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 اتاق عمل حیطٍ

 01PL88:ريش اجراییکذ 

 3از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص:

:تاریخ ايلیه ابالغ 02/20/55  

آخریه بازوگری تاریخ :32/4/57  
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 :مطی خطعىًان 
 اتبق عول  حیغِ رعبیت الشاهبت ایوٌی ثیوبراى در الذاهبت تْبخوی خبرج اس 

 :مطی خط دامىٍ
 سًََگزافی، ولیٌیه تخصصی، ٍاحذ آًذٍسىَپی ولًََسىَپیی، ثبلیٌ ّبیذٍاح ٍ ّب ثخش ولیِ

 تعاریف ي اصطالحات:

ّهب راهبیت    ارت ثْذاشت وهِ ههی ثبی هت لجهل اس اًدهبم آى     درهبًی اثالغ شذُ اس ٍس ولیِ الذاهبت تشخیصی :الذام تْبخوی -

اثالغ شذُ است هبًٌهذ س هت تیهَة     تعییي ٍ بىی ثیوبرستثب ًظز پششىبى ٍ ه ئَلیي ثخش ّبوِ  ِ شَدآگبّبًِ اس ثیوبر گزفت

ّز ًهَ  آًذٍسهىَپی، ًوًَهِ گیهزی      گذاری، پًَى یَى لَهجبر، وبتتز گذاری عزٍق هزوشی، ًوًَِ گیزی اس ساًَ، ثزًٍىَسىَپی ٍ

 ... ّبی تحت گبیذ سًََگزافی ٍ

 َذف:
 ٍ حفظ ایوٌی ثیوبر در خبرج اس فضبی اتبق عولعفًَت ٍ سبیز عَارض هذاخالت تْبخوی ٍ ًیوِ تْبخوی اس پیشگیزی 

 ارزیابی: ريش فرد پاسخگً:
  هصبحجِ ٍ هشبّذُ عزیك اس ارسیبثی ، پششه هزثَعِ،ٍاحذه ئَل 

 ريش اجرا:
 .ارسیبثی هی وٌٌذرا اًدبم پزٍسیدز تْبخوی  ىبىٍاعیت سبختبری هٍ پزستبر پششه  -1

 .وٌٌذظ اًدبم الذام تْبخوی را داشتِ ثبشذ هٌتمل هی ثِ اتبلی وِ شزایرا ثیوبر  ،پزستبر ٍ ثیوبرثز -2

 .وٌٌذ فزاّن هیرا ثِ هٌظَر حفظ حزین خصَصی ثیوبر، پَشش هٌبست ثزای ٍی پششه ٍ پزستبر  -3

ولیهِ هزاحهل عوهل    ، ثیوهبر در عذم ٍخَد هشىلی  در صَرتپششه هعبلح پس اس اخذ شزح حبل اس ثیوبر ٍ هعبیٌبت وبهل  -4

دادُ ٍ ل وت هزثَعِ لبًًَی ٍی تَایح  لین)در صَرت َّشیبر ثَدى( ٍ ذام تشخیصی تْبخوی را ثزای ثیوبرخزاحی یب ال

 .ٍ هْز ٍ اهضب هی وٌذ در فزم رابیت آگبّبًِ را تىویل

 اهضب ٍ اثز اًگشت تبییذ هی وٌٌذ.فزم رابیت آگبّبًِ را ثب یب لین لبًًَی ٍی در صَرت رابیت ثِ اًدبم پزٍسیدز، ثیوبر  -5

ثِ عَر وبههل شٌبسهبیی   را دُ ٍ َّیت ثیوبر وزٍی سه ٍ پزًٍذُ  شٌبسبییثب دستجٌذ را هشخصبت ثیوبر پششه ٍ پزستبر  -6

 .وٌٌذ هی

 .ثز ثبلیي ثیوبر آهبدُ هی ًوبیٌذ وبدر درهبًی ولیِ تدْیشات ٍ اهىبًبت هَرد ًیبس راپزستبر ٍ سبیز  -7

وزدُ ٍ ثهب ووهه ووهه ثْیهبر یهب      ثِ دستگبُ هبًیتَریٌگ للجی ٍ پبلس او ی هتزی ٍصل را ثیوبر پزستبر در صَرت لشٍم  -8

 .را فزاّن هی ًوبیذثیوبر ثب تَخِ ثِ الذام تْبخوی هٌبست پَشش ٍ  یوبر هی دّذپزٍسیدز را ثِ ثپَسیشي هٌبست خذهِ 

ثهز  را در صَرت لشٍم شَن ٍ ...(   DC)سبوشي، ٍسبیل احیب،دارٍّب ٍ تدْیشات حیبت ثخش تزالی اٍرصاًس ٍ سبیز پزستبر -9

 .ذهی ًوبیثبلیي ثیوبر آهبدُ 

 .هی ًوبیذهشخص را دلیمب  هَاع خزاحی یب رٍش اًدبم الذام تشخیصی تْبخویپششه  -11

ّب ٍ هبًٌذ اًَا  وبتتزّب ٍ سهًَذ پزٍسیدز ثزای  در ًظز گزفتِ شذٍُسبیل ٍ تدْیشات  ولیِثَدى ٍ سبلن پزستبر اس استزیل  -11

 .وٌذهی ّب اعویٌبى حبصل سىَپی اتدْیشات ٍ گٌذسدایی وبهل ، ...
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استفبدُ اس هحلَل ّبی الىلی هَخَد در ولیِ ثخهش ّهب هغهبثك    ثب خزاحی را دست دستَرالعول اسىزاة پششه ٍ پزستبر  -12

یِ ثخش ّب ٍ اتبق ّهبی عوهل   ٍ ًیش پَستزّبی هَخَد در ول ثِ ولیِ ثخش ّباثالغی )تَرالعول وشَری ثْذاشت دستدس

 .هی ًوبیٌذذام ثِ پَشیذى دستىش استزیل اًدبم دادُ ٍ سپس ال (آًذٍسىَپیسزپبیی ٍ 

 ًوبیٌذ.هی استفبدُ  ٍ ... اس لَاسم حفبظت فزدی هٌبست هبًٌذ گبى، هبسه سبیز وبروٌبىپششه ٍ  -13

 .هبًیتَریٌگ ثیوبر تشریك هی ًوبیذ سذاتیَ را ثب احتیبط ٍپزستبر ثب دستَر پششه دارٍّبی  -14

فیشیىهی یهب   هْهبر   هبًٌذ ثبال وشیذى ثذسهبیذّب، ٍ احتیبعبت السم  وزدُاس ًظز خغز سمَط اس تخت ثزرسی را ثیوبر پزستبر  -15

 .اًدبم هی دّذرا عجك دستَر پششه ثیوبر دارٍیی 

ٍ وبتتزگذاری ثِ ًحَ صحیح ثهب ثتهبدیي یهب هحلهَل      در پزٍسیدزّبیی هثل س ت تیَة گذاری پزٍسیدز راهَاع پششه  -16

 .هی وٌذپزح سپتی اسىزاة 

ٍ در صَرت ثزٍس ّز گًَهِ اخهتالل    ًوَدُْبخوی ثذلت ثیوبر را هبًیتَریٌگ ت پششه ٍ پزستبر در ولیِ هزاحل اًدبم الذام -17

 در ّوَدیٌبهیه ثیوبر الذاهبت السم را اًدبم هی دٌّذ.

ٍ در سغح هٌبست اس ثهذى  وزدُ پس اس پبیبى وبر ثِ دلت وٌتزل را لَلِ ّب ٍ اتصبالت ثیوبر ّب،  ولیِ درىپششه ٍ پزستبر  -18

   .دٌّذ لزار هی

ّهبی   در پزٍسیدزّبیی هثل آًذٍسهىَپی یهب ًوًَهِ گیهزی اس ل هوت     تَسظ پششه ت اًدبم ًوًَِ گیزی در صَرپزستبر  -19

پس اس تىویل  ٍدر هحلَل فزهبلیي اس لجل تْیِ شذُ یب در ظزف هٌبست ًوًَِ گیزی لزار دادُ را ًوًَِ هَرد ًظز  هختلف،

 .ًوبیذ ى ارسبل هیپبتَلَصی ثیوبرستب گبُ یبٍاحذ آسهبیشثِ  فزم ٍ ثزس ت سدى

 .رٍس را ثز رٍی آى درج هی ًوبیذتبریخ  پزستبر ٍهی وٌٌذ پبً وبى استزیل  پزٍسیدز راهَاع پششه یب پزستبر  -21

ثیوهبر ثجهت    ثِ عَر ٍااح در پزًٍهذُ  ٍ دستَرات السم را پَسیشي ثیوبر ٍ سبیز احتیبعبتهَرد پششه تَصیِ ّبی السم در  -21

 .هی دّذ هَسشًوَدُ ٍ ثِ ثیوبر ًیش آ

 .وبهل ٍسبیل عجك دستَرالعول اثالغی الذاهبت السم را اًدبم هی دّذ گٌذسدایی در خْتپس اس پبیبى اسىَپی ّب پزستبر  -22

در صهَرت  لهزار دادُ ٍ  تحت هبًتیتَریٌهگ دامهن   ثیوبر را سٌذ سبعت ثعذ اس اًدبم الذام تْبخوی پزستبر در صَرت لشٍم تب  -23

 .در ّوَدیٌبهیه ثیوبر ثِ پششه هزثَعِ اعال  هی دّذگًَِ اختالل ثزٍس ّز

 :مًردویازامکاوات ي تسُیالت 

تدْیشات حیبتی هبًٌذ دستگبُ هبًیتَریٌهگ، سبوشهي،   تزالی احیب، فزم رابیت آگبّبًِ، تخصصی پزٍسیدز هَرد ًظز، تدْیشات 

ٍ سهبیز تدْیهشات ثهب تَخهِ ثهِ ًهَ         ٍسبیل حفبظت فزدیپَست،  پزحهحلَل اسىزاة دست، ثتبدیي یب هحلَل  او یضى ٍ ...،

 پزٍسیدز

 مىابع:

 ، تجربه بیمارستان59سنجه های اعتباربخشی های کنترل عفونت، دستورالعمل 
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 کنندگان کننده/ تهیه تهیه

 تَْریاسفٌذیبر 

 )سزپزستبر اتبق عول(

 ًظزیسّزا 

 (سز پزستبر آی سی یَ ًزٍسزخزی)

 تمی خَدویهحوذ 

 (سَپزٍایشر وٌتزل عفًَت)

 خَاد ثْزاهیهحوذ 

 (ه ئَل ولیٌیه تخصصی)

 رًدجزعصوت 

 (سَپزٍایشر اٍرصاًس)

 ثٌْبم هحوَدیِدوتز 

 (رمیس ثخش آی سی یَ)

 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

 هح ٌیاوجز 

 )هتزٍى ثیوبرستبى(

 هح ٌیاوجز 

 )هتزٍى ثیوبرستبى(

 دوتز سیذ هحوذ خوبلیبى 

 )ریبست ثیوبرستبى(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


