
   

شت ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

  :روش اجرايي عنوان 

 كبار مصرفيصرفا استفاده از ملزومات و تجهيزات پزشكي 
 

 10/10/09تاريخ تصويب و ابالغ : 3ش :يرايشماره و  PDM 18-07 کد:

 10/10/09تاريخ آخرين ويرايش: 4: تعداد صفحه ها  ييداروحوزه توليد: 

 10/10/09تاريخ بازبيني بعدي: مدير مرکز/رئيس بخش داروييت کننده:يهدا

 
 

 :اهداف

 براي يبماران ک بار مصرفي يزات پزشکيح از ملزومات و تجهياستفاده صح 

 ک بار مصرف  ي يپزشکزات يکبار از ملزومات و تجهيش از يماران در اثر استفاده بيب ياز بروز خطر برا يريشگيپ 

 افزايش ايمني بيمارو  کاهش ميزان عفونت 

  : کاربرد دامنه

  يزات پزشکي، ملزومات و تجهييت بخش دارويريمد 

 پزشکان و پرستاران مرکز   

 يل مرکزيبخش استر 

 انبار  

 تمام بخش هاي درماني بيمارستان  

  :کليدي کلمات و  واژگان تعريف

 ک بار مصرف: ي يزات پزشکيملزومات و تجه

 مار استفاده کرد. يک بي يک بار و برايتوان  يل بوده و از انها فقط ميکه استر يزاتيملزومات و تجه

 :يمصرف لوازم

 بهبودي ريدرس کمکاي و صيتشخ مار،يب به يدارورسان منظور به که يپزشک مصرف چندبار اي کبارمصرفي هاي فرآورده از است عبارت

 .شود يم بکارگرفته مارييب

 

 :يمصرف ملزومات

 يم استفاده وسطوح،دستگاهها پوست يضدعفون پانسمان، همچون يخدمات انجام منظور به عمدتا که ييها وفراورده مواد از است عبارت

 .باشد يم ماريب چند اي کي براي همزمان آنها از بندي بسته کيو شود

 



   

 

 يپزشک لهيوس

 :شود يم فيتعر ريز شکل به رانيا يپزشک زاتيتجه مقررات و ضوابط مجموعه در يپزشک لهيوس

 توسط که افزارها نرمو يشگاهيآزما براتورهاييکال اي ها معرف مواد، ،يکاشتن ليوسا آالت، نيماش لوازم، ابزار، زات،يتجه ل،يوسا هرگونه

 :گردد يم ارائه ريز اهداف از يکي حداقل جهت (ليوسا ريسا با قيتلف در اي ييتنها به) انسان براي سازنده

 تيمعلول اي صدمه انداختن قيتعو به اي جبران ن،يتسک درمان، ش،يپا ص،يتشخ مارييب کاهش اي درمان ش،يپا ري،يشگيپ ص،يتشخ

 ضد اي زيتم بارداري کنترل تايح کننده يبانيپشت اي کننده تيحما کيولوژيزيف نديفرا کي اي يآناتوم اصالح ،ينيگزيجا ،يبررس و قيتحق

 اهداف براي اطالعات کردن فراهم (in vitro) هاي نمونه روي بر يپزشک اهداف براي طيمح اي ليوسا کننده لياستر اي و کننده يعفون

 و درمان بهداشت، وزارت يسازمان عذا و دارو پزشکي تجهيزات کل اداره انسان بدن از شده گرفته شاتيآزما کمک به يصيتشخ و يپزشک

 باشد.  يرا عهده دار م ير مصرفيو غ يمصرف يهزات پزشکيت ثبت تجياز وزارت بهداشت که مسئول يقسمت پزشکي آموزش

  کاشتني وسيله 

 شود.  يوارد بدن م آن از قسمتي يا کامل صورت به که وسايلي شامل وسيله، هرگونه

 

 :اختيارات و مسئوليتها

ک بار مصرف ، ي يزات پزشکيفهرست ملزومات و تجه يرسان: بروز يزات پزشکي، ملزومات و تجهييت دارويريس بخش مديئر 

ل يک بار مصرف ، نظارت بر بخش استري يزات پزشکيدر استفاده چند باره از ملزومات و تجه يقه کادر پزشکياز اعمال سل يريشگيپ

 ک بار مصرفي يزات پزشکيل کردن مجدد ملزومات و تجهيو استر يجهت ممانعت از بسته بند يمرکز

مار استفاده يک بي يک بار و برايش از يک بار مصرف بي يزات پزشکيد از ملزومات و تجهيو پرستاران : پزشکان و پرستاران نبا پزشکان 

 کنند. 

ر اطالعات ييا تغيک بار مصرف ي يزات پزشکيد ملزومات و تجهيموظف است در صورت خر ي: مسئول انبار مرکزيمسئول انبار مرکز 

 د.ينما يبه پزشکان و پرستاران اطالع رسان ييت دارويريس بخش مدييق ريموضوع را از طرک فراورده ، ي يمصرف

بشدت  يتخصص يصيل تشخيک بار مصرف بخصوص وساي يله پزشکيک وسيکه  ي:  در صورتيزات پزشکيته دارو، درمان و تجهيکم 

ک بار ي يله پزشکيمجدد و استفاده مجدد آن وس ل کردنيامکان استر يجوانب علم يتواند با بررس يته مياب شود، کمياب و نايکم

 د. يد نماييمصرف را تا

 

 شيوه انجام کار :
  

 مسئول انجام شيوه انجام کار رديف

1 

 

 ته يکم يو ابالغ را يزات پزشکيته اقتصاد درمان، دارو و تجهيطرح درخواست فوق در کم

 

س بخش يير

و  ييت دارويريمد

 ملزومات

2 
ته فوق  يب کميک بار مصرف با تصوي يتخصص يل پزشکيل و استفاده مجدد از وساياستر ين استانداردهاييتع

 ن کار بالفاصله پس از رفع کمبود يو حذف ا

 

س بخش يير

و  ييت دارويريمد

 ملزومات

3 
 ايروي و ها ماسک –وسايل يکبار مصرف شامل کاتتر ها مارستان )ياز بيبه مقدار نتهيه وسايل يکبار مصرف  

 گيرد.( مي قرار پرسنل اختيار در و تهيه کافي تعداد به که ميباشد غيره و تراشه لوله و
 مدير



   

 مسئول انجام شيوه انجام کار رديف

 ياعتباربخش ک بار مصرف ي يزات پزشکيبه پزشکان در خصوص نحوه استفاده از ملزومات و تجه يآموزش و اطالع رسان 4

5 
ک بار ي يزات پزشکيبه پزشکان در خصوص نحوه استفاده از ملزومات و تجه يآموزش و اطالع رسان

   يمصرف و لزوم دفع انها در سطل پسماند عفون
 يدفتر پرستار

6 
 .را رعايت مي کنندآگاهي دارند و ان اصول استفاده از وسايل يکبار مصرف و استريلاز کليه پرسنل درماني 

 

کليه پرسنل 

 درماني

7 

به پزشکان  يجهت اطالع رسان يچند بار مصرف توسط انبار مرکز يزات پزشکيه فهرست ملزومات و تجهيته

 و ايروي و ها ماسک –کاتتر ها  ک بار مصرف مانندي يزات پزشکيو پرستاران جهت افتراق از ملزومات و تجه

ميباشد. کروست و غيرهيوکت و سرنگ و ميانژ و تراشه لوله  

 مسئول انبار

8 
يکبار مصرف بوده و کليه پرسنل از نحوه استفاده آن و محل آن آگاهي وسايل حفاظت فردي جزيي از وسايل 

 .دارند
 پرسنل درماني

 پرسنل درماني .پرسنل انجام ميگيرد تماملوازم يکبار مصرف پس از استفاده جمع آوري و معدوم ميشود و اين امر توسط  9

 پرسنل درماني *.هيچ يک از وسايل يکبار مصرف جهت بيمار ديگري استفاده نمي شود 11

 پرسنل خدمات .لوازم يکبار مصرف در هر شيفت توسط خدمات معدوم ميشود 11

 پرسنل درماني .در مورد لوازم يکبار مصرف در اتاق عمل و بخش ويژه جهت يک بيمار و پس از مصرف بايد معدوم شود 12

 مدير امور دارويي .ميباشد تهيه وسايل يکبار مصرف بيمارستان برعهده مديريت دارويي بيمارستان 13

 .ليست کمبود وسايل يکبار مصرف بر اساس گزارش مصرف بيماران تهيه ميشود 14
مسئول واحد ها و 

 بخش ها

 کارکنان انبار .اقالم مصرف شده جهت بيماران توسط همکاران انبار آماده و تحويل بخش هاي مربوط ميشوند 15

16 

عفونت مسئول نظارت بر اجراي اصول استفاده از وسايل يکبار مصرف در کنترل ردر سطح بيمارستان سوپروايز

 .بيمارستان ميباشد

 

کنترل رسوپروايز

 عفونت

 
مورد استفاده قرار ميگيرند و گاها با مشکالت   cath , EP*برخي از اقالم يکبار مصرف که در بخشهاي 

 واردات مواجه ميشوند بر اساس يک بررسي انجام شده با پايه علمي قابليت استفاده مجدد را دارا هستند. 
 

 

 نام و سمت تهيه کنندگان:
 مرکزريمد: يد افتخاريدکتر سع 

 مسئول انبار: پرويز پورالله زار 

 عفونتسوپروايزر کنترل : معصومه رستمي 

 جانشين امور دارويي: دکتر ناصر هداوند  

 (:الزم امکانات و منابع) 

 وسايل اداري -

 منابع مالي -

 

 



   

 :مراجع 

 دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و اداره کل تجهيزات پزشکي 

 روش اجرايي ها کنترل عفونت  -دستورالعمل ها -بخش نامه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اننام و امضاء سرپرست تهيه کنندگ
 ناصر هداونددکتر : جانشين امور دارويي

 نام و امضاء تاييد کننده
 معاون مرکز :دکتر مازيار غالمپور دهكي 

 کيفيت بهبود دفتر امضاء و مهر
 بهزاد مومني 

 

 تصويب و ابالغ کننده نام و امضاء
 رئيس مرکز:دکتر فريدون نوحي


