
                                                 

 
 

 بسمه تعالی
 

 (بقيه اهلل االعظم)عجبيمارستان  : دفتر حاكميت باليني

 

 استريليزاسيون فوري: خط مشيعنوان 

 POL-EHM-3کد خط مشي : 

 دامنه خط مشي  : بخش هاي درماني وغيردرماني

 3 از 1 صفحهصفحه :

 11/90/09تاريخ ابالغ : 

 1/0/09تاريخ آخرين بازنگري : 

 سال بعد دوتاريخ بازنگري بعدي  :

  مقدمه  )  ذکر چرايي ،  هدف تدوين خط مشي  ، سياست بيمارستان در رابطه با موضوع خط مشي  (:

بیمارستان به منظور تضمین استریزاسیون فوری وسایل جراحی که ممکن است حین عمل بر ز مین افتاده و آلوده شود و با هدف سرعت  مقدمه:

  ه این فرایند و سیاست اجرای استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار این خط مشی را تدوین نموده است بخشیدن ب

 به آن دسته از روش های فیزیکی یا شیمیایی گفته می شود که برای از بین بردن کامل کلیه میکروارگانیسم ها  بکار برده   تعريف /  تعاريف  :

 مله میکروبهای بسیار مقاوم بکار برده می شود از ج می شود

 -سوپروایزرکنترل عفونت –نیروی خدمات  –تکنسین اتاق عمل و بیهوشی  -بهیاران –پزشکان  -  CSR-اتاق عمل :  پرسنلمخاطبين  

 پرستاران

 :   1خط مشي

 تهیه فهرست تجهیزات ضروری جهت استریزاسیون فوری .1

 ر مراجعین ای با قابلیت استفاده مجدد تک پیچ بر اساس رشته های جراحی مورد ارائه در بیمارستان و آملیست وسایل و ابزار جراح.2

 . وجود تجهیزات  و آگاهی کاربران نهایی با روش اجرایی 3



 ) با ذکر سمت و نقش افراد دخيل در اجراي خط مشي (  2روش هاي اجرا

 ازاستریلیزاسیون فوری استفاده می گردد و اتاق عمل  ها وبالیادر هنگام بحران  و .تنها در موارد اورژانسی1

 تهیه شده است  CSRفهرست تجهیزات ضروری جهت استریلیزاسیون توسط واحد بهداشت و . 2

. در حین جراحی در صورت غیر استریل شدن و نیاز فوری مجددبه آن) در حالیکه مشابه آن در دسترس نباشد ( توسط پرسنل اتاق عمل در 3

 + استفاده می شود33در صورت خراب شدن دستگاه از دکونکس  درجه انجام می شود  1تا  3درجه سانتیگراد به مدت  131در دمای قت اسرع و

 توسط نیروی  آموزش دیده  قرار گیرد  جهت استریلیزاسیون وسیله بایستی بدون پوشش در استریالیزر اضطراری )فوری (  .1

  قبل از استفاده دمای وسیله / ابزار جراحی استریل شده بایستی سرد شده و به دمای محیط برسد .3

در صورت نیاز از وسایل استریلیزاسیون فوری  CSR. در شیفت عصر و شب در صورت عدم اضطراری بودن شرایط بدلیل آنکال بودن پرسنل 6

 در اورژانس و اتاق عمل استفاده می شود.

  نسبت به استرایزاسیون وسایل و ابزار جراحی در استریالیزر فوری ارجعیت دارد  وسایل تک پیچ درشرایط موردنیازو بحرانی از ابزار و. استفاده 7

   . فهرست وسایل و تجهیزات ضروری برای استریزاسیون فوری به پیوست می باشد8

 دستگاه اتوکالو،  چک لیستمت ضروري نيست ( :  امکانات و تسهيالت مورد نياز  / چک ليست کنترل  ) تدوين اين قس

  واحد کنترل عفونتنام و نام خانوادگي مسئول پايش اجراي خط مشي   :  

برنامه پايش خط مشي :  ) تعيين دوره پايش ، چگونگي بازخورد نتايج پايش و تعامل با مجريان جهت رفع موانع احتمالي اجراي 

 خط مشي (: 

 ماهانه ) چک لیست (

                                                 
2
 . procedure 

 بسمه تعالي

 دفتر حاکميت باليني بيمارستان  :بقيه اهلل االعظم)عج(

 

 

 :استريليزاسيون فوريعنوان خط مشي 

 POL-EHM-3 کد خط مشي : 

 دامنه خط مشي  : بخش هاي درماني وغيردرماني

 3 از 2 صفحهصفحه :

 11/90/09تاريخ ابالغ : 

 1/0/09تاريخ آخرين بازنگري : 

 سال بعد دوخ بازنگري بعدي  :تاري



 

 

 فوری  استرایزاسیون  دستورالعمل منابع:   

 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه کنندگان

 آزاده قجری

 

 صادق یارنسب

 

 نرگس زمردی

 

 منیژه تگستانی

 

 صدیقه بازویی

 

 نصرت بوشهری

 

 علیرضا شیخی

 مترون

 

 مسئول اتاق عمل

 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 

 روایزر آموزشیسوپ

 

 سرپرستار) بستری (

 

 کارشناس بهداشت محیط

 

 CSRمسئول واحد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مترون آزاده قجری تأييد کننده
 

 

 ریاست بیمارستان دکتر ابراهیم قنواتی پور تصويب ) ابالغ ( کنند

 

 بسمه تعالی

 بقيه اهلل االعظم)عج(دفتر حاكميت بالينی بيمارستان  :

 

 

 استريليزاسيون فوري   نوان خط مشي:ع

 POL-EHM-3 کد خط مشي : 

 دامنه خط مشي  : بخش هاي درماني وغيردرماني

 3از3صفحه صفحه :

 11/90/09تاريخ ابالغ : 

 1/0/09تاريخ آخرين بازنگري : 

 سال بعد دوتاريخ بازنگري بعدي  :

 

 

  

  
 

 

 

 


