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و رشته پرستاريبالین و غیر بالینامور بیمارستانیرابط کنترل عفونت
هاي غیر بالین

کارشناس کنترل عفونتسطح باالتر: 
پرسنل بخش/واحدسطح پائیین تر: 

. تعریف شغل:9

پرسنل بخش را بر عهده کنترل عفونتمسائل این عنوان به شغلی اطالق می شود که شاغل آن تحت نظارت مافوق نظارت بر اجراي 
در بخش انجام می دهد.کنترل عفونتدارد و به همین منظور هماهنگی و اقدام الزم را در زمینه مسائل 

. شرایط احراز شغل: 10
سایر شرایط تجربه رشته تحصیلی سطح تحصیالت

سال تجربه مفید1پرستاري و رشته هاي غیر بالینلیسانس
توضیحات: 

مرتبط با کنترل عفونتداراي آگاهی و اطالعات بیشتر از سایر پرسنل بخش/ واحد در زمینه امور 

. آموزش ها، توانائی ها، قابلیت ها و مهارت هاي مورد لزوم: 11
آموزش هاي اجباري اعتبار بخشی ملی:

1 .CPR (احیاي قلبی و ریوي)
. ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان2
. مهارتهاي رفتاري و ارتباطی 3
. ایمنی بیمار 4
. کنترل عفونت 5
. بهداشت محیط 6
. ایمنی و سالمتی شغلی 7
. آتش نشانی8
. مدیریت خطر 9

10 .Drill آتش نشانی
. مدیریت بحران 11

از انواع عفونت هاي  بیمارستانیـ آگاهی 12
ـ برخورداري از روحیه مناسب جهت کار در بیمارستان15
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شرح وظایف

:رابط کنترل عفونتشرح وظایف

مقررات و ضوابط بیمارستان و انجام امور طبق دستور مافوق.رعایت قوانین و
مراقبتی از بیمارانروشهايدر کالسها ، دوره ها و همایشهاي پرستاري براي دستیابی به آخرین شرکت
بیمارستانیو کنترل بر نحوه نظافت بخش در جهت پیشگیري از عفونتهاي نظارت
نظافت و بهداشت و حفظ نظم بخش وهو نظارت بر نحکنترل
با کمیته کنترل عفونت جهت پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی همکاري
  انجام امور محوله طبق دستور مافوق
 رعایت نکات ایمنی و استفاده از لوازم ایمنی در هر شغل نظیر استفاده از هندراب در فواصل زمانی مناسب و همچنین گزارش هاي موارد نا

یمنی که به محیط زیست آسیب می رساند به مسئول مافوق.ا
.آگاهی از خط مشی ها و  اهداف کیفی و برنامه استراتژیک و رسالت سازمان
.رعایت قوانین و مقررات بیمارستان و ضوابط تدوین شده جهت ارزشیابی و اعتبار بخشی و استاندارد سازي و استانداردهاي بین المللی
 ایمنی بیمار مطابق با استانداردهاي بین المللیرعایت کلیه اصول.
کافی در زمینه هاي مختلف نظام مراقبت هاي عفونت هاي بیمارستانی بر طبق هسطح آگاهی  و توجیءلزوم داشتن اطالعات و ارتقا

دستورالعمل هاي تدوین شده در کتاب  راهنماي کشوري .
طالعات  به دست آمده  به پرسنل بخش مربوطه، در زمینه هاي مختلف  کنترل همکاري با واحد کنترل عفونت در زمینه انتقال ا

و نیز آموزش مورد نیاز در زمینه رعایت قوانین و مقررات کنترل عفو نت بیمارستان عفونت
   هماهنگی باپایش دقیق و تکمیل فرم مشاهدات رعایت بهداشت دست و ارائه گزارشات و مستندات مربوطه  به واحد کنترل عفونت

کارشناس کنترل عفو نت 
 ، روزانه و مستمر واعالم  نواقص و به صورت بررسی آیتم هاي مربوطهبا توجه به چک لیست ارائه شده از سوي واحد کنترل عفونت

به  کمبودها در اسرع وقت به واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط  بیمارستان و تکمیل چک لیست مربوطه و  تحویل آن ماهیانه 
واحدهاي  مربوطه .

 ،در صورت مشاهده عالئم  عفونت بیمارستانی ، بر طبق شاخص هاي اعالم شده جهت تشخیص صحیح از سوي واحد کنترل عفونت
کنترل عفونت و متعاقب آن تحت نظر داشتن  بیمار از زمان شروع عفونت تا زمان ترخیص و یا فوت کارشناس اطالع رسانی به موقع به 

بیماریابی  با  تیم کنترل عفونت و پیگیري در خصوص انجام کشت هاي مرتبط با 1همکاري الزم در زمینه تکمیل فرم شماره ،و  
عفونت ثانویه براي بیمار  .

 در هنگام بروز صدمات شغلی  اطالع رسانی به موقع به واحد کنترل عفونت و پس از اطمینان حاصل کردن از انجام اقدامات فوري
کنترل عفونت و بر طبق فلوچارت مربوطه و کارشناس فرد صدمه دیده اطالع به پزشک کنترل عفونت بیمارستان جهت 

 مربوط به کنترل عفونت و  بهداشت محیط بیمارستان  و آموزش ي مطالعه ، بررسی و پی گیري جدي جهت اجراي دقیق دستورالعملها
هاي مربوطه به پرسنل شاغل در بخش و تالش جهت ارتقاء سطح آگاهی آنها و و اطالع رسانی مطالب مندرج در کلیه دستورالعمل

همکاري در این زمینه با واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط.
 ارائه به موقع کلیه مستندات ، فرمها و آمارهاي مربوط به بیماري هاي واگیر و غیر واگیر  در صورت  مشاهده در بیماران  و پرسنل، و

کشت هاي محیطی  انجام شده در صورت   ضرورت در بخش  و اطالع رسانی فوري در موارد کشت هاي مثبت  به واحد ارائه آمار 
کنترل عفونت و بهداشت محیط.

موجود می باشد ، تکمیل فرم مربوط به پایش کنترل کیفی استریلیزاسیون توسط رابط و زاسیون در بخشهایی که دستگاه استریل



ر ماه به واحد کنترل عفونت بیمارستان .گزارش آن در پایان ه
 کنترل عفونت درزمینه  ارائه اطالعات و پیشنهاد در خصوص مسائل  مختلف آموزشی ،  پژوهشی و واحد همکاري پویا و فعال با

کارشناس کنترل عفونت و با نظارت واحد تحقیقی با توجه به ضرورت تعیین شده از سوي این 
 عفونت جهت اطالع رسانی به موقع به  کلیه پرسنل بخش در زمینه تکمیل پرونده هاي بهداشتی  ناقص  .همکاري با واحد کنترل
  . همکاري در نظارت بر اجراي کامل دستورالعمل هاي واحد کنترل عفونت
شرکت منظم در جلسات رابطین کنترل عفونت بر طبق تقویم زمانبندي شده از سوي این واحد
وقع به  واحد کنترل عفونت در خصوص نقض قوانین مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي واحد کنترل عفونت  و اطالع رسانی به م

بهداشت بیمارستان توسط افراد خاطی  جهت پی گیري از سوي واحدهاي مربوطه.
قالم مربوطه به مسئول اعالم به موقع موانع و مشکالت احتمالی در اجراي صحیح دستورالعمل هاي واحد کنترل عفونت و کمبود ا

بخش و واحد  کنترل عفونت  و بهداشت بیمارستان.
 همکاري در زمینه تهیه پمفلت هاي آموزشی  بر حسب  نیازو به اقتضاي ضرورت آن بخش ، جهت ارتقائ سطح آگاهی ، با واحد کنترل

عفونت و  بهداشت محیط بیمارستان  .
وزشی و پمفلت در کاردکس واحد کنترل عفونت و  بهداشت محیط بیمارستان و  دقت در جمع آوري دستورالعمل ها  و جزوات آم

بایگانی مستندات الزم  جهت دسترسی آسان به آنها در هنگام نیاز.
 با توجه به ضرورت و تغییر دستورالعملهاالزم انجام فعالیتهاي
 و بهداشت ونگهداري  مستندات ثبت کلیه اقدامات انجام شده و زمان انجام آنها  توسط رابط کنترل عفونت
 آگاهی از خط مشی هاي کنترل عفونت بیمارستان
 ...تکمیل  شاخص ها  از جمله دفاتر بیماریابی ،حمام در تخت ،بد سور و
 تنظیم مطالب آموزشی در رابطه با آیتم هاي کنترل عفو نت بر روي برد کنترل عفو نت بخش
فاده از لوازم حفا ظت فردي تو سط کارکنان و هماهنگی با واحد کنترل عفو نت بیمارستان در نظارت در بکار گیري نکات ایمنی و است

زمینه به کار گیري تجهیزات جدید در بیمارستان 
 اجراي ایزو السیون بیماریهاي عفو نی در صورت لزوم در بخش طی هماهنگی با واحد کنترل عفو نت
ر ستاري و اطالع رسانی به کار کنان در صورت لزوم مطالعه منوي کنترل عفونت درپر تال دفتر پ
 ماهه به واحد کنترل عفونت                          3ارائه گزارش عملکرد

مدیر عامل تأیید کننده: امور اداري تهیه کننده: 
آقاي دکتر سعید عبدالحسینی

مدیر عامل ابالغ کننده: تصویب و 
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