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 خط مشي و روشفرم 

 
 
 

 

 مجتمع پسشكي آموزشي درماني

 شهيد بهشتي

 

 

 شیفتع

Hand Rub-:  ِپبیِ الکلی  یکذیگز ثب اعتفبدُ اس هحلَلْبیفزآیٌذ ضذػفًَی دعتْب ثب هبلؼ دعتْب ث 

: Hand wash- فبثَى هبیغ ٍ یب فبثًَْبی جبهذؽغتؾَ ٍ ضذ ػفًَی دعتْب ثب آة ٍ 

    : hand RubSurgical -فزآیٌذ ضذ ػفًَی دعتْب ثب هحلَلْبی پبیِ الکلی لجل اس اػوبل جزاحی ٍ اػوبل تْبجوی 

: hand washsurgical  فزآیٌذ ؽغتؾَ ٍ ضذ ػفًَی دعتْب ثب آة ٍ فبثَى هبیغ ٍ هَاد آًتی عپتیک هبًٌذ ثتبدیي لجل اس

 اػوبل تْبجویاػوبل جزاحی ٍ 

 خط مشي
فزٌّگ عبسی ٍ تزغیت کبرکٌبى ثِ رػبیت ثْذاؽت دعت ثِ ػٌَاى یک راُ حل عبدُ ٍ اثزثخؼ جْت پیؾگیزی ٍ کٌتزل 

ثب هحلَلْب ٍ هَاد ثْذاؽتی  who ػفًَت در ثیوبرعتبى ٍ تبکیذ ثز رػبیت ثْذاؽت دعتْب در پٌج هَلؼیت اػالم ؽذُ اس عَی

 ط توبهی کبرکٌبىهَرد تبییذ ٍ ثب کیفیت، تَع

 

 :صاحبان فشایىذ
 کٌتزل ػفًَتعَپزٍایشر -پزعتبر ثیوبر -هغئَل ٍاحذ ّبی پبراکلیٌیک ٍ غیز پبراکلیٌیکی -عزپزعتبر ثخؼ

 

 کبرکٌبى -اىثیوبرری وفعان: 
 

 سيش اجشا: 
وبراى ٍ افزاد ثیتین هذیزیتی ایي ثیوبرعتبى، تْیِ حذالل هلشٍهبت ٍ اهکبًبت رػبیت ثْذاؽت دعت را جْت کبرکٌبى،  .1

ؽبهل عیٌک رٍؽَیی هٌبعت، هحلَل پبیِ الکلی، هبیغ دعتؾَیی ) جك ثخؾٌبهِ اثالغی ٍسارت ثْذاؽتطهزتجط ثب ثیوبر 

جشٍ اٍلَیتْبی ثْذاؽتی ثیوبرعتبى هی داًذ ٍ ًغجت  (بل پذال دار ٍ دعتوبل یکجبر هقزفثب کیفیت هٌبعت، عطل آؽغ

 .بًبت ٍ هلشٍهبت ًظبرت هغتوز داردثِ تْیِ ٍ در اختیبر گذاؽتي ایي اهک

لیغت تجْیشات ٍ ٍعبیل هَرد ًیبس جْت رػبیت ثْذاؽت دعت را تْیِ ٍ اس اًجبر  اى ٍ هغئَلیي ثخؾْب ٍ ٍاحذّبعزپزعتبر .2

 .ًوبیٌذهی  ػوَهی درخَاعت 

 ثب تبکیذ ثز پیؾگیزی اس ػفًَتْبی ثیوبرعتبًی کلیِ هزالجیي عالهت لجل اس ؽزٍع ثِ کبر ثبلیٌی، دٍرُ آهَسؽی هزثَط ثِ .3

 ؽت دعت را ثب ّوکبری ٍاحذ کٌتزل ػفًَت پؾت عز هی گذارًذ.ثْذاٍ چگًَگی رػبیت 

ًحَُ ؽغتؾَ یب ضذػفًَی ًوَدى دعت را ثقَرت چْزُ ثِ چْزُ ٍ ػولی  کبرؽٌبط کٌتزل ػفًَت حیي ثبسدیذ اس ثخؾْب، .4

 ثِ هزالجیي عالهت آهَسػ هی دّذ.

 بُذاشت دست دس بیه پضشکان ي پشستاسان ي سایش کاسکىان بالیىياسصش گزاسی ي فشَىگ ساصی سعایت اصًل : عىًان خط مشي

 POL-IC-3-1:کذ خط مشي کلیٍ ياحذ َای داخلي :  دامىٍ خط مشي



کٌتزل ػفًَت یبدآٍرّب، پَعتزّب ٍ پوفلتْبی هزثَط ثِ هزاحل ٍ ًحَُ فحیح ؽغتؾَ ٍ ضذػفًَی دعتْب را  بطکبرؽٌ .5

دّذ ٍ ثب ّوکبری هغئَلیي ثخؾْب، کٌبر کلیِ هی تْیِ ٍ در اختیبر کلیِ ثخؾْب ٍ ٍاحذّب ثَیضُ ثخؾْبی درهبًی لزار 

 .دهیؾَ ػفًَی ٍ ؽغتؾَی دعت را ًقترٍؽَیی ّب ٍ دیغپٌغزّبی هحلَلْبی ٌّذ راة، پَعتز ًحَُ ضذ

کبرؽٌبط کٌتزل ػفًَت ثب ّوکبری هغئَل ثْذاؽت ٍ هغئَلیي ثخؾْب ًغجت ثِ ًقت دیغپٌغزّبی هحتَی هحلَل پبیِ  .6

ّز  ًوبیٌذ. در ثخؾْبی ػوَهی در ٍرٍدیهی الکلی ثِ تؼذاد کبفی ٍ در هحلْبی هٌبعت درکلیِ ثخؾْب ٍ ٍاحذّب الذام 

ّز تخت ٍ ّوچٌیي در ٍرٍدی ثخؾْبی ٍیضُ، ًَساداى، اتبق ػول، اتبلْبی ایشٍلِ، اتبق  ءٍیضُ ثِ اسااتبق ٍ در ثخؾْبی 

 .ددتزالی اٍرصاًظ، اتبق ثزًٍکَعکَپی ٍ ... یک ػذد دیغپٌغز ًقت گز تزالی پبًغوبى،تزیتوٌت، اتبق هؼبیٌِ،

ر جیت یًَیفزم کبرکٌبى کِ رٍؽی هَثز دجْت ًگْذاری  الکلی دعت در ثغتِ ثٌذی کَچک ػفًَیتفبدُ اس هحلَل ضذاع .7

 ثزای عَْلت دعتزعی کبرکٌبى ثِ ایي هحلَلْب هوکي هی ؽَد.

 اس ایوٌی افؾبًِ ّب ًغجت ثِ احتوبل اؽتؼبل هحلَل آى در هجبٍرت آتؼ یب ّزگًَِ ؽؼلِ اطویٌبى حبفل کٌیذ. .8

 اس افؾبًِ ّب اطویٌبى حبفل کٌیذ. اس کفبیت، فحت ٍ کبرکزد هٌبعت افؾبًِ ّب ٍ خزٍج همذار کبفی ٍ السم هحلَل .9

عت ثِ ّزگًَِ ٍاکٌؼ ؽٌبختِ ؽذُ ایي هَاد ٍ کزم، لَعیًَْبی ددر ٌّگبم اًتخبة هَاد ثْذاؽتی ٍ ضذػفًَی کٌٌذُ  .10

 ٍ دعتکؼ ّبی هَرد اعتفبدُ در ثیوبرعتبى تَجِ کٌیذ. هزطَة کٌٌذُ

ُ دعت ثب کبرایی هٌبعت ٍ کیفیت هطلَة ثِ ًحَی اس دعتزعی کبرکٌبى ثِ همبدیز کبفی هَاد ثْذاؽتی ٍ ضذػفًَی کٌٌذ .11

 کِ اس حذالل خبفیت تحزیک کٌٌذگی پَعت ثزخَردار ثبؽذ، هطوئي گزدیذ.

اًگیشُ، پذیزػ ٍالذام کبرکٌبى ثیوبرعتبًی ًغجت ثِ رػبیت ثْبؽت دعت ثب  ردُ ّبی هختلف در ارتمبءهذیزیت اس  ٍاحذ  .12

  .کٌذ حوبیت تَجِ ثِ اعتبًذاردّب

ٍ ظزٍف حبٍی هحلَلْب تزجیحب یکجبر هقزف ثبؽذ ٍ جْت پیؾگیزی اس تجخیز هحلَلْب اس افؾبًِ ّب ٍ ظزٍف ًین  افؾبًِ ّب .13

لیتزی ٍ در اتبلْبی ػول فؼبل یک لیتزی اعتفبدُ ؽَد ٍ در فَرتیکِ ظزٍف یکجبر هقزف ًجبؽذ، لجل اس پز کزدى هجذد 

ظ ضذػفًَی ٍ در فَرت اهکبى اتَکالٍ ًوبیٌذ ٍ پظ اس خؾک ظزٍف، ظزف خبلی را ثب آة ٍ پَدر ؽَیٌذُ خَة ؽغتؾَ ٍ عپ

ؽذى کبهل، اس ایي ظزٍف اعتفبدُ ًوبیٌذ. اطویٌبى اس حغي اجزای ایي کبر ثِ ػْذُ هغئَلیي ثخؾْبعت ٍ کبرؽٌبط کٌتزل 

 .ػفًَت ثقَرت هٌظن اجزای فحیح کبر را ًظبرت خَاّذ ًوَد

ثِ و  هختلفرا ثِ تفکیک گزٍّْبی ًظبرت ثز ثْذاؽت دعتْب ، چک لیغت کبرؽٌبط کٌتزل ػفًَت در ثبسُ ّبی سهبًی هختلف .41

ًتبیج ارسیبثی در ٍ  ًوَدُ هحبعجِرا ثِ تفکیک ثخؼ  هیشاى رػبیت ثْذاؽت دعت عپظ ٍ ًوَدُ تکویل تفکیک ثٌج هَلؼیت

 هبِّ تکویل ٍ ارسیبثی هی ؽَد 6ثبسُ سهبًی دٍ. در ایي ثیوبرعتبى ایي چک لیغت درؽَدکویتِ کٌتزل ػفًَت ارائِ هی 

کویتِ کٌتزل ػفًَت ًتبیج هیشاى رػبیت ثْذاؽت دعت را هَرد تجشیِ تحلیل لزار دادُ ٍ در فَرت ػذم حقَل ثِ ؽبخـ  .15

تؼزیف ؽذُ الذاهبت افالحی را تْیِ ٍ تٌظین هیکٌذ ٍ کبرؽٌبط کٌتزل ػفًَت ثؼٌَاى دثیز کویتِ، هَظف اعت ًتبیج ارسیبثی 

اهبت افالحی را ثِ هغئَلیي ثخؾْب ٍ ٍاحذّب اػالم ًوبیذ ٍ اس آًْب اثز ثخؾی ٍ ثبس خَرد الذاهبت افالحی را طجك ثِ ّوزاُ الذ

  .ثبسُ سهبًی تؼزیف ؽذُ ثگیزد

کویتِ کٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبى پزعٌلی کِ در سهیٌِ رػبیت ثْذاؽت دعت ّوکبری ثیؾتزی دارًذ ٍ هَاسیي  هقَثِطجك  .16

رػبیت هیکٌٌذ، جْت ایجبد اًگیشُ ثیؾتز در ثیي کبرکٌبى، اس طزف دفتز پزعتبری ٍ ریبعت ثیوبرعتبى  ثْذاؽت دعت را ثیؾتز

 .، تؾَیك ثب درج در پزًٍذُ، لزار خَاٌّذ گزفت اهتیبس ػولکزد کیفی ٍ کبرهٌذ ًوًَِهَرد تؾَیك ثقَرت تمذیز ًبهِ، اػوبل در 

ثْذاؽت دعت، اس آًبى در خقَؿ کیفیت هَاد ثْذاؽتی  رػبیتاًگیشُ کبرکٌبى ًغجت ثِ  کٌتزل ػفًَت ثِ هٌظَر افشایؼ تین .17

در دعتزط حذالل ثِ فَرت عبلیبًِ ًظز خَاّی ًوَدُ ٍ ًتیجِ ًظز خَاّی را در عفبرػ خزیذّبی ثؼذی هَاد ضذػفًَی 

 .دعتْب هذ ًظز لزار خَاّذ داد



ٌبى ثِ همبدیز کبفی هَاد ثْذاؽتی ٍ ضذ ػفًَی کٌٌذُ ثب کیفیت هٌبعت کویتِ کٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبى ثبیذ اس دعتزعی کبرک .18

ٍ حذالل خبفیت تحزیک کٌٌذگی، اطویٌبى حبفل ًوبیذ ٍ در فَرت ؽکبیت سیبد اس یک هحقَل ٍ ایجبد ػَارك، ًغجت ثِ 

 جبیگشیي ًوَدى آى ثب هحقَلی جذیذ الذام ًوبیذ. 

ویتِ در خقَؿ اّویت ثْذاؽت دعت در پیؾگیزی ٍ کٌتزل ػفًَتْبی تین کٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبى ثب ّوکبری ریبعت ک .19

 هی ؽَد.آًْب آهَسػ رعبًی هَرًیٌگ ثیوبرعتبًی ٍ ارتمبئ ثْذاؽت دعت در ثیي پشؽکبى در جلغبت 

دعتَرالؼول ًحَُ فحیح ضذػفًَی ٍ ؽغتؾَی دعتْب ّن ثقَرت دعتَرالؼول ٍ ّن ثِ فَرت پَعتز ٍ ػکظ در ّوِ  .20

 .هَجَد اعتثخؾْب ٍ ٍاحذّب 

پخؼ فیلن آهَسؽی ثْذاؽت دعت اس تلَیشیَى هذار ثغتِ در عبلي ّبی اًتظبر جْت آهَسػ ثیوبراى ٍ هزاجؼیي السم ٍدر  .14

 .دعت اجزا هی ثبؽذ

 عَپزٍایشر کٌتزل ػفًَت :پاسخگًی اجشا
 

 چک لیغت ّبی ًظبرتی کٌتزل ػفًَت:وحًٌ وظاست بش اجشا
 

 امکاوات مًسد ویاص :
 ّبی ضذػفًَی کٌٌذُ ٍ تجْیشات هزتجطحلَل ههَاد ٍ 

 

 :مىابع

 ٍسارت هتجَع اثالغی ثب ػٌَاى  اًذاسُ گیزی هیشاى رػبیت ثْذاؽت دعت 23/10/92د هَرخ 1331/409دعتَرالؼول ؽوبرُ 

 

 تُیٍ کىىذٌ:

 سًپشيایضس کىتشل عفًوت

 تاییذ کىىذٌ :

 پضشک کىتشل عفًوت

 ابالغ کىىذٌ :

 سیاست بیماسستان


