داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خط هطی :مراعات موازیه حفاظت در برابربیماریهای

بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

مسری

کذ خط هطیP – S - EH - 8 :
تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

صفحِ 1 :از 5

تبریخ ابالغ1393/4/1:

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:

همذهِ خط هطی(:رکرچرایی ٍّذف ٍ سیبست)
ثب تَجِ ثِ لسٍم هراقجت ٍ پیطگیری در ثراثر ثیوبریْبی ٍاگیر دار ،ثیوبرستبى ثب ّذف جلَگیری از ضیَع ثیوبریْبی هسری  ،حفظ
ٍ ایوٌی پرسٌل ،ثیوبر ٍّوراُ  ،سیبست حفبظت در ثراثرثیوبری ّبی هسری را اتخبر ًوَدُ است.

تعریف :حفبظت در ثراثر ثیوبریْبی هسری ضبهل اقذاهبت پیطگیراًِ است کِ از اًتقبل ثیوبری ثِ سبیر افراد جلَ گیری ثِ عول
هی آیذ ٍ ٍسبیل حفبظت فردی هبًٌذ  :هبسک ،عیٌک ،پیص ثٌذ  ،گبى ٍچکوِ از ٍسبیل هحبفظ ٍ پیطگیراًِ هحسَة هی ضَد .

داهٌِ کبربرد .:ثخص ّبی درهبًی ٍپبراکلیٌیک

هخبطبیي :پسضک ،پرسٌل درهبًی ٍپبراکلیٌیک  .کوک ثْیبر  .خذهبت

ّذف:
پیطگیری ٍ کبّص اًتقبل ثیوبریْبی هسری
حفظ اهٌیت ٍ سالهت پرسٌل ،ثیوبرّ ،وراُ

داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خط هطی :مراعات موازیه حفاظت در برابربیماریهای

بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

مسری

کذ خط هطیP – S - EH - 8 :
تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

صفحِ 2 :از 5

تبریخ ابالغ1393/4/1:

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:

رٍش اجرای خط هطی
ردیف

رٍش اجرا

1

بِ هٌظَر پیطگیری از اًتمبل ٍ سرایت بیوبریْبی هسری کِ از راُ

اهکبًبت
هَرد ًیبز

تجْیسات

چک

ًحَُ ارزیببی ٍ

لیست

رٍش اطویٌبى

هجریبى

از اجرا

َّا ،توبس اضیب هٌتمل هی ضَد ،استفبدُ از ٍسبیل حفبظت فردی
الساهی است.کِ ایي ٍسبیل عببرتٌذ از :

دستکش التکس
ٌّگبم توبس بب خَى  ،ترضحبت ٍ هَاد دفعی ٍ لَازم آلَدُ بیوبر
ٍ هبیعبت بذى .

دستکص

هطبّذُ

پسضک

التکس

هصبحبِ

پرستبر
بْیبر
کوک بْیبر
خذهبت

دستکش استریل
در تکٌیک ّبی اسپیتیک هبًٌذ ًصب فَلی  ،پبًسوبى زخوْب ٍ
پَست آسیب دیذُ بیوبر استفبدُ هی ضَد.خرٍج دستکص
بالفبصلِ پس از اتوبم کبر – لبل از دست زدى بِ ٍسبیل ٍ سطَح

دستکص

هطبّذُ

پسضک

استریل

هصبحبِ

پرستبر
بْیبر

هحیطی لبل از پرداختي بِ بیوبر بعذی الساهی است.

کوک بْیبر
خذهبت

پس از خرٍج دستکص ٍ لبل از پَضیذى دٍببرُ ،دستْب ببیذ

هحلَل

هطبّذُ

پسضک

هطببك دستَرالعول  7هرحلِ ای ضذعفًَی یب اسکراپ ضًَذ تب از

ضذعفًَی

هصبحبِ

پرستبر

اًتمبل عفًَت ٍ هیکرٍبْب بِ سبیر بیوبراى یب هحیط جلَگیری ضَد .کٌٌذُ دست

بْیبر
کوک بْیبر
خذهبت

پرسٌل خذهبت برای اًجبم اهَر تٌظیوبت هی تَاًٌذ از
دستکطْبی یک ببر هصرف یب التکس جْت گرد گیری ٍ ضذ عفًَی
ٍ ضستطَی سرٍیسْبی بْذاضتی از دستکص سبق بلٌذ آضپسخبًِ
استفبدُ کٌٌذ

دستکص

هطبّذُ

پسضک

التکس

هصبحبِ

پرستبر

دستکص
یکببرهصرف
دستکص
سبق بلٌذ

بْیبر
کوک بْیبر
خذهبت

داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خط هطی :مراعات موازیه حفاظت در برابربیماریهای

بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

مسری

کذ خط هطیP – S - EH - 8 :
تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

صفحِ 3 :از 5

تبریخ ابالغ1393/4/1:

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:

ماسک محافظ چشم وصورت
استفبدُ از هبسک زهبًیکِ بیوبری فرد از طریك َّا لببل اًتمبل

هبسک

هطبّذُ

پسضک

ببضذالساهی است هبًٌذ :سل .آًفَالًسا

هحبفظ

هصبحبِ

پرستبر

ّوچٌیي زهبًی کِ احتوبل پبضیذُ ضذى خَى هبیعبت بذى ،

چطن

ترضحبت یب هَاد دفعی ٍجَد دارد ببیذ از هحبفظ چطن ٍ صَرت

ٍصَرت

بْیبر
کوک بْیبر
خذهبت

استفبدُ ًوَد .
عینک محافظ
برای هحبفظت چطن از ترضحبت بیوبر یب پبضیذُ ضذى خَى

عیٌک

هطبّذُ

پسضک

استفبدُ ضَد

هحبفظ

هصبحبِ

پرستبر
بْیبر
کوک بْیبر
خذهبت

گان  ،پیشبند پالستیکی
برای هحبفظت پَست ٍ جلَگیری از آلَدُ ضذى لببس حیي

گبى

هطبّذُ

پسضک

فعبلیتْبی هرالبتی بیوبر کِ احتوبل پبضیذُ ضذى ٍ ترضح یب

پیطبٌذ

هصبحبِ

پرسٌل درهبى

اسپری خَى هبیعبت بذى ترضحبت هَاد دفعی ٍجَد دارد ٍ گبى

پالستیکی

کوک بْیبر

تویس ببیذ پَضیذ .

خذهبت

در صرت احتوبل عبَر خَى ٍ ترضحبت از گبى ببیذ از پیطبٌذ
پالستیکی یب اپرٍى پالستیکی استفبدُ کرد .
بالفبصلِ پس از اًجبم فعبلیت هرالبتی ببیذ گبى آلَدُ را بیرٍى
آٍرد ٍ دست ّب را ضذعفًَی کرد تب از اًتمبل آلَدگی جلَگیری
ضَد .
پرسٌل اتبق عول حیي کبر ببیذ از گبى استریل استفبدُ کٌٌذ

چکمه
در صَرتی کِ احتوبل پبضیذُ ضذى خَى ٍترضحبت ٍ هبیعبت

چکوِ

دفعی بر رٍی پب ٍجَد دارد (هبًٌذ بسیبری از عول ّب ی

هطبّذُ

پسضک

هصبحبِ

پرسٌل درهبى
کوک بْیبر

جراحی)ببیذ از چکوِ استفبدُ کرد .

خذهبت

2

هسئَل بخص لیست ٍسبیل حفبظت فردی هَرد ًیبز را بِ هسئَل
بْذاضت حرفِ ای تحَیل هی ًوبیذ



هطبّذُ

هسئَلیي بخص

هستٌذات

ّبی درهبًی
ٍپبراکلیٌیک

داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

عٌَاى خط هطی :مراعات موازیه حفاظت در برابربیماریهای
مسری
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تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

3

صفحِ 4 :از 5

تبریخ ابالغ1393/4/1:

هسئَل بْذاضت حرفِ ای بب ّوبٌّگی هسئَل بْذاضت هحیط

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:



ٍسَپرٍایسٍر کٌترل عفًَت رایسًی ّبی الزم را جْت خریذ

هطبّذُ

هسئَل بْذاضت

هستٌذات

حرفِ
هسئَل بْذاضت

ٍسبیل حفبظت فردی اًجبم هی دّذ

هحیط
سَپرٍایسٍر
کٌترل عفًَت
4



ٍسبیل حفبظت فردی بِ دستَر هذیریت خریذاری ٍهطببك لیست
در اختیبر بخص ّب لرار هی گیرد

هطبّذُ

هذیر

هستٌذات

هسئَل تذارکبت



5

هسئَل بْذاضت حرفِ ای ٍبْذاضت هحیط بر ًحَُ تَزیع ،
استفبدُ از ٍسبیل حفبظت فردی ًظبرت هی ًوبیٌذ

هطبّذُ

هسئَل بْذاضت
حرفِ
هسئَل بْذاضت
هحیط

هٌببع :کتبة راٌّوبی کطَری ًظبم هراقجت عفًَت ّبی ثیوبرستبًی  ،دکتر حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فریجب هلک احوذی.
دکتر حسیي زّرایی1386،

داًطگبُ علَم پسضکی فسب
هرکس آهَزضی درهبًی تخصصی ٍ فَق تخصصی
حضرت ٍلی عصر(عج)
عٌَاى خط هطی :مراعات موازیه حفاظت در برابربیماریهای

بخصٍ/احذ :بهداشت محیط

مسری

کذ خط هطیP – S - EH - 8 :

صفحِ 5 :از 5

تبریخ آخریي ببزًگری1393/2/1 :

تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تبریخ ابالغ1393/4/1:

تبریخ ببزًگری بعذی1394/2/1:

تأییذ کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتر هحوذ ضکَّیبى ،ریبست ثیوبرستبى

اعظن علی پَر  ،کبرضٌبس ثْذاضت هحیط
یَسف کرین زادُ  ،هذیریت ثیوبرستبى
آهٌِ سیبری  ،سَپرٍایسٍر کٌترل عفًَت
فرد پبسخگَی اجرا ً( :بم – سوت – اهضبء )
هرین اخالقی  ،خذهبت
اعظن علی پَر  ،کبرضٌبس ثْذاضت هحیط
احذ درٍیطی  ،خذهبت

هحوَد ثْسادی ،هسئَل ثْذاضت حرفِ

هحوَد ثْسادی ،هسئَل ثْذاضت حرفِ

تصَیت( اثالغ) کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتر هحوذ ضکَّیبى  ،ریبست ثیوبرستبى

ضوبرُ

تبریخ

ضوبرُ

اصالحیِ

صذٍر

صفحِ
اصالح ضذُ

ضرح /اصالحیِ

اهضبء تحَیل
گیرًذُ اصالحیِ

