عنوان روش اجرایی :
دانشگاه علوم پزشکی خدماتی درمانی جهرم

جمع آوری  ،تفکیک و جا به جایی لباس ها
و ملحفه های کثیف از بخش ها

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه-بهبود کیفیت

کد فرآیندPR-PH- 48 :
تاریخ ابالغ59/8/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه 1:از 1

دامنه (محدوده)  :واحد بهداشت محیط ،واحد کنترل

هدف :ارتقاء سطح بهداشتتی ختدمات ارا ته ابزار و روش پایش:

عفونت ،واحد رختشویخانه – واحد خدمات

شده از طریق پیشگیری از انتقال بیماری های
عفونی از طریق ملحفه و البسه بیماران

تعاریف:

این روش اجرایی پروسیجری است که از طریق آن لنژهای کثیف موجود در بیمارستان به روش بهداشتی از بخش ها جمع آوری و
جهت انتقال به واحد رختشویخانه به صورت موقت نگهداری شده و لنژهای تمیز جایگزین آن می شوند.
مسئولیت ها و اختیارات :کمیته بهداشت محیط -مسئول بهداشت محیط – مسئول واحد رختشویخانه
روش اجرایی:

1ـ پرسنل خدمات بخش ،پس از ترخیص بیمار کلیه لنژها را جمع آوری می نمایند.
2ـ پرسنل واحد خدمات ،در صورت وجود آلودگی قابل رؤیت ،پارگی و نیاز به تعمیر اقدام به تعویض لنژها می نمایند.
3ـ پرسنل خدمات بخش در هنگام جمع آوری و تعویض لنژها از وسایل حفاظت فردی (ماسک و دستکش) استفاده می نمایند.
4ـ پرسنل واحد خدمات در هنگام جمع آوری لنژها از شتاب زدگی و ایجاد گرد و غبار هنگام جمع آوری لنژها خودداری می
نمایند.
5ـ پرسنل خدمات با استفاده از وسایل حفاظت فردی و با احتیاط کامل ،احتمال وجود اشیاء تیز و برنده را کنترل می نمایند.
6ـ پرسنل خدمات لنژهای کثیف را بدون تماس با لنژهای آلوده در بین آبی رنگ مخصوص لنژهای کثیف قرار می دهند.
7ـ پرسنل بخش با رعایت اصول بهداشتی ،لنژهای تمیز را جایگزین می نمایند.
8ـ پرسنل واحد رختشویخانه  3نوبت در روز به بخش مراجعه و لنژهای کثیف را جمع آوری می کنند.
مستندات مرتبط:

الف ـ امکانات مرتبط:
بین مخصوص نگهداری لنژهای کثیف ،ماسک ،دستکش
ب ـ کارکنان مرتبط:
پرسنل واحد خدمات ،پرسنل واحد رختشویخانه
منابع ومراجع:

ـ آیین نامه تأسیس و بهره برداری از بیمارستان ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان ،تجارب بیمارستان
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:
مهندس علی معتمد جهرمی -مسئول بهداشت محیط
فاطمه صالح-سوپروایزرکنترل عفونت
عبدالرضا مصلی نژاد-مسئول خدمات

نام و سمت تأیید کننده:
عبدالعظیم جوکار-مدیربیمارستان

نام و سمت تصویب کننده:
دکتر قهرمان بمانا-ریاست

