
 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د1607/066

60/60/7931 

 دارد

 معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

 در راستای مدیریت منابع و مصارف موضوع: 

 سالم علیکم 

در ارتباط باا دتاروراملمف آاریورج م ا د      34/04/0231مورخ  544/د34752پیرو بخشنامه شماره  احتراماً
و مصارف ،  با توجه به مزوم اجرناا  ا  اتارداده بای رویاه وتاایف      در راتراج م یریت منابع   ایمن وتایف پزشکی

وتغییر رویکرد ت ارک و تاامین وتاایف پزشاکی /ابازار و وتاایف ججات ار اام جرا ای  اا و           مصرفپزشکی یک بار
پروتاای ر  اااج تجاااجمی ا  وتااایف پزشااکی یکبااار مصاارف   بااه تاامت اتاارداده ا  وتااایف بااا  اب یاات اتاارداده     

وتایف پزشکی یک بار مصرآی که بایساری باا وتاایف پزشاکی باا       /آجرتت ت جیزات "، به پیوتت  reusable)م  د)

صاورت  ت جیزات و وتاایف پزشاکی یکباار مصارآی کاه در        آجرتت "و " اب یت اترداده  م  د جایگزین شور  

،  باه عناوان   "ی باشان  رعایت موا ین کنررل عدورت و تبلیت ا  چرخه اترری یزاتیون  اب یت اترداده م ا د را دارا ما  

اطاال   ضامن   ججت اترحضار و دترور ا  ام مقرضی ایداد می گردد.اتران تجران مصوبات طرح تحول رظام تالمت  

ک یه بیمارتران  اج دارشگا ی، خوا شمن  اتت دترور آرماییا  باه منظاور اتارقرار     رتاری موارد پیوتت به 
ی در بیمارتران  اج تابله بررتای و گزارشاات پیشارآت    این دتروراملمف ،  میزان  ارطباق روش  اج اجرای

در  امب صر آه جویی اعربارات ار ام ش ه، در مقاطع ته ما اره به دآرر م یریت بیمارتراری و تلامی خ مات 
 بامینی،  این ملاورت ارتال شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 اه ع پ و خ ب د تهران سرکار خانم پورهاشم دبیرخانه م درمان دانشگ



سٍیىرشد ترذاسن ٍ تراهیي ٍسرایل پضشرىی       تغییشاجتٌاب اص استفادُ تی سٍیِ ٍسایل پضشىی یه تاس ٍتا تَجِ تِ لضٍم 

تِ سوت استفادُ اص  اص ٍسایل پضشىی یىثاس هصشف   /اتضاس ٍ ٍسایل جْت اًجام جشاحی ّا ٍ پشٍسیجش ّای تْاجوی

لیست ریل وِ تا حضَس ًوایٌذگاى ترام اختتیراس حرَصُ هناًٍرت دسهراى ٍ       reusable)ٍسایل تا لاتلیت استفادُ هجذد)

ساصهاى غزا ٍ داسٍ اص داًشگاُ ّای علَم پضشىی ایشاى ٍ شْیذ تْشتی تٌظین ٍ تذٍیي شذُ اسرت جْرت استاضراس ٍ    

 دستَس الذام همتضی ایفاد هی گشدد:

ستی با وسایل پزشکی با قابلیت استفاده  وسایل پزشکی یک بار مصرفی که بای/فهرست تجهیزات (:1جدول شماره )

 مجدد جایگزین شوند:

 

 روش استریل مجدد وسایل پزشکی یک بار مصرف /تجهیزات  ردیف

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  اًَاع فَسسپس 1

 استفادُ شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  َّسیضًتال -اًَاع لیچی ٍستیىال 2

 استفادُ شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  اًَاع داسیىتَس ّا 3

 استفادُ شَد.

 استفادُ اص سِ ساّی آًژیَوت اتتاپَس 4

هطاتك تا استاًذاسد اص پگ ّای    پاسچِ ای  پگ ّای جشاحی  5

 تا لاتلیت شستشَ استفادُ شَد.

هجذد داسد اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ  استپلش 6

 استفادُ شَد.

ٍ دائوی وِ لاتلیت استفادُ  اص ًَع سیلیىًَی  هاسه تیَْشی دس سایض ّای هختلف 7

  هجذد داسد استفادُ شَد.

تشیذاسی ًشَد ٍ اص ًَع تشهَهتش ّای  دسجِ تة صیش صتاًی 8

 سیوَت استفادُ شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  اسپىَلَم 9

 استفادُ شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  ّاتشٍواساًَاع  11

 استفادُ شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  تگ آهثَ 11

 استفادُ شَد.



 

اص هلافِ ّای لاتل شستشَ ٍ پاسچِ ای  هلافِ 12

 استفادُ شَد. 

استفادُ هجذد داسد اص ًَع دائوی وِ لاتلیت  لیچی خپاساسىَپی 13

 استفادُ شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  گشسپش خپاساسىَپی 14

 استفادُ شَد.

واٍس ّای یىثاس هصشف هَسد استفادُ دس اتاق عول  15

ٍ واٍس هیىشٍسىَج ّای  C-ARMاص جولِ 

 جشاحی 

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد 

 استفادُ شَد.

 یىثاس هصشف استفادُ ًشَد. پشٍب ّای پالس اوسی هتشی تِ جض ًَصاداى  16

وشي وِ دس داتل تاتل لشاس اویسِ یىثاس هصشف س 17

 هی گیشد 

 .والً تشیذاسی ًشَد

ًخ تخیِ   اص والً حزف ٍتِ جایگضیٌی آى استپلش پَستی  18

 تشیذاسی شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  خیي(  CVPتشاًسذیَسشّای فشاس) آستش خیي ٍ  19

 استفادُ شَد. 

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد    اسیگیشي ساوشي 21

 استفادُ شَد.

اص ًَع دائوی وِ لاتلیت استفادُ هجذد داسد  للن ٍ پلیت یىثاس هصشف 21

 استفادُ شَد.



تجْیسات ٍ ٍسایل پسشکی یکثار هصرفی کِ در صَرت رػایت هَازیي کٌترل ػفًَت ٍ  : 2جدول شماره 

 تثؼیت از چرخِ استریلیساسیَى قاتلیت استفادُ هجذد را دارا هی تاشٌذ: 

 

 روش استریل مجدد وسایل مصرفی پسشکی/تجهیسات  ردیف

تِ ػلت حیاتی تَدى ٍ احتوال تاالی  )  پالسوا خطی ترشی -آًذٍ -اًَاع استاتلرّای ػرٍقی 1

 (کارتریج ریَز ًشَد اًتقال ػفًَت هتقاطغ

 اتَکالٍ تستگی تِ جٌس آى دارد. -پالسوا ٌّذ پیس ّارهًَیک 2

 اتَکالٍ تستگی تِ جٌس آى دارد. - پالسوا شیَر سیٌَس 3

 Eto -پالسوا اختاپَس قلة 4

 اتَکالٍ  -پالسوا استالریس( –راتط فیکَ) ایٌفیٌیتی  5

 گٌذ زدایی سطح تاال -پالسوا اًَاع کاست فیکَ 6

 -Eto پالسوا تیغِ تریفاى ) پیًَذ قرًیِ( 7

 -Eto پالسوا پاًچ پیًَذ 8

 پالسوا اًَاع پرٍب ًَر 9

 پالسوا اًَاع پرٍب ٍیترکتَهی 11

 -Eto پالسوا کَتر داخل چشن 11

 پالسوا اًَاع راتط تسریق ٍ تخلیِ سیلیکَى 12

 -Eto پالسوا ٌّذ پیس لیگاشَر 13

 پالسوا کَتلیشي ٍارد 14

 پالسوا EPS کتتر ّای راتط  15

 ترٍ ترٍکي سَزى 16

 از استفادُ تا دستی هطلَب ٍ هٌاسة شستشَی)

 اًجام از تؼذ تالفاصلِ شَیٌذُ هادُ ٍ ترس

 ػفًَی ضذ ّای هحلَل از استفادُ پرٍسیجر،

 شذُ تَصیِ غلظت ٍ زهاى تا هطاتق تیٌاتیٌی

(شستشَ ًحَُ تر دقیق ًظارت ٍ سازًذُ کارخاًِ

  

 Eto - پالسوا

 ERCPهلسٍهات پسشکی  17

 پٌس ًوًَِ ترداری

 Eto - پالسوا

 -Eto پالسوا

 



 تسکت خرٍج سٌگ

 ٍایر گایذ 

)شستشَی هٌاسة ٍ هطلَب دستی تا استفادُ از  

تالفاصلِ تؼذ از اًجام  ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

، استفادُ از هحلَل ّای ضذ ػفًَی پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ تیٌاتیٌی 

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

 

 پٌس ًوًَِ ترداری

 تسکت خرٍج سٌگ

 ًیذل الیف    

)شستشَی هٌاسة ٍ هطلَب دستی تا استفادُ از    

تالفاصلِ تؼذ از اًجام  ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

، استفادُ از هحلَل ّای ضذ ػفًَی پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ تیٌی تیٌا

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

    

 ERCPکتتر 

 Eto - پالسوا

 Eto - پالسوا

 

 

 

 

 

 

 

 Eto - پالسوا

 Eto - پالسوا

 Eto - پالسوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eto - پالسوا

 

 تَکالٍا اًَاع سرهتِ 18

 اتَکالٍ تیغِ کراًیاتَم 19

 -Eto پالسوا قلن اتلیشي هًََ پَالر 21

 پالسوا تالي پریفرال کارٍتیذ 21

 پالسوا تِ ّوراُ دلیَری سیستن  ASDآهپالتسر  22

 RDCگایذیٌگ کاتتر پریفرال  / اًَاع گایذ ٍایر 23

شستشَی هٌاسة ٍ هطلَب دستی تا استفادُ از )

تالفاصلِ تؼذ از اًجام  ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

، استفادُ از هحلَل ّای ضذ ػفًَی پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ تیٌاتیٌی 

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

 

 -Eto پالسوا

 -Eto پالسواشستشَی هٌاسة ٍ هطلَب )اًَاع تالي کرًٍری 24



تالفاصلِ  دستی تا استفادُ از ترس ٍ هادُ شَیٌذُ

هحلَل ّای ضذ  ، استفادُ ازتؼذ از اًجام پرٍسیجر

هطاتق تا زهاى ٍ غلظت تَصیِ شذُ ػفًَی تیٌاتیٌی 

 ٍ ًظارت دقیق تر ًحَُ شستشَ(کارخاًِ سازًذُ 

 

 قوانین کلی: 

 در اعمال جراحی چشم:

 تواهی تجْیسات آغشتِ تِ خَى، ترشحات ٍ هایؼات تیواراى ػفًَی قطؼی ًثایستی ریَز شًَذ.  .1

کِ دارای یک چشن تَدُ ٍ  درًَزاداى یا افراد کِ هستؼذ اتتالء ػفًَت هی تاشٌذ، از تجْیسات ًَ استفادُ  ترای افراد ی .2

 شَد. 

 دفؼات استفادُ هجذد از تجْیسات هٌَط تِ تجرتِ پسشک هتخصص است. .3

 رػایت کاهل  چرخِ استریلیساسیَى ٍ استفادُ از اتَکالٍ پالسوا ضرٍرت دارد.   .4

 َّا کِ تواسی تا چشن تیوار ًذارد  هی تَاًذ چٌذیي تار استفادُ شَد.راتط سیلیکَى ٍ راتط  .5

 تجهیسات ارتوپدی:

 آرترٍپالستی.کلیِ تجْیسات ارتَپذی هی تَاًٌذ دٍتارُ تا رػایت چرخِ استریلیساسیَى استفادُ هجذد شًَذ ، تِ جس  .1

 ارتریج قاتل استفادُ است. ک 5تا  4در استپلرّا کارتریج  ًثایذ استفادُ هجذد شَد ٍ لی ٌّذلر آى تا  .2

 در تجهیسات قلب باز و کت لب: 

تار  تا تَجِ تِ تازُ قیوتی تاالی ایي تجْیسات، تر اساس گفتِ جراحاى ، ٌّذ پیس لیگاشَر در ّیچ کجای دًیا یک  .1

 هصرف ًیست . 

 ت. اختاپَس قلة شثیِ تِ لیگاشَر تا ّسیٌِ تاال ٍ تر اساس گفتِ جراحاى قاتل استفادُ هجذد اس .2
 


