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 امیرالمؤمنین (ع) پژوهشی مرکز آموزشی درمانی تاریخچه

امیرالمؤمنین (ع) سمنان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  پژوهشی درمانیمرکز آموزشی 

هکتار و زیربناي حدود یازده هزار متر مربع احداث و آغاز به کار نموده  7در زمینی به مساحت  1367در سال 

اضافه گردیده است. در  حدود دو هزار و نهصد و هشتاد و پنج متر مربع به زیربناي آن 1384است و از خرداد 

و با توجه به نیاز و هشتاد و پنج متر مربع می باشد حال حاضر زیربناي بیمارستان حدود سیزده هزار و نهصد

 شهرستان در حال توسعه و گسترش می باشد . 

 امیرالمؤمنین (ع) پژوهشی مرکز آموزشی درمانیآشنایی با 

از مراکز مهم علمی آموزشی و پژوهشی دارد که قرار  سمنانحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی این مرکز ت

پذیراي بیماران سمنان علاوه بر و تخصصی زنان در سمنان می باشد و  فوق تخصصی کودکان و  تخصصی

داراي بخش هاي تخصصی .می باشد است ) 3( به دلیل اینکه بیمارستان ریفرال و سطح استانارجاع شده از کل 

، اورژانس زنان ، جراحی زنان ، لیبر ، اورژانس اطفال، نوزادان   NICU   ، PICUکودکان ،  و فوق تخصصی

پذیرش مراجعه کنندگان، بدون محدودیت سنی صورت و و اتاق عمل می باشد . ، زنان ICUمامایی ،  زنان و،

 .می گیرد

شامل : رادیولوژي ، تغذیه ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، مشاوره قلب کودکان ،  مرکزسایر واحدهاي این 

،  درمانگاه انکولوژي  IUI پري ناتال ( مامایی ) ،اکوکاردیوگرافی کودکان ، درمانگاه کودکان ، درمانگاه زنان ، 

،   AUBمددکاري ، بهداشت محیط ، تجهیزات پزشکی ، مرکز تحقیقات  درمانگاه نازایی،،  pkuدرمانگاه 

فیزیو تراپی ، کلینیک کار درمانی، گفتار درمانی ،  ، واحد فنآوري اطلاعات، R & Dواحد  واحد پژوهش ،

 ) می باشد .امیرالمؤمنین (ع) پژوهشی مرکز آموزشی درمانیتخصصی ( در خارج از ساختمان 
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در ، کلاسهاي درس ، تالار آموزش پاویون ها ،واحدهاي اداري ، مراکز تحقیقاتی و دفتر گروه ها علاوه بر آن 

در راستاي تامین و حفظ سلامت کودکان ) فوق تخصصی کودکانجدید ( هاي مستقر شده اند. بخشمرکزاین 

 در برنامه ي ساخت قرار دارد . در ساختمان اصلی  

را برعهده دارند. به جهت تسریع  مرکز پرستاران خبره، امور درمانیو  پزشکان و متخصصین مجربتیمی از

امور درمانی بیمار، کلیه مراحل پذیرش، درخواست اقدامات پاراکلینیک، تجویز دارو و ترخیص بیماران از طریق 

استفاده قرار انجام میگیرد. این نرم افزار توانمند که براي این مرکز طراحی و بطور گسترده مورد  HIS سیستم

تلاش پرسنل بخش در جهت حفظ انضباط کاري و . تنیز به حداقل رسانده اس گرفته، خطا هاي انسانی را

ایجاد محیطی عاري از تنش ونیز وجود امکانات مختلف رفاهی، حداکثر آسایش را براي مراجعین و بیماران 

 .فراهم می آورد

با بهره گیري از  مرکزاین  د. به تمام مراجعین ارائه می گرد ازخدمات بیمارستانی در این مرکز، به صورت ممت 

هاي بزرگی در تجارب مناسب و ارزشمند مدیران، پزشکان و پرسنل متعهد و کوشاي خود توانسته است گام

هاي فنی و مدیریتی نظیر جهت سلامت مردم شریف سمنان بردارد.امید است با بهره گیري از سیستم

کیفیت و صرف هزینه مناسب و حفظ با بالاترین ، خدمات ارایه شده  اعتباربخشی در جهت بهبود مستمر

 یمگام بردار .رضایت هرچه بیشتر مراجعانبراي  کرامت انسانی مراجعه کنندگان 
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 : اعضاي تیم مدیریت اجرایی مطابق با استاندارد اعتباربخشی

 ضا حافظیحمیدر : آقاي دکتر بیمارستان رییس

 شهرزاد آقاعمومعاون آموزشی:خانم دکتر 

 مرتضی قبادي: آقاي مدیر بیمارستان

 خدیجه لقایی: خانم مدیر پرستاري

 محبوبه نیک اندیش: خانم سوپروایزر آموزشی

 سعید امیدي: آقاي مدیر امور مالی

 شکوفه باقري: خانم مدیر بهبود کیفیت

 ) : VISIONچشم انداز  (

ما پزشکان و کارکنان مرکز آموزشی  درمانی  پژوهشی امیرالمومنین ( ع ) میخواهیم با تلاش و کوشش روز 

 باشیم . ، پیشتاز کیفیت خدمات درمانی ، آموزشی و پژوهشی در استان سمنان  افزون 
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 معرفی پزشکان مرکز 

 : زنانواحد

 .زنان آماده خدمت می باشند اندستیار  نفراز متخصصین زنان و زایمان به همراه 9مرکز دراین 

 : زنان و زایمان گروهاسامی 

 

 نازایی) خانم دکتر اعظم آذرگون(فلوشیپ -1

 خانم دکتر نجمه فانز -2

 خانم دکترناهید رهبر -3

 خانم دکترصنم مرادان -4

 خانم دکتر مژگان رحمانیان -5

 خانم دکتر شهرزاد آقا عمو -6

 ( فلوشیپ انکولوژي) خانم دکتر الهام صفاریه -7

 ساهره اعرابیان دکتر -8

  دکتر ساتی نیک درزي   -9
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 :  واحد کودکان

آماده  کودکان  اندستیار به همراه نفر از فوق تخصص کودکان یازدهکودکان ونفراز متخصصین  پنج مرکز دراین

 .  خدمت می باشند

 :کودکان گروهاسامی 

 دکتر نوید دانایی ( فوق تخصص نوزادان ) .1

 دکتر مژگان مظاهري ( فوق تخصص کلیه کودکان )  .2

 ) فوق تخصص اعصابدکتر سید محمد حسینی (  .3

 ( فوق تخصص نوزادان ) یلدا تقی پوردکتر  .4

 دکتر مرتضی رضایی ( فوق تخصص عفونی اطفال ) .5

 ( فوق تخصص آسم و آلرژي )  فرزاد نوريدکتر  .6

 ( فوق تخصص قلب کودکان ) سوده هوشمنديدکتر  .7

 ( متخصص کودکان )م نادري ارم دکتر مری .8

 ( متخصص کودکان )دکتر مهري آیتی  .9

 ( متخصص کودکان )دکتر غلامرضا محمدي  .10

 )  بازنشسته ختی ( متخصص کودکاندکتر محمد اسماعیل امین بید .11

 ) بازنشسته دکتر محمد صادق یزدیها ( متخصص کودکان .12

 دکتر مریم رستمیان ( فوق تخصص عفونی کودکان ) .13

 ) کودکان محمدي ( فوق تخصص گوارشدکتر شیوا  .14

 دکتر پریسا تاج دینی ( فوق تخصص غدد کودکان ) .15

 وژي کودکان )فوق تخصص انکول فلاح زاده (محمد علی دکتر  .16
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 واحد بیهوشی : 

 .  آماده خدمت می باشند بیهوشینفراز متخصصین  شش مرکزدراین 

 آقاي دکتر علی اکبر همتی   ( متخصص بیهوشی )  - 1

 آقاي دکتر بابک حسین زاده   ( متخصص بیهوشی ) - 2

 آقاي دکتر غلامرضا سعدالدین  ( متخصص بیهوشی )  - 3

 آقاي دکترابوالفضل عبداله پور ( متخصص بیهوشی ) - 4

 آلما بیگدلی  ( متخصص بیهوشی ) -5

 اکرم سلیمی   ( متخصص بیهوشی ) -6

 واحد رادیولوژي :

 .  ماده خدمت می باشندآ رادیولوژیست چهار مرکزدراین 

 :رادیولوژي گروهاسامی 

 ( رادیولوژیست )  طبیب زاده  محمد امین آقاي دکتر– 1

 خانم دکتر ساناز انصاري ( رادیولوژیست ) – 2

 آقاي دکتر حسین نظیف ( رادیولوژیست ) – 3

 دکتر باقري ( رادیولوژیست ) -4

 دکتر امامی ( رادیولوژیست ) -5
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 امیرالمؤمنین (ع) پژوهشی مرکز آموزشی درمانیمعرفی واحدهاي درمانی 

 

 

 : اتاق عمل

،اتاق  extraاتاق فعال جراحی زنان ،  4سمنان شامل امیرالمؤمنین (ع) پژوهشی مرکز آموزشی درمانیعمل  اتاق

باشد. کادر مجرب می ، داروخانه اتاق عمل  CSR، کلاس کنفرانس دانشجویی، واحد  اتاق انتظار ،ریکاوري 

اتاق عمل، در جهت رضایتمندي هرچه بیشتر بیماران و همراهان آنها فعالیت می نمایند.در این مکان تمامی 

 اعمال جراحی زنان صورت می پذیرد.

 صورت می گیرد.) اعصاب کودکان فوق تخصص(  حسینی محمد دکتر توسط انجام عمل سرپایی ختنه

در اتاق عمل اعمال جراحی مربوط به دندانپزشکی کودك و بزرگسال تحت بیهوشی جنرال توسط دندانپزشکان 

 مرکز صورت می گیرد .
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 :کودکان

بخش داراي . دنپذیرش میشو کودکانلگی با توجه به نوع بیماري در بخش سا 14روزگی تا 31بیماران از  -

 . سیستم احضار پرستار علق دارد امید ( بخش کموتراپی ) ت می باشد که شش تخت آن به بخشتخت فعال 16

 .باشددر این بخش در دسترس می HISو

، پورت گذاري ، بیوپسی ،   CPRپانسمان ودر صورت نیاز ، تغویض  -LP-BMاتاق درمان:اقداماتی نظیر  -

 درآن صورت میگیرد.سونداژ 

 وآماده سازي دارو ها درآن انجام میگیرد. IvLine اتاق تزریقات ودارو:نمونه برداري وگرفتن -

علاوه بر ایجاد فضایی کودکانه و حتی الامکان راحت، براي کودکان بستري یک محوطه بازي با محوطه بازي: -

در نظر گرفته  حیاط بخشرعایت کلیه نکات ایمنی مربوطه و نظارت مداوم یکی از همکاران پرستار در

 محوطه بازي پس از جابجایی بخش انجام شده است .  جهت استفاده ازتمهیدات لازم .شده

بر حسب جهت رفاه حال کودکان و ایجاد محیطی شاد و کاهش استرس کودکان ، اتاقها و دیوارهاي بخش : -

و هم چنین وسایل بازي و بازي است. گردیدهسن کودکان نقاشی شده است وپرده هاي رنگی در اتاقها نصب 

 ، کتاب داستان و مداد رنگی و ... جهت استفاده کودکان موجود می باشد . هاي فکري 
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 و مامایی  جراحی زنان

تخت فعال آماده خدمت به بیماران  20باامیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی مرکز آموزشی درمانی جراحی زنان بخش  

این بخش با بهره گیري از تجهیزات و نیز دانش روز پزشکان و پرسنل با تجربه، تلاش می کند  می باشد و

در این  HISو سیستم احضار پرستار .را به بهترین شکل ممکن ارائه کند بیمارانخدمات پزشکی مورد نیاز 

و اقدامات  دراین بخش بیماران با تشخیص هاي مصوب توسط گروه زنان بستري.باشدبخش در دسترس می

 موارد زیر می باشد :که شامل  درمانی براي ایشان انجام می گردد . 

توبو پلاستی(باز کردن لوله هاي  -2                                                   سزارین -1

 رحمی)

 عفونت لگنی  -4                             هیسترکتومی (برداشتن رحم)-3

 توبکتومی(بستن لوله هاي رحمی)-6                                           کردن شکم) لاپاراتومی(باز-5

 غیرطبیعی هاي خونریزي  -8         ) و رکتوم  سیستوسل(ترمیم افتادگی مثانه - رکتوسل -7

 کیست بار تولن -10                                         تاژ تشخیصیرکو-9

                      هایمنکتومی -12                                                        لاپاراسکوپی-11

 عفونت پس ازاعمال جراحی-14                                                     هیستروسکوپی-13
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 پذیرش قبل از انجام سزارین  -16                                                       کوتریزاسیون-15

 مشکوك به حاملگی خارج رحم-18            زایمان طبیعی-17

 کورتاژ تخلیه اي-20       بستن لوله هاي رحمی بعد از زایمان طبیعی-19

 عفونت بعد از زایمان طبیعی-22           تهدید به سقط-21

   بستن دهانه رحم در بارداري (سرکلاژ)-23

 بارداري هاي پر خطر(مسمومیت حاملگی ، دیابت بارداري ، کاهش مایع آمنیوتیک و ... )-24

 مشخصات وامکانات بخش

این بخش با بهره گیري از .میباشد  ان بستري)این بخش داراي یک اتاق ایزوله وهشت اتاق فعال(جهت بیمار
خدمات پزشکی مورد نیاز مادران باردار را تجهیزات و نیز دانش روز پزشکان و پرسنل با تجربه، تلاش می کند 

 .به بهترین شکل ممکن ارائه کند

، سرویس بهداشتی اختصاصی، تلویزیون رنگی  براي هر بیمار شامل یک تخت و اتاق ایزوله  اتاق هاي بیماران

 . و  ، تخت نوزاد، یخچال، یک خط تلفن وسیستم تهویه(گرمایش وسرمایش مطلوب)میباشدVCD همراه با

. کلیه تخت هاي بیماران مجهز به سیستم اکسیژن و همچنین وجود داردیز امکانات رفاهی جهت همراه بیمار ن

به هر بیمار .  در نظر گرفته شده است  High risk اتاق دو تخته جهت مادران سه.ساکشن مرکزي می باشند

شود. همچنین بصورت هاي آموزشی و پمفلت داده می CD بستري در بخش آموزش هاي لازم به کمک

زنگ احضار شود. حضوري توسط ماما یا پرستار مربوطه آموزش هاي شیردهی و مراقبت از نوزاد داده می

دستیار ارشد ساعت  24در بخش جراحی زنان در طول .  پرستار بالاي هر تخت نصب و مشخص شده است 

باشد. بعد از ترخیص در دسترس بیماران و پرسنل مییهوشی مقیم مقیم و متخصص ب و پزشک اطفال زنان 
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نوزاد، به مادران جهت انجام اقدامات بعدي مثل شنوایی سنجی، ویزیت پزشک و غربالگري آموزش داده 

 .شودمی

 بیماري هاي شایع بخش عبارتند از:

  لوله هاي رحمی بستن-4  رکتوسل سیستوسل - 3               هیسترکتومی– 2      سزارین-1

 مسمومیت بارداري (پره اکلامپسی) - OHA(  6کاهش مایع آمنیوتیک ( عفونت لگنی-5

 سزارین یا زایمان طبیعی-PLP( 9دردهاي زودرس زایمان( -8   ط سق -7

 

                              VIP بخش 

و این  .اتاق تک تخته  می باشد 8آماده ي ارائه ي خدمت به بیماران می باشد. این بخش داراي  VIPبخش 

بخش با بهره گیري از تجهیزات و نیز دانش روز پزشکان و پرسنل با تجربه، تلاش می کند خدمات پزشکی 

به بهترین شکل ممکن در زمینه جراحی زنان ، جراحی عمومی ،زیبایی ، اتوپدي ، زنان و مامایی را مورد نیاز 

 ارائه کند
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 :  بلوك زایمان

 نفر میباشد. 9 تعداد پزشکان متخصص این بلوك 

ماماهاي این مرکز با مدرك تحصیلی لیسانس مامایی در این مرکز انجام وظیفه می نمایند. به یاري 

، خدمات متنوع و شایسته اي به یبا تجربه و وجود تجهیزات بیمارستان ماماهاي پزشکان متخصص و

 .شودمی بیماران ارائه 

انجام ویزیت هاي کنترلی مادران شبانه روز فعال بوده و آماده پذیرش مادران باردار،این بلوك به طور 

بارداري و  مادران پر خطر، بیماران داراي مشکلات زنان و زایمان، مشاوره قبل و بعد از باردار ، 

 زایمان، می باشد.

 امکانات زایمان در این بلوك:

 دارویی و گازهاي استنشاقیزایمان بی درد با استفاده از روشهاي  - 1

 زایمان در آبامکانات - 2

 زایمان فیزیولوژیک- 3

هفته جهت شرکت در کلاسهاي آمادگی قبل از زایمان ثبت نام  20در این بلوك از مادران باردار بالاي - 4

 .ي همراه هنگام زایمان کمک بگیرندبه عمل می آید و مادران می توانند از ماماهاي مربی به عنوان ماما

می باشد که بیماران زایمانی تا قبل از انتقال به اتاق زایمان فرایند  تحت نظر تخت 5لیبر داراي - 5

 زایمانی را تحت نظارت کامل متخصصین ، دستیاران ، و ماماهاي مجرب طی می نمایند 
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 می باشد .    LDRاتاق  6لیبر داراي - 6

وارمر جهت نوزاد، اکسیژن و ساکشن سونی کیت، ،  داراي تخت زایمان کنترل دار اتاق زایمان - 7

 ، دستگاه الکتروشوك، واکیوم، ترالی اورژانس، کیف احیاء نوزاد، چراغ سیالتیکNST مرکزي، دستگاه

و سایر  انفوزیونپمپ و ، دستگاه سونوگرافی ، ساکشن پرتابل  EKG، پالس اکسی متر ، دستگاه 

 .باشدتجهیزات مورد نیاز جهت زایمان می

ي به مادران تقال به بخش ، آموزش شیردهی و آموزشهاي بهداشتی و توصیه هاي تغذیه اقبل از ان-  8

 شیرده داده می شود .

 

 : و درمانگاه زنان اورژانس مامایی 

محل کنترل مادران باردار و انجام مراقبتهاي پره ناتال بوده که داراي تخت معاینه، سونی کیت، ساکشن   9

 .باشدتجهیزات معاینه میو اکسیژن مرکزي و سایر 

وسایل مورد نیاز جهت  NSTاتاق معاینه داراي تخت ژینکولوژي، اکسیژن و ساکشن مرکزي، دستگاه  10

کولپوسکوپ ، میکروسکوپ ، ست پساري ، پالس اکسی متري ، و انجام پاپ اسمیر ،  IUD گذاشتن

 .باشدو زایمان نیز میمحل معاینه و انجام اقدامات درمانی بیماران توسط پزشک متخصص زنان 

 می باشد. تخت ژنیکولوژي 3و تخت معاینه زنان  3داراي  11

 همه روزه پزشکان و متخصصان در این مرکز بیماران راطبق برنامه زمان بندي شده ویزیت می نمایند. 12

بیمار توسط  حی شده است. بر این مبناء ابتدا گردش کار در اورژانس بر اساس سیستم تریاژ ، طرا 13

توسط پزشک مستقر ویزیت می ،سپس بیماران داراي اولویت  .می شود بنديتریاژ، اولویت  ماماي
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شوند و اقدامات لازم براي آنان آغاز می شود. کلیه استانداردهاي اعتبار بخشی در مورد اورژانس، در 

  .این بخش پیاده سازي و اجرا شده است

 امکانات موجود:

 انجام معاینات بالینی زنان 14

 اسمیر تست پاپ 15

 سونوگرافی واژینال 16

 کولپوسکوپی 17

18 SIS 
 مشاوره هاي زنان و مادران باردار 19

 کلاس هاي زایمان فیزیولوژیک  درمشاوره جهت شرکت مادران باردار  20

 نیترازین  -فرن  انجام تست 21

 انجام تست آمونیوشور 22

 انجام نوار قلب جنین جهت مادران باردار 23
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ICU زنان 

داراي عوامل خطر نظیر بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاري خون و نیز بیماران با سن  ه منظور مراقبت از بیمارانب

ساعته قلبی و تنفسی، تختهاي ویژه و  24مجهز به کلیه امکانات نظیر ونتیلاتور و مانیتورینگ  ICU بالا، یک

ی این بیماران، از امکانات احیا قلبی و ریوي در بیمارستان ایجاد شده تا در نخستین روزهاي پس از جراح

تخت ها مجهز به مانیتورینگ کامل قلبی  تخت می باشد  که  پنجداراي نزدیک تحت مراقبت ویژه قرار گیرند. 

 .و تنفسی است

با تجربه و کارآمد که دوره هاي آموزشی ویژه را نیز گذرانده اند بهره می برد. بیماران ان از پرستار ICU این

به مراقبت ویژه دارند و یا سایر بیمارانی که از نظر تنفسی یا قلبی پایدار نیستند،  بعد از اعمال جراحی که نیاز

بیماران مبتلا به پرفشاري خون، دیابت، بیماران ترومایی، یا سایر سوابق خاصی که می تواند در درمان بیمار تأثیر 

 .را دارند ICU گذار باشد قابلیت پذیرش در

، دستگاه بخور و وسایل مرتبط با اکشن مرکزي، و سرم پمپسانترال، سمجهز به ، اکسیژن  ICU هر یونیت

از نظر ساختاري براي هر تخت فضاي  دستگاه ونتیلاتور می باشد . پنجاین بخش داراي باشد.احیاء بیماران می

یاز در بیمارانی که ن . توسط پاراوان قابلیت جدا سازي دارد ICUمناسبی در نظر گرفته شده است. هر تخت در 

باشد تا در صورت قطع برق شهر می UPS متصل به ICUشود. دارند پمپ قرار داده می DVTبه پمپ 

 دستگاه ها و تجهیزات بدون وقفه کار میکنند. 

ساعته و مداوم یک متخصص  24علاوه بر ویزیت روزانه توسط پزشک معالج، کلیه بیماران تحت نظارت 

 .در بخش می باشند مرکز بیهوشی مقیم
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IVF  : 

صورت یک تیم و با هدف  پزشک و ماما بهامیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی مرکز آموزشی درمانیواحد ناباروري در

  .یکسان به مراجعین این بخش ارائه خدمات می نمایند

در این واحد پزشکان متخصص زنان و نازایی ، بیماران انتخاب شده جهت درمان ناباروري را مورد ویزیت و 

قرار دارد و مشاوره و راهنمایی هاي لازم در زمینه ناباروري به بیماران ارائه می شود.. بیماران پس از بررسی 

توسط  IUI تحت عمل جمع آوري تخمک، انتقال جنین یا انجام IVF گذراندن دوره درمان در اتاق عمل

ت نظر ماماها در زمینه پزشک متخصص زنان قرار گرفته و در اتاقهاي ریکاوري تا زمان ترخیص از بخش تح

این بخش ي پس مرخص می شوند. پزشکان، ماماهاناباروري قرار گرفته و کلیه آموزشهاي لازم به آنها ارائه و س

از زمان شروع سیکل درمان تا مراحل انتقال جنین، باروري و حتی پس از زایمان، همراه بیمار بوده و مشاوره و 

 .می نمایند راهنمایی هاي لازم را به آنها ارائه

 

 

 



25 

 

 :  ترویج تغذیه با شیر مادر

با توجه به اینکه این مرکز ، بیمارستان دوستدار کودك معرفی شده است ، به آموزش شیردهی تاکید ویژه اي 

به همین جهت در بدو تولد ، حین بستري ، هنگام ترخیص ، نحوه شیردهی صحیح نوزاد ، مزایاي تغذیه دارد . 

 تداوم شیردهی مطلوب به مادران آموزش داده می شود . با شیر مادر و اهمیت

 : نحوه آموزش به صورت 

 پخش فیلم آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در ساعات خاصی از روز در بیمارستان  -1

 آموزش چهره به چهره توسط مسول ترویج تغذیه با شیر مادر و پرسنل کشیک -2

 فلت آموزشی تغذیه با شیر مادر هنگام ترخیص مدر اختیار دادن سی دي و پ -3

راهنمایی جهت تماس تلفنی یا مراجعه مجدد به مسول شیر دهی در صورت بروز مشکل پس از ترخیص -4

 می باشد .

براي  KMC مزایاياهمیت ویژه اي داده می شود .  (KMC) مراقبت هاي هم آغوشی مادرانهدر این مرکز به 

نوزادان نارس در تمام دنیا شناخته شده است که مهمترین آنها تغذیه انحصاري با نوزاد و مادر به خصوص در 

شیر مادر، افزایش اعتماد به نفس در مادر، ترخیص زودتر، تداوم شیردهی، افزایش ارتباط عاطفی مادر و نوزاد 

 .باشدو کاهش ریسک عفونت می

 د.به عنوان مسئول این واحد فعالیت می کن پرستاريیک کارشناس 

 مهم ترین وظائف این واحد به شرح زیر می باشد:

تشکیل کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر ( بیمارستان به طور مکرر از نظر تغذیه با شیر مادر    .1

 مورد پایش قرار می گیرد )
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آموزش مادران باردار و زایمان نموده در زمینه مزایاي تغذیه با شیر مادر ، چگونگی شیردهی و تداوم    .2

 و گول زنگ شیشه شیرآن ، عوارض تغذیه مصنوعی و 

 آموزش موارد مذکور به پرسنل بخشهاي مرتبط با ترویج تغذیه با شیر مادر   .3

با شیر مادر و در اختیار قرار دادن آن به مادران زایمان آموزشی در رابطه با تغذیه CDتهیه پمفلت و    .4

 نموده براي آموزش بیشتر در منزل

 فراهم نمودن تسهیلات لازم براي اقامت شبانه روزي مادران  .5

 فراهم آوردن امکانات دوشیدن شیر مادر در مواقع لزوم و ذخیره آن  .6

 والدین به دادن اطلاعاتی در مورد گروه هاي حامی و مراکز مشاوره شیردهی   .7

 

 

 

 واحد واکسیناسیون : 

 به عنوان مسئول این واحد فعالیت می کند. پرستاريیک نفرکارشناس 

 مهم ترین وظایف این واحد به شرح زیر می باشند:
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 * واکسیناسیون و ایمن سازي نوزادان تازه متولد شده

 سازي پرسنل در مواقع ضروري* ایمن 

 * غربالگري تیروئید نوزادان تازه متولد شده و ارسال آزمایش مذکور به مرکز بهداشت سمنان ( تدین)

 * اطلاع رسانی فوري بیماریهایی که مشمول گزارش تلفنی فوري هستند، به مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

  NICU:  

یکی از مراکز فوق تخصصی ارجاع نوزادان در منطقه است که امیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی مرکز آموزشی درمانی

امکان سرویس دهی به کلیه نوزادان متولد شده در لیبر و بخش زایمان و جراحی زنان و اتاق عمل بیمارستان و 

 همچنین نوزادان پذیرفته شده از سایر بیمارستانهاي استان سمنان را دارا می باشد .

 :و داراي تجهیزات زیر می باشد در غالب انکوباتورهاي پیشرفته است تخت بستري 15داراي   

 دستگاه تهویه مکانیکی •

 دستگاه مانیتورینگ  •
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 پمپ اانفوزیون  •

 دستگاه فتوتراپی •

 ساکشن مرکزي •

 CPAPدستگاه تهویه با فشار مثبت  •

 دستگاه اکسیژن بلندر •

 بیردستگاه رادیولوژي پرتابل همراه با پاراوان س •

 ABGدستگاه  •

 دستگاه سونوگرافی پرتابل  •

 ) IvLineرگ یاب ( براي کمک به گرفتن  •

 را نشان می دهد شریانی خوناکسیژن  دستگاه پالس اکسی که میزان اکسیژن اشباع  •

دستگاه انالیز اکسیژن که جهت اندازه گیري غلظت اکسیژن در زیر هود و انکوباتور و ... جهت  •

جلوگیري از خطرات ناشی از اکسیژن با غلظت زیاد به خصوص در مانیتورینگ اکسیژن تراپی و 

 نوزادان نارس می باشد .

دستگاه بیلی متر جهت اندازه گیري بیلی روبین به روش غیر تهاجمی که بلافاصله امکان دست یابی به  •

 جواب را مهیا می سازد

 دستگاه نبولایزر •

 وارمر  •

 نگاتوسکوپ •

 انکوباتور  •

داراي سالها که پزشک فوق تخصص نوزادان است. دو  هدایت علمی این بخش تحت نظارت مستقیم  •

ساعات شبانه روز هدایت بخش رابه عهده دارند. برنامه  24در تمام  می باشند وNICU درتجربه کار

 .هاي آموزشی وپژوهشی پزشکان نیز تحت نظارت پزشکان فوق تخصص نوزادان صورت می پذیرد
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نظارت کلی بر  در این بخش می باشند . آموزش علمی و عملی متعدد تحت  NICU ن بخشپرستارا •

فعالیت این گروه توسط سرپرستار و مسئول علمی بخش صورت می گیرد. در هر شیفت کاري یک نفر 

 .پرستار مسئول، هدایت امور را بر عهده می گیرد

جهت دسترسی  NICU لازم در مجاورتاتاق هاي مجزاي استراحت مادران با کلیه امکانات رفاهی  •

 هر چه بهتر مادر به نوزاد و حضور دائمی وي در نظر گرفته شده است

امکانات آموزشی شامل  پمفلت هاي مختلف، امکان آموزش چهره به چهره توسط پرستاران به مادران  •

  .پزشکان پاسخگوي سؤالات والدین می باشند همه ساعات شبانه روزباشد و در مهیا می

 می باشد و داراي مانیتورینگ مرکزي است . NICUاستیشن پرستاري مشرف به تخت هاي  

 پذیرش نوزاد در بدو تولد صورت می گیرد و به چند دسته تقسیم می شود . NICUدر    

 نوزاد پره مچوریتی ( نارس) •

 بیماران با منشاء علل مادرزادي •

 ژنتیکی  بیماران با منشاء علل •

 منشاء آنومالی مادرزادي و مشکلات قلبیبیماران با  •

و   آسفکسی ، آسپیراسیون مکونیال ، صدمات حین زایمان بر مغز و اندامهانظیربیماریهاي حین تولد در  •

نارس بودن ، ناهنجاریهاي بدو تولد مثل هیدروسفالی ، میکروسفالی ،   نظیربیماریهاي بعد از تولد 

 کمبود کلسیم ، کمبود قند ، در اثر مننژیت) ، سپسیسشکاف کام ، شکاف لب، تشنج ( ناشی از 

 انجام می شود .    NICUپذیرش در بخش 

 می باشد . NICUپزشک فوق تخصصی نوزادان مسئول فنی بخش  •

 آشنایی کامل دارند. CPRپرسنل پرستاري مجرب که با تجهیزات و بحران هاي احیاء و  •
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است مسئول نظافت و  NICUیک پرسنل خدماتی آموزش دیده که فعالیتش محدود به فضاي  •

 ضدعفونی کردن روازنه بخش است .

علمی مشخص جهت درمان مشکلات نوزدان در بخش وجود دارد و کلیه   پروتکل هاي آموزشی •

چست تیوب پزشکان با روش احیاء تهویه مکانیکی و تجویز سورفکتانت ، اینتوباسیون ، تعبیه 

 . آگاهی کامل دارندکاتتریزاسیون ورید نافی و درمان هاي اورژانس

 در حال بهره برداري می باشد .   PICU بخش 

 

 

 

 :   اورژانس تحت نظر اطفال

 می باشد . بیماران در تمام ساعات شبانه روز آماده پذیرش  •

 دانشجوي تخصصی دستیاري) به صورت مقیم در بخش حضور دارد .پزشک (  •

بخش اورژانس اطفال مداخله سریع تیم پزشکی اهمیتی حیاتی می یابد. به عبارت دیگر ارزیابی  در  •

سریع وضعیت بیمار، تشخیص سریع و در صورت لزوم انجام اقدامات تشخیصی مناسب، درمان 

در بیمار در حداقل زمان و با حداکثر کیفیت جهت حصول  مناسب و حفظ شرایط پایدار همودینامیک

است. از این نظر  اطفال بهترین نتیجه از ضروریات شغلی غیر قابل انکار پرسنل شاغل در اورژانس

http://oldamirhos.semums.ac.ir/page/3846/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نیروي انسانی شرایط لازم براي نیل به اهداف  کهسعی شده است 

 .مذکور فراهم آید

 لیه بیماریها اطفال از قبیل:در این مرکز ک

 –کرونا  –آبسه ها  -کروپ –گاستروآنتریت –سلولیت  –مننژیت  –عفونت روده  -پنومونی – UTI –عفونی : تب  •

 عفونت ادراري ، عفونت ریه -آرتریت سپتیک –استئوملیت 

 حساسیت دارویی و .. –هایپروي اکتیو  –آسم  –آسم و آلرژي : آنافیلاکسی  •

 آپاندیست  –عدم تحمل خوراکی  -کاهش سطح هوشیاري –دهیدریشن  –جنرال : مسمومیت دارویی ، سموم  •

 اختلال الکترولیتی –اسیدوز شدید  –غدد: کنترل قند ، مشکلات متابولیک  •

 هایپرترمی –تب  –خوب شیر نخوردن  - Sepsis –نوزادان : ایکتر  •

استفراغ  –اسهال مزمن  -هپاتیت حاد –یبوست  –بلع سکه و باطري و جسم خارجی  –گوارش : خونریزي گوارشی  •

 آنزیم هاي کبدي مختل –انسداد  –خونی و صفراوي 

 فلج حاد –هیپوتونی  –آتاکسی  -تشنج با تب و بدن تب –اعصاب : آنسفالوپاتی و کاهش سطح هوشیاري  •

 دياختلال انعقا -تزریق خون ترمبوسیتوپنی –خون : آنمی  •

برادي آریتمی  –تاکی آریتمی  –قلب  –مثانه نروژنیک  –ریفلاکس ادراري  –ادم  –سندروم نفرویت  – UTIکلیه : •

 پریکاردیال افیوژن

 خوردن سموم و ...) –خوردن مواد شوینده  –مسمومیت ها ( خوردن دارو  •

 اقدامات انجام شده در این مرکز شامل:

گذاشتن سوند  -جهت شستشوي معده NG -جهت تغذیه  NG –سرم تراپی ، انجام انواع تزریقات     

گرفتن  –ساکشن ترشحات  – تربا کات  U/Aگذاشتن سوند ادراري موقت جهت نمونه گیري  -ادراري دائم

اکسیژن  -ولایزرنبتجویز دارو یا  –گذاشتن بخور سرد و گرم  –تزریق خون -مانیتور قلبی  –نوار قلب 

 انماي نرمال سالین و پارافین -با بیلی چک   Biliاندازه گیري  .کنترل قند خون با گلوکومتر –درمانی 

 .  می باشد 
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 درمانگاه اطفال و نوزادان : 

پذیراي بیماران و مراجعین از سطح  امیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی مرکز آموزشی درمانیاطفال و نوزادان  درمانگاه

فوق  و درمانگاه  تخصصی اطفال و نوزادان، با حضور همکاران متخصص اطفالاستان می باشد  . درمانگاه 

تخصصی نوزادان، با حضور فوق تخصص نوزادان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی خدمات خود را ارائه می 

جهز به یک دستگاه بیلی علاوه بر تجهیزات کامل جهت معاینات کامل نوزادان و کودکان، این واحد مدهد . 

تست می باشد که امکان تخمین میزان بیلی روبین نوزادان را به روش غیر تهاجمی از طریق پوست فراهم می 

  .سازد. همچنین در موارد اورژانس امکان انجام عملیات احیاء و سایر اقدامات اورژانس میسر می باشد

 

 :   VIPبخش 

این بخش در سال بیمارستان واقع شده است.  2ساختمان شماره  در  امیرالمومنین ( ع ) بیمارستان  VIP بخش
اتاق با  8داراي  امیرالمومنین ( ع )  به عنوان بخش خصوصی بیمارستان  VIPتأسیس شد. بخش  1398
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نفر کارشناس  10ظاهري زیبا و نورکافی است که درهراتاق یک تخت فعال می باشد. پرسنل بخش شامل 
پرستاران و  .نفر خدمات و یک نفر مسئول توزیع غذا می باشد 3نفر کمک پرستار ،  4نفر منشی ، 1پرستاري ،

 دارند .آشنایی  خود هاي تخصصی رسان در این بخش با کلیه حوزههمکاران خدمت

 
 : امکانـات و تجهیـزات موجـود

 ، یخچال ، لاکر ، تخت هاي کنترل دار بیماران  LCD  کلیه اتاق ها مبله و مجهز به وسایلی همچون تلویزیون

یخچال ، چاي ساز ،  میز غذا خوري و ظروف مورد نیاز بخش می باشد. هر اتاق داراي  ، و کمد البسه 
که مجهز به ساکشن و اکسیژن سانترال و  وجود دارد بالاي هر تخت پنلی  .سرویس بهداشتی مجزا می باشد 

، پتو ، ملحفه و روبالشی تمیز به تعداد کافی در بخش و در هر اتاق موجود می . البسهاستزنگ احضار پرستار 
باشد تخت بیماران قابل تنظیم می باشد و داراي تشک سالم و میز جلوي تخت و کمد بغل تخت می باشد. هر 

و  ویلچر  ،  ردانتهاي سالن برانکاابتدا و عدد کپسول آتش نشانی در  دو ،  اتاق مجهز به یک خط تلفن مجزا
 .جهت جابه جایی بیمار می باشدواکر 

 می باشد .  آماده خدمات دهی پزشکی بصورت جنرال  VIP بخش

 پالس –اکسیژن سانترال  و ساکشن –بخش مجهز به تجهیزات پزشکی مورد نیاز از جمله مانیتور پرتابل 
 ،  الکتروشوك  است . EKG ،   اکسیمتر

 . می باشد رایگان جهت رفاه حال بیماران و همراهان ،بخش مجهز به اینترنت 
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 اکو کاردیو گرافی کودکان :

در بخش ،توسط پزشکان فوق تخصص قلب در این مرکز، در صورت لزوم امکان انجام اکوکاردیوگرافی نوزادان

حال راحت براي بررسی بیماري عین هاي تشخیصی دقیق و در اکوکاردیوگرافی یکی از روش . باشد میسر می

شوند و بسته به مواد در این روش امواج صوتی از طریق یک پروب به سوي قلب فرستاده می  .هاي قلبی است

 .شودتشکیل دهنده ي هر قسمت از قلب، مقادیر مشخصی از این امواج منعکس و تصویر ایجاد می 

 

 

 

 :  آزمایشگاه

خدمات پاراکلینیکی را با کیفیت بالا به کلیه امیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی آموزشی درمانیمرکز واحد آزمایشگاه    

بیماران بستري در مرکز و مراجعین سرپایی به صورت شبانه روز با کادري مجرب و تحت نظر متخصص 

 ارائه می نماید . خانم دکتر نسرین عسگريآسیب شناسی بالینی و تشریحی با تجربه سرکار 

 رائه شده در حوزه هاي زیر می باشد :خدمات ا

آزمایشاتی از قبیل شمارش کامل گلبول ها ، رتیکولوسیت ها ، اسمیر خون محیطی و خون شناسی : •

 آنالیز مایعات بدن
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آزمایشاتی از قبیل وضعیت کارکرد کلیه ، کارکرد کبد ،چربی خون، وضعیت متابولیک و بیوشیمی : •

 الکترولیت هاي بدن

 (CT , BT , PT , PTT)آزمایشاتی از قبیل تعیین وضعیت انعقادي انعقاد : •

 (… -CRP-RF-ASO-RPR)آزمایشاتی از قبیل تست هاي سرولوژیکی ایمونولوژي : •

آزمایش هاي مستقیم و کشت از ادرار و مدفوع و مایعات بدن ، تعیین میزان میکروب شناسی : •

 انگل شناسی تست  –حساسیت به آنتی بیوتیک ها 

آماده سازي خون و فرآورده هاي آن جهت تزریق به بیماران بستري مرکز و برخی بیماران خون : بانک •

 خاص ( تالاسمی ) و تعیین گروه خونی بیماران سرپایی

 براي بیماران بستري BHCGانجام آزمایش بارداري به روش گراویندکس براي بیماران سرپایی و     •

 

 :  داروخانه

تکنسین دارویی به صورت  ز وبا دارا بودن داروساامیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی آموزشی درمانیمرکز داروخانه    

در حال شبانه روزي فعال بوده و به ارائه خدمات به بیماران سرپائی و بستري در بخش هاي درمانی می پردازد، 

مورد لوازم پزشکی و بهداشتی در داروخانه  300قلم داروهاي عمومی، تخصصی و بیش از  500حاضر بالغ بر 

است .  بیمارستان موجود می باشد که نیازهاي دارویی کلیه بیماران بستري و سرپایی بیمارستان را برطرف نموده

د نیاز کلیه بخشها، مسؤولیت تأمین داروهاي مورامیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی مرکز آموزشی درمانی داروخانه
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لیست فارماکوپه دارویی بیمارستان و .  اتاقهاي عمل، پاراکلینیک و مشاوره دارویی را عهده دار می باشد

 .قابل دسترسی می باشد این مرکزبخشهاي مختلف مشخصات علمی این داروها در 

 

 

 

 

 

 

 :  فیزیوتراپی

شامل موارد مبتلا به امیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی درمانیمرکز آموزشی بخش فیزیوتراپی به بیماران بستري در

براي هر  .متنوعی ارائه می دهدخدمات   C.P مشکلات ارتوپدي، ضایعات عضلانی اسکلتی، کودکان مبتلا به

فیزیوتراپی انجام میشود. بیماران پیش از مراجعه به جراح یا  طبق دستور پزشک مربوطه با توجه به نیاز، بیمار، 

رتوپدي یا جراح مغز و اعصاب و یا طب توانبخشی به بخش سرپایی فیزیوتراپی ارجاع داده می متخصص ا

نیز فیزیوتراپی انجام می گیرد. به عنوان  ICUدر بخشهایی مانند جراحی زنان و بخش هاي ویژه مانند .شوند

 .اندام انجام می گیرد 4 مثال در بیمارانی که متصل به دستگاه و نتیلاتورهستند فیزیوتراپی به شکل تنفسی و
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 واحد تغذیه : 

با مدیریت یک نفر کارشناس تغذیه در حال  امیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی مرکز آموزشی درمانیواحد تغذیه 

 فعالیت می باشد. اهم فعالیت هاي این واحد به شرح زیر است:

مشاوره بیماران بستري شامل بیماران دیابتی، بیماران قلبی، بیماران داراي فشارخون بالا و سایر بیمارانی          ·

 که پزشک درخواست مشاوره بدهد.

 نظارت بر بهداشت موادغذایی، نظارت بر توزیع مواد غذایی و نظارت بر حسن انجام کار پیمانکار         ·

 تنظیم برنامه غذایی و تهیه آمار روزانه         ·

( تهیه شیرینی و نان مخصوص و هدایاي PKUبرگزاري جشنواره تغذیه در جهت حمایت از بیماران          ·

 نوروزي کودکان )
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جهت تهیه مواد غذایی بافنیل آلانین PKUري مابرگزاري کلاس آموزشی براي مادران کودکان مبتلا به بی         ·

 محدود

 

 

 

 رادیولوژي : 

 و  شامل واحدهاي رادیولوژي عمومی امیرالمؤمنین (ع)  پژوهشی مرکز آموزشی درمانیخش رادیولوژي ب

 باشد.سونوگرافی می

نیز در این بیمارستان انجام می  اسکن ، ماموگرافی ، باریوم سوالو ، باریوم انما  VCUG  ، CTو  IVP ـ

 پذیرد .

 

 :سونوگرافی

ارائه خدمت می نماید . کلیه سونوگرافی هاي عمومی در این این بخش جهت انجام سونوگرافی بیماران بستري 

 بخش به عنوان خدمات تشخیصی ارائه می گردد . 
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دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی   آئین نامه رفتار وپوشش حرفه اي"نامه اجرایی شیوه 

 "کشور

 تعاریف کلی: -)1ماده (

فردي است که ازطریق ضوابط مؤسسات آموزش عالی و یا آزمون ورودي دانشگاهها پذیرفته شده ،ثبت نام کرده و در  :دانشجو -

 حال طی کردن سنوات آموزشی است.

 به دانشجویی اطلاق میگردد که تحت آموزش در محیطی بهداشتی، درمانی قرار دارد. دانشجوي بالینی:   -

محیط هایی که دانشجویان بالینی درآن به اموردرمان بیماران وآموزش بهداشت می  :محیط هاي بهداشتی درمانی -

 شگاهها،داروخانه ها، مراکزتصویربرداري،مراکزمشاوره و....پردازدشامل: بخشهاي بیمارستانی،مراکزبهداشتی درمانی،درمانگاهها،آزمای

 :به پردیس دانشگاهها،دانشکده ها،ومحیط هاي خوابگاهی اطلاق میگردد.فضاي دانشگاهی -

محیطی است که هر فردي در آن با عنوان دانشجو در حال انجام فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی  :محیط آموزشی پژوهشی  -

 است.

 به تمامی اعمال وگفتاري اطلاق میشودکه ازفرددرجایگاه شغلی وي ازاوانتظارمیرود.: رفتار حرفه اي -

 به لباسی گفته میشودکه فرددرحرفه خاص خودملزم به پوشیدن آن است. : پوشش حرفه اي -

به تمامی رفتار،پوشش وظاهردانشجوگفته میشودکه نشان دهنده دانش،آگاهی،صراحت وشجاعت همراه  شؤون دانشجویی: -

 باادب وتدبیر،سادگی،پاکیزه گی،وقت شناسی،نظم وترتیب وتلاشگري اودرعرصه ي علم وفن آوري است.

 اکثریت مراجع تقلیدآمده است. به تمامی قوانین اسلامی گفته میشودکه درنص صریح قرآن وفقه اسلامی وآراءشؤون اسلامی: -

 :به هرنیمسال تحصیلی اطلاق میشود.دوره تحصیلی -

               رفتار حرفه اي-2ماده

 در محیط هاي آموزشی و پژوهشی: دانشجویانالزامات کلی  

 تدریس مانند:خوداري نمایند مصادیق اخلال در هنگام دانشجویان باید از ایجاد هرگونه اخلال به هنگام تدریس : الف

 خوردن و آشامیدن -         ورود به کلاس بعد از استاد -
 استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل صوتی و تصویري   -  بلند صحبت کردن، خندیدن و ایجاد سر و صدا  -

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fparamedical-school.kums.ac.ir%2Fnewsdetail-9652-fa.html&ei=TzYEUcDuG6aG4gTey4DAAQ&usg=AFQjCNHvhgzHYHtjkBAIMHc9oQxtOQP52A&bvm=bv.41524429,d.bGE
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 : مصادیق آن مانند:ب:  دانشجویان باید از اعمال و رفتار خلاف شؤون اسلامی،دانشجویی و اخلاق حرفه اي خودداري نمایند
 توهین و تمسخر زبانی و رفتاري، مشاجره و پرخاشگري -                 رعایت ادب و احترامعدم -
 .مصرف هر نوع محصول دخانی یا مخدر  -                  عدم رعایت حقوق دیگران. -
 .و گفتار دانشجو شوداي که باعث غیر عادي جلوه کردن حرکات ستفاده از هر نوع دارو یا مادها -

ت: دانشجویان باید ملزم به حفاظت و استفاده صحیح از امکانات،تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار باشند:مصادیق آن مانند:        
 دانشجویان بدون هماهنگی مسئول مربوطه،مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود. -
 استفاده از وسایل در محیط توجه نمایند. باید به علائم هشدار دهنده و راهنماي  -
 استفاده از امکانات و تجهیزات براي مصارف شخصی و یا به نفع احزاب و گروه هاي غیر مجاز،ممنوع می باشد. -
 ایراد خسارت به اموال موجود در فضاهاي دانشگاهی و محیط هاي بهداشتی درمانی یا سایر اموال بیت المال مجاز نمی باشد. -

 :مات دانشجوي بالینیالزا

 این شیوه نامه براي دانشجویان بالینی نیز الزامی است. 2رعایت کلیه ضوابط مندرج در بند الف وب وت ماده  -
دانشجویان باید به منظوررعایت استانداردهاي حقوق خدمات گیرندگان و همراهان وي متون مصوب اخلاق پزشکی را مطالعه و به  -

 آن عمل نمایند.
جاکه رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی براي دانشجویان الزامی است، بنابراین باید سعی کنند قبل از از آن-

 معاینه، آزمایش و یا تهیه شرح حال، رضایت بیمار را اخذ کنند.
 ورژانس احترام بگذارند.دانشجویان باید به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر ا -
دانشجویان درصورتی که دستورالعملی رابه ضرربیمارویاناقض مقررات بالینی وایمنی ببیند،بایددرابتداآن رابامسؤول ارشدآموزش -

 بالینی درمیان بگذارد.
 بگذارند.دانشجویان بایدبه مذهب وفرهنگ بیماران احترام -هنگام معاینه بایدحریم خصوصی بیماران رعایت شود.   -
 دانشجویان بایداسراربیماران راحفظ نمایندوازموقعیت ایشان ویاخانواده هاي آنهاسوء استفاده ننمایند. -
 -     .دنهاي بهداشتی درمانی، کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشباید در حین انجام وظیفه در محیط یاندانشجو -

 ه بر بالین بیمار ممنوع است.خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همرا

 پوشش حرفه اي-3ماده 

شجویان دختراي پوشش حرفه  -الف   در محیط هاي آموزشی و پژوهشی: دان

 حجاب بایدکامل وبراساس شؤون اسلامی ،دانشجویی باشد.-
 استفاده ازمانتو،شلوار،مقنعه وجوراب متعارف جهت پوشش الزامی است.-
 داشته باشدوتنگ وکوتاه نباشد.شلواربایداندازه متعارف  -
 .مدل مانتو، شلوار، مقنعه، کفش، کیف و جوراب باید ساده و به دور از مدهاي افراطی باشد -
 پوشش چادریامقنعه بایدکامل وبراساس موازین شرعی باشد.مقنعه بایدبلندوهمراه باپوشش کامل موباشد.-
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 وبلندي مانتوبایدتازیرزانو وپوشش آستین تامچ باشد. د مجاز نیستپوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد، کوتاه یا خیلی بلن-
 ممنوع است. هایی که تعمدا پاره یا وصله باشد،استفاده از لباس  -
 کفش باید ساده، تمیز، با پاشنه متعارف و بدون صداي آزاردهنده باشد.- 
 ی مجاز نیست.هاي آموزشی و پژوهشپوشیدن چکمه روي شلوار، دمپایی و صندل در محیط -
 باشد و جلب توجه کند.(قرمز،نارنجی،صورتی و.....) رنگ مانتو، شلوار، کیف، کفش و جوراب نباید تند و زننده  -
 استفاده ازمانتو،شلوار،مقنعه وجورابی که ضخامت لازم رابراي حفظ پوشش وحجاب ندارد،ممنوع است.-
هایی که غیر متعارف و بند، شال، دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کلاه استفاده از لباس، کیف، کفش، جوراب، پیشانی بند، مچ -

 مجاز نیست. هاي ضداسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند،هاي زننده و یا علامت گروهداراي نقوش و نوشته
 استفاده ازعینک وزیورآلات متعارف مانندانگشتروساعت مجازاست.-
 گونه تزئینی باشد.سته و بدون هیچها باید کوتاه، تمیز، پیراناخن -
 انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد، ممنوع است  -
 استفاده از عطر یا ادکلن با بوي تند و غیر متعارف مجاز نیست. -

شجویان اي پوشش حرفه-ب سردان  در محیط هاي آموزشی و پژوهشی: پ

 و دانشجویی باشدن اسلامی وپوشش باید کامل و بر اساس شئو -
 استفاده از،شلوار،پیراهن وجوراب متعارف جهت پوشش الزامی است. -
 .مدل پیراهن، شلوار، کیف، کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهاي افراطی باشد -
 شلوارنیزنبایدتنگ وکوتاه باشد.دار بوده، کوتاه و خیلی تنگ نباشد.پیراهن باید آستین -
 ممنوع است. استفاده از کراوات و پاپیون  -.  آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد، ممنوع استانجام هر گونه  -
 پیرایش موي سروصورت بایدساده ،کوتاه وبه دورازمدهاي افراطی باشد.-
  ها باید کوتاه، تمیز و پیراسته باشند.به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات، ناخن -
 استفاده از عطر یا ادکلن با بوي تند و غیر متعارف مجاز نیست. -
هایی که غیر متعارف و استفاده از لباس، کیف، کفش، جوراب، پیشانی بند، مچ بند، شال، دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کلاه -

 مجاز نیست. اشند،هاي ضداسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق بهاي زننده و یا علامت گروهداراي نقوش و نوشته
 استفاده ازعینک وزیورآلات متعارف مانندانگشتروساعت مجازاست.-
 رنگ لباس،کفش وجوراب نبایدتندوزننده باشدوجلب توجه نماید.-
 استفاده ازلباسی که تعمداپاره یاوصله باشدممنوع است.-
 پوشیدن دمپایی وصندل درمیط هاي آموزشی وپژوهشی مجازنیست.-

 درفضاهاي بهداشتی ، درمانی اي دانشجویان بالینیحرفهپوشش ج: 
 الزامی است. 3رعایت کلیه ضوابط مندرج دربندالف وب ماده -
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هاي بهداشتی و درمانی از لباس فرم مخصوص به خود بر طبق دانشجویان بالینی باید در طول مدت حضور در محیط -
 کامل شئون اسلامی و دانشجویی استفاده کنند.استانداردهاي تعریف شده از طرف دانشگاه و با رعایت 

استفاده ازلباس مناسب وضخامت پارچه ي لباس فرم واندازه وسایزآن بایدمنطبق بامشخصات محیط هاي آموزشی وپژوهشی -
 باشد.             

 هاي بسته باشد.لباس فرم دانشجویان باید پاکیزه و مرتب و با دکمه -  
هاي ویژه باید کاملا بر طبق هاي مراقبتبالینی، آزمایشگاهی خاص، مانند اتاق عمل و بخش طپوشش دانشجویان در محی -

 استاندارد تعریف شده در آن بخش و با رعایت حجاب و پوشش کامل اسلامی باشد.
 براي کاهش صدمه به پا و پیشگیري از انتقال عفونت، کفش دانشجویان باید جلو بسته باشد. -
براي  هاناخن ویاجلب توجه،استفاده ازهرگونه آرایش وبلندي ش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزاتبه دلیل افزای -

 .باید کوتاه، تمیز و پیراسته باشند دانشجویان بالینی ممنوع است وناخن ها
 پوشیدن جوراب به جهت حفظ بهداشت درمحیط هاي آموزشی وبهداشتی ضروري است. -
ارائه شده از سوي معاونت آموزشی شامل عکس، نام و نام خانوادگی، آرم دانشگاه، رشته تحصیلی و سمت دانشجو کارت شناسایی  -

 باید به صورت متحدالشکل بر روي لباس فرم، به طوري که قابل رویت باشد؛ نصب شود.

 تذکر:

مراکزتحقیقاتی،مراکزکارآموزي دانشجویان درتمامی محیط هاي آموزشی پژوهشی،درمانی وبهداشتی،فضاهاي دانشگاهی، -

وکارورزي ومحیط هاي فرهنگی ،ورزشی،تفریحی،مکانهاي اردویی وکلیه تجمعات دانشجویی وابسته وغیروابسته به دانشگاه که 
 تحت عنوان دانشجوشرکت دارندمشمول قوانین این آیین نامه میگردند.

نشگاه به رویت او رسانده و تعهد کتبی را با امضاي دانشجو مبنی بر را در بدو ورود دانشجو به دا آیین نامهمعاونت آموزشی این  -
میکند.درصورت امتناع دانشجوازارائه تعهد،معاونت آموزشی توجیه کامل و الزام وي براي عمل به مفاد آن، دریافت 

 . ازحضوراودرمحیط آموزشی جلوگیري خواهدکرد.
 اتیدشود که مسوولیت تکمیل آن با اسمعاونت آموزشی دانشگاه صادر می اي دانشجویان، از سويکارنامه رفتار و پوشش حرفه -

 دانشجو در آن دوره است.
اي دانشجویان، به صورت مجزا، نمره توصیفی عالی، خوب، نامه، براي رفتار و پوشش حرفهباید با توجه به این شیوه اتیداس -

 متوسط یا ضعیف را صادر کنند.
اي دانشجو در مراحل مختلف تحصیل و نیز در هر گونه استخدام دولتی و گزینش با ضریب مثبت فههاي رفتار و پوشش حرنمره -

 مورد استناد قرار خواهد گرفت.
هاي توصیفی دانشجو است و از این اعداد براي تعیین میانگین نمره 1و ضعیف  2، متوسط 3، خوب 4ارزش عددي درجه عالی  -

 شود.وي استفاده می ايدر کارنامه رفتار و پوشش حرفه
چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتاریاپوشش حرفه اي دانشجودرکارنامه نیمسال وي متوسط باشد،به دفترمشاوره دانشجویی -

هاي توصیفی دانشجو پس از دو ترم در صورتی که نمرهمعرفی میگرددوتاارتقاء به درجه بالاتر،تحت آموزش آن دفترقرارمیگیرد.
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تر از آن باشد، به شوراي انضباطی دانشجویان معرفی معرفی به دفتر مشاوره دانشجویی، کماکان متوسط و یا پایینمتوالی بعد از 
اي دانشجو در کارنامه نیمسال وي ضعیف باشد، در مرحله نخست شود. چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتار یا پوشش حرفهمی

 شود.و در صورت تکرار به شوراي انضباطی دانشجویان معرفی میتحت آموزش دفتر مشاوره دانشجویی قرار گرفته 
 نامه اجرایی را بر عهده خواهد داشت.معاونت دانشجویی و فرهنگی وظیفه نظارت بر حسن اجراي شیوه -

 اساتید و مربیان بالینیاي پوشش حرفهج:  اخلاق حرفه اي و 
نامه پوشش دانشجویان دانشگاهها به منظور حصول اهداف ذیل ضوابطی اعضاي هیات علمی، ضمن رعایت شئونات اسلامی و آیین 

را در پوشش حرفه اي خود در محیط دانشگاه و واحدهاي وابسته لحاظ کرده و منتهاي تلاش خود را در رعایت و ترویج آن در 
 :جامعه پزشکی به عمل خواهند آورد

 حفظ شأن و حرمت حرف پزشکی و محیط علمی دانشگاه -
 گیختن حس احترام، آرامش و اعتماد در دردیافت کنندگان خدمتبران -
 جلوگیري از انتقال عفونت و حفظ ایمنی خود و بیماران -

در ارزیابی مناسب بودن انواع دیگري از ظاهر و پوشش که در این راهنما اشاره نشده است، رعایت اهداف پیش گفت مورد استناد 
 .خواهد بود

 : لباس
 .ساده، تمیز و مرتب باشند لباس ها باید . 1
 .. لباس ها باید ضمن رعایت حدود شرعی، متناسب با اندام و آزاد باشند و نباید جلوي حرکات آزادانه بدن را بگیرند2
 .لباس ها باید به رنگ هاي متعارف باشند و نباید حاوي تصاویر، علایم تبلیغاتی نامتعارف و حاوي پیام باشد . 3
در پوشیدن لباس فرم پاکیزه و جلو بسته ضروري است. خارج از محیط هایی که اسکراب جزء ضوابط بخش  . رعایت ضابطه بخش4

 .استف نباید اسکراب بر تن داشت و یا پوشیدن روپوش سفید روي آن لازم است
 .در محیط بالینی نصب کارت شناسایی عکس دار در محل قابل رویت همگانی روي لباس الزامی است . 5
 .دن کفش و جوراب مناسب الزامی است. پوشی6
 .. پوشیدن مقنعه یا روسري باید ضمن تامین پوشش شرعی، به نحوي باشد که مداخله اي در معاینه و اقدامات بالینی ایجاد نکند7
 .. در محیط بالینی نباید پوششی روي لباس فرم پوشید که مزاحم کار بالینی شود8

 : آرایش و زیورآلات
 .در محیط دانشگاه و محیط بالینی باید ساده، مرتب و در عین حال بدون آرایش باشدظاهر افراد . 1
 .. به استثناي یک حلقه یا انگشتر ساده استفاده از زیورآلات آشکار مجاز نیست2
 .. ناخن ها باید کوتاه، مرتب و تمیز باشند. داشتن لاك و ناخن مصنوعی مجاز نیست3

 : بهداشت
 .پاکیزگی موها و بدن الزامی است. بهداشت فردي شامل 1
 . استعمال دخانیات در محیط دانشگاه و محیط بالینی مجاز نیست2
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 در صورت عدم رعایت موارد فوق ، تذکرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تکرار تخلف به دانشکده معرفی می گردند . 
 
 
 

 هاي  بخش پاراکلینیکعنوان:  دستورالعمل اجرایی در زمینه امکان دسترسی به فایل 
 تعاریف : 

 از آنجائیکه فایل هاي رادیولوژي، نتایج آزمایشات و... یکی از منابع آموزشی مهم می باشد واز طرفی با توجه به اصل مهم رعایت
حقوق بیمار و حفظ اسرار بیماران دستورالعمل نحوه دسترسی فراگیران به فایل هاي پاراکلینیک در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی  

 بیمارستان امیرالمومنین ( ع ) تدوین گردید . 

 روش اجرایی: 
  در حال حاضر سیستمPACS  ده پرسنلبیمارستان بصورت وب بیس در کلیه واحد هاي بیمارستان جهت استفا- 

 پزشکان و همچنین دانشجویان با حفظ محرمانگی و ایجاد اکانت هاي مجزا قابل دسترس می باشد.
  توسطIT   بیمارستانuser name  وPassword  جدا ساخته شده ودراختیار نمایندگان مربوطه قرار می

ابند وفایل هاي رادیولوژیک بیماران را در بیمارستان دسترسی ی  pacsگیرد.فراگیران از این طریق می توانند به سیستم 
 مورد مطالعه قرار دهند.

  بدیهی است در صورتی که فراگیران بخواهند از این اطلاعات براي تحقیقات ،چاپ مقاله موردي و....استفاده نمایند اخذ
 رضایت از بیمار مربوطه الزامی از اصول مهم رعایت اخلاق حرفه اي می باشد.

 در تمامی بخش ها   همچنین از آنجائیکهusername وpassword   جداگانه اي براي دسترسی به سیستمHIS  وجود
دارد که اطلاعات آزمایشگاهی بیماران در آن موجود است .لذا فراگیران در هر بخش امکان دسترسی به آزمایشات بیماران 

 را از این طریق دارند .
 مایشات از جمله تستهاي ویرال (بدیهی است با توجه به اینکه دست یابی به برخی آزHIV  و...) ممکن است تبعات

مهمی داشته باشد اصل حفظ اسرار بیمار دراین موارد الزامی است و لازم است در برنامه هاي توجیهی فراگیران بر این 
 موضوع تاکید گرد .

 روش اجرائی دسترسی به آرشیو رادیوگرافی به شرح زیر می باشد : 
 ارائه درخواست دسترسی به آرشیو رادیوگرافی توسط پزشک یا دستیار – 1
 تایید درخواست دسترسی به آرشیو رادیوگرافی توسط رییس بیمارستان – 2
 ارائه تایید بیمارستان به مسئول رادیولوژي توسط دستیار یا پزشک – 3
 تحویل گرافی به پزشک یا دستیار نوسط مسئول رادیولوژي  – 4
 ه گرافی به رادیولوژي توسط تحویل گیرنده ارائ – 5
 آرشیو مجدد توسط مسئول رادیولوژي  – 6
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در تمامی موارد فوق رعایت اصول اخلاقی به فرگیران تاکید و در صورت هرگونه اقدام مغایر با اصول اخلاقی موارد لازم است از 
 ردد.طریق گروه هاي مربوطه گزارش تا بر اساس آن دستورالعمل فوق تکمیل گ

 

 

 دستورالعمل به اشتراك گذاري تجارب فراگیر عنوان: 

 اهداف :
کسب تجربیات ارزشمند توسط افراد دیگر در فرآیندکار - 1  
بهبود فرآیند اجراي فعالیت ها، کاهش زمان و هزینه و عوارض احتمالی - 2  
جلوگیري از بروز مشکلات مشابه و پرهیز از دوباره کاري ها و سعی و خطا - 3  
نتقویت توان تصمیم گیري تصمیم گیرا - 4  
تجربه هاي کسب شده از یک اقدام انجام شده و نتایج آناستفاده از  – 5  
 

:چگونگی اجراي دستورالعمل  
 
 از طریق گزارش دهی اختیاري خطا •
 از طریق گزارش دهی اجباري خطا •
از طریق کانال هاي رسمی بیمارستان و عضویت فراگیران فارغ التحصیل و فراگیران در حال تحصیل، اساتید برجسته، اعضاي  •

 هیات علمی 
هاي مختلف بیماران در شیفت هاي  Caseاز طریق قرار دادن اطلاعات و تجارب در کانال هاي رسمی بیمارستان مربوط به  •

 هاي جالب ویزیت شده در مطب Caseه در مراکز درمانی دیگر هنگام روتیشن، یا گذشته یا بیماران جالب مواجه شد
 از طریق صحبت در رابطه با موارد فوق در مورنینگ ها با موضوع بحث آزاد  •
 آموزش دستیاران سال پایین و کارورز و کارآموزان از طریق دستیار ارشد و بیان تجربیات •
ر محل هاي مشخص مانند دفتر آموزش بیمارستان جهت دسترسی فراگیران فرم هاي مخصوص جهت جمع آوري نجربیات د •

 قرار داده شده است
فرم ها پس از تکمیل به سوپروایزر آموزشی یا دفتر بهبود کیفیت مرکز تحویل داده می شوند و و مورد تجزیه و تحلیل قرار می  •

 گیرند .
 اهی نیز به سوپروایزر آموزشی یا واحد بهبود کیفیت ارائه دهند . فراگیران می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت شف •
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 رانیتجارب فراگ يفرم به اشتراك گذار

 :یگرام يدانشجو

/  ي/ کارورزيکه در طول دوره کارآموز نیریسوژه تلخ  و ش ایشما، هرگونه خاطره، اتفاق  يروزافزون برا تیموفق يآرزو ضمن
 ریو آنرا جهت استفاده سا دیسیفرم بنو نیباشند در ا دیمف رانیفراگ ریسا يتواند برا یو طرح آن م دیخود داشته ا ياریدست
 .دیینما لیتحو مارستانیب یمعاون آموزش ای ای یآموزش زریااز تجارب شما  به سوپرو رانیفراگ

 :خیتار        :  بخش

 

 خواهد دل تنگت بگو یمجو                                  هرچه م یبیو ترت یآداب چیه
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 دستورالعمل آموزش به بیمار  :

ارائه آموزشی هاي ضروري به بیمار و خانواده بیمار براي استمرار درمان از ملزومات سیستم هاي درمانی می باشد و هدف از این 
کار اطمینان از پیگیري مداومت روند درمانی می باشد و سیاست مرکز آموزشی درمانی پژوهشی امیرالمومنین (ع) در این مورد به 

 صورت زیر می باشد . 

 –کلیه بیماران بستري در بیمارستان آموزش هاي ضروري را از زمان پذیرش تا ترخیص دریافت می نمایند . ( آموزش بدو ورود 
 ترخیص )  –حین بستري 

آگاهی بیمار و گیرنده خدمت در ارتباط با اینکه بیمارستان آموزشی می باشدو با روش تشخیصی و درمانی می تواند پایه گذار 
ل و سودمند آنها در روند درمانی باشد که این آگاهی، امر مراقبت و درمان و پذیرش نسبت به این امررا تسهیل می مشارکت فعا

 نماید .

 آموزش به بیمار و همراه در این مرکز تدوین شده و در اختیار فراگیران و پزشکان قرار داده شده است .  سیاست

وهشی ، درمانی می باشد ، بیمار با آگاهی از آموزشی بودن وارد بیمارستان شده و علاوه با توجه به اینکه نام بیمارستان آموزشی ، پژ
بر آن توسط فراگیران، پزشکان ، پرستاران نیز آموزشی بودن بیمارستان براي بیمار توضیح داده می شود و اینکه دانشجویان در 

 همراهی می نمایند .  تمام فرایند تشخیص و درمان بیمار و مراقبت هاي بعدي بیماران را

 لذا :

 بیمارستان باید ،  بیمار را شریک درمان خود بداند.

نقاط قوت و ضعف هر روش و عوارض احتمالی آن ،سیر  -بیمارستان باید به گیرنده خدمت درخصوص روشهاي تشخیصی و درمانی
ري بیمار به نحو مطلوب و به میزان کافی در پیش اگهی و عوارض ان و نیز تمام اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گی-بیماري

 زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار به شیوه اي ساده و قابل درك اطلاع رسانی نماید.

 بیمار باید در جریان کامل تشخیص بیماري خود قرار گیرد.

 بیمارستان باید اجازه دهد تا بیمار در خصوص نوع درمان اظهار  نظر  نماید.

 باید از دادن اطلاعات غلط به بیمار جلوگیري نماید  .بیمارستان 

 پزشک معالج و دستیار باید در مورد تشخیص اولیه بیماري به بیمار اطلاعات لازم را بدهد
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 پزشکان و دستیاران  باید نحوه درمان و مراحل آن را به بیمار توضیح دهند.

رمان و نقاط قوت و ضعف  و عوارض احتمالی درمان به بیمار پزشک معالج و دستیار باید در خصوص تشخیص بیماري و نوع د
 آگاهی دهد

دانشجویان اجازه دادن اطلاعات در خصوص تشخیص و  -پرسنل پرستاري -سایر گروه هاي مستقر در بیمارستان اعم از خدمات
 سیر بیماري را ندارند.

ط پزشک را به بیمار اطلاع دهند و پمفلت هاي آموزشی و گروه پرستاري باید فقط حال عمومی بیمار و امور دستور داده شده توس
 و حین ترخیص ) را طبق سیاست آموزشی به بیمار در مرکز به بیماران ارائه نمایند. –حین بستري  –آموزش هاي ( بدو ورود 

 تمام گروه هاي اطلاع دهنده باید  مطالب را با توجه به فهم و درك بیمار به وي ارائه نمایند.

مراجع ذي صلاح  به صورت حضوري یا مکاتبه -ولی قانونی وي -ت مربوط به بیمار باید فقط به  افراد مجاز شامل: خود بیماراطلاعا
 قانونی داده شود.

حین بستري  را به بیمار بدهد در  –پرستار مسئول پذیرش دهنده بیمار در هنگام پذیرش بیمار باید آموزش هاي لازم بدو ورود 
 فرم آموزش بیمار ثبت نماید. 

 پمفلت هاو تابلوهاي  آموزش حقوق بیمار در مکانی قابل دید نصب گردیده و باید توضیحات لازم به بیماران داده شود.

اري و مراقبت هاي آن به پرسنل درمانی ، پزشک معالج  و دستیار باید در هنگام بستري و ترخیص آموزشهاي لازم در خصوص بیم
 صورت چهره به چهره انجام دهند

در هنگام ترخیص نیز باید اموزش هاي لازم در مورد مراقبت هاي مورد نیاز و داروهاي نسخه شده رژیم غذایی و ... در منزل توسط 
 پزشک معالج ، دستیار و  پرسنل درمانی ارائه  گردد .

 مفلت هاي آموزشی و فیلم هاي آموزشی زمان ترخیص را به بیماران ارائه نمایند . تیم درمانی پرستار یا سر پرستار باید پ

 باید علائم هشدار به بیماران را در هنگام ترخیص و حین بستري آموزش دهند. فراگیرسر پرستار ، پرستار پزشک معالج و

 به بیمار را در بخش ها بررسی نماید.سوپر وایزر بالینی و اموزش و آموزش سلامت باید به شکل رندوم فرم هاي آموزش 

سوپر وایزر بالینی و اموزش و آموزش سلامت باید اموزش نقائص و موارد خاص را به سرپرستار و پزشک معالج و فراگیر  یاداوري 
 نماید.

ه بیمار در دستیار توجه ویژه به سابقه حساسیت و تلفیق دارویی شده و بایستی آموزش ب –در آموزش بدو بستري توسط پزشک 
 رابطه با این موضوعات نیز به بیمار داده شود

انتخاب یک دستیار در هر گروه به عنوان مسئول آموزش به بیمار انجام شده است که بایستی بر نحوه آموزش به بیمار توسط سایر 
 فراگیران نظارت نماید و ابلاغ مسئول آموزش به بیمار را نیز دریافت نموده اند .

امه هاي عملیاتی دفتر آموزش مرکز ، بررسی آموزش به بیمار می باشد که پایش هر شش ماه انجام شده و نتایج حاصل از جمله برن
 از آموزش به بیمار باید به هر دستیار بازخورد داده شود و در جلسه مدیریت آموزشی نیز مطرح می گردد . 
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 ان بازخورد داده می شود . گزارشات حاصل از مسئولین آموزش به بیمار بخش ها به دستیار

معاون آموزشی مرکز بایستی در جلسات کارگروه آموزش به بیمار درون بیمارستانی حضور داشته و کلیه موارد مرتبط با آموزش به 
 بیمار را به فراگیران و سایر پزشکان بازخورد دهد. 

ی بخش خود حضور داشته و کلیه موارد مرتبط با کلیه روساي آموزشی بخش ها بایستی در کارگروه آموزش به بیمار درون بخش
 آموزش به بیمار را به فراگیران و سایر پزشکان مرتبط بازخورد دهد. 

 سایر موارد آموزشی بدو ورود ، حین بستري ، حین ترخیص بایستی توسط فراگیران طبق سیاست آموزشی مرکز اجرا گردد . 

در این مرکز به شرح زیر می باشد که بایستی توسط پزشک و  بستري دوران در پزشک توسط بیمار آموزش موضوعات حداقل
 :فراگیران ( در رده پزشکی ) به بیمار آموزش داده شود و رعایت گردد 

 آن آگهی پیش و درمان نحوه بیماري، علل باره در فهم قابل اطلاعات  - 1
 درمان احتمالی مدت طول و مراحل  - 2
 احتمالی جایگزین درمانهاي وجود  - 3
 درمان عدم یا درمان عوارض - 4
 آنها احتمالی عوارض و مصرفی داروهاي  - 5
 درمانی رژیم و تغذیه - 6
 بازتوانی - 7
 بخش هر اختصاصی آموزشی نیازسنجی براساس موارد سایر  - 8
 

 دستورالعمل آموزش و پایش مدارك پزشکی نوشتاري :

اعتباربخشی و آموزشی و ضرورت تکمیل و مستندسازي صحیح در پرونده بالینی بیماران و ضرورت با توجه به الزامات استاندادهاي 

پاسخگو بودن پرونده ها در دریافت هزینه هاي درمانی از سازمانهاي بیمه گر و در مراجع حقوقی و قضایی بیمارستان با رویکرد 

ن در مراجع قضایی و حقوقی ) دستورالعمل آموزش و پایش مدارك حفظ منابع مالی و انسانی ( دفاع از عملکرد فراگیران و پزشکا

 پزشکی نوشتاري و ثبت صحیح مستندات در پرونده به شرح زیر تدوین گردید .

 کلیه فراگیران موظفند در ثبت مدارك و مستندات نوشتاري پرونده موارد زیر را رعایت نمایند :

 ساعت دستورات داده شده الزامی است  ثبت کلیه دستورات درمانی بیمار با ذکر تاریخ و 

  ثبت دستورات به صورت کامل و خوانا صورت گیرد 

  در ثبت دستورات به هیچ عنوان از قیدهاي زمانی مثل فردا و پس فردا استفاده نشود در صورت ثبت دستوري که زمان انجام آن
 روزهاي بعد است حتما تاریخ مد نظر براي اجراي آن دستور ثبت گردد 
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 ت دستور دارویی با ذکر نام دارو ، دوز دارو ، روش مصرف و زمان مصرف دارو صورت گیرد از ثبت مقدار دارو به صورت تعداد ثب
خودداري شود در ضمن دوز دارو درشت و خوانا ثبت شود و در مورد داروهایی مانند انسولین که کوچکترین اشتباه در دوز می 

 ه باشد دوز دارو به عدد و حروف  نوشته شود تواند عواقب خطرناکی به همراه داشت

  در هنگام ثبت دستور دارویی در ارتباط با داروهاي مشابه و داروهاي هشدار بالا که اسامی مشابه دارند حتما ثبت به صورت
TALL MAN LETTERING  )مد نظر باشد به عنوان مثال دو داروي   ) ثبت حروف  غیر مشابه دو دارو با حروف بزرگ

به این   TALL MAN LETTERINGهشدار بالاي دوپامین و دوبوتامین که از نظر تلفظ و نوشتاري بسیار مشابهند با دستور ثبت 
  DoBUTamine مقابل در DOPamineصورت ثبت می شوند 

  زمان ارائه توسط دو پرستار یا ماما (یک نفر دریافت در صورتی که دستور شفاهی در شرایط اورژانس ارائه شد این دستور در
کننده دستور و فرد دوم شاهد ) با ذکر تاریخ ، ساعت و پزشکی که دستورات را ارائه کرد مکتوب شده و مهر و امضا شود . در این 

 موارد در اولین فرصت نسبت به مهر و امضا دستورات ارائه شده اقدام نمایید .

 یمار اقدام پاراکلینیکی خارج از مرکز در خواست شده است در ثبت هاي بعدي در برگه دستورات یا سیر در صورتی که براي ب
بیماري حتما ابتدا در جریان وضعیت انجام یا عدم انجام آن اقدام قرار گرفته  و با آگاهی اقدام به ثبت نمایید مثلا دستور پیگیري 

 که نمونه اي ارسال نشده است بار قانونی ایجاد می کند آزمایشات ارسالی به خارج از مرکز در شرایطی 

  تمرکزي روي مسئله اي که مد نظرتان می باشد را  "در صورت بروز هرگونه مشکل اطلاع دهید "استفاده از عبارات کلی مانند
را می دهید جایگزین  ایجاد نمی کند بهتر است این عبارت بسته به شرایط بیمار با برجسته نمودن مشکلی که احتمال رخداد آن

 "در صورت تاري دید اطلاع داده شود "شود به عنوان مثال در مورد بیمار پراکلامسی که سولفات دریافت می کند ثبت دستور 
 باعث می شود بیمار از این جهت مورد بررسی دقیق تري قرار گیرد

  تصحیح خطاي ثبت در پرونده باید به شیوه اي صحیح صورت گیرد 

 که اشتباه ثبت شده با خودکار قرمز (خودکار غیر همرنگ )خط نازکی بکشید قسمت بالاي آن  دور مورديME    ثبت کنید 

  اطلاعات صحیح را قسمت بالاي اطلاعات قبلی ثبت نمایید 

  کننده علت خطا توضیح داده شود (در حاشیه یا بالاي فضاي موجود ) و تاریخ و ساعت تصحیح به همراه نام و امضاي فرد تصحیح
 ثبت شود 

  به هیچ عنوان از مارکر یا لاك غلط گیر استفاده نشود و اصلاح روي خود کلمه با پر رنگ کردن یا تغییر شکل آن نیزغیر قانونی
 است 

  لازم است بعد از اصلاح خطاي مستند سازي تعداد موارد اصلاح خطا به حروف و عدد توسط فرد مستند ساز ثبت و مهر و امضا
 شود 

 رتی که حجم مستنداتی که به اشتباه ثبت شده زیاد باشد روي آن یک ضربدر قرمز بزنید و ثبت صحیح را در اولین قسمت در صو
 خالی انجام دهید 

 . کلیه فراگیران موظفند نسبت به دریافت رضایت آگاهانه از بیماران قبل از پروسیجرهاي تهاجمی اقدام نمایند 

  کلیه فراگیرانم موظفند آموزش هاي مورد نیاز بیمار را علاوه بر توضیحات شفاهی به بیمار و خانواده در پرونده ایشان نیز ثبت
 نمایند . 
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  کلیه اعضا هیات علمی و پزشکان موظفند در اسرع وقت نسبت به کنترل اقدامات ثبت شده توسط فراگیران در پرونده هاي
 وده و در صورت ضرورت اقدامات تکمیلی را پس از آموزش به فراگیر انجام دهند . بالینی بیماران اقدام نم

  کلیه اساتید هیات علمی و پزشکان موظفند بر حسن اجراي موارد فوق توسط فراگیر نظارت نموده و نسبت به اصلاح موارد در
 حضور فراگیر اقدام نمایند .

 
 
 
 

 :مستندات از قلم افتاده 
  مواقعی که موردي با تاخیر (خارج از ترتیب )ثبت می شود یا موردي به عنوان مکمل موارد ثبت شده به مستندات اضافه می شود

باید این موارد تاخیري بدون وقفه و فاصله در اولین سطر یا فضاي موجود بعدي مستند شود از ثبت در فضاي خالی و اضافی بین 
 مستندات اجتناب شود 

 خیري باید :در ثبت تا

  ثبت جدید با عنوان ثبت تاخیري مشخص گردد 

  تاریخ و زمان جاري ثبت شود 

  رویداد تاریخی که ثبت تاخیري در مورد آن نوشته شده مشخص شده یا به آن ارجاع شود 

  محدوده نرمالی براي ثبت تاخیري تعریف نشده است با این حال در اسرع وقت موردي که ثبت آن به تاخیر افتاده ثبت شود 
  
  آموزش و نظارت اعضاي هیات علمی  بر مستند سازي پرونده ها ي تدوین شده توسط فراگیر با توجه به روتیشن مربوطه و

 ها (به صورت رندوم ) در هر روتیشن باید صورت پذیرد .  تکمیل چک لیست مرتبط با مستند سازي پرونده

  کلیه دستیاران ارشد موظف به چک مستندات نوشته شده توسط دستیاران سال پایین ، اینترن ، استاجر در هر شیفت می باشند
 . دستیاران ارشد در هر شیفت موظف به بازخورد مشکلات جهت انجام اقدام اصلاحی در پرونده می باشند .

  آموزش فراگیر جدیدالورود در رابطه با مستند سازي صحیح پرونده ها بایستی در دفتر آموزش و واحد مدارك پزشکی ( گروه
 پزشکی ) و توسط مربیان بالینی ( پرستار و پیرا پزشکی )صورت پذیرد . 

 ت گردد . الزامات و قوانین نظام بیمه اي در زمان نوشتن و تکمیل پرونده ها توسط فراگیر الزامات و قوانین بیمه اي بایستی رعای
 بایستی توسط دبیر کمیته کسورات بیمارستان به فراگیران جدیدیالورود آموزش داده شود .

  اطلاع رسانی کسورات ( نقص هاي پرونده )  مربوط به پرونده نویسی بیماران به فراگیر در موارد مربوطه از طریق کمیته کسورات
 ورت گیرد به دستیاران بایستی ص

  پایش مستندات جهت نظارت بر عملکرد مستند سازي صحیح پرونده هاي فراگیر با تکمیل چک لیست ، باید توسط معاون
 آموزشی ، مدیرگروه ها ، انجام گردد و نتایج به فراگیران بازخورد داده شود .   

 میر توسط معاون آموزشی ، مدیرگروه ها  انجام  بررسی نوشتاري پرونده ها توسط فراگیر باید در کمیته هاي سزارین ، مرگ و
 گردد و نتایج به فراگیران بازخورد داده شود .   
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  بررسی نوشتاري پرونده ها باید توسط منشی بخش و مسئول مدارك پزشکی از طریق چک لیست ممیزي بالینی انجام گردد و
 نتایج به معاون آموزشی جهت اطلاع به فراگیران بازخورد داده شود

  بررسی نوشتاري و مستندات پرونده از طریق برنامه عملیاتی دفتر آموزش بایستی به صورت شش ماهه انجام و پس از پایش نتایج
 به دستیاران بازخورد داده شود . 

 
 
 
 
 

 دستورالعمل نحوه ارتباط آموزشی درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیأت علمی در عصر و شب و ایام تعطیل 
 

 مقیم :پزشک 
 
صبح روز بعد در  8:00لغایت  14:00پزشکی است که پس از طرح تحول سلامت به صورت مقیم در بیمارستان از ساعت  

بیمارستان حضور داشته باشد و بیماران را در صورت لزوم ویزیت می نماید و چنانچه فراگیران در ارتباط با بیماران مشکل داشته 
 می باشد. فراگیران درمانیباشند پاسخگو به مسائل آموزشی و

 
 فراگیران:

 کلیه دانشجویان و کارورزان رشته هاي پزشکی و پیراپزشکی در حال تعلیم در این مرکز را شامل می شود.
 

 :هدف از تدوین دستورالعمل 

 اجراي منظم برنامه آموزشی درمرکز -1
 دستیابی به اهداف آموزشی  مرکز  -2
 خدمت رضایت مندي بیماران و گیرندگان-3
 ارائه خدمات درمانی اورژانسی و حیاتی در زمان استاندارد . -4
 

 : (شرح اقدامات) نحوة اجراي دستورالعمل 

جهت آگاهی سریع و اطلاع فوري فراگیران و پزشکان ارائه دهنده خدمت در شیفت هاي عصر و شب یک نسخه از برنامه آنکالی و  -
 مقیمی در بخش ها و دفتر پرستاري وجود دارد و فراگیران از آن مطلع هستند . 

 
ت نیاز ارتباط تلفنی نیز بین فراگیر و پزشک شماره تماس کلیه پزشکان مقیم در بیمارستان توسط مرکز تلفن ثبت و در صور -

 مقیم برقرار می گردد . 
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 مقیم بیهوشی در کلیه شیفت ها و ایام تعطیل حضور دارد و ارتباط لازم با سایر فراگیران برقرار می نماید . -
  
اگیران در شیفت عصر و شب کلیه پزشکان مقیم و آنکال در شیفت هاي عصر و شب موظف به پاسخگویی به به کلیه نیازهاي فر -

 و ایام تعطیل می باشند . 
 

به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران و ویزیت آن ها توسط پزشکان متخصص در کلیه ساعات شبانه روز  و در ساعات غیر اداري 
 زیر را اجرا نماید . و ایجاد نشدن تأخیردر روند درمان بیماران به علت آموزشی بودن مرکز ، پزشک مقیم موظف است موارد

 
 
  نظارت برتریاژ بیماران توسط فراگیران   -  1
 
  نظارت بربستري بیماران توسط فراگیران ( با تائید آنکال) - 2 
 
 نظارت برکار دستیاران - 3
  
 تعیین تکلیف بیماران در شیفت هاي عصر و شب  - 4
  
 در بیماران بدحال ینظارت بر ثبت دستورات دارویی وانجام اقدامات تهاجم - 5
 
 نظارت بر ویزیت بیماران توسط فراگیران - 6
 
 ثبت  سیر بیماري درپرونده بیماران  - 7
 
 انجام راندهاي آموزشی  - 8
 
 ویزیت بیماران بدحال اورژانس – 9
 

 پاسخگوي نیازهاي آموزشی و درمانی فراگیران بر اساس شرح وظایف در ساعات عصر و شب و ایام تعطیل  - 10
 

در کلیه موارد بستري و ویزیت، مسئولیت بیمار هم بر عهده پزشک مقیم و هم پزشک آنکال می باشد و عدم حضور پزشک -11
 آنکال مبنی بر رفع مسئولیت حرفه اي او نخواهد بود.

 
و درمانی  در صورت بروز مشکلات آموزشی و درمانی جهت فراگیران ،پزشک مقیم موظف است نسبت به رفع مشکلات آموزشی-12

 فراگیران اقدام نمایند.
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 ، پزشک مقیم موظف به حضور در کد می باشد .  99در صورت اعلام کد  – 13
 
 
 
 
 
 
 
 

 دستورالعمل ارتباط حضوري بین بیماران و پزشک

 تعریف :

ارتباط با  -زمان ترخیص –موقعیت هاي ویژه  -زمان بستري –ارتباط با بیمار در زمان بستري در بیمارستان شامل : بدو پذیرش  
 می باشد. همراهان بیماران بدحال و فوت شده 

 اصول برقراري ارتباط با بیمار 

  برخورد محترمانه همراه با راهنمایی ساده و احترام متقابل 

  حفظ شأن و منزلت بیمار 

  ارائه توضیحات کافی ،شفاف ،ساده ، بدون استفاده از اصطلاحات پزشکی منطبق با شرایط سنی ، فرهنگی ، سطح تحصیل بیمار 

  داشتن صداقت در هر مرحله از انجام کار 

 یمی از پیام برقراري ارتباط کلامی و غیر کلامی (ارتباط غیرکلامی از اصلی ترین شیوه هاي برقراري ارتباط می باشد و بیشتر از ن
 در هر ارتباط توسط علائم غیر کلامی منتقل می شود. )

 ارائه توضیحات کافی به بیمار در ارتباط با اقدامات درمانی و تشخیصی 

  اجازه گرفتن از بیمار قبل از انجام پروسیجرهاي درمانی و مراقبتی 

 ب پنهان خود را بیمار افشاء کند . )تشویق به ابزار  احساسات در بیمار ( ابزار احساسات باعث می شود اضطرا 

 ( رازداري باعث تقویت ارتباط و برقراري اعتماد می شود) رادزاري 

  به روزرسانی اطلاعات بیمار در رابطه با روند بیماري 

  (شنونده خوب بودن کلید اصلی باز شدن قفل ارتباط با بیمار است) شنونده خوب بودن 
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 ان بیمارایجاد حس همدلی با بیمار و همراهی 

 

  ارتباط پزشک با بیمار در اورژانس 

ارتباط بیمار اورژانسی و همراهیان بیمارسخت تر از مراجعین دیگر است زیرا بیمار در شرایط خوبی نبوده و قادر به برقراري ارتباط 
ارتباط ایجاد حس همدلی ، نمی باشد همراهیان مضطرب و نگران می باشند در این شرایط علاوه بر رعایت کلیه اصول برقراري 

  صبر، خویشتن داري ، احترام باید رعایت گردد .

 ارتباط با بیمار در بخشهاي اورژانس 

 دستیار) –ساعته حضور دارد (اینترن  24در بخش اورژانس مامایی و اورژانس اطفال پزشک  .1

بلافاصله با حضور بیمار بدحال به واحد تریاژ پزشک بر بالین بیمار حضور یافته وتا زمان بهبودي نسبی بیمار بر بالین  .2
دستیار) ضمن رعایت اصول برقراري ارتباط با بیمار انجام  –بیمار حضور دارند و اقدامات طبق نظارت پزشک ( اینترن 

 خواهد گرفت . 

شد بلافاصله  با اطلاع دستیار، پزشک مقیم در اورژانس حضور یافته و اقدامات را در صورت  پزشک مقیم کشیک با .3
پیگیري می نمایند در صورت نیاز به پزشک آنکال توسط دستیاران یا پزشک مقیم  با پزشک آنکال هماهنگی انجام شده 

 و پزشکان مراجعه می نمایند . 

 ستیار یا پزشک مقیم مشورت گرفته می شود . در صورت نیاز به مشورت با پزشک آنکال تلفنی توسط د .4

در صورت بهبودي نسبی بیمار توسط دستیار یا پزشک مقیم، بیمار تعیین تکلیف شده و به بخش منتقل می گردد و در  .5
 صورت نیاز به ادامه درمان در اوژانس تحت نظر در اورژانس قرار گرفته می شود. 

  برقراري ارتباط با بیماردر بخشهاي بستري 

بیمار بلافاصله بعد از تشکیل پرونده بستري به بخش مربوطه مراجعه می نماید و توسط پرستار خوشامدگو راهنمایی شده  .1
 و پذیرش می گردد 

 بدوپذیرش بیمار پرستار به پزشک (دستیار) بستري شدن بیمار را اطلاع رسانی می کند .  .2

اینترن) بر بالین بیمار حضور یافته و ضمن رعایت اصول برقراري ارتباط با بیمار از بیمار شرح حال می  –پزشک (دستیار  .3
 گیرد . 

اینترن) دستورات پزشک را ثبت کرده و اجراي دستورات را پیگیري می نمایند، آموزش لازم به بیمار  –پزشک (دستیار  .4
 داده می شود . 

، به بیمارستان مراجعه کرد بر بالین بیمار حضور می یابد . روند درمانی بیمار را در اولین فرصت ممکن که پزشک بیمار .5
 پیگیري می نماید وآموزش لازم به بیمار داده می شود . . 
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در بیمارستان حضور دارند و بیمار خود را ویزیت می نمایند و فرآیند درمانی  14صبح لغایت  8پزشکان هر روز از ساعت  .6
 ي می نمایندوروند درمانی را براي بیمار توضیح می دهند . بیمار خود راپیگیر

 و رزیدنت توسط دارند رزیدنت که هایی بخش در بیمار خواسته باشد داشته پزشک با تماس به اصرار بیمار که صورتی در .7
 پزشک با تماس به اصرار بیمار اگر و. شود می  رسانده معالج پزشک اطلاع به کشیک اینترن توسط ها بخش سایر در

 نماید می قرار بر را ارتباط مربوطه پزشک با هماهنگی از بعد بخش تلفن طریق از بخش سرپرستار دارد مستقیم را معالج

اینترن) فرآیند مراقبت  در منزل را براي بیمار توضیح خواهند داد .داروهایی را که در –زمان ترخیص پزشک ( دستیار  .8
 منزل باید استفاده کنند و زمان مراجعه بعدي را متذکر خواهند شد . 

 ارتباط با همراهان بیمار با موقعیت هاي ویژه و فوت شده 

. پزشکان هر روز بعد از ویزیت بیمار با یکی از بستگان درجه یک بیمار ارتباط حضوري برقرار کرده و وضعیت بیمار را به  1
 همراه  درجه یک بیماراطلاع رسانی می نمایند 

یاء و .در صورت نیاز به اقدامات اورژانسی و احیاء پزشک بر بالین بیمار با اطلاع دستیار حضور می یابد و فرآیند اح 2
اقدامات درمانی بیمار را پیگیري می نمایددر صورت فوت بیمار پزشک شخصاً به یکی از بستگان درجه یک بیمار اطلاع 

 رسانی می نماید .

 یا حضوري صورت به  صلاح ذي مراجع-وي قانونی ولی -بیمار خود: شامل مجاز افراد  به فقط بیمار به مربوط .اطلاعات 3
 .شود می  داده قانونی مکاتبه
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 دستورالعمل الزامات نظام بیمه اي

ز منابع اصلی اطلاعات مراقبت سلامت پرونده پزشکی بیمار است و به عنوان ادر سازمان هاي مراقبت سلامت مثل بیمارستان یکی 
ابی اطلاعات و آنالیز مراقبت پرونده پزشکی بیمار مهم ترین ابزار ذخیره و  .مهمترین وغنی ترین منبع اطلاعاتی مطرح می باشد 

پرونده پزشکی بیمار زمانی می تواند پاسخ گوي تمامی هاي درمانی ، قانونی ، تحقیقاتی ،  .هاي بهداشتی و درمانی استبازي
یکی از مشکلات در خصوص .لازم برخوردار باشند  ارزشیابی و آموزشی کاربردباشد که محتویات آن از نظر اطلاعاتی از کیفیت

ثبت ناقص اطلاعات ضمن تهدید سلامت بیمار ، مشکلات .سازي فرم هاي پرونده هاي پزشکی ثبت ناقص اطلاعات است  مستند
ارجاع پرونده ها به پزشکی قانونی ، بیمه هاي تکمیلی ، حوادث (متعددي را براي بیمار در پیگیري درمان ، مسائل قانونی و حقوقی 

مچنین ثبت ناقص پرونده هاي پزشکی ، مشکلاتی را براي بیمارستان ها مثل افزایش ایجاد می کند ه)شغلی ، از کارافتادگی 
 .کسورات بیمارستانی ، خطاهاي پزشکی و افزایش ریسک شکایت از بیمارستان ایجاد می کند 

 که شود نمی کسورات بازپرداخت عنوان تحت درمانی هاي توسط بیمه بیمارستانها پرداختی هاي هزینه از زیادي مبالغ سالیانه

 .مینماید وارد بیمارستانها به را ناپذیري جبران مالی خسارات

 در شده ارائه هزینه خدمات محاسبه و بوده بیماران پزشکی هاي درمانی،پرونده هاي هزینه بازپرداخت اساس است مسلم آنچه

ه  پروند در مربوطه اطلاعات موقع به و صحیح، دقیق کامل، مستندسازي به منوط بیمه، پزشکی سازمانهاي اسناد به رسیدگی دفتر
 گردد. می نیز مالی تبعات و اي بیمه به کسورات منجر مربوطه قانونی تبعات بر علاوه در پرونده نقص گونه هر .باشد ها می

 الزامات نظام درمانی و بیمه اي درپذیرش سرپایی

 تاریخ اعتبار دفترچه بیمار به روز باشد 
  نداشته باشدصفحه نسخه خط خوردگی 
 تاریخ پذیرش و تاریخ اعتبار دقیقا وارد شود 
 باشد صحیح و کامل، خوانا، باید نسخه ا بخش این که است این نکته ترین نسخه بدون خط خوردگی  نوشته شود اساسی 
 میزان دارو و نام دارو خوانا و دقیق نوشته شود 
  امضاء نوشته شوددر صورت هر گونه خط خوردگی،  پشت نسخه صحیح آن با مهر و 
  باشد. 4و  3مهر و درخواست مشاوره سی تی و رادیولوژي و کلیه اقدامات پاراکلینیک بایستی توسط دستیار سال 
  باشد . -4 3-برگه بستري بیمار بایستی ممهور به مهر سال 
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  . در صورت انجام مشاوره تلفنی توسط دستیار ، حق مشاوره به اتند مشاور تعلق نمی گیرد 

 الزامات نظام درمانی و بیمه اي در بیماران بستري

 بطور  ...عات سر برگ فرم ها شامل نام و نام خانوادگی ، شماره پرونده ، نام بخش ، تاریخ پذیرش و نام پزشک معالج ولااط
 .کامل و دقیق ثبت و تکمیل شود

 ند ساز تائید و تصدیق گرددکلیه موارد ثبت شده بایستی با درج نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء مست. 
 در تمامی گزارش ها درج تاریخ و ساعت الزامی است . 
 عات در پرونده کاغذي لامستندات پرونده پزشکی صرف نظر از نوع فرم و فرمت آن باید ماندگار باشند . بدین منظور اط

 فاده نشودباید با جوهر آبی یا مشکی ثبت شوند و از مداد، خودکار سبز براي مستند سازي است
 (جوهر ها باید داراي ثبات باشند )پاك شدنی یا حل شدنی توسط آب نباشند. 
 دستیار نوشته شده و مهر وامضاء شود-صفحه شرح حال به صورت کامل توسط اینترن 
 ت بیمار داشته باشد تا بیماري ها وشرایط پزشکی مهم وي مشخص گردد.و فرم سیر لاهر پرونده باید لیستی از مشک

شامل : نوشتار مختصري از  SOAP( فرمت  شود وامضاء مهر . ومستند گردد   SOAPي باید بر اساس فرمت بیمار
– ( Objective)معاینه مجدد بیمار ، ارزیابی تغییرات ، نتایج آزمایشات درخواستی – (Subjective)شرح حال 

ذکر برنامه جامع  – ( Assessment)ارزیابی وضعیت کلی بیمار بر اساس یافته ها و اظهار نظر در خصوص سیر بیماري 
  ( Plan)درمانی با توجه به ارزیابی هاي انجام شده و نیاز و عدم نیاز به تغییر روند درمان ، آزمایشات و داروها 

  صفحهOrder ، دارو و نام دارو خوانا و دقیق نوشته شود  وهر میزان  بدون خط خوردگی  نوشته شودOrder  جداگانه
 تاریخ و ساعت و مهر و امضاء داشته باشد

  اگر مشاوره اي در خواست می گردد باید حتما گزارش مشاوره با ذکر تاریخ و ساعت در پرونده موجود باشد .گزارشات
خواست نموده پاراف گردد. اگر گزارش بصورت الکترونیکی مشاوره، آزمایشگاه، رادیولوژي باید توسط کسی که آنها را در

ارائه گردیده است نیز باید توسط پزشک درخواست کننده بررسی گردد. مشاوره ها و نتایج آزمایشات و تصویربرداري هاي 
 غیر طبیعی باید در گزارشات پیگیري ثبت گردد

 برگه جراحی ایمن توسط دستیار ارشد و جراح کامل گردد 
  شرح عمل باید از مشخصات بیمار کامل گردد و شرح عمل نوشته شده و تشخیصهاي قبل و بعد از عمل دقیق باشد برگه

 توسط دستیار ارشد و جراح مهر و امضاء گردد.
  کد عمل وK.مربوطه به اسکراب و سیرکولر دقیقا کامل گردد 
 .ساعت عمل دقیقا ثبت گردد 
  شده و آموزش به بیمار داده شودخلاصه پرونده باید به صورت کامل نوشته 
  رضایت عمل و رضایت آگاهانه  توسط دستیار ارشد و جراح بعد از توضیح کامل به بیمار از بیمار یا همراه قانونی وي

 گرفته شود.
  در زمان پذیرش بیمار تلفیق دارویی بیمار بررسی شود (عدم تداخل داروي دریافتی در منزل و داروي جدید دستور داده

 )شده
  دارو وسرم دریافتی بیمار و اقدامات انجام شده براي بیمار کامل ثبت گردد 
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 نتایج معوقه ضمیمه پرونده شود 
 رعایت .لیه مستندات باید واضح ، مدوام و پیوسته باشد و هیچ فضاي خالی یا قابل استفاده در بین نوشته ها نباشد ک

 یح در ثبت اطلاعات ضروري استمرتب بودن ، املا صحیح ، نقطه گذاري و جمله بندي صح
 تکمیل شودل فرم آموزش به بیمار باید توسط پزشک بطور دقیق و کام 
 وجه به تذکرات مکرر سازمانهاي بیمه گر و کسر ویزیت با با تRPOمکان از نوشتن کلمه مذکور در چند ویزیت احتی ال

 خودداري شود

 :علتهاي کسورات بیمه اي در مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 و امضاء ، و بعضی مواقع تک برگفاقد مهر  مشاوره ها  .1
 اشتباه در درخواست تعداد فیزیو تراپی فیزیو تراپی  .2
 نداشتن پزشک مقیم طبق چارچوب بیمه NICU, ICUتخت 30%  .3
4.  LP (در صورتی که در گزارش پرستاري ثبت شده است) ثبت نشدن در اقدامات بیمار 

5.  NST,ECG فاقد ریپورت دو برگی در پرونده 
 درخواست اضافی از سوي بخش پزشکیتجهیزات   .6
 تخت بوده و در تعهدات بیمه نمی باشد%6که جزء  درخواست در بخش ویژه   تزریق خون  .7
 -ریپورت نبودن خوانا -ریپورت  بودن برگ تک -پزشکان ریپورت امضاءو و مهر فاقد تصویري طب  .8

 بخش از اضافی درخواست
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 :دستورالعمل تامین امنیت فراگیر  

 هدف:

با توجه به ضرورت و اهمیت تامین امنیت فراگیران و تاثیر آن در ارائه خدمات با کیفیت و ایمن و حفظ سرمایه هاي انسانی مرکز ، 
اقدام نمـوده و بـه آن بیمارستان با رویکرد مذکور نسبت به تدوین دستورالعمل  تامین امنیت فراگیران هنگام ارائه خدمات  درمانی 

 عمل می نماید.

 تعاریف:

 فراگیر عبارت است از کلیه دانشجویان، استاجر ، اینترن و دستیاران گروه پزشکی و پیراپزشکی شاغل در بیمارستان

 گامهاي دقیق انجام کار:

بانی  و انتظامات بیمارستان مسئول حراست شرح وظایف  تیم انتظامات ( تیم حفاظت )  را بصورت مکتوب به کلیه نیروهاي نگه-1
 ابلاغ می نماید.

 تیم حفاظت وامنیت بیمارستان (نگهبانی)تحت نظارت واحدحراست بیمارستان فعالیت می کند.-2
تیم حفاظت براساس برنامه تنظیمی واحد حراست بیمارستان به صورت شبانه روزي دربیمارستان فعـال بـوده ودر صـورت بـروز -3

 ر کوتاهترین زمان ممکن در محل حضور یابند.خطر یا احضار موظفند د
مکان هاي مشخص و با قابلیت اشراف مناسب جهت حضوردائمی نیروهاي نگهبانی و انتظامات توسط مسئول حراست تعیین می -4

 گردد.
ی هـاي مسئول حراست با بهره گیري از سیستم دوربین هاي مدار بسته نسبت به کنتـرل مکانهـا و معـابر (ورودي هـا و خروجـ-5

بیمارستان، پارکینگ، راهروها، ورودي اتاق عمل و بخشهاي درمانی ،ورودي پاویونهـا و رخـتکن فراگیـران ) بیمارسـتان اقـدام مـی 
 نماید.

 مسئول حراست نسبت به تدوین و ابلاغ برنامه فراخوان اعضاء تیم نگهبانی و انتظامات در مواقع ضروري و بحرانی اقدام می نماید.-6

حراست نسبت به تدوین و ابلاغ برنامه ماهیانه پرسنل نگهبانی  و انتظامات اقدام نموده و برحسن اجراي آن نظارت مـی مسئول  -7
 نماید.

مسئول حراست  نسبت به برنامه ریزي مناسب جهت حضور به موقع تیم نگهبانی و انتظامات و حفظ امنیت شرایط محیطـی در -8
 ،انجام مداخلات درمانی بربالین بیمارو...)اقدام می نماید. CPRدزمان ارائه پروسیجرهاي حساس(اعلام ک

 نگهبانان بیمارستان مرد بوده وملبس به اونیفورم نگهبانی هستند. - 9
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پرسنل و فراگیران موظفند شکستگی قفل درب هـا، بـاز بـودن درب اتاقها،سـرقت، وجـود بسـته هـاي بـدون صـاحب و  -10
بـه  "ان یا همراهان و وضعیت غیر عادي در هریک از مکانهاي بیمارستان راسریعامشکوك،رویت سلاح گرم یا سرد با بیمار

 نگهبانی اطلاع دهند.
 

 قوانین حضور اساتید و مربیان بالینی در مرکز 

طبق تفاهم نامه نوشته شده با دانشکده ها موارد زیر بایستی توسط مربیان در هنگام حضور در این مرکز رعایت گـردد و بـه اطلـاع 
  :فراگیران نیز رسانیده شود

 قبل از شروع دوره بالینی در این مرکز ، کتابچه توجیهی فراگیر و مربیان توسط فراگیر و مربیان مطالعه گردد. -1
مربیان دانشکده موظف هستند در ابتداي هر واحد آموزش بالینی ، نسبت به معرفی خود و دانشجویان تحت پوشـش کـارآموزي -2

د و لیست اسامی دانشجویان قبل از ورود به بخش ها توسط مربی ، جهت استحضار بـه دفتـر آمـوزش تحویـل داده خود اقدام نماین
 شود . 

مربیان موظف هستند ورود و خروج خود را در دفتر حضور و غیـاب اسـاتید موجـود در دفتـر آمـوزش در شـیفت صـبح و دفتـر -3
 پرستاري در شیفت عصر و شب ثبت نمایند . 

 حضور و غیاب دانشجویان بر عهده ي مربی می باشد .  مسئولیت-4
 کارآموزي و کارورزي کلیه فراگیران همراه با حضور مربی برگزار گردد . -5
 دانشجویان بدون حضور استاد از ورود به بخش هاي درمانی جهت کارورزي خودداري کنند . -6
   دانشجویان در پایان شیفت با استاد از بخش خارج می شوند .-7
 هیچ دانشجویی بدون حضور استاد و مربی هیچ اقدامی درمانی انجام ندهد . -8
ارزشیابی دانشجویان در پایان هر دوره توسط استاد مربوطه انجام و نمرات پس از تایید معاون آموزشی بیمارسـتان بـه دانشـکده -9

 ارسال می گردد .
شدن درشیفت صبح به سوپروایزر کنترل عفونـت  Nidel Stickورت دانشجویان از تیتر آنتی بادي خود مطلع هستند ودر ص -10

ودر شیفت عصروشب به سوپروایزر بالینی توسط مربی اطلاع داده میشود. ودانشکده موظف است واکسیناسـیون کامـل دانشـجویان 
 خود راپیش از ورود به مرکز پیگیري و اجرا نماید.

نقش دارد. فرم هاي ارزیابی عملکرد مربی پس از تایید مسـئول بخـش ، معـاون  بیمارستان در ارزشیابی عملکرد مربی مربوطه-11 
 آموزشی و رئیس بیمارستان به دانشکده ارسال می گردد. 

از ورود دانشجویان و مربیان بدون کارت شناسایی به بیمارستان جلوگیري به عمل می آید و نگهبان موظف است انها را به دفتر -12
 د . آموزش راهنمایی نمای

در صورتی که سرپرستار از عملکرد استاد ( مربی) و دانشجو ناراضی باشد به سوپروایزر آموزشی اعلـام مـی نمایـد و سـپس بـه -13
 دانشکده انعکاس داده خواهد شد . 
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در صــورت وجــود هــر گونــه مشــکل در حــین کــارآموزي، مربیــان و اســاتید محتــرم ملــزم بــه اطلــاع بــه واحــد آمــوزش ( -14
 رآموزشی) جهت پیگیري می باشند . سوپروایز

گزارش حضور و غیاب مربیان یک هفتـه پـس از اتمـام دوره هـاي آموزشـی و پـس از تائیـد معـاون آموزشـی مرکـز و رئـیس -15
 بیمارستان به دانشکده ارسال می گردد . 

ر می باشد و به هیچ عنوان در بهره گیري از کلاس هاي آموزشی در بیمارستان در طی هر شیفت به مدت یک ساعت امکان پذی-16
 ابتداي شیفت و انتهاي شیفت امکان پذیر نمی باشد .

 دانشجویان ضمن رعایت مقررات بیمارستان می توانند از امکانات ( کتابخانه ، آزمایشگاه، سلف رویس و ...) استفاده نمایند . -17
می باشند. مربی موظف اسـت قـوانین زیـر را بـه دانشـجویان  دانشجویان و مربی تابع اجراي قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه-18

 یادآور گردد و خود نیز موارد زیر را رعایت نماید :
بوده و در غیر این سـاعت دانشـجویان حـق  20الی  14و در شیفت عصر  14لغایت  8ساعت حضور کارآموزان در شیفت صبح -19

 د . حضور و تردد در بیمارستان را به عنوان دانشجو ندارن
کلیه دانشجویان موظف به استفاده از یونیفورم و اتیکت شناسایی و رعایت آئین نامه پوشش حرفه اي در بیمارستان می باشـند -20

  . 
 کلیه دانشجویان موظف به عدم استفاده از یونیفرم بیمارستان در حین ورود و خروج از بیمارستان می باشند . -21
ت مقررات اخلاقی و اداري بوده و ازهر گونه بـی انضـباطی و یـا عـدم رعایـت شـئونات اسـلامی کلیه دانشجویان موظف به رعای-22

 خودداري نمایند.
 استفاده از تلفن همراه در بخش هاي درمانی بیمارستان ممنوع می باشد . -23
کلیه دانشجویان موظف به حفظ حریم و اسرار و اموال بیماران بوده و در این خصوص با مسئول بخش و پرسنل همکـاري مـی -24

 نمایند . 
با توجه به آموزشی بودن مرکز و حضور دانشجویان خانم و آقا در رشته هـاي مختلـف در ایـن مرکـز ، رعایـت اصـل احتـرام و -25

 ت. همکاري بین دانشجویان الزامی اس
اساتید ملـزم بـه مطالعـه  در سایت بیمارستان می باشد . ، قوانین و دستورالعمل هاي مرکز کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران-26

جزوه توجیهی بدو ورود ، قوانین مربیان در مرکز و دستورالعمل هاي بیمارستان شامل ( ایمنی بیمار ، ثبت خطا، کنتـرل عفونـت و 
   .) می باشند و اساتید مسئول آموزش کلیه قوانین به دانشجویان می باشند . ثبت صحیح پرونده و ..

 مربی موظف است جابجایی احتمالی در برنامه کارآموزي دانشجویان را از قبل به  اطلاع سوپروایزر آموزشی مرکز امیر برساند.-27
، و تحویل معرفـی نامـه بـه مسـئول بخـش ،  در مربی محترم  موظف است پس از دریافت معرفی نامه کتبی از دفتر آموزش  -28

 بخش  با حاضر گردد  . 

 

 : راه هاي برقراري ارتباط فراگیران با معاون آموزشی مرکز
 دفتر معاون آموزشی (ورودي بخش مهر )-صبح 11الی  9ساعت  -مراجعه حضوري یکشنبه تا چهارشنبه - 1
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 تماس بگیرید.2207داخلی  33460066یا  33460055 - تماس با مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) - 2
 Aghaamoo_shahrzad@yahoo.com ایمیل: - 3
 

 

 : مطالب آموزشی ایمنی بیمار
با توجه به این که بیمارستان به عنوان مرکز بهداشتی و درمانی ماهیت خدمت رسانی به بیماران را به عهده دارد باید این اطمینـان 
وجود داشته باشد که کلیه خدمات پزشکی و نیازهاي بیماران از جمله نیازهاي جسمی ، تشخیصی ، درمانی و عاطفی بـرآورده مـی 

حفظ ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به وي سیاست تصویب برنامه و تخصیص بودجـه اي  را گردد . بیمارستان با هدف 
 بدین منظور مدنظر دارد . 

 :نکات مربوط به ایمنی بیمار به دقت مورد پیگیري قرار گرفته و اجرا گردد
 راه حل ایمنی بیمار به شرح زیر می باشد : 9

 شناسایی بیمار  .1

 با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیري از خطاي داروییتوجه به داروهاي  .2
 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار  .3

 انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار  .4

 کنترل غلظت محلول هاي الکترولیت .5

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات  .6

 اجتناب از اتصالات نادرست سوند و لوله ها  .7

 بهداشت دست . بهبود .8

 از وسایل تزریقات  مصرفاستفاده یکبار .9

  شناسائی بیمار .1

شناسایی فعال بیماران قبل از انجام هر گونه اقدام تشخیصی درمانی براي بیمار از مهـم تـرین وظـایف پرسـنل سیسـتم بهداشـتی 
درمانی است این کار از طریق تطبیق دستبند شناسایی بیمار و اظهارات خود بیمار در صورت هوشـیاري فـرد و سـوال از والـدین و 

 امکان پذیر است    cpا کاهش سطح هوشیاري و بیماران مراقبین در مورد کودکان و افراد ب
  مـاه  –استفاده از دستبند شناسائی بیمار با درج مشخصات : نام و نام خانوادگی بیمار (نام پدر) تاریخ تولد بیمـار ( روز– 

عد از نـام و نـام سال ) با رنگ مشکی یا آبی در پس زمینه سفید پرینت شود .توجه شود در ابتداي پذیرش کلیه بیماران ب
خانوادگی بیمار در داخل پرانتز نام پدر قید گردد. ودستبند شناسایی در واحد پـذیرش قبـل از ورود بیمـار بـه بخـش در 

 اختیار بیمار قرار می گیرد و صحت مندرجات آن با خود بیمار یا یکی از همراهان کنترل می شود 
 گی (نام پدر ) و شماره پرونده باشد علاوه بر این یک دسـتبند کـه حـاوي دستبند شناسایی زائو باید شامل نام ، نام خانواد

 یک شماره پیگیري است و بین مادر و نوزاد مشترك است بعد از زایمان به دست مادر بسته می شود  



64 

 

  ل ) ، ساعت سا –ماه  –دستبند شناسایی نوزاد شامل نام و نام خانوادگی مادر (نام پدر ) ،جنسیت نوزاد ، تاریخ تولد (روز
تولد و شماره پرونده مادر می باشد در ضمن دستبند شناسایی که حـاوي کـد پیگیـري مـی باشـد و بـین نـوزاد و مـادر 

 مشترك است به پاي نوزاد بسته می شود در ضمن کلمپ بند ناف نیز حاوي این شماره می باشد 

  شود و به این ترتیب مادر سه دستبند شناسایی دارد در مورد نوزادان دو قلو دو ست شناسایی با دو شماره مختلف باز می 
  دستبند شناسایی به بازوي دست غالب بسته می شود در مورد نوزادان روي هر دوپا بسته می شود 
  دستبند شناسایی نوزادان باید در طول هر شیفت بررسی شود و در صورتی که یک دسـتبند شناسـایی مفقـود شـد بایـد

گر هر دو دستبند مفقود شد ابتدا بایـد دسـتبند کلیـه نـوزادان بررسـی شـود و در صـورتی کـه بلافاصله تهیه شود ولی ا
 مغایرتی وجود نداشت باید اقدام به تهیه دستبند جدید نمود 

  در مورد نوزادان در هنگام ترخیص و تحویل نوزاد نیز باید به طور خاص به دستبند شناسایی توجه نمود 
  الزامی است کلیه بیماران بستري شامل بیماران تحـت نظـر بخـش اورژانـس و اقـدامات روزانه(سـرپایی) داراي دسـتبند

شناسائی باشند و استفاده از دستبند شناسائی در بیمـاران بـا اختلالـات روانـی بـا شـرایط خـاص بـالینی      ( منجملـه 
 عمل و خط مشی بیمارستان می باشد. سوختگی و شکستگی موضعی اندام فوقانی ) تابع دستور ال

  ، براي پیشگیري از وقوع حوادث ناگوار الزامی است کلیه مراحل ترانسـفوزیون خـونTPN  (تغذیـه مکمـل وریـدي ) ،و
مراحل نسخه نویسی ، نسخه پیچی آماده سازي و دادن  داروهاي هشدار بالا براي بیمار چک مستقل دوگانه بیمار صحیح 

 دو نفر از پرسنل حرفه اي واجد صلاحیت به صورت مستقل از هم انجام شود  و اقدام صحیح توسط

  روي پرونـده ثبـت شـود و روي "احتیاط اسـامی مشـابه "در صورت حضور دو بیمار با اسامی مشابه در بخش باید عبارت
 دستبند شناسایی این بیماران نیز نام پدر و شماره پرونده ذکر شود 

  قید شود . "حتیاط بیمار با اسامی مشابه ا "روي جلد پرونده عبارت 

  سیستم کدبندي رنگی ،رنگ زرد براي شناسائی بیماران در معرض خطر (سقوط ، ترومبو آمبولی ، زخم بستر )و رنگ
 قرمز براي بیماران مبتلا به آلرژي در شناسایی بیماران استفاده شود.

 
 ست :فرایند شناسایی صحیح بیمار قبل از عمل به ترتیب زیر ا

  ابتدا یکی از اعضاي تیم جراحی قبل از ورود بیمار به اتاق عمل نام نام خانوادگی بیمار ، نوع جراحی و موضع جراحی را از
 او می پرسد و اطلاعات حاصله را با پرونده و دستبند بیمار تطبیق می دهد 

  که نام نـام خـانوادگی موضـع عمـل و نـوع داخل اتاق عمل در زمانی که بیمار هوشیار است مجددا از بیمار خواسته شود
 عمل را بیان دارد .و سپس اظهارات بیمار را با پرونده دستنبند شناسایی و برگه رضایت آگاهانه تطبیق دهید

 فرایند شناسایی بیمار قبل از دارو دهی به شرح زیر است : .2

  نام ، نام خانوادگی و در صورت نیاز نام پدر بیمار 

 داروي صحیح 

  صحیحزمان 

 راه صحیح 
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 ذوز صحیح 

  ثبت صحیح 

  تجویز صحیح 

 پاسخ مناسب دارو 

 فرایند شناسایی بیمار قبل از تزریق خون به شرح زیر است :

  درخواست از بیما براي بیان نام ونام خانوادگی و نام پدر و تطبیق با پرونده و دستبند شناسایی 
  در مورد نوزادان و افراد غیر هوشیار بررسی دستبند شناسایی و تطبیق با پرونده و اظهارات همراه یا ولی بیمار 

  نام پدر 
  تاریخ تولد به روز ، ماه و سال 
  شماره پرونده 
  شماره خون /فراورده خونی 

 : فرایند شناسایی صحیح بیمار در آزمایشگاه 
 م، نام خانوادگی ، نوع آزمایش درخواستی ،تاریخ ارسال نمونه ،نام بخش باشد برچسب کلیه آزمایشات باید حاوي نا 
  برچسب گذاري لوله ها باید بر بالین بیمار و توسط فرد نمونه گیر بعد از تطبیق نمونه با درخواسـت و خـود بیمـار انجـام

 شود 

 انجام شـده و رونـد منجـر بـه بـروز  در صورت وجود هر ابهامی در مورد برچسب آزمایشات بهتر است نمونه گیري مجدد
 اشتباه بررسی شود 

   دستبند شناسایی کلیه بیماران هنگام ترخیص از بازوي بیمار جدا شده و در سطل زباله عفونی قرار می گیرد 

 
 

 توجه به داروهاي بانام و تلفظ مشابه و داروهاي هشدار بالا  .3

 راهکارهاي جلوگیري از بروز اشتباه در مورد دارو ها با اسامی و الفاظ مشابه 

   روي  باکس این داروها در ترالی اورژانس و انبار دارویی بخش ها با استفاده از برچسب به رنگ زرد و به فارسی نـام و دوز
 48یمارستان مشخص شده اسـت و فونـت داروها با اسامی و اشکال مشابه که در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی ب

نوشته شود. ولی در مواردي که دارو به صورت درخواستی و براي مصرف روزانه درخواسـت مـی شـود بایـد برچسـب زرد 
 نشانگر تشابه دارویی(بدون هیچ نوشته اي ) از داروخانه روي ویال دارو الصاق شود 

 ورات شفاهی داروئی را محدود نموده و به حـداقل رسـانده شـود.و بمنظور کاهش اتفاقات ناخواسته داروئی ، دریافت دست
فقط درصورت نیاز در ارائه خدمات درمانی اورژانس بکار گرفته شود. تا در اسرع وقت توسط پزشک تایید و مهـر و امضـاء 

یافـت یعنـی پرسـتار بعـد از در انجـام شـود read backگردد. ذکر این نکته نیز ضروریست کـه در دسـتورات شـفاهی 
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دستورات تلفنی از پزشک ، مجدداٌ دستورات را براي پزشک در تلفن تکرار نماید تا صحیح بودن دستور نوشته شـده هـم 
 تایید گردد و هم پرستار دوم نیز آن را بشنود. 

  در نسخه نویسی ازTALL MAN LETTERING  (استفاده از حروف درشت )در ثبت نام دارو استفاده شود 
  8در هنگام تزریق دارو تکنیکRIGHT   رعایت شود (بیمار صحیح ، داروي صـحیح ، زمـان صـحیح ، راه صـحیح ، دوز

 صحیح ،ثبت صحیح ،تجویز صحیح ، پاسخ مناسب به دارو )
  نصب لیست یاد آور دارو ها با اسامی و اشکال مشابه در اتاق تریتمنت و بازنگري دوره اي آن توسط کمیته دارو درمان 
  تفکیک مکان قرار گیري داروهاي مشابه از هم 

  به بیمار در مورد نام ژنریک و نام تجاري دارو آموزش دهید 

 راهکارهاي جلوگیري از بروز اشتباه در مورد دارو هاي هشدار بالا 

 داري آنهـا داروهاي هشدار بالا شامل دو لیست است لیست اول داروهایی هستند که محل انبارش آنها ، باکس یا سبد نگه
حاوي نام دارو و دوز دارو الصاق شود لیست دوم لیست دوازده گانه است که در بخـش هـا  48باید برچسب قرمز با فونت 

 موجود است و برچسب قرمز می خورد 
  نصب لیست دارو هاي هشدار بالا  در اتاق تریتمنت 
 استفاده از برچسب به رنگ قرمز و به فارسی نام و دوز   روي  باکس این داروها در ترالی اورژانس و انبار دارویی بخش ها با

نوشته شـود. ولـی در مـواردي کـه دارو بـه صـورت درخواسـتی و بـراي مصـرف روزانـه  48داروها ي هشدار بالا با فونت 
لصاق درخواست می شود باید برچسب قرمز  نشانگر داروي هشدار بالا (بدون هیچ نوشته اي ) از داروخانه روي ویال دارو ا

 شود 

 KCL  نـام دارو روي بـاکس  48را از سایر داروها با غلضت بالا جدا کرده و داخل باکس قرمز رنگ قرار دهید و بـا فونـت
 نوشته شود 

  داروهاي هشدار بالا با تشابه اسمی یا ظاهري با برچسب قرمز مشخص می شود 

  ممنوعیت دستور شفاهی 

 د الزام ثبت دستور توسط اتند یا رزیدنت ارش 

  چک مستقل دوگانه در تمامی مراحل آماده سازي و تزریق دارو 
  8در هنگام تزریق دارو تکنیکRIGHT   رعایت شود (بیمار صحیح ، داروي صـحیح ، زمـان صـحیح ، راه صـحیح ، دوز

 صحیح ،ثبت صحیح ،تجویز صحیح ، پاسخ مناسب به دارو )
 
 
 
 

 ارتباط موثردرزمان تحویل بیمار .4
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براي اطمینان از تبادل اطلاعات مرتبط و پرهیز از ارائه اطلاعات غیر ضـروري، اطلاعـات مربـوط بـه بیمـار بـا بهـره گیـري از مـدل 
ISBAR1 پرونده و کاردکس، به شرح ذیل ارائه می شود آخرین اطلاعات مندرج در و بر طبق: 

Iمشخصات :(Identify)ناسایی صحیح بیماران: شناسایی هویت بیمار بر اساس دستورالعمل ش 
S : ثانیه مطرح شود  5-10وضعیت کنونی بیمار درSituation 
B : سوابق مرتبط و کاربردي بیمار به اختیار مطرح شودBackground  
A : نتیجه گیري و ارزیابی مطرح شودAssessment 
R :  توصیه ها مطرح شودRecommendation 

است در    CUBANجهت تأمین کیفیت مطلوب و مبتنی بر استاندارد در هنگام تحویل بیمار باید اصول زیر که بر گرفته از اصول 
  تمامی موارد تحویل کلامی بیمار رعایت شود:

 : C confidentiality. اصل محرمانگی :  1
وجه شود. این اطلاعات باید در محیطی دور از بالین بیماران و با در زمان تحویل بالینی بیمار به اطلاعات حساس و محرمانه بیمار ت  

صداي آهسته تبادل گردد. همچنین این قبیل  اطلاعات نباید به خارج از محدوده بیمارستان و محیط درمان انتقال یابد. اطلاعات 
قابل انتقال مانند هپاتیت، اختلالات  ، بیماري هاي HIVحساس و محرمانه بیمار می تواند شامل نتایج مثبت آزمایشاتی  مانند 

متعارف/ زنان رها شده، نوزادان رها  غیر روان، قرار داشتن بیمار در گروه پر خطر اجتماعی(کودك آزاري/ دختران فراري/ بارداري
اند. جهت حفظ شده خشونت علیه زنان، سالمندان، معلولان/ اقدام به خودکشی) و سایر مواردي که بیماران می خواهند محرمانه بم

 .حریم بیماران و حفظ اسرار آنها فرایند تحویل در بعضی از موارد می تواند خارج از اتاق بیمار انجام شود

  Uninterrupted.  توالی و پیوستگی در ارائه گزارش:  2 
تحویل بیماران باید در محیطی آرام و بدون ایجاد وقفه انجام شود. در این زمینه می بایست شروع فرایند تحویل نوبت کاري به 

 موقع و در زمان تعیین شده از قبل آغاز شود. 
   Brief. خلاصه بودن گزارش 3

نی محدود گردد و از ارائه اطلاعات با حجم زیاد انتقال اطلاعات باید تا حد امکان به اطلاعات ضروري و مرتبط با وضعیت درما
 خودداري شود. 

  Accuracy. :صحت و دقت اطلاعات 4

باید اطمینان حاصل شود که تمام اطلاعات انتقال یافته در فرایند تحویل صحیح و دقیق بوده و در مورد هیچ بیماري سهل انگاري 
باید در ابتدا و انتهاي هر نوبت کاري، به روز رسانی شده، شفاف و مختصر در حیطه انتقال اطلاعات نشده است. اطلاعات مراقبتی 

 باشد و اطلاعات نباید با استفاده از لهجه خاص و یا اصطلاحات غیر معمول انتقال یابد. 
       Named Nurse ه : پرستار مسئول بیمار

 یل بیمار را انجام دهد. بر اساس رعایت اصل استمرار مراقبت ضروري است پرستار مسئول بیمار تحو

                                                           

1 Identify Situation, Background, Assessment, Recommendation 
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و...) بـه فشـاري (احتمـال سـقوط، زخـم  مـاریب یمنـیمربوط به امحرمانه و اطلاعات از ارائه اطلاعات  دیقبل با يکارکنان نوبت کار
 ندیحاصل نما نانیبعد اطم يکارکنان نوبت کار

بـه کارکنـان  یبررس نی. اشود یو صحت کارکرد بررس هیتعب یاز نظر درست ماریلوله و اتصالات ب ،يدیراه ور ینیبال لیهنگام تحو به
 ارائه دهند.  يبهتر حاتیدر مورد مشکلات توض دهدیقبل فرصت م ينوبت کار

باید فرصت تأیید و یا شفاف سازي اطلاعات به بیمار داده شود در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سؤال آن را بیان نماید. در صـورت 
 ده او نیز می توانند در هنگام تحویل بیمار حضور داشته باشندتمایل بیمار، اعضاي خانوا

 کارکنان پرستاري تحویل گیرنده می توانند جهت روشن شدن بیشتر وضعیت بیمار سؤالات خود را مطرح نمایند. 
جملـه در دسـترس در طی فرایند تحویل بیمار، کارکنان پرستاري نوبت کاري بعد باید از ایمن بودن تجهیـزات و محـیط بیمـار از 

بیمار، نظم محیط به منظـور  2بودن  و صحت کارکرد: زنگ احضار پرستار، دستگاه ساکشن، اکسیژن، و بقیه تجهیزات و نرده ایمنی
 تأمین آسایش، راحتی حرکت و در دسترس بودن تجهیزات و ارتفاع تخت اطمینان حاصل نمایند. 

 ي هم باید در فرایند  تحویل نوبت کاري حضور داشته باشند.و دانشجویان پرستار 3کارکنان کمک دهنده( متغیر)
اطلاعات مربوط به بیمارانی که در بخش حضور ندارند و جهـت اقـدامات درمـانی یـا تشخیصـی بـه سـایر واحـدهاي پـاراکلینیکی  

 بیمارستان یا خارج از بیمارستان منتقل شده اند نیز باید به کادر پرستاري نوبت بعد گزارش شود.
صورت همزمانی اعلام کد احیا با تحویل نوبت کاري اولویت با حضور در تیم احیا است، نحوه حضور در تیم احیا در زمان تحویـل در 

نوبت کاري (در نظر داشتن عدم وقوع تداخل و مشکل در فرایند تحویل بیمار) توسط مدیریت پرستاري بیمارسـتان بـه بخـش هـا 
 ابلاغ و اعلام می گردد. 

رعایت احتیاطات کنترل عفونت جهت بیماران ایزوله مستقیم یا معکوس و به حـداقل رسـاندن تـردد در محوطـه ایزولـه  به منظور 
 هنگام تحویل نوبت کاري، ضروري است افراد حاضر در بالین به پرستاران مسئول بیمار در دو نوبت کاري محدود شوند. 

ري ضروري است هنگام تحویل نوبت کاري انتقال بیماران از اتاقهـاي عمـل، به منظور اجراي درست و کامل فرایند تحویل نوبت کا 
 بخش ها و سایر واحدها صرفا به موارد اورژانس و حیاتی محدود شود. 

 در صورت عدم حضور پرستار مسئول ( اعزام / پاس شیر / ماموریت ....) پرستار جانشین، موظف به تحویل بیمار می باشد.
اران در بالین، موارد زیر تحت عنوان اطلاعات کلـی بخـش توسـط سرپرسـتار/ مسـئول نوبـت کـاري قبـل، بـه علاوه بر تحویل بیم 

 سرپرستار/ مسئول نوبت کاري بعد تحویل می شود.
  بستري بیماران کل تعداد و شده ترخیص پذیرفته شده، بیماران آمار-
 گزارش حوادث و وقایع خاص-

  پرستاري ایستگاه در نگهداري صورت در بستري بیماران وسایل-
/ سرپرسـتار مصـرفی توسـط داروهـاي پوکـه همـراه به داروها و تعداد نوع دربخش هاي مجاز، مخدر داروهاي نگهداري صورت در-

 .شود داده تحویل بعد نوبت کاري  مسئول/ سرپرستار به قبل، نوبت کاري  مسئول

                                                           

2 Bed side 
3 relief 
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نوبت کاري است که ضروري اسـت سرپرسـتار/ مسـئول نوبـت کـاري در هنگـام تحویل بخش نیز از موارد مورد انتظار در تحویل  -
 این دستور العمل) افراد مسئول موارد ذیل را تعیین نماید: 4تقسیم کار ( ماده 

 کنترل تجهیزات پزشکی ضروري که در مواقع مخاطره حیات بکار می روند نظیر الکتروشوك-

 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی کشور تحویل  ترالی  کد مطابق دستورالعمل ابلاغی-

 بر طبق دستورالعمل هاي ابلاغی بخش دارویی کنترل یخچال-

 مصرف تاریخ و تعداد نظر از بخش در استوك مصرفی موجود و اقلام کنترل داروها-

 کنترل نظافت و بهداشت پایه بخش-

 و غیره  HISطعی آب و برق و گاز هاي طبی و تلفن ، سیستم تبادل اطلاعات مربوط به کلیه خرابی ها، تأسیسات، تجهیزات، ق-

 

 .انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار 4

 از الصاق برچسبهاي رنگی به لوله هـا و  می کنند ، ها از کد بندي رنگی لوله ها و کاتترها استفاده در صورتیکه بیمارستان
 تا امکان خطا در پروسیجر هاي مرتبط با اتصالات به حداقل برسد کاتترها خودداري کنند .

  ، علامت گذاري موضع عمل یکی از وظایف جـراح اسـت .فقـط جـراح در صـورتی در مورد راهنماي بالینی جراحی ایمن
م میتواند علامت گذاري موضع عمل را به فرد دیگري تفویض نماید کـه آن فـرد در تمـام مـدت جراحـی بـویژه در هنگـا

 انسزیون در اتاق عمل حضور داشته باشد.
  یکـی از الزامـات در 10/8/1388مورخـه 388044تکمیل چک لیست جراحی ایمن براي هر بیمارطبق بخش نامه شماره

  اعتباربخشی می باشد .
. 

 رضایت آگاهانه 

  گردیـده اسـت لطفـا از مسـئول لیست اقدامات درمانی و تهاجمی که نیاز به اخذ رضایت آگاهانه دارد به  بخش هـا ابلـاغ
 بخش بخواهید در اختیار شما قرار دهد .

  درخصوص رضایت آگاهانه تهاجمی ، تاکید شدکه پزشک قبل از انجام هرگونه اقدام درمانی تهـاجمی و تشخیصـی ،کلیـه
مسـئولیت ،توضـیح داده وبـا  )شـاهد(خطرات ، منافع وعوارض جانبی احتمالی پروسیجر رابراي بیمار ودرحضـور پرسـتار

 پزشک ،توسط پرسنل آموزش دیده برگه رضایت آگاهانه ازبیمارامضاءگرفته شود

  روز اعتبار دارد 30رضایت عمل یا پروسیجر تهاجمی تا  
  بیمارانی که تحت برنامه درمانی خاص (شیمی درمانی ، تزریق مکرر خون ، پلاسما فرز ، دیالیز صـفاقی یـا خـونی ) قـرار

ندن (شرایط بیمار ، نحوه درمان ، روش درمانی جایگزین ، خطرات و منافع روش درمـانی و عـدم دارند در صورت ثابت ما
 پس گرفتن رضایت قبلی ) تا یک سال رضایت اخذ شده براي آنها اعتبار دارد

 براي اعمال جراحی اورژانس در زمانی که اخذ رضایت آگاهانه امکانپذیر نیست و درمانگر به این نتیجـه برسـد کـه عمـل 
 جراحی ضرورت دارد نباید براي دریافت رضایت عمل به تاخیر بیفتد و بیمار باید به اتاق عمل منتقل شود 
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 رضایت پروفیلاکسی عمل جراحی ضرورت ندارد 
  
 
 

  لیست اقدامات درمانی تهاجمی و اعمال جراحی که در مرکز نیاز به رضایت آگاهانه دارد . 

 آگاهانهمسئول گرفتن رضایت  عنوان اقدام

 رزیدنت مسئول بیمار –پزشک معالج  کلیه اعمال جراحی 

 پرستار مسئول بیمار ترانسفوزیون خون و فرآورده هاي خونی 

 پرسنل مسئول بیمار شیمی درمانی

 پزشک معالج آنژیوگرافی 

 پزشک بیهوشی هرگونه بیهوشی و آرامبخش متوسط تا عمیق

 تحقیقیکی از افراد اصلی عضو  تحقیقات

 پزشک تعویض خون

BM پزشک 

LP پزشک 

 

 

 

 . کنترل غلظت محلول هاي الکترولیت5

 برچسب قرمز برداروهاي باهشداربالا وبرچسب زرد براي داروهاي با اسامی وشکل مشابه الصاق می گردد. 
  شودداروهاي ستاره دارداروهایی است که درصورت استفاده از آن دارو،بیمارحتماً باید مانیتورینگ .  

 داروهاي با هشداربالا : شامل ؛ 
 آتروپین کلرید پتاسیم

 اپی نفرین سولفات منیزیوم
 هپارین سدیم بیکربنات سدیم

 رتپلاز گلوکونات کلسیم
 هالوپریدول هایپرسالین
 پروپرانولول لیدوکائین

  الزاماً تمامی مراحل از ثبت دستورات تا تزریق ، توسط دو پرستار کنترل شده و مهر و امضاء می گردد TPNدر  

 .اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات6



71 

 

  رعایـت گـردد( بررسـی عـدم تـداخلات  داروئـی  تلفیقدر مورد راهنماي تضمین صحت داروئی در فرایند انتقال خدمات
 داروهاي دریافتی در منزل و بیمارستان)

  در بدو پذیرش پزشک باید داروهاي مصرفی در منزل ، دوز ، نحوه مصرف را از بیمار پرسیده  ودر شرح حال ثبـت نمایـد
امـه مصـرف ایـن داروهـا سپس این داروها را بالیست داروهاي تجویزي در بیمارستان تطبیق داده و در مـورد قطـع یـا اد

 تصمیم گیري نماید 

  پرستار موظف است در برگه ارزیابی اولیه داروهاي مصرفی در منزل را ثبت نموده و این امر را به پزشـک اطلـاع دهـد بـه
 این ترتیب با کنترل دوگانه امکان اشتیاه به حداقل می رسد 

  پرستار باید از دریافت داروي تجویز شده براي بیمار اطمینـان مصرف دارو ( داروي خوراکی ) نباید به بیمار واگذار شود و
 حاصل کند 

  در مورد نام تجاري و ژنریک داروها به بیماران آموزش داده شود تا میزان خطا به حداقل برسد 

  در هنگام ترخیص بیمار و ثبت نسخه دارویی ترخیص نیز باید تلفیق دارویی مد نظر قرار گیرد 
 

 .اجتناب از اتصالات نادرست سوند و لوله ها 7

 از الصاق برچسبهاي رنگی به لوله هـا و  ها از کد بندي رنگی لوله ها و کاتترها استفاده می کنند ، در صورتیکه بیمارستان
 تا امکان خطا در پروسیجر هاي مرتبط با اتصالات به حداقل برسد کاتترها خودداري کنند 

 ت قلب و لوله هاي گوارشی در جهت اندام تحتانی فیکس شوند لوله هاي وریدي در جه 
 کاتترها در نور به هم تحویل داده شود 
  سیر لوله ها و کاتتر ها از منشااولیه جاگذاري در بدن تا انتها بررسی شود تا جابجـایی ، پـیچ خـوردگی و نقـص عملکـرد

 شناسایی شود 

 مانی دیگر اتصالات کامل کنتـرل گـرددو سـیر لولـه هـا و کـاتتر هـا از الزامی است در هنگام تحویل بیمار از یک مرکز در
 منشااولیه جاگذاري در بدن تا به اتصالات پورت بررسی شود . 

  کاتتر هاي پرخطر مانند کاتترهاي شریانی ، اپیدورال و اینتراتکال باید برچسب نام و تاریخ بخورد 

 اعلام اضطراري جواب ازمایشات 

 رانی آزمایشات در کلیه بخش هاي بیمارستان وجود دارد لیستی از نتایج بح 
  پرسنل آزمایشگاه موظف است در صورت وجود نتیجه آزمایش در محدوه بحرانی بلافاصله با بخش مورد نظر تماس بگیرد 
  در کلیه بخش ها خطوط یک طرفه براي برقراري ارتباط آزمایشگاه با بخش وجود دارد 
 ه بحرانی از آزمایشگاه تکنینک پرستار بعد از دریافت نتیجREAD BACK   را انجـام مـی دهـد تـا همکـارش هـم در

 جریان آزمایش قرار گیرد در ضمن پرسنل آزمایشگاه هم از اینکه پرستار به درستی متوجه شده اطمینان حاصل کند 
   پرستار موظف است بلافاصله پزشک معالج را در جریان نتایج آزمایش قرار دهد و سایر اقدامات لازم را انجام دهد 
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( جواب آزمایشهاي آماده شده بعد از ترخیص بیمار)هم براي بیماران بستري و هم براي بیماران سرپائی  تستهاي معوقه •

   بعد از ترخیص نیز اطلاع داده  می شود .

  ود بهداشت دست . بهب7

مهم ترین راه پیشگیري از عفونت بیمارستانی بهداشت دست می باشد که براي تامین ایمنی پرسنل در برابر عوامل بیمـاري زا نیـز 
 راهکار بسیار مفیدي می باشد 

 شامل موارد زیر می باشد موقعیت شستشوي دست  5
 قبل از تماس با بیمار  -1

 بعد از تماس با بیمار  -2

 قبل از انجام اقدام پاك  -3

 بعد از تماس با ترشحات بیمار  -4

 بعد از تماس با محیط اطراف بیمار  -5

براي بهداشت دست هندراب و هند واش انجام می شود که چگونگی انجام هر یک و زمان مناسب در بروشورهاي کنار روشـویی هـا 
 قرار دارد 

ثانیه و حجـم  30تا  20راي ضد عفونی دست استفاده می شود مدت زمان آن در هند راب از ماده ضدعفونی کننده با بنیان الکلی ب 
سی سی است در این حالت میکروبهاي روي دست منهدم شده ولی لاشه آنها روي دست باقی می ماند  5تا  3محلول مورد استفاده 

که در طی این پروسه لاشـه میکـرو ثانیه با آب و صابون است  60تا  40اما هند راب شستشوي دست طبق دستورالعمل براي مدت 
  نوبت  هند راب یک نوبت هند واش صورت گیرد 8تا  7بها نیز از روي دست پاك می شود بنابر این توصیه می شود به ازاي هر 

  استفاده یک بار مصرف از وسایل تزریقات 

  شوند  کلیه وسایلی که در بیمارستان برچسب یک بار مصرف خورده اند نباید استفاده مجدد 
  تجهیزات بیمارستانی به سه دسته بحرانی نیمه بحرانی و غیر بحرانی تقسیم می شود تجهیزات بحرانی تجهیزاتی هسـتند

 که در تماس با بافت یا فضاهاي استریل بدن قرار دارند و  براي استفاده مجدد باید استریل شوند 
  سالم یا پوست آسیب دیده هستند مثل لارنگوسـکوپ بایـد تجهیزات نیمه بحرانی : وسایلی هستند که در تماس با مخاط

 ضدعفونی سطح بالا شوند 
  تجهیزات غیر بحرانی : تجهیزاتی هستند که در تماس با پوست سـالم هسـتند مثـل فشارسـنج ، گوشـی پزشـکی بـراي

 استفاده مجدد باید بر اساس دستورالعمل ها ضدعفونی شوند 

 لیه بر اساس جداول زیر نمره بیمار را در مورد خطر زخم فشاري و سقوط مشخص کـرده ارزیابی اولیه : در برگه ارزیابی او
 و در برگه ثبت نمایید 
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  )Fall Downمقیاس ارزیابی احتمال سقوط از تخت  (
  سال از مقیاس مورس جهت تعیین ریسک سقوط استفاده می شود65 تا 6                                  جهت بیماران با سنین بین 

 

 نمره تعیین ریسک مقیاس
 25 مثبت  سابقه سقوط از تخت

 صفر منفی 
 

 تشخیص ثانویه
 صفر فقط با یک تشخیص پزشکی فعال بستري شده 

 15 بیش از یک تشخیص پزشکی در هنگام پذیرش دارد
 

استفاده از وسیله کمک 
 حرکتی

 دستور – با ویلچر حرکت می کند –بدون استفاده از وسیله کمک حرکتی راه می رود 
 استراحت مطلق دارد

 صفر

 15 استفاده از عصا یا واکر جهت حرکت
 30 عدم تعادل در راه رفتن

 
 مایع درمانی

 20 هپارین الك و داشتن رگ باز
IVصفر  ندارد 

 
 تعادل در ایستادن

 صفر تعادل کامل در ایستادن دارد و طبیعی است
 10 تعادل ندارد و لرزان است
 20 اختالل در ایستادن دارد

 
 وضعیت روانی

 صفر طبیعی
 15 وضعیت روحی و روانی مشکل دارد

 ریسک باال50 ریسک کم               باالي 50-25 بدون ریسک             24 -0                                    

 سال ، بیماران تحت شیمی درمانی ، تاالسمی ، بیمارانی که خواب آور مصرف می نمایند و بیماران با 60 سال و باالي 6بیماران زیر کلیه 
 و سایر تشخیص هایی که منجر به عدم تعادل بیمار می شود در معرض خطر سقوط می باشند در ضمن CPکاهش سطح هوشیاري ، بیماران 

   ، لیبر و اورژانس اطفال در معرض سقوط می باشند ICU , NICUکلیه بیماران 
 

                            
  )BRADEN SCALEمقیاس ارزیابی احتمال بروز زخم فشاري (

 این مقیاس متشکل از شش مورد ارزیابی می باشد که هر کدام در یک ستون بوده و به هر کدام نمره جداگانه اي تعلق می گیرد و بر اساس این نمره میزان 
 ریسک احتمالی بروز زخم فشاري تعیین می شود 

 
 کشش / سایش تغذیه تحرك فعالیت رطوبت درك حسی

 )سرخوردن مکرر 1 )خیلی مختل 1 )کامال بی حرکت 1 )وابسته به تخت 1 )دائما خیس1 )کامال مختل 1
)خودداري نسبی از 2 )خوردن کمتر از نصف نیاز روزانه 2 )تحرك خیلی محدود 2 )وابسته به صندلی 2 )اکثرا خیس2 )خیلی مختل 2

 سرخوردن 
)خودداري از 3 )خوردن بیشترین مقدار نیاز روزانه 3 )تحرك نسبتا محدود 3 )راه رفتن با کمک 3 )گاها خیس3 )نسبتا مختل 3

 سرخوردن 
)راه رفتن بدون 4 )خشک 4 )کامال سالم 4

 کمک 
  ) تغذیه کامل 4 )کامال متحرك 4

  کنترل معمول<19ریسک پایین                        15-18 ریسک متوسط                     13-14 ریسک باال         10-12 ریسک خیلی باال                >9
  و یا کمتر براي بیمار دستبند زرد ببندید و در هر شیفت ارزیابی پوست را انجام دهید 12در نمرات 
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 اصول عمومی جراحی ایمن

تضـمین  احتمال وقوع عمل جراحی اشتباه بیشتر در مورد عمل جراحی روي اندام هاي قرینه اتفاق می افتد فرایند سه گانـه بـراي
 بیمار صحیح ، موضع صحیح ،پروسیجر صحیح به شرح زیر است :

 : تایید بیمار ، موضع و پروسیجر صحیح  1گام 

در تمامی مراحل از زمان اخذ تصمیم به عمل بیمار تا هنگام انجام عمل جراحی در مراحل زیر (برنامه ریـزي و زمـان بنـدي عمـل 
عمل، در هر زمان که مسئولیت مراقبت از بیمار به فرد دیگر منتقل شد ، قبل از ورود به جراحی ، در هنگام پذیرش یا ورود به اتاق 

 اتاق عمل )

 : علامت گذاري موضع عمل 2گام 

علامت گذاري باید توسط با یک مارکر دائمی روي موضع عمل یا کنار آن توسط جراحی که عمل را انجام میدهد یا فـردي کـه  در 
عمل حضور دارد و این وظیفه از طرف جراح به او واگذار شده است این کار تا حد امکان بایستی در زمان تمام طول جراحی در اتاق 

هوشیاري و بیداري بیمار انجام شود (در بیمارستان امیر به دلیل انجام عمل هاي روتین سزارین و جراحی هاي شکمی و عدم انجام 
 م نمی شود ولی در مواقع لزوم این کار باید صورت گیرد جراحی روي اندام هاي قرینه عمل علامت گذاري انجا

 :وقفه / درنگ جراحی  3گام 

 وقفه اي کوتاه در فعالیت اتاق عمل ، قبل از برش پوست به منظور تایید بیمار ، پروسیجر و موضع عمل با انجام اقدامات ذیل است :
 وجود هر نوع ایمپلنت ، آزمایشات قبل از عمل  و ...) اطمینان از آمادگی کامل بیمار براي عمل ( ناشتا بودن ، بررسی 
  بررسی برگه رضایت آگاهانه 
  شنا سایی فعال بیمار قبل از القا بیهوشی توسط یکـی از اعضـاي تـیم از طریـق پرسـش از بیمـار و تطبیـق بـا دسـتبند

 شناسایی و پرونده و برگه رضایت آگاهانه 
  تایید رضایت آگاهانه با بیمار 
  در نهایت جراح با صداي بلند نام و نام خانوادگی بیمار ، نام عمل جراحی ، طـرف و موضـع جراحـی را بیـان و پرسـتار و

 متخصص بیهوشی باید صحت اطلاعات را تایید نمایند 

 مراقبت هاي بیهوشی  

 مـوارد اورژانـس  اولین ومهم ترین جزء مراقبت قبل از بیهوشی حضور متخصص بیهوشی آموزش دیده و مجرب اسـت در
انتخاب گزینه ي شروع بیهوشی در صورت عدم حضور موقت متخصص بیهوشی و با مسئولیت جراح متخصص بستگی به 

 وضعیت و شرایط بیمار دارد 
  اطمینان از صحت عملکرد دستگاههاي بیهوشی ، پالس اکسیمتري ، ارزیابی عینی راه هوایی قبـل از القـا بیهوشـی بـراي

مادگی براي مدیریت ره هوایی در صورت وجود مشکل ، بلند بودن صداي آلارم پالس و فعال بـودن آلـارم تمام بیماران و آ
جداشدگی از اندام ، بررسی احتمال از دست دادن خون در حین عمل و آمادگی براي مواجهه با آن ، شناسـایی داروهـاي 

 مصرفی . عوارض و آنتی دوت هاي آن 
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 کاهش خطر عفونت موضع جراحی 

  دقیقه قبل از عمل 60استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکسی براي تمام موارد جراحی هاي تمیز و آلوده و در بازه زمانی 
  اطمینان از استیریلیتی مناسب ایزار جراحی 
  ساعت طول بکشد یـا شـواهدي دال بـر خـونریزي وسـیع  4استفاده از دوز مجدد انتی بیوتیک زمانی که جراحی بیش از

راحی باشد ( در صورتی که از ونکو مایسین به عنوان آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک استفاده می شود ضرورتی بر دوز حین ج
 ساعت نیست ) 10مجدد در جراحی زیر 

  زدن موهاي ناحیه عمل توصیه نمی شود مگر آن که مو با عمل تداخل داشته باشد در صورت ضرورت برداشتن مو باید با
 ز عمل کوتاه شود قیچی دو ساعت قبل ا

  در طول عمل درجه حرارت مانیتور شود 

  اسکراب جراحی به درستی انجام شود 
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 کنترل عفونت 

یکی از مهمترین وظائف پرسنل در مرکز انجام اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از عفونت ها است پرسنل ضمن رعایـت حقـوق 
بیمار باید به فکر سلامت خود ، همکاران و افراد خانواده نیز بوده و با رعایت کلیه موارد مرتبط، به کاهش خطر انتقال بیماري کمک 

 نمایند . 

 ی عفونت بیمارستان

ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان رخ دهد به شرط ان که بیمار در دوره کمون بیماري دیگري نباشدو  72تا  48عفونتی که 
مـاه بعـد بـا علـایم عفونـت   3تا  1علایم عفونت را بدو پذیرش نداشته باشد  عفونت بیمارستانی است اگر بیمار جراحی شده باشد و 

فونت بیمارستانی قابل پیگیري است  در مورد سایر بیماران نیز اگر تا سه روز بعد از ترخیص با تب مراجعه مراجعه نماید از جهت ع
 نمایند این مسئله  از جهت عفونت بیمارستانی قابل پیگیري است

 انواع عفونت بیمارستانی شامل سپسیس ، عفونت ادراري ، پنومونی و عفونت محل جراحی می باشد

PERSONAL PROTECTIVE EQIPMENT (PPE) وسایل حفاظت فردي 

  تجهیزات حفاظت فردي تجهیزات هستند که براي حفاظت کارکنان از صدمات شغلی و یا بیماریهاي ناشـی از تمـاس بـا
 مواد بیولوژیکی، شیمیایی ، فیزیکی، رادیولوژیک، الکتریکی و....طراحی شده اند . 

 ر و تماس شغلی متفاوت می باشند . این تجهیزات با توجه به نوع صدمه مورد انتظا 

   وسایل حفاظت فردي مورد استفاده جهت پیشگیري از عفونت ضمن محافظت کارکنان و پیشگیري از ابتلاي  آنان ، مانع
 انتقال عفونت به سایر بیماران و افراد می گردد. 

 . احتمال عفونت را کاهش می دهند ولی این احتمال را کاملا از بین نمی برند 

 . فقط در صورتیکه درست استفاده شوند موثرند 

 جایگزین اصلی ترین جزء کنترل عفونت (شستن دست) نمی شوند 

 
 

 وسایل حفاظت فردي 

هنگام تماس با خون ، مایعات و ترشحات بدن، غشاهاي مخاطی، پوست آسیب دیده، و یا اجسام آلوده بایـد دسـتکش تمیـز و غیـر 
 استریل پوشید.
 ستین گان را  بپوشاند. دستکش باید  مچ آ 

 .دستکش باید فقط یکبار استفاده گردد 

   .دستکش ها را باید  بین هر بار انجام مراقبت  از بیماري که حامل میکروارگانیسم هاست،  تعویض نمود 

  پس از استفاده از دستکش، و پیش از ارائه مراقبت به بیمار دیگر، باید آنها را خارج  و بلافاصله دستها را  شست
 تا از انتقال میکرو ارگانیسم ها به محیط  یا سایر بیماران جلوگیري شود.  

 گان 
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که احتمال پاشـیده شـدن خـون  براي حفاظت از پوست و جلوگیري از آلوده شدن لباس ها  در طی انجام پروسیجرهایی   
یا ترشحات بدن وجود دارد ، باید از گان تمیز و غیر استریل استفاده کرد. نوع گان  انتخاب شده بستگی به  میزان مـایعی 
دارد که احتمال مواجهه با آن می رود. گان آلوده  را باید فوراً پس از  اتمام کار خارج و دستها را  کاملاً شسـت تـا انتقـال 

 روارگانیسم ها به  بیماران دیگر و یا محیط  رخ ندهد.میک
 .گان باید،یکبار مصرف  و  یا از جنس قابل شستشو باشد 

 . آستین گان باید بلند ومچ آن کش دار باشد 

 (یقه باز و یقه هفت نباشد ) گان باید یقه بسته باشد 
  .اندازه گان باید مناسب باشد بطوریکه  نواحی مورد نیاز بدن را بپوشاند.(بلندي گان باید تا زیر زانو باشد 

  .گان باید ضد آب باشدودر غیر اینصورت باید یک پیش بند پلاستیکی روي ان پوشیده شود 

 .در صورت آلودگی قابل مشاهده بلافاصله تعویض شود  

 ن را معدوم نمود .  و یا  اگر قابل شستشـو اسـت بـه طریـق مناسـبی بـدون پراکنـده شـدن بهتر است بعد از استفاده گا
 آلودگی، به رختشویخانه فرستاده شده و سپس دستها شسته شوند

  گان یاcoverall باید ترجیحاً داراي قلاب شستی باشند تا مانع لغزش آستین ها شده و آنهـا را در برابـر دسـتکش هـاي
  زیرین محکم نگه دارد

  اگر لباس یکسره با آستین هاي داراي قلاب شستی موجود نیست، پرسنل باید توسط چسب نواري پهن لبه هاي آسـتین
 را دور دستکش اولیه محکم کنند 

  هر دو گزینه (چسب یا قلاب شستی ) در  زمان ارائه خدمات بالینی به بیمار کمک میکند بین دستکش و آسـتین فاصـله
 معرض ترشحات بیمار قرار نگیرد  نیافتد و پوست ساعد در

  در زمان بیرون آوردنPPE  و باز نمودن چسب باید بآرامی و با احتیاط جدا نمود تا ترشـحات احتمـالی روي چسـب بـه
  اطراف پرتاب نگردد و احیاناً آئروسل تولید نشود

 ماسک 

تمـال پاشـیدن خـون مایعـات و ترشـحات بـدن براي حفاظت از غشاي مخاطی بینی  و دهان  در طی انجام  پروسیجرهایی که  اح
 وجود دارد،  لازم است از ماسک استفاده شود. 

 .پس از استفاده از ماسک آن را معدوم نمایید  
  وقتی ماسک مرطوب می شود آن را تعویض نمایید  

 ماسک را هرگز به گردن آویزان نکنید  

  پس از استفاده از ماسک دستها را بشویید 

 ماسک جراحی

مراقبت از بیمار مبتلا به بیماري منتقله از راه  قطرات  و یا  به عنوان بخشی از  محافظت در  طی  فعالیتهاي مراقبت از  هنگام
 بیمار  که احتمال پاشیدن خون ، ترشحات یا مایعات بدن  وجود دارد،. استفاده می شود .
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هاي  کوچک ذره  ایجاد نمی کنند  و در این موارد نباید ماسک هاي مراقبتی یا جراحی  حفاظت کامل  را  در برابر  آئروسل 

 استفاده شوند مگر اینکه  ماسک تنفسی مخصوص در دسترس نباشد.

 N95ماسک 

کارکنانی که پروسیجرهاي تولید کننده آئروسل را انجام می دهند، باید از وسیله اي که بالاترین  سطح محافظت تنفسی  را داشـته 
فسی مخصوص، استفاده کنند. ماسک هاي تنفسی مخصوص براي محافظت  فرد از ذرات ریـز تنفسـی کـه باشد، ترجیحاً ماسک تن

 توسط دیگران ایجاد می شود و بدون در نظر گرفتن  اندازه ذره، بکار می رود. 
  محکم نمودن و استفاده درست از ماسک  تنفسی مخصوص یکبار مصرف  براي اطمینان از عملکـرد صـحیح آن ضـروري

است. اگر ماسک بخوبی روي صورت جاي نگیرد ممکن است ذرات معلق در هوا از منافذ  وارد شوند و بنابراین اسـتفاده از 
 ماسک ممکن است موثر نباشد. 

  می کنند باید روش استفاده از آن را بیاموزند  تا بهترین تأثیر را دریافت کنند. افرادي که از ماسک استفاده 

: قسمت پشت( خارجی) ماسک را در کف دست قرار داده به صورتی که قسمت بینـی در نـوك انگشـتان قـرار گرفتـه و 1گام       
 بندهاي ماسک بطور آزاد در زیر دست آویزان باشد.

 چانه قرار داده به نحویکه قسمت بینی ان به سمت بالا باشد.: ماسک را زیر 2گام       

: بند بالایی ماسک را با دستی که آزاد است به بالا و پشت سر خود بکشید .بند پایینی ماسک را نیز به بالا کشیده و 3گام              
 نزدیک گردن و زیر گوش قرار دهید.

سمت فلزي بینی قرار داده و روي بینی خود قالب دهید. فشار دادن با یک دست منجر : انگشتان دو دست را روي ق4گام             
 به کاهش موثر بودن قالب دهی روي بینی می گردد.

 : قسمت جلوي ماسک مخصوص را با هر دودست بپوشانید( مراقب باشید موقعیت ماسک را تغییر ندهید5گام              

 
 تفاده از ماسک تنفسی مخصوصنحوه کنترل نشت هوا در هنگام اس

  کنترل نشتی مثبت: به سرعت هوا را بیرون دهید( انجام سریع بازدم) فشار مثبت در داخل ماسک تنفسی برابـر بـا عـدم
 نشت ماسک است. اگر نشتی وجود داشته باشد موقعیت ماسک را تنظیم کنید و یا بندها را بکشید. 

 نشتی را مجددا کنترل کنید.

 مراحل را مجددا تکرار کنید تا زمانیکه ماسک تنفسی بطور مناسب ایمنی ایجاد کند( محکم شود). 

 کنترل نشتی منفی 

 .بطور عمیق نفس بکشید ( دم عمیق) اگر نشتی وجود نداشته فشار منفی باعث چسبیدن ماسک به صورت می شود 

 ود هوا از طریق منافذ نشتی می گرددنشتی منجر به از دست دادن فشار منفی در ماسک شده و باعث ور

 عینک محافظ 

 همیشه  در هنگام  انجام پروسجر هاي  تولید کننده آئروسل  از عینک محافظ استفاده شود.  •
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هنگام ارائه مراقبت  و در تماس نزدیک با بیماري که  دچار علائم حاد تنفسی است (مانند سرفه و عطسه) و در زمانی کـه   •
شحات  وجود دارد، و همچنین هنگام کار در فاصله یک متري و یا کمتر با بیماري کـه بیمـاري حـاد احتمال پاشیدن  تر

 تنفسی دارد، باید ازعینک محافظ استفاده شود. 

صرفنظر از تشخیص بیماري، زمانی که  خطر آلودگی چشم ها و ملتحمه  با پاشیده شدن  خون یـا مایعـات بـدن وجـود  •
دارد، باید از عینک محافظ استفاده کرد.  استفاده از عینک محافظ بر اساس ارزیابی وضعیت بیمار  در زمان ارائه مراقبـت، 

 تعیین می شود. 

 یل زیر صورت  گیرد: حفاظت از چشم  می تواند با وسا •

 عینک محافظ کلاه ایمنی با محافظ صورت،  محافظ صورت ، -

 هرگز عینک را بالاي سر خود نبرید •
 در صورت چند بار مصرف بودن، عینک ومحافظ صورت نکات لازم جهت جمع اوري و استریل نمودن آنرا رعایت نمایید   •

 محافظ پا

تاندارد وجود ندارد، اما براي حفاظت کارکنان امر مهمی محسوب مـی شـود. پرسـنل اگرچه معمولاً حفاظت از پاها در احتیاطات اس
  هنگام کار باید کفش هایی بپوشند که  مقاوم به جذب مایعات باشد و کاملاً  تمام سطح پاها را فراگیرد (نه صندل یا دمپایی) .

پوشش حفاظت فردي آگاه باشند، به عنوان مثـال هنگـام  کادر درمانی باید کاملا نسبت به اصول استفاده صحیح و ایمن از وسائل و
کار با پوشش حفاظتی نباید هیچ قسمت از پوست در معرض آلودگی احتمالی قرار بگیرد. اصول استفاده از پوشش حفاظت فردي را 

 در سه بخش می توان دسته بندي نمود:

 )DONNIGپوشیدن وسایل حفاظت فردي (-
 طی مراقبت بالینی از بیمار -
 )DOFFINGبیرون آوردن وسایل حفاظت فردي( -

 ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردي

 فراخواندن ناظر آموزش دیده 
  بررسی سایز و سلامت، کلیه وسائل حفاظت فردي براي پرسنل ارائه دهنده خدمات 

  نوشیدن یک بطري آب معدنی بمنظور جبران تعریق پس از پوشیدنPPE 
 ساعت، موبایل، پیجـر، خودکـار ، جـواهرات و، لبـاس . پوشـیدن لبـاس فـرم جراحـی  بیرون آوردن وسائل شخصی نظیر

)scrub set (در منطقه پاك باید پوشید ) یا لباس هاي یکبار مصرف و کفش لاستیکی قابل شستشو ( 
 شستشوي دست 

  پوشیدن اولین جفت دستکش 
 کاور  چکمه اي یا کاور کفش پوشیده شود 
    پوشیدن گان 
  پوشیدن ماسکN95  
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 ) پوشیدن محافظ صورتface shield عینک /( 

  پوشیدن کلاه بلند جراحی 

 ) از پیش بند لاستیکیApronبه عنوان حفاظت بیشتر در مقابل پاشیده شدن احتمالی ترشحات بـدن زوم  ) در صورت ل
 استفاده شود بیمار (اسهال، استفراغ)

  دومین سري دستکش ها پوشیده شود 

 ساق بلند باشند  دستکش هاي بیرونی باید 

  آستین هاي لباس هاي یکسره یا گان باید زیر دستکش دوم قرار گیرند 

 تایید گرفتن از ناظر اموزش دیده  بعد از پوشیدن کامل وسائل حفاظت فردي 

 در آوردن وسایل حفاظت فردي

  (لایه دوم) ضدعفونی نمودن دستکش هاي بیرونی 

 ) خروج آپرونApron در صورتی که از پیش بند لاستیکی بلند (آپرون) استفاده شده است بایـد آنـرا بـا احتیـاط و بـه :(
 آرامی با کشیدن به جلو و پاره کردن بند گردنی بیرون آورد 

  آنرا از داخل به بیرون تا بزنید چنانکه دستکش ها تا حد امکان آلوده نشوند 

  مشاهده مجددPPE بعد از بیرون آوردن آپرون 
  (لایه دوم) ضدعفونی نمودن مجدد دستکش هاي بیرونی 
  بیرون آوردن روکش کفش یا چکمه 

  پرسنل باید روي یک صندلی تمیز (صندلی اول) نشسته و کاور کفش یا چکمه ها را خارج نماید 

 ضدعفونی نمودن و بیرون آوردن دستکش هاي لایه بیرونی 
 مشاهده و ضدعفونی نمودن دستکش هاي زیرین 

  بند کلاه را باز نموده و به آرامی کلاه را از پشت گرفته و از سر بیرون آورده و دور بیاندازند گره 

 این یکی از مراحلی است که براي بازکردن بند کلاه ممکن است به کمک ناظر نیاز شود  

  
 ) خارج نمودن لباس یکسرهCoverall(اگر بجاي گان از لباس یکسره استفاده شده است) ( 

  در آوردن گان: 

  حین بیرون آوردن گان ، لازمست سطح جلویی و آلوده با لباس هاي زیرین تماس پیدا نکند. براي اطمینان از این مسـأله
 باید گان را کشیده و از بدن دور نموده و از داخل به خارج لوله نمایید بطوریکه دست تنها با سـطح داخلـی گـان تمـاس

 نمایید
 ) برداشتن محافظ صورتface shield عینک / ( 

  کمی سر را به جلو خم نموده و کشFace Shield  را از پشت سر گرفته و به آرامی محافظ صورت را ازسر بیرون آورده
  و دورانداخته شود
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  ازلمس نمودن سطح جلویی محافظ صورت که احتمالاً آلوده تر است خودداري گردد 

  : ضدعفونی نمودن مجدد دستکش ها 

 دد و بیرون آوردن دستکش هاي زیرین و پوشیدن یک جفت دستکش جدید ضدعفونی مج 

  بیرون اوردن ماسکN95   
  کمی سر را به جلو خم نموده ودو نوار لاستیکی را از پشت سر گرفته و خارج نمایند( ابتدا گره پائینی و سپس گره بالـایی

یی و آلوده ماسک) آنرا از سر خـارج نماییـد و دور را باز نموده و با گرفتن بند از پشت سر (بدون دست زدن به سطح جلو
 بیاندازید

  ضدعفونی نمودن مجدد دستکش ها 

  ضد عفونی نمودن کفش هاي قابل شستشو 
  ضدعفونی نمودن مجدد سطح خارجی دستکش هاي زیرین و بیرون آوردن دستکش ها 

 ض شود ماسک جراحی یک لایه هر یک ساعت ودر صورت مرطوب شدن بلافاصله باید تعوی

ساعت باید تعویض شود در طول شیفت داخل دستکش یک بار مصرف در پیش ورودي اتاق ایزولـه  8هر  N95ماسک 

 قرار دهید و هر بار دستکش را تعویض نمایید  
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 مواجهه شغلی 

 

فرو رفتن اجسام تیز و برنده دراندام  در حین کار  مواجهه شغلی عبارت است از پاشش ترشحات بیمار به چشم یا مخاطات بدن و یا
 با بیمار

 : PEP(POST EXPOSURE PROPHYLAXIهفت مرحله مواجهه شغلی (
 مداواي محل مواجهه  .1

 ثبت و گزارش دهی  .2

 ارزیابی مواجهه (بررسی نوع مواجهه ، شدت مواجهه و نوع مایعی که با آن مواجهه اتفاق افتاده ) .3

 ارزیابی منبع  .4

 ارزیابی فرد مواجهه یافته  .5

 مدیریت عفونت هاي مختلف با مشاوره عفونی  .6

 پیگیري هاي بعدي  .7

 مداواي محل مواجهه : -1

  شستشوي زخم با صابون و آب ولرم و عدم استفاده از مواد گندزدا یا ضدعفونی کننده 

  ممانعت از ایجاد خونروي در محل مواجهه یافته 

  و غشاء   به سمت عقب قرار گیرد و پلک ها به سمت بالا و پایین حرکت دهید )شستشوي چشم ها (در حالت نشسته سر
   N/Sمخاطی با مقدار زیاد آب یا سرم 

سانحه را به صورت فوري به کارشناس کنترل عفونت و در صورت عدم حضور ایشـان بـه سـوپروایزر گـزارش کنیـد فـرم  -2
 مربوطه را تکمیل نمایید

میزان خطر انتقال با توجه به نوع مواجهه ( آسیب پوسـتی ،مواجهـه غشـا مخـاطی ، فـرو  ارزیابی مواجهه : در این مرحله -3
 رفتن سوزن توپر یا توخالی و.. ) ،نوع مایع مورد مواجهه و شدت مواجهه سنجیده می شود

از  ارزیابی منبع : براي بررسی وضعیت منبع از نظر عفونت هاي مختلف انجام می شود  در این بخش اگـر وضـعیت منبـع -4
 مشخص نباشد و با نظر متخصص آزمایشات مورد نیاز انجام می شود   HIVو   B, Cنظر هپاتییت 

  در این ارزیابی اگر نتایج منفی باشد نیازي به رژیم پیشگیري و پیگیري بعدي براي فرد تماس یافته نیست
 متخصص آزمایشات مورد نیاز انجام می شود  ارزیابی فرد مواجهه یافته : وقتی وضعیت فرد مواجهه یافته مشخص نیست با نظر

مدیریت عفونت هاي مختلف : بر اساس نظر متخصص عفونی و کارشناس کنترل عفونت  بر اساس ارزیابی هـاي انجـام شـده بـراي 
 مدیریت عفونت ها تصمیم گیري می شود

  در موردHBV  بر اساس جدول مواجهه شغلی عمل می شود 
  در موردHBC   پروفیلاکسی ، واکسن و ایمنوگلوبلین وجود ندارد و مشاوره مناسب و آزمایشات پیگیري باید انجام شود 
  در موردHIV  : با نظر متخصص عفونی و براساس دستورالعمل زیر عمل شود 
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 تنها در شرایط زیر تجویز می شود :  HIV پروفیلاکسی
 ساعت اخیر اتفاق افتاده باشد و 72مواجهه در باشد یا در گروه پرخطر باشد و HIVمنبع مبتلا به 

 
 

نباشد یا در زمـان  HIVمخاط یا پوست آسیب دیده در تماس با مایع بالقوه عفونی بدن قرار گرفته باشد فرد مواجهه یافته مبتلا به 
 تصمیم گیري وضعیت مشخص نداشته باشد 

 
  شد در مواردپرخطر تا یک هفته بعـد هـم شـروع ساعت با 72شروع درمان پروفیلاکسی باید بلافاصله حداکثر تا

 پروفیلاکسی مد نظر است در صورت تردید بهتر است درمان پروفیلاکسی شروع شود 
  شیردهی در دوره مصرف دارو باید قطع شود 

 پیگیري هاي بعدي : -5

  ماه بعد انجام شود 6و  3مثبت آزمایشات زیر باید به صورت اولیه   HCVدر صورت مواجهه با فرد 
SGPT, SGOT, ALKPH, HCV AB   

ماه بعد از تمـاس  6هفته بعد و  12هفته بعد ،  6باید به صورت اولیه   HIV ABمثبت آزمایشات   HIVدر صورت مواجهه با فرد 
 انجام شود 

 

 

 احتیاطات استاندارد 

اصولی که رعایت آن در کار با تمام بیماران ضروري است ودر صورت تماس با پوست اسیب دیده ، مخاط ها ، خون ، تمـام مایعـات 
 بدن ، ترشحات و مواد دفعی بدن بدون در نظر گرفتن خون قابل رویت در آن باید رعایت گردد و شامل موارد زیر می باشد 

 موقعیت  5شستن دستها در -1
 در مواقع لزوم   PPEه ازاستفاد-2
 دفع ایمن وسایل تیز و برنده -3
 پاکسازي محیط -4
 پاکسازي و ضد عفونی صحیح لوازم مشترك بین بیماران-5
 رعایت تکنیک هاي اسپتیک-6
 رعایت بهداشت تنفسی و آداب عطسه و سرفه-7
 دفع صحیح و ایمن پسماندها-8
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 اصول احتیاطی بر اساس نوع بیماري (ایزوله )

 انواع ایزولاسیون براساس راه انتقال بیماري:

 )Airborne Isolationهوایی (  ایزولاسیون

احتیاطات هوایی (تنفسی) براي بیمارانی استفاده می شود که مشکوك به عفونت هایی هستند که از طریق قطـرات هـوایی منتقـل 
کوچک هستند و از طریق ذرات معلق بـا جریـان هـوا تـا  می شوند. این به آن معنی است که باکتري یا ویروس عامل بیماري بسیار

 مسافت هاي زیادي منتقل شوند.
 نمونه اي از بیماري هایی که نیاز به ایزولاسیون تماسی دارند شامل:

TB .(سل) ، آبله مرغان ، زونا، سرخک هستند 
 شرایط ایزولاسیون:

 احتیاطات استاندارد رعایت شود.  –
مرتبـه تعـویض هـوا انجـام شـود. در 6ک اتاق ایزوله با فشار منفی نسبت به فضاي سالن که در هر ساعت قرار گرفتن بیمار در ی  –

 صورت وجود پنجره به فضاي باز و عدم وجود فیلتر مناسب پنجره ها باز شود.
 ) بپوشند.N95کارکنانی که در ارتباط با بیمار هستند باید ماسک تنفسی (  –
 اید ماسک جراحی بپوشند.ب TBملاقت کنندگان بیمار   –
افرادي که سابقه ابتلا به آبله مرغان و سرخک دارند و به طور طبیعی ایمنی کسب کرده اند نیازي به پوشیدن ماسـک در هنگـام   –

 ورود به اتاق ورود به اتاق بیماران مبتلا به آبله مرغان و سرخک ندارند.
جراحـی محـدود شـود. در چنـین مـواقعی بـه منـاطق ورود بیمـار در خصـوص جابجایی بیماران به مواقع ضروري و با ماسک    –

 ایزولاسیون اطلاع رسانی شود.
 ودپس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی ش  –
 

 )Protective Isolationایزولاسیون معکوس (

 ایزولاسیون معکوس براي محافظت از بیماران با سیستم ایمنی ضعیف در مقابل عفونت ها طراحی شده است.  ·
 نمونه اي از بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون تماسی دارند شامل:· 
 بیماران سرطانی، پیوند مغز استخوان و سایر پیوندها باید به کار گرفته شود.  ·

 شرایط ایزولاسیون:
 یاطات استاندارد رعایت شود.احت  –
 بیمار در یک اتاق مجزا با فشار هواي مثبت نسبت به هواي بیرون قرار گیرد  –
قبل از ورود به اتاق بیمار و مراقبت مستقیم از بیمار دست ها باید با مایع صـابون شسـته و بـا یـک محلـول ضـدعفونی کننـده،   –

 ضدعفونی شود.
 تنها پرسنل مسئول مراقبت از این بیماران حق ورود به اتاق را داشته و محدودیت ملاقات در مورد این بیماران رعایت شود.  –
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 پرسنل بیمار به هیچ وجه جهت مراقبت از این بیماران بکار گرفته نشوند.  –
 قرار دادن گل طبیعی در اتاق این بیماران ممنوع می باشد.  –
 و سبزیجات تازه براي این بیماران ممنوع می باشد.خوردن میوجات   –
 بیمار تنها جهت مواقع ضروري می تواند با پوشیدن ماسک جراحی اتاق خود را ترك نماید      –
 پس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی شده و اتاق مربوطه اشعه گزاري شود.      –

 )Droplet Isolationایزولاسیون قطره اي (

این نوع ایزولاسیون جهت بیماري هایی که از طریق قطرات انتشار می یابند استفاده می گردد. انتقال از طریق قطـرات زمـانی       –
اتفاق می افتد که افراد سرفه یا عطسه می کنند و به این ترتیب قطرات وارد هوا می شوند و چون این قطرات سنگین هستند،خیلی 

نمونه اي از بیماریهایی کـه نیـاز بـه ایزولاسـیون قطراتـی     طوح می نشینند و تا حدود یک مترامکان جابجایی دارند.سریع روي س
 دارند شامل:

 ، پرتوزیس RSVژیت مننگوکوکی، منن   
 شرایط ایزولاسیون:

 احتیاطات استاندارد رعایت شود.  –
 بیمار را در اتاق ایزوله قرار دهید.  –
 ي خاص در مورد این بیمارا ن نیاز نیست.به تهویه  –
 کارکنان و ملاقات کنندگان بایستی جهت ورود به اتاق ماسک جراحی بپوشند.  –
جابجایی بیماران به مواقع ضروري و همراه با ماسک جراحی محدود شود. در چنین مواقعی بـه منـاطق ورود بیمـار در خصـوص   –

 ایزولاسیون اطلاع رسانی شود.
 شودپس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی   –

 )Contact Isolationایزولاسیون تماسی (

احتیاطات تماسی براي بیماري هایی در نظر گرفته می شود که از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم منتقل می شوند. این بـدان 
می توانند از طریق تماس مستقیم با موضع عفونی و یا مایعات بدن و تمـاس بـا  معناست که باکتري یا ویروس عامل این بیماري ها

 تجهیزاتی که توسط مواد عفونی، آلوده شده اند منتقل شوند.
 نمونه اي از عفونت هایی که نیاز به ایزولاسیون تماسی دارند شامل:

)، انتروکـوك MRSAاورئوس مقاوم بـه متـی سـیلین (عفونت هاي ناشی از باکتري هاي مقاوم به چند آنتی بیوتیک مانند: استاف 
 (که نیاز به ایزولاسیون قطره اي نیز دارند) و انتروکولیت کلستریدیوم VRE) ،RSUمقاوم به ونکومایسین (

 شرایط ایزولاسیون:
 احتیاطات استاندارد رعایت شود.  –
 بیمار را در اتاق ایزوله قرار دهید.  –
 ین بیمارا ن نیاز نیست.ي خاص در مورد ابه تهویه  –



88 

 

زمان ورود به اتاق بیمار پوشیدن گان و دستکش الزامیست. گـان و دسـتکش را قبـل از تـرك اتـاق بیمـار درآورده و دسـتها را   –
 بشویید.

 تا جایی که ممکن است از بکار بردن وسایل مشترك بین بیماران اجتناب کنید. اگر استفاده از وسایل مشـترك اجتنـاب ناپـذیر  –
 است ، این کار پس از تمییز نمودن و ضدعفونی کامل وسیله مورد نظر انجام گیرد.

 پس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی شده و اتاق مربوطه اشعه گذاري شود.  –
 

 دسته بندي بیماري هاي عفونی بر اساس روش ایزولاسیون

 

 هوایی جداسازي جداسازي قطره اي جداسازي تماسی

*اســهال در بیمــاران عفــونی بــا ســطح بهداشــتی پــایین و بــی 
 اختیاري

 *آبله مرغان با راش هاي وسیع
 *عفونت هاي تنفسی در نوزادان و کودکان نوپا

 *دکوبیتوس اولسر
 *کنژکتیویت حاد ویروسی

 *دیفتري
براي بیمـاران بـا سـطح بهداشـتی پـایین و بـی  A,E*هپاتیت 
 اختیاري

 درمان*سل مقاوم به 
 *سارس

 *آبله
 *رینو ویروس

 *تب ویروسی خونریزي دهنده
 *سرخجه مادرزادي

 ژیت* منن –
 *سیاه سرفه

 *پنومونی آدنوویروس
 *دیفتري
 *آنفولانزا

 *عفونت هاي مننگوکوك
 *اوریون

 *پنومونی مایکو پلاسما
 *سرخجه
 *سارس

*تب ویروسی خـونریزي 
 دهنده

 *رینو ویروس

 وسیع*آبله مرغان با راش هاي 
*راش هاي ماکوپاپولار با سرفه، آبریزش بینی 

 و تب
 *سرخک

 *سل
 *سارس

 *زونا

 
  منبع:کتاب راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی
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 بیماري هاي نیازمند گزارش فوري و غیر فوري 

مـادرزادي، عـوارض متعاقـب ایمـن سـازي، گزارش فوري : فلج شل حاد، سرخک، دیفتري، مننژیت، کزاز نوزادان، سندرم سرخجه 
، سـیاه زخـم (CCHF)حیوان گزیدگی، وبا، بوتولیسم غذایی، طغیان بیمارثی متقله از آب و مواد غذایی، تب هاي خونریزي دهنده

 تنفسی، مالاریا، آنفولانزاي پرندگان، هر نوع همه گیري، طاعون، تیفوس، تب زرد، هرگونه افزایش بیماري هاي عفونی
، هپاتیـت ویروسـی، تـب مالـت، سـیاه زخـم جلـدي، (HIV)ش غیرفوري: سل، جذام، کزاز بالغین، بیماري هاي مقاربتی، ایدزگزار

 سالک، کالا آزار، تب راجعه، شیگلوزیس، لپتوسپیروز، فاسیولیازیس، شیستوزومیازیس
 شیفت صبح به مسوول واکسیناسیون و در شیفت هاي عصر و شب به سوپروایزر گزارش گردد

 اقدامات نیازمند اسکراب جراحی در بخش ها 

اقداماتی است که طی آن برش یا منفذ روي پوست ، غشاء مخاطی یا بافت همبند ایجاد می شود و سد محـافظتی پوسـت شکسـته 
 می شود. 

 ایجاد بـرش جراحـی هـايinvasive procedure surgery Minimal اقدامات تشخیصی درمانی نیمه تهاجمی ( کم تهاجمی
 کوچک در بدن و دسترسی مستقیم به نقاط آناتومیک دور از دسترس با استفاده از دستگاهها ، دوربین و یا اسکوپیها

 جهت کلیه اقدامات تهاجمی قبل از شروع مداخله ، انجام اسکراب جراحی مطابق با آخرین بخشنامه هاي موجود الزامی می باشد.
رانماي تصویري  اسکراب جراحی در کلیه بخش ها موجود است و همچنین لیست اقدامات نیازمند اسکراب نیز در کلیه بخـش هـا 

 موجود است 

 N 95مواقع مورد نیاز براي استفاده از  ماسک 

 )دارد پوشیدن ماسک الزامی است airborne precautionبراي هر بیماري که نیاز به ایزولاسیون و رعایت احتیاط هوایی (
که با سرفه و ارتشاح ریوي مراجعه میکنند ، سرخک، بیمار با زخم باز پوستی ناشی از سل ،سـندرم  HIVسل ریه یا حنجره ،بیمار 
طبـق ، آبله مرغان ، آنفولانزاي  مرغی ، تب خونریزي دهنده ویروسی و هرگونه عفونت نوظهور که  H1N1حاد تنفسی ، آنفولانزاي 

 دستوالعمل وزارت بهداشت و با تصمیم کمیته کنترل عفونت احتیاج به رعایت ایزوله هوایی داشته باشد .
 لایه است  4گاز استریل در  2یکی از روش هاي جایگزین استفاده از ماسک معمولی به همراه  N95در صورت نبودن ماسک 
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 مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 هی که بالقوه یا بالفعل براي بیمار آسیب رسان باشدخطا: قصور یا اشتبا
  خطاها دو دسته اند :

Near miss  خطایی که نزدیک به وقوع بود ولی به دلایلی اتفاق تیافتاده است یا اگر به وقوع پیوسته بدون عارضه براي بیمار بود 
NEVER EVENT )Sentinel  خطایی که منجر به آسیب جبران ناپذیر یا مرگ بیمار شده است شامل لیسـتی اعلـام شـده از

 طرف وزارت خانه می باشد که در دو سطح یک و دو مشخص شده است 
که به همین منظور طراحی شده بدون ذکـر نـام ثبـت  A5شرح خطا توسط فرد در برگه هاي  near missدر صورت بروز خطاي 

(کنار دفتر آموزش و راهرو آزمایشگاه ) قرار می دهد این برگه ها هر دو ماه یک بار توسـط مسـئول خطـا   ME BOXنموده و در 
جمع آوري شده و در کمیته خطاي درمانی بررسی میشود و راهکارهاي پیشنهادي به صورت درس هاي برگرفته از خطـا بـه کلیـه 

 بخش ها ابلاغ می شود 
)بلافاصله فرم مربوطه توسط مسئول بخش در شیفت صبح و سـوپروایزر  NEVER EVENT )Sentinelدر صورت بروز خطاي 

ساعت به معاونت درمان اطلاع داده شـود  8در شیفت عصر یا شب تکمیل شده در صورتی که خطا سطح یک باشد باید ظرف مدت 
لـین فرصـت جلسـه خطـا را تشـکیل داده و تا بررسی خطا بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغی انجام شود بیمارستان نیـز بایـد در او

RCA: root cause analysis خطا را انجام دهد و نتایج را در بیمارستان مورد استفاده قرار دهد  تحلیل ریشه اي وقایع 
در صورتی که خطا سطح دو باشد  بلافاصله فرم مربوطه توسط مسئول بخش در شیفت صبح و سوپروایزر در شیفت عصـر یـا شـب 

ده و در اولین فرصت  به معاونت درمان اطلاع رسانی شود بررسی در کمیته خطا صـورت گیـرد و نتـایج را در بیمارسـتان تکمیل ش
 مورد استفاده قرار دهد 

خطاي سطح یک : مرگ یا عارضه مادر یا نوزاد بر اثر زایمان ، مرگ یا عوارض شدید تکرار شونده (بیش از سه مـورد در یـک مـاه ) 
ات درمانی یا جراحی مشابه ، عفونت بیمارستانی تکرار شـونده (بـیش از سـه مـورد در کمتـر از یـک مـاه  ) ، انجـام ناشی از مداخل

 جراحی خطا روي عضو سالم یا بیمار دیگر 
گونـه اعم از گاز و قیچی و پنس ... در بدن ، مرگ یا ناتوانی جدي بیمار به دنبال هر  deviceخطاي سطح دو : جا گذاشتن هرگونه

یـا زخـم  بـه دنبـال بعد از پذیرش بیمار ، سـوختگی 4یا  3اشتباه در تزریق نوع دارو،دوز دارو، زمان تزریق دارو  ، زخم بستر درجه
اعمال جراحی در اتاق عمل  ، مرگ یا عارضه به دنبال خونریزي ، هماتوم گسترده و انواع آمبولی ریوي که اقدام درمانی متناسب بـا 

اس موازین علمی صورت نگرفته است ، سقوط منجر به آسیب پایدار یا مرگ بیمـار (مثـال: سـقوط در حـین شدت بیماري و بر اس
 جابجایی بیمار وموراد دیگر سقوط ، عدم پذیرش مصدومین حوادث ترافیکی در کلیه بیمارستان ها ي دولتی یا خصوصی

)RCA: root cause analysisتحلیل ریشه اي وقایع :(  : 

اي و درك سیستماتیک علت وقوع یک حادثه است که فراتر از درگیر کردن شخص یا اشخاص بوده و علل زمینـه یک تکنیک براي
براي ایـن کـار اسـتفاده مـی FISH BONEدر بیمارستان ما از تکنیک گیرد. دهد را نیز در برمیمحیطی که حادثه در آن رخ می

 شود 
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 شرح خطا کد شرح خطا کد

 15 ورت اشتباه روي عضو سالمانجام عمل جراحی به ص 1
کلیه موارد مرگ یا عارضـه مـادر و نـوزاد بـر اثـر زایمـان 

 طبیعی و یا سزارین

 16 انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روي بیمار دیگر 2
مرگ یا ناتوانی جدي به دنبال هیپـو گلیسـمی  در مرکـز 

 درمانی

3 

(مثـال:در انجام عمل جراحی با روش اشتباه بر روي بیمار 
هاي متعدد بافتی در یـک عضـواز بیماري که مبتلا به توده

ها برداشته شـود بـه اشـتباه باید یکی از تودهبدن است و 
 توده دیگري برداشته شود

 بعد از پذیرش بیمار 4یا  3زخم بستر درجه 17

4 
جا گذاشتن هرگونـهdevice   اعـم از گـاز و قیچـی و

 پنس ... در بدن
 نوزاد ناشی از تعلل دردرمانکرنیکتروس  18

5 
مرگ در حین عمل جراحی یـا بلافاصـله بعـد از عمـل در 

-بیمار داراي وضعیت سلامت طبیعی (کلاس یـک طبقـه 

 انجمن بیهوشی امریکا ) ASAبندي 
19 

گونـه دسـتکاري  مرگ یا ناتوانی جدي بیمار بـه علـت هـر
 ...)غیر اصولی ستون فقرات (مثال: به دنبال فیزیوتراپی 

6 
) اشتباه در زوجـین DONORتلقیح مصنوعی با دهنده (

 نابارور
20 

مرگ یا ناتوانی جدي در اعضاي تیم احیا متعاقب هرگونـه 
شوك الکتریکی به دنبال احیا بیمار کـه میتوانـد ناشـی از 

 اشکالات فنی تجهیزات باشد.

7 
توانی  جدي بیمار به دنبال هرگونـه اسـتفاده از مرگ یا نا

 و تجهیزات آلوده میکروبی دارو
21 

حوادث مـرتبط بـا اسـتفاده اشـتباه گازهـاي مختلـف بـه 
 بیمار(اکسیژن با گاز هاي دیگر)

8 
هـاي آلـوده مرگ یا ناتوانی جدي در اثراستفاده از دستگاه

ــالیز  ــتگاه دی ــل دس ــال: وص ــه  HBS Ag(مث ــت ب مثب
 منفی) HBS Agبیمار

22 
ماننـد:الکترودهاي هاي به دنبال اقدامات درمانی سوختگی

هاي بـدن بـه دنبـال جراحـی اطاق عمل (مانند:سوختگی
 قلب)

9 
 مرگ یا ناتوانی جدي بیمار به دنبـال هرگونـه آمبـولی

 عروقی
23 

موارد مرتبط با محـافظ و نـرده اطـراف تخـت (مثـال:گیر 
 کردن اندام در محافظ و...)

10 
ترخیص تحویل نوزاد به شخص ویا اشـخاص غیـر از ولـی 

 قانونی
24 

 :سقوط منجر به آسیب پایـدار یـا مـرگ بیمـار (مثـال
 سقوط در حین جابجایی بیمار وموراد دیگر سقوط)

11 
سـاعت  4مفقود شدن بیمار در زمان بستري که بـیش از 

 طول بکشد(مثال:زندانیان بستري ...)
25 

موارد مرتبط با عدم رعایـت و عـدول از چـارچوب اخلـاق 
 پزشکی

 هر گونه آسیب فیزیکی (ضرب و شتم و...) وارده به بیمار 26 اقدام به خودکشی در مرکز درمانیخودکشی یا  12
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13 
گونه اشـتباه در مرگ یا ناتوانی جدي بیمار به دنبال هر

 تزریق نوع دارو،دوز دارو، زمان تزریق دارو،....
 ربودن بیمار 27

14 
علت مرگ یا ناتوانی جدي مرتبط با واکنش همولیتیک به 

 هاي خونیتزریق گروه خون اشتباه در فراورده
28 

اصرار به تزریق داروي خاص خطرآفـرین یـاقطع تعمـدي 
 اقدامات درمانی توسط کادر درمان
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 ایران در بیمار منشور حقوق

 ارزش و بینش

 است. برخوردار اي ویژه از اهمیت بیماري شرایط در امر باشند. این می انسانها کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد یکایک

 -بهداشتی  خدمات است موظف دولت بوده، اسلامی نظام جمهوري پایه اصول از انسانی والاي کرامت به توجه اساسی اساس قانون بر
 رعایت و حقوق به احترام بر مبتنی و عادلانه باید سلامت خدمات ارائه اساس این بر .کند تأمین کشور افراد یکایک را براي درمانی

 پذیرد. بیماران صورت انسانی کرامت

 گیرندگان ذاتی تمامی کرامت برابري پایه بر و ایرانی و اسلامی فرهنگ بر مبتنی و انسانی والاي ارزشهاي به توجه با منشور این

 است. شده تنظیم سلامت خدمات گیرندگانو  کنندگان ارائه میان انسانی رابطه تحکیم و ارتقا حفظ، هدف با و سلامت خدمات

 بند میباشد: 37 و کلی محور 5منشور حقوق بیمار شامل  

 بیمار حقوق

 است. بیمار حق سلامت خدمات مطلوب دریافت -1

 باید: سلامت خدمات ارائه -

 باشد؛ مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها، ارزش به احترام با و انسان منزلت و شأن شایسته )1-1

 باشد؛ مهربانی با همراه و انصاف، ادب صداقت، يپایه بر )2-1

  باشد؛ جنسیتی و بیماري نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ )3-1

 باشد؛ روز دانش اساس بر )4-1

 باشد؛ بیمار منافع برتري بر مبتنی )5-1

  باشد؛ بیماران درمانی هاي اولویت و عدالت بر سلامت مبتنی منابع توزیع مورد در )6-1

 باشد؛ توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیري، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی )7-1

 باشد؛ هاي غیرضروري محدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروري و پایه رفاهی امکانات کلیه تأمین همراه به )8-1
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 معلولان زندانیان، بیماران روانی، سالمندان، باردار، کودکان، زنان جمله از جامعه پذیر آسیب هايگروه حقوق به ايویژه توجه )9-1

 باشد؛ داشته سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی

 باشد؛ بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان ترین سریع در )10-1

 باشد؛ خدمت گیرندگان جنس و سن زبان، چون متغیرهایی گرفتن نظر در با )11-1

 موارد غیرفوري (الکتیو) بر در گیرد. صورت آن ي هزینه تأمین به توجه بدون فوري (اورژانس)، و ضروري هاي مراقبت در )12-1

 باشد؛ شده تعریف ضوابط اساس

 ي ارائه از پس لازم است نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در فوري (اورژانس)، و ضروري هاي مراقبت در )13-1
 گردد؛ فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه لازم، توضیحات و ضروري خدمات

 وي آسایش حفظ با هدف باشد می الوقوع قریب بیمار و مرگ برگشت قابل غیر بیماري وضعیت که حیات پایانی مراحل در )14-1

 زمان در اش خانواده و وي عاطفی و معنوي اجتماعی،روانی،  نیازهاي به توجه بیمار، رنج و درد کاهش آسایش از گردد. منظور ارائه

 گردد. همراه خواهد می که فردي با خویش زندگی لحظات در آخرین دارد حق احتضار حال بیمار در باشد. می احتضار

 گیرد. قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطلاعات -2

 باشد: ذیل موارد شامل باید اطلاعات محتواي )1-2

  پذیرش؛ زمان در بیمار حقوق منشور ) مفاد1-2-2

 هاي سیستم و معرفی بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل هاي هزینه و ) ضوابط2-1-2

 پذیرش؛ زمان در حمایتی

 ارتباط و و دانشجو پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشکی گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤولیت ) نام،3-1-2

 یکدیگر؛ با ها آن اي حرفه

 عوارض و آگهی پیش تشخیص بیماري، آن، احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هاي ) روش4-1-2

  بیمار؛ گیري تصمیم روند در گذار تأثیر اطلاعات يکلیه نیز و آن

  درمان؛ طول در پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشک به دسترسی ي) نحوه5-1-2
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 دارند. پژوهشی ماهیت که اقداماتی ي) کلیه6-1-2

 درمان؛ استمرار براي ضروري هاي آموزش ) ارائه7-1-2

 باشد: ذیل صورت به باید اطلاعات ارائه ي نحوه )2-2

 زبان، جمله از فردي وي هاي ویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطلاعات )1-2-2

 که: این مگر گیرد، قرار وي اختیار در درك توان و تحصیلات

 اقدام از پس انتقال اطلاعات صورت این گردد؛ (در بیمار به آسیب سبب فوق اطلاعات يارائه يواسطه به درمان شروع در تأخیر -

 شود). انجام باید مناسب زمان اولین در ضروري،

 مگر شود، شمرده بیمار محترم خواست باید صورت این در که نماید امتناع امر این از اطلاعات، دریافت حق از اطلاع رغم علی بیمار -

 دهد؛ قرار جدي خطر معرض در را سایرین یا وي بیمار، اطلاع عدم که این

 و نموده دریافت را تصویر آن و باشد داشته دسترسی خود بالینی يپرونده در شده ثبت اطلاعات يکلیه به تواند می بیمار )2-2-2
 .نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحیح

 شود. محترم شمرده باید سلامت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیري تصمیم و انتخاب حق -3

 میباشد: ذیل موارد درباره گیري تصمیم و انتخاب محدوده )1-3

  ضوابط؛ چارچوب در سلامت خدمات ي کننده ارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب )1-1-3

  مشاور؛ عنوان به دوم پزشک از نظرخواهی و انتخاب )2-1-3

 خدمات دریافت و نحوه تداوم در تأثیري وي گیري تصمیم اینکه از اطمینان با پژوهش، در هرگونه شرکت عدم یا شرکت )3-1-3

 داشت؛ نخواهد سلامت

 یا خودکشی موارد در مگر آن رد یا پذیرش از ناشی احتمالی عوارض از آگاهی از پس پیشنهادي هاي درمان رد یا قبول )4-1-3

 دهد؛ می قرار جدي خطر معرض در را دیگري شخص درمان از امتناع که مواردي
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 عنوان به و ثبت باشد گیري می تصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعلام )5-1-3

 و سلامت خدمات کنندگان ارائه مدنظر موازین قانونی رعایت با وي گیري تصمیم ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات راهنماي
 گیرد. قرار بیمار جایگزین گیرنده تصمیم

 باشد: می ذیل موارد شامل گیري تصمیم و انتخاب ) شرایط2-3

 دوم) باشد؛ بند جامع (مذکور در و کافی اطلاعات دریافت بر مبتنی آگاهانه، و آزادانه باید بیمار گیري تصمیم و ) انتخاب1-2-3

 شود. داده انتخاب و گیري تصمیم جهت بیمار به کافی و لازم زمان اطلاعات، ارائه از پس )2-2-3

 باشد. رازداري اصل و رعایت خلوت) بیمار (حق خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سلامت خدمات ارائه -4

 باشد؛ کرده استثنا آن را قانون که مواردي در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطلاعات يکلیه به راجع رازداري اصل رعایت )1-4

 بدین است شود. ضروري گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل يکلیه ) در2-4

 گردد؛ فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت لازم امکانات يمنظور کلیه

 اطلاعات به شوند می توانند می تلقی مجاز قانون حکم به که افرادي و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط ) 3-4

 باشند؛ داشته دسترسی

 در کودك والدین از همراهی یکی باشد. داشته همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار )4-4

 باشد. هاي پزشکی ضرورت برخلاف امر این اینکه مگر باشد می کودك حق درمان مراحل تمام

 است. بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی -5

 خدمات دریافت در کیفیت اختلال بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق بیمار ) هر1-5

 نماید؛ شکایت صلاح ذي مقامات به سلامت

 شوند؛ آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق ) بیماران2-5

 ممکن زمان ترین در کوتاه مقررات مطابق اثبات و رسیدگی از پس باید سلامت خدمات کنندگان ارائه خطاي از ناشی ) خسارت3-5

 شود. جبران
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 در بیمار ـ مذکور ي حقوقکلیه اعمال باشد، گیري تصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد اجراي در

 پزشک، نظر برخلاف جایگزین ي گیرنده چنانچه تصمیم البته بود. خواهد جایگزین قانونی يگیرنده تصمیم يعهده منشور ـ بر این

 بنماید. را گیري تصمیم در نظر تجدید درخواست مراجع ذیربط طریق از تواند می پزشک شود، بیمار درمان مانع

 معقولانه تصمیم درمان روند از بخشی در میتواند اما است، گیري تصمیم براي کافی ظرفیت فاقد که بیماري چنانچه 

 شود. شمرده محترم او تصمیم باید بگیرد،
 ترخیص، بستري، پذیرش، نحوه ارائه، قابل خدمات خصوص در خدمت گیرندگان راهنمایی منظور به پذیرش زمان در 

 . می شود اطلاع رسانی قرارداد، طرف هاي بیمه و ضوابط  بینی، پیش قابل هاي هزینه

 دادن قرار از که نحوي هستند به مراجعین دید معرض عکس دار در شناسایی کارت مستمر کارکنان موظف به الصاق 
 .شود خودداري آن برگرداندن یا و جیب در شناسایی کارت

 و حرفه اي رتبه و نموده معرفی بیمار به را خود برخورد اولین در بیمار، به مراقبت ارایه مسئول پزشکی گروه اعضاي 
 رسانند. می وي همراه و بیمار اطلاع  به را مراقبتی تیم در خود سمت

  مینماید. رعایت را کارکنان بیماران، پوشش ملی استانداردهاي بیمارستان 

  (مطابق با تابلو هاي پوشش کارکنان موجود) لباس فرم بایستی متناسب با حرفه و در رده هاي مختلف، متحدالشکل
 باشد.

  استفاده شوند (آشکارنبودن زیورآلات زیورآلات در نواحی از بدن که در معرض آلودگی میکروبی یا محیطی هستند نباید
 در انظار عمومی)

  ناخنها باید کوتاه و تمیز و مرتب باشد استفاده از لاك و رنگ ناخن و ناخن مصنوعی در محیط هاي ارائه خدمات درمانی
 ممنوع است.

 .استفاده از هرگونه ماده بودار تند یا حساسیت زا در محل کار ممنوع میباشد 

 ه آرایش و استفاده از الگوها و مدل هاي نامناسب سر و صورت در انظار عمومی ممنوع میباشد.استفاده از هرگون 

  کلیه پرسنل موظف به حفظ شئونات اسلامی در برخورد با همکاران و بیماران و رعایت مقررات اداري (نحوه ورود و خروج
 و...) میباشند.

 با استفاده از تلفن همراه و غیره بدون اجازه کتبی بیمار ممنوع  هرگونه تصویربرداري، فیلمبرداري و ضبط صدا از بیمار
 است.

 و معالج پزشک به را وي قانونی ولی/ بیمار دسترسی براي لازم تسهیلات درمان، و مراقبت مدت طول در بیمارستان 
  مینمایند. رسانی اطلاع خدمت گیرنده به خصوص این در درمانی کارکنان و نموده فراهم پزشکی گروه اصلی اعضاي
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 نحوه دسترسی به پزشک معالج به شرح ذیل می باشد :

 .تیم درمان در زمان حضوربربالین بیمار خودرامعرفی مینماید 
 .پزشک معالج تاپایان شیفت صبح جهت ویزیت روزانه بربالین بیمارحاضرمیشود 
  پرسنل پرستاري و منشی بخش قرار میدهد.جهت تسریع امر درمان پزشک معالج بیمار شماره تلفن خود را در اختیار 
  در کلیه شیفتها در صورت اضطراري بودن وضعیت بیمار وعدم حضور پزشک مربوطه، پرستار مسئول بیمار با پزشک

معالج تماس می گیرد و وضعیت بیمار را براي او شرح می دهد و در صورت ارائه دستورات شفاهی طبق خط مشی اجراي 
 لازم را انجام می دهد. دستورات شفاهی اقدام

  در صورت تشخیص پرستار مسئول بیمار مبنی بر حاد بودن وضعیت بیمار، با اطلاع پرستار به پزشک معالج، ایشان سریعًا
 بر بالین بیمار حاضر می شود.

 ر در صورت مرخصی و یا فقدان متخصص مربوطه پرستار مسئول  بیمار ا ز پزشک جایگزین جهت معاینه و ویزیت بیما
 درخواست می نماید.

  ،پرستار مسئول بیمار در صورت نیاز بیمار در طول مدت بستري به ویزیت پزشک معالج، ضمن تماس با پزشک مربوطه
 وي را از نظرات بیمار مطلع و کسب تکلیف می نماید.

 ی می نماید.پزشک معالج در خصوص نحوه دسترسی بیمار به ایشان بعد از ترخیص (مطب یا درمانگاه) اطلاع رسان 
  در صورت ترخیص بیمار توضیحات لازم و شفاف از سوي پرستار مسئول بیمار و مسئول آموزش به بیمار در مورد

 مراقبتهاي در منزل و مراجعه مجدد بیمار در صورت لزوم داده میشود.

  تغذیه ـ آزمایشگاه پرستار مسئول بیمار در خصوص نحوه دسترسی به اعضاي اصلی گروه پزشکی و پاراکلینیک (مسئول
 و رادیولوژي و...) اطلاع رسانی می نماید.

  موقع انتقال به بخش دیگر یا بیمارستان دیگر توضیحات لازم در خصوص سرویس عهده دار ادامه درمان به بیمار و همراه
 داده میشود.

 شده، گرفته نظر در درمانی روش و بیماري علت زمینه در لازم اطلاعات بیمار، از رضایت اخذ از پیش معالج پزشکان 
 درك، قابل و ساده زبان به را آگهی پیش و ممکن جایگزین روشهاي محاسن، سیر بیماري، احتمالی، عوارض و خطرات

فراهم  باشد)  ایشان براي آزادانه گیري تصمیم و انتخاب امکان که زمانی مدت رعایت (با وي قانونی ولی/بیمار در اختیار
 میدهند. قرار

 اطلاع دارند و فرم رضایت  آگاهانه رضایت اخذ نیازمند درمانی تشخیصی اقدامات از پروسیجرها دهندگان انجام و پزشکان
 آگاهانه را تکمیل مینمایند.

 می باشد.  ممنوع نماید، آشکار را درمانی اطلاعات سایر یا و بیماري تشخیص که نوشته اي یا علائم هرگونه از استفاده
 . میباشد ممنوع بیمار بالین در موجود تابلوي و بیمار پرونده جلد روي در درمانی اطلاعات سایر و بیماري تشخیص

 وابسته هاي رشته سایر یا و بیمار، پزشک، پیراپزشک همراهان از یکی صورتی که بیمار در همراهان درخواست درصورت 
 او قانونی ولی یا بیمار رضایت اعلام با صرفاً نماید پرونده محتواي مطالعه جهت را بیمار پرونده تقاضاي پزشکی گروه به
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 بیمار براي حاشیه اي و روحی عوارض موجب که باشد نامحسوس و خصوصی صورت به رضایت اخذ نحوه. شود موافقت
 .نشود

 و در سایر  میباشد ممنوع لب کت عمل، اتاق و بیمارستان ویژه بخشهاي درمانی فضاهاي داخل در همراه تلفن ورود
 ضروري موارد در در اتاق هاي بستري بیماران و بر بالین بیمار و حین ارائه خدمات به بیمار ممنوع میباشد وبخش ها 

 است. مجاز جانشین، و با تعیین استراحت اتاق هاي در صرفاً
  مراقبتی و درمانی تشخیصی، خدمات دریافت مدت طول در بیماران، پوشش ملی استانداردهاي اساس بخش بر هر در 

 پوشش ،)بخشی بین جابجایی هنگام و برداري تصویر ویژه، بخشهاي ریکاوري، عمل، اتاق(ویژه  به مختلف بخشهاي در
 نحوي به گردد، حفظ وي خصوصی حریم و نموده تأمین را بیمار روانی امنیت باید )آراستگی و تمیزي سایز،( شامل بیمار

 ندارد پوشانده بماند. مداخله به نیاز فوق مراحل در که بیمار بدن از مناطقی که

 احترام رعایت با و همگن کارکنان توسط انطباق، موازین رعایت با بیماران به مراقبتی و درمانی تشخیصی، خدمات ارایه 
 و است هوشیاري سطح کاهش دچار بیمار که مواردي در ویژه به. میشود خدمت انجام انسانی گیرندگان منزلت و شأن به

 رعایت نشود، خدمت گیرنده به فوري رسانی کمک براي مانعی که نحوي به مینماید، درخواست وي همراه یا بیمار خود
 .میشود گرفته قرار مدنظر موازین این
 یا( محرم نفر یک حضور میشود انجام همگن غیر افراد توسط اورژانسی مواقع در یا و ضرورت حسب بر که معایناتی در 

 .  است ضروري جنس هم فنی کارکنان یا) وي درخواست به بنا بیمار/ معتمد

 انما و وازینال، هاي ماموگرافی، سونوگرافی سوند، مانند گذاشتن پروسیجرهاي خاص shaving پرسنل همگن  توسط
 انجام میشود. 

  همراهان/ بیماران شرعی سوالات به پاسخگویی جهت دینی آگاهان یا حانیون رو با ارتباط برقراري بیمارستان امکان 
 .   میکند فراهم

 دربرگه ارزیابی اولیه بیمار  پرستاران مربوطه، توسط عبادي نیازهاي و خدمت گیرنده مختلف مذاهب و ادیان شناسایی
   انجام میشود.

 ،دینی در نظر  فرایض اداي در کارکنان مساعدت  توان کم بیماران درخواست صورت در قرآن،  زیرانداز، مهر، سجاده نماز
 گرفته میشود.

 رسانی  همراه اطلاع/ بیمار به و دارد  وجود و یک نمازخانه در سالن  محوطه بیمارستان در) آقا/ خانم(تفکیک  به نمازخانه
 میشود. 

 میشود و به منظور شناسایی همراهان بیمار کارت همراه در اختیار آنان قرار  فراهم امکانات رفاهی، همراه بیمار، جهت
 داده میشود.

 مصاحبت از خویش زندگی لحظات آخرین در احتضار درحال خدمت گیرنده که مینمایند فراهم شرایطی درمانی کارکنان 
 .شود برخوردار است به دیدارشان مایل که افرادي همراهی و
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 براي را لازم اقدامات بیماران سایر آسایش تأمین ضمن پرستاري، و پزشکی اخلاق ایی، حرفه اصول کارکنان براساس 
 طریق از خصوصی حریم حفظ شامل شرایط حداقل امکانات، حد در میگذرانند را پایانی زندگی مراحل که بیمارانی

 ایجاد چنین هم و پرده یا پاراوان طریق از مجزا فضاي ایجاد دیگر، اتاق به اتاق یک از بیمار انتقال جداگانه، اتاق اختصاص
قراردادن بیمار رو  -دینی (حضور روحانی مقیم بیمارستان بر بالین بیمار  شعایر رسوم و آداب رعایت جمله از ویژه شرایط

 خانواده فراهم میکنند.  و بیمار براي آرام محیطی ایجاد و به قبله و...)
 معالج پزشک موافقت و اطلاع با پرستاري دفتر همکاري با بخش سرپرستار خدمت، گیرنده درخواست صورت در 

 صورت در و نموده مهیا) بیمارستان خارج یا داخل( دیگر پزشکان از نظرخواهی امکان کردن فراهم براي را تسهیلاتی
  میشود. اجرا ایشان دستورات معالج پزشک تأیید

 نظرخواهی جهت بیمار درخواست صورت در لذا. است معالج پزشک عهده بر درمان روند و بیمار سلامت قانونی مسئولیت 
 بیمار آنکه مگر. میباشد اجرا قابل او دستورات معالج پزشک تأیید صورت در و داشته مشورتی جنبه صرفا دوم پزشک از
 .گیرد قرار دوم پزشک سرویس در
 نتایج و پرونده به مربوط مستندات و اطلاعات الکترونیکی فایل/ کاغذي تصویر او، قانونی ولی/بیمار درخواست صورت در 

 .میشود داده قرار آنها اختیار در پاراکلینیک، اقدامات
 ،و شایع ترین گروه هاي آسیب پذیر جسمی و ذهنی معلولان روانی، بیماران سالمندان، ناتوان، افراد باردار، زنان کودکان 

 .هستند خطر معرض در جمعیتهاي
 حداقل و معین زمانی پرسشنامه در فواصل طریق از سرپایی، و بستري مختلف بخشهاي از همراهان و بیماران رضایت 

  .میگیرد قرار سنجش فصلی، مورد
  .در انتظار، هاي سالن و اورژانس، حسابداري بخش پذیرش، واحد در پیشنهادات و انتقادات شکایات، اعلام نحوه فرآیند 

 است و کارکنان از آن آگاهی دارند و به گیرنده خدمت اطلاع رسانی می کنند شده نصب خدمت گیرندگان دید معرض
 .مینماید حمایت متقاضی از و اقدام آن جبران به نسبت خسارت، وجود در صورت

 ها قرار گرفته است آگاهی دارند و  درخصوص موارد ذیل که به صورت فایل الکترونیکی در اختیار بخش بالینی کارکنان
 به آن عمل میکنند:
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