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 كمپين ملي غذاي سالم با تاكيد بر كاهش مصرف قند، نمك و چربي و افزايش مصرف ميوه و سبزي
 

 سرپرست محترم مرکز سالمت جامعه

 /خانه بهداشتسالمت گلریزمسئول محترم پایگاه 

 رفتاری بیمارستان امام خمینیمسئول محترم مرکز مشاوره 

 مسئول محترم مرکز مشاوره رفتاری زمزم

 مسئول محترم مراکز متادون تراپی

 مسئول محترم پایگاه سالمت
 

 با سالم

ضرورت حفظ و نگهداري و اهميت و  22/62/26يته تجهيزات پزشکي مورخ احتراماً پيرو مصوبه جلسه كم

تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي و جهت  (PMنگهداري پيشگيرانه )فرم هاي بازرسي و تجهيزات پزشکي، 

در مراكز و  نگهداری پیشگیرانهاجراي مراكز سالمت/پايگاه سالمت/خانه بهداشت به منظور  آزمايشگاهي

 پايگاه ها به پيوست ارسال مي گردد.

تا روز گردد و الزم است سرپرستان و مسئوالن محترم هماهنگ نمايند چك ليست به صورت فصلي تکميل 

ارسال شود.  الزم است در طي هر فصل اقدامات ذكر  پنجم اولین ماه هر فصل به واحد تجهیزات پزشکی

مداخله اصالحي انجام شده  يا شده در چك ليست براي هر وسيله انجام پذيرد و حسب هر مورد در ستون 

مطلوب در مورد وضعيت نظافت دستگاه  ثبت شود )به عنوان مثال براي كسب امتياز اقدام اصالحي مورد نياز

نظافت بدنه »ها بايستي نظافت به صورت هفتگي انجام شود و مداخله اصالحي در اين مورد مي تواند 

 ذكر شود(.« دستگاه

ضمناَ واضح است معيار امتيازدهي تجهيزات پزشکي هر مركز سالمت يا پايگاه سالمت فقط مواردي از چك 

ركز سالمت يا پايگاه سالمت مذكور وجود داشته باشد )به عنوان مثال تکميل ليست ها مي باشد كه در م

چك ليست تجهيزات دندانپزشکي و آزمايشگاهي توسط مسئولين پايگاه هاي سالمت ضرورت ندارد و 

 معيار امتيازدهي نيز قرار نمي گيرد(.

 

 می باشد. کما فی السابق اطالع رسانی به پایگاه های تابعه بر عهده مرکز پشتیبان

 


