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ردیف
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)(C.1.2.2خط مشی و روش اجرایی چک

مسئول پیگیری و

زمان شروع

زمان پایان

اجرا
مسئول اتاق عمل

7/1

8/1
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2

)(C.1.2.2نظارت صحیح بر خط مش های

پایش(ابزار و

بودجه و

زمان)

منابع

خط مشی و روش 1000000ریال
اجرایی تهیه شده

تیم ایمنی بیمار

7/1

8/1

مشاهده

1000000ریال
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3
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) (C.2.1.1پایش میزان رعایت بهداشت دست با
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برگزاری جلسات ریال1000000
آموزش

4
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مسئول کنترل

متوسط مرتبط
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