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 بسمه تعالی

 دزفول بیمارستان بزرگ 

 (دکترگنجویان )

 

 

 IN-PH-21 :سند  کد رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلوده :دستورالعمل عنوان 

 :   بازنگری آخرین تاریخ 3شماره بازنگری: 3شماره ویرایش: 

 1399آبان ماه 

 تاریخ بازنگری بعدی:

 1400آبان ماه 

 6/9/98یخ ابالغ:تا ر

 

 

 بدن مایعات به بودن آغشته صورت در بیماران البسه و ملحفه طریق از عفونی بیماریهای انتقال از پیشگیری

 

مراحل مختلف جمع آوری از اتاق بیماران تا انتقال به واحد رختشویخانه به کلیه جمع آوری لباس ها و ملحفه های کثیف : 

 .را شامل می شود

 

 

 کارشناس بهداشت محیط باید دانش کافی جهت نظارت و دادن آموزشهای الزم به کارکنان را داشته باشد.

 

 

 های بیمارستانیراهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت  -1

 WHOموازین بهداشتی در رختشویخانه  -2

 

 

رعایت کامل احتیاطات موظفند قبل از هرگونه دست زدن به لباس ها و ملحفه های الوده  کارکنان خدمات بخشها-1

 را بعمل آورند. ( در صورت لزوم عینک چکمه و ،پوشیدن دستکش و ماسک لباس کار مناسب،استاندارد )

پس از تعویض ملحفه و البسه های آلوده  به خون و ترشحات بدن بیمار، آنها  را به  موظفند  کارکنان خدمات بخشها-2

مشخصات محتویات روی کیسه ثبت ت قرار دهند و درب آن را ببندند و سپس داخل کیسه های غیر قابل نفوذ و غیر قابل نش

  قرار دهند. )بین کثیف(بسته زرد رنگ رشود و داخل بین قابل شستشوی س

 بخشها  البسه کثیف را به اتاق کثیف بخش منتقل می نمایند.خدمات کارکنان  -3

از درب منطقه کثیف به  کارکنان خدمات بخشها  البسه کثیف بخش را با بین کثیف)زرد رنگ( و رعایت مقررات بهداشتی -4

 واحد رختشویخانه منقل می نمایند.منطقه کثیف 

 هدف :

 

 ریف :اتع

 

 مهارت مسؤل:

 

 منابع و مراجع مورد نیاز:

 

 روش کار دستورالعمل :

 



2 

 

بعد از تعویض دستکش آلوده، بعد از تحویل البسه کثیف به کارکنان خدمات واحد رختشویخانه و  کارکنان خدمات بخشها -5

  نمایند. اقدام  باید شستشوی بهداشتی دستهانسبت به انجام 

 نمایند. در دفتر گزارش کار رختشویخانه ثبت می کارکنان خدمات واحد رختشویخانه البسه کثیف تحویلی از بخشها را -6

  در هر شیفت کاری نسبت به شستشوی البسه کثیف اقدام نمایند. کارکنان خدمات رختشویخانه باید -7

کارکنان خدمات واحد رختشویخانه موظفند جهت شستشوی البسه آلوده به ترشحات خونی و مواد دفعی از دستگاه  -8

 استفاد ه نمایند. مخصوص شستشوی البسه عفونی

 و آلوده لبسه عفونیدر صورت بروز هر گونه خرابی دستگاه مخصوص شستشوی ا رختشویخانه بایدکارکنان خدمات واحد  -9

برای  رموجودبا هماهنگی کارشناس بهداشت محیط از دستگاه های دیگ )به صورت موقت تا زمان رفع نقص دستگاه(

 نمایند. استفاده شستشوی رخت  عفونی به طور مجزا

 

 

 کننده:تصویب کننده:اییدت کننده:ه تهی

 
مسول بهداشت محیط:آقای  رمضانی    

 مطلق

 

 کارشناس بهداشت حرفه ای : 

 پریا صباغیانانم خ

 
 

 

 عباس شیخی  مدیریت بیمارستان :

 

 دکتر غالمرضا روانپور معاون درمان:

 

 مسئول ایمنی وفنی:

 احمدرضا سلمانپوردکتر 

 

 مدیریت بهبود کیفیت:مریم لیلی زاده 

 

 

احمدرضا ریاست بیمارستان:دکتر 

 سلمانپور

 


