
  فهرست خط مشی کنترل عفونت

  کد   عنوان خط مشی   ردیف 

  PP.INF.01.03   پیشگیري از عفونت محل جراحی یا محل نمونه برداري   1

  PP.INF.02.03  )مانند کاتتریزاسیون وریدي مرکزي و کاتتر اداري (اقدامات درمانی و اسکوپی هاي مربوط به بیمار   2

ایزوالسیون ، شامل اداره و گزارش بیمارانی با بیماریهاي واگیر احتمالی و نظارت بر استاندارد بحران   3

  شرایط اتاقهاي ایزوله عفونی بیمارستان  

PP.INF.03.03  

تهیه کشت و دوره انجام آن در قالب نظام مراقبت و مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستانی   4

  )  CSSDمناطقی چون اتاق عمل بخش مراقبتهاي ویژه و (

PP.INF.04.03  

پیشگیري از عفونتهاي مجاري تنفسی که از طریق اینتوباسیون ، حمایت تنفسی با ونتیالتور یا   5

  .باشد تراکئوستومی  ایجاد شده

PP.INF.05.03  

  PP.INF.06.03  خط مشی روش اجرایی ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات با تائید بر بخشها و واحدهاي پرخطر  6

، طراحی .... جمع آوري ، تجزیه، تحلیل، داده ها ، ارائه (رعایت نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی   7

  و طرح هاي عملیاتی زمان بندي شده مداخالت و اجراي  آن ها در قالب برنامه ها

PP.INF.07.03  

  PP.INF.08.03  روش اجرایی براي استریلیزاسیون فوري  8

  PP.INF.09.03  روش اجرایی ضدعفونی واستریلیزاسیون وسایل پزشکی باقابلیت استفاده مجدد اتاق عمل  9

  PP.INF.10.03  عدم بکار گیري مجدد وسایل یک بار مصرف     10

  PP.INF.11.03  مدیریت و حفاظت بیماران دچار نقص ایمنی در برابر عفونتها  11

  PP.INF.12.03  مراقبت از بیماران در مقابل عفونت بیمارستانی  12

مراقبت از کارکنان در مقابل عفونتهاي بیمارستانی  و ارتقاي مهارت آنها در راستاي محافظت از   13

منتقله از راه خون در میان کارکنان بیمارستان و دفع  اجسام خود شامل  پیشگیري از عفونت هاي  

  تیز و برنده

PP.INF.13.03  

  PP.INF.14.03  نظارت بر بکار گیري ضد عفونی کننده ها و گند زدایی ها  14

  PP.INF.15.03  ... )عفونی ، خون ، مایعات بدن و (نظارت بر رعایت موازین کنترل عفونت در دفع پسماندها   15

  PP.INF.16.03  نظارت بر اجراي تمامی خط مشی هاي تائید شده در کمیته کنترل عفونت  16

  PP.INF.17.03  مارستانیب يپاکساز و نظافت  17

  PP.INF.18.03  رعایت موارد مرتبط با کنترل عفونت در نگهداري و مراقبت اقالم پارچه اي  18

 


