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11-11-1-1 to 2-1-1…06…………شرايط احراز  و حكم مسئول

………عضويت و شرکت مستمر در کمیته کنترل عفونت……12-1

21-21-1-2 to 6-1-2…وجود و مشخصات کتابچه خط مشي ها………

……… لكه زدايي سريع مواد خطرناک…22-21-2-2

……… نظافت و گندزدايي تجهیزات…22-22-2-2

……… تامین، ذخیره وکنترل کیفي و بهداشتي آب…22-23-2-2

……… سیستم جمع آوری، کنترل کیفي و دفع نهايي فاضالب…22-24-2-2

……… کنترل حشرات و جانوران موذی…22-25-2-2

……… نظارت و کنترل بهداشتي و کیفي مواد غذايي…22-26-2-2

………نظارت و کنترل شرايط بهداشتي بخش ها…22-27-2-2

………حفاظت در برابر بیماری های مسری…22-28-2-2

……… پشگیری و کاهش آاليند ههای ناشي از ساخت و ساز در بیمارستان …22-29-2-2

…… کنترل رعايت الزامات و استانداردهای واحد توسط پیمانكاران…22-210-2-2

………راهنمای گندزادايي به روز  و مستندات آموزش کارکنان……31-3

…………فهرست مواد شیمايي خطرناک و برچسب گذاری1…32-3

…………وجود برگه راهنما بر روی ظروف مواد شیمايي2…32-3

…………انبار مناسب نگهداری گندزدا ها و  پاک کننده ها  ……41-4

………چک لیست وضعیت انبار مواد شیمايي 1…42-4

…………مشخصات محل نگهداری و ذخیره مواد شیمیايي2…42-4

………وضعیت انبار نگهداری مواد گندزدا و پاک کننده……3-4

………شناسايي محل های رقیق سازی1…44-4

…………وجود محل ذخیره روزانه2…44-4

…………محل قرارگرفتن ترالي های حاوی مواد شیمايي……45-4

………وجود و تكمیل چک لیست وضعیت بهداشت محیط 1…51-5

…………عفوني،مراقبت ويژه,تطابق شرايط بهداشتي بخش های ايزوله2…51-5

…………شرايط سرويس های بهداشتي3…51-5

…………نظافت و کندزدايي مطابق دستورالعمل4…51-5

………… نظافت و گندزدايي سردخانه جسد5…51-5

…………شرايط کف اتاق های بستری بیماران6…51-5

…………شرايط ديوارهای اتاق های بستری بیماران7…51-5

كنترل بهداشت واحدها و قسمت هاي مختلف بيمارستان

خط مشی و روش

  واحد بهداشت محيط 

مسئول

مجموعه راهنماي گندزدايی /  كتابچه 

  ذخيره مواد گندزدا و پاک كننده  



…………شرايط سقف اتاق های بستری بیماران 8…51-5

…………شرايط پنجره  اتاق های بستری بیماران9…51-5

………ارائه گزارش وپیگیری مداخالت……52-5

…………تكمیل چک لیست پرتوپزشكي1…53-5

…………زمان بندی بازديد و تكمیل چک لیست2…53-5

………ارائه گزارش و پیشنهادات اصالحي3…53-5

………اقدامات اصالحي بر اساس بازديد ها کارشناس بهداشت پرتو4…53-5

…………عدم تداخل مسیرلوازم و تجهیزات اتاق عمل1…54-5

…………امكانات انتقال جداگانه تجهیزات استريل و غیر استريل2…54-5

…………تهويه اتاق عمل3…54-5

…………عدم تداخل مسیر تمیز و کثیف1…55-5

………محل شستشوی کفش ها2…5-5

………مجزا بودن بخش عفوني3…55-5

…………محل نگهداری و شستشوی وسايل نظافت……56-5

…………نظافت آمبوالنس ها……57-5

………شناسايي و ارتقا فرايندهای ضدعفوني  ……58-5

………مصوبات کنترل دخانیات ……59-5

………… انجام کلر سنجي آب لوله کشي1…61-6

………… مستندات آزمايش های میكروبي و شیمیايي2…61-6

………… و ديالیزcssd  مستندات آزمايش های میكروبي و شیمیايي 3…61-6

…………شرايط لوله کشي آب بیمارستان4…61-6

…………ظرفیت مخزن ذخیره آب1…62-6

………ازمايشات میكروبي مخزن 2…62-6

……کلرسنجي مخزن3…62-6

…………مديريت فاضالب بیمارستان1…71-7

………مواد شیمیايي خطرناک، مواد دارويي و  ايزوتوپ های راديو اکتیو پساب2…71-7

……… خروجي  بر اساس تفاهم نامه 3…71-7

………خروجي فاضالب مطابق ضوابط4…71-7

81-81-1-8 to3-1-81بكار گیری برنامه کنترل حشرات و جانوران موذی………

81-81-1-8 to3-1-82زمان بندی برنامه………

81-81-1-8 to3-1-83استفاده از خدمات شرکت های دارای مجوز…………

81-81-1-8 to3-1-84وجود اطالعات پايه سموماستفاده از سموم دارای مجوز………

81-81-1-8 to3-1-85عدم حضور افراد در زمان سمپاشي………

كنترل كيفيت آب بيمارستان

سيستم جمع اوري و دفع فاظالب

كنترل حشرات و جانوران موذي



…………تكمیل چک لیست بهداشت  مواد غذايي1…91-9

…………ارائه گزارش و پیشنهادات اصالحي2…91-9

………پیگیری مداخالت و حصول نتیجه3…91-9

…………وسیله حمل مواد غذايي……92-9

………ضوابط بهداشتي ابزار و ظروف……93-9

………تدوين خط مشي برای ظروف مورد استفاده بیماران عفوني……94-9

………پنجره ها  و توری 1…95-9

…………اتاق استراخت کارکنان  2…95-9

………رختكن و جاکفشي برای کارکنان3…95-9

…………دستشویی جدا از سینک ظرفشوییسرويس بهداشتي، 4…95-9

…………وجود حمام و شرايط آن 5…95-9

………سالن های غذاخوری و محل سرو غذای کارکنان6…95-9

…………دستشويي و محل  شستشوی دست ها برای کارکنان بیمارستان7…95-9

…………وجود انبار و سردخانه  مواد غذايي 1…96-9

…………شرايط نگهداری مواد غذايي در انبار ها2…96-9

…………نگهداری مواد غذايي باالتر از سطح زمین3…96-9

…………نگهداری مواد شوينده جدا از مواد غذايي 4…96-9

…………ثبت درجه حرارت يخچال ها5…96-9

…………مكانیسم ورود و خروج به سردخانه6…96-9

………شرايط آبدارخانه……97-9

………شرايط بوفه و تريا……98-9

…………HACCPرعايت مستندات ……99-9

…………رعايت زنجیره سرد و گرو مواد غذايي……910-9

…………ممنوعیت ورود افراد متفرقه1…911-9

…………وجود دمپايي مخصوص جهت ورود به محل طبخ، انبار وسردخانه2…11-9

……… خط مشي آماده سازی، جابجايي، انبار کردن، تهیه و توزيع غذا……912-9

…………شستشو و سالم سازی میوه و سبزيجات……913-9

…………گردش کار و چیدمان محل طبخ غذا……914-9

…………استفاده از مواد غذايي دارای مجوز……915-9

………وجود سطل های زباله درپوش دار ……916-9

بهداشت آشپزخانه و مواد غذايی


