  استفبدُ از سیستن اتَکالٍ فَریدر استریل فَری الالم خبصبْتریي رٍش ،(FAST  هی ببشد کِ بب تَجِ بِ عکدم ٍجکَد ) 

 :جبیگسیي تب زهبى تْیِ آى بِ شرح زیر اعالم هی گردد ایي دستگبُ در بیوبرستبى رٍش

هبًٌکد   جْت استریل کردى ٍسکیلِ بکب هحلکَل ّکبی گٌکدزدای سک)د بکبال)دارای لببلیکت استریلیساسکیَى(          CSRپرسٌل  3

، سکسس بکِ   سبختِدر هحلَل غَطِ ٍر  )طبك دستَرالعول شرکت سبزًدُ هحلَل(دلیمِ 22ٍسیلِ را بِ هدت، استراًیَس

 .ًوَدُ ٍ بِ تکٌسیي اتبق عول تحَیل هی دٌّدصَرت استریل خبرج 

  ببشد. 4کلیِ ت  پی  ّب هی ببیست حبٍی اًدیکبتَر کالس 

 امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
 ، هحلَل ّبی گٌدزدای س)د ببال4اًدیکبتَر کالس 

 منابع:
 ، تجربِ بیوبرستبى4311دستَرالعول کشَری اتَکالٍ ، دستَرالعول استریلیساسیَى فَری ابالغی از ٍزارت بْداشت
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 درمانی ولیعصر)عج( مرکس آموزضی

 استریل فوری اقالم خاظ  عنوان روش اجرایی:
 01PL81کذ روش اجرایی:

 2از  2صفحه:

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 02/9/99  

:تاریخ آخرین بازنگری02/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 09 /9/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 02/4/98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 اسفٌدیبر تَْری

 اتبق عول( سَپرٍایسر)

 هحبَبِ اسدی

 اتبق عول( شٌبس)کبر

 رفیعِ کبًٍد

 (CSR)پرسٌل 

 هحود تمی جَدکی

 (سَپرٍایسر کٌترل عفًَت)

 زّرا ابراّین آببدی

 اتبق عول( داى)کبر
 

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 اکبر هحسٌی

 )هترٍى بیوبرستبى (
 کویتِ کٌترل عفًَت بیوبرستبى

 دکتر سید هحود جوبلیبى

 )ریبست بیوبرستبى(

 

 

 


