تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

سمینو فعالیت شزکت:
o

مياد ضدعفينی کننده ى گندسدا

o

ملشىمات استزیل
 اندیکاتير های شیمیایی
 اندیکاتير های بیيليژییک
 تست های فزایند شستشي
 کاغذ مدیکال یا رىل های بستو بندی استزیل

o

تجهیشات ى دستگاه
(اتيکالى کالص  ،Bدستگاه سیلز ،دستگاه التزاسينیک)
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نقش آسمـایشـگاه میکزىبشناسی در کنتزل عفينتهای بیمارستانی
ًمص آصهبیطگبُ هیىشٍةضٌبسی دس ضٌبسبیی ،وٌتـشل ٍ پـبیص ػفًَتّبی ثیوبسستبًی اًىبسًبپزیش
است .ایي هْن ٌّگبهی هحمك خَاّذ ضذ وِ فشآیٌذّبی پیص اص آصهَى ،حیي آصهَى ٍ پس اص
آصهَى ثب تىیِ ثش هٌبثغ ٍ هـشاجغ هؼتجـش ٍ ثـْشٍص ضٌبسبیی ،تؼشیف ٍ تذٍیي ضًَذ ٍ ثِ استمبی
هذاٍم داًص ،هْبست ٍ ضبیستگی ًیشٍی اًسبًی دس سبیِٔ ثشًبهِسیضیّبی آهَصضی تَجِ ضَد.
ثـذیـْی است فـؼبلیت وویتِّبی وٌتـشل ػفـًَت ثیوـبسستبًی هتأثش اص ًتبیج هیىشٍةضٌبسی ٍ
استجبط هتمبثـل ٍ تٌـگبتٌگ هتـخػػبى ریسثظ ثـب دیگش اػضبی ػلوی ٍ اجشایی ایي وویتـِ است.

چکیده مهمترین وظایف آزمایشگاه میکروبشناسی:
 .1جوغآٍسی ،اًتمبل ٍ ًگْذاسی غحیح ًوًَِّبی ثیَلَطیه :اصآًجبوِ ثسیبسی اص ػفًَتّبی
ثیوـبسستبًی تَسظ هیىشٍاسگبًیسنّبی فشغتعلت ٍ ون ٍیشٍالًس وِ دس سغَح پَستی ٍ
هخبعی ولٌیضُ ّستٌذ ،ایجبد هی ضَد ،جوغآٍسی غحیح ٍ دلیك ًوًَِّب اص هحل تؼییيضذُ ثِ
ضٌبسبیی دلیك ػَاهل ثبلمَُ ثیوبسیصا یب لغؼبً ثیوبسیصا ووه ضبیـبًی هیًوبیذ .اسصیـبثی وـیفیت
ًوًَِّب ٍ تػوینگیشی دس خػَظ لجَل یب سد آًْب هستمیوبً ثش غحت ًتبیج آصهَى تأثیش خَاّذ
گزاضت.
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داهٌِ ثیوبسیصاّبیی
ٔ
 .2وطت ،جذاسبصی ٍ ضٌبسبیـی دلیـك هیىشٍاسگبًیسنّبی ثیوبسیصا :اهشٍصُ
وِ ثبػث ثیوبسیّبی خغیش هیضًَذ سٍثِ گستشش است .اص دیگش سَ ،تَاى ػلوی ٍ ػولیبتی
ٍاحذّبی هیىشٍةضٌبسی ثـِ تٌـبست صیشسبختّب ٍ هٌبثغ اًسبًی دس سـغَح هطخع ،هحذٍد ٍ
تؼشیف ضذُای لشاس داسد .ثٌبثشایي ،دس هَاسدی وِ اسگبًیسن ثیوبسیصا اص اًـَاع غیش ضبیغ ثبسیلّبی
گـشم هٌفی غیشتخویشی ٍ ثـشخی لبسچّب ،هبیىَثبوتشیَهْب ٍ ٍیشٍسّب استً ،گْذاسی ٍ اًتمبل
غحیح ًوًَـِ ثِ آصهبیطگبُ هـشجغ لَیبً تَغیِ هیضَد.
اسائـِ یه تفسیش دلیك آگـبّی اص یبفتِّبی ثبلیٌی ،ػَاهل
ٔ
 .3گضاسش ٍ تفسیش ًتبیج :ثشای
صهیٌِسبص ٍ الذامّبی تطخیػی ـ دسهبًی اًجبمضذُ ضشٍسی است .ایجبد ثستش هٌبست ٍ تأویذ ثش
اسائِ ٍ اًتمبل اعالػبت اص سَی پضضىبى ٍ سبیش وبسوٌبى ٍاجذ غالحیت خذهبت دسهبًی اص اّن
اسائِ یه تفسیش جبهغ وِ هتضوي
وویتِ ػفًَتّبی ثیوبسستبًی است  .ثذیْی است ٔ
ٔ
ٍظبیف
تَغیِّب ٍ ًظشیبت هطَستی هٌبست ثبضذ ،دس چبسچَة ثشلشاسی استجبعبت هؤثش هحمك خَاّذ ضذ.
 .4ایجبد آگبّی ٍ اعالعسسبًی ثِ وویتـِٔ وٌتـشل ػفًَت ًسجت ثِ اهىبًبت هَجَد ،تَاًوٌذیّب ٍ
هحذٍدیتّبی هتـذٍلـَطیه ،وـبسثـشی ٍسبیـل ٍ تجْیضات ٍ سٍشّبی تطخیػی جبسی دس
آصهـبیطگبُ وـِ ثـشای تطخیع اسگبًیسنّبی ثیوبسیصا ثِوبسسفتِ هیضًَذ.
 .5هسئَل ثخص هیىشٍةضٌبسی هـَظف است تب دستگبُّب ٍ تجْیـضات هٌبست ٍ هذسى یب
آصهبیصّب ٍ ویتّبی آصهبیطگبّی جذیـذ سا هؼشفی وٌذ وِ ثِ پبسخدّی غحیح ،سشیغ ٍ دلیك
هٌجشهی ضًَذ ٍ دستیبثی ثِ آًـْب سا خَاستبس ضَد.
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 .6اًجبم دادى آصهَى تؼییي حسبسیت هیىـشٍثی ثـِ سٍش استـبًـذاسد ،هغبلؼِٔ سًٍـذ همبٍهتّبی
آًتیثیَتیىی هَجَد ٍ ضٌبسبیی تغییشات احتوبلی دس سًٍذ همبٍهتّب یـب ظَْس همبٍهتّبی
جـذیـذ ٍ گـضاسش دٍسّبی آًـْبّ .ـوچٌیي ،ضٌـبسـبیی ٍ جستجَی ثیوبسیصاّبی همبٍم ثِ چٌذ
داسٍ( ٍ )MDRگـضاسش آًْـب ثـِ وویتِٔ وٌتشل ػفًَتّبی ثیوبسستبًی اص دیگش ٍظبیف ایي ٍاحـذ
است.
 .7ضٌبسبیی هٌبثغ ٍ ساُّبی احتوبلی اًتمبل ػفًَت تَسظ ًوًَِثشداسی اص ًـبللیي هـطىَن دس
هـَاسد ثشٍص عـغیـبى( .)Outbreakتـؼییي ٍ اًتـخبة ًـَع ٍ هـحـل ًوًَِثشداسیً ،حَُ وطت ٍ
ضیَُ گضاسش دّی ثبیذ ثب دستَسالؼول خبظ هٌغجك ثبضذ وِ دس فػَل آتی ثِ آى پشداختِ هی
ضـَد.
 .8حـفظ ٍ پبیص ضـشایظ استـشیل دس دستـگبُ استـشیلیضاسیَى ثب حشاست خطه ٍ هشعَة.
 .9هطبسوت ثب دیگش اػضبی وویتِٔ وٌتشل ػفًَت ثیوبسستبًی دسخػَظ تػوینگیشی دسثبسُ
آصهبیصّبی هیىشٍثیَلَطیه ٍ الـالم هـػشفی خبظ ّوچـَى ویسِّبی خَى ،هبیؼبت دیبلیض ٍ
ثبفتّبی پیًَـذی.
الصم ثـِ تأویذ است وِ حػـَل هـَاسد فَق جض ثب حوبیت ٍ پطتیجبًی هذیشیت اجشایی ٍاحذ
دسهبًی ،تـأهیي صیشسبختّب ٍ هٌـبثـغ هـبلـی ـ اًسـبًـی ٍ سػـبیت استبًذاسدّبی استخذام ٍ
آهَصش وبسوٌبى فٌی هتػَس ًیست .ثٌبثشایي ،هذیش اجشایی ثیوـبسستـبى هسئـَلیت حسي اجـشای
اّـذاف وویتـِٔ ػفًَتّبی ثیوـبسستـبًی سا ثش ػْذُ داسد.
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