زاًطگبُ علَم پعضىی فسب
هطوع آهَظضی زضهبًی ترصصی ٍ فَق ترصصی
حضطت ٍلی عصط(عج)
عٌَاى ذط هطی :آماده ساسی – جابه جایی -اوبار کزدن  -تهیه وطبخ  -برصٍ/احس :بهداشت محیط
توسیع وسزوغذا بزای بیماران به شیوه ایمه  ،بهداشتی و مطابق با
ضوابط ومقزرات

وس ذط هطی:

P – S - EH - 12

تبضید آذطیي ببظًگطی1393/2/1 :

صفحِ 1 :اظ 3

تبضید ابالغ1393/4/1:

تبضید ببظًگطی بعسی1394/2/1:

همسهِ ذط هطی(:شوطچطایی ٍّسف ٍ سیبست)
ثب تَجِ ثِ لضٍم حفظ ثْذاشت ٍ سالهت غزا اص تَلیذ تب سشٍ  ،ثیوبسستبى ثب ّذف ایوٌی ثیوبس – پشسٌل ٍ ّوشاُ ،سیبست آهبدُ سبصی – جبثِ
جبیی – اًجبس کشدى – تْیِ ٍ تَصیع ٍ سشٍ غزا ثشای ثیوبساى سا اتخبر ًوَدُ است .

تعطیف :آهبدُ سبصی – جبثِ جبیی – اًجبس کشدى – تْیِ ٍ تَصیع ٍ سشٍ غزا ثشای ثیوبساى شبهل هشاحلی است اص تَلیذ تب هصشف یک
هبدُ غزایی کِ ضشٍسی است دس ششایط ثْذاشتی هطلَة ٍاقع گشدد ٍ سالهت آى تبهیي شذُ ،اص خطش آلَدگی هیکشٍثی دٍس ثوبًذ.

زاهٌِ وبضبطزٍ:احذ تغزیِ ٍ ثْذاشت هحیط – ٍاحذ تذاسکبت

هربطبیي :هسئَل خشیذ – پشسٌل آشپضخبًِ ٍ تَصیع غزا – هسئَل ثْذاشت هحیط

ّسف:
حفظ ایوٌی ثیوبس – ّوشاُ -پشسٌل

حفظ ثْذاشت ٍ سالهت غزا اص تَلیذ تب سشٍ

زاًطگبُ علَم پعضىی فسب
هطوع آهَظضی زضهبًی ترصصی ٍ فَق ترصصی
حضطت ٍلی عصط(عج)
عٌَاى ذط هطی :آماده ساسی – جابه جایی -اوبار کزدن  -تهیه وطبخ  -برصٍ/احس :بهداشت محیط
توسیع وسزوغذا بزای بیماران به شیوه ایمه  ،بهداشتی و مطابق با
ضوابط ومقزرات

وس ذط هطی:
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تبضید آذطیي ببظًگطی1393/2/1 :

صفحِ 2 :اظ 3

تبضید ابالغ1393/4/1:

تبضید ببظًگطی بعسی1394/2/1:

ضٍش اجطای ذط هطی
ضٍش اجطا

ضزیف

اهىبًبت هَضز

تجْیعا

ًیبظ

ت

چه لیست

ًحَُ اضظیببی ٍ

هجطیبى

ضٍش اطویٌبى
اظ اجطا

1

اًتربة ٍ ذطیس هَاز غصایی هجَظ زاض اظ ٍظاضت بْساضت
(پطٍاًِ سبذت ٍ بْطُ بطزاضی ) هحصَالت بب هبضن هعطٍف ٍ
هَجَز زض لیست هعبًٍت غصا ٍ زاضٍ ًیع هحصَالت تبضید زاض .

هَاز غصایی

هطبّسُ

هعتبط –(هبضن

هستٌسات

هسئَل ٍاحس تغصیِ
هسئَل بْساضت

زاض – تبضخ زاض

هحیط

هجَظ زاض )

هسئَل تساضوبت
وبضپطزاظ

2

حول بب هبضیي هرصَظ حول هَاز غصایی  ،سطپَضیسُ ٍ
بْساضتی ٍ عالهت زاض

هبضیي هرصَظ

هطبّسُ

وبضپطزاظ

حول هَاز
غصایی

3

تحَیل بِ اًببض آضپعذبًِ ٍ اًتمبل بب تطالی هرصَظ حول هَاز
غصایی بِ زاذل آضپعذبًِ

تطالی هرصَظ

هطبّسُ

وبضپطزاظ
پطسٌل آضپعذبًِ

حول هَاز
غصایی

4

لطاض زازى ّط هبزُ غصایی زض جبی هرصَظ ذَز زض اًببض هَاز
ذطه یب سطزذبًِ ببالی صفط ٍ ظیط صفط

5

اًببض هَاز ذطه
سطزذبًِ ظیط

هطبّسُ

صفط ٍ ببالی صفط

بطزاضت هیعاى الظم اظ هَاز غصایی زض جبّبی اًببض ضسُ جْت

هطبّسُ

6

سطآضپع
ووه آضپع

تْیِ غصا
تَظیع غصا طبك بطًبهِ غصایی ٍ ضظین بیوبضاى

پطسٌل آضپعذبًِ

تطالی تَظیع غصا

هطبّسُ

هسئَل تَظیع غصا

هستٌسات
7

سطٍ غصای بیوبضاى زض ظطٍف گیبّی یب آلَهٌیَهی

ظطف
آلَهٌیَهی یب

هطبّسُ

هسئَل تَظیع غصا

گیبّی

هٌببع:

کتبة ساٌّوبی کشَسی ًظبم هشاقجت عفًَت ّبی ثیوبسستبًی  ،دکتش حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فشیجب هلک احوذی .دکتش
حسیي صّشایی1386،

زاًطگبُ علَم پعضىی فسب
هطوع آهَظضی زضهبًی ترصصی ٍ فَق ترصصی
حضطت ٍلی عصط(عج)
عٌَاى ذط هطی :آماده ساسی – جابه جایی -اوبار کزدن  -تهیه وطبخ  -برصٍ/احس :بهداشت محیط
توسیع وسزوغذا بزای بیماران به شیوه ایمه  ،بهداشتی و مطابق با
ضوابط ومقزرات

وس ذط هطی:
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تبضید آذطیي ببظًگطی1393/2/1 :

تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

صفحِ 3 :اظ 3

تبضید ابالغ1393/4/1:

تبضید ببظًگطی بعسی1394/2/1:

تأییذ کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتش هحوذ شکَّیبى ،سیبست ثیوبسستبى

اعظن علی پَس  ،کبسشٌبس ثْذاشت هحیط
یَسف کشین صادُ  ،هذیشیت ثیوبسستبى
آهٌِ سیبسی  ،سَپشٍایضٍس کٌتشل عفًَت
فشد پبسخگَی اجشا ً( :بم – سوت – اهضبء )
هشین اخالقی  ،خذهبت
اعظن علی پَس  ،کبسشٌبس ثْذاشت هحیط
احذ دسٍیشی  ،خذهبت

الْبم احشام پَش  ،کبسشٌبس تغزیِ

الْبم احشام پَش  ،کبسشٌبس تغزیِ

تصَیت( اثالغ) کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتش هحوذ شکَّیبى  ،سیبست ثیوبسستبى

شوبسُ

تبسیخ

شوبسُ

اصالحیِ

صذٍس

صفحِ
اصالح شذُ

ششح /اصالحیِ

اهضبء تحَیل
گیشًذُ اصالحیِ

