
 بخش خدمات استريليزاسيون مركزي

 مديريت و سازماندهي

  استراتژيكءبرنامه )1

 

  در دسترس است.بخش استراتژيك بيمارستان در اين ءنسخه اي از برنامه )1-1

 

   در بخش خدمات استريليزاسيون مركزي ، نسخه اي خوانا و قاب شده از رسالت بيمارستان، در محلي مناسب و قابل رؤيت، نصب شده  )1-2

 است.

 
 

تمام كاركنان بخش خدمات استريليزاسيون مركزي ، از رسالت بيمارستان و نقش اين بخش  در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك  )1-3

 آن اطالع دارند.   

  

 مسئول واحد )2

  

     مسئول بخش خدمات استريليزاسيون مركزي به ترتيب ارجحيت داراي شرايط احراز ذيل است: )2-1

 

U2-1-1 ( مدرك تحصيلي 

 

U2-1-2 ( سابقه كار

 

 



     مديريت و توانمندسازي منابع انساني

 پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك) ء پرونده )3

 

0F پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك)هر يك از كاركنان بخش خدمات استريليزاسيون مركزي ء   پرونده )3-1

�)CSSD حداقل  شامل موارد ،(

 ذيل بوده و يك نسخه از آن در دسترس رئيس بخش مي باشد:

 

 نام و نام خانوادگي، جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در      )3-1-1

              صورت لزوم، از طريق آنها بتوان با وي تماس گرفت) و سمت سازماني

 

 شرح وظايف شغلي امضا شده توسط فرد  )3-1-2

 
 

 توجيهي بدو ورود، مباحث ايمني  و سالمت شغلي و بهداشت محيط امضا شده توسط ء   چك ليست هاي گذراندن دوره )3-1-3

 فرد

 

 كپي  آخرين مدرك تحصيلي    )3-1-4

 

  مورد تاييد وزارت بهداشت CSSD   كپي مدارك  گذراندن دوره هاي آموزشي تخصصي  )3-1-5

 

    مستندات مربوط به آزمون هاي اوليه و دوره اي توانمندي كاركنان به منظور انجام مسئوليت هاي  محوله )3-1-6

 

    مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي كاركنان )3-1-7

 

    مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفكيك محل خدمت )3-1-8

 
 

 ليست كاركنان )4

                                                           
� Central Sterilising Services Department 



 

در بخش خدمات استريليزاسيون مركزي ، ليستي از تمام كاركنان اين بخش، در تمام اوقات شبانه روز در دسترس بوده و حداقل  )4-1

 شامل موارد ذيل است:

 

ي )1-1- نام و نام خانوادگ4

 

جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، از طريق آنها بتوان با وي  )4-1-2

 تماس گرفت).

 
ي  )3-1- سمت سازمان4

 

 شبانه روزي هر ماه با ذكر نام و سمت افراد در آن نوبت كاري، در محلي مناسب و قابل رؤيت، بر روي ديوار يا نوبت كاريليست  )4-2

 تابلوي اعالنات نصب شده است.

 

 ساعت به طور متوالي به  12 ساعت حداكثر24هر يك از پرسنل در طول  )4-3

  مديريت بحران سازمان عمل مي شود).ءارائه خدمات مي پردازند (به جز در موارد بروز بحران كه بر اساس برنامه

 
 

 شبانه روزي -  نوبت كاريبراي  مواردي كه نياز به حضور اورژانسي پرسنل ، خارج از ليست  )4-4

 است ، برنامه ريزي  انجام شده است.

 

، متناسب با تعداد بيماران و حجم كاراست، در بخش موجود نوبت كاريمستنداتي كه نشان مي دهند محاسبه وچينش پرسنل در هر  )4-5

 مي باشد.

 
 

  توجيهي بدو ورودءدوره )5

 

براي آشنا سازي كاركنان جديد با شرايط عمومي بيمارستان و ويژگي ها و نكات اختصاصي  اين   توجيهيء يك  كتابچه/مجموعه )5-1

 بخش، موجود است  كه حد اقل شامل موارد ذيل است:

 



 ساختمان، موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان  ء  معرفي كلي بيمارستان (ازجمله نقشه )5-1-1

مديريت  مديريت بحران،  كنترل عفونت، موضوعات آتش نشاني، ء، برنامهايمني بيمار     خدمت، 

     خطر، ويژگي هاي فرهنگي و بومي مردم منطقه، نمودار و سلسله مراتب سازماني، قوانين  

خير و  ء     مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش، امور اداري ومالي همچون مرخصي ها، تا 

     تعجيل، حضور وغياب، حقوق و مزايا، پاداش و اضافه كار، روند ارتقاي شغلي و  

      امكانات رفاهي)

 

  معرفي جزئيات و آخرين دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخش نامه هاي خاص اين واحد و  )5-1-2

      موارد مرتبط با مسئوليت ها و شرح وظايف هر فرد

 
 

  تجهيزات اختصاصي اين بخش ء   زير مجموعه اي حاوي اطالعات مربوط به كليه  )5-1-3

 

 آزمون صالحيت و  توانمندي  كاركنان )6

 

      مستندات نشان مي دهند كه آزمون اوليه/دوره اي توانمندي كاركنان با توجه به نقش ها و مسئوليت هاي آنان، انجام مي شود. )6-1

 

 حداقل سالي يك بار، براي تمام  كاركنان،  برگزار مي شوند.دوره اي      مستندات نشان مي دهند كه آزمون هاي توانمندي  )6-2

 
 

مستندات نشان مي دهند كه اقدامات اصالحي به منظور رفع  نارسايي هاي شناسايي شده در آزمون توانمندي دوره اي كاركنان،  )6-3

 انجام مي گيرد.

 

مستندات نشان مي دهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده در جهت ارتقاي توانمندي  )6-4

 كاركنان مورد بررسي قرار مي گيرند.دوره اي  

 
 

 آموزش و توانمندسازي كاركنان )7

 



 بهبود ء استراتژيك و برنامهءيك گزارش ارزيابي ساالنه از نياز هاي آموزشي كاركنان اين بخش، در راستاي تحقق اهداف برنامه )7-1

  بهبود كيفيت بيمارستان ، ارائه مي نمايد.ءكيفيت سازمان به واحد آموزش يا كميته 

 

كاركنان اين واحد ، دوره هاي آموزشي الزم را حداقل سالي يك بار، گذرانده اند، در پرونده ء مستنداتي كه نشان مي دهند كليه  )7-2

 پرسنلي آنان، موجود است.

 
 

 مستنداتي كه نشان مي دهند كاركنان حداقل سالي يك بار در دوره هاي باز آموزي مرتبط، شركت مي نمايند، موجود است. )7-3

 

 اجراي صحيح ءكاركنان اين بخش در فواصل زماني مناسب، آموزش هاي الزم در زمينه  مستنداتي كه نشان مي دهند تمام  )7-4

 احياي قلبي - ريوي پايه را دريافت مي نمايند موجود است.

 
 

  نقش خود در تشخيص ارزش ها و عقايد گيرندگان خدمت وءدر زمينه  مستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان اين بخش )7-5

 رعايت حقوق آنان به طور مستمر آموزش مي بينند موجود است.

 

 ارتقاي مهارت هاي رفتاري و ارتباطي خود به طور مستمرآموزش ءمستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان اين بخش در زمينه  )7-6

 مي بينند موجود است.

 
 

 ايمني بيمار، كنترل عفونت، بهداشت محيط، ايمني و سالمت ءزمينه در  مستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان اين بخش )7-7

شغلي، آتش نشاني، مديريت خطر و مديريت بحران، ساالنه 

  موجود است.آموزش مي بينند

 

  ) آتش نشاني انجام مي دهند.Drillتمام كاركنان  اين بخش حداقل يك بار در سال، تمرين( )7-8

 
 

  بهداشت محيط و ايمني و سالمت شغلي  ءكتابچه/مجموعه )8

 



بهداشت محيط و ايمني و سالمت شغلي، در اين بخش موجود و شامل موارد  ء كتابچه /مجموعه  )8-1

 [       ذيل است:

 

 اطالعات عمومي در ارتباط با  ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط )8-1-1

 

  اطالعات اختصاصي براي اين  بخش، شامل وجود و استفاده از وسايل  حفاظت فردي )8-1-2

 
 

اين  ء )    اطالع رساني در خصوص جديدترين نكات و روش هاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژه 8-2

 آموزشي) ء             بخش، با هدف كاهش خطرات شناسايي شده واحد، از طريق بروشور(جزوه

             انجام مي شود. 

 

 خط مشي ها وروش ها )9

 

) وجود دارد كه موضوعات مديريتي و CSSD  خط مشي ها و روش ها در بخش خدمات استريليزاسيون مركزي (ءيك كتابچه/ مجموعه  )9-1

 باليني اين بخش را توصيف  مي نمايد: 

 

 خط مشي ها و روش ها در تمام بيمارستان داراي قالب يكسان و يكنواخت هستند. )9-1-1

 

 خط مشي ها و روش ها به طور منظم بازنگري مي شوند. )9-1-2

 
 خط مشي ها به روشني مشخص هستند. )9-1-3

 
 روش ها به روشني مشخص هستند. )9-1-4

 
 كتابچه /مجموعه داراي يك فهرست دقيق است.  )9-1-5

 

 مشخص است. ءكتابچه /مجموعه داراي نمايه  )9-1-6



 

    خط مشي ها و روش ها حداقل بايد شامل موارد ذيل باشند: )9-2

 

 و واحد مهندسي CSSD زمان، دما و فشار دستگاه هاي استريل كننده  توسط كاربران  ءكنترل سنجه هاي چرخه )9-2-1

 پزشكي در بازديد هاي دوره اي

 

 ايمني كاركنان   )9-2-2

 
 كنترل عفونت )9-2-3

 
 روشهاي دستي يا اتوماتيك  شستشو و تميز كردن محيط و  ابزار و وسايل )9-2-4

 
 روش هاي  دستي يا اتوماتيك گندزدايي محيط و  ابزار و وسايل   )9-2-5

 
 استريل كردن اقالم حساس به حرارت )9-2-6

 
 ) ابزار و  وسايل استريل از بخش هاRecallبازخواني( )9-2-7

 
بازبيني و بررسي مجدد كليه )8-2-  اقالم، در صورت بروز هر اختاللي در استريل سازي ء9

 
 جابجايي، نگهداري و انبار داري وسايل استريل )9-2-9

 
 منحصر به فرد از دست جراح مي ء) (مثالً زماني كه در حين عمل جراحي، يك وسيلهFlashاستريل كردن فوري  ( )9-2-10

  مشابه وجود ندارد.)ءافتد و امكان جايگزيني آن با وسيله

 
 پايش و كنترل نشتي گازهاي اتيلن اكسيد و فرمالدييد و اقدامات اضطراري در اين خصوص )9-2-11

 
 

 فرآيند مستمر و منظم نگهداري و تعمير وسايل و تجهيزات )9-2-12

 

 ايمني بيمار )9-2-13



 
 

   آزمون  شيميايي و بيولوژيكي   )10

 

 اقدامات مربوط به استريل سازي حداقل در موارد زير پايش و مستند مي شود: )10-1

 

 انجام روزانه آزمون (بووي- ديك) بر روي استريل كننده هاي داراي سيكل پري وكيوم )10-1-1

 

 انجام آزمون اسپور (اسپورهاي زنده باكتريايي)  به صورت هفته اي )10-1-2

 
 انجام آزمون هاي اسپور در زمان راه اندازي دستگاه استريل كننده و پس از هر بار تعمير كلي )10-1-3

 
وجود شاخص هاي بيولوژيك در هر بار جايگذاري اسباب و تجهيزات حاوي ايمپلنت در   )10-1-4

دستگاه هاي استريل كننده 

 
جاگذاري شاخص هاي شيميايي در هر بسته يا پك استريل  )10-1-5

 
 

 كاربرد شاخص هاي مناسب و حساس شيميايي و بيولوژيك در استريل كننده هاي مناسب )10-1-6

 

  امكانات  )11

 

 )   وسايل و فضاهاي فيزيكي كثيف، تميز و استريل، به طور كامل جدا هستند.  11-1

  

)    اتاقي كه اتوكالو/ استريل كننده در آن قرار دارد، از محلي كه ساير فعاليت هاي بخش در آن   11-2

 انجام مي شود مجزا است.

 

  هواي قسمت بسته بندي  و تا كردن شان و وسايل  مرتبط و  منطقه غير آلوده به خارج از فضاي بخش، صورت مي گيرد. ء)    تهويه11-3



 

 )   امكانات شستشوي دست در مكان هاي آلوده،غير آلوده، مكان استريل سازي و سرويس هاي بهداشتي، وجود دارد. 11-4

 

)   تجهيزات مخصوص براي تميز كردن، ضد عفوني كردن، خشك كردن، بسته بندي و 11-5

           استريل كردن در دسترس است:

 

دستگاه اولتراسوند   )11-5-1

 

 دستگاه پر فشار آب در سينك گند زدايي  )11-5-2

 

 دستگاه پر فشار هوا براي خشك كردن  )11-5-3

 

 دستگاه شستشوي وسايل  )11-5-4

 
 

       مواد و وسايل بسته بندي كردن در دستگاه اتوكالو، دستي (پارچه يا كاغذ استريل كردن) يا دستگاه سيلر )11-5-5

 )    Viopac(دوخت 

   

 )    يك سيستم اعالم خطر نشت گاز وجود دارد.11-6

 

  برق اضطراري متصل است.ء خروجي به شبكهء)    سيستم تهويه11-7

 

)     سطل، جارو و وسايل نظافت مورد استفاده در قسمت گند زدايي و در قسمت پاك جدا از يكديگر 11-8

 .  بوده و خاص اين بخش هستند

  

 فرآيند ها )12



 

 : استيا بسته اي كه استريل مي شود حاوي موارد ذيل  )    برچسب هر وسيله12-1      

 

 دستگاه استريل كننده باشد ءشماره اي كه نشان دهنده )12-1-1

 

   تاريخ استريل كردن  )12-1-2

 
  سيكل (چرخه) بارگذاري استريل كننده    ءشماره )12-1-3

 
                                                                                      

    مشخص كردن فرد مسئول بسته بندي و جمع كردن بسته )12-1-4

 

    تاريخ انقضا )12-1-5

 
 خود داري مي شود. از استريل كردن مجدد وسايل يك بار مصرف)   12-2

 

 

ييد كند كه ءسيستمي كه نشان دهد شماره سريال يا هر فاكتور شناسايي ديگر براي وسايل يك بار مصرف حساس وجود دارد و تا )    12-3

 مصرف خارج شده اند، طراحي و مستقر شده است.ء اينگونه ابزار يك بار مورد استفاده قرار گرفته و سپس از چرخه 

 

 )    تمام وسايل استريل شده در سطحي باالتر از سطح زمين انبارداري مي شوند.12-4

 

 )    وسايل استريل شده به صورت جداگانه و مستقل از ساير تجهيزات و وسايل انبارداري مي شوند.12-5

 

 )    قفسه ها و جعبه هاي نگهداري داراي سطوح صاف و بدون خلل و فرج هستند تا تميز كردن آنها  به سهولت انجام گيرد.12-6

 

)    تمام وسايل استريل شده در جعبه هاي در بسته، ترالي هاي كمددار و يا كانتينرهاي دردار 12-7

  جابجا مي شوند.

 



 پزشكي  ء)    يك سيستم رهگيري براي مشخص كردن وسايل و تجهيزات استريل به كار برده شده براي بيمار (و ثبت شده  در پرونده12-8

 وي)، وجود دارد.

 

 )    تجهيزات استريل سازي با گاز اتيلن اكسيد يا فرمالدييد راه اندازي شده است.12-9

 

 )  تجهيزات استريل كننده با حرارت پايين راه اندازي شده است.12-10

 

1Fاستريل كننده اتيلن اكسيد و فرمالدييد داراي استانداردهاي بين المللي دستگاه )  12-11

�)EN ء راهنماي كارخانهءبراساس دفترچه) بوده و 

  مناسب نصب شده است.ءسازنده، همراه با شواهد تهويه

 

 .است در يك اتاق معين و جدا از ساير استريل كننده ها و محل كار مربوطه فرمالدييد اتيلن اكسيد و ء)  دستگاه استريل كننده12-12

 

)   امكانات ضد عفوني نهايي/محلول استريل سرد (مانند مايعات استريل كننده) در بيمارستان  12-13

 در دسترس است.

 

) در اين سيستم تمام اقدامات انجام مراحل ضدعفوني براي تجهيرات حساس به حرارت  12-14

 مكتوب مي گردد.

 

)   مستندات نشان مي دهند كه انجام ضد عفوني نهايي/ محلول استريل كننده بر اساس روش 12-15

  سازنده، انجام مي گيرد.ء توصيه شده توسط  كارخانه

 

 مشخص، داراي الك و مهر مخصوص / در جعبه هاي  ")    اين سيستم در يك فضاي كامال12-16

 در بسته، طراحي شده است.

 

 )   مستندات معتبر تعيين صحت عملكرد و اعتبار محلول استريل كننده (سواپينگ) وجود دارد.12-17

 

                                                           
1European Standards (EN)     



)   تاريخ آماده سازي محلول و تاريخ انقضا مصرف محلول حاضر، به وضوح روي ظرف حاوي 12-18

  آن ثبت شده است.

 

 مخلوط كردن و به كار گيري سيستم استريل كننده سرد/ ضد عفوني ء)    مستندات و شواهد نشان مي دهند كه كاركنان در زمينه 12-19

 نهايي، آموزش ديده اند.

 

)   ساخت محلول از مايع استريل كننده و مخلوط كردن آن، در شرايط تهويه مناسب و ايمن  12-20

 صورت مي گيرد.

 

ييد رعايت مطلوب استانداردهاي فوق  ء)   مميزي اتفاقي (راندوم) بسته هاي استريل شده، براي تا 12-21

  صورت مي گيرد.

 

)   رعايت مسير عبور يك طرفه  از محيط  كثيف به محيط تميز و استريل و نشانه گذاري 12-22

  جهت جداسازي محيط تميز و كثيف رعايت مي گردد.

 

 ) كسب اطمينان بيمارستان از ضد عفوني مناسب و مطلوب تمام وسايل پزشكي با قابليت استفاده مجدد قبل از كاربرد آنها 12-23

 

 تجهيزات با تأكيد خاص بر واحدها و بخش هاي پر ء) كسب اطمينان بيمارستان از  تميزي ، ضد عفوني و استريليزاسيون مناسب كليه12-24

 خطر 

 

 ) كسب اطمينان بيمارستان از وجود تداركات كافي به منظور ارتقاي استريليزاسيون12-25

 

  مستندات  )13

 

)    يك دفتر ثبت براي هر دستگاه استريل كننده در اين بخش وجود دارد. محتويات دفتر مذكور بايد حداقل شامل موارد ذيل باشد (اگر 13-1

 چه به اين موارد محدود نمي شود):

 



  استريل كننده دستگاه كد مخصوص هرء  شماره )13-1-1

 

   نتايج انجام آزمون هاي روزانه  )13-1-2

 
   نتايج آزمون هاي اسپور  )13-1-3

 
   هر نمودار يا پرينت دستگاه، كه زمان مواجهه و درجه حرارت را ثبت كرده باشد  )13-1-4

 
   نام مسئول هر بار بارگذاري  )13-1-5

 
 ) و آزمون هاي كاليبراسيونPMنگهداري پيشگيرانه (  هرنوع اقدام وخدمات نگهداري از جمله  )13-1-6

 

 )    دفتر ثبت براي هر دستگاه به مدت يك سال نگهداري شود.13-2 

 

 ايمني، بهبود كيفيت و جمع آوري داده ها

 ايمني پرسنل  )14

 

 بخش كار مي كنند، حداقل در موارد ذيل  UاينU) لوازم محافظتي مناسب براي تمام كاركناني كه در 14-1

               فراهم است.

 

 دستكش الستيكي مقاوم در مقابل پاره شدن و دستكش التكس يك بار مصرف  )14-1-1

 

 ماسك صورت به طوري كه بيني و دهان را بپوشاند و عينك ايمني يا محافظ كامل صورت )14-1-2

 
 پيش بند ضد آب  )14-1-3

 
 كفش جلو بسته  )14-1-4

 



  كاركنان با وسايل تيز و برنده وجود دارد.ء) تمهيدات الزم براي مواجهه14-2

 

 ) در طي هر فعاليت گندزدايي دستكش پوشيده مي شود . 14-3

 

 بهبود كيفيت )15

 

  بهبود كيفيت بيمارستان كه مربوط به اين بخش مي باشد در دسترس است.ءبرنامه)   بخشي از 15-1

 

  بهبود كيفيت بيمارستان است.ءبرنامه بهبود كيفيت اين بخش هماهنگ با ءبرنامه)   15-2

 

 .است بهبود كيفيت اين بخش شامل موضوعات باليني ومديريتي ءبرنامه)   15-3

 

 بهبود كيفيت بايستي داراي شاخص هاي عملكردي اختصاصي، قابل اندازه گيري،  ءبرنامه)   15-4

                         واقع بينانه  و داراي زمان بندي باشد. 

 

)   مستندات نشان مي دهند كه اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت و مداخالت اصالحي، به طور 15-5

                         دائمي پايش مي شوند.

 

 جمع آوري و تحليل داده ها  )16

 

 ) جمع آوري و رايانه اي مي شوند.CSSD( خدمات استريليزاسيون مركزي )   داده هاي واحد16-1

 

 )   علت منطقي جمع آوري هر داده، شرح داده شده است.16-2



 

 )   چك ليست براي مميزي داخلي بخش وجود دارد.16-3

 

 )   مميزي داخلي انجام مي شود.16-4

 

)   تحليل نتايج مميزي داخلي و طراحي و اجراي برنامه مداخله اي مناسب  بر اساس آن،  16-5

                         مستند شده اند.

 

)   در خصوص نتايج بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته، به مديران و دست اندركاران، 16-6

 مي شود.                       اطالع رساني
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