عنوان روش اجرايي:

تاريخ بازنگری59/8/11 :

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني جهرم
مرکز آموزشي درماني پیمانیه -بهبودکیفیت

کدPR-MEM-31:

استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکي صرفا يکبار تاريخ ابالغ :يکسال بعد
مصرف
تعداد صفحه1:

دامنه (محدوده):

هدف:

ابزار و روش پايش:

انباردارويي-بخش های درماني و

استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکي يکالر مصرف در راستای

مصاحبه و مشاهده

پاراکلینیکي

حفظ ايمني بیمار – پیشگیری از عفونت و آسیب به بیمار

تعاريف:
تهیه و تامین وسايل و تجهیزات جهت ارائه خدمات تزريق به افراد جامعه به صورتي که فرد گیرنده خدمت آسیب نبیند.
مسئولیت ها و اختیارات :مسئول فني داروخانه – مسئول انبار دارويي -مسئول هماهنگ کننده ايمني بیمار-سرپرستاران
روش اجرايي:
-1تکنسین داروئي موظف هستند با توجه به تعداد و نوع دارويي که نیاز به تجهیزات پزشکي يکبارمصرف دارند برای هر بیمار نسخه
پیچي نمايند.
-2برای تسهیل در کار ،درسیستم  HISداروخانه بر اساس نوع دارو تجهیزات مصرفي مورد نیاز به تعداد الزم  ،به شکل اتوماتیک با وارد
کردن نسخه بیمار در  HISمشخص مي گردد و مسئول فني مسئول نظارت بر انجام صحیح اين روند توسط تکنسین های دارويي مي
باشند.
-3تیم مديريت ايمني بیمار و سوپروايزر کنترل عفونت  ،بازديدهای دوره ای و ايمني بیمار را جهت نظارت بر نحوه استفاده از وسايل
يکبار مصرف برای هربیمار بصورت اختصاصي و جداگانه انجام مي دهد .
 -4کلیه سرپرستاران در بخش های درمان ملزم به کنترل مداوم جهت استفاده از وسايل يکبار مصرف در بخش های خود مي باشند و
نظارت مداوم بر اين امر را دارند .

منابع/مراجع :دستورالعمل های وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات پزشکي-بخش نامه های ويژه کنترل عفونت
مستندات مرتبط  :مستندات.مشاهده.مصاحبه
نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

نام و سمت تأيید کننده:

مديريت داروخانه -دکتر نسیم جباری

عبدالعظیم جوکار-مديربیمارستان

مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي

دکتراسماعیل رعیت دوست-مسئول ايمني بیمار

مديردفتر پرستاری  -مريم عدناني
مسئول انباردارويي -حمیدرضا زرافشار
-سوپروايزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

نام و سمت تصويب کننده:
دکتر قهرمان بمانا -رياست

