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 مالک هاي ارزیابي



و گندزدایی شستشو، پاک سازی اطمينان از روشهای 
 ابزار و وسایل

 

پاك سازي و شستشو*  

 محلولهاي آنزیماتیك در نزدیکترین مکان/ درجه و دترجنت  45آب زیر 

ارسال به واحد استریلیزاسیون مرکزي بدون بسته بندي 

پاکسازي و گند زدایی ابزاردر استریلیزاسیون-هواي پر فشار، آب پرفشار 

 مصرفی اتاق عملابزار تصادفی به صورت فرایند پاکسازي پایش کیفیت 

اقدام اصالحی موثر-پاکسازينحوه بر  نظارت 
 



 
 
 

 صحت عملکرد و کیفیت محلولهاي سطح باال*/ 

 مورد تائید سازمان غذا و دارومحلولهاي 

 تستهاي سواپینگ-فرایند گندزدایی پایش کیفیت 

آموزش و نظارت 

محل استاندارد 

نگهداري ایمن و رقیق سازي 

انتخاب ظرف شفاف و درب دار 
 

گندزدایی اطمينان از روشهای شستشو، پاک سازی و 
 ابزار و وسایل

 



 
 

 استریل اقالم حساس به حرارت*

شناسایی اقالم حساس به حرارت 

با توجه به امکانات موجود-انتخاب روش توصیه کارخانه سازنده-
 کنترل کیفی با نشانگرهاي اختصاصی

 برون سپاري خدمات در صورت نداشتن تجهیزات استریلیزاسیون سرد
 

از روشهای شستشو، پاک سازی و گندزدایی  اطمينان
 ابزار و وسایل

 



 اطمينان
 ازصحت عملکرد دستگاههای استریل کننده

 کنندهآزمونهاي اطمینان از عملکرد دستگاههاي استریل *

 تستهاي پایش فرایند استریلیزاسیون

 4کالس 

 6کالس 

آزمون هفتگی بیولوژیك 

آزمون روزانه بووي دیك 

 بر دستگاههاي گراویتی براي ابزار جراحیارجحیت اتوکالو پري وکیوم 
 



 
 

 قبل از هرگونه استفادهکنترلهاي  *
 رنگ نشانگرهاي شیمیاییتغییر 

 نتایج در پرونده بیمارانثبت                   6و4و1کالس 

 ظاهري بستهوضعیت توجه به 

عدم تغییر رنگ مطلوب نشانگر 

اصالحیاقدامات ، نیاز به اجراي عدم تطابق عملکرد 

فراخوان 

 

 اطمينان
 ازصحت عملکرد دستگاههای استریل کننده



 
 

 خاصاستریل نمودن فوري اقالم */

شناسایی اقالم خاصی با احتمال نیاز به استریلیزاسیون فوري 

اطمینان از وجود تجهیزات مرتبط با استریل فوري اقالم خاص 

 انواعِ اقالم مورد نیاز به صورت تك پیچ بر اساس پیش بینی فهرست
 پروسیجرهاي تهاجمی و جراحی بیمارستان و آمار مراجعین

 رعایت شرایط استریلیزاسیون فوري
 

 اطمينان
 ازصحت عملکرد دستگاههای استریل کننده



 شرایط استریليزاسيون فوري

 اتاق عمل در (سریع) اضطراريمعموالً استریالیزر 1.

دقیقه براي  4تا  3درجه سانتی گراد به مدت  132 - 135دماي در 2.
 ابزار متخلخل 

درجه سانتی گراد براي استریلیزاسیون ابزار غیر  132دماي در 3.
 دقیقه  10متخلل تا 

قرار ( سریع)اضطراري بایستی بدون پوشش در استریالیزر وسیله 4.
 گیرد

ابزار جراحی استریل شده بایستی سرد شده و / قبل از استفاده وسیله  5.
 .برسدمحیط به دماي 



 
 

 نگهداري یك ساله  سوابق عملکرد هر دستگاه

نتایج پایش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 

تستهاي انجام شده براي هر دستگاه 

کد مخصوص هر استریل کننده، پرینت دستگاه 

 نام مسئول هر چرخه و کالیبراسیون دستگاهها 
 

 اطمينان
 ازصحت عملکرد دستگاههای استریل کننده



 اطمينان
 ازصحت عملکرد دستگاههای استریل کننده

 استریلبرچسب هر بسته 
 حداقل اطالعات الزم روي برچسب هر بسته استریل

 تاریخ و شیفت کاري.  1
 کد دستگاه استریل کننده/شماره.  2
 تاریخ انقضا مصرف بسته استریل.  3
 چرخه بارگذاري.  4
 نام بارگذاري کننده هر چرخه استریل.  5
 نام ست.  6

 نظارت بر ثبت
 

 
 

 
 



 
 

 مدیریت تردد-شده و مسیر عبور یك طرفه تفکیك و نشانه گذاري 
 و فضاي فیزیکی کثیف، تمیز و استریل امکانات استقرار نیروي انسانی

 بهداشت دست
کارکنان واحد استریلیزاسیون مطابق با موازین پیشگیري و عملکرد و  آگاهی

 کنترل عفونت
 درصد 70کمتر از نسبی رطوبت  سانتی گراد،درجه  24کمتر از ي دماوجود 
 انبارشبا حداقل تردد مختص محصور فضاهایی 
(3سطح )عدم تداخل در مسیر انتقال وسایل استریل و غیر استریل 

 

 الزامات
 بسته های استریلحفاظت و انبارش 



 بهداشت دست
 



 تسهيالت بهداشت دست
 

 سینك به ازاي هر الکلی و پایه دست محلول وجود تسهیالت بهداشت
 بسترياتاق 

واحدها اعم از بخش اورژانس و غیره/ در تمامی بخشها 

   مناسبحجم 

  متناسب با روشهاي استاندارد 

  جانمایی 

 2به ازای هر دو تخت یك عدد 



 اصالحي مؤثرپایش رعایت بهداشت دست و اقدامات 
 

 پایش میزان رعایت بهداشت دست به تفکیك پنج موقعیت 

 موقعیت تاکید بر دو با 

 استریل/درمانی تمیزاقدامات  انجاماز قبل و تماس با بیمار از قبل 



 برنامه ریزی ارزش گذاری و فرهنگ سازی
 

و فرهنگ سازي در خصوص رعایت اصول بهداشت ارزش گذاري •
 (3سطح )دست

سوي پرستاران و سایر کارکنان بالینی از /ارزش گذاري و فرهنگ سازي رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان •
 مدیریتتیم رهبري و 

 اساس چارچوب خودارزیابی بهداشت دست بر •

 سازمانیارزش پایدار عنوان 



بيماریابي مستمر و گزارش ماهيانه عفونتهاي بيمارستاني  
 " بيمارستانيسامانه مراقبت عفونت هاي "

 بیمارستانیروشهاي پیشگیري و کنترل عفونتهاي شایع * 

 با  "پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی"روش اجرایی تدوین
 مراقبتتاکید بر چهار عفونت شایع مشمول نظام 

 پیشگیري و کنترل عفونتهاي "کارکنان از روش اجرایی آگاهی
 "بیمارستانی

 پیشگیري و کنترل "عملکرد کارکنان با روش اجرایی انطباق
 عفونتهاي بیمارستانی



بيماریابي در موارد عفونتهاي بيمارستاني*   

 بیمارستانیدر موارد عفونتهاي بیماریابی *
 عفونتهاي بیمارستانی در گزارش دهی روشهاي موثر شناسایی و تعیین

 کشوريحین بستري بیماران بر اساس دستورالعمل 
 
 روشهاي شناسایی فعال عفونتهاي بیمارستانی پس از ترخیص تعیین

 بیماران
 
 نتایج بیماریابی با آمار کشوري مورد انتظار در عفونتهاي همخوانی

 بیمارستانی



 كنترل طغيانِ عفونتهاي بيمارستاني

 عفونت بیمارستانیطغیان تعیین و تعریف 

 تدوین برنامه مداخله و از طرف تیم کنترل عفونت موارد طغیان طرح
 اي اصالحی بر اساس مصوبات کمیته

 اقدامات اصالحی انجام شده در شرایط طغیان اثر بخشی ارزیابی
 عفونتهاي بیمارستانی

محیط از نمونه برداری ، براساس بخشنامه مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

 روتین انجام شود بیمارستانی و کشت از وسایل و دستگاهها نبایستی به صورت 

 و تنها بر اساس

 تشخیص کمیته کنترل عفونت بیمارستان در موارد خاص 

مواقع بروز طغیان عفونت بیمارستانی، نمونه برداری هدف دار از منابع در )

 (مشکوك



پيشگيري و كنترل عفونتهاي  برنامه هاي اثربخشي * 
 (3سطح )بيمارستاني

 اساس ابزار اصلی برنامه پیشگیري و کنترل عفونت بر خودارزیابیIPC 
 چك لیست مصوب براساس زمانبندي انجام ممیزي تعیین 

 نرخ عفونتهاي بیمارستانیکاهش 



 و مصرف منطقی آنتی بيوتيکهاتجویز *

 
تدوین پروتکل تجویز آنتی بیوتیك پروفیالکسی قبل از اعمال جراحی 
 مصرف آنتی بیوتیك براي عفونتهاي مهم و شایع مرکز درمانی مدیریت

 مصرف آنتی بیوتیك با توجه به الگوي مقاومت میکروبیمحدودیت و 
 دستورالعمل آنتی بیوتیك استوارد شیباجراي 
 پروتکل و انجام اقدام / نتایج حاصله از اجراي دستورالعملتحلیل

 اصالحی موثر
 

الگوي مصرف طرح هر سه ماه و مقاومتهاي میکروبی نتایج گزارش و تحلیل 
 بیوتیك هاتجویز و مصرف منطقی آنتی بهبود روند و بیوتیکها آنتی 



بيماریهاي واگير مشمول بيماریها و نظام مراقبت 
 گزارش دهي

 (تلفنی)مشمول گزارش فوري بیماریهاي .الف 

شامل وبا، فلج شل حاد، سیاه سرفه، سرخك، سندرم سرخجه مادرزادي، دیفتري، کزاز نوزادان، مننژیت، طاعون،   

خونریزي دهنده تب هاي ، ماالریا، بوتولیسم، سیاه زخم تنفسی، هر نوع حیوان گزیدگی، تب، زردتیفوس، 
عارضه اي ، لنف آدنیت و هر ،آبسه(بیمارستاندر مرگ، بستري )سازي عوارض ناخواسته متعاقب ایمن ویروسی، 

 (گیريیا همه طغیان )و افزایش ناگهانی هر بیماري واگیر شود که منجر به نگرانی عمومی 

 

 (  کتبی)بیماریهاي مشمول گزارش غیر فوري . ب 
، تیفوئید، انواع هپاتیت هاي ویروسی، بیماري هاي مقاربتی ، HIV، جذام، کزاز بالغین، ایدز و عفونت سل

، سیاه زخم جلدي، کاالآزار، سالك، تب مالت، فاسیولیازیس، شیستوزومیازیس، تب شیگلوزیس،لپتوسپیروزیس

 .  موارد فوري غیر از راجعه، کیست هیداتید، پدیکولوز، عوارض ناخواسته متعاقب ایمن سازي 





 انتقال بيماري ها 

 سندرومیكبیماریهاي واگیر مشمول نظام مراقبت  
 سالیانهحداقل آموزش احتیاطات استاندارد •

مراقبت عفونتهاي نظام احتیاطات و ایزوالسیون بر اساس اجراي •
 بیمارستانی

 فرديوسایل حفاظت صحیح اجراي پوشیدن و درآوردن تضمین •

 موارد قابل گزارش بیماریهاي واگیردار شناسایی •

گزارش دهی دسترس بودن فهرست بیماریهاي واگیردار مشمول در •
 بیماریهاي واگیر مشمول گزارش دهی از کارکنان آگاهی 

 

 



امکانات حفاظتي وسایل حفاظت  
 فردي 

تدوین فهرست وسایل حفاظت فردي متناسب با اصول احتیاطات 
 متناسب کارکنان  هر بخشوسایل حفاظت فردي مناسب و وجود 
 صحیح راهنماهاي تصویري براي استفاده وجود 
 کارکنان به وسایل حفاظت فردي مناسب و متناسب دسترسی 
 فرديترتیب پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت رعایت 





 جداسازي بيماران عفوني* 

 به بیمارهاي واگیر مشکوك و محتمل جداسازي و مراقبت بیماران 

 بیماریهاي واگیر مشمول نظام موارد گزارش تعیین نحوه شناسایی
 مراقبت 

 مشمول نظام مراقبت دسترس بودن فهرست بیماریهاي واگیر در
 گزارش دهیسندرمیك مشمول 

   گزارش دهی مشمول بیماریهاي واگیر گزارش 

 اورژانس و بخشهاي بالینی در پزشکان / مستمر کارکنانآموزش
 خصوص نظام مراقبت سندرومیك به صورت سالیانه



 دیاليز بيماران هپاتيت مثبت* 

 وجود دستگاه مجزا جهت دیالیز بیماران هپاتیت مثبت طبق
 دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت

   وجود شواهد انتقال ایمن بیمار کاندید دیالیز هپاتیت مثبت در
 صورت نبود دستگاه دیالیز مجزا در مرکز




