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 2از  1تعداد صفحه:

 :   دامنه )محدوده(

  خدمات، واحد محیط، بهداشت واحد

 واحد کنترل عفونت – رختشویخانه واحد

ارتقاء سطح بهداشتتی ختدمات ارا ته     :هدف

شده از طریق پیشگیری از انتقال بیماری های 

عفونی توستط ننههتای آتشتته بتا مایعتات      

 بیونوژیک و سایر مواد آنوده 

 : ابزار و روش پایش

 

 : تعاریف

روش اجرایی، پروسیجری است که از طریق آن لنژهای عفونی و آغشته به مایعاا  بیولوییاو و ساایر ماواو آلاووو موجاوو ور       این 

بیمارستان به روش بهداشتی از بخش ها جمع آوری و جهت انتقال به واحد رختشویخانه به صور  موقت نگهداری شدو و لنژهاای  

روی لنژ آلووگی قابل رؤیت با خون، مدفوع و سایر مایعاا  بیولوییاو وجاوو واشاته     تمیز جایگزین آن می شوند. ور صورتی که بر 

 باشد، لنژ آلووو نامیدو می شوو. 

 مسئول واحد رختشویخانه –مسئول بهداشت محیط  -کمیته بهداشت محیط: مسئولیت ها و اختیارات

 

 : روش اجرایی

 پرسنل خدما ، پس از ترخیص بیمار کلیه لنژها را جمع آوری می نمایند. ا 1

 ا پرسنل خدما ، ور صور  وجوو آلووگی قابل رؤیت به خون و سایر مایعا  بیولوییو فوراً اقدام به تعویض لنژها می نمایند. 2

 وستکش( استفاوو می نمایند.ا پرسنل خدما  ور هنگام جمع آوری و تعویض لنژها از وسایل حفاظت فروی )ماسو و 3

 ا پرسنل خدما  ور هنگام جمع آوری لنژها از شتاب زوگی و ایجاو گرو و غبار هنگام جمع آوری لنژها خووواری می نمایند. 4

آلووو را به گونه ای جمع آوری می نمایند که آلووگی ور مرکز قرار گرفته به طوری که از پراکندگی آلووگی ا پرسنل خدما  لنژ 5

 لوگیری می گروو. ج

 ا پرسنل خدما  با استفاوو از وسایل حفاظت فروی و با احتیاط کامل، احتمال وجوو اشیاء تیز و برندو را کنترل می نمایند. 6

ا پرسنل خدما  لنژهای آلووو ای را که قابلیت شستشو ندارند ور کیسه زرورنگ قرار واوو و به عنوان پسماند عفونی وفع می 7

 نمایند. 

ا پرسنل خدما  لنژهای آلووو ای که قابلیت شستشو وارند را بدون تماس با لنژهای کثیف ور کیسه زرورنگ و پس از نصب 8

 برچسب عفونی و نام بخش ور بین زرو رنگ مخصوص لنژ آلووو قرار می وهند. 

 ا پرسنل خدما  با رعایت اصول بهداشتی، لنژهای تمیز را جایگزین می نمایند.  9



 نوبت ور روز به بخش مراجعه و لنژهای کثیف را جمع آوری می کنند.  3رسنل واحد رختشویخانه ا پ 11

  : مستندات مرتبط

 ا امکانا  مرتبط: الف 

 بین مخصوص نگهداری لنژهای کثیف، ماسو، وستکش، برچسب مخصوص لنژ آلووو 

 ب ا کارکنان مرتبط:

 پرسنل واحد خدما ، پرسنل واحد رختشویخانه 

 : بع ومراجعمنا

 واری از بیمارستان، چو لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان، تجارب بیمارستان رآئین نامه تأسیس و بهرو با 

 نام و سمت تصویب کننده: نام و سمت تأیید کننده: نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 مهندس علی معتمد جهرمی

 سوپروایزر کنترل عفونت-فااطمه صانح

 مسوول خدمات-عبدانرضا مصلی نهاد

 

 ریاست-دکتر بمانا مدیریت-عبدانعظیم جوکار

 


