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 : مقدمٍ 

 عفًوت مًضع عمل  500000ثر اسبس  آمبر مىتطرٌ از جبمعٍ اپيدميًلًشي سالمت امريكب سبليبوٍ تمريجبً 

ثيمبران دچبر عفًوت مًضع جراحي .  ميليبرد دالر مي ثبضد10رخ مي دَد ، كٍ َسيىٍ آن سبليبوٍ مطبثك ثب 

 ريز ثيطتر در ثيمبرستبن ثستري مي ضًودي درد ي روج ثيطتري را ويس متحمل مي 10 تب 7ثٍ طًر ميبوگيه 

از عًامل عفًوت َبي مًضع جراحي استريليساسيًن وبمىبست يسبيل مًرد استفبدٌ ضمه جراحي . گردود

يسبيل جراحي كٍ ممكه است  مىظًر استريليساسيًن  فًريٌ تضميه ثيمبرستبن ةثديه لحبظ . مي ثبضد

حيه عمل ثر زميه افتبدٌ ي آلًدٌ ضًود از السامبت در استبوداردَبي السامي ثيمبرستبن َبي ديستدار ايمىي 

 . ثيمبر مي ثبضد

ثروبمٍ يبد ضدٌ  تدييه ضدٌ ي  اجراي   A.4.1.3دستًرالعمل ذيل ثٍ مىظًر تضميه اجراي استبودارد السامي 

 .آن السامي است

 می فًري  استريليساسيًن تضميه کافی بٍ مىظًر تجُيسات ي يسايل  بيمارستان داراي:  A.4.1.3داستاودار

  .باشد 

 ريش ارزيابی : 

 بررسي مستندات .1

 مشاىده  .2

 مصاحبو .3

 :  مًرد لسيممستىدات .1

i. كليٍ يسبيل پسضكي ثب لبثليت خط مطي ي ريش َبي اجرايي ثراي  استريليساسيًن فًري 

 استفبدٌ مجدد

ii.  فُرست تجُيسات  ضريري جُت استريليساسيًن فًري

iii.  ليست يسبيل ي اثسار جراحي  ثب لبثليت استفبدٌ مجدد تك پيچ ثر اسبس رضتٍ َبي جراحي

 مًرد ارائٍ در ثيمبرستبن ي آمبر مراجعيه

 مشاَدٌ ي مصاحبٍ .2

 .در مطبَدٌ ي مصبحجٍ يجًد تجُيسات ي آگبَي كبرثران وُبيي ثب ريش اجرايي ثررسي مي ضًد

 : ريش استريليساسيًن فًري 

 را ثر اسبس رضتٍ َبي جراحي مًرد با قابلیت استفاده مجددثيمبرستبن يجًد يسبيل ي اثسار جراحي   .1

 . ارائٍ در ثيمبرستبن ي آمبر مراجعيه ثٍ صًرت  تك پيچ تضميه مي كىد

                                                             
 Quick sterilization 
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 را ثب استفبدٌ از با قابلیت استفاده مجددثيمبرستبن دسترسي فًري ثٍ يسبيل ي اثسار جراحي   .2

 . تضميه مي كىد(سريع  )استرياليسر اضطراري

اثسار جراحي در استرياليسر اضطراري ارحجيت /استفبدٌ از يسبيل تك پيچ وسجت ثٍ استريليساسيًن يسبيل 

 .دارد

 :(سريع  )ريش کار استرياليسر اضطراري

 . در اتبق عمل لرار مي گيرد (سريع  )معمًالً استرياليسر اضطراري .1

 .  دليمٍ اوجبم مي ضًد4 تب 3 درجٍ سبوتي گراد ي ثٍ مدت 134استريليساسيًن سريع در دمبي  .2

لرار  (سريع  )جُت استريليساسيًن يسيلٍ ثبيستي ثدين پًضص در استرياليسر اضطراري  .3

. گيرد

اثسار جراحي استريل ضدٌ ثبيستي سرد ضدٌ ي ثٍ دمبي محيط /لجل از استفبدٌ دمبي يسيلٍ .4

 . ثرسد

 

براي استريليساسيًن يسايل ي ابسار جراحی با  (سريع  )فقط زماوی بايستی از استرياليسر اضطراري

 . مًجًد وباشد CSR قابليت استفادٌ مجدد استفادٌ ومًد کٍ يقت براي گىد زدايی آن َا در 

 

                                                             
  Emergency (flash) sterilizers  

 


