
  

  ل بهداشت محیط و کنترل عفونتهای بیمارستانیبرگساری کالس آموزشی اصو
 

کالس آهَسضی اصَل بْذاضت هحیظ ٍ کٌتزل عفًَتْای بیوارستاًی در سالي اجتواعات بیوارستاى با حضَر پزسٌل ٍاحذّای 

 درهاى بزگشار ضذ. اداری ٍ کادر

افشایص داًص ٍهْارت فزاگیزاى در ارتباط با فاعوِ ضکَّی سَپزٍایشر کٌتزل عفًَت بیوارستاى ّذف اس بزگشاری ایي دٍرُ را 

هذیزیت اهحاء پسواًذ ّای  استزیلیشاسیَى ،اصَل بیوارستاًی ، احتیاط ّای استاًذارد ، کٌتزل عفًَت ، آضٌائی با کٌتزل عفًَت 

 بیاى کزد.ی ، اصَل آهَسش کارکٌاى ٍ بیواراى بزای کٌتزل عفًَت بیوارستاًی بیوارستاً

 درهاى ٍ هزاقبت بزای ضَد،کِ هی آغاس سهاًی اس ٍ است قذیوی بسیار دًیا در عفًَت کٌتزل تاریخچِ "ٍی در ابتذای بحث گفت: 

 ّا بیوارستاى گستزش با ّوشهاى بیوارستاًی عفًَت.گزدیذ تاسیس بیوارستاى دًیا هختلف ًقاط در هیالدی چْارم قزى بیواراى

                  ٍ ابتال افشایص هَجب بیوارستاى در بیوار اقاهت هذت افشایص با ٍ بَدُ درهاًی ٍ بْذاضتی عوذُ هطکالت اس یکی ّوَارُ

 ".دّذ هی افشایص ضذت بِ را بیوارستاًی ّای ّشیٌِ ًتیجِ در ٍ ضذُ ّا عفًَت ایي اس یزه ٍ هزگ
عفًَت ّای بیوارستاًی قابل پیطگیزی ّستٌذ. ایي عفًَت ّا هی تَاًٌذ خسارات جبزاى ًاپذیزی را بِ سیستن ٍی در اداهِ افشٍد: 

درهاًی ٍ بیواراى ٍارد کٌٌذ. چْار عفًَت هْن بیوارستاًی ضاهل عفًَت ادراری، عفًَت ریَی، عفًَت خًَی ٍ عفًَت سخن جزاحی 

در ایي دٍرُ  .بِ تٌْایی هی تَاًذ بِ عَر هتَسظ ّفت رٍس هذت اقاهت بیوار را عَالًی تز کٌذهی باضذ ٍ عفًَت سخن جزاحی 

 بصَرت عولی ًیش تَسظ یکی اس کادر درهاى اصَل رعایت کٌتزل عفًَت آهَسش دادُ ضذ.

 ًظز هذ بایذ بیوارستاًی عفًَت کٌتزل بزًاهِ در ّوَارُ کِ استزاتژیْایی "ضکَّی بحث خَد را با ایي هضوَى بِ پایاى رساًیذ کِ :

 ّای عفًَت هزاقبت ًظام ،بزقزاری بیوارستاًی عفًَت کٌتزل ّای کویتِ بیطتز چِ ّز ًوَدى فعال: اس گیزد،عبارتٌذ قزار

 ،(ایشٍالسیَى)بیواراى هٌاسب جذاساسی ، دستْا ضستي بز عفًَت،تاکیذ کٌتزل پزستاراى بَیژُ ٍ کارکٌاى بیوارستاًی،آهَسش

 ٍ گٌذسدایی،ضذعفًَی اصَل ٍ ًکات السم،رعایت هذاخالت اًجام ٍگیزی  ّوِ هَارد استاًذارد،ارسیابی احتیاعات اصَل رعایت

 ".الغیف ٍسیع ّای بیَتیک آًتی هصزف هحذٍدیت ٍ آًْا ساسی ایوي ٍ کارکٌاى اس پسواًذّا،هزاقبت بْذاضتی ساسی،دفع ستزٍى

 تقذیز ٍ تطکز بعول آهذ. بیوارستاًی ّای عفًَت بیواریابی در بَدى فعال بذلیل جزاحی -داخلی  بخص سزپزستار در پایاى اس
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 دریافت کنید سروشبا کلیک بر روی لینک زیر اخبار دانشگاه را از کانال 
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