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تبریخ ابالغ 1393/4/1:تبریخ ببزوگری بعذی1394/2/1:

ممذمٍ خظ مطی(:رکرچرایی يَذف ي سیبست)
ثب تَجِ ثِ لسٍم تبهیي آة آشبهیذًی سبلن ٍ ثْذاشتی در ثیوبرستبى ،ثیوبرستبى ثب ّذف جلَ گیری از ثِ ٍجَد آهذى ٍ شیَع
ثیوبریْب ثب آة آلَدُ  ،ایوٌی پرسٌلّ -وراُ -ثیوبر  ،سیبست تبهیي ،رخیرُ ٍ کٌترل کیفی ٍ ثْذاشتی آة را اتخبر ًوَدُ است.

تعریف :آة آشبهیذًی سبلن ٍثْذاشتی ثِ آثی اطالق هی شَد کِ عبری از ّر گًَِ عبهل هیکرٍثی ( ٍیرٍسی ،ثبکتری،تک یبفتِ )
ثبشذ .فبکتَرّبی شیویبیی هبًٌذ ًیترات  ،سَلفبت ،فسفبت ،کلرات ٍ ..در حذ استبًذارد ثبشذ  .رًگ ،ثَ  ،طعن ًذاشتِ ثبشذ .

دامىٍ کبربردٍ .:احذ ثْذاشت هحیط

مخبعبیه :هسئَل ثْذاشت هحیط  .هسئَل ٍپرسٌل تبسیسبت

َذف:
جلَگیری از ثِ ٍجَد آهذى ٍاًتشبر آلَدگی ٍ شیَع ثیوبریْبی هٌتقلِ از راُ آة آلَدُ
ایوٌی پرسٌلّ -وراُ -ثیوبر

داوطگبٌ علًم پسضکی فسب
مرکس آمًزضی درمبوی تخصصی ي فًق تخصصی
حضرت يلی عصر(عج)
عىًان خظ مطی :تامیه  ،ذخیرٌ ي کىترل کیفی ي بهداشتی آب

بخص/ياحذ :بهداشت محیط

يکىترل بهداشتی شبکٍ لًلٍ کشی بیمارستان

کذ خظ مطیP – S - EH - 3 :
تبریخ آخریه ببزوگری1393/2/1 :

صفحٍ 2 :از 4

تبریخ ابالغ 1393/4/1:تبریخ ببزوگری بعذی1394/2/1:

ريش اجرای خظ مطی
رٍش اجرا

ردیف

امکبوبت
مًرد ویبز

تجُیسات

چک

وحًٌ ارزیببی ي

لیست

ريش اعمیىبن از

مجریبن

اجرا
1

کلر سىجی ريزاوٍ – استفبدٌ از کیت کلر سىجی ي لرظ DPD
-

کیت کلر

مطبَذٌ

مسئًل بُذاضت

ممذار کبفی آة در خبوٍ مربًط بٍ کلر سىجی کیت

سىج

مستىذات

محیظ

ریختٍ ي یک عذد لرظ در ایه خبوٍ اوذاختٍ ضًد .

لرظ DPD

( لبل از ریخته آة بب آة مًرد وظر چىذ ببر خبوٍ
کیت آة کطی ضًد )
-

روگ صًرتی بٍ يجًد آمذٌ ببیذ براسبس درجٍ
بىذی دي عرف کیت بیه  %4-%8ببضذ

-

در صًرت کمتر بًدن روگ درجٍ تسریك کلر
دستگبٌ  ،کلر یىبتًر آة بب کمک پرسىل تبسیسبت
بیطتر از حذ مغلًة ي درجٍ کمتر می ضًد .

2

سىجص  : PHمبوىذ کلر از لرظ مخصًظ  PHاستفبدٌ می ضًد
کٍ ببیذ  PHخىثی وطبن دادٌ ضًد(  )%/06 -%8لرظ در خبوٍ
مربًط بٍ َ PHمیه کیت اضبفٍ می ضًد .

کیت
 PHسىج ي

مطبَذٌ

مسئًل بُذاضت

مستىذات

محیظ

لرظ PHیب
دستگبٌ
دیجیتبل

3

ومًوٍ گیری مخسن آة دیبلیس ي مرکس استریل مبَیبوٍ ي ومًوٍ

ظريف

گیری میکريبی ي سبیر لسمت َبی بیمبرستبن َر سٍ مبٌ یکببر

استیل ومًوٍ

اوجبم می ضًد .جُت آزمبیص  MPNومًوٍ بٍ آزمبیطگبٌ آة

گیری آة

مرکس بُذاضت ارسبل می ضًد.

مطبَذٌ

مسئًل بُذاضت

مستىذات

محیظ

چراغ الکلی
کیریت پىبٍ

4

ببیذ ومًوٍ در ظرف استریل گرفتٍ ضًد .

ظرف ومًوٍ
گیری آة
معمًلی

مطبَذٌ

مسئًل بُذاضت

مستىذات

محیظ
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تبریخ ابالغ 1393/4/1:تبریخ ببزوگری بعذی1394/2/1:

ريش ومًوٍ گیری میکريبی :
ومًوٍ گیری ضیمیبیی َر  6مبٌ یک ببر اوجبم می ضًد.
ظرف چىذ ببر بب آة مًرد وظر آة کطی می ضًد ي
سپس از آة پر می ضًد .
ومًوٍ جُت اوجبم آزمبیطبت الزم میکريبی ي ضیمیبیی
بٍ آزمبیطگبٌ آة مرکس بُذاضت ارسبل می ضًد .

مىببع :کتبة راٌّوبی کشَری ًظبم هراقجت عفًَت ّبی ثیوبرستبًی  ،دکتر حسیي هعصَهی اصل .هٌْذس فریجب هلک احوذی.
دکتر حسیي زّرایی1386،
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تْیِ کٌٌذگبىً( :بم – سوت – اهضبء )

تبریخ ابالغ 1393/4/1:تبریخ ببزوگری بعذی1394/2/1:

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

اعظن علی پَر  ،کبرشٌبس ثْذاشت هحیط
یَسف کرین زادُ  ،هذیریت ثیوبرستبى
آهٌِ سیبری  ،سَپرٍایسٍر کٌترل عفًَت
فرد پبسخگَی اجرا ً( :بم – سوت – اهضبء )
هرین اخالقی  ،خذهبت
اعظن علی پَر  ،کبرشٌبس ثْذاشت هحیط
احذ درٍیشی  ،خذهبت
تصَیت( اثالغ) کٌٌذًُ( :بم – سوت – اهضبء )
دکتر هحوذ شکَّیبى  ،ریبست ثیوبرستبى

شوبرُ

تبریخ

شوبرُ

اصالحیِ

صذٍر

صفحِ
اصالح شذُ

شرح /اصالحیِ

اهضبء تحَیل
گیرًذُ اصالحیِ

