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تعداد صفحٍ2:

عىًان ريش اجرایی :هسیطیت هَاجِْ ضغلی
دامىٍ:کلیِ ثرص ّب ٍ ٍاحسّب

تعبریف :

هَاجِْ ضغلی:توبس اظ ّطیک اظ عطق ظیط :
آسیت پطکَتبًئَس ( ًیسل استیک  ،ثطیسگی ثب اجسبم تیع ٍ ثطًسُ )هربعبت (هبًٌس چطن ٍ زّبى )پَست غیط سبلنَدف :

هحبفظت اظکبضکٌبى زض همبثل ػفًَتْبی ثیوبضستبًی ،حفظ ایوٌی پطسٌل ٍ ثیوبضاى ٍ ثْجَز کیفیت ذسهبت
مىببع ي مراجع:

 ضاٌّوبی کطَضی ًظبم هطالجت ػفًَت ّبی ثیوبضستبًی  ،زکتط حسیي هؼصَهی اصل ٍ ّوکبضاى ،چبح اٍل 1389 ، زستَضالؼول هَاجِْ ضغلی ثب  ٍ HIV –HBV –HCVتَصیِ ّبیی ثطای پطٍفیالکسی پس اظ توبس ٍ -ظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍآهَظش پعضکی  ،هطکع هسیطیت ثیوبضی ّبی ٍاگیط . 1393 ،
مسئًلیت َب ي اختیبرات :
پطستبض کٌتطل ػفًَت ً :ظبضت ثط پیطگیطی ّبی هَاجِْ ضغلی – پیگیطی هَاضز هَاجِ ضخ زازُ ضسُ – گعاضش هَاضز ثِ کویتِ کٌتطل ػفًَت
هسئَل ثْساضت هحیظ ٍ حطفِ ای ّ :وکبضی زضآهَظش جْت پیطگیطی ٍ پیگیطی هَاجْبت ضخ زازُ ضسُ
هسئَل آهَظش ّوگبًی  :آهَظش زض ظهیٌِ پیطگیطی اظ هَاجْبت ضغلی
شیًٌ اوجبم کبر( :چٍ فعبلیتی ،چٍ زمبوی ،در چٍ محلی ي تًسط چٍ کسی اوجبم می شًد)

. .1
 - 1پطستبض کٌتطل ػفًَتفطآیٌس هَاجْة ضغلی ضا ثِ ّوة هسئَلیي ثرطْب ٍ ٍاحسّبی ثبلیٌی ٍ پبضاکلیٌیکی تحَیل هی زّس.
 - 2پطستبض کٌتطل ػفًَتآهَظش ّبی الظم زض ظهیٌِ ضستي زست ،احتیبعبت استبًساضز ٍ هسیطیت هَاجِ ضغلی ٍ ًحَُ اًجبم
آظهبیطبت سبلیبًِ  ،اّویت ّوکبضی زض ّوِ گیطی ثیوبضیْبً ،حَُ ثطذَضز ثب ثیوبضیْبی ٍاگیط هٌتملِ اظ ضاُ ذَى(ّپبتیت ٍ
ایسظ)  ،هَاز ضس ػفًَی ٍ ٍسبیل حفبظت فطزی هصطفی ٍ هَجَز زض هطکع ضا ثِ صَضت چْطُ ثِ چْطُ ثِ پطسٌل تبظُ ٍاضز
آهَظش هی زّس ٍ هستٌسات آهَظضی ضا ثجت هی ًوبیس .
 - 3سطپطستبض /هسئَل ٍاحس ًسجت ثِ تفکیک ٍ زفغ صحیح پسوبًس تیع ٍ ثطًسُ ،تَسظ فطاگیطاى ٍ زاًطجَیبى ضضتِ ّبی هرتلف
حبضط زض ٍاحس /ثرص ذَز اعویٌبى حبصل هی ًوبیس .
 - 4پطسٌل زضهبًی پس اظ استفبزُ اظ اجسبم ٍ ٍسبیل تیع ٍ ثطًسُ آًْب ضا ثِ زضستی زض  Safety boxهی اًساظًس.

 - 5هسئَل ثْساضت هحیظ لجل اظ ضطٍع ثِ کبض کبزض زضهبًی ٍ ذسهبتی هطکع ٍضؼیت ٍاکسیٌبسیَى ّپبتیت ة ٍسطٍلَغی آى ٍ
ٍاکسي زٍ گبًِ ثعضگسبالى ضا اضظیبثی هی ًوبیس.
 - 6هسئَل آهَظش ّوگبًی چٌبًچِ پطسٌل ٍاکسٌْبی ّپبتیت ة ٍ زٍ گبًِ ضا تعضیك ًکطزُ اًس ضاٌّوبیی ّبی الظم ضا اضائْوی
زّس.
 - 7هسئَل آهَظش ّوگبًی پطًٍسُ ثْساضتی سبلیبًِ ضبغلیي ضا ثِ ضٍظ ضسبًی هی ًوبیس.
 - 8پطستبض کٌتطل ػفًَتٌتبیج تیتط آًتی ثبزی ّپبتیت Bپطسٌل ضا ًگْساضی هی ًوبیس.
 - 9سَپطٍایعضکٌتطل ػفًَت زض صَضتی کِ پطسٌل ثب آًتی ثبزی ّپبتیت

 Bکوتط اظ  10هَاجِ ضسٍ ،ی ضاثطای تلمیح ٍاکسي

ّپبتیت ثِ ثِ هسئَل ٍاکسیٌبسیَى اضجبع هی زّس.
 - 10پطستبض کٌتطل ػفًَتویتَاًسثِ پطًٍسُ ّبی ثْساضتی پطسٌل زستطسی زاضتِ ٍ پطسٌل ػفًَی ٍ ....ضا ثطضسی ًوبیس.
 - 11پطستبض کٌتطل ػفًَتبظ هطرصبت پطسٌلی کِ ثِ سطی زٍم ٍاکسیٌبسیَى ًیع پبسد ًسازُ اًس آگبّی زاضز.
 - 12پطستبض کٌتطل ػفًَتسض صَضتی کِ فطز همبٍم ثِ ٍاکسي زچبض هَاجْة ضغلی ثب

 HBS Agضس ثطای ٍی زضذَاست

ایوٌَگلجَلیي هی ًوبیس.
- 13سَپطٍایعضکٌتطل ػفًَت ثِ پطسٌلی کِ  10سبل یب ثیطتط اظ ًَثت ٍاکسیٌبسیَى تَام (زٍگبًِ ثعضگسبالى)آًْب گصضتِ است
ضاٌّوبیی هی ًوبیس.
- 14سَپطٍایعض ثبلیٌی  ،پس اظ ثطضسی ضطایظ هٌجط ثِ هَاجِْ  ،فطز هَاجِْ یبفتِ ضا جْت اًجبم الساهبت پس اظ آى ضاٌّوبیی هی
ًوبیس.
- 15سَپطٍایعض ثبلیٌی زض صَضت ػسم حضَض پطستبض کٌتطل ػفًَت هَاضز هَاجِْ ضغلی ضا ثِ ایطبى اعالع هیسّس .
- 16سَپطٍایعض کٌتطل ػفًَت هَاضز هَاجْة ضغلی ضا عجك زستَضالؼول کطَضی هَاجْة ضغلی ،پیگیطی هی ًوبیس.
- 17پعضک کٌتطل ػفًَت زض صَضت هَاجِْ پطسٌل ثب ثیوبض زاضای ّپبتیت ّ ، Bپبتیت  Cیب  ، HIVهطبٍضُ ٍ زستَضات الظم ضا
جْت زضیبفت آًتی ٍیطٍس یب تعضیك ٍاکسي ٍ ایوٌَگلَثیي اضائِ هی ًوبیس .
 - 18پطستبض کٌتطل ػفًَتآهبض هَاجِْ ضغلی ضا زض کویتِ کٌتطل ػفًَت هغطح هی ًوبیس.
- 19اػضبی کویتِ کٌتطل ػفًَت زض صَضت لعٍم ّوفکطی ٍ ضا ٌّوبیی ّبی الظم ضا جْت آهَظش ّب ٍ الساهبت هَضز ًیبظ زض
هَاجْبت ضغلی  ،ثیبى هی ًوبیٌس.
- 20هسئَل ثْساضت آهبض هَاجْبت ضغلی ضا ثِ عَض هبّیبًِ ثِ هطکع ثْساضت اعالع هی زّس.
 - 21پطستبض کٌتطل ػفًَتآهبض هَاجْبت ضغلی ضا ثِ صَضت فصلی ثِ هؼبًٍت زضهبى  ،زفتط ثْجَز کیفیت ٍ هسیط هٌبثغ اًسبًی اػالم
هی ًوبیس.
- 22سَپطٍایعضکٌتطل ػفًَت کلیة پطسٌل  ،زاًطجَیبى ٍ زیگط فطاگیطاى ضا زضصَضت هَاجْة ضغلی ضاٌّوبیی ًوَزُ ٍ پیگیطی ّبی
الظم ضا اًجبم هی زّس.
- 23سَپطٍایعضکٌتطل ػفًَت ثِ ّوطاُ هسئَل ثْساضت هحیظ کالس آهَظضی کٌتطل ػفًَت ٍ ثْساضت ضا جْت کلیة پطسٌل
ثطگعاض هی ًوبیس.
 - 24پطستبض کٌتطل ػفًَتجطٍضَض ثْساضت زست ضبهل ضستطَ ثب آة ٍ صبثَى ٍ  handrubضا زض کٌبض کلیة سیٌک ّبی آة ٍ
جبیگبُ هحلَلْبی ً handrubصت هی ًوبیس.
 - 25پطستبض کٌتطل ػفًَتسض ثبظزیسّبی ذَز ثط اجطای صحیح زستَضالؼول ّبی ثْساضت زست ًظبضت هی ًوبیس.
- 26کبزض زضهبًی ٍ غیط زضهبًی کلیِ لَاًیي هطکع زض هَضز ایعٍالسیَى ثیوبضاى ػفًَی ضا عجك ضٍش اجطایی ٍاحس کٌتطل ػفًَت
ضػبیت هی ًوبیٌس.
 - 27پطستبض کٌتطل ػفًَتپطسٌل ضا ثِ تلمیح ٍاکسي آًفلَاًعا عجك زستَضالؼول ّبی اضسبلی تطَیموی ًوبیس.

- 28هسئَل ٍاکسیٌبسیَى عجك زستَضالؼول سبلیبًة هطکع ثْساضت ٍ ،اکسیٌبسیَى ػلیِ اًفلَاًعا ضا ثطای گطٍُ ّسف اًجبم هی زّس.
- 29هسئَل ٍاکسیٌبسیَى  ،عجك زستَضالؼول کطَضی ٍاکسیٌبسیَى پطسٌل ػلیِ ّپبتیت ة ضا اًجبم هی زّس .
مستىدات مربًطٍ:

ثطٍضَض ثْساضت زست  ،فطآیٌس هسیطیت هَاجْة ضغلی  ،فطم هرصَظ هَاضز آهَظضی  ،پطًٍسُ ثْساضتی سبلیبًِ ضبغلیي  ،ظًٍکي
هرصَظ هیعاى تیتط آًتی ثبزی  ، HBVهستٌسات هطثَط ثِ کالس آهَظضی کٌتطل ػفًَت ٍ ثْساضت  ،زستَضالؼول سبلیبًة هطکع
ثْساضت

وبم ي وبم خبوًادگی

سمت

زکتط ٍلی الِ هْطظاز

هسئَل فٌی/ایوٌی

زکتط حویس اهبهی

هؼبٍى زضهبى

هطتضی صجَضی

هسیط پطستبضی

ظّطا اکجطی

پطستبض کٌتطل ػفًَت

تأیید کىىدٌ

زکتط سویِ حمیمی پَض

پعضک کٌتطل ػفًَت

تصًیب کىىدٌ

زکتط ضضب اضطالی

ضیبست ثیوبضستبى

تُیٍ کىىدٌ

محل امضبء

