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  مقدمه

  

تالش همکاران واحد مدیریت منابع انسانی و بهبود کیفیت است که با همراهی و تایید مدیرعامل محترم و  کتابچه اي که پیش رو دارید حاصل

حمایت  و مدیر پرستاري مرکز و سایر مسئولین در راستاي اجرایی شدن استانداردهاي اعتباربخشی در مرکز آموزشی و درمانی مساعی معاون اجرایی

این کتابچه شامل اطالعاتی در زمینه معرفی کلی ، توفیقات و . شهید اکبرآبادي تدوین و در اختیار کلیه بخش ها و واحدها قرار گرفته است مادران

رکز بوده و ضمن معرفی بخش ها و واحدهاي مختلف به ارائه توضیحاتی در زمینه نوع فعالیت و خدمات ارائه شده در هر بخش و دستاوردهاي م

ختصر واحد به همراه نیازهاي آموزشی مورد نیاز و تجهیزات موجود در بخش ها می پردازد تا ضمن آشناسازي پرسنل جدید با این مرکز، نمایه اي م

 .حدهاي مختلف باشداز بخش ها و وا

زمینه در واقع این کتابچه نسخه تکمیل شده نسخه قبلی کتابچه معرفی مرکز می باشد که بر طبق کتاب استانداردهاي اعتباربخشی ، ضمیمه هایی در 

 یریت خطر ، ویژگیبحران ، مد عفونت ، موضوعات آتش نشانی ، مدیریتموضوعات رعایت حقوق گیرندگان خدمت ، ایمنی بیمار ، برنامه کنترل 

، قوانین مربوط به رعایت استانداردهاي پوشش ، امور اداري ، و مالی همچون مرخصی ها ، تاخیر و تعجیل ، حضور هاي فرهنگی و بومی مردم منطقه 

  .و غیاب ، حقوق و مزایا ، پاداش و اضافه کار ، روند ارتقاي شغلی و امکانات رفاهی بدان اضافه گردیده است

  

  به امید موفقیت                                                                                                                                                                         
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 تاریخچه مرکز از بدو تاسیس تاکنون

  

هجري شمسی بعنوان بنگاه حمایت ازمادران ونوزادان وزنان باردار و بینوایان تاسیس شده ودرفروردین ماه  1319سال  این مرکزدرابتداي آذرماه

  .درخیابان منیریه تهران تحت عنوان زایشگاه سی تختخوابی حمایت از مادران  و نوزادان افتتاح شد 1320

پنجاه عدد به خیابان پاستورانتقال وبا احداث شیرخوارگاه بیست تخته درجنب زایشگاه زایشگاه با افزایش تعداد تختهاي خود به  1322دراوایل سال 

  .شهید اکبرآبادي وبا تامین بودجه آن ازطرف افراد و سازمانهاي خیریه به فعالیت خود ادامه داد

منطقه اي بهداري استان تهران صورت گرفته هیات عامل سازمان  11/6/1360تغییر نام این مرکز به زایشگاه شهیداکبرآبادي براساس مصوبه مورخ 

درارتفاعات گنجانچم براثر  15/10/1359است و شایان ذکراست که شهیدمحمدعلی تکیه اکبرآبادي ازپرسنل تاسیسات این مرکز بوده که درتاریخ 

  .انفجارمین به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است 

وبا تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و  30/10/1360قه شرق بهداري استان تهران درتاریخ واگذاري زایشگاه شهیداکبرآبادي به تشکیالت منط

فی مابین رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل سازمان منطقه اي بهداري  13/5/1365آموزش پزشکی و براساس صورتجلسه مشترك مورخ 

ق االشاره ، این بیمارستان به عنوان یک مرکزآموزشی ودرمانی به فعالیت خود ادامه می استان تهران به دانشگاه مذکور واگذار گردید و ازتاریخ فو

  .دهد

نوان درحال حاضر بخشهاي مامائی و زنان این مرکز از نظر آموزشی جهت دوره چهارساله رزیدنتی زنان مورد تائید وزارت متبوع قرارگرفته و به ع

 .ر محسوب می گردد بزرگترین مرکز تخصصی در زمینه هاي فوق الذک

 

  ویژگی هاي فرهنگی و بومی مراجعین

  .تهران ، حد فاصل میدان قیام و میدان محمدیه واقع شده است 12مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادي در منطقه  

از مراجعین بستري ساکن % 45حدود . دمراجعین این مرکز اغلب خانم هاي باردار و یا خانم هایی که دچار بیماري هایی مرتبط با زنان هستند می باشن

  .شهر تهران و مابقی ساکن شهرستان هاي استان تهران و یا سایر شهرستان ها می باشند

  :از نظر ویژگی هاي دموگرافیک با توجه به نمونه هاي گرفته شده در بخش هاي بستري می توان گفت

  ال قرار دارندس 29تا  20از مراجعین بستري در مرکز در رده سنی %  53حدود     .  

  از بستري شدگان داراي تحصیالت زیر دیپلم می باشند%  52حدود       .  

   به این مرکز مراجعه می نمایند "از مراجعین بستري مجددا%  30حدود . 

   شندداراي بیمه تامین اجتماعی می با%  48از مراجعین بستري داراي بیمه بوده و از میان این افراد حدود %  88حدود. 

پایین تر می باشد،  "از آنجا که سطح مالی پذیرش شوندگان که در میان آنها زنان معتاد و یا حتی زندانی نیز به چشم می خورد در حد متوسط و گاها

  .این افراد قرار گیرد با کمترین هزینه ممکن در اختیار... سعی بر این است تا انواع خدمات زنان و زایمان ، باروري و ناباروري و نازایی و ژنتیک و 
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 رسالت مرکز

  .ایمنی بیمار آموزش و درمان بیماري هاي زنان ، زایمان ، نازایی و نوزادان با استفاده از دانش و فناوري هاي پیشرفته مطابق با اصول اعتباربخشی  و

  چشم انداز مرکز 

  1400سال کشورتا کز ارائه دهنده خدمات درمانی و تولید دانش در زمینه بیماریهاي زنان، زایمان، باروري، ناباروري و نوزادان ابرترین مریکی از 

  اهداف کالن مرکز

 ارتقاي کیفیت خدمات درمانی با دستیابی به باالترین استانداردهاي  اعتباربخشی. 

  بانوان و نوزادان در راستاي ارتقاي سالمت جامعهحفظ و ارتقاي ایمنی بیمار با ارائه خدمات  تشخیصی و درمانیایمن به. 

 ارتقاي مستمر رضایتمندي مراجعین و کارکنان با حفظ کرامت انسانی 

 ن و تربیت نیروي انسانی توانمند در گروه پزشکیهاي زنان و زایمان و نازایی و نوزادا هایبالینیدرزمینه بیماري تولید و ارتقایدانشومهارت. 
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 ارزشهاي مرکز

 حفظ کرامت و حقوق انسانی بیماران و کارکنان  

 عدالت در دسترسی به خدمات 

 رعایت اصول اخالق پزشکی و اسالمی 

 رعایت اصول و استانداردهاي زیست محیطی 

 کار تیمی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیري هاي سازمانی 

 یادگیري مستمر و بهبود مداوم کیفیت خدمات  

 معرفی مرکز

  شهید اکبرآبادي  حمایت مادران  مرکزآموزشی و درمانی: نام 

  خیابان مولوي ایستگاه باغ فردوس : آدرس بیمارستان 

  1168743514: کد پستی 

  55606034- 55637048: شماره تلفنهاي مرکز

  55608012: شماره نمابر 

  1336: تاریخ تاسیس 

  زنان وزایمان : نوع تخصص و فعالیت  بیمارستان 

  دولتی :نوع مالکیت

  درجه یک   : آخرین درجه ارزشیابی بیمارستان 

  متر مربع  14000: کل مساحت زمین 

  متر مربع  16000:   .کل مساحت زیر بنا 

  یک طبقه زیرزمین + طبقه  3: تعداد طبقات ساختمانی 

  درب  4: تعداد درب هاي ورودي 

  ندارد: محل فرود بالگرد 

  225: تعداد تخت مصوب 

  225: تعداد تخت فعال 

  Akbarabadi-hosp@yahoo.com  :E- Mail:    پست الکترونیکی

 www.iums.ac.ir) :سایت اینترنتی ( آدرس پایگاه اطالع رسانی 

  دارد: تلفن گویا  
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 وفیقات مرکزت

 
o اولین مرکز دوستدار مادر در کشور 

 :اقدام این مرکز که منجر به کسب این افتخار گردیده است عبارتند ازده 

  ارایه مراقبت هاي دوران بارداري و زایمان و پس از زایمان براساس پروتکل وزارت بهداشت و شواهد علمی در کتب معتبر  -1

تر و پایین تر بیمارستانی و سطوح خارج ایجاد دسترسی به خدمات تخصصی مامائی براي مادران در هنگام زایمان ،ارتباط با سطوح باال -2

 بیمارستانی

 امکان ارائه خدمات مراقبتی و پاراکلینیکی در فوریت هاي  مامائی و زایمان مانند تزریق خون  -3

 آموزش به کارکنان درمورد روش هاي زایمان بی درد و کاهش درد غیر داروئی -4

رامی آن با تاکید بر افزایش اگاهی و استفاده از تکنیک هاي تنفسی تن آمادگی براي زایمان به مادران و همراها هاي ارائه آموزش -5

 ،تمرینات اسکلتی و عضالنی

 ارائه خدمات با توجه به باورها و ارزش هاي مذهبی مادر و رعایت حریم خصوصی مادر  -6

ودکردن حرکت در لیبر ،انجام خودداري از اعمالی که بصورت روتین کاربردي ندارند مانند ناشتا بودن ،رگ گرفتن ،شیو ،انما،محد -7

 زایمان به روش لیتوتومی،اینداکشن،استیمولیشن و اپیزیوتومی

 انجام زایمان فیزیولوژیک و ارائه روشهاي داروئی و غیر داروئی کاهش درد زایمان  -8

 امکان وجود همراه اموزش دیده در کنار مادر در هنگام لیبر وزایمان  -9

 تدار کودك مطابق دستور العمل وزارت بهداشتاقدام بیمارستان دوس 10پیاده سازي  -10

o  کسب عنوان مرکز دوستدار کودك 

o اولین مرکز انجام زایمان فیزیولویک و زایمان درآب 

o قطب علمی زنان و زایمان در کشور 

o داراي بخش هاي خصوصی متعدد مورد بازدید مراکز دیگر از کل کشور 

o ران و سایر شهرهامرکزارجاع پرخطرترین حاملگی ها و زایمان ها در ته  
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 معرفی اعضاي هیئت علمی مرکز

 
 

  گروه آموزشی  رتبه علمی  نام پزشک  ردیف

 فوق تخصص نوزادان استادیار دکتر آرش بردبار  1

 زنان وزایمان استاد مریم کاشانیان"  2

 " استاد الدن حقیقی"  3

 " استادیار فاطمه شریف زاده محالتی"  4

 " استاد مهناز اشرفی"  5

 " دانشیار افسانه قاسمی"  6

 " استادیار مریم رحیمی "  7

 IVFو فلوشیپ نازایی و " استادیار مژگان جاودانی مسرورتنها"  8

 IVFو فلوشیپ نازایی و " دانشیار ماندانا رشیدي میبدي"  9

 IVFو فلوشیپ نازایی و " دانشیار آزاده اکبري سنه "  10

 زنان وزایمان دانشیار ربابه محمدبیگی "  11

 و فلوشیپ اختالالت کف لگن زنان زنان وزایمان دانشیار مریم کرمعلی"  12

 IVFو فلوشیپ نازایی و " دانشیار شهناز احمدي"  13

 و فلوشیپ پریناتولوژي " استادیار مریم چمنی"  14

 فلوشیپ طب مادر وجنین زنان وزایمان استادیار نوشین اشراقی "  15

 و فلوشیپ پریناتولوژي " استادیار شهرزاد هاشمی دیزجیسیده "  16

 زنان وزایمان دانشیار مژگان مختاري "  17

 " استادیار سمیه نوعی تیمورداش"  18

 و فلوشیپ آنکولوژي " استادیار مهدیس محمدیان امیري"  19

 زنان وزایمان استادیار مریم مظلومی"  20

 نوزادانفوق تخصص  استادیار مجید کالنی"  21

 " استادیار ماندانا کشاکی "  22

 " استادیار علی معذوري "  23

 " استادیار مریم سابوته"  24

 متخصص اطفال دانشیار عبدالرضا استقامتی"  25

 سونوگرافی استادیار الدن یونسی اصل"  26

 سونوگرافی استادیار غزاله امجد"  27

 سونوگرافی استادیار زینب صفرپور لیما"  28

 بیهوشی استادیار امینه شافعی نیا"  29

 بیهوشی استادیار مجید اکلملی"  30

 بیولوژي تولید مثل استادیار زهرا زندیه "  31

 بیولوژي تولید مثل استادیار فاطمه سادات امجدي "  32

 ژنتیک پزشکی استادیار آزاده شجاعی "  33
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  انواع تخصص هاي موجود مرکز

  

 تعداد نوع تخصص ردیف

 نفر 19 متخصص زنان وزایمان  .1

  نفر 5  فوق تخصص نوزادان   .2

 نفر 2 متخصص اطفال  .3

 نفر 4 متخصص بیهوشی  .4

 نفر 1 متخصص داخلی  .5

 نفر 1 متخصص پاتولوژي  .6

 نفر 3 متخصص رادیولوژي  .7

 نفر1 متخصص پزشکی قانونی  .8

 نفر 1 دکتر داروساز  .9

  نفر2  قلب و عروق   .10

  نفر3  اورولوژي   .11

  نفر 2  بیماریهاي قلبی مادرزادي   .12

13.   Phdنفر 2  بیولوزي تولید مثل  

14.   Phdنفر 4  ژنتیک پزشکی  

  نفر  1  رادیو تراپی و انکولوژي    .15

  نفر  1 شبکیه چشم نوزاد    .16

  نفر  1 طبی فیزیکی و توانبخشی    .17

  نفر  1 کار درمانی    .18

  نفر  1 شنوا سنجی    .19

  نفر  1 گفتار درمانی    .20

 نفر56   مجموع

  گروه آموزشی  رتبه علمی  نام پزشک  ردیف

 ژنتیک پزشکی استادیار مریم عبیري "  34

 فوق تخصص بیماریهاي قلبی اطفال دانشیار سمیرا مهر علی زاده"  35

 فوق تخصص بیماریهاي قلبی اطفال استادیار محمد رادگودرزي "  36

 رادیوتراپی و انکولوژي استادیار کامبیز نوین"  37

 اورولوژي استادیار نیما نریمانی"  38

 شنوایی سنجی استادیار ملیحه مظاهریزدي"  39

 گفتاردرمانی استادیار مریم ترامشلو"  40
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  واحدهاي مرکزبخش ها و 

 

  واحد    ردیف

  و رهبريمدیریت واحد    .1

  پرستاريمدیریت    .2

  بخش اورژانس   .3

  بخش پرناتال   .4

  بخش لیبر   .5

  بخش بعد از زایمان   .6

  بخش ژنیکولوژي   .7

  اتاق عمل   .8

  IVFبخش    .9

  ICUبخش    .10

 NICUبخش    .11

  POST NICUبخش    .12

  بخش بهار   .13

 CSRواحد    .14

 LDRبخش    .15

  کنترل عفونت   .16

  رادیولوژي   .17

  آزمایشگاه   .18

  ژنتیک آزمایشگاه   .19

  داروخانه   .20

21.   ,hpn  مدیریت اطالعات سالمت  

  حسابداري واحد   .22

  مدیریت منابع انسانی   .23

  خانهدبیر   .24

  واحد آموزش   .25

  فناوري اطالعات   .26

  بهبود کیفیت   .27

  رسیدگی به شکایات   .28

  تجهیزات پزشکی   .29

  مددکاري   .30

  تغذیه   .31

  مهد کودك   .32

  تاسیسات   .33

  خدمات   .34
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  پسماندبهداشت محیط و مدیریت    .35

36.   CSR 

  بهداشت حرفه اي   .37

  ...)نازایی و( درمانگاه ها    .38

  پزشکی قانونی   .39

  انبار   .40

  تدارکات   .41

  حراست و حفاظت فیزیکی   .42

  نقلیه   .43

  تلفنخانه   .44

  روابط عمومی   .45

  

  معرفی مسئولین واحدهاي مرکز

  
 مدرك تحصیلی پست سازمانی نام نام خانوادگی ردیف

 فوق تخصص نوزادان مرکزمدیر عامل  آرش بردباردکتر  1

  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی  معاون اجرایی  مهندس حسن مهرجو 2

 متخصص زنان وزایمان فنیمعاون  دکتر افسانه قاسمی 3

 فوق تخصص نوزادان درمانمدیر   دکتر علی معذوري 4

  فلوشیپ نازائیمتخصص زنان وزایمان   مدیر آموزشی و پژوهشی  دکتر مژگان جاودانی  5

  متخصص زنان و زایمان  رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی  دکتر مهناز اشرفی 6

 کارشناس ارشد آموزش  مامائی مدیر پرستاري فروزان برارپور 7

 کارشناس مدارك پزشکی مدیریت اطالعات سالمت رئیس خدیجه راسخ 8

 دیپلم اقتصاد رئیس اداره حسابداري نوشین مشیري 9

 مدیریت دولتیارشد کارشناس  رئیس واحد مدیریت منابع انسانی محمد فضائی 10

 کارشناس مهندسی کامپیوتر مسئول فناوري اطالعات مهندس شیما پنجه حیدري 11

 متخصص پاتولوژي آزمایشگاه مسئول فنی دکتر احمدرضا تاجیک 12

 رادیولوژي و سونوگرافیمتخصص  مسئول فنی رادیولوژي و سونوگرافی دکتر الدن یونسی 13

 دکتر داروساز مدیر و مسئول فنی داروخانه دکتر رقیه احمدنیا 14

15 
  مسئول واحد تجهیزات پزشکی  مهندس پریسا سلیمانی

کارشناس ارشد - کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی

  کترونیکلمهندسی برق، ا

 )تهویه مطبوع و تبرید(مهندسی تاسیسات  دانکار مسئول واحد تاسیسات و ساختمان مهندس پیمان لشنی 16

 حسابداريکاردان  مسئول تدارکات رمضان طایفه 17

  دیپلم  مسئول انبار  محمد دین پژوه 18

 کارشناس رادیولوژي رادیولوژي کارشناس مسئول  فاطمه چاوشی 19

 آزمایشگاه ارشد کارشناس سوپروایزر آزمایشگاه کانلوي میالنبایرام شیخ 20

 کارشناس پرستاري سوپروایزر بالینی معصومه حیدري 21

 کارشناس پرستاري سوپروایزر بالینی سکینه اکبري 22
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 مدرك تحصیلی پست سازمانی نام نام خانوادگی ردیف

 کارشناس مامائی سوپروایزر بالینی عذرا علی زاده 23

  پرستاري ارشد کارشناس  سوپروایزر آموزشی  فاطمه بخشی  24

  کارشناس پرستاري  سوپروایزر کنترل عفونت  صفريفاطمه   25

 کارشناس آمار مسئول واحد بهبود کیفیت ندا محالی 26

 محیط بهداشتمهندسی  کارشناس مسئول بهداشت محیط مهندس بهاره میرزا هدایت 27

  کارشناس بهداشت حرفه اي  مسئول بهداشت حرفه اي  مهندس سحر حسینی 28

 کارشناس تغذیه و رژیم درمانی تغذیهمسئول  نرگس میرزائی 29

 کارشناس مددکاري مسئول حقوق گیرنده خدمت و مددکاري افسانه گنجی 30

  دیپلم  مسئول واحد نگهبانی  محمدرضا میراسدي کوچکی 31

 کاردان کتابداري مسئول کتابخانه شهربانو رئیسیان 32

  دیپلم  مسئول تلفن خانه  حسین قاسمی نوبهاري 33

 دیپلم مسئول رسیدگی به شکایات صمد زادهفتانه  34

  دیپلم  مسئول خدمات و مسئول لنژري  علی صفري 35

 مدیریت دولتیارشد کارشناس  مسئول نقلیه یمحمد فضائ 36

  مامایی کارشناس  مسئول حراست  معصومه عباسی 37

  کاردان روابط عمومی  مسئول خدمات و مسئول لنژري  علی صفري 38

  کارشناس مددکاري  مسئول روابط عمومی  صدیقه علی علی 39
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 مرکز بخش هاي درمانی

 بخش اورژانس

  

  جاودانی مسرور مژگان دکتر خانم  :رئیس بخش

  )خانم طاهره برخورداري جانشین( خانم صدیقه سلطان پور :مسئول بخش

  عدد 8:تعداد تخت

  مسئول بخش +نفرپرسنل  18:تعداد پرسنل 

  :شامل 

  نفر  1:   مسئول بخش

  نفر   9: ماما 

  نفر  1: کمک پرستار 

  نفر  2:  کمک بهیار 

  نفرمنشی 1: منشی 

  نفر نگهبان 1: نگهبان

  نفر   3:خدمات

ارزیابی سریع وضعیت بیمار، تشخیص سریع و در صورت لزوم انجام اقدامات  در موارد اورژانس.  خش حساس و مهمی از طب شامل اورژانسهاي پزشکی استب

ریات شغلی تشخیصی مناسب، درمان مناسب و حفظ شرایط پایدار همودینامیک در بیمار در حداقل زمان و با حداکثر کیفیت جهت حصول بهترین نتیجه از ضرو

عی شده است در اورژانس بیمارستان چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نیروي انسانی شرایط الزم براي از این نظر س. غیر قابل انکار پرسنل شاغل در اورژانس است

  .نیل به اهداف مذکور فراهم آید

تمامی . می باشد CPRزایماناورژانس  اتاق ، یک انکوباتور، واحد تریاژ ، یک اتاق ایزوله، یک اتاق تخت معاینه 2بستري، تخت  4اورژانس بیمارستان داراي 

  .می باشدجنینیمانیتورمجهز به دستگاه تختهاي بیماران ، 

راکز مجهز دیگر در دراین بخش  بهترین خدمات درمانی به موارد اورژانسی زنان و زایمان هم چنین مراجعین اورژانسی با سایر بیماري ها تا زمان انتقال به م

  .کوتاهترین زمان ممکن ارائه می گردد  

توسط پرسنل درمان بخش تریاژبندي می شوند و بعد    E.S.Iجعین با دریافت کارت اورژانس وکارت تریاژ در اورژانس پذیرش شده و براساس روشکلیه مرا

  .توسط پزشکان ویزیت شده ودر اسرع وقت اقدامات تشخیصی ضروري انجام گردیده و پس از آن مددجو بستري و یا ترخیص می گردد

جراحی ویزیت می و یا رستان حضورداشته و درصورت مراجعه بیماران اورژانسی مستقیما توسط یکی از متخصصین زنان،نوزادان،داخلی پزشکان مقیم دربیما

ت درصورت ترخیص نیز آموزشهاي الزم در رابطه با علت مراجعه و یا مراجعا. شوند و در صورت نیاز به اعزام بیمار از این واحد به سایرمراکز،اعزام می گردد

  . بعدي به مددجو داده می شود

  

  :دنیاز هاي آموزشی بخش نیز در ابتداي هرسال با نظر سنجی از پرسنل و بر اساس اولویت، طبقه بندي میگردد که اغلب شامل موارد ذیل می باش

 مت جنین، اورژانس هاي مامایی، آشنایی و احیاي قلبی ریوي، مراقبتهاي مامائی قبل ، حین و پس از زایمان،تریاژ،آموزش بیماران،روش هاي ارزیابی سال

 .کار با تجهیزات

                    ي ونتیالتور ،  فتال مانیتورینگ، میکرودراپ، مانیتور قلبی ریوي، بیماریهاي دوران نوزادي، بیماریهاي دوران بارداري  و پس از زایمانکاربادستگاهها
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  :امکانات بخش

o الکترو کاردیوگراف 

o                                                                          آمبوبگ نوزادو بزرگسال 

o وساده                                                                          ونتیالتور پرتابل 

o        چراغ معاینه 

o سونی کید  

o برانکارد(تخت معاینه/  تخت ژنیکولوژي (                                                                               

o  ترازو همراه قدسنج 

o کپسول اکسیژن پرتابل 

o کات نوزاد 

o  برانکارد(تخت معاینه( 

o  ساکشن –کپسول و پانل اکسیژن  

o ترالی اورژانس  

o  مانیتورینگ فشار خون  

o ECG 

o الرنگوسکوپ نوزاد و بزرگسال 

o افتالموسکوپ 

o ویلچر 

o فتال مانیتورینگ 

o انکوباتور 

o  فشارسنج جیوه اي پرتابل و ساده همراه با گوشی 

o گرم کن خون 

o الرنگوسکوپ  

  الزم به ذکر است کلیه تجهیزات مذکوردر بخش ها و واحدها ،تجهیزاتی هستند که توسط واحد تجهیزات پزشکی مرکز ثبت شده است*

 لبخش پره ناتا

  مریم کاشانیان دکتر خانم  :رئیس بخش

  خانم اکرم حسین جانی :مسئول بخش

  عدد38: تعداد تخت

  مسئول بخش  +نفر  19:تعداد پرسنل

  :شامل 

  نفر 1: مسئول بخش

 نفر 13:ماما

  نفر  1: منشی
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  نفر 1: کمک پرستار

  نفر در گردش   3: خدمات

  

،فشارخون بارداري،پیلونفریت،کیسه آب پاره، بارداري مسئولیت مراقبت از مادران باردار مبتال به دیابت  ،کادر مامایی مجرب به همراهتخت فعال  38بخش با  این

  .برعهده دارد  را... و  خونریزي،درد هاي زودرس زایمان، داشتن تهوع و استفراغ بارداري 

  :وجنینی،بستري می گردند و شامل  مادري ومیروعوارض ازمرگ وجلوگیري پزشکی مشکالت مادرا ن بارداریکه در شرایط پرخطرقراردارندجهت کنترل بخش دراین   

 دیابت - چند قلویی -پره اکالمپسی -افزایش فشارخون ناشی از بارداري  -جفت سر راهی -سرویکس نارسا - پارگی زودرس کیسه آب - درد زودرس زایمان    

 پلی هیدرآمنیوس - پیلونفریت  - تاخیر رشد داخل رحمی - ...)لوپوس و  ، آسم  کلیوي، ( داخلی يبیمارهابارداري و –مشکالت عضالنی و اسکلتی     -بارداري     

  .آنمی شدید –کلستاز بارداري  - -ترومبوز ورید عمقی - تهوع و استفراغ شدید و کنترل نشده  -تب ناشناخته - شکم حاد بارداري  - شدید   

  

  : دوره هاي آموزشی ماماهاي بخش پره ناتال  شامل   

  آموزشایمنی بیمارجانبه،  ، کنترل عفونت هاي بیمارستانی، احتیاطات همهمراقبتهاي پرستاري داخلی جراحی (آموزش هاي عمومی بیمارستانی  ،  

 مددجو،  خودمراقبتی به (... 

  شاملآموزش هاي تخصصی:  

  و احیاء نوزاد) مادر باردار(احیاء بزرگسال 

  مدیریت بارداري هاي پر خطر و فوریت هاي مامایی 

  مهارت کار با تجهیزات اختصاصی بخش  

  اصول تغذیه با شیرمادر

  :اقدامات درمانی که در این بخش به مادران باردار ارائه می گردد شامل

  )گلوکومتري، تزریق انسولین (اقدامات درمانی جهت کنترل قند خون مادران باردار دیابتی 

  مانیتورینگ فشارخون،(اقدامات در مانی جهت کنترل فشارخون مادران باردار بستري به علت پراکالمپسی 

  )مراقبتهاي دارویی در زمینه کنترل فشارخون،انجام آزمایشات هماتولوژي و بیوشیمی 

  )جنینسونوگرافی  مانیتورینگ قلب جنین  ،سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل ،(ارزیابی سالمت جنین

  انتقال به اتاق عمل جهت  سرکالژ ومراقبتهاي (اقدامات درمانی جهت مادران باردار با تشخیص سرویکس نارسا

  )پس از عمل

  آنتی بیوتیک تراپی، ( اقدامات در مانی جهت مادران باردار بستري به علت پارگی زودرس کیسه آب

  ) مایع درمانی ، کنترل عالئم خطر در مادر ازنظر کوریوآمنیونیت

  ،آمینوریداکشن (cvs)،آمینوسنتز

  اکو قلب جنین توسط متخصص قلب اطفال

  داخلی ،قلب و عروق،بیهوشی ،اورولوژي ،فوق تخصص نوزادان،تغذیه:انجام مشاوره هاي تخصصی در صورت لزوم

  :تجهیزات بخش

 دستگاه سونوگرافی  

  دستگاهECG 

 دستگاه الکتروشوك 
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 فتال مانیتورینگ 

  مانیتور عالئم حیاتی 

 پمپ انفوزیون 

 ساکشن پرتابل 

 سونی کید 

 گلوکومتر 

 الرنگوسکوپ 

  اتوسکوپ –افتالموسکوپ 

 ترالی اورژانس 

 فشارسنج همراه با گوشی 

  کپسول اکسیژن 

 تخت معاینه 

 ترازو 

 

  بخش زایمان

  

  مریم رحیمیدکتر خانم   :رئیس بخش

 خانم  زینب حسندوست :مسئول بخش

 عدد 17:تعداد تخت

 مسئول بخش+ نفر   48:  تعداد پرسنل

  شامل 

  نفر1: مسئول بخش

  نفر 35  :ماما 

  نفر  3:  )کارشناس و کاردان(بیهوشی

  نفر 1: منشی

  نفر 1: کارشناس صدور گواهی والدت

  نفر در گردش 7:خدمات

  

  .زایمان زنان باردار را برعهده داردتخت زایمان با تجهیزات کامل و تیم پزشکی و مامائی کارآزموده مسئولیت مراقبت و کمک به  17این بخش داراي

ي شستشو،  I/Oکنترل،رفلکسها کنترل ،زسوند ا بت،مراقIVlineوکنترل مراقبت،یاتیح عالئم کنترل:اقدامات درمانی که در این بخش صورت می گیرد شامل

 قلب ضربان کنترل،ی نیجن نگیتوریمان، ECG،یورژانس شاتیآزما جهتي ریگ مونه، نیتنفس زولهیازمنداین ماریازب مراقبت، ازعمل قبل مراقبت،  نهیپر

 ی،خوني وفراوردهها خون قیتزر،رحم وقوام اندازهو  زشیوآبري زیخونر کنترل،  Duration,Interval,Intensity)( یرحم اتقباضات کنترل،TV،نیجن

، نداکشنیا، مشاوره،  ساکشن، CPCR،...)وی اف،پمادهاوسرمتراپی،ش...) وي رجلدی،زی،عضالني دیور( ی قی،تزری خوراک(،دادن دارو ی تراپ ژنیاکس

ی ورزش ،حرکاتی آرام ماساژ،تن(ی رداروئیغو یداروئ درد کاهشي استفادهازروشها، یوتومیزیاپو ترمیم  مختلف يروشهابه  مانیزا مانجا،شنیمولیاست
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انواع مختلف زایمان که در این بخش صورت می گیرد عبارت است . مددجو به خارج از مرکز می باشد اعزامو در نهایت در صورت نیاز  ...)ونویزاسی،آرومات

  .کیولوژیزیف مانیدرد،زایمانبینشسته،زازایمان ،از

داده  در این بخش بالفاصله پس از ورود بیمار آموزش به بیمار و آشناسازي وي با بخش صورت گرفته و هنگام ترخیص نیز آموزش هاي الزم به بیمار

ا و همچنین آموزش به دانشجویان و اینترن ه.آموزش به دانشجویان و اینترن ها و همچنین کارکنان بخش نیز جزو فرایند آموزشی این بخش می باشد.میشود

  . کارکنان بخش نیز جزو فرایند آموزشی این بخش می باشد

  :اصلی ترین نیازهاي آموزشی مورد نیاز این بخش عبارتند از

  فوریت ها ي مامایی -

  احیا قلبی ریوي پایه و پیشرفته مادر  -

  احیا قلبی ریوي  نوزاد-

  ترانسفوزیون خون-

  ارزیابی سالمت جنین  -

  اس پوست با پوستآموزش شیرمادرو تم-

  آموزش زایمان فیزیولوژیو بی دردي زایمان      -

  :امکانات بخش

o ترالی اورژانس 

o ترالی استیل 

o الکترو شوك 

o پمپ سرم انفوزیون 

o  سونی کید پرتابل و ثابت 

o ترالی احیاء نوزاد 

o ترالی خونریزي 

o  چراغ معاینه ثابت و پرتابل 

o کات نوزاد 

o فتال مانیتورینگ 

o  دیواريفشار سنج عقربه اي 

o تخت ژنیکولوژي 

o فشارسنج جیوه اي 

o ساکشن پرتابل  

o  بی بی ترم 

o دستگاه مانیتورینگ  

o EkG 

o فشارسنج پرتابل 

o ترازوي نوزاد و قد سنج 

o ساکشن و اکسیژن دیواري 

o کپسول انتونکس 

o اکسیژن پرتابل 
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   بعد از زایمانبخش 

  خانم دکتر آزاده اکبري سنه: رئیس بخش 

  خانم فهیمه پرنیان : مسئول بخش

  ) تخت  نوزاد 48تخت عادي   ، 42عدد تخت ایزوله  2 تخت خصوصی و 4شامل (عدد تخت  48: تعداد تخت 

  مسئول بخش  +نفر 31 : تعداد پرسنل

  شامل 

  نفر 1:  مسئول بخش 

  نفر24:  ماما 

  نفر 1: یمنش

  نفر 1: پرستار کمک

  نفر 4: خدمات

  کات نوزاد با کادر پزشکی و  مامایی مجرب مسئولیت  48تخت بستري و  48این بخش با  

و یا پس از عمل سزارین از ریکاوري اتاق  نمادران را پس از زایمان از بخش زایما. مراقبت از مادران و نوزادان پس از زایمان طبیعی و سزارین را بر عهده دارند 

  .الزم را ارائه می دهدعمل تحویل گرفته و مراقبت هاي 

  

  :مراقب هاي ارائه شده به مادران پس از زایمان توسط ماما عبارت است از 

  )کنترل خون ریزي پس از زایمان ، کنترل عالئم حیاتی( مراقبت مادر حین ریکاوري  -

  ارسال آزمایشات درخواستی 

  مشارکت و انجام ویزیت مادر به همراه متخصص -

  کنترل محل عمل و تعویض پانسمان  -

 انجام مراقب هاي پاراکلینیکی و آزمایشگاهی و پیگیري جواب آن ها و اطالع جواب به پزشک -

  -انجام انواع مشاوره با پزشکان داخل و خارج از مرکز-

  انجام فرآیند دارو دهی -

  به پزشک مقادیر بحرانیاطالع  -

  اکزانجام فرآیند اعزام به خارج از مر -

 انجام فرآیند ترخیص -

  

  پذیرش نوزاد و معاینه ي اولیه نوزاد

  همراهی در ویزیت نوزاد به همراه متخصص -

  انجام مراقبت هاي سونوگرافی ، اکوکاردیوگرافی -

  به پزشک ی، پرخطر و اورژانس یبحران ریاطالع مقاد -

  ارسال آزمایشات مختلف -
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  : آموزش ارائه شده به مادر عبارت است از

  آشنایی مادر با بخش -

  آموزش شیردهی -

  آموزش مراقبت از زخم پس از ترخیص و حین ترخیص -

  

  :آموزش هاي ارائه شده به پرسنل عبارت است از

  

آموزش مراقبت از زخم پس از ترخیص و حین ترخیص -  

  آموزش شیردهی -

  آشنایی با پنج بیماري شایع بخش -

  درمانی بخش –پر خطر بخش و اقدام براساس پروتکل مدون تشخیصی  آشنایی با بیماري هاي اورژانسی و -

  آموزش احیا بزرگسال و نوزاد  -

  آشنایی با کلیه فرآیند هاي رایج در بخش -

  .کارورز و رزیدنت زنان توسط متخصص مسئول-آموزش در بخش به رده هاي مختلف فرا گیران پزشکی شامل کارآموز-

 

  :تجهیزات بخش 

  دستگاه مانیتورینگ و پالس اکسی متري 

  دستگاه الکتروشوك

  -ECG دستگاه

  دستگاه گلوکوتست   

  ترالی اورژانس

  دستگاه اتوسکوپ و افتالموسکوپ

  پمپ انفوزیون

  

 و درمانگاه نازایی   IVFبخش          

  

o دکتر مهناز اشرفیخانم  :  رئیس بخش  

o خانم منا مرتضی پور: مسئول بخش  

o تخت 3+تخت ریکاوري4+تخت اتاق عمل1(عدد9:تعداد تختIUI +اتخت سونو گرافی( 

o مسئول بخش +نفر7: تعداد پرسنل  

  :شامل 

  ا نفر: مسئول بخش 

  نفر  3:  ماما 

  نفر  1:  پرستار
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  نفر 2:دکتراي جنین شناس

  نفر  2:  شگاهیکارشناس آزما

  نفر 1:  یمنش

  نفر  1: خدمات    

پس از تکمیل مدارك و .نازایی انجام شده و سونوگرافی واژینال انجام میگیرد-زایمان-مشاوره توسط پزشکان فوق تخصص زناندر این بخش ویزیت و 

  .آزمایشات و معاینات بالینی و زنان،با تشخیص علت نازایی،مورد درمان قرار میگیرند

  :اقدامات تشخیصی و درمانی که در این بخش صورت میگیرد عبارتند از

  افی واژینالسونوگر - 1

  هیستروسونوگرافی - 2

  )تحریک تخمک گذاري(اینداکشن اوولیشن - 3

4 -   IUI)تحریک تخمک گذاري و تلقیح داخل رحمی اسپرم(  

5 - IVF 

6 -  Micro Injection)میکرو اینجکشن(  

  تخلیه کیست تخمدانی - 7

  )با پایپل(بیوپسی آندومتر - 8

  انتقال جنین - 9

  فریز جنین و تخمک و اسپرم - 10

  ذوب جنین - 11

12 - PGD 

13 - PGS 

  اسپرمآنالیز  - 14

 Semenبررسی بیوشیمیایی نمونه  - 15

16 - PRP 

 لیزر هچینگ - 17

 پاپ اسمیر - 18

  مثبت جهت درمان نازائی و اعمال ناباروري HBSپذیرش خانم هاي  - 19

  .بعالوه آزمایشگاه فوق تخصصی این بخش توسط  دکترجنین شناس اداره می گردد. کلیه امور درمانی و تشخیصی توسط پزشکان فلوشیپ نازایی انجام می گیرد

  

  :اصلی ترین نیازهاي آموزشی مورد نیاز بخش عبارتند از

 بررسی و تشخیص ناباروري  

 اتیولوژي  

 درمان کمک باروري  

   جنین شناسی و آزمایشگاهIVF 

 اهدائ و رحم جایگزین  

  مشاوره  
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  :امکانات بخش

o الکتروشوك 

o برانکارد 

o فشارسنج 

o ساکشن پانکچر 

o مانیتور 

o پالس اکسی متري 

o دستگاه سونوگرافی 

o سانتریفیوژ 

o میکروسکوپ نوري 

o تخت عمل 

o  تختIUI 

o انکوباتور 

o دستگاه میکرواینجکشن 

o هود 

o میز آنتی ویبره 

o تانک ازت 

o دستگاه بیهوشی 

o ورك استیشن 

o اسمومتر 

o ترازوي بزرگسال 

o یخچال و فریزر جنین شناسی 

o گلوکومتر 

 درمانگاه نازایی    

نازایی براي تکمیل اقدامات درمانی به   –زایمان –ویزیت توسط پزشکان فوق تخصصی زنان در این کلینیک مراجعه کنندگان تشکیل پرونده داده و پس از

  .معرفی می گردند)  IVF(بخش نازایی 

  

  :امکانات بخش

o تخت ژنیکولوژي 

o تخت معاینه 

o ترازوي قد و معاینه مادر 

o دستگاه سونوگرافی 

o فشار خون سنج کیفی 
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 بخش ژنیکولوژي

 
  

  مختاريمژگان  دکتر خانم  :رئیس بخش

  خانم مریم زائري :مسئول بخش

  36:تعداد تخت

  مسئول بخش  +نفر   23:تعداد پرسنل

  شامل

  نفر 1:  مسئول بخش 

  نفر 16: ماما

  نفر 1:منشی

  1: کمک پرستار  

  نفر در گردش 4:خدمات

بدون (تخت و کادر پرستاري و مامائی و پزشکی کارآزموده مسئولیت مراقبت از کلیه بیمارانی که       مبتال به انواع بیماریهاي شایع در زنان  36این بخش با    

  .می باشند را       برعهده دارد) نیاز به اعمال جراجی یا نیازمند به عمل جراحی

دجو جهت عمل جراحی و انجام مراقبت هاي بعد از جراحی و کنترل عالئم حیاتی بیمار، دادن دارو،آموزش کتبی و شفاهی این مراقبت ها شامل آماده کردن مد

،انجام معاینات ژنیکولوژي، مراقبت از سر درد پس از سزارین،انجام پاپ CXRو  EKGدر مورد بهداشت، احکام مراقبت بعد از عمل و تنظیم خانواده ،انجام 

  .می باشد IV LINEاسمیر و پایپل و گرفتن کشت از زخم ،برقراري 

 خارج از مرکز،پی گیري داروهایی که باید از هالل احمر MRIو CTسایر اقداماتی که در این بخش صورت می گیرد عبارت است از  هماهنگی جهت انجام 

  ...تهیه شود ،هماهنگی جهت گرفتن رضایت عمل جراحی و رضایت پزشکی قانونی، چک کردن مهر سونوگرافی جهت تهیه میزوپروستول، تهیه نسخه و

یه اي ،توبوپالستی ،کورتاژ تخلTLاعمال جراحی انجام شده در این واحد شامل الپاراسکوپی،هیستروسکوپی،هیسترکتومی واژینال ،هیسترکتومی ابدومینال ،

،دوش واژینال ،تخلیه  IUD، ترمیم جدار ، دبریدمان زخم ، ترانسفوزیون خون، خروج EP،الپاراتومی کیست تخمدان وTOTو  APRوتشخیصی ،

دردهاي شکمی وخونریزیهاي ناشی از کانسرهاي رحم وتخمدان،هایمنکتومی ،ترمیم پارگی  واژن ،مراقبت بعد از زایمان،مراقبت بعد از R/Oهماتوم،

تراکشن و نمونه گیري سزارین،انفوزیون سولفات منیزیم،مراقبت بیماران پره اکالمپسی ،مراقبت از نوزاد،مراقبت از بیماران جهت ختم بارداري با مزوپروستول و 

عمل می  OHSSبیماران  ،پیگیري انجام مشاوره قلب ،داخلی ،قانونی جهت بیماران کاندید،مراقبت ازIOجهت آزمایش ،تعویض پانسمان،سونداژ و کنترل 

 .ثبت می گردد   HISکلیه خدمات انجام شده در سیستم . باشد

  :اصلی ترین نیازهاي آموزشی مورد نیاز بخش عبارتند از 

  

                                 مراقبت از بیماري با حاملگی خارج رحمی 

  مراقبت از بیماري کهTAH                            شده است                                                                                              

  دارويMTX  

                                                        مراقبت از بیمار با فشار خون  

 ترمیم جدار  

 داروي میزوپروستول  
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 مراقبت از بیماربا دیابت و تزریق انسولین  

 رانسفوزیون خونت  

 مراقبت از بیمار با کورتاژ مول  

  مراقبت از بیماري کهAPR  شده است  

 انواع سقط  

 مراقبت از بیمار که کورتاژ شده است 

 شیردهی(آموزش بعد از زایمان( 

 مراقبت قبل از عمل جراحی 

  :امکانات بخش

o تخت ژنیکولوژي 

o نگات اسکوپ 

o تخت معاینه 

o الکترو کاردیوگراف 

o  کشوترالی استیل یک 

o کپسول اکسیژن پرتابل 

o ساکشن پرتابل 

o برانکارد 

o تخت نوزاد 

o فشارسنج 

o الرنگوسکوپ بزرگسال و نوزاد 

o تخت بیمار 

o مانیتور عالئم حیاتی 

o ویلچر 

o یخچال 

o دستگاه الکترو شوك 

o دستگاه سونوگرافی پرتابل 

o ترالی اورژانس 

o اکسیژن سانترال  

  اتاق عمل

  

  شریف زادهفاطمه دکتر خانم  :رئیس بخش

  حسن نژاد خانم لیال :بخشمسئول 

  تخت ریکاوري 6تخت عمل و 6:تعداد تخت

  مسئول بخش+  نفر  43:تعداد پرسنل
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  :شامل 

  نفر   1:  مسئول بخش

  نفر  15: )کارشناس وکاردان(اتاق عمل

  نفر  4:  ماما

  نفر  14: )کارشناس و کاردان(یهوشیب

  نفر  1:  یمنش

  نفر  8:    خدمات

اتاق عمل می باشد که در آنها کلیه اعمال جراحی زنان و عمل  سزارین تحت نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان و بیهوشی انجام می گیرد  4این بخش داراي 

  . و کادر پرستاري مجرب آن عهده دار مراقبت هاي بعد از اعمال جراحی از مددجویان در بخش ریکاوري می باشند

ژي می باشد که شامل تخت ژنیکو و دوعدد زیرپایی می باشد و نمونه هاي پاتولوژي در این اتاق نگهداري می شود و فقط اعمال ژنیکو مثل اتاق ژنیکولو:1اتاق

D&Cو ترمیم اپی زیاتومی در این اتاق انجام می شود.  

  .شامل تخت جراحی ،چرغ سیالیتیک ،دستگاه کوتر،دستگاه ساکشن می باشد:2اتاق 

  .الپاراسکوپی و هیستوروسکوپی در این اتاق انجام می شود و ست الپاراسکوپ و هیستوروسکوپ در ابن اتاق مستقر استاعمال :3اتاق 

  .شامل تخت جراحی،دستگاه ساکشن،دستگاه کوترو دستگاه بیهوشی می باشد و در این اتاق اعمال جراحی عفونی انجام می شود:4اتاق 

نیکولوژي ،چراغ سیالتیک،پایه سرم،دستگاه ساکشن،دستگاه بیهوشی،قفسه داروهاي بیهوشی و دستگاه کوتر مجهز می همه اتاقها به تخت جراحی ،پایه تخت ژ

  .باشد

  همچنین مجهز به اتاق استراحت پرسنل،اتاق تمیز،اتاق کثیف،اتاق تی شور،اتاق اسکراپ خانمها و آقایان،اتاق   رخت کن

  :ارتند ازاصلی ترین نیازهاي آموزشی مورد نیاز بخش عب

  

 ترانسفوزیون خون و فراورده هاي آن  

 احیا نوزاد/احیا بزرگسال  

 آشنایی با گازهاي اتاق عمل  

 شستشوي دستها  

 احتیاطات استاندارد  

 وظایف پرستار اسکراب وسیرکولر  

 روشهاي استریلیزاسیون  

 گزارش نویسی  

 خطا هاي پزشکی و پرستاري  

  پالس اکسی مترطرز کار و استفاده و نگهداري از الکتروشوك و  

 اصول اولیه کاردر اتاق عمل  

 آشنایی با روشهاي ضد عفونی و محلولهاو ضد عفونی اتاق عمل  

 مراقبت قبل و بعد از عمل  

  :امکانات بخش

o                                                     دستگاه بیهوشی  

o تخت عمل 
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o چراغ معاینه پرتابل/چراغ سیالتیک 

o  نورالپاراسکوپ و منبع 

o ECG 

o مانیتورینگ عالئم حیاتی 

o پالس اکسیمتر ثابت و پرتابل 

o الکتروکوتر/الکتروشوك 

o ونتیالتور بیهوشی/ونتیالتور 

o تراولی ارژانس 

o ساکشن پرتابل و ثابت                                             / فشار سنج جبوه اي پرتابل و رومیزي و دیواري 

o  پمپ سرنگ 

o وارمر سرم 

o  هیتر نوزاد/کات نوزاد/ترمبی بی 

o ترازو 

o سونی کید 

o نگات اسکوپ/الرنگوسکوپ نوزاد 

o گوشی پزشکی 

o کاپنوست 

o بویلر 

o هواي مایع جهت هیستوسکوپ -هیستروسکوپ ولنز ان 

o دستگاه تیپیس 

o دستگاه بلندر 

o دستگاه جوارب واریس 

o پرینتر دستبند 

 

  ICUبخش  

  

   امینه شافعی نیا دکتر خانم  : رئیس بخش 

   ی مهناز صفی خانخانم : مسئول بخش

  تخت ایزوله  1+ تخت فعال  8: تعداد تخت 

  مسئول بخش +   نفر12:تعداد پرسنل  

  :شامل 

  نفر 1:  مسئول بخش

  نفر 10: پرستار

  نفر  1 :خدمات
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ریوي ، دیابت ،  –ه مشکالت قلبی تخت آي سی یو با تجهیزات کامل مسئولیت مراقبت ویه بیماران بدحال پس از بیهوشی و مددجویاین ک 8این بخش داراي 

ال و کورتاژهاي مشکل خونریزي شدید ، اکالمپسی و پراکالمپسی  ، زایمان طبیعی ، فشارخون باال ، بارداري با فشارخون باال ، هیسترکتومی و هیسترکتومی واژین

  .دار را بر عهده دارد 

  .مراقبتهاي ویژه قرار می گیرند  این بیماران طبق نظر پزشکان معالج با دستورات خاص در بخش تحت

کنترل سطح هوشیاري ، کنترل عالئم حیاتی اولیه طبق دستور و سپس هر یک : فعالیتهایی که در این  بخش جهت بهبود حال بیماران صورت می گیرد شامل 

کنترل خونریزي واژینال ، مانیتورینگ مددجو ، نوار قلب ،  ساعت تا زمان انتقال مددجو ، کنترل دقیق مایعات دریافتی و دفعی ، کنترل خونریزي و ناحیه عمل ،

یماران ، مراقبتهاي بعد  از سرم تراپی ، سرم نیتروگلیسیرین و سرم البتولول ، دهانشویه ، شستشوي پرینه ، تعویض پانسمان ، تزریق دارو براي بیماران ، آموزش به ب

در این واحدآموزش به .عزام مددجو به مراکز دیگر و اعزام مددجو جهت مشاوره را بر عهده دارد عمل ، تزریق خون ، پیگیري آزمایشها ، هماهنگی جهت ا

  .  پرسنل جدید الورود نیز صورت گیرد

  

  :نیازهاي آموزشی مورد نیاز بخش

  

 ، مراقبت از بیماران اکالمپسی و پراکالمپسی 

  ، ترانسفوزیون خون ،  مراقبت از بیماران دیابتیک 

 ماران الپاراتومی هیسترکتومی ، مراقبت از بی 

  کالس آموزشی احیا قلبی ریوي و سی سی یو و آي سی یو به صورت ادوراي 

   احتیاطات همه جانبه.  

  

  :امکانات بخش

o الکترو شوك 

o ست آمبوبگ نوزاد و بزرگسال 

o تروالی اورژانس 

o الرنگوسکوپ 

o فشارسنج 

o ونتیالتور پرتابل 

o پمپ سرم 

o پمپ سرنگ 

o  ونتیالتور 

o  اکسیژن پرتابلکپسول 

o  اتوسکوپ                              –افتالموسکوپ 

o ساکشن  ثابت وپرتابل 

o سونی کید 

o مانیتورینگ عالئم حیاتی 

o مانیتور پرتابل 

o وارمر خون 
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o تخت سه شکن الکتریکال  

 NICU1   -بخش امید

  
  دکترمجید کالنی آقاي  :رئیس بخش

  ان خسروپورمژگ خانم :1NICU:مسئول بخش 

  تخت 30:تختتعداد 

  مسئول بخش+ نفر   41: تعداد پرسنل 

  شامل

   1:  مسئول بخش

  نفر 37: پرستار بخش 

  نفر 1: کمک بهیار 

  : کمک پرستار 

  نفر 1:منشی

  نفر  2:خدمات

ساعته عهده دار  مراقبت از نوزادان نارس و  24تحت نظارت پزشکان فوق تخصص نوزادان همراه با پرستاران مجرب  به صورت  NICUتخت  30این بخش 

 :نیازهاي آموزشی مورد نیاز این بخش عبارتند از. بدحال می باشد

  

 دینامیک،پالس اکسیمتري،مراقبت ازمسیرنافی،مراقبت هاي آموزش بدو ورود، آموزش شیر دهی ، احیا نوزاد، اکسیژن تراپی و کار با ونتیالتور،پایش همو

ز نوزاد حین حرارتی،مراقبت تکاملی، ترانسفوزیون خون، مراقبت از نوزاد زمان انجام پروسیجرهاي درمانی و مراقبت از چست تیوب، فتوتراپی و مراقبت ا

 ، آموزش کار با تجهیزات بخش ، آموزش هنگام ترخیصABG تعویض خون و تفسیر

  

  :امکانات بخش

o الکتروگاردیوگرافی 

o اکوکاردیوگرافی 

o انکوباتور 

o انکوباتور فتوتراپی 

o وارمر 

o پمپ انفوزیون 

o ترازو نوزاد, قد سنج نوزاد 

o دستگاه پالس اکسی متر 

o دستگاه نبوالیزر 

o دستگاه تست قند 

o دستگاه رادیولوژي پرتابل 

o  دستگاهCPAP 
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o دستگاه فتوتراپی پرتابل 

o ساکشن 

o شیردوش برقی 

o اکسیژن دیواري فلومتر 

o کات چرخدار 

o الرنگو سکوپ 

o مانومتر اکسیژن 

o مانیتورینگ 

o ونتیالتور 

o وارمر دیواري 

o تخت احیا نوزاد 

o بلندر 

o مانیتور پرتابل 

o دستگاه الکترو شوك 

o  دستگاهABG 

o  دستگاهPTIC 

 NICU2   - آرزو بخش

 کالنی مجیدآقاي دکتر: یس بخش ئر

  مرجان خسروي خانم :مسئول بخش

  تخت 28:تعداد تخت

  مسئول بخش+ نفر   42 : تعدادپرسنل 

 1:  مسئول بخش

  نفر  37:پرستار 

  نفر 1: منشی

  نفر 2: خدمات

 نفر  1: کمک بهیار  

o  تخت  28این بخشNICU   ساعته عهده دار  مراقبت از نوزادان  24تحت نظارت پزشکان فوق تخصص نوزادان همراه با پرستاران مجرب  به صورت

 نیازهاي آموزشی مورد نیاز. نارس و بدحال می باشد

 

  :این بخش عبارتند از

o  راقبت هاي آموزش بدو ورود ،آموزش شیر دهی ، احیا نوزاد، اکسیژن تراپی و کار با ونتیالتور،پایش همودینامیک،پالس اکسیمتري،مراقبت ازمسیرنافی،م

قبت از نوزاد حین حرارتی،مراقبت تکاملی، ترانسفوزیون خون، مراقبت از نوزاد زمان انجام پروسیجرهاي درمانی و مراقبت از چست تیوب، فتوتراپی و مرا

 ، آموزش کار با تجهیزات بخش، آموزش هنگام ترخیصABG تعویض خون و تفسیر
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  :امکانات بخش

o الکتروگاردیوگرافی 

o اکوکاردیوگرافی 

o انکوباتور 

o انکوباتور فتوتراپی 

o وارمر 

o پمپ انفوزیون 

o ترازو نوزاد, قد سنج نوزاد 

o دستگاه پالس اکسی متر 

o دستگاه نبوالیزر 

o دستگاه تست قند 

o دستگاه رادیولوژي پرتابل 

o دستگاه فتوتراپی پرتابل 

o ساکشن 

o شیردوش برقی 

o فلومتر اکسیژن دیواري با اکسیژن پرتابل 

o کات چرخدار 

o الرنگو سکوپ 

o مانیتورینگ 

o ونتیالتور 

o تخت احیا نوزاد 

o بلندر 

o ترالی کد یا اورژانس 

o ترالی آبی  

   POST NICU -بهاربخش 

 

o آقاي دکتر مجید کالنی: یس بخش ئر 

o  شیرین پاسبان ذوقیخانم : مسئول بخش 

o کات 14سفینه و  8: تعداد تخت 

o  مسئول بخش +14: تعداد پرسنل 

 : شامل 

o  نفر  1: سرپرستار 

o  نفر 6:پرستار 

o  نفر 4: ماما 
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o  نفر 1: بهیار کمک 

o  نفر  2: خدمات  

ساعته عهده دار مراقبت هاي پیشرفته و بروز از نوزادان نارس و  24این بخش تحت نظارت پزشکان فوق تخصص نوزادان همراه با پرستاران مجرب  به صورت 

 .بیمار  که بعد از تولد طبق نظر پزشک متخصص نیاز به تحت نظر بودن دارند را عهده دار می باشد 

  

 :نیازهاي آموزشی مورد نیاز 

اکسیمتري،مراقبت هاي حرارتی،مراقبت تکاملی،  مراقبت از نوزاد آموزش بدو ورود ،آموزش شیر دهی ، احیا نوزاد، اکسیژن تراپی، پایش همودینامیک،پالس 

 زمان انجام پروسیجرهاي درمانی فتوتراپی و مراقبت از نوزاد حین تعویض خون ، آموزش کار با تجهیزات بخش، آموزش هنگام ترخیص

 

  :امکانات بخش

o سفینه 

o وارمر دیواري 

o ترازو نوزاد, قد سنج نوزاد 

o  مشترك در سه بخش نوزادان(پرتابلدستگاه رادیولوژي( 

o دستگاه فتوتراپی پرتابل 

o ساکشن 

o فلومتر اکسیژن دیواري 

o کات چرخدار 

o مانیتورینگ 

o دستگاه تست قند 

o ترالی کد یا اورژانس 

o پالس اکسی متري پرتابل  

 

 استریلیزاسیون   

  

  لیال نقیان خانم :بخشمسئول 

  سرپرستار+نفر  3:تعداد پرسنل

  :شامل 

  نفر  1:  بخشمسئول 

  نفر  4:  خدمات 

  نفر 3:کمک بهیار

رعت جهت کاهش بخش استریلیزاسیون مرکز با داشتن دستگاه هاي پیشرفته اتوکالو ،مسئولیت استریل و ضدعفونی ابزارهاي جراحی رابا کیفیت باال وحداکثر س

یه گذاري عفونتهاي بیمارستانی وجلوگیري از انتقال وپراکندگی آلودگی در بخش هاي مختلف بیمارستان با هدف کاهش خطاي اپراتور وکاهش سرما

این بخش بعد از تحویل وسایل استفاده شده بخش ها با استفاده از ماشین واشینگ شستشو ویا به .بخاربر عهده دارد–برق -ابزارجراحی وکاهش مصرف آب

بعد از اتمام . می دهدسپس وسایل را شمارش وبسته بندي کرده وداخل دستگاههاي اتوکالو پري وکیوم قرار .روش دستی ضدعفونی وسایل را انجام می دهد 
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: در این بخش انواع ست هاي جراحی زنان اعم از.فرایند استریلیزاسیون وسایل را در اتاق استریل تا زمان تحویل به بخش مربوطه نگهداري مینماید

زي،ست هیسترو،انواع ،شیرودکا،زایمان،اپیزیوتومی وسونداژ وپانسمان،ایSP,TLکورتاژ،،APR،D&C،الپاراتومی،الپارسکوپی،TVH،TAHسزارین،

تایی و  5تایی وگازهاي خطدار 5تایی و2سونو هیسترو و دهانشویه ،به همراه بسیاري دیگر ازوسایل تک پیچ و بسته هاي گازهاي ساده -ET-IUI ستهاي نازایی

براي بخش نوزادان ،ست ختنه ...وLPان وتلیی پنبه جهت استفاده بخش ها واتاق عمل ودرمانگاه، وستهاي تعویض خون وکت د5تایی،بسته هاي 2لنگاز هاي 

  .جهت درمانگاههابسته بندي واستریل می شود...IUD،خروج IUI،کولپوسکوپی و

ش یکی از واحدهاي کلیدي وبا اهمیت در رابطه با کنترل عفونت هاي بیمارستانی می باشد  که جهت افزایش کیفیت استریلیزاسیون عالوه برآموزCSSDبخش 

استفاده 4و6داخل بسته هاي پگ شده از اندیکاتور کالس . اههاي بخش بطور منظم بوسیله تست هاي شیمیایی وبیولوژیک کنترل می شوندمداوم پرسنل ،دستگ

می شود و  بیمار بایگانیمی شودو این اندیکاتورها شامل نام و نام خانوادگی کاربر و شیفت و تاریخ استریل و نام دستگاه و نام سیکل دستگاه می باشد در پرونده 

  .رهگیري می شود

دراین بخش جهت بسته بندي از پارچه هاي .تعویض ابزار هاي شکسته شده وغیر قابل استفاده بعد از هماهنگی واطالع بخش مربوطه به عهده این واحدمی باشد

 .دوخت می شودبوسیله ماشین سیلر تمام اتوماتیک VPاستفاده می شودکاغذهاي VP وکاغذ هاي Medical Paperیکبار مصرف 

 

  :نیازهاي آموزشی موردنیاز بخش

                                                   احتیاطات همه جانبه 

                         انواع ضدعفونی ومحلولهاي ضدعفونی  

                                        نگهداري از ابزارهاي جراحی  

  مستند سازي بخشcssd وجه به اعتبار بخشیبات  

  آموزش تخصصیcssd  

 نگهداري وتحویل وانتقال وسایل استریل  

 استریلیزاسیون بوسیله بخار و کار با دستگاههاي اتوکالو 

 

 

 :امکانات بخش

  

o پره وکیوم(دستگاه اتوکالو( 

o سیلر(ما شین دوخت( 

o ما شین  واشینگ 

o انکوباتور 

  

  

  

  

  

  

  

 



 مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادي

٣٨ 
 

 درمانگاه ها  

  

  ماندا کشاکی دکتر خانم  :رئیس بخش            

  اکرم سالمت منش  خانم  :مسئول درمانگاه       

  مسئول درمانگاه  +نفر   7:تعداد پرسنل        

  :شامل 

  نفر 1:  مسئول درمانگاه 

  نفر  1:  اریبه کمک

  نفر  4:  یمنش

 نفر  1:  خدمات

 

 مانیتورینگ الکترونیکی قلب جنین، درمان تهوع دردوران بارداري ،عفونت ادراري ، : انجام مراقبت هاي روتین دوران بارداري شامل: درمانگاه مامائی

باردار نیز از  آموزش  و مشاوره به مادرانهمچنین .در این واحد انجام میگیرد... فشار خون باال ،بررسی کاهش حرکات جنین،تجویز مکمل دارویی و 

 .جمله فعالیت هاي درمانگاه مامایی می باشد

  

 انجام سونو بررسی ایتولوژي وعلل نازائی زن ومرد ، بررسی واژینال بیماران مبتال به نازائی اولیه و ثانویه عهده دار درمان ناباروري و: اه نازاییدرمانگ ،

 .می باشد.... و    IUIواژینال و

  

 تشخیص و درمان انواع بیماریهاي زنان وآموزشهاي الزم به بیماران جهت پیشگیري و بررسی هاي  ساالنه زنان در این واحد :درمانگاه ژنیکولوژي

، درمان عفونتهاي دستگاه  DUB،تشخیص و درمان  D&Cاز جمله اقدامات درمانی واحد شامل سقط درمانی،تشخیص و درمان . صورت میگیرد

 .مان تومورهاي دستگاه ژنیتال ،کرایو وکولپوسکوپی وانجام پاپ اسمیرمی باشدژنیتال،در

  

 انجام کلیه مشاوره هاي داخلی ... تشخیص ودرمان بعضی از بیماریهاي شایع و عمومی اعم از بیماري هاي قلب و عروق، دیابت و :درمانگاه داخلی،

  .،توسط متخصص داخلی...نظیر فشارخون  و

  

 سال 1رمان انواع بیماري ها و ناراحتی هاي مربوط به نوزادان و اطفال زیرد:درمانگاه اطفال.  

  

  سالگی،غربالگري  7انجام کلیه خدمات واکسیناسیون ازجمله واکسیناسیون کامل نوزاد و کودك تا قبل از سن :درمانگاه بهداشت و تنظیم خانواده

 ...سالگی و 7و پایش رشد کودك تا سن ) اي تیروئیدنمونه گیري کف پاي کودك جهت اندازه گیري فاکتوره( نوزادان 

انواع روشهاي جلوگیري از بارداري،مشاوره تنظیم خانواده،مشاوره بلوغ و ازدواج،انجام معاینات روتین :انجام کلیه خدمات تنظیم خانواده از جمله

دقیق تر ، برگزاري کالسهاي آموزشی جهت آگاهی و دادن  ماه یکبار و کنترل و آموزش معاینه خودآزمایی پستان و ارجاع جهت بررسی 6زنان هر 

اطالعات علمی به مراجعین و مددجویان،مشاوره قبل از بارداري و همچنین کنترل  و مراقبت دوران بارداري،آموزش شیردهی و مراقبت پس از 

  .بارداري 28تا24زایمان،ایمن سازي هپاتیت و روگام در هفته 
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  :امکانات واحد 

o دبرانکار 

o فشارسنج دیواري و پرتابل 

o تخت معاینه 

o ترازو 

o کپسول اکسیژن پرتابل و ثابت 

o قد سنج 

o سونی کید 

o نگات اسکوپ 

o چراغ معاینه پرتابل و دیواري 

o تخت ژنیکولوژي 

o  کپسولN2O و کرابو 

o کلپوسکوپی 

o ساکشن پرتابل 

o ترازو نوزاد 

o هیتر 

o تخت قد نوزاد 

o کات نوزاد 

o  افتالوسکوپ 

o  افتالموسکوپ - اتوسکوپ 

o الرنگوسکوپ 

o آمبوبگ نوزاد و بزرگسال 

o فشارسنج نوزاد 

o  اتوسکوپ 

o الکتروکاردیوگراف 

 

 آزمایشگاه

  احمدرضا تاجیکدکتر آقاي  :رئیس واحد

  آقاي بایرام شیخکانلوي میالن:سوپروایزر واحد

  سوپر وایزر واحد + نفر  13:تعداد پرسنل

  :شامل

  نفر  1: مسئول فنی آزمایشگاه  

  نفر  1: سوپر وایزر واحد 
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  ه گاکارشناس آزمایش نفر  1: مسئول بانک خون و هماتولوژي 

  دیپلم  نفر  1: تکنسین پاتولوژي 

  نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی  1: مسئول میکروبیولوژي 

  نفر  1: مسئول حمل نقل بانک خون 

  نفر 1: مسئول بخش بیوشیمی 

  نفر 1: کاردان علوم آزمایشگاهی 

  نفر 1: کارشناس  علوم آزمایشگاهی 

  نفر  3: منشی 

  نفر  1:خدمات 

س و کلیه در این واحد تمامی تست هاي روتین آزمایشگاهی ، تست تعیین سالمت جنین ، کلیه آزمایشات هورمون ،  تشخیص تاالسمی به روش الکترو فورزی

  . با استانداردهاي اصول آزمایشگاهی انجام می گیردکشت هاي میکروبی و کشت خون با دستگاههاي پیشرفته و مجهز، منطبق 

  .همچنین بخش پاتالوژي این واحد ،انجام کلیه آزمایشات پاتوبیولوژیکی و تست سرطان را برعهده دارد

  .الزم به ذکر است که آزمایشگاه مرکز بصورت شبانه روزي مشغول فعالیت می باشد

  

  :دآزمایشگاه این مرکز شامل واحدهاي زیر می باش

  

 هماتولوژي  

 پاتولوژي  

 بیوشیمی  

 میکروبیولوژي  

 هورمون شناسی  

 بانک خون  

 سرولوژي  

  

  :امکانات واحد

o بن ماري جوش 

o رفراکتور 

o فتومتر 

o میکرو هماتوکریت وسانترفیوژ 

o بالد گاز 

o روتاتور 

o یخچال بانک خون 

o انکوباتور 

o میکروسکوپ 

o ترازو 
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o فوور 

o  االیزا 

o  بن ماري 

o سل کانتر 

o میکروسکوپ دو چشم 

o میکسر 

o تیشو پروسسور 

o بیلی روبین متر 

o اسپکتروفوتومتر 

o  اتوکالو 

o فیلم فتومتر 

o میکروتوم 

o سانترفیوژ و سرفیوژ 

o دستگاه وایداس 

o شیکر انکوباتور پالکت 

o اتوآناالیزر بیوشیمی 

o فریزر بانک خون  

  

 تصویر برداري

  اصل دکتر الدن یونسیخانم  :رئیس واحد

  فاطمه چاوشی  خانم :مسئول واحد

  مسئول فیزیک بهداشت/ مسئول بخش +نفر 8:تعداد پرسنل

  :شامل

  نفر  1: مسئول رادیولوژي 

  کارشناس رادیولوژي نفر  6:پرتوکار

  نفر 2: منشی

  نفر 1: خدمات

  

  :واحدهاي تصویر برداري

 سونوگرافی  

 ماموگرافی  

  رادیولوژي  

  سنجش تراکم استخوان  
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  :امکانات بخش

o برانکارد 

o سونوگرافی 

o پرتابل رادیولوژي 

o چراغ معاینه پرتابل 

o کپسول اکسیژن پرتابل 

o  رادیولوژي 

o تراولی استیل 

o آمبوبگ 

o فشارسنج 

o ماموگرافی 

o نگات اسکوپ 

o ست هیستوروگرافی 

o  دستگاهBMD 

 داروخانه

  خانم دکتر رقیه احمدنیا: مدیر و مسئول فنی          

  نفر 8  :تعداد پرسنل

  نفر 1: مدیر و مسئول فنی

  نفر 1: انبار دار 

  4: تکنسین دارویی  

  نفر 1: صندوقدار 

  نفر 1: خدمات 

  .داروخانه مرکز عهده دار تامین نیاز دارویی مراجعین سرپایی و بیماران بستري در مرکز می باشد

 درمانگاه و آزمایشگاه ژنتیک

  دکتر آزاده شجاعیخانم  :رئیس بخش     

  نفر  6    :تعداد پرسنل     

 :شامل     

  نفر 1: ژنتیک    : Phd رئیس بخش

 Phd   نفر  1: ژنتیک  

 نفر 4: شگاهیآزما کارشناس

  )مشترك با پزشک قانونی (  نفر  1: منشی 
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واحد ژنتیک مرکز انجام کلیه خدمات ژنتیک بالینی و مشاوره هاي ژنتیک و نیز آزمایشات روتین ژنتیک ،کشت کنفوسیتهاي خون محیطی،بررسی 

 .را برعهده دارد... و PCRشکستگی کروموزومها،کشف جهش با روش ژول گراویت، 

 

  :امکانات بخش

o Water bath  

o انکوباتور  

o  انکوباتورco2  

o هورالمینار  

o میکروسکوپ  

o میکروسکوپ اینورت  

o سانتریفیوژ  

o ترازوي دیجیتال  

o  دستگاهPCR 

o میکروفیوژ  

o دستگاه الکتروفورز  

o ژل دیجی کامن تیشن 

 واحد پزشکی قانونی

  

  دکتر کیانا کوالیی نژادخانم  :رئیس بخش

  نفر2:تعداد پرسنل

  :شامل

  نفر پزشک متخصص1

  )مشترك با ژنتیک  (  نفر  1: منشی 

  )مشترك با انبار   ( نفر  1: خدمات 

  

بکارت به فعالیت هایی که در این واحد صورت می گیرد شامل کارشناسی پزشکی قانونی،مشاوره پزشکی قانونی در بخشها به درخواست پزشک معالج،معاینه 

ز سقط جنین،معاینه جسد و درخواست شخصی بدون صدور گواهی،معاینه پرده بکارت به درخواست شخصی با صدور گواهی،تشکیل پرونده جهت صدور مجو

 .صدور گواهی فوت،اتوپسی کنیکال می باشد

  :امکانات بخش

 وسایل تشریح و معاینه

 

  واحد بهداشت محیط

  بهاره میرزا هدایت   مهندس خانم:مسئول واحد

  نفر  1:  طیکارشناس بهداشت مح
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را براي پرسنل و بیماران ... در زمینه هاي تامین آب سالم، دفع بهداشتی فاضالب، مدیریت پسماند، بهسازي محیط و بهداشتاین واحد سعی در استقرار و بهبود 

از سایر فعالیت هاي این واحد نظارت بر فعالیت هاي بخش ها و واحد هاي مختلف بیمارستان بر اساس چک لیست ها و . مراجعه کننده به  مرکز را دارد

 .همچنین در کمیته بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت فعالیت دارد. الغی وزارت بهداشت می باشددستورالعمل هاي اب

 واحد بهداشت حرفه اي

  

  سحر حسینی خانم مهندس : مسئول واحد         

  نفر  1:  يبهداشت حرفه ا کارشناس

مشاغل، پیشگیري از بروز بیماري ها و حوادث ناشی از کار و انتخاب تأمین، حفظ و ارتقاي وضعیت جسمی، روحی و روانی فردي و اجتماعی کارکنان همه 

اشاره می گردد که منظور از بیماري ها و حوادث شغلی .کارگر متناسب با شغلی که قابلیت انجام آن را دارد، از جمله اهداف بهداشت حرفه اي به شمار می روند

از جمله آنها می توان به کري هاي حرفه اي ناشی از صداي غیر مجاز، بیماري هاي پوستی و . دهندآنهایی هستند که در حین انجام کار و بواسطه آن رخ می 

  .ریوي، سرطان هاي شغلی و سایر بیماري هاي ناشی از عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و غیره اشاره نمود

ه کردن دستورالعمل هاي مرتبط با نیاز بیمارستان ، حضور در کمیته حفاظت نظارت بر عملکرد بهداشت حرفه اي ، آموزش ایمنی بهداشت به کلیه پرسنل، آماد

  .فنی و بهداشت کار ، نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردي عنوان هاي اصلی فعالیت هاي این واحد محسوب می گردد

  کالس هاي آمادگی براي زایمان

طی این جلسات آموزش هاي الزم به خانم . بارداري طی هشت جلسه برگزار می گردد 36تا  20در این مرکز کالسهاي آمادگی براي زایمان ازهفته ي 

آگاهی از آناتومی دستگاه تناسلی، نحوه صورت : از جمله این آموزش ها عبارتند از . در زمینه هاي مختلف داده می شود) و همراه ایشان(هاي باردار 

ش درد به طریقه  دارویی و غیر دارویی ، اصالح وضعیت در طی بارداري، تغییرات و سازگاریهاي گرفتن لقاح و پیشرفت روند بارداري و روش هاي کاه

، بهداشت  دوران بارداري و نحوه ي تحمل و برخورد با این تغییرات، ورزش ها و تمرین هاي کششی، تن آرامی و مهارتهاي تنفسی ،تغذیه دوران بارداري

مامایی قبل از زایمان و تشخیص موارد غیر طبیعی و موارد لزوم مراجعه به مراکز درمانی،نحوه ي انجام زایمان  روان بارداري ، هشدارها و اورژانسهاي

دارها ،آموزش به همراه جهت کمک به خانم در حال زایمان و امکان حضور همراه به طور مثال همسر آموزش دیده در اتاق زایمان در صورت تمایل، هش

  ....ن،مراقبت از نوزاد و تنظیم خانواده و و مراقبتهاي پس از زایما

سال  5در ضمن در یک جلسه که با حضور پدر نوزاد برگزار می گردد روانشناسی کودك، تاثیر مهم نقش والدین در شکل گیري شخصیت کودك در 

ت مختلف کودکان  به والدین آموزش داده اول زندگی ، اهمیت نقا شی هاي کودك، معرفی کتاب هاي آموزشی مفید و در نهایت نحوه ي پاسخ به سواال

  .می شود

 واحد کارگزینی

 
  آقاي محمد فضایی :مسئول واحد

  نفر 7:تعداد پرسنل

  :شامل

  نفر  1:  يامورادار سیرئ

  نفر 2 : نیکارگز

  نفر 1: یوروابط عموم یاموررفاه يمتصد
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  نفر  1: ابیحضور و غ يمتصد

  نفر 2: دبیرخانه و بایگانی ياموردفتر يمتصد

 کارگزینی 

هاي اداري پرسنل ،  ،پاسخ به درخواستمربوط به امور اداري و کارگزینی مربوط به تکمیل پرونده هاي پرسنلی،تهیه پاسخ نامه هاي وارده دراین واحد کلیه امور 

با سایر مراکز و سازمان ها صورت می صدور معرفی نامه، صدور احکام کارگزینی،فهرست کارکرد و اضافه کاري هاي ماهانه پرسنل وانجام مکاتبات اداري 

  .گیرد

 بایگانی پرسنلی 

  .،بایگانی سوابق نامه ها و مکاتبات در این واحد صورت می گیرد...هاي آموزشی،مرخصی ها و دورهپرونده پرسنلی ، پرسنلی اعم از بایگانی کلیه سوابق  

 دبیرخانه 

  . ارسال آن به سازمان هاي ذیربط صورت می گیرددر این واحد تحویل نامه هاي وارده به مرکز،ثبت نامه هاو 

 

 واحد حسابداري

 

  خانم نوشین مشیري :مسئول واحد

  نفر19:تعداد پرسنل 

  :شامل 

o نفر  1 : ياداره حسابدار سیرئ  

o نفر  2 : حسابدار  

o نفر  1 : )اموال نیام(صیترخ حسابدار  

o نفر   3 : صندوقدار  

o نفر   5: صیترخ يمتصد  

o نفر   2: حقوق ودستمزد يمتصد  

o نفر  2: ياموردفتر يمتصد  

o نفر  1: صدور سند يمتصد  

o نفر  1: گانیبا  

o نفر 2: خدمات 

 حقوق و دستمزد -

از قبیل بیمه راهنمائیها و اقدامات الزم در خصوص افتتاح حساب و بیمه براي افراد تازه وارد و نیز امور مربوط به حکم حقوقی اشخاص با کسر کسوراتی            

  .و مالیات و انواع پرداخت هاي ماهیانه در این واحد انجام می گیرد

 صدور سند  -

سند در  2300در اسرع وقت و با کمترین اشتباه و صدور بیش از ... ط به خریدهاي ملزومات اداري ، مواد غذایی ، تعمیرات و تهیه به موقع کلیه اسناد هزینه مربو

  .طی سال  جهت پرداخت و ثبت دقیق در سیستم  برعهده این واحد می باشد

 اعتبارات  -

حت عنوان رابط به واحد تعلق می گیرد که این مبلغ بر اساس اولویت هاي تعیین شده پس از کسر کسورات از درآمد ارسالی مبلغی به عنوان دریافتی از دانشگاه ت

  .از طرف رئیس حسابداري جهت پرداخت آیتم حقوقی کارانه و بدهی شرکت ها اقدام می گردد

 رسیدگی -
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ق و واقعی اطالعات در سیستم حسابداري تعهدي ،در کنترل دقیق و نظارت برروي اسناد مربوط به کارپردازي،حقوق و دستمزد،درآمد و اعتبارات براي ثبت دقی

  . این واحد صورت می گیرد

 بایگانی اسناد مالی -

  .در این واحد بایگانی می گردد...مربوط به اشخاص،شرکت هاي طرف قرارداد و... کلیه مدارك اعم از اسناد،قراردادها،مکاتبات ،سوابق و 

 ترخیص -

یه حساب کلیه پرونده هاي ارسالی از بخش ها براي بیماران بستري، تکمیل مدارك مربوط به پرونده هاي محاسبه شده ، تهیه سواین واحد عهده دار ت

،گرفتن ریز خدمات براي پرونده هاي بالینی و فرستادن صورتحساب براي .)پرونده هاي بدون بیمه به بایگانی ارسال می گردد(صورتحساب از پرونده اي بیمه دار

س از تکمیل به اي پزشکان، انجام کلیه نسخ سرپایی و تهیه لیست از آنها به تفکیک پزشک به  صورت روزانه و ماهانه ، ارسال کلیه صورتحساب پرونده ها پامض

  ص.می باشد... و NSTسازمان هاي بیمه گر و انجام کلیه امور بیمه گري مربوط به بیماران بستري و سرپایی و نیز بیماران 

 ندوق ص -

ساعته جهت رفاه ارباب رجوع فعال بوده و کلیه هزینه هاي مربوط به بیماران را دریافت  و سپس یک گزارش نهایی تهیه و براي واحد  24این واحد به صورت 

  .درآمد ارسال می نماید

 اموال  -

... ورود و خروج کاال از بیمارستان جهت تعمیر و فروش و  به دلیل حساسیت اموال دولتی، مسئول این قسمت به عنوان امین اموال بایستی کنترل دقیق بر روي

ري کلیه اموال خریداري شده با توجه به فاکتور و قبض انبار ، یک شماره اموال تعلق می گیرد تا در بخش هاي مختلف با زدن برچسب قابل پیگی به.داشته باشد

  .ل دانشگاه در جهت فروش یا اهداي آنها اقدام می گردددر صورت وجود اقالم اسقاطی ، طی مکاتباتی با مسئول اموا. باشد 

 درآمد  -

را در سیستم حسابداري تعهدي ثبت می نماید و امور ... مسئول این واحد کلیه فیش هاي واریزي دریافتی از بابت پرداختی هاي بیماران ، فروش ضایعات و 

که با در نظرگرفتن امتیازات و آیتم هاي دیگر با دقت فراوان کنترل می شود و براي کنترل مربوط به کارانه هاي پرسنل و پزشکان هم از وظایف این واحد است 

  .نهایی در سیستم دریافت و پرداخت به واحد حقوق و دستمزد انتقال داده می شود

 رئیس حسابداري -

  .ی بر عهده رئیس حسابداري مرکز می باشدتشخیص خرج ، کنترل نهایی حساب ها ، دستور پرداخت ها و در واقع نظارت بر روي کلیه امور مال

 نمایندگی بیمه  -

  شامل نمایندگان بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی

  نفر4:تعداد پرسنل

ي بیمه ، حسابرسی و رسیدگی به اسناد بیماران بستري و سرپایی ، نظارت بر روند فرآیندهاي درمانی بیمه برا) فرم بیمه(این قسمت عهده دار صدور معرفی نامه 

 .شدگان و پاسخگویی به سواالت ارباب رجوع در زمینه امور بیمه می باشد

 

 )مدارك پزشکی(مدیریت اطالعات سالمت 

 

  خانم خدیجه راسخ :مسئول واحد

  نفر 22: تعداد پرسنل واحد

  :شامل

  نفر  1:   یاداره مدارك پزشک سیرئ

  نفر 3 : یمدارك پزشک کارشناس
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  نفر 3 :یمدارك پزشک کاردان

  نفر 4 :رشیپذ يمتصد

  نفر 5 :اطالعات يمتصد

  نفر3 :ياموردفتر يمتصد

  نفر 1:گانیبا

  نفر 2 :خدمات

 پذیرش -

و تشکیل پرونده با استفاده از فرم هاي  HISدر این واحد پذیرش بیماران بستري و اورژانسی در اسرع وقت و ثبت صحیح مشخصات آنان در سیستم       

  .استاندارد صورت می گیرد

 اطالعات -

  .این قسمت عهده دار راهنمایی مراجعین نسبت به کلیه مراحل بستري از پذیرش تا ترخیص  می باشد  

 بایگانی مدارك پزشکی -

مللی م بین النگهداري پرونده بیماران بستري با استفاده از سیستم کدگذاري رنگی و بررسی تکمیل بودن پرونده ها،    طبقه بندي بیماریها براساس سیست     

  .بیماریها و بازیابی انها جهت پیگیري و مراقبت هاي بعدي بیمار،مراجع قضایی وتحقیقات و آموزش و پایان نامه ها صورت می گیرد

 آمار -

  .ین واحد می باشدکلیه گزارش هاي آماري بر عهده انیز ارائه  ارائه آمار عملکرد و فعالیت هاي مرکز بصورت روزانه،ماهانه،سه ماهه،شش ماهه و ساالنه و     

 صدور گواهی والدت -

  . د اقدام نمایندمراجعه کنندگان می توانند با مراجعه به این قسمت و ارائه اصل شناسنامه والدین ، نسبت به اخذ گواهی والدت جهت دریافت شناسنامه نوزا   

 واحد آموزش

  

  خانم لیال هنرکار  :مسئول واحد

  نفر3:تعداد پرسنل

  نفر 1:  مسئول آموزش

  نفر 2:  ياموردفتر يمتصد

برنامه ریزي آموزشی و کنترل دقیق ،  برنامه ریزي آموزشی و کنترل دقیق اجراي آن در رده هیئت علمی و غیرهیئت علمی بصورت روزانه این واحد عهده دار 

، برنامه ریزي ) طب اورژانس- پزشکی قانونی–رادیولوژي - لاطفا–زنان و زایمان (سال چهارم  –سال سوم  –سال دوم –اجراي آن در رده دستیاران سال اول 

 -غیرهیات علمی  -، برنامه ریزي کشیک هاي مقیم اعضاء هیات علمی) زنان و اطفال(آموزشی و کنترل دقیق اجراي آن در رده انترنها و دانشجویان پزشکی 

کنفرانس رزیدنتی و هیات  –پاتولوژي  –Case Report–ژورنال کالب  –Morning Reportدستیاران و انترنها بصورت ماهیانه ، اجراي صحیح و بموقع 

انترنها و دانشجویان در هر –دستیاران  –غیرهیات علمی  –گراندراند  و نیز انجام امور اداري کلیه اعضاء هیات علمی  - کمیته هاي مورتالیتی و موربیدیتی –علمی 

 .رده  می باشد
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  واحد بهبود کیفیت

 
   ندا محالی خانم : مسئول واحد      

  نفر 2:تعداد پرسنل      

  :شامل      

   نفر 1: مسئول واحد  

  نفر 1: کارشناس  

یابی به این با توجه به اهمیت روز افزون اجراي استانداردهاي اعتباربخشی در بیمارستانها و لزوم استقرار حاکمیت بالینی در مراکز درمانی براي دست

اخص هاي استانداردها ،این واحد مسئولیت تهیه و ارائه شاخص هاي آماري مرکز در انواع زمینه هاي مختلف از جمله مورتالیتی،عملکردکلی اورژانس،ش

ران بستري و ،سنجش رضایت بیما.و ارسال آن از طریق مدیریت مرکز به معاونت درمان را بر عهده دارد... کیفی و حاکمیت بالینی، شکایات،آزمایشگاه و

مرکز  بیمارانی که سه روز از ترخیص انها می گذرد به صورت ماهانه،سنجش رضایت پرسنل ،ثبت مرگ و میر پره ناتال مرکز،استخراج فرایندهاي اصلی

ر نوزادان فوتی با کلیه وارائه برنامه ریزي اصالحی،ارائه گزارش ماهانه از وضعیت پسماندهاي عفونی مرکز،ثبت کامپیوتري برخی آمار ها از قبیل آما

ها،ترخیص هاي با میل شخصی،آنتی بیوتیک و مسکن ها مصرفی براي بیماران بستري از دیگر اموري است  CPRجزئیات،مشاوره ها،انتقال و پذیرش ها،

  .که به صورت مرتب در این واحد صورت می پذیرد

  

 رسیدگی به شکایات

  

 فتانه صمدزادهخانم :مسئول واحد

  نفر 1: يامودفتر يمتصد

رد شاکی و با توجه به اهمیت رسیدگی به شکایات ، و تاثیر مستقیم آن بر میزان رضایتمندي مراجعین ، مسئول رسیدگی به شکایات پس از بررسی شکایت ف 

مسئولین ذیربط پی گیري و به طور اقدام جهت رفع آن ، در صورت عدم قانع شدن وي، اقدام به تنظیم شکایت به صورت کتبی نموده و مراتب را از طریق 

  .منظم تا زمان رفع مشکل به فرد شاکی گزارش می نماید

  

 مددکاري

  خانم افسانه گنجی:مسئول واحد

  نفر3:تعداد پرسنل

  :شامل

  نفر 1:   يمسئول مددکار

 نفر 2:  طرحی  مددکار

درارتباط ...این واحد با طیف وسیعی از مددجویان آسیب پذیر مرکز اعم از زنان بی سرپرست ،زنان بدسرپرست،معلولین ، معتادین،زنان سرپرست خانوار و     

ددجویان ،برقراري ارتباط و شناسایی بیماران نیازمند،برقراري ارتباط با خانواده مددجویان ،پیگیري وضعیت بیمه م: عمده فعالیت هاي این واحدشامل.می باشد

،هماهنگی و همکاري با سازمان هاي دولتی از جمله کمیته امداد،بهزیستی،کمیساریا،سازمان هاي بیمه و ...)خیریه ها و(همکاري با سازمان هاي مردم نهاد
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ا تیم درمان،فراهم نمودن تسهیالتی در زمینه ،همکاري ب)وقت مشاوره( شهرداري،همکاري با سایر مراکز درمانی جهت پیگیري وضعیت درمانی مددجویان  

  .ترخیص بیماران و پیگیري هاي الزم پس از ترخیص بیماران در صورت نیاز    می باشد

 

 )سایت(فناوري اطالعات

  

  خانم مهندس شیما پنجه حیدري: مسئول واحد

  نفر2:تعداد پرسنل

  :شامل

  نفر 1:  تیمسئول سا

  نفر 1: تیسا کاردان

 نتر،یپر تور،یمان س،یک لیازقبي وتریکامپ قطعات ،یمارستانیبي سرورها ،اینترنت،مارستانیبکامپیوتری شبکهی بانیوپشتي رونگهداریتعم این واحد مسئولیت       

 افزارمذکور،گزارش نرم واحدهادرکاربا مشکالت کردن افزار،برطرف نرم یابی بیع پرسنل، آموزش شامل کهHISیمارستانیافزارب ازنرم ی بانیپشت ،...اسکنر

 براساسی مارستانیب خدمات متیقی روزرسان به،HISشبکه به متصل مختلفي واحدهاي بررو مارستانیبIMGنصبمی باشد و  واحدها درخواست طبقي ساز

ی بانیپشت،)لزوم درصورت خدمات ردن وکمک اضافه( مارستانیب خدمات شیرایو ،گرها مهیبی تمامي ازا به دیجدي متهایق واعمال شده بیتصوي ها تعرفه

 هیته،)باشدی مارستانمیبHISوشبکه نترنتیا به متصلي وترهایکامپ هیکل روسیوی آنت کردن updateشامل که scanنصبو( روسیوی سرورآنتي ونگهدار

 نرم نصب ،VISIOافزار نرم در مارستانیب شبکهي نودها هیوترهاوکلیکامپي ریقرارگ نقشه و مارستانیب وشبکهي وتریکامپ قطعات هیوتروکلیکامپ شناسنامه

  .برعهده دارد...و شده افزارنصب نرم با کار جهت مربوطه پرسنل ازآموزشین درصورتو آن يانداز راه و واحد وترآنیکامپي بررو ازهربخشیموردني افزارها

 تجهیزات پزشکی

  سلیمانی   پریسا  خانم مهندس:مسئول واحد

  نفر 2:تعداد پرسنل

  :شامل

  نفر کارشناس ارشد1:  یپزشک زاتیمسئول تجه

  نفر1:  یپزشک زاتیتجه نیتکنس

ین واحد با توجه به افزایش کمی و کیفی نقش تجهیزات پزشکی در فرایندهاي درمانی و نیاز به مدیریت اثربخش تجهیزات پزشکی در واحدهاي درمانی ،ا        

عالم نظر فنی در خصوص وظیفه برنامه ریزي ونظارت و اجراي عملیات نگهداري پیشگیرانه و کالیبراسیون دستگاه ها ،تعمیر دستگاه هاي معیوب ،بررسی وا

ي صحیح از اسقاط دستگاه هاي معیوب غیرقابل تعمیر،آموزش کارکرد و نگهداري دستگاه هاي پزشکی به کاربران جهت افزایش عمر مفید آنها و بهره بردار

  .رابرعهده دارد... تجهیزات پزشکی،حضور فعال در فرآیند نیازسنجی و خرید تجهیزات پزشکی و تائید فنی تجهیزات پزشکی پیشنهادي و

  

 سایر واحدهاي اداري

 

 کتابخانه 
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  خانم شهربانو رئیسیان  :مسئول واحد    

جلد کتاب ، با موضوعات اصلی زنان و زایمان ، پرستاري، پاتولوژي، رادیولوژي ، اطفال و نیز حوزه هایی همچون تغذیه درمانی،  2000کتابخانه مرکز با حدود 

ژي، آناتومی ، غدد، تنفس، قلب و عروق،خون و لنف، گوارش، بیهوشی، داخلی و نیز بیماري هاي واگیردار مشغول فعالیت می بهداشت، داروشناسی، فیزیولو

  .باشد

 

 تدارکات 

  رمضان طایفهآقاي :مسئول واحد       

  نفر  1:  متصدي امور دفتري         

    

 

 نگهبانی 

  آقاي  میرمهدي میراسدي کوچکی:مسئول واحد

  نفر  19:تعداد پرسنل       

 

 انبار 

  آقاي محمد دین پژوه:مسئول واحد

  نفر  1: خدمات 

 

 نقلیه 

  آقاي محمد فضائی:مسئول واحد

 

 خدمات 

  آقاي علی صفري:مسئول واحد

  نفر 61:تعداد پرسنل

 

 تغذیه 

  خانم نرگس میرزائی:مسئول واحد

  نفر  13:  تعداد پرسنل

 :واحد تغذیه شامل

 انبار موادغذائی 

  سردخانه 

 آشپزخانه 

 تاسیسات 

  لشنی  پیمان  آقاي مهندس:مسئول واحد

  نفر10:تعداد پرسنل

  :واحد تاسیسات شامل

 برق 
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 تاسیسات 

 موتورخانه 

 تعمیرات و نگهداري 

 دفتر حراست 

    خانم معصومه عباسی :مسئول واحد

 

 لنژري 

  آقاي علی صفري:مسئول واحد

  نفر2:تعداد پرسنل

 

 تلفنخانه 

  آقاي حسین قاسمی نوبهاري   :مسئول واحد

 نفر 3:تعداد پرسنل

 خیاط خانه 

 سردخانه 

 سالن آمفی تئاتر 

 اتاقک اکسیژن 

 مهدکودك 

  

  امکانات رفاهی پرسنل

 مسجد  

 سلف سرویس  

 سرویس هاي ایاب وذهاب  

 خوابگاه پزشکان  

  خوابگاه پرسنل  

 تعاونی  

 وسایل ورزشی 

 رختکن  

  

  امکانات رفاهی مددجویان

 مسجد  

 بوفه  

  اتاق مادران  
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 گزاري کالس هاي آمادگی براي زایمانبر 

 وسایل ورزشی 

 زمین بازي کودکان 

  

 مدیریت خطر و ایمنی بیمار

  . مراقبت هاي سالمت به طور غیر قابل اجتنابی با افزایش بروز خطر براي ایمنی بیمار همراه است

  .نی باشد بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آن ها مطابق با بهترین شرایط و استاندارد ها و براساس آخرین شواهد علمی و بالی

ما همیشه در معرض . وداست و قسمتی از زندگی طبیعی ما به شمار می ر) loss(احتمال بروز خطر به معناي امکان بروز یک حادثه ناخوشایند و یا از دست دادن 

پیش بینی . و یا حوادث ناخوشایند بسر می بریم  دامنه وسیعی از موارد خطر زا هستیم و قسمت زیادي از وقتمان را در تالش براي اجتناب از تصادف ، جراحت

  . حوادث و خطرات و کاهش احتمال بروز آن ها در واقع همان مدیریت خطر است

، نحوه طراحی سیستم، شرایط آن و نحوه پاسخ دهی )جایزالخطا است(و عنایت به این موضوع که انسان امکان انجام خطا دارد  با توجه به رویکرد سیستمیک

. الزم به ذکر است که خطا لزوما منجر به آسیب و صدمه نمی شود. سیستم به نواقص و شکست ها، تعیین کننده نتیجه نهایی یک خطا بر روي سالمت بیمار، است

رکرد ابی حوادث نه به عنوان پیداکردن مقصر و اعمال تنبیه و سرزنش است بلکه امکان یادگیري، تشخیص و درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کاارزی

  . سیستم سالمت، نشان می دهد

  :انواع خطاها

بایست تعاریفی از انواع خطاهاي پزشکی کی فراهم کنیم، میبه منظور اینکه زمینه بحث را در حوزه خطاهاي پزش. خطا ها به صور مختلف تقسیم بندي می شوند

  :دو نوعند  James Reason 1990 خطاها بر طبق نظر . ارائه نمائیم

  .زمانی که اقدامات و فعالیت هاي انجام شده بر طبق انتظار و به شکلی صحیح و مناسب صورت نگرفته باشد.1

  .پایه و اساس صحیح و مناسبی نداشته باشدزمانی که اقدام یا عمل انجام شده از ابتدا، .2

  . اجراو دیگري در مرحله برنامه ریزي بنابراین دو تعریف اصلی در ارتباط با خطاها مطرح است یکی در مرحله 

 اتیولوژي خطاهاي پزشکی

 خطاي انسانی

 تکنیکی

 فقدان تشخیص

 سیستمی

 خطاي تشخیصی

 خطاي دارویی

 خطاي ثبت

 خطاي درمان
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 اشتباه در تشخیص

 تأخیر درتشخیص

 فرایندي/خطاي ساختاري

 استفاده بیش از حد

 استفاده کمتر از حد

 بیمارمورد شناخته شده آلرژیک می باشد

 به کار نبردن درست دارو

 دوز نامناسب

 خطاي پایش

 مسیر اشتباه

 داروي اشتباه

  ):Planning Error(خطاهاي مرحله برنامه ریزي 

خطاهاي این مرحله زمانی خود را نمایان می سازند که پیامدهاي دلخواه براي . خطاها در حین تصمیم گیري و فعالیت هاي مرتبط با حل مسئله رخ می دهداین 

استراتژي . نداین دسته از خطاها بعلت کمبود دانش و اطالعات پزشکان در خصوص وضعیت بیمار، روشهاي درمان و تجویز دارو هست. بیماران محقق نشود

هاي پزشکی مبتنی بر شواهد است که در این مسیر، تدوین برنامه هاي مراقبتی انجام پژوهش، تحقیق، مطالعه و انجام رویه  کاهش خطاهاي مرحله برنامه ریزي،

  .منظور کاهش خطر و بهبود پیامدهاي بالینی بیماران از جمله روش هایی است که توصیه می شود اثربخش به

است که  مرحله برنامه ریزي ممکن است به بیماران آسیب بزند یا آنها را متحمل آسیب و خطر نکند اما آنچه بدیهی است اثرات و پیامدهاي نامطلوبی خطاهاي

براي بیمارانی  سبب کاهش مرگ و میر می شود و اگر MIبراي مثال به اثبات رسیده است که تجویز زود هنگام آسپرین بمنظور درمان . بدنبال خواهند داشت

همچنین تجویز آنتی بیوتیک براي بیمارانی . که شرایط دریافت این نوع دارو را دارند تجویز مناسب صورت نگیرد خطاي مرحله برنامه ریزي منظور خواهد شد

اقبت هاي درمانی سبب ارتقاء ایمنی دیگر مثال هایی که در آن برنامه ریزي مر. آیدکه آلرژي دارند یک خطاي پزشکی در مرحله برنامه ریزي بحساب می

همچنین تخلیه . پروفیالکسی مناسب آنتی بیوتیک و استفاده موثر از پروفیالکسی به منظور پیشگیري از ترومبوآمبولی است: شود شاملخدمات براي بیماران می

اقدامات پزشکی که مبتنی بر تحقیق، پژوهش و شواهد . اقدامات است مداوم ترشحات حلق و حنجره بمنظور پیشگیري از پنومونی وابسته به ونتیالتور از جمله این

  .بالینی باشد سبب کاهش خطاها و افزایش ایمنی بیمار می شود

  ):Execution Error(خطاهاي مرحله اجرا 

می افتد، خود را در ارتباط میان بیمار و ارائه  زمانی که این نوع از خطاها اتفاق. نوع دوم خطاها، به صورت غیر عمد حین انجام فعالیت هاي بالینی رخ می دهند

  .رخ می دهد) slip(یا ) lapse(خطاهاي اجرایی ممکن است به علت . دهدکننده مراقبت نشان می

Slip  :علت وقفه و یا  مثال وقتی هنگام آماده کردن دارو براي تزریق، به. این خطا وقتی رخ می دهد که در طی انجام روتین وظایف وقفه اي ایجاد می شود

  . حواس پرتی، دوز اشتباه در سرنگ کشیده شود

Lapse  :به طور مثال وقتی یک فرد مراقب سالمت با یک وضعیت پیچیده بالینی مواجه شده و از . وقتی اتفاق می افتد که از یک گاید الین پیروي نمی شود

  .اتفاق می افتد Lapesدر نتیجه خطا از نوع . نیست، پیروي نمی کند رو به راحتی قابل استفاده گاید الین به علت آن که براي مشکل پیش

Slip   وLapse خطاهاي نوع  .شوند روزانه رخ می دهند و معموال مشکالت زیادي را باعث نمیSlip  خطاهایی است که در حوزه مراقبت هاي % 90مسئول

هاي در حوزه مراقبت) lapseو  Slip(این نوع خطاها . مات درمانی در آن قرار دارددهد و علت آن شرایط و موقعیتی است که ارائه کننده خدسالمت رخ می
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براي مثال قرار دادن نقطه اعشار در جاي نامناسب ممکن است باعث ده برابر شدن دوز . توانند نتایج مهم یا بی اهمیتی براي بیماران بدنبال داشته باشندسالمت می

  .رنگ که براي استفاده خوراکی آماده شده است ممکن است به صورت وریدي مصرف شودیا کشیدن یک مایع در س. دارو شود

این عوامل نیز . ارتباط، استرس و فراموشی  حواس پرتی، وقفه در عملکرد هاي روتین، قطع: دهند از جملهخطاهاي اجرایی در نتیجه عوامل متعددي رخ می

  : دالیلی دارند مانند

یاست ها و رویه ها براي کاهش خطاهاي پزشکی، براي مثال عدم وجود خط مشی براي چک کردن مجدد محاسبه دوز عدم حمایت کافی قوانین، س - 1

  .داروهاي پرخطر

مت با آن کمبود دانش و آگاهی درباره جوانب خاصی از مراقبت هاي پزشکی ناشی از وضعیت یا موقعیتی ناآشنا و نامانوس که ارائه کنندگان خدمات سال - 2

براي مثال زمانی که پرستاري مشغول به فعالیت در واحدي جدید با . کمبود اطالعات سبب رخداد خطا در حوزه مراقبت سالمت می شود.وند روبرو می ش

یلی این دلیل از جمله دال. شودفعالیت هاي غیر تکراري و نا آشنا که آموزش کافی براي آن ندیده است، می شود، متعاقب آن با مشکالت متعددي مواجه می

عالوه بر آن، نداشتن دانش و آگاهی پرسنل در ارتباط با چگونگی کاربرد تجهیزات . است که سبب باال بردن احتمال رخداد خطا حین ارائه خدمت می شود

  . و ابزارهاي درمانی نیز سبب حدوث خطا در بالین بیمار می شود

اعمال یک مداخله مشخص درمانی را به علت نداشتن تحصیالت و تجربه در آن زمینه زمانی است که ارائه کننده خدمات سالمت، مهارت موردنیاز براي  - 3

  .شود دهد، سبب انجام نادرست عملکرد می خاص، نداشته باشد و نتیجتاً خطایی که رخ می

  انواع خطاها

 تعریف مرحله بروز خطا
قابلیت تشخیص 

 خطا

نکاتی که باید مورد توجه قرار 

 گیرد
 مثال

استفاده از برنامه  ریزي خطادربرنامه

نادرست به منظور 

 نیل به هدف

به آسانی قابل 

 تشخیص نیست

بیمار، وضعیت موجود و    اطالعات

  .چگونگی درمان

استفادهاز تحقیقات مبتنی بر 

 شواهد

تجویز آنتی بیوتیک از سوي پزشک براي بیماریی 

که عامل بیماري زاي آن نسبت به این دارو حساس 

ا، خطاي برنامه ریزي محسوب این نوع خط. نیست

 .شود می

شکست در تکمیل  خطا در اجرا

ي از قبل  برنامه

 طراحی شده

قابل مشاهده 

 است

اعتماد به عملکرد هایی که به 

  .شود صورت روتین انجام می

حواس پرتی، استرس و فراموشی 

 پرسنل

پرستار، آنتی بیوتیک دیگري غیر از آن چه تجویز 

در این حالت برنامه . کند شده است، را تزریق می

درمان صحیح بوده اما در اجرا، اشتباه صورت 

تواند متعدد بوده و از  دالیل خطا می. گرفته است

 .باشد جمله نامناسب بودن برچسب دارو 

  ):latent(خطاي مخفی    )/Active(خطاي فعال 

افراد از خطاهاي فعال آگاهی بیشتري دارند . توان ذکر کرد تقسیم بندي انواع خطاها به دو گروه فعال و مخفی استطبقه بندي دیگري که براي خطاها می

مانی مانند ساختار، محیط، خطاهاي مخفی در نتیجه یکسري فاکتورهاي ساز. گذارندآیند و نتایج فوري روي بیماران میزیراکه این دسته خطاها بیشتر به چشم می

این دسته از خطاها که اغلب ریشه در فرهنگ سازمانی دارند ممکن است سالها مخفی بمانند، . پیوندندتجهیزات، فرایندها، فرهنگ، مقررات و مدیریت بوقوع می

  :مخفی در ارائه دارو را می توان به شرح ذیل بیان داشتمثال هایی از خطاهاي . اي از شرایط اجازه بدهند تا خطا خود را آشکارا کندتا زمانی که مجموعه

  . داري دارو هایی که اسامی مشابه یا اشکال مشابه دارند عملکرد بی ثبات و متغیر داروخانه ها در انبار - 1
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  .هایی براي برچسب زدن دارو ها با نام هاي ژنریک و تجارتینبود سیاست - 2

  .براي داروهاي پرخطر یا بیماران آسیب پذیرعدم وجود خط مشی براي محاسبه دوزاژ دارو  - 3

  . استفاده پاره وقت از پرسنل آموزش ندیده - 4

گفتنی است خطاهاي مخفی می . لیست خطاهاي فوق الذکر زمانی که تمامی جوانب مربوط به ایمنی بیمار لحاظ شود حتی از این هم گسترده تر خواهد بود

به عبارت دیگر خطاهاي مخفی با عنوان اتفاقاتی شناخته می شوند که منتظر وقوع هستند، درحالیکه . ل شوندتوانند تحت شرایط مقتضی به خطاهاي فعال تبدی

 Root Cause( خطاهاي فعال نقطه توجهی براي شروع تحلیل ریشه اي بوده و اغلب با تجزیه و تحلیل عوامل موثر در وقوع خطا به روش تحلیل ریشه اي وقایع

Analysis (شونداز عوامل بروز خطا شناسایی می ، مجموعه اي.  

  انواع خطا

 مثال عواقب خطا قابلیت تشخیص خطا موقعیت خطا/ مکان  نوع خطا

 خطاي فعال

خطا در مواجهه با بیمار و 

توسط ارائه کننده خدمت 

 افتد اتفاق می

به آسانی قابل مشاهده 

 است

معموالً نتیجه فوري براي 

شدت . بیمار بدنبال دارد

بستگی به نوع خطا آسیب 

 .دارد

  .پیچد داروساز، داروي نادرستی را نسخه می

اي نادرست به بیمار تزریق پرستار، دارو را با شیوه

  کند می

 .کند  پزشک، روي عضو اشتباه جراحی می

 خطاي مخفی
خطا سیستمیک یا مدیریتی 

 است

به ندرت قابل دیدن 

 است

معموالً براي مدت طوالنی 

مخفی در حالت کمون و 

 ماندباقی می

  .عدم جداسازي داروهاي با اشکال مشابه 

نبود سیاست یا رویه خاصی در ارتباط با تعیین 

 .محل صحیح جراحی 

  ):Unintentional(سهوي ) / Intentional(خطاهاي عمدي  

تواند عمدي یا سهوي در حیطه برنامه ریزي و آن می طبقه بندي دیگري که در ارتباط با خطاها مطرح است، خطاهاي برنامه ریزي و اجرایی است که خطا در

. رهبري یا فرهنگ سازمانی در ارتباط است/ هاي مدیریتی خطاهاي عمدي اغلب ناشی از روحیه و عوامل انگیزشی کارکنان است که با سیستم. اجرا باشد

نقض قانون . ه و سبب نقض قوانین، مقررات و رویه هاي اجرایی می شودتخلفات ممکن است در نتیجه بار کاري زیاد و مدت زمان محدود براي انجام کار بود

دثی باشد که سوء امکان دارد بعلت قانون شکنی ، انجام اقدامات غیر ایمن و عمدي، استفاده از الکل و مواد مخدر، بکارگیري پرسنل غیر آموزش دیده یا حوا

تحلیل ریشه اي وقایع براي بررسی و تحلیل خطا، از طریق یا همان  RCAاستفاده معمول از روش این گونه خطاها ، بجاي. استفاده از بیماران را سبب شود

خطاهایی که به صدمه، آسیب یا جراحت منجر می . شوندآسیب منجر نمی/ تمامی خطاها به صدمه . مدیریت و مسئوالن قانونی مجاز ، اداره و کنترل می شوند

وقایع ناخواسته آسیبی است که در نتیجه مداخله پزشکی رخ می دهد و وابسته به . وقایع ناخواسته قابل پیشگیري یاد می شودشوند گاهی اوقات از آنها با عنوان 

از جمله . گیرداز بیماران بیمارستان را در بر می% 4تا  3در حوزه مراقبت هاي بالینی، آسیب هاي قابل پیشگیري در حدود . وضعیت بیمار در زمان بستري نیست

آسیب دیگر زمانی است که پیش از انجام عمل جراحی، آنتی بیوتیک . این آسیب ها، تجویز دارو به بیمارانی است که نسبت به دارو آلرژي و حساسیت دارند

د شامل تجویز یک توانآسیب غیر قابل پیشگیري می. آورندهر دوي این موارد را جزو خطاهاي پزشکی بشمار می. پروفیالکسی به فرد مربوطه تزریق نشود

  .داروي جدید به بیماري باشد که آن دارو را قبل از این دریافت نکرده است ولی بعد از مصرف آن دارو بدن وي واکنش نشان می دهد

  چرا خطا ها اتفاق می افتند؟ 
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مار و ارایه دهنده خدمت رخ داده و بعد از وقوع آن در سطح ارتباط مستقیم بین بی  دیده شده و) خطاي فعال(به طور مرسوم، خطاها به صورت یک حادثه منفرد 

در این . در حالی که در رویکرد جدید براساس مدلهایی که در سیستم هاي نیروي هوایی و نیروگاه هاي اتمی وجود دارد استفاده می شود. انالیز می شوند

خطا طراحی می شود نه آن که فقط یک عامل به تنهایی به عنوان عامل بروز خطا رویکرد وجود چندین الیه دفاعی براي به حداقل رساندن و یا پیشگیري از بروز 

را مطرح می کند که به منظور جلوگیري یا کاهش بروز خطا ها، طراحی شده  Multiple Defenseاین مفهوم، وجود سیستم دفاعی متعدد و یا . تلقی شود

این مدل الیه ) 18.(هر الیه از این مدل مانند یک الیه محافظ و دفاعی تلقی می شود. معروف است)  Swiss Cheese Model ) است وبه مدل پنیر سوییسی

حضور یک سوراخ در . تشبیه می کند که هر کدام از این الیه ها سوراخهایی دارند که نشان دهنده نقص در ایمنی هستند  هاي دفاعی سیستم را به الیه هاي پنیر

ولی اگر سوراخ هاي هر الیه در امتداد هم قرار گیرند، . حادثه ناگواري نشود چون الیه هاي دیگر به عنوان محافظ عمل می کنندیک الیه ممکن است باعث 

خطا  در این مفهوم از دیدگاه وجود عوامل کمکی متعدد در بروز. خطا به وقوع می پیوندد که نشان از نبود الیه هاي دفاعی براي پیشگیري از بروز خطا بوده است

پزشک و داروساز به بیمار داروي دیورتیک تجویز می کنند بدون . شکل زیر وقوع یک خطا را با استفاده از مدل پنیر سوییسی مشاهده میکنید. حمایت می شود

لت بیدار شدن مکرر براي ادرار در نتیجه بیمار دارو را در ساعات بعد از ظهر مصرف کرده و به ع. اینکه اطالعات کافی در خصوص مصرف دارو را به او بدهند

  . کردن در طول شب ، خودسرانه دارو را قطع می کند و پزشک نیز بیمار را پیگیري نمی کند و این مسئله منجر به بستري شدن بیمار می شود

د جراحان متعدد، انجام روش عوامل کمک کننده متعددي شامل محدود بودن وقت، وجو» انجام عمل جراحی در محل اشتباه«مثال دیگر در خصوص خطاي 

  .هاي جراحی متعدد روي یک بیمار، تجهیزات غیر معمول و وضعیت فیزیکی بیمار می تواند منجر به بروز خطا در محل عمل جراحی بیمار شود

مراقبت کنده سالمت . بودن خطا است این مفهوم در رابطه با مشهود. است Visibilityو یا » قابل مشاهده بودن«مفهوم دیگر در نحوه قضاوت در خطاها مفهوم 

موارد خطا مربوط به مشکالت سازمانی نظیر فرهنگ غالب بر سازمان، رویه % 90بیش از     به وسیله دیگران تنها فرد مقصر در نظر گرفته می شود، بدون آن که

بنابر این جا دارد که با . مشکالت فردي و تجهیزات رابطه دارد با% 10مدیریت، ساختار، فرآیند و نحوه هماهنگی هاي درون بیمارستان است و کمتر از   هاي

  )18.(شناسایی خطا ها و طبقه بندي آنها به کشف عوامل خطر ساز سیستمیک بپردازیم و از مچ گیري افراد و تنبیه آنها حذر کنیم

  :و مراحل آن    مدیریت خطر

همه جنبه هاي مراقبت هاي . نمیتوان آن را حذف کرد ولی میتوان آنرا به حداقل رساند وجود خطر یک جزو اجتناب ناپذیر از زندگی است و بطور کامل 

  .سالمتی نیز همراه با خطر است 

بررسی می شد یعنی این که پس از بروز واقعه به تحلیل علل و عوامل آن پرداخته می شد   یا واکنشی، reactiveدرگذشته مدیریت خطر در محیط بالینی با نگاه 

بوده که در این شیوه احتمال خطر پذیرفته شده وبه طور  proactiveتکرار مجدد آن جلوگیري به عمل می آمد ولی اکنون تأکید بر شیوه پیشگیرانه یا  تا از

  . مدیریت می شود  مناسب قبل از وقوع خطر،

مانند مخاطرات موجود در جاده ها، محل کار، . با آن مواجه هستیمدر واقع خطر ، احتمال ایجاد یک اتفاق، ناخوشی ویا از دست دادن بوده که به طور مداوم 

فرایند مدیریت خطر بالینی درمورد طراحی، سازماندهی و تعیین مسیر . که از آنها اجتناب کرده و یا به حداقل برسانیم  میکنیم  و ما پیوسته تالش    .....  منزل و

  . رل خطر را شامل می شودیک برنامه است که شناسایی، ارزیابی ونهایتا کنت

  .این فرایند شامل سلسله مراتبی است که می توانند با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و معموال یکپارچگی بین همه مراحل وجود دارد 

  ایجاد زمینه مناسب   :مرحله اول  -1
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. باید مسایل اقتصادي، سیاسی و قانونی در نظر گرفته شود براي مدیریت خطر. براي مدیریت خطر بایستی مشخص شود که چگونه این خطرات مدیریت شوند

  )17.(پس ضروري است که به نیازهاي این افراد به طور مناسب پاسخ داده شود. معموال ذینفعان متفاوتی با نیازهاي متفاوتی وجود دارند

  شناساییریسک  :مرحله دوم   -2

در این مرحله در واقع پس از بررسی سیر فرایندها و فعالیت هاي . بصورت ترکیبی وجود داردمتدهاي زیادي جهت شناسایی ریسک وجود دارد و این متد ها 

ظایف ممکن است رخ الزم و نقش افراد در انجام آن ها و با توجه به شرح وظایف شغلی افراد، مبادرت به شناسایی خطراتی می نماییم که در هنگام اجراي این و

منطقی است که بالفاصله بعد از شناسایی ریسک آنرا بطور مناسب مدیریت . حتمال و شدت وقوع خطرات توجه می نماییمدهد و آن ها را لیست کرده و به ا

به طور مثال خطر عوارض استفاده از داروها، بعد از وقوع آن ها، . رویکرد معمول براي درنظر گرفتن حوادث ناخواسته، توجه به حوادث بعد از وقوع است. کنیم 

حوادثی که با خسارت مالی بیشتري همراه است، فراوانی کمتري نسبت به . نل درمانی و یا براساس اظهارات بیماران و جبران خسارت آنها بیان می شودتوسط پرس

در نظر بگیریم، احتمال تخمین کمتر یا بیشتر از حد،  به تنهاییبنابراین اگر فراوانی یا شدت خطا را . حوادثی دارند که توسط پرسنل و بیماران اظهار می شوند

  .خواهیم شد

  آنالیز خطر: مرحله سوم  -3

ایده ال این است خطراز بین برود ولی معموال این هدف قابل دستیابی نیست و . پس از شناسایی خطر، به منظور تعیین فعالیتی براي کاهش آن، آنالیز صورت گیرد

خطرات بالینی نادر ولی جدي مثل دیسکرازي خونی که به دنبال . احتمال و شدت خطر را باید در نظرگرفت. صورت گیرد تالشها باید در جهت کاهش آنها

به طور مثال ممکن است امکان پذیر .. یک پوستی، در نظر گرفت برخی داروها رخ میدهد را باید در کنار خطرات شایع ولی کمتر جدي مانند واکنش آلرژ

گرچه تعداد زیادي از حوادث . پس باید احتمال بروز آن را پذیرفت. احتمال دیسکرازي خونی به دنبال مصرف دارو دارد، را شناسایی کرد نباشد، فردي را که

که در نتیجه گفته می شود که از مصرف این دارو باید اجتناب شود مگر این. خفیف ممکن است به عنوان خطرهاي عمده وغیر قابل قبول در نظر گرفته شوند

  . استفاده از آنها اجباري باشد

  :پس فاکتورهایی را که باید در آنالیز خطر در نظر داشت عبارتند از

  احتمال رخداد حادثه -1

  )چه مادي وچه غیر مادي(هزینه حادثه در صورت وقوع  -2

  دردسترس بودن روشها براي کاهش احتمال رخداد یک حادثه -3

  ) مادي وغیره(هزینه راه حل هاي موجود کاهش خطر  -4

  :برخود با خطر: مرحله چهارم -5

تصمیم گیري باید براساس هزینه مالی مقابله با خطر و هزینه بالقوه جبران آن خطر، استوار   .دامنه اي از انتخابها براي مقابله با خطرات بالینی قابل دسترس است

  .دید ولی نادر ممکن است بسیار بیشتر از هزاران حادثه خفیف باشدهزینه جلوگیري از یک حادثه ش. باشد

  : شیوه هاي متعدد براي مقابله با خطر

  : کنترل خطر -الف
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سیر ینی، پروتکل ها و در مورد خطرهاي غیر قابل حذف، گامهاي پیشگیرانه بایستی به منظور به حداقل رساندن احتمال بروز آن از طریق استفاده از راهنماهاي بال

مانند استفاده ازگایدالین براي پیشگیري از ترومبوز پیش از عمل جراحی به منظور کاهش خطر ترومبوز عروق عمقی . برداشته شود) care pathways(مراقبت 

  .و آمبولی ریه

  :پذیرش خطر  -ب

یک مثال، خطر غیر قابل . وتر از این گونه خطرات باشیمدر مواردي که وقوع خطر غیر قابل اجتناب باشد، حداقل این خطر باید شناخته شود و یک گام جل

  .اجتناب خرابی هر گونه تجهیزات مانند پمپ انفوزیون و تدارك یک وسیله پشتیبانی در صورت بروز نقص فنی است

  :اجتناب از خطر - ج

طور مثال متوجه شویم که داروهاي مختلف بسته بندي مشابهی به . این امکان وجود داردکه با فهم علل بروز خطر و انجام عملکرد مناسب، از خطري اجتناب کرد

پس با بسته بندي دارویی به . گلوکز که بسته بندي یکسانی دارند% 10گلوکز وسرم کلرید سدیم همراه با % 5داشته باشند مانند سرم هاي کلرید پتاسیم همراه با 

  .بروز خطرات احتمالی اجتناب کنیم گونه اي که دارو ها به طور واضح از هم قابل تشخیص باشند، از

  :کاهش و یا به حداقل رساندن خطر -د

این یک دیدگاه اساسی در مدیرت خطر محسوب می شود و . درمواقعی که نتوان خطري را حذف کرد می توانیم عواقب و عوارض بالقوه آن را محدود کنیم

به طور مثال کاهش تجویز داروي نامناسب به وسیله . استفاده از راهنماي بالینی وخط مشی استو  ) هر دو گروه ارائه دهندگان خدمت و بیماران(شامل آموزش 

  .استفاده از راهنماهاي بالینی و آموزش به پزشکان 

  :انتقال خطر - ه

یا در مواقعی که خطرات به راحتی مانند انتقال بیماران مشکل دار و با احتمال خطر باال به مراکز تخصصی و . به معنی جابجایی خطر به موقعیت دیگر است

  . مدیریت نشوند با کمک بیمه ، می توان آنها را پوشش داد

  ارزیابی مدیریت خطر: مرحله پنجم  -6

نقش ممیزي بالینی در این مرحله . در این مرحله اثربخشی رویکردهایی که براي شناسایی، آنالیز و مدیریت خطر به کاررفته است، مرور وارزشیابی می شود

پس از تعیین مشکل، مهم این است که . روري است چون استانداردهاي مدیریت درمان، تعیین و پایش می شوند تا درجه تطابق با این استانداردها مشخص شودض

کاهش خطر در آینده  ایجاد شود تا افراد بتوانند صادقانه عقیده خود را بیان کنند و پیشنهاداتی را براي چگونگی "low blame"یک محیط با حداقل سرزنش

  . ارائه دهند

  .شده، شود در نهایت کلیه مراحل باال بایستی در تمامی سازمان و حتی در سازمان هاي مرتبط، اطالع رسانی شده و منجر به یادگیري از درس هاي گرفته

  :نیازهاي اساسی براي یک مدیریت خطر بالینی موفق

  رهبري همراه باالتزام به ارتقا ایمنی بیمار -1

  خط مشی و استراتژي واضح -2

  محیط سازماندهی شده با در نظر گرفتن ایمنی بیمار به عنوان یک مقوله مهم و پاسخگو اما بدون سرزنش -3
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 منابع کافی براي حمایت فرایندها و پاسخگویی به فرایندها -4

  ارزشیابی به منظور اطمینان از اجراي مدیریت خطر -5

  :یادگیري از خطاها

بلکه یادگیري از خطاهاست که . گزارش حوادث به تنهایی ایمنی بیمار را ارتقا نمی بخشد. اي ایمنی بیمار، گزارش حوادث استیک جزء اساسی براي ارتق

م ستاین یادگیري هاست که باید انتشار یابد و اجرا شود تا از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیري کند و بهتر است که این امر در تمامی سی. امري اساسی است

  . مراقبت سالمت اجرا شود

این روش ها یمی تواند شامل، بررسی پرونده ها، گزارش دهی خطاها، استفاده از تجربیات بیماران، . جهت شناسایی خطاها، روش هاي مختلفی وجود دارد

خطا همان گزارش دهی خطاها است که باید یکی از روش هاي شناسایی . بررسی شاخص هاي ایمنی بیمار، بررسی شکایات و نتایج رضایتمندي بیماران باشد

  .ارتباط آن با سطوح باالتر، تعریف شود

  )Root Cause Analysis: ( (RCA)تحلیل ریشه اي وقایع

آن  یک تکنیک براي درك سیستماتیک علت وقوع یک حادثه است که فراتر از درگیر کردن شخص یا اشخاص بوده و علل زمینه اي و محیطی که حادثه در

و از زمان حادثه به عقب برمی  تحلیل ریشه اي علت، به صورت گذشته نگر و چند منظوره، سلسله مراتب حوادث را طراحی کرده . یدهد را نیز در برمیگیردرخ م

یادگیریهایی داشته و عملکرد بنابراین سازمانها می توانند بدین ترتیب از خطاهاي به وقوع پیوسته، . گردد و اجازه می دهد که علل واقعی یک حادثه شناخته شود

  .مناسب را اعمال کنند

  :براي مدیریت خطا هاي پزشکی گامهاي زیر پیشنهاد میگردد

و عوامل مشوق سازمانی براي گزارشدهی و رفع خطاها در  شدهبراي مشارکت همه کارکنان و متخصصان در امر شناسایی و مدیریت خطاها فرهنگسازي  -1

  .گرفته شود نظر

  .پرداخته شودبویژه در بخشهاي پرخطر نظیر اورژانس   ها) Sentinel Event(خطاها و تشخیص موارد جدي آنها به شناسایی  -2

  .گرددطراحی ) کمتر از یکهفته( موارد جدي آسیب را بطور جداگانه بررسی و براي آنها فرآیند رفع مشکل در مدت معین  -3

  .خریب افراد ثبت و گزارش دهی داوطلبانه یااجباري نمایند خطا هارابدون ذکر نام و یا قصد ت خواسته شوداز پرسنل  -4

  .شوندگزارشات خطا را بطور مقطعی طبقه بندي و تحلیل و عوامل کلیدي مسبب آنها را بویژه در ابعاد کاري و سیستمی شناسایی  -5

  .رفع شودعوامل مسبب و تاثیرگذار بر وقوع خطا و ایجاد آسیب  -6

  .گرفته شودتاثیر راه حل هاي خود را بر کاهش آسیبها اندازه  -7

  

  کنترل عفونت

و رعایت احتیاط واحد کنترل عفونت مرکز باهمکاري کمیته کنترل عفونت بیمارستان ، تدوین خط مشی ها و دستورالعمل ها و با توجه به اهمیت بهداشت دستها 

  .ین ضوابط ، نقش اصلی رادرپیشگیري از بروز و شیوع عفونتهاي بیمارستانی دارد هاي استاندارد  با آموزش و نظارت بر حسن اجراي ا

  احمدي  مهرنوش سرکارخانم دکتر: پزشک کنترل عفونت مرکز 

 صفريفاطمه سرکار خانم : پرستارکنترل عفونت مرکز 
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  :مقدمه 

بیمارستان موجب عفونت بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستان ها همواره یکی از مشکالت عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در 

ی به منظور پیشگیري و کنترل اقدامات مختلف. افزایش ابتالء و مرگ و میر از این عفونت ها شده و در نتیجه هزینه هاي بیمارستانی را به شدت افزایش می دهد

یکی از جالب ترین برنامه ها . عفونت هاي بیمارستانی در طول تاریخ انجام شده که بر اساس دانش و شناخت این عفونت ها و امکانات موجود طراحی شده اند

  . باشد تالش براي کنترل عفونت در بخش زنان و زایمان از طریق شستن دست ها و استفاده از مواد گندزدا می

  ):  NNIS(تعاریف نظام کشوري مراقبت عفونت هاي بیمارستانی 

  . عفونت به معناي پدیده اي است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماري زاي عفونی دچار آسیب می شود: عفونت 

زاي مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجادمی  عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش هاي بیماري: عفونت بیمارستانی 

  : شودبه شرطی که 

 . ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود 72تا  48حداقل 

 . در زمان پذیرش ، فرد نباید عالئم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماري در دوره نهفتگی خود نباشد

 . معیارهاي مرتبط با اختصاصی را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد    

  : تفاوت کلونیزاسیون ،عفونت و ناقل بودن 

 . در میزبان بدون ایجاد عفونت می باشد)میکروارگانیسم (به معناي رشد و تکثیر عامل عفونی : کلونیزاسیون

 . نیسم ها می تواند بالقوه منجر به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شودافرادي که کلونیزاسیون آنها با میکروارگا: ناقل

  ): PATHOGENICITY(بیماریزایی  

  . چگونگی و میزان توانایی براي تهاجم به بافت ها جهت ایجاد عفونت را نحوه پاتوژنیسیتی یا چگونگی بیماري زایی آن عفونت گویند

  

  ) :   VIRULENECE(ویروالنس 

  . هاجمی یک عامل عفونی بیماري زا را میزان ویروالنس آن گویندشدت و قدرت ت

  ): VECTOR(وکتور 

گر چه این راه انتقال در مورد عفونت هاي بیمارستانی شایع نیست . می شوند) عامل عفونی (منظور پشه ، مگس و امثال آن است که گاهی منجر به انتقال عفونت 

.  

  ) :   RESERVOIR(مخزن 

  .... امل عفونی می تواند در آنجا زنده مانده و رشد و تکثیر نماید مانند خود انسان ،حیوان ،خاك ،آب و محلی است که ع

  ) : FOMITE(وسایل بیجان 

  ...شامل وسایل یا مواد مختلفی است که می توانند به عنوان راه انتقال یا مخزن یا منبع عفونت عمل کنند مانند وسایل معاینه آلوده 

  زخم   ء ،اشخاص یا موادي که عوامل عفونی یا بیماري زا بالفاصله از آنها به پذیرنده منتقل می گردد مانند آب براي تیفوئید ، خاك براي سیاهاشیا: منبع 

 : نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی

طراحی مداخالت الزم براي کنترل تغییرات در  به منظور جمع آوري داده ها ،تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصله به مسئولین در رده هاي مختلف و •

نی به مدت میزان هاي عفونت بیمارستانی ،نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی ایجاد شده و گروه هدف این برنامه کلیه بیمارانی را که در مراکز درما

 .ساعت بستري می شوند شامل می شود 48بیش از 

 :اهداف کلی 
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 هاي بیمارستانی عوارض ابتالء به عفونتکاهش مرگ و میر، ابتالء و  •

  کاهش هزینه هاي بیمارستانی از طریق کاهش میانگین بستري و کاهش مداخالت درمانی •

  .تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت افراد جامعه و رضایتمندي آنان از طریق کنترل عفونت هاي بیمارستانی •

 :اهداف اختصاصی 

  همیت کنترل عفونتهاي بیمارستانی و حمایت از اجراي نظام مراقبتی آنا موردایجاد تعهد سیاسی در مسئولین در 

 تکمیل پوشش نظام مراقبت از عفونت هاي بیمارستان از طریق تشکیل کمیته هاي کنترل عفونت بیمارستانی  

 فونتهاي بیمارستانی و روندهاي مقاومت تربیت،آموزش و بازآموزي نیروهاي انسانی درگیر برنامه در بیمارستان  و افزایش آگاهی آنها در ارتباط با ع

 .و جلب مشارکت آنها در اجراي برنامه هاي پیشگیري از عفونت بیمارستانی میکروبی

 سازي و تجهیز بیمارستانها به مواد، ملزومات و تجهیزات کنترل عفونتهاي بیمارستانی با استفاده از اطالعات نظام مراقبتبهینه  

 :فعالیتها 

 یت عفونت هاي بیمارستانی،اولویت ها،نیازها و راهکارها جهت جلب حمایت مسئولین  دراجراي برنامه کنترل عفونتهاي بیمارستانیانتشار گزارش وضع •

 تشکیل کمیته هاي کنترل عفونتهاي بیمارستانی و تیم کنترل عفونت در بیمارستان بر اساس ساختار مصوب کمیته کشوري •

 ههاي پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی براي پرستاران،پزشکان  ،سایر پرسنل درگیر درمان وخدمات تشکیل دوره هاي آموزشی براي آموزش را •

 اي در سطح بیمارستان   گیري جهت طراحی اقدامات مداخلهها و ارائه گزارش و تصمیمتجزیه و تحلیل داده •

رزمینه هاي پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی از طریق برنامه هاي برنامه هاي آموزشی براي بیماران و همراهان آنها و درسطح جامعه د  •

 تلویزیونی،توزیع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش هاي چهره به چهره

 :شامل اعضاي زیر می باشدکمیته کنترل عفونت بیمارستان 

 شامل پزشک و پرستار کنترل عفونت  تیم کنترل عفونت بیمارستان •

  رئیس یا مدیر بیمارستان •

 فنی داروخانه  ئولمس •

  بهداشت محیط بیمارستان  •

  مسئول آزمایشگاه •

 مترون بیمارستان •

 متخصص داخلی ، کودکان •

 .در صورت لزوم مسئولین واحد هاي دیگر شامل مسئول خدمات،امور اداري و مالی و سایر قسمتها بر حسب مورد •

مدیریت اعضاء محترم کمیته کنترل عفونت بیمارستان شهید اکبرآبادي ریاست مرکز، معاونت درمان بیمارستان ، پزشک کنترل عفونت و متخصص داخلی ، 

نگ کننده مرکز ،  مدیریت پرستاري ، مسئول فنی داروخانه ،مسئول فنی آزمایشگاه ، کارشناس بهداشت محیط ،کارشناس بهداشت حرفه اي ،کارشناس هماه

  . ایمنی ، مسئول خدمات  و سوپروایزر کنترل عفونت  می باشند و شرکت فعال در کمیته کنترل عفونت دارند

لیست الزم به یادآوري است که تیم کنترل عفونت مرکز شهید اکبر آبادي با بازنگري خط مشی ها وپروتکل کنترل عفونت بیمارستانی ، بازنگري چک 

،آموزش دوره اي و الزامی کارکنان و برگزاري آزمون پایان هر دوره  ، تشکیل کمیته فعال کنترل عفونت ، استخراج نتایج و تجزیه و ارزیابی کنترل عفونت  

ستانی نتهاي بیمارتحلیل آن  ،تدوین برنامه اصالحی  ،کنترل دوره اي شناسنامه بهداشتی کارکنان  و کنترل دوره اي کشتهاي محیط تالش می کند تا میزان عفو

  . خود را کنترل نمایدو هر چه تمامتر در امر کنترل عفونت بیمارستان و آموزش به کارکنان و بیماران فعالیت نماید
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  .دستهاي تمیز دستهاي سالمتري هستند پس دستهایمان را بر اساس دستورالعمل هاي موجود خوب بشوییم

  

  استانداردي اطهایاحت

  :شاملاین احتیاطات .شوند بکارگرفته مارستانیدربي بستر مارانیب ازتمام قبتمرا دهنگامیاستانداردباي اطهایاحت

  دستکش دنیپوش– 1 

  دستها شستن – 2

  صورت ومحافظ چشم محافظ ماسک، ازگان، استفاده  - 3

  . شوند اشکستهی دخمینبا سرسوزن.ردیقرارگ سوزني رو دمجددیسوزنهانبا ز،درپوشیت لیسوزنهاووساي دستکار عدم– 4

  . گردند دفعی شدگ سوراخ به مقاوم ددرظروفیبا زیت نوك لیووسا سرسوزن– 5

  

  

  دست شستن

ی عیطب پوست. رسدی م حداقل به عفونتها انتقال خطر ح،یصح قیطر به دستها شستن قیوازطر است مشخص کامال یمارستانیبي عفونتها درانتقال دستها تیاهم

ي ماریبی توانائ و پوشاندی م را پوستی سطحي ها هیال پوست موقت فلور. دارد ودائم فلورموقت نوع دو بطورعمده پوست. است شده زهیهاکلوني باکتر با انسان

 .روند و بدنفر بداخلی تهاجم لهیباوس نکهیا مگر دارندی کمی زائیماریبی توانائ و داشته اتصال پوست تری عمقي ها هیال به پوست فلوردائم. داردی باالئی زائ

  .رودی م نیب از) یمعمول دست شستن(یکیمکان قیطر بهی سخت به دائم فلور موقت، فلور برخالف

  

 

  یضدعفون و دست شستن موارد 

  .دییبشو ثانیه  60تا  40به مدت  صابون و آب با را دستها دستها،قابل رویت  ی فیکث ای  خون و ترشحات بیمار با دستهای آلودگ درصورت -1

مدت زمان .(استفاده نمایید دستها نیروتی آلودگ رفعي برا  الکلي حاو آب بدون کنندهی ضدعفون ماده از ندارند، تیرو قابلی آلودگ دستها چنانچه -2

 ) ثانیه  30تا  20مالش دستها با محلول 

 .ردیگ صورت دستهای آلودگ رفع)ماریب کردن بلند ای خون فشار ای نبض گرفتن مانند(ماریب سالم پوست با تماس از بعد و بلق -3

 دستهای آلودگ دستها،رفع تیرو قابلی آلودگ عدم شرط به زخم پانسمان ای دهید بیآس پوست بدن،مخاطات، ترشحات ای عاتیما با تماس از بعد و قبل -4

 .ردیگ صورت

 .ردیگ صورت دستهای آلودگ زرفعیتم قسمت به بدن آلوده قسمت از دست حرکت صورت ماردریب از مراقبت نیح -5

 .ردیگ صورت دستهای آلودگ مار،رفعیب تخت مجاورت در فاصله بال)یپزشک زاتیتجه و لیوسا شامل(جانی بي ایاش با تماس از بعد -6

 .ردیگ صورت دستهای آلودگ رفعي مرکزي دیکاتتروري کارگذاري برا لیاستر دستکش دنیپوش از قبل -7

 .ردیگ صورت دستهای آلودگ دست،رفع از دستکشها خروج از بعد -8

 آب بدون کنندهی ضدعفون کیگردند، مراقبتي ادیز مارانیب و اداستیزي کار بار کهی طیشرا ایواحدها در شستن دست جهت پرسنل بهتر رشیپذي برا -9

 قابل وی بیج کوچک اندازه در الذکر فوق ماده نیهمچن و ردیگ قرار  اریگردراختید مناسبي جا ای ماریب تخت کنار ای ماریب اتاق به ورود درمحل الکلي حاو

 .ردیگ قرار پرسنل از کی هر اریاخت در حمل

 .ردیگ صورت دستهای آلودگ ندارد،رفع ازینی جراح عمل به کهی تهاجم لیوسا ریسا ای یطیمحي دیور کاتتر اي یادار سوندي کارگذار از قبل -10
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 .ردیگ صورت دستهای آلودگ ،رفع مارانیب با میمستق تماس از قبل -11

 .شود شستهی کروبیضدم موادي حاو وصابون آب با دستها ،یدستشوئ به رفتن از بعد و غذا خوردن از قبل -12

ی آبکش و شستنی کیزیف عمل.شود شستهی کروبیم ضد ای یمعمول صابون و آب با شده،دستها اثبات عفونت ای آنتراکس لیباس با مواجهه شک درصورت  -13

 .دارند اسپورها هیعلی فیضع تیفعال کنندهی ضدعفون عوامل ریسا و دوفورهای، نیدیالکل،کلرهگز رایز شودی م هیتوص طیشرا نیا در دست

 .وجودنداردی  خاص هیتوصی درمانی بهداشت مراکز در دستها مالشي برای الکل ریغي ها فراورده از روزمره استفاده مورد در -14

 آوردن در از بعد بالفاصله دیبا دستها.دییبشو را دستها لوازم وی دفع بدن،ترشحات،مواد عاتیخون،ما با) دستکش بدون ای دستکش با(دست تماس از بعد

  .شوند شسته مارانیب با تماس نیب فاصله در و دستکش

  

  دستکش

  .دیکن استفاده دستکش از آلوده لوازم وی دفع مواد و بدن،ترشحات عاتیخون،ما به زدن دست هنگام به

  .دیبپوش زیتم مار،دستکشیب دهید بیآس پوست و مخاطات با ازتماس قبل

 را دستها بالفاصله.دیکن خارج دست از را ،دستکشيبعد ماریب به پرداختن وی طیمح سطوح و رآلودهیغ لیوسا به زدن دست از قبل و کار انجام از بعد بالفاصله

  .شودي ریجلوگ طیمح ای مارانیب ریسا به ها سمیکروارگانیم انتقال از تا دییبشو

  

 صورت محافظ و چشم ماسک،محافظ

 عاتی،ما خون شدن دهیپاش احتمال که ماریب از مراقبتي ها تیفعالي برا و اعمال ازی بعض انجام نیح در لباس شدن آلوده ازي ریجلوگ و پوست محافظتي برا

  .دیکن استفاده صورت ای چشم محافظ و ماسک دارد،از وجودی دفع مواد و بدن،ترشحات

  

  گان

 شدن دهیپاش و ترشح احتمال مارکهیب از مراقبتي ها تیفعال و اعمال ازی بعض انجام نیح در لباس شدن آلوده ازي ریجلوگ و پوست محافظت  يبرا

 تا دییبشو را خودي دستها و دیآور در را آلوده گان عتریسر چه هر امکان صورت در.دیبپوش زیتم گان دارد، وجودی دفع مواد ای بدن،ترشحات عاتیخون،ما

  .شودي ریجلوگ طیمح ای مارانیب ریسا به ها سمیکروارگانیم انتقال

  

  ماریب از مراقبت لوازم

 پوست مواجهه از که شوندي آور جمعي نحو به دیاند،با شده آلودهی دفع مواد ای وترشحات بدن عاتیخون،ما با و شده مصرف ماریب از مراقبتي برا کهی لوازم

 بار چند(هستند مصرف قابل "مجددا کهی لوازم  .دیآ عمل بهي ریجلوگ طیمح و مارانیب ریسا به ها سمیکروارگانیم انتقال و لباس شدن آنها،آلوده با مخاط و

  .شوند معدوم مناسب صورت به دیبا مصرف بار کی لیوسا  .شوند نظافت مناسب شکل به گرید ماریبي برا شدن مصرف از قبل دیبا)مصرف
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 مارستانیب در منیا قاتیتزر دستورالعمل

 اقدامی مارستانیبي عفونتها واحدکنترل نزد ، خود سالمت پرونده لیتکم به نسبت B تیهپات هیعل ونیناسیواکس ضمنی مارستانیب کارکنان است ستهیشا - 1

 . ندینما

 نکیع و بندضدآب،ماسک شیدارد،ازدستکش،پ وجود بدن رترشحاتیسا و خون بای آلودگ احتمال کهی درمان اقدام هرگونه انجام نیدرح گرددیم هیتوص - 2

 .شود استفادهی درمان اقدام با متناسب ضدآب ازگانین ودرصورت محافظ

  .گرددي آور جمع)  Safety Box( منیاي آور جمع درظرف...)و شکستهي الهایو ،لنستيستوریب(یمصرف برنده و زیت اءیاش ریسا و سرنگ استي ضرور - 3

 .برخوردارباشد مناسب وابعادی کاف ازحجم وی پارگ به نفوذ،مقاوم رقابلیمستحکم،غي آور جمع ظروف استي ضرور - 4

ی بهداشت کارکنان توجه منظورجلب بهی عفون برنده و زیت اءیاش بای آلودگ احتمال مضمون باي آور جمع ظروفي رو به دهنده هشدار ازبرچسب استفاده - 5

 .استی الزامی درمان

 دفع و بستهی مناسب نحو به درب، روز از زمان نصب5پرشده و حداکثر حجم 4/3 حداکثر کهی ،درصورتیدفع لیوسا شدن زیر ازسري ریشگیپ منظور به - 6

 .گردد

 تیرعا وجهت شود استفاده اره غیازت ازین درصورت و باشد نداشته اره غیت به اجیاحت که گردد استفادهی ازانواع "حایترجی داروئي الهایو شکستن جهت - 7

 .  شود گرفته) پنبه(پد مثل محافظ کی داخل دری منیا اصول

 ABGو خون کشت جهت خون نمونه اخذ ازجمله خاص طیمگردرشرا گردد،ي خوددار "دایاک سرنگ درپوش ازگذاردن قیازتزر پس - 8

 .گرددي خوددار ازدفع قبل سوزن سر کردن خم ای و ازشکستن - 9

 .گرددي خوددار روپوش بیدرج ایو دست در مزبور لیوسا ازحمل گردد وراستفادهیرس از برنده و زیت لیوسا وحمل گذاردن جهت - 10

 .شود گرفته بکار زین قاتیتزري رواحدهایدرساي سازی منیاي واحدها همانند)  AutoDisable(ي ازسرنگها استفاده شود،یم هیتوص - 11

  .شود داده اطالعو کارشناس بهداشت حرفه اي جهت ثبت موارد  عفونت کنترل واحد به "عایسر) Needle Stick(حادثه موارد - 12

  دستهاي شستشو دستورالعمل

  ید آباید توجه داشت که شستن دست ها به تنهایی مهمترین راه پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی به شمار می )1

شستن دست با صابون هاي معمولی وآبکشی باعث می شود تا . شستن دست ها توسط صابون هاي معمولی یا انواع ضدمیکروبی صورت میگیرد) 2

شته شدن میکروارگانیسم ها بروش مکانیکی از روي پوست زدوده شوند و شستن دست با محصوالت  ضد میکروبی عالوه بر زدودن مکانیکی میکروبها باعث ک

  . روارگانیسم ها یامهار رشد آن ها نیزمی گرددمیک

اکثر میکروب هاي مقیم پوست در الیه هاي سطحی قراردارند ولی . پوست دست کارکنان پزشکی داراي میکروارگانیسم هاي مقیم و انواع موقت است )3

صابون هاي معمولی پاك نمی شوندولی معموال بوسیله مواد ضد آن ها در الیه هاي عمقی اپیدرم قرار دارندکه بدنبال شستشوي دست ها با % 20تا  10حدود 

 شستن دست ها با صابون معمولی باعث زدودن میکروب هاي موقتی پوست خواهد شد. میکروبی، کشته شده یا رشدشان مهار می گردد

  مواردیکهبایددستهاشستهشوندعبارتنداز

 در فواصل تماس با بیماران و قبل از تهیه داروهاي بیماران  

  قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و افراد دچارسرکوب شدید سیستم ایمنی 

  قبل از انجام اقدامات تهاجمی 

 با  بعد از دست زدن به اشیایی که احتمال آلودگی آن ها با میکروب هاي بیماریزا وجود دارد و یا پس از مراقبت از بیمارانی که احتمال دارد

کلونیزه شده باشند مانند باکتري هاي مقاوم به چند نوع آنتی بیوتیک قبل و بعد از تماس  داشته،که از لحاظ اپیدمیولوژي اهمیت  میکروب هایی

 با زخم 
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  پس از در آوردن دستکش ها از دست 

 شستن  دست روشهاي

 شستن دست ها به روش معمول یا روتین 

تمام مراحل . ومالیدن محکم تمام سطوح دست ها به یکدیگر و آبکشی آن ها با آب است) مایع، جامد(شامل کف آلود کردن دست ها با صابون معمولی 

 . کاغذي خشک گردند) حوله(سپس دست ها باید با دستمال . ثانیه طول بکشد 60تا  40باید 

 شستن دست ها به کمک مواد ضد عفونی کننده 

  .ثانیه  30تا 20با پایه الکلی نیز استفاده کردبه مدت زمان د عفونی نمودن دست ها می توان از محلول براي ض

 

  : از عبارتند ضدمیکروبی مواد با ها دست کردن ضدعفونی اندیکاسیونهاي

 

  قبل از انجام اعمال جراحی یا اقدامات تهاجمی مشابه 

  رعایت بعضی احتیاطها براي آن ها ضروري استحین مراقبت از بیمارانی که ایزوله شده اند یا. 

  قبل از ورود به بخش مراقبت ویژه نوزادان)NICU (یا شیرخوارگاه(Nursery)  

  مالش دستها با مواد ضد عفونی کننده مانند الکل یا ژل هاي ضدباکتریایی بدون آبکشی با آب 

  ضدعفونی کننده به منظور  د ندارد می توان از مالش دستها توسط موادي مانند الکل و ژلهايدر مواقع خاصی که امکان شستشوي سریع با آب وجو               

  .داد کاهش را بیمارستانی هاي عفونت% 50 توان می ها دست شستن با که برد یاد از نباید.حذف باکتري هاي بیماریزا از سطح پوست استفاده شود

  

  : گردند تیرعا ها عفونت انتقال راه اساس بر دیبا کهیی ها اطیاحت

 مهم سمیارگان با عفونت ای ونیزاسی،کلون خاص ماریب صیتشخ ،ی قطع ای مشکوكی نیبال سندرم دچار که شود گرفته نظر دری مارانیبي برا دیبا ها اطیاحت نوع نیا

 . اند شدهی رشناسیگ همه اصول لحاظ از

 ها عفونت انتقال راه اساس بر اطیاحت نوع سه. گردد توام استانداردي ها اطیاحت اصول تیرعا با دیبا ها اطیاحت نوع نیا تیرعا که استي ضرور نکته نیا ذکر

  Contact(ی تماس اطیاحت و)  Droplet precaution( قطرات اطیاحت ، ) Airborne Precautions(یی هواي ها اطیاحت:  از عبارتند که دارد وجود

precaution   . (هاي ماریب ازی کم تعدادي برا  )ابدی یم ضرورت اطیاحت نوع کی از شیب تیرعا ،)  مرغان آبله مانند.  

 دیبا مارانیب نیا که...  منتشروي زونا ای مرغان آبله ، سرخک ، حنجره ای هیر سل:  از عبارتند دارد ضرورت آنهاي برایی هوا اطیاحت  تیرعا کهیی هاي ماریب*   

 و باشد بسته ماریب اتاق درب و شدهي بستر ردیگی م صورت آن در هوا ضیتعو ساعت در بار 6 حداقل که شده کنترلی منفي هوا فشار بای خصوص اتاق در

 کی بای عموم هیتهو ستمیس به برگشت از قبل دیبا هوا ، نباشد مقدور کار نیا چنانچه و باشد رونیب و خارجي فضا به میمستق بطور دیبا ماریب اتاق از هوا خروج

 از قبل و محدود دیبا ماریبیی جابجا و نموده استفاده   N95ازماسک دیبا شوندی م ماریب اتاق وارد کهي افراد تمام. گردد خارج)   HEPA( کارا وي قو لتریف

  . بپوشد استانداردی جراح ماسک کی دیبا ماریب اتاق ترك

 ، سرفه اهیس ، هیپنومون کوپالسمایما ، دارو چند به مقاوم پنوموکوكي ماریب ، مننگوکوك ، مهاجم B نوعي آنفلوانزا لوسیهموفي باکتر مانندیی عفونتهاي برا*

 اطیاحت نوع نیا از)  قطره( درشتي ها آئروسل انتقال ازي ریجلوگي برا. استي ضرور قطراتي ها اطیاحت تیرعا...  و  سرخجه ، ونیاور ، آنفلوانزا روسیو

 در ای کردن سرفه ای عطسه ، صحبت نیح ذرات نیا.  کنندی نم حرکت ادیز فاصله تا و مانندی نم معلق هوا در قطرات نیا بزرگ اندازه لیبدل. شودی م استفاده

 اتاقي هوا کنترلي برای خاص اقدامی ول شدهي بستری خصوص اتاق در مارانیب نیا که. شودی م جادیای برونکوسکوپ ای ساکشن مانندی اعمال انجام زمان

  .ندارد ضرورت

 دستکش و گان از استفاده و شده استفادهی جراح استاندارد ماسک از دیبا ، ماریبي متر کی فاصله در پرسنل کردن کار صورت در.بماند باز تواندی م اتاق درب

  . شود استفادهی جراح استاندارد ماسک از دیبا زولهیا اتاق از خارج به  ماریب انتقال صورت در و است استانداردي ها اطیاحت اصول تابع
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ي هاي ماریب و)  A تیهپات و روسیروتاو ، گالیش(ی دهان –ی مدفوع راه از منتقلهي ها عفونت ، دارو چند به مقاومي باکتر با عفونت دچار مارانیبي برا *

 اطیاحت تیرعا ، ابندی یم انتقال)  ماریب طیمح آلوده لیوسا و اءیاش با تماس( میمستق ریغ تماس ای)  ماریب کردن لمس( میمستق تماس قیطر از که.... و حادی اسهال

ی بحران ریغ لیوسا.شود استفاده...  و دستکش ، گان ، ماسک چوني فرد حفاظت لیوسا از وي بستری خصوص اتاق در دیبا مارانیب نیا. دارد ضرورتی تماس

 نیا از مشترك استفاده لزوم صورت در. رندینگ قرار استفاده مورد مارانیب ریساي برا و بمانند زولهیا اتاق در دیبا)  فشارخون دستگاه ،ی گوش(  ماریب از مراقبت

  .  برسد ممکن حداقل به دیبا زولهیا اتاق از خارج به ماریبیی جابجا و انتقال. داد قرار استفاده مورد سپس و نمودهیی گندزدا و پاك ابتدا را آنها دیبا ، لیوسا

  

  بهداشت محیط

سطح بهداشت وسالمت الزم است دستورالعمل هاي ارسالی ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وآیین نامه اجرایی آن بطور کامل و  ارتقايبه منظور 

مباحثی که باید توسط پرسنل رعایت گردد .دقیق توسط کلیه پرسنل بیمارستان از قبیل کادر پزشکی ،پرستاري وبهیاري وپرسنل خدماتی بیمارستان رعایت شود

  : در زیر تشریح شده است

  پسماندهاي پزشکی 

به دوگروه عمده ...) آزمایشگاههاي تشخیص طبی و تحقیقاتی و- مراکز بهداشت ودرمان-بیمارستانها(پسماندهاي پزشکی تولید شده به وسیله مراکز بهداشتی 

  تفکیک می شوند

  )شبه خانگی(پسماندهاي عادي 

  .از پسماندهاي تولیدي مراکزبهداشتی درمانی راتشکیل میدهد  نه،آشپزخانه می باشد که بخشیغبانی،آبدارخاشامل پسماندهاي قسمت هاي اداري مالی ،با

  پسماندهاي پزشکی ویژه

ه به مراقبت ویژبه کلیه پسماندهاي عفونی وزیان آور ناشی از مراکز بهداشتی فوق الذکر که قابلیت سمیت، بیماري زایی ، انفجار،خورندگی و مشابه آن،که 

  ومدیریت خاص نیاز دارد گفته می شودکه شامل موارد زیر می باشد

  :پسماندعفونی - 1

  )باکتري، ویروس، انگل، قارچ(پسماندهاي مظنون به داشتن عوامل زنده بیماري زا - 

 کشت ها و مواد نگهداري شده حاوي عوامل بیماري زاي ناشی از کار آزمایشگاه  - 

 کالبد شکافی اجساد مبتال به بیماري هاي عفونیپسماندهاي ناشی از عمل هاي جراحی و  - 

 پسماندهاي بیماران عفونی بستري شده در بخش ایزوله مانندمواد دفعی،زخم هاي جراحی یا عفونی،لباس هاي آلوده به خون یا آبگونه بدن - 

 پسماند آسیب شناختی - 2

  ي بدن شامل بافت ها،اندام ها،اجزاي بدن،جنین انسان وجسد جانوران،خون و آبگونه ها

 اجسام تیز و برنده - 3

می شود که قابلیت ایجاد بریدگی یا ... شامل سوزنها ، تیغه هاي چاقوي جراحی و دیگر تیغه ها ،چاقو، ست انفوزیون ،شیشه شکسته ها و ناخن بیماران و

 .سوراخ شدگی رادارند و منجر به بروز زخم می شوند

 پسماند دارویی - 4

ده ، تفکیک شده و آلوده ،واکسنها ، موادمخدر سرم هایی که دیگر نیازي به آنها نیست ، بطري ها و قوطی هاي شامل داروهاي تاریخ گذشته ،مصرف نش

 .داراي باقیمانده داروهاي خطرناك ، دستکش ، ماسک ، ویال داروها و لوله هاي اتصال می باشد

 پسماند ژنوتوکسیک  - 5

در .(ی شود که در بخش هاي تخصصی مثل سرطان شناسی و پرتودرمانی مصرف می شوندشامل داروهاي سایتوتوکسیک و مواد شیمیایی و پرتوسازي م

 )این مرکزکاربرد ندارد
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 پسماند شیمیایی - 6

ق خود به شامل مواد جامد و گازهاي شیمیایی که براي کارهاي تشخیصی و تجربی ،کارهاي نظافت ،خانه داري وگندزدایی به کارمی روند و قابلیت احترا

نوع دیگري از این پسماندها نیز وجود دارد که خطرناك نمی باشند و شامل قندها ).پسماندشیمیایی خطرناك(رادارند... و سمی بودن وخود ،خورندگی 

 .،امینو اسیدها وبعضی امالح آلی و غیر آلی می شوند

 پسماندهاي محتوي فلزات سنگین  - 7

 ...و) باتري هاي دورریخته و شکسته(کادمیوم ، )نشت تجهیزات شکسته شده بالینی (پسماندها ناشی از جیوه 

 ظروف تحت فشار - 8

اشند که ممکن شامل انواع گازهایی که در مراقبت از سالمتی و تجهیزات آزمایشگاهی بکار می روند و در سیلندرهاي تحت فشار و قوطی هاي افشانه اي می ب

 ... زباله سوز انداخته شود ممکن است منفجر شود مانند گازهاي هوشبري، اکسیژن واست خنثی یا بالقوه خطرناك باشند که اگر بطور اتفاقی سوراخ یا در

  :شیوه هاي تفکیک وجداسازي زباله در مرکز

پسماند هستند و در صورت هر گونه اختالط پسماند  پرسنل خدمات فقط موظف به جمع آوري. پرسنل کادر درمانی موظفند عمل تفکیک پسماند را انجام دهند

  .می باشد پرسنل خدمات به هیچ عنوان حق جداسازي پسماند از داخل کیسه ها را ندارندکه ناشی از قصور پرسنل درمان در امر تفکیک 

 .پسماندهاي عفونی باید در سطل هاي زرد که مجهز به کیسه زرد هستند تفکیک و دفع گردد - 1

 .ك تیز و برنده باید در سیفتی باکس جمع آوري گرددپسماندهاي نو - 2

 پسماندهاي عادي باید در سطل هاي آبی که مجهز به کیسه مشکی هستند تفکیک و دفع گردد - 3

  .پسماندهاي شیمیایی و دارویی باید در سطل هاي قهوه اي که مجهز به کیسه قهوه اي هستند تفکیک و دفع گردد - 4

 .توسط پرسنل خدمات مرکز جمع آوري می شود) چند بار درروز درصورت لزوم(پسماندها همه روزه  - 5

ا می برروي تمامی کیسه ها برچسب زده می شود که این برچسب مشخصاتی از قبیل تاریخ تولید، نوع زباله، نام بخش، نام پرسنل خدمات بخش را دار - 6

 .کیسه هاي محتوي پسماند بدون برچسب از محل تولید خارج نمی شوند.باشد

رنگ جمع آوري و  کیسه هاي مشکی رنگ را در مخزن آبیو  کیسه هاي زردرنگ را در مخزن زرد رنگان حمل و جمع آوري زباله محتویات متصدی - 7

 .نگهداري  می کنند

 .متصدیان اتاقک زباله از ورود کیسه هاي بدون برچسب به این اتاق جلوگیري می نمایند - 8

اي استاندارد سازي این موضوع دراین مرکزو براساس آیین نامه ارسالی معاونت بهداشت و درمان اقدامات با توجه به اهمیت بحث تفکیک زباله و در راست

  :زیرنیزجهت هرجه بهتر انجام شدن این مهم دراین مرکز صورت گرفته است

 ارسال دستورالعمل صحیح تفکیک وجمع اوري زباله به کلیه بخشها - 

 درخصوص شیوه هاي تفکیک صحیح زباله  برگزاري کالس هاي آموزشی جهت پرسنل خدمات - 

 تهیه و دردسترس قراردادن امکانات الزم و وسایل مورد نیاز براي کلیه بخشها  - 

 هت توزین زباله طراحی فرم ج - 

 پیگیري موارد عدم رعایت تفکیک در واحدها  - 

  اصول بهداشت محیط

میسر نخواهد شد مگر با عمل به اصل نهادینه کردن فرهنگ پیشگیري و استفاده از  از آن جلوگیري از بروز عفونت هاي بیمارستانی و کاهش درد و رنج ناشی

  .اطالعات ،مواد و تجهیزات مرتبط با آن و استفاده از خدمات ارائه شده ذیل گامی موثر در جهت اعتالي دانش وارتقاي سطح علمی خواهد شد

نمونه احتیاط هاي استاندارد الزم االجرا .رل عفونت در مراکز بهداشتی ودرمانی محسوب می گرددرعایت احتیاط هاي استاندارد از اصولی ترین ارکان برنامه کنت

  :بدین شرح است
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  رعایت بهداشت دستها -1

  ...ماسک و-عینک- گان-استفاده از وسایل حفاظت کننده شخص مثل دستکش -2

  امحاء اصولی و صحیح پسماندهاي بیمارستانی -3

  ري هاي عفونی باقوه مري در اتاق هاي یک نفرهایزوله نمودن بیماران مبتال به بیما -4

  ضدعفونی سطوح بیمارستان -5

 تعویض وجابجائی صحیح ملحفه بیماران -6

  :استفاده از وسایل محافظت شخصی ومحیطی

بعضی از این .شده است به منظور محافظت بدن از اجرام بیولوژیک مواد شیمیائی ،تشعشعات ،ضربات فیزیکی،ابزار ساده و پیچیده بسیار زیادي در دنیا ابداع

  :وسایل که با هدف فقط سالمت وایمنی در مقابل اجرام بیولوژیک در بیمارستانها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از

  روپوش -1

 پیش بند -2

 گان -3

 دستکش -4

 کاله -5

 ماسک -6

 عینک -7

 شیلدهاي محافظ صورت -8

  دستورالعمل طریقه کاربرد موادگندزداي ابزاروسطوح 

  .دقیق از نحوه نظافت و اصول گندزدایی به کتابچه گندزدایی مرکز مراجعه شوداطالع به منظور 

  مدت زمان پایداري  توضیحات  محلول مورد استفاده  نام تجهیزات  ردیف

1  
، باتل آمبوبگ ، ساکشن و شیردوش

  اکسیژن

 HIGH-P M3پودر 

  ) 3پراناسید ام  (

از )یک ساشه(گرم  20% : 2غلظت 

( حل شود لیتر آب 1پودر در داخل 

  )دقیقه 15مدت زمان اثر بخشی 

وجود  در صورت(روز  14

  )آلودگی محلول تعویض گردد

2  
  تخت بیمار/ ویلچر/ برانکارد 

  
 محلول دسنت پالس

سی سی از محلول  20% : 2غلظت 

سی سی آب اضافه  980غلیظ به 

  دقیقه است 15اثر بخشی آن .شود

روز 30محلول رقیق شده تا 

  ماندگاري دارد

3  

پالس اکسی / فشارسنج / گوشی 

  /اتوسکوپ/متر

فتال مانتورینگ                                                                                                               / الکتروشوك 

  ترازوي نوزاد/ گلوکومتر/ 

  محلول سریع االثر الکلی

  آماده به مصرف

 )دقیقه 1مدت زمان اثر بخشی (

ابتدا بایستی محلول به دستمال تنظیف 

تمال آغشته به اسپري شود و سپس دس

  .محلول را به وسایل زده شود

از اسپري کردن مستقیم به وسایل و * 

براي تمامی .تجهیزات اجتناب گردد

مانیتور ها فقط با دستمال نمدار نظافت 

  .شود

-  
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4  

شیشه هاي انکوباتور /کات نوزاد

پراب هاي سونوگرافی ،  /نوزاد

  چراغ سیالیتیک

  محلول غیر الکلی
زمان اثر (مصرف اسپري آماده به 

  )دقیقه 1-2بخشی
-  

 %2محلول دسکوتن   الرنگوسکوپ  5

  محلول آماده به مصرف

ابتدا بایستی ابزار را با یک مایع شوینده 

پاکسازي و سپس آبکشی نمود و 

سپس در محلول آماده به مصرف 

جهت ضدعفونی  دسکوتنپرانساید 

جهت استریل دقیقه و  15سطح باال 

و بعد از زمان سپري  دقیقه 45نمودن 

  .شده آبکشی نمود

  روز 28

  

 

  راهنماي رقت هاي مورد نیاز با محلول آب ژاول براي گندزدائی محیط

  موارد مصرف
کلر مورد –غلظت آب ژاول موجود در ایران 

 ) PPM 50000( نیاز
  طرز تهیه یک لیتر محلول گندزا

  % 0,1یا PPM 1000  گندزدائی محیط آلوده به ترشحات مانندخون،ادرار وغیره

  سی سی آب ژاول 100

+  

  سی سی آب 900

  % 0,01یا PPM 1000  گندزدائی وسایل

  سی سی آب ژاول 10

+  

  سی سی آب 990

  

  موارد استفاده از آب ژاول با توجه به غلظت آن

  %0,01آب ژاول   %0,1آب ژاول 

  سرویس هاي بهداشتی

  ساکشن ها

  ادرار-مدفوع- خونآلوده به  "محل هاي شدیدا

  جایگاه موقت زباله

  اتاقک زباله

  اتاقک نگهداري دستگاه بی خطر ساز

  تی کشیدن

  گردگیري

  شستن درب ودیوار

  شستشوي خازن زباله

  یخچالها

  میزهاي غذا -الکرها - کمدهاي دیواري

  :نکته

  .دقت شود بعلت خاصیت خورندگی آب ژاول جهت ضدعفونی وسایل فلزي از آن استفاده نشود -1

 .برابرآب مخلوط نمائید 5آب ژاول تحویل گرفته را با %  0,01روش تهیه محلول  -2

  .در صورت موجود نبودن آب ژاول از محلول هاي جایگزین که به تائید واحد بهداشت محیط و کنترل عفونت رسیده است می توان استفاده نمود -3

  

  دستورالعمل نظافت محیط بخش ها
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  توضیحات  اقدامشیوه   زمانبندي  فرایند  ردیف

  

  

  

1  

  

  

  

  استیشن پرستاري
  روزانه

وسپس با دستمال آغشته به .با دستمال  آغشته به آب وشوینده تمیز شود

  .محلول ضدعفونی کننده ،ضدعفونی گردد

  

    .نمدار تمیز شود و با الکل ضدعفونی شودبا دستمال    روزانه  گوشی تلفن

    نمدار نظافت شودبا دستمال    روزانه  کامپیوتروسایر متعلقات

  .با دستمال  آغشته به آب وشوینده تمیز شود  روزانه  جلد پرونده

  

  

  

2  

  تخت پانسمان وترالی
 روزانه

یا در صورت لزوم  %2دسنتبعداز پاکسازي  با آب وشوینده با محلول 

  .ضدعفونی گردد محلول الکلی سریع االثر

  

    .نظافت و شسته شودکف اتاق بعد از تمیز کردن با محلول شایلین  روزانه  اتاق دارو

  

  

3  

 هاي قفسه

داروئی،ترالی اورژانس 

  و حمل دارو

 روزانه
% 2دسنت بعد از گردگیري با دستمال آغشته به آب و صابون و  با محلول 

  .ضد عفونی گردد  و یا محلول الکلی سریع االثر

  

  )کف زمین(اتاق ها
 روزانه

بعداز پاکسازي  با آب وشوینده با محلول شایلین و در بخش هاي ویژه  با 

  .ضد عفونی گردد   %2دسنتمحلول 

  

  دیوار ودرب
  ماهانه

با آب ومواد پاك کننده تمیز شود، بادستمال آغشته به محلول آب ژاول 

  درصد  ضدعفونی گردد 0,01

  

  

  

  

  

4  

    .ضدعفونی گردددرصد  0,01آب ژاول بادستمال آغشته به   روزانه  دستگیره دربها

  الکرها ومیزهاي غذا
 روزانه

بادستمال آغشته به آب وپاك کننده  گردگیري شود و سپس با محلول 

  .ضد عفونی گردد%  2دسنت

  

کات نوزادان و 

  انکوباتور
 روزانه

محلول بادستمال آغشته به آب وپاك کننده  گردگیري شود و سپس با 

  گرددضدعفونی غیر الکلی 

  

  پایه هاي تخت ومیز
  روزانه

   %2دسنت بعد از نظافت  با دستمال آغشته به آب و صابون و  با محلول 

  .گندزدایی گردد

  

    .با محلول شیشه شوي و دستمال تمیز گردد  هفتگی  شیشه پنجره ها

  یخچال
  روزانه

بعداز پاکسازي  با آب وشوینده با دستمال آغشته به آب ژاول  ضدعفونی 

  گردد

  

    .شستشو با آب گرم وشوینده وبعد با محلول آب ژاول  ضدعفونی گردد  روزانه  سطل زباله

  

5  

    .شستشو با آب گرم وشوینده وبعد با محلول آب ژاول  ضدعفونی گردد روزانه  سرویس هاي  بهداشتی

  روزانه  رویلچ رانکارد وب
 محلول الکلیو یا % 2دسنت بعداز پاکسازي  با آب وشوینده با محلول 

  .ضد عفونی گردد  سریع االثر

  

  

  

  

    .پارچه بین پایان هرروز شستشو وضدعفونی گردد روزانه  بین

  توضیحات  شیوه اقدام  زمانبندي  فرایند

  تی عفونی وغیر عفونی مجزا (بعد از پایان کار شستشو و آویزان گردد روزانه  تی وجاروها
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  .)باشد  6

    .شستشو با آب گرم وشوینده وبعد با محلول آب ژاول  ضدعفونی گردد ازتخلیهبعد   مخزن مایع صابون

    .شودبادستمال آغشته به آب وپاك کننده  گردگیري  ماهانه  انبارها

  

7  

مواد آلوده 

خون،مدفوع (کننده

یا )وترشحات بیمار

  محل هاي خیلی آلوده

 روزانه
و یا از . گرددبا آب ژاول ضدعفونی بعداز پاکسازي  با آب وشوینده 

  .استفاده گردد%  2محلول دسنت 

  

    شستشو با آب گرم وشوینده وبعد با محلول آب ژاول  ضدعفونی گردد روزانه  جایگاه پسماند
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  دستور العمل شستشو و ضدعفونی اتاق عمل

  توضیحات  روش کار  دفعات شستشو  وسایل

  کف زمین
  روزانه

  %2دسنتبعد از هربار عمل کف اتاق ها با محلول 

  ضدعفونی شود
  

    .با شیشه شوي پاکسازي شودبعد از واشینگ   هفتگی  دیوارها وشیشه

  درب ودستگیره

  روزانه

با دستمال  آغشته به آب وشوینده تمیز شودوسپس 

% 2و یا دسنت  محلول الکلی سریع االثربا 

  ضدعفونی گردد

  

  دمپائی ها
  روزانه

با آب گرم بعد از هربار استفاده وآلوده شدن ابتدا 

  .وشوینده شستشو وبا آب ژاول ضدعفونی گردد
  

  سطل زباله
  روزانه

شستشو با آب گرم وشوینده وبعد با محلول آب 

  ژاول  ضدعفونی گردد
  

هفتگی و همزمان   دریچه هاي سیستم تهویه وکولر

  با واشینگ

با دستمال آغشته به محلول آب ژاول ضدعفونی 

  گردد
  شوددرصورت نیاز فیلترها تعویض 

  باتل اکسیژن/ساکشن ها

  هفتگی

شیشه ساکشنها بعد از هربار استفاده محتویات آن 

تخلیه شود وبا آب گرم و شوینده و سپس 

باتل اکسیژن بعد از .ضدعفونی گردد% 2سایاسپت

% 2هر بار استفاده بعد از شستشو با سایاسپت 

همچنین هر هفته نیز باید هر دو . ضدعفونی گردد

  .گرددمورد ضدعفونی 

  

  پایه تخت هاو چراغ هاي سیالتیک

  روزانه

 با دستمال  آغشته به آب وشوینده تمیز شودوسپس

با  پایه تخت با دسنت و یا محلول الکی و چراغ

  ،ضدعفونی گرددمحلول غیر الکلی

  

  ژن طبییکپسول اکس
  هفتگی

با دستمال  آغشته به آب وشوینده تمیز 

  .گرددکاورها به صورت هفتگی شستشو .شود
  

    بعد از پایان کار شستشو وضدعفونی گردد  روزانه  بین هاي اتاق عمل

بعد از عمل هاي   اشعه گذاري داخل اتاق عمل

  عفونی
  .ساعت اشعه گذاري انجام گیرد 6-8به مدت 

به دستورالعمل شرکت سازنده در 

  .خصوص تعویض المپها توجه شود

  سینک اسکراب
  روزانه

وبعد با محلول آب  شستشو با آب گرم وشوینده

  ژاول  ضدعفونی گردد
  

  برانکارد
  روزانه

بعد از هربار استفاده با آب وشوینده پاکسازي و با 

  .ضدعفونی گردد% 2دسنت محلول 
  

  سرویس هاي بهداشتی
  روزانه

شستشو با آب گرم وشوینده وبعد با محلول آب 

  ژاول  ضدعفونی گردد
  

  یخچال
  هفتگی

وبعد با محلول آب شستشو با آب گرم وشوینده 

  ژاول  ضدعفونی گردد
  

  تی
  روزانه

بعد از هربار استفاده شستشو و ضدعفونی گردد 

  .وآویزان شود
  .تی اتاق ها و راهرو مجزا باشد
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 آتش نشانی

 آتش

یا دو ضلع مثلث حریق  نمودن یکبا گرفتن و قطع .هر گاه سه ضلع ، موادسوختنی ، اکسیژن و گرما در کنار یکدیگر قرار بگیرند مثلث حریق به وجود می آید

  .از بین می رود آتش

در عمل ). درجه اشتعال مواد (شود که در حضور اکسیژن، درجه حرارت بر حسب نوع ماده به میزان کفایت برسد  سوختن یک جسم زمانی شروع می  پروسه

. شود تر انجام می تر و سریع بل سوختن، تماس بیشتري با هوا داشته باشد، عمل سوختن آسانهرچه سطح جسم قا. شود اکسیژن مورد نیاز از هوا تأمین می سوختن، 

 گیرند به همین دلیل است که گازها زودتر از مایعات و مایعات زودتر از مواد جامد آتش می

  . می نماییم را قطعبا خیس و نم دار کردن حوله و یا پتو به روش خفه کردن ضلع اکسیژن مثلث حریق  هاي کوچک در حریق

  . ضلع گرماي مثلث حریق را قطع می نماییم ،آب در حریقهاي جامد درون سوز به روش خنک کردن توسط

 . به روش قطع کردن و بستن شیر گاز ضلع مواد سوختنی مثلث حریق را قطع می نماییم در حریقهاي گازي

 آتش نشانی

خصوصی است که وظیفه مبارزه با حریق و برخی دیگر از سوانح و حوادث را بر عهده داردوآتش نشان کسی است نشانی نام نهاد، ارگان، واحد دولتی و یا  آتش

ه حوادث غیر مترقبه که بتواند از عهده شناسایی حریقها و روشهاي اطفاء و به کار گیري مواد آتش نشانی مناسب در ارتباط با نوع حریق و امداد رسانی در کلی

  .برآید

 ي آتشبند  طبقه

   ...آتش سوزیها پس ازسوختن ، خاکسترآنها بر جاي می ماند مثل چوب،کارتن ،پارچه و این گونه) : آتش سوزي ناشی از جامدات A (طبقه

   روغن و مثل بنزین ،نفت ،. ها پس از سوختن ، هیچگونه خاکستري از آنها بر جاي نمی ماند  آتش سوزي این گونه) : آتش سوزي ناشی از مایعات B( طبقه

 مثل گازمایع ، گاز شهري و) : آتش سوزي ناشی ازگازهاC (طبقه 

  ...منیزیم،تیتانیوم،سدیم و مثل): آتش سوزي ناشی از فلزات(D طبقه 

 ...مثل برق شهري ، برق صنعتی ، خازن و : )آتش سوزي ناشی از الکتریسیته  برق(E طبقه 

نه تنها می ،  جلوگیري از صدمات جانی و اقتصادي اهمیت بسزایی دارد و با یک اقدام سریع در امراطفا براياطفاي حریق در لحظات اولیه شروع آتش سوزي 

ها ، موسسات توان از توسعه آتش جلوگیري به عمل آورد ،بلکه با خفه کردن آتش درنطفه ، خسارت ناشی از آن را به حد اقل رسانید براي این منظور شرکت

جهان که در زمینه ساخت تجهیزات ایمنی و آتش نشانی فعالیت میکنند ، اقدام به طراحی و ساخت وسایل مبارزه با حریق نموده اند که وکارخانجات بسیاري در 

ربه ثابت تج. ق دارندنمونه اي از آنخاموش کننده هاي دستی است که به طور مستقیم در اطفاء حریق مورد استفاده قرار میگیرند و نقش بسزایی در امر اطفاء حری

در مجموعه حاضر  کردهکه آشنایی با کاربرد این وسایل و دستگاه ها در اطفاء حریق و بازدهی آنها به نحوبسیار بارز و مطلوبی موثر واقع شده به همین جهت

ق ، انواع خاموش کننده ها ، طرز مختلف حری سعی شده است تا حدامکان اطالعاتی در مورد پیشگیري از حریق و به وجود آمدن مثلث حریق ، در مورد انواع

 آزمایشهاي الزم در مورد سالم و آماده بکار بودن و نحوه شارژ سالیانه آنها در اختیارعالقمندان به ایمنی قرار داده شود کار صحیح با آنها و کاربرد ، و چگونگی

. 

  )کپسول اطفاء حریق(تعریف خاموش کننده 

 

خاموش کننده .شود هاي گوناگون استفاده می سوزي با ظرفیت زات مختلفی با توجه به نوع و وسعت و مکان آتشبراي خاموش کردن آتش از وسایل و تجهی

کیلو یا لیترظرفیت مواد خاموش کننده است و توسط 12 تا 1 براي مبارزه با آتش سوزي طراحی و ساخته شده است که از دستی به وسیله اي گفته می شود که

  .      مل و استفاده از آن میباشد یک نفر به راحتی قابل ح

  )کپسول اطفاء حریق(طبقه بندي خاموش کننده از نظر مواداطفایی 
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 ، آب و کفش کننده هاي محتوي آبخامو

 خاموش کننده هاي محتوي پودر خشک شیمیایی 

 (CO2)گاز کربنیک خاموش کننده هاي محتوي-

  خاموش کننده هاي محتوي هالوژنه-

  :خاموش کننده براي مبارزه با طبقه مشخصی از آتش سوزي به صورت ذیل طبقه بندي می شود مناسب بودن یک 

 

  .یعنی جامدات از خاموش کننده محتوي آب و آب کف استفاده می گردد  Aجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

  .یعنی مایعات از خاموش کننده محتوي پودر خشک شیمیایی کف و ماسه خشک استفاده می گردد Bجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

  .یعنی گازها از خاموش کننده محتوي پودر خشک شیمیایی استفاده می گردد Cجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

  .استفاده می گردد)  CO2( از خاموش کننده محتوي گاز کربنیک ) برق ( یعنی الکتریسیته   Eجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

)  T.E.F( یعنی فلزات از خاموش کننده محتوي پودر خشک مخصوص که از کیفیت بهتري برخوردار می باشد مثل  Dجهت اطفاء آتش سوزي طبقه * 

  .استفاده می گردد

کلیه طبقات حریق را اطفاء نماید، ولی به علت اینکه خاموش % 100ي هالوژنه ها نیز وجود دارند که می تواند به به صورت در این راستا خاموش کننده هاي محتو

دنیا ممنوع شود و  کننده هاي هالوژنه در تخریب الیه ازن نقش به سزایی دارند، محیط زیست جهانی اعالم کرده است که باید ساخت و استفاده از آنها در تمام

البته در آزمایشگاه هاي شیمی به دنبال جایگزین کردن ماده .منسوخ شده است  لید آن متوقف گردد، در نتیجه استفاده از این مواد خیلی محدود بوده و یا بکلیتو

  .اي به نام اینرژن هستند که در صورت موفقیت از این ماده به جاي هالون استفاده خواهد شد

 : طرز استفاده ازخاموش کننده ها

 .نمایید خونسردي خود را در هر حال حفظ *  

 .بسته جلوي درب ورود یا خروج بایستید در فضاهاي رو باز پشت به باد و در فضاهاي *

 .را از محل خود خارج نمایید CO2 دستگیره حمل کپسول هاي تحت فشارو) پین ( ضامن  *

 .ه گیري نماییدطرف آتش نشان سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به *

 .آتش را اطفاء نمایید بن آتش را هدف گرفته و به صورت جاروب کردن *

ست ضامن کپسول هاي سیلندر داخل را از محل خودخارج نمایید و با وارد کردن ضربه به سوزن باالي درب کپسول پاشنده شلنگ کپسول رامحکم در د *

 . شانه گیري نماییدگرفته و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوي آتش ن

شلنگ را در دست گرفته و فلکه سیلندر بغل را به آرامی تا انتها باز نموده و با فشاربه اهرم سر شلنگ را به سوي  پاشنده در مورد کپسول هاي سیلندر بغل اهرم *

 . آتش نشانه گیري نمایید

شکل استوانه اي شکل ساخته شده و لوله تخلیه آنها در قسمت زیرینداخل کپسول تعبیه شده به مکانیزم آنها به  موجود در بازار با توجه فعلی کلیه کپسول هاي *

 . درغیر این صورت گاز یا عامل فشار آن تخلیه شده و مواد اطفاء حریق از آن خارج نخواهدشد. است لذا حتما باید کپسول سرپا و ایستاده استفاده گردد 

براي بار دوم  کیلویی در هر مرحله استفاده هر چند کم و کوچک 250کیلیویی تا  1از  CO2 و بعضیاز کپسول هاي کلیه کپسولهاي پودر و گاز، آب و گاز *

 .قابل استفاده نمی باشند و جهت شارژ مجدد باید به نمایندگی هاي مجازتحویل داده تا شارژ گردد

  .ندازاین قاعده مستثنی می باش CO2 کپسول هاي هالوژنه و بعضی کپسول هاي *

 

 سوزي  آتش

 قراهنمایی افراد براي آموزش و پیشگیریاز به وجود آمدن حری

  خطر است  افراد در معرض  کردن  شما، آگاه  اولویت  اولین  بنابراین. کند پیدا می  گسترش  سرعت  به  آتش.  است  حیاتی  فکر کردن  و دقیق  ، سریع سوزي در آتش
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  شما را از محل  کار، خروج  دهید، اما اگر این  اطالع  اورژانس  خدمات  باید فوراً به  همچنین. کنید  را فعال  آژیر حریق  ترین کهستید، نزدی  ساختمان  اگر در داخل

،  اولیه  هاي کمک  کننده ارایه  نعنوا  شما به. شوند می  دچار هراس  سرعت  اند، به گیر افتاده  در آتش  که  افرادي. خطر نیندازید  خود را به  اندازد، امنیت تأخیر می  به

  و کمک  ، تشویق محل  ترك  افراد را براي. بکاهید  هراس  کند، از میزان تشدید می  را در دیگران  و دلهره  احتماالً ترس  رفتارشان  که  افرادي  کردن  توانید با آرام می

توانید وارد  می  تنها موقعی. تأخیر نیندازید  خود را به  وارد نشوید و یا خروج  سوختن  ر حالد  ساختمان  ، مجدداً به شخصی  لوازم  برداشتن  هرگز براي. کنید

 .باشد  کار باز کرده  این  را براي  راه  نشان آتش  یک  شوید که  ساختمان

 !هشدار

  . نکنید  ازآسانسوراستفاده شرایطی هیچ تحت

یا   اشتعال  دارد مواد قابل  امکان. نشوید  وارد صحنه  سرعت  و فکر کنید و به  را زیر نظر گرفته  صبر کنید، محل  لحظه  ، یک یا اشتعال  حریق  محل  از ورود به  پس

  یک  به  ، تبدیل یافته  گسترش  چند دقیقه  د در عرضتوان می  جزیی  سوزي آتش  یک. باشد  وجود داشته  گرفتگی  یا خطر برق)  سمی  گاز یا دودهاي  مثل(انفجار 

  . منتظربمانید اورژانس خدمات کند،تارسیدن شماراتهدیدمی اگرخطري.شود  جدي  حریق

 دهید خطر قرار نمی  معرض خود را در  باشید که  باشید و مطمئن  داده  اطالع  اورژانس  خدمات  به  از آن  پیش  نکنید مگر آنکه  آتش  کردن  خاموش  به  هرگز اقدام

  سوزي برخورد با آتش  حوهن

؛ و ) یا پارچه  ، چوب بنزین(  سوخت  منبع  ؛ یک) یا شعله  الکتریکی  جرقه  یک(  آتش  جرقه: باشد  چیز باید وجود داشته 3  حریق  پیدا کردن  و ادامه  شروع  براي

  :  مثال عنوان به.کنید اجزاراحذف  از این  یکی باید»  حریق  مثلث»  این  شکستن  براي). هوا(  اکسیژن

 . کنید خارج بزرگ دیزلی ايه رادرماشین کنیدویاشیرسوخت راخاموش ماشین سوییچ

  .آنقطع شود اکسیژن ببندیدتامنبع آتش روي درهارابه

  .شوید  آن  به  اکسیژن  رسیدن  ، مانع کرده  نفوذ، خفه  از پتو یا سایر مواد غیرقابل  را با استفاده  آتش  هاي شعله

   سوختن  در حال  ساختمان  ترك

خود را در   آنکه  کنید بدون  سعی. کنید  را فعال  آژیر حریق  ترین شوید، نزدیک می  مشکوك  آن  کنید یا به می  مشاهده  ساختمان  را در یک  آتش  که  هنگامی

  خروج  هاي راه  دنبال  به. شود  جلوگیري  آتش  سر خود ببندید تا از گسترش  درها را پشت. کنند  تركرا   کنید تا ساختمان  افراد کمک  خطر قرار دهید، به  معرض

شوید،  می  مواجه  دیگري  هاي با ساختمان  وقتی. باشید  کار خود فرا گرفته  را در محل  تخلیه  شما باید قبالً عملیات. بگردید  تجمع  براي  هایی و محل  از آتش

  .دهید  را انجام) آنها  روي(  کنید و دستورات  را دنبال  گریز اضطراري  هاي راه  به  مربوط  يها نشانه

   سوختن  در حال  گریز از ساختمان  به  کمک

  هستید، مطمئن  پله راه از  استفاده  اگر مجبور به. کنند  ترك  امن  خروجی  ترین نزدیک  را از طریق  ، ساختمان خونسرد اما سریع  کنید که  افراد را تشویق

  .وجود ندارد  نخواهد کرد و خطر سقوط  عجله  کسی  شوید که

  . بپیچید رامحکم ، مصدوم کلفت  هاي یا سایر پارچه  ، فرش) یا گشادبافت  نایلونی  غیر از انواع(، پتو  ، پرده کت  ، با یک امکان  در صورت

  . شوند هاخفه بچرخانیدتاشعله زمین راروي مصدوم

را   سوختگی  در باال قرار گیرد و ناحیه  سوختن  در حال  بخش  بخوابانید که  زمین  روي  را طوري  ، مصدوم است  در دسترس  دیگري  اشتعال  غیرقابل  یا مایع  اگر آب

  .کنید  خنک  با مایع

.نکنید  استفاده  شعله  کردن  خفه  براي  اشتعال  هرگز از مواد قابل  

  را خاموش  ، آتش زمین  روي  دور خود و چرخیدن  به  مناسب  محکمِ پارچه  حاضر نبود، با پیچاندن  در صحنه  کمکی  و نیروي  گرفت  آتش  انخودت  اگر لباس

.کنید  

 دود و گاز
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هرگز وارد . باشد  شده  آلوده  سمی  گازهايو   با مونوکسید کربن  است  دارد و ممکن  کمی  اکسیژن  کند که ایجاد می  ، جو خطرناکی بسته  در فضاي  سوزي آتش

  اورژانس  خدمات  گروه  کارها را به  این. شود، باز نکنید می  ختم  سوزي آتش  محل  به  را که  نشوید و هرگز دري  یا پر از گاز است  سوختن  در حال  که  ساختمانی

 .واگذار کنید

باز زیر   فضاي. دهید  مضر انجام  دود و گازهاي  از استنشاق  اجتناب  براي  هستید، اقداماتی  سوختن  در حال  تمانساخ  در داخل  که  از دود و گاز در صورتی  اجتناب

 .شوید  مواجه  قرار بگیرید تا با دود کمتري  اتاق  کف  به  در را مسدود کنید و نزدیک

  پر از دود عبور کنید، در حالت  اتاق  اگر مجبور هستید از یک. ، در را ببندید برده  دار پناه رهپنج  اتاق  یک  گیر افتادید، به  سوختن  در حال  ساختمان  اگر در یک

  .  تراست ، صاف کف  و نزدیک  پایین  هوا در سطوح: کنید  حرکت  نشسته

  .، بعد بپرید شده  نزدیک  زمین  به  هایتان دست  طول  اندازه  به)  پنجره  لبه  با گرفتن(  کنید؛ سپس  خود را خارج  هستید، ابتدا پاهاي  فرار از پنجره  اگر مجبور به

 مدیریت بحران

درمانی در ارتباط با پاسخ به حوادث و بالیا در سطحوح محلی ، ملی و بین المللی با چالش هاي متعددي  –به طور معمول در سراسر دنیا سیستم هاي بهداشتی 

چرا که این مراکز وظیفه تامین خدمات سالمتی مورد . درمانی هستند –حوادث و بالیا به هر علتی که روي دهند ، نیازمند آمادگی مراکز بهداشتی . روبرو هستند

  .هده دارندنیاز مردم را به ع

درمانی  -بهداشتیبه طور معمول بیمارستان ها در کسب آمادگی و ارائه پاسخ مناسب به بالیا با تاخیر عمل میکنند ،لذا باید با افزایش آمادگی سیستم هاي 

جهانی به دفعات درخواست کرده که  سازمان بهداشت.خصوصا بیمارستان ها و کاهش تاخیر در عملکرد شان ،مرگ و میر و صدمات ناشی از آنها را کاهش داد 

  .دولت ها باید به طور جدي در جهت ارتقاء سطح آمادگی بیمارستان ها مداخله نمایند

یت هاي فوریتی بخش آمادگی بیمارستان بنابر تعریف عبارت است از فراهم نمودن سیاست پاسخ، تعیین قابلیت  پا سخگوئی  و راهنماي عملی استاندارد براي فعال

گان و جامعه را مختلف بیمارستان در هنگام بروز حوادث و بالیا و وقوع رویداد داخلی یا خارجی که می تواند کارکنان بیمارستان ، بیماران ،مالقات کنندهاي 

ت بحرانی دیگر با کارائی سطح آمادگی بیمارستان ها در صورتی افزایش خواهد یافت که کارکنان بتوانند در شرایط فوریتی یا هر موقعی.تحت تاثیر قرار دهد

بنابرین ارائه الگوئی جامع و واحد براي برنامه ریزي پاسخ به حوادث و بالیا به منظور کاهش مرگ و میر و صدمات ناشی از .مناسب وظایف خود را انجام دهند

  . حوادث و تامین مراقبت با کیفیت مناسب از اهداف مهم در کلیه بیمارستانها می باشد 

آسیب ین این هدف باید ایمنی و آسیب پذیري بیمارستان بررسی گردد ، شاخص ایمنی بیمارستان تعیین شود ، برنامه آمادگی بیمارستانی مبتنی بر در جهت تام

گوئی ، کاهش  این برنامه استراتژي نوشته شده براي کسب آمادگی ، پاسخ( پذیري و شاخص هاي ایمنی بیمارستان تهیه شود، برنامه عملیاتی فوریت تهیه شود

، تدوین پروتکل ها و راهنماي عملکردي جهت تداوم عملکرد و حیات بیمارستان ها انجام گیرد ، فرایند پیشنهادي جهت ارتقاء ) اثرات وفاز بهبودي میباشد

ضطراري بر اساس شرایط احتمالی ناشی از برنامه ا( سطح آمادگی بیمارستان در حوادث و بالیا اجراگردد، برنامه اقتضائی در حوادث و بالیا در حوزه سالمت 

  .تهیه شود ودرنهایت برنامه اقتضائی بیمارستانی در حوادث و بالیا با مشارکت پرسنل بیمارستان انجام گیرد)وقوع حادثه 

االترین سطح برساند، این سامانه به دو صورت کلیه بیمارستانها باید مجهز به سامانه هشدار سریع باشند تا بتوانند آمادگی پاسخگوئی بیمارستان به حادثه را به ب 

  .دردوسطح، سطح بحران از طریق مراجع باالتر و سطح بحران از طریق خود بیمارستان فعالیت می نماید

بینی و پیشگیري از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازي بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند فرآیند پیش  

رگزار مراکز درمانی باید مکانی براي هماهنگی مدیریت یک فوریت و بازگرداندن شرایط به حالت طبیعی داشته باشند تا جلسات خود را در آن محل بکلیه 

 . ت را داشته باشد این اتاق باید به شکلی طراحی شود که تسهیالت موثر و کارامد جهت ایجاد هماهنگی در انجام عملیا. نمایند که به آن اتاق بحران میگویند

درمقابل حوادث و بالیا و همچنین فرآیند اطالع رسانی ، تجزیه و تحلیل اطالعات و  هشدار ، فعال سازي و توقف برنامه درکلیه بیمارستانها باید فرایند سه گانه

  .شرایط بیمارستان براي مقابله به حوادث و بالیا مکتوب و اجرا گردد
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این سامانه تا حد زیادي با ساختار و شرایط معمول مدیریتی بیمارستان که داراي بوروکراسی پیچیده اي . امانه فرماندهی حادثه باشندبیمارستانها باید مجهز به س

ي جهت راه انداز. این سامانه هدفمند بوده و درجهت کاهش جایگاه ها و شفاف کردن عناوین شغلی درپاسخگویی سریع به حادثه است . است همخوانی ندارد 

تمامی این افراد باید لباس هاي مخصوصی را که پست . این سامانه افرادي از پست هاي مختلف مرکز انتخاب میشوند که پرسنل فرماندهی حادثه نامیده میشوند 

اتی تمرین شود و بر اساس بار به صورت مانور دور میزي یا مانور عملی2توصیه میشود سامانه فوق حداقل سالی . سازمانی آنها برروي آن ثبت شده بپوشند

گاهی اوقات . براي مواقعی که این سامانه قابل استفاده نیست الزم است در مرکز ،جایگزین دیگري در نظر گرفته شود. سناریوهاي تحلیل خطر تدوین گردد 

یزي پاسخگوي برنامه ریزي مقدماتی در مورد زمان و حوادث ممکن است به صورتی باشد که نیاز به تخلیه تمام یا قسمتی از بیمارستان باشد که واحد برنامه ر

  .چگونگی تخلیه بیمارستان می باشد

بنابراین در برنامه ریزي حادثه عالوه بردرنظرگرفتن لزوم تداوم . بازگشت بیمارستان به وضعیت عادي بعد از حوادث ،عملی تدریجی و چند جانبه می باشد 

الزم به ذکر است  که درطی یک حادثه تمامی کارکنان  باید در . باید آمادگی افزایش ظرفیت خود را داشته باشند خدمات ارائه شده به بیماران، بیمارستان 

حادثه می توانند با اختصاص زمان به عنوان توقف یا  –در طی حادثه کارکنان سامانه  فرماندهی . مدیریت آن مشارکت کرده و وظایف محوله خود را انجام دهند

جلسه اي تشکیل شده و در خصوص اتفاقات وقوع . بر اساس اطالعات مبادله شده، پاسخ به حادثه انجام میگیرد . اه در جریان کارها قرار گیرنداستراحت کوت

الحات پس از تهیه گزارش نهایی، اص. افراد مناسب جهت تهیه گزارش معرفی میشود. یافته و اقدامات صورت گرفته تبادل نظر شده و گزارش گیري میشود 

 .درنهایت بیمارستان بس از اعمال اصالحات به حالت عادي برمی گردد. اعمال شده و تغییرات اعمال شده به اطالع سایر کارکنان میرسد

ه دانشگاه ن شدکمیته مدیریت بحران در مرکز شهید اکبرآبادي با هدف برنامه ریزي قبل از حادثه ،حین و بعد از حادثه تشکیل شده ودر راستاي اهداف تدوی

رئیس امور مالی  - يپرستار رخدماتیمد - معاون درمان، معاون آموزشی -مرکز یتریمد- مرکز یاستر: و اعضاي کمیته شامل . انجام وظیفه می نماید

این افراد ابالغ صادر براي کلیه . ، مسئول امور حراست و مسئول بهبود کیفیت می باشدیهوشیی بجراح- سرپرستاراورژانس -  اورژانس بخش سیرئ - بیمارستان

  .باشد شده و شرح وظایف در زمان بحران بصورت اتوماسیون براي ایشان ارسال شده است شماره تماس ایشان جهت فراخوان در زمان بحران در دسترس می

ام شده در برنامه مدیریت بحران دانشگاه ثبت در برنامه ریزي پیشگیرانه کلیه قسمتهاي بیمارستان از نظر امکانات و مشکالت بررسی شده و نتایج بررسی هاي انج

برنامه مدیریت بحران مرکز هر . گردیده و در جهت حل مشکالت، جدول تشکیالت بحران با ذکر جانشینان آن تهیه شده ودر دفتر پرستاري نگهداري می شود 

  .پرستاري نصب شده است جدول کلی تشکیالت در برد دفتر. شش ماه توسط دبیر جلسه کمیته بحران بازنگري می شود

یریت در ضمن جهت آمادگی مدیران و پرسنل، عالوه بر آموزش کتاب و مبانی مدیریت بحران به سوپروایزرهاي مرکز ،کالس هاي آموزشی با همکاري مد

  .بحران شهرداري منطقه در مرکز برقرار شده ومانورهاي داخلی انجام می شود

  حقوق گیرندگان خدمت

  

در .برنامه اعتباربخشی مراکز درمانی،حقوق گیرندگان خدمت از این قاعده مستثنی نبوده و توجه مراکز درمانی را معطوف خود ساخته استدرراستاي تحقق 

  :این خصوص بیمارستانها باید اقدامات اساسی زیر راانجام دهند

 اردهندمعرض دید همگان قر تهیه و دردسترس و کلیه بیمارستانها باید منشور حقوق بیمار را.  

  بیمارستان ها باید به گیرنده خدمت اطالع رسانی نماینددانشجویان حرفه اي اعضاي گروه پزشکی ،پرستاري و نام،مسئولیت و رتبهدرخصوص ،.  

  بیمارستان موظف است با رعایت مقررات پوشش مصوب وزارت بهداشت ، شناسائی رده هاي مختلف کارکنان  را با حفظ پوشش براي خدمت

  .تسهیل نماید گیرنده

  درمان، خدمات  روش هاي تشخیصی و درمانی،سیر بیماري و عوارض آن،اعضاي اصلی گروه پزشکی درطولگیرنده خدمت محق است درخصوص

  .اطالعات کافی را دریافت نماید مرکز،هزینه ها و بیمه هاي طرف قرارداد

  مرتبط و عدم تاثیر این اقدامت در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت و رعایت اصول  اقدامات پژوهشیبیمارستان موظف است در خصوص

  .اخالق در پژوهش به گیرنده خدمت اطالع رسانی نماید تا تمامی موارد ابهام براي گیرنده خدمت روشن گردد
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 ینه مراقبت به گیرنده خدمت ارائه دهند و درصورت مراکزدرمانی موظفند تا خدمات سالمت مناسب را در موارد اورژانس بدون توجه به تامین هز

  .فراهم نبودن ارائه این نوع خدمات زمینه انتقال گیرنده خدمت را به واحد مجهزتر فراهم سازند

 باید بطور مناسب مورد حمایت مرکز درمانی قرار بگیرند... گروه هاي آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان و زنان باردار و.  

 گروه هاي درمانی ،افرادي که به حکم قانون مجاز تلقی می شوندو شخص باید به کلیه گیرندگان خدمت این اطمینان را بدهند که فقط   بیمارستانها

  .به اطالعات ثبت شده در پرونده بالینی دسترسی خواهند داشت گیرنده خدمت

 نده خدمت ارائه نمایند  و تمامی امکانات الزم راجهت تضمین حفظ بیمارستانها باید تمامی خدمات سالمت رابا احترام به حفظ حریم خصوصی گیر

  .حریم خصوصی گیرنده خدمت فراهم نمایند

 گیرندگان خدمت این امکان را دارند تا درتمام مراحل تشخیصی فرد معتمدي همراه خود داشته باشند.  

 ی گردداعتقادي نیز شرایط مناسب براي گیرندگان خدمت فراهم م-درخصوص خدمات عبادي.  

 بیمارستان ها موظفند آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان را به گیرندگان خدمت ارائه دهند.  

  از این با توجه به نیاز  بعضی از اقدامات تشخیصی و درمانی به کسب رضایت کتبی از گیرنده خدمت و یا ولی قانونی وي،کلیه مراکز درمانی لیستی

الزم به .کنان آموزش دیده با مسئولیت پزشک معالج اقدام به اخذ رضایت اگاهانه از گیرنده خدمت می نماینداقدامات  تهیه کرده و توسط کار

در پرونده گیرنده خدمت درج می ) درصورت لزوم ولی قانونی(تاریخ،ساعت ،امضاء واثر انگشت گیرنده خدمت  ذکراست که این رضایت همراه با 

  .گردد

 گرچه بدیهی است تمامی اقدامات درمانی ضروري در . نده خدمت براساس قوانین وآئین نامه ها صورت می گیرددریافت تمامی هزینه ها ازگیر

  .فوریت هاي پزشکی بدون مالحظات مالی صورت می گیرد

 رآیند درمحل قابل در راستاي اجراي طرح تکریم ارباب رجوع کلیه مراکز درمانی فرآیند اعالم شکایات یا پیشنهادات خود رابا ذکرنام صاحبان ف

قررات رویت  نصب می کنند و به گیرنده خدمت این اطمینان را می دهند که می توانند به صورت کتبی یا شفاهی بدون ذکر نام با رعایت قوانین و م

ده به وي را جبران به مقامات ذي صالح شکایت نمایند و یا پیشنهاد دهند تا در اسرع وقت به شکایت گیرنده خدمت رسیدگی کرده و خسارت وار

  .نمایند

  همچنین درهمین راستا رضایت گیرنده خدمت نیزمورد سنجش قرار می گیرد،نتایج تحلیل شده و برنامه مداخله اي مناسب براساس تحلیل نتایج

  .موجود اجرا می شود

 حفاظت این خط مشی ها شامل .ا می نماینددر جهت احترام به حقوق گیرندگان خدمت، کلیه مراکز درمانی خط مشی هایی را تدوین نموده و اجر

گیرنده خدمت در برابر حمالت فیزیکی و صدمات روحی، اموال گیرنده خدمت، کنترل مناسب درد، پذیرش همراه و فراهم نمودن امکانات رفاهی 

 .می باشد الزم و نظارت برخارج ساختن عضواز اهدا کننده و انتقال آن

  منشورحقوق بیمار در ایران

  ارزش بینش و

بر اساس قانون اساسی . این امر در شرایط بیماري از اهمیت ویژه اي برخوردار است.یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند 

. براي یکایک افراد کشور تأمین کنددرمانی را  -   توجه به کرامت واالي انسانی از اصول پایه نظام جمهوري اسالمی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی

  . بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد

ندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ این منشور با توجه به ارزشهاي واالي انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و بر پایه برابري کرامت ذاتی تمامی گیر

  . ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است

  حقوق بیمار

  . دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است -1
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  : ارائه خدمات سالمت باید -

  قادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛ها، اعت شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش) 1-1

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

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

  بر اساس دانش روز باشد ؛) 4-1

  مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد ؛) 5-1

  باشد ؛  منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت هاي درمانی بیماراندر مورد توزیع ) 6-1

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

  هاي غیرضروري باشد ؛  به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروري و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت) 8-1

پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون  هاي آسیب اي به حقوق گروه توجه ویژه) 9-1

  سرپرست داشته باشد ؛

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

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

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

  باشد ؛

ي خدمات ضروري و توضیحات  اسب ممکن نباشد، الزم است پس از ارائه، در صورتی که ارائه خدمات من)اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت) 13-1

  الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ 

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

بیماردر حال احتضار حق دارد . باشد اش در زمان احتضار می د و رنج بیمار، توجه به نیازهاي روانی، اجتماعی، معنوي و عاطفی وي و خانوادهآسایش کاهش در

  . خواهد همراه گردد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردي که می

  . داطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیر -2

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

  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛) 2- 1-2

  هاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم هاي حمایتی در زمان پذیرش ؛ ضوابط و هزینه) 2- 2-1

  ها با یکدیگر؛ اي آن اي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ي حرفه بهنام، مسؤولیت و رت) 2- 3-1

ي  هاي تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماري، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه روش) 2- 4-1

  گیري بیمار ؛ ر روند تصمیمگذار د اطالعات تأثیر

  ي دسترسی به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛ نحوه) ) 2- 5-1

  . ي اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند کلیه) 2- 6-1

  هاي ضروري براي استمرار درمان ؛ ارائه آموزش) 2- 7-1

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

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

  : که اختیار وي قرار گیرد، مگر این

رت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروري، در اولین زمان در این صو(ي اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛  ي ارائه تأخیر در شروع درمان به واسطه -

  .) مناسب باید انجام شود
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که عدم اطالع بیمار،  رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این بیمار علی 

  دهد ؛وي یا سایرین را در معرض خطر جدي قرار 

را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن  ي بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن  شده در پرونده ي اطالعات ثبت تواند به کلیه بیمار می) 2- 2-2

  . را درخواست نماید

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

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

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

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

  گیري وي تأثیري در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت ؛  شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم)3- 3-1

  

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

  دهد؛ شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار می

عنوان راهنماي اقدامات پزشکی در  باشد ثبت و به گیري می اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم) 3- 5-1

  . گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیمگیري وي با رعایت موازین قانونی مد  زمان فقدان ظرفیت تصمیم

  : باشد گیري شامل موارد ذیل می شرایط انتخاب و تصمیم) 2-3

  باشد ؛) مذکور در بند دوم(گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع  انتخاب و تصمیم) 3- 1-2

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

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

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

ي امکانات الزم  ضروري است بدین منظورکلیه. ي مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود در کلیه) 2-4

  جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛

  شوند میتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشند؛ ز از طرف بیمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقی میفقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجا) 3-4

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

  . هاي پزشکی باشد این امر بر خالف ضرورت کودك می باشد مگر اینکه

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

 هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح) 1-5

  شکایت نماید ؛

  ق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛بیماران ح) 2-5

  . ترین زمان ممکن جبران شود خسارت ناشی از خطاي ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه) 3-5

ي  بر عهده -مذکور در این منشور - ي حقوق بیمار شد، اعمال کلیهگیري با در اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم

تواند از طریق  ي جایگزین بر خالف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می گیرنده چه تصمیم البته چنان. ي قانونی جایگزین خواهد بود گیرنده تصمیم

  . گیري را بنماید مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم

   .گیري است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود چه بیماري که فاقد ظرفیت کافی براي تصمیم نانچ
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 ضوابط ومقررات مرکز

  حقوق و مزایا -1

  ارزشیابی -2

  روند ارتقاي شغلی -3

 ارتقاي طبقه شغلی 

 ارتقاي رتبه شغلی 

 یداخل رانیانتخاب و انتصاب مد 

  مرخصی  -4

 مرخصی استحقاقی  

 مرخصی تشویقی 

 مرخصی استعالجی 

  حضور و غیاب -5

  تاخیر و تعجیل -6

  پاداش و نظام نوین -7

  خروج ا زخدمت -8

 بازنشستگی 

 بازخرید 

 )خروجی–داخلی - ورودي(انتقال -9

 )ورودي- خروجی(ماموریت -10

  ماموریت آموزشی1 -10

 استانداردهاي پوشش -11

  شرح وظایف و شرح شغل -12

 

 حقوق و مزایا

 
در ضمن در محاسبه حقوق . محاسبه حقوق و مزایاي کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و طرحی طبق فصل دهم قانون خدمات کشوري محاسبه و پرداخت میگردد

لی تاثیر گذار و رتبه شغ) گروه(دوره هاي آموزشی داراي مجوز، تجربه مربوطه ، سنوات خدمتی و همچنین طبقه شغلی ، کارکنان فوق میزان تحصیالت، مهارت 

  .میباشد

  .حقوق و مزایاي کارمندان قراردادي نیز هر ساله طبق مصوبات هیات رئیسه دانشگاه محاسبه و پرداخت میگردد 

 ارزشیابی
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سالیانه تکمیل می ماه کارکرد داشته باشند توسط مسئولین مربوطه ارزیابی گردیده و فرم ارزشیابی 6هرسال یکبار عملکرد کلیه کارکنان که در یکسال حداقل 

   .شود

  

شاخص هاي .امتیاز مربوط به شاخص هاي عمومی می باشد 60امتیاز مربوط به شاخص هاي اختصاصی و 40می باشدکه  100دامنه امتیاز ارزشیابی از صفر تا -

  :اختصاصی مربوط به وظایف اصلی و تخصصی 

ند رساند میشود تا در طول سال ارزشیابی در چارچوب شاخص هاي اختصاصی انجام وظیفه الع کارمطاین شاخص ها توسط مسئول مستقیم مربوطه تعریف و به ا 

  .نماید

  

  .شاخص هاي عمومی  در حوزه ابتکار و خالقیت ،آموزش و رضایتمندي است

  )استفاده از فن آوري نوین،تکمیل ستون تحلیل عملکرد:(ابتکار و خالقیت*

  )موفقیت هاي ویژه- تدریس-آموزش ضمن خدمت،انتقال تجارب شغلی:(آموزش*

    )رضایت ارباب رجوع،رضایت همکاران،رضایت مسئولین:(رضایتمندي*

  :نحوه تکمیل فرم ارزشیابی

سپس رابط ارزیابی . فرم ارزشیابی توسط خود کارمند باید در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان وزارت بهداشت تکمیل ومستندات مربوطه بارگذاري و ثبت شود

بعد از . شده را مورد بررسی قرارداده و در صورت تایید به مسئول باالتر کارمند ارجاع میدهد ودر صورت وجود اشکال به خود کارمند اعاده مینماید فرم تکمیل

ارجاع ) مدیر یا رئیس(تر رفع اشکاالت ، فرم توسط مسئول باالتر مورد بررسی قرار گرفته و نمره ارزشیابی کارمند تعیین و توسط مسئول امضاء شده به مقام باال

کارمند مورد نظر باید در سامانه نسبت به امضاء فرم اقدام نموده و . شده و بعد از تایید وامضاء مدیر یا رئیس مجددا فرم جهت امضاء به خود کارمند ارجاع میشود 

داره ارزشیابی پرینت توسط کارگزینی تهیه و بعد از مهر شدن فرم در پرونده جهت تایید نهایی به اداره ارزشیابی دانشگاه ارسال نماید تا بعداز تایید نهایی توسط ا

  .پرسنل بایگانی شود

  

رزیابی را با ارائه در صورت اعتراض کارمند به نتیجه ارزیابی ،حداکثر تا یک ماه از تاریخ رویت فرم نهایی می تواند نسبت به تکمیل فرم اعتراض به نتیجه ا-

  .بدیهی است اعتراض به شکل هاي دیگر به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.و به واحد تحویل نماید مستندات مربوطه تکمیل 

  

  .کارمندي که از تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان امتناع کنند از هرگونه نتایج حاصل از ارزیابی محرو م خواهد شد-

  

  :نتایج حاصل از ارزیابی*

  

 .کارمندان می باشدمبناي امتیازدهی براي ارتقاء رتبه  - 1

  .یکی از فاکتورهاي انتخاب کارمند نمونه می باشد - 2

  .درصدمجموع امتیاز ارزیابی سال قبل جهت هرگونه ارتقاء شغلی از جمله انتصاب ضروري است 85کسب  - 3

یط بازنشستگی ،بازخرید یا فسخ باشد در صورت نداشتن شرا 50سال متناوب امتیاز ارزیابی عملکرد آنها کمتر از 4سال متوالی یا  3کارمندي که در  - 4

 .قرارداد می شوند
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  روند ارتقاي شغلی

  

 ارتقاء طبقه شغلی:  

  :طبق قانون خدمات کشوري به شرح ذیل می باشد رسمی،رسمی آزمایشی و پیمانیارتقاء طبقه شغلی کارمندان 

  

یخ دریافت شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازاي هر شش سال سوابق تجربی از تار - 1

 .ارتقاء می یابند 7استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  طبقهآخرین 

 

بوده است، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ ) سیکل(یلی پایان دوره راهنماییشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحص - 2

  . ارتقاء می یابند 8استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  طبقهدریافت آخرین 

 

 طبقهربی از تاریخ دریافت آخرین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی  آنها مدرك تحصیلی دیپلم می باشد، به ازاي هر پنج سال سوابق تج - 3

 .ارتقاء می یابند 9استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

 

یخ دریافت شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی کاردانی یا همتراز می باشد ، به ازاي هر پنج سال سوابق تجربی از تار - 4

 .ارتقاء می یابند 10تا طبقه  استحقاقی یک طبقه و حداکثر طبقهآخرین 

 

اریخ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی کارشناسی یا همتراز می باشد ، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربی از ت - 5

 .ارتقاء می یابند 12استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  طبقهدریافت آخرین 

 

از تاریخ  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می باشد ، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربی  - 6

 .ارتقاء می  یابند 13استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  طبقهدریافت آخرین 

 

ها مدرك تحصیلی دکتراي حرفه اي یا همتراز می باشد، ، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربی از شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آن  - 7

 .ارتقاء می  یابند 14استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه طبقهتاریخ دریافت آخرین 

 

/ فوق تخصص بالینی) Ph.D(صصی پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی دکتراي تخ - 8

postdoc  ارتقاء می یابند 15استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  طبقهیا همتراز می باشد، به ازاي هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین. 

  

  جدول مربوط به ارتقاء طبقه شغلی   

  طبقه شغلی

  

  

 تجربه/تحصیالت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

          28 24 18 12 6 0  پایان دوره ابتدایی

         28 25 20 15 10 5 0   )سیکل(پایان دوره راهنمایی 

        28 25 20 15 10 5 0   دیپلم
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 ارتقاء رتبه شغلی:  

  :شرایط ارتقاي رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می باشد

 :متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به شرح زیر میباشدمدت تجربه الزم براي ارتقاي رتبه  -1

  

  مدت تجربه قابل قبول براي متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی باالتر

  

  رتبه پایه ارشد خبره عالی

 شرایط                                

 سنوات تجربی سایر مشاغل 8 20 - -

  کاردانی  8  16  24  

 کارشناسی و باالتر 6 12 18 24

 حداقل ساعت آموزش در دوره  300 250 200 150

 میانگین نمره ارزشیابی در طول دوره 60 70 80 85

  محاسبه امتیازاتحداقل امتیاز الزم از جدول   -  -  -  360

  

  

  .آموزشی در چاچوب نظام آموزشی دانشگاه کافی استساعت دوره  70براي ارتقاء کارمندان رسته خدمات به رتبه پایه گذراندن   :توجه

  

ست سازمانی مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطالق می شود که به رشته هاي شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابند ویا این که پ

ه موجب مقررات مربوط همتراز مشاعل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده شاغلین داراي عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد،همچنین آن دسته از مشاغلی که ب

  .اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردند

  انتخاب و انتصاب مدیران داخلی

  .انتخاب و انتصاب مدیران داخلی به شرح ذیل می باشدشیوه 

به مدیرعامل مرکز ) تحصیلی دانشی ، مهارتی و تجربی(حداقل شرایط الزم  مسئول هر واحد پیشنهاد انتصاب فرد به پست مدیریتی را با در نظر گرفتن -1

 .ارائه دهد

       28 25 20 15 10 5 0    کاردانی

     28 24 20 16 12 8 4 0     کارشناسی

    28 24 20 16 12 8 4 0      کارشناسی ارشد

   28 24 20 16 12 8 4 0        *اي دکتراي حرفه

) phd(دکتراي تخصصی و 

  وفوق تخصیصی بالینی
       0 4 8 12 16 20 24 28  

 دارندگان مدرك تحصیلی پزشکی،دندانپزشکی،داروسازي،علوم آزمایشگاهی *
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 . ارجاع می دهد)جهت اعالم نظر(و حراست مرکز ) جهت طرح در کمیته نیروي انسانی(مدیرعامل مرکز پیشنهاد واصله را به معاون اجرایی  -2

 .ودموضوع در کمیته نیروي انسانی مرکز مطرح و تصمیم گیري می ش -3

 .معاون اجرایی اعالم میکند حراست پس از بررسی صالحیت فرد نظریه را به -4

 .معاون اجرایی مرکز پس از دریافت تاییدیه حراست آنرا به امور اداري ارجاع میدهد -5

 .مل  مرکز صادرمی نمایددر صورت تایید فرد مورد نظر توسط حراست و همچنین موافقت کمیته ، امور اداري ابالغ انشایی فرد را با امضاي مدیرعا -6

پس از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ صدور ابالغ انشایی فرد و به استناد درخواست خود فرد یا مسئول مربوطـه و در صـورت رضـایت مسـئولین و      -7

هـاي مربوطـه مکاتبـه مـی      اعالم نظر مدیرعامبل  یا معاون اجرایی ، امور اداري  در خصوص اختصاص ردیف جدید به فرد اقدام می نمایدو با معاونت

و مـدارك ومسـتندات   )رسته هاي درمانی با معاونت درمان پس از تایید با معاونت توسعه ورسته هاي اداري با معاونت توسعه مکاتبـه مـی نمایـد   (نماید

 .مربوطه را ارسال نماید

 .معاون اجرایی مرکز اعالم نماید/ ی را به مدیرعامل معاونت توسعه پس از استعالم هاي الزم و طرح موضوع در کمیته مهندسی مشاغل نظریه نهای -8

 .معاون اجرایی مرکز نظریه معاونت توسعه را به امور اداري ارجاع دهد / مدیرعامل  -9

  امور اداري حکم انتصاب فرد پس از وصول صورتجلسه کمیته مهندسی مشاغل را صادر نماید

 ها مرخصی

 :مرخصی هاي استحقاقی*

  

روز مرخصی استحقاقی برخوردار می باشند و در کل در طول یک سال خدمت اداري می توانند از یک ماه  5/2کلیه کارمندان در طول یک ماه خدمت از  

پذیر بوده و در ضمن ذخیره مرخصی کارمندان رسمی و پیمانی در پایان سال ،حداکثر بمیزان نصف مرخصی استحقاقی امکان.مرخصی استحقاقی استفاده نمایند 

همچنین مرخصی کارمندان قراردادي قابل ذخیره شدن نبوده و در پایان سال حداکثر به میزان . در صورت عدم استفاده مابقی مرخصی آنها از بین خواهد رفت

و از جمع آوري آن به منظور  کارمندان طرحی نیز موظفند در طول خدمت از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند.نصف استحقاق قابل بازخرید می باشد

  .استفاده در پایان طرح خود خودداري نمایند

در صورت عدم موافقت با .کارمند موظف می باشد قبل از استفاده از مرخصی استحقاقی نسبت به مسئول مربوطه و اطمینان از تایید آن حاصل نماید

  .درخواست،عدم حضور بعنوان غیبت محسوب می شود

  

  :مرخصی تشویقی*

  

  .مرخصی تشویقی عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی به کارمندان تعلق می گیردکه قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد روز 7 درموارد مشروحه ذیل 

 ازدواج براي بار اول - 1

 ازدواج فرزند کارمند - 2

 فوت بستگان درجه یک شامل پدر،مادر،فرزند،همسر - 3

  .فقط یک بار از یکماه مرخصی تشویقی بابت حج تمتع استفاده نمایند  طول خدمتدر در ضمن کارمندان می توانند*

 

  :مرخصی استعالجی*

  .کارمندانی که بعلت بیماري قادر به حضور در محل کار خود نمی باشند باید مراتب را در اولین روز به مسئول مربوطه اطالع رسانی کنند -1



 مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادي

٨٧ 
 

روز با دستگاه محل خدمت و بیش از آن بعهده بیمه تامین اجتماعی 3دوق تامین اجتماعی تا پرداخت حقوق و مزایاي دوران بیماري کارمندان مشمول صن -2

  .می باشد

روز به باال جهت تایید به کمیسیون پزشکی 10روز در اختیار بیمارستان بوده و مدارك استعالجی 10تایید مدارك استعالجی ارائه شده توسط کارمندان تا  -3

  .معاونت درمان ارسال می گردد

  .کارمندان مشمول تامین اجتماعی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی خواهند بود.ماه می باشد9مرخصی استعالجی زایمان طبق مقررا مربوطه  -4

ماه بوده  استعالجی بیش از آن به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه بعنوان مرخصی استعالجی صعب العالج خواهد 4حداکثر مدت استعالجی یکسال ، -5

  .بود

ماهگی فرزند در صورت تغذیه کودك از شیر مادر روزانه یکساعت مرخصی شیردهی تعلق می  24به کارمندان زن پس از اتمام مرخصی زایمان تا سن  -6

 .گیرد

ستند از قانون کاهش مادرانی که داراي فرزندان زیر شش سال می باشند و از قانون بهره وري استفاده نمی کنند می توانند با ارائه درخواست کتبی ومدارك م -7

  .ساعت کاري روزانه یکت استفاده نمایند 

 حضور و غیاب

  

ین ضمن کلیه کارمندان موظفند طبق شیفت هاي کاري خود و ساعات اعالم شده از طرف مسئولین در محل کار خود حضور یابند در غیر این صورت با غایب

ن همه ي کارمندان می بایست ساعت ورود و خروج خود به بیمارستان را توسط دستگاه در ضم. کسر از مرخصی استحقاقی طبق قانون برخورد خواهد شد

 .حضور و غیاب ثبت نمایند 

 

  :ساعت شروع و پایان شیفت هاي کاري به شرح ذیل می باشند

  

  ساعت پایان  ساعت شروع  نوع شیفت

  14  7  شیفت صبح

  20  13:30  شیفت عصر

  20  7 شیفت صبح و عصر

  7:30  19:30  شیفت شب

 تاخیر و تعجیل

  

ت نمایند ،به شرح ذیل با کارمندانی که ورود به محل کار خود یا خروج از آن را درساعت معین شده رعایت ننمایند و با تاخیر ورود یا با تعجیل خروج خود را ثب

  :طبق آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت برخورد خواهد شد

  

 .در یک ماه قابل اغماض بوده و از مرخصی استحقاقی آنان کسر خواهد شدساعت کارکنان 2تاخیر و تعجیل زیر  - 1

 .ساعت در یک ماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل و مزایاي شغلی می باشد2تاخیر و تعجیل باالي  - 2
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ساعت در ماه باشد براي ماه اول 4یل بیش از بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج داشته باشند و مجموع تاخیر و تعج4با مستخدمینی که در طول یک ماه بیش از  - 3

فوق العاده شغل بمدت % 100فوق العاده شغل و براي ماه پنجم % 50فوق العاده شغل و براي ماه چهارم % 30اخطار داده می شود، براي ماه سوم  "و دوم کتبا

 .هیات تخلفات دانشگاه ارجاع میگرددیکماه کسر میگردد ودرصورت تکرار براي ششمین بار پرونده مستخدم براي رسیدگی به 

  

 نظام نوین

 

  

، ساعت اضافه کاري ، نمره کیفی عملکرد از ) کاي عملکردي(کارانه مبتنی بر عملکرد کارمندان براساس ساعت موظف کاري ، میزان عملکرد فرد محاسبه 

  . محاسبه و پرداخت میگردد) قاصدك(طریق سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد وزارت بهداشت 

 خروج از خدمت

  

  :بازنشستگی

  

  :با داشتن یکی از شرایط ذیل کارمند خود را بازنشسته نماید دستگاه اجرایی می تواند

  

سال براي مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست  35حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیر تخصصی و : الف

  سال30کارمند براي سنوات باالتر از 

  

  روز حقوق 25سابقه خدمت با  سال 25حداقل شصت سال سن و حداقل :ب

  .سال در صورت موافقت دانشگاه میتوانند بازنشسته شوند 60سال خدمت بدون شرط سنی و کارکنان مرد با شرط سنی  25کارکنان زن با : ج

اراي مدرك تحصیلی کارشناسی سقف سنی براي مشاغل د.سال سابقه کار را بازنشسته نماید 25سال سن و حداقل  65کارمندان داراي دانشگاه موظف است : د

  .سال است 70ارشد به باال حسب نیاز دانشگاه 

  

  .بازنشستگی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تابع مقررات مربوطه می باشد*

  

  :بازخرید

  

داري کارمندان دانشگاه در صورتیکه کارمند متخلف به بازخرید بر اساس درخواست کارمند ممنوع بوده و فقط بر اساس راي هیات رسیدگی به تخلفات ا

  .بازخریدي محکوم شود قابل اجرا خواهد بود

  

  .ترك خدمت،فوت و استعفاء نیز از انواع خروج از خدمت می باشد*
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  انتقالمأموریت و 

  

  

  :مراحل زیر طی می شودانتقال از این مرکز به سایر مراکز یا دانشگاهها مأموریت یا در صورت درخواست کارمندي براي 

  :انتقال یا مأموریت داخل سازمانی

 توسط متقاضی سامانه نقل و انتقاالت وزارت بهداشت  ثبت درخواست مأموریت یا انتقال در -1

 بررسی درخواست در کمیته نیروي انسانی مرکز و اعالم نظر نهایی -2

یته و در صورت موافقت ارجاع درخواست به مدیر واحد مقصد جهت اعالم امور اداري در سامانه در صورت مخالفت کم/ رد درخواست توسط مدیریت  -3

 نظر

 در صورت موافقت واحد مقصد ارجاع درخواست به معاونت تخصصی مربوطه جهت اعالم نظرو در صورت مخالفت رد درخواست و ارجاع به واحد مبدأ -4

 هت انجام امور ستادي درصورت موافقت معاونت تخصصی ارجاع درخواست به مدیریت منابع انسانی ج -5

 پس از طی مراحل ستادي و موافقت نهایی ابالغ مأموریت یا انتقال توسط مدیریت منابع انسانی صادر و به واحدها ارسال میشود -6

 .بعد از هماهنگی واحد هاي مبدأ و مقصد پایان کار کارمند صادر و به واحد مقصد ورونوشت به مدیریت منابع انسانی ارسال می شود -7

   

  :انتقال یا مأموریت به خارج سازمان

 توسط متقاضی سامانه نقل و انتقاالت وزارت بهداشت  ثبت درخواست مأموریت یا انتقال در -1

 بررسی درخواست در کمیته نیروي انسانی مرکز و اعالم نظر نهایی -2

به معاونت تخصصی مربوطه  در صورت موافقت ارجاع درخواست امور اداري در سامانه در صورت مخالفت کمیته و/ رد درخواست توسط مدیریت  -3

 جهت اعالم نظر و در صورت مخالفت رد درخواست و ارجاع به واحد مبدأ

و بین در صورت موافقت ارجاع درخواست به مدیریت منابع انسانی جهت انجام امور ستادي در صورت مخالفت معاونت تخصصی رد درخواست و  -4

 دانشگاه مبدأ و مقصد

 .موافقت نهایی ابالغ مأموریت یا انتقال توسط مدیریت منابع انسانی صادر و به واحدها ارسال میشود بین دانشگاه مبدأ و مقصدوپس از طی مراحل ستادي و -5

 .بعد از هماهنگی واحد هاي مبدأ و مقصد پایان کار کارمند صادر و به واحد مقصد ورونوشت به مدیریت منابع انسانی ارسال می شود -6

  

  

  ادامه تحصیل کارمندان

 19/4/97مورخ  97/د/4795/115طی بخشنامه شماره  1396پیرو ابالغ آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان مصوب دور چهارم جلسات هیات امناي سال 

و همچنین سایر  )مدیریت توسعه سازمان و تحول اداريدر ویرایش چهارم، بارگذاري شده در سایت  48و 47مواد (آیین نامه مذکور 47و 46 وادبراساس مفاد مو 

سازمان مدیریت و     برنامه ریزي کشور با موضوع ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرك  24/12/93مورخ  170061قوانین و مقررات اعم از بخشنامه شماره

نحوه اعمال مدرك تحصیلی باالتر و ادامه تحصیل  "ضوعبا موتحصیلی وهمچنین سامانه ادامه تحصیل مرکز توسعه تحول اداري وزارت متبوع 

قبل از انتخاب رشته هاي تحصیلی جهت ثبت نام در آزمون هاي ورودي ، کارمندان موظفند  "کارکنان اعضاي غیر هیات علمی رسمی وپیمانی

بخش ، /http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD:کارکنان از طریق مراجعه به آدرس الکترونیکی سامانه ادامه تحصیل دانشگاه،

دریافت  کد پیگیريدرخواست مجوز ادامه تحصیل درسامانه مهندسی مشاغل مرکز توسعه مدیریت وتحول اداري وزارت متبوع اقدام و ازطریق سامانه مذکور 

   .ي سازمانی اطمینان حاصل نمایندنمایند و از شرایط احراز پستها

http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD/
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درخواست احتساب مدرك تحصیلی کارکنانی که کد پیگیري سامانه مذکور را نداشته باشند،درکمیته اجرایی مهندسی الزم به ذکر است   

  .مشاغل دانشگاه قابل طرح نمی باشد

  .ذیل مدنظر قرار می گیردضمناً، در بررسی اعمال مدرك تحصیلی کارکنان، موادآئین نامه فوق الذکربه شرح 

تنها براي یک مقطع تحصیلی مدرك تحصیلی اخذ شده توسط کارمند درحین خدمت نسبت به مدرك تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان : 47ماده 

  .باالتر قابل پذیرش می باشد

   .احتساب مدرك تحصیلی جدید از اختیارات دانشگاه می باشد* 

 .شایان ذکر است این توالی شامل مقاطع تحصیلی پیوسته نمی باشد. الزامی است در احتساب مدركشرط توالی رعایت * 

زارت اعمال مدرك تحصیلی باالتر براي افراد واجد شرایط تنها شامل رشته هاي تحصیلی دانشگاهی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و و: 1تبصره 

  .اشدبهداشت درمان و آموزش پزشکی می ب

  .رشته و مقطع تحصیلی باالتر در شرایط احراز شغل مورد تصدي کارمند پیش بینی شده باشد: 2تبصره 

به صورت رسمی و پیمانی و قراردادي براي ارائه درخواست ادامه تحصیل دانشگاه الزامی  سال از شروع خدمت کارکنان 5حداقل سپري شدن : 4تبصره 

  .است

  .را اخذ نمایدموافقت کتبی مقام مافوق و کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه به تحصیل در مقطع باالتر موظف است  کارمند قبل از شروع: 5تبصره

 .بالمانع است با نظر کمیته مهندسی مشاغلحداکثر تا سطح کارشناسی ارشد استفاده از دو مقطع تحصیلی :  6تبصره

  نحوه اعمال مدرك تحصیلی درصورتی که مدرك ارائه شده در شرایط احراز پست مورد تصدي پیش بینی شده باشد، : 48ماده 

ملزم به ارائه  شش ماه از زمان فراغت از تحصیلضمناً کارمند تا .پس از طرح درکمیته ،از تاریخ فراغت از تحصیل قابل احتساب است: الف

از زمان و تائید در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل می باشد درغیراین صورت تاریخ احتساب مدرك تحصیلی ارائه شده ،مدرك تحصیلی جدید جهت طرح 

 .می باشد تصویب کمیته

  .اشدکارمند گردد، پس از طرح درکمیته از تاریخ تغییرعنوان یا تبدیل پست قابل احتساب می ب تغییر عنواندرصورتی که ارائه مدرك تحصیلی، منجربه :ب 

  اعمال مدرك تحصیلی و تغییر عنوان شغلی کارکنان قراردادي انجام کار معین

اداره کل منابع  10/06/98د مورخ /4386/209دانشگاه و بخشنامه شماره 11/12/97مصوبات بیستمین جلسه هیات امناءمورخ  6با عنایت به بند    

به شرح ذیل امکان  "غل واعمال مدرك تحصیلی دانشگاهی کارکنان قراردادکار معینتغییر عنوان ش"انسانی وزارت متبوع، منضم به دستور العمل 

 .پذیر میباشد
  

  :شرایط اعمال مدرك تحصیلی -الف

 سابقه خدمت قراردادي  سال 3 دارا بودن حداقل - 1

  و باالتردرارزیابی هاي عملکرد سه سال آخر  70کسب امتیاز ارزیابی  - 2

  "و تغییر عنوان شغلی کارکنان قرارداد انجام کار معین اعمال مدرك تحصیلی"تصویب در کمیته  - 3

 کات قابل توجه ن:  

  .باالتر، صرفاً براي یکبار وهمزمان با تمدید قرارداداز تاریخ یکم فروردین ماه هر سال قابل اعمال استمدرك تحصیلی  - 1

  .مالك محاسبه  نمی باشد 1398قبل از سال جهت اعمال مدرك تحصیلی، رعایت توالی مقاطع تحصیلی الزامی بوده و مدارك اعمال شده  - 2

) ازجمله رقم سایر(پس از اعمال مدرك تحصیلی و تغییر عنوان کارکنان مذکور، مطابق آیین نامه مهندسی مشاغل، حقوق ومزایاي جدید - 3

و تغییر عنوان، به طور مثال از  به تبع اعمال مدرك(در صورت کاهش حقوق ومزایا . برقرار می گردد 98همانند کارکنان قراردادي مشابه در سال 

  .برابرمفاددستورالعمل فوق الذکر، اخذ رضایت کتبی از کارمند قراردادي مشمول، الزامی می باشد....) مشاغل بهداشتی درمانی به سایر مشاغل و



 مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادي

٩١ 
 

  

  شرایط تغییر عنوان شغلی -ب

  )ومی واختصاصی عم(دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل  - 1

  سال سابقه خدمت قراردادي  5دارا بودن حداقل  - 2

  و باالتردرارزیابی هاي  عملکرد سه سال آخر 70کسب امتیاز ارزیابی  - 3

  وجود پست بالتصدي متناسب با مدرك تحصیلی ارائه شده  - 4

  "اعمال مدرك تحصیلی و تغییر عنوان شغلی کارکنان قرارداد انجام کار معین"تصویب در کمیته  - 5

  نکات قابل توجه:  

  .اعمال است  تغییر عنوان شغل به دنبال ارائه مدرك تحصیلی جدید، صرفاً براي یکبار وهمزمان با تمدید قرارداداز تاریخ یکم فروردین ماه هرسال قابل - 1

کمیته مهندسی مشاغل مالك عمل  در خصوص تغییر عنوان مشاغل مسئولیتی و سرپرستی، ضمن رعایت قوانین و مقررات انتخاب و انتصاب مدیران، نظریه - 2

مسدود نمودن پست صرفاً تا زمان اشتغال فرد در آن سمت بوده و پس از آن و یا در صورت معرفی فردي حایز شرایط یا در صورت جابجائی .خواهد بود

  .محل خدمت، بالفاصله از سوي واحد مربوطه و کمیته مهندسی مشاغل تعیین تکلیف خواهد شد

فرد بایددر قبال تغییر عنوان شغل، یکی از پست هاي بالتصدي آن واحد را مسدود نماید و در این مدت پست مذکور را به فرد دیگري واحد محل خدمت   - 3

 .واگذار ننماید 

  .در صورت کاهش حقوق ومزایاي ناشی از تغییر شغل ،اخذ رضایت کتبی از کارمند الزامی می باشد  - 4

  .که طبق قوانین مربوطه ،محدودیت تغییر عنوان شغلی تا مدت زمان مشخصی دارند ،توابع قوانین خود هستند  بهورزان و یا کارکنان جدید االستخدام - 5

  .با توجه به مقررات مهندسی مشاغل امکان پذیر می باشد جداگانه یا همزمان تغییر عنوان یا اعمال مدرك تحصیلی بصورت - 6

محدودیت پست سازمانی در تشکیالت، تایید مدیر و مسئولین واحد مربوطه برابر قوانین و مقررات در صورت وجود چند متقاضی براي تغییر عنوان شغلی و  - 7

  . و نظریه کمیته مربوط به اعمال مدرك تحصیلی وتغییر عنوان شغلی کارکنان قراردادي ،مالك عمل خواهد بود

از شروط ارائه شده در )داراي طرح اجباري (ورد نیاز وزارت متبوع کارکنان قرارداد انجام کار معین در صورت ارائه مدارك تحصیلی در رشته هاي م - 8

  . مستثنی می باشند) درارزیابی هاي سه سال آخر70سال سابقه خدمت دولتی وکسب امتیاز ارزیابی باالي 5دارابودن حداقل ( ب ردیف 3و  2بندهاي 

 به  1/7/98و تغییر عنوان کارکنان مشمول دستورالعمل براي سال جاري، از تاریخ با توجه به تاخیر در ابالغ دستورالعمل، اعمال مدرك تحصیلی : تذکرمهم

سنوات آتی،  بعد و براي یکباردرطول خدمت نیروهاي مذکور خواهد بود و براي مشمولینی که پس از تاریخ فوق حایز شرایط می شوند و همچنین در

، صرفاً براي یکبار وهمزمان با تمدید قرارداد از تاریخ یکم درك تحصیلی جدیدبه دنبال ارائه م مدرك تحصیلی باالتر یا تغییر عنوان شغلی

  .فروردین ماه هرسال قابل اعمال می باشد

  مدارك و مستندات مورد نیاز: 

  .دانشنامه ذینفع که به تایید رئیس اموراداري واحد مربوطه رسیده باشدوتصویربرابر اصل شده تاییدیه تحصیلی  - 1

  آخرین حکم استخدامی کارمند  - 2

  تاییدیه مدیربالفصل یامقام مافوق واحدمحل خدمت کارمند مشمول ،درخصوص تحصیل فرددرخارج از ساعات اداري - 3

  )95،96،97(فرمهاي ارزیابی عملکردسه سال آخر- 4

  اعالم شماره پست سازمانی بالتصدي بلوکه شده براي فردمتقاضی - 5

  
ماموریت 
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، دکتراي تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ بمنظور تأمین نیروهاي مورد نیاز دانشگاه phdاعطاي مأموریت آموزشی صرفا در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس، 

اداري استخدامی و تشکیالتی دانشگاه و با تصویب شوراي بورس دانشگاه مجاز خواهد که امکان جذب تخصص هاي مذکور را نداشته باشد با رعایت آئین نامه 

یت اعطاي مأموریت آموزشی مستلزم وجود پست سازمانی بالتصدي متناسب با رشته تحصیلی کارمندي است که براي آن پست و محل مورد نظر به مأمور.بود

  .آموزشی اعزام میشود

  .براي دانشگاه هاي دولتی روزانه مجاز میباشد "کنان غیر ایثارگر صرفااعطاي مأموریت آموزشی براي کار

  .رشته هاي تحصیلی دانشگاهی می باید مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم تحقیقات و فناوري باشد

  :اخذ مجوز  مراحل

  توسعهبه معاونت )آخرین حکم-درخواست فرد-گواهی اشتغال-فرم شماره یک(مدارك وموافقت واحد درخواست کارمند بهمراه ارسال 

  توسط مدیریت نیروي انسانی از طریق معاونت بین الملل دانشگاهاخذ مجوز جهت انجام امور مربوطه 

  توسط کارگزینی ستاد به واحد مربوطه) موافقت یا مخالفت (اعالم نتیجه 

  واحد مربوطه جهت صدور حکم ماموریت آموزشی کارکنان در صورت موافقت ،ارسال نامه به 

 صدور حکم مأموریت آموزشی 

  انتخاب کارمند نمونه بیمارستان

  :انتخاب کارمند نمونه به شرح ذیل صورت میگیرید

 در اسفند ماه هرسالواحد /تکمیل فرم انتخاب کارمند نمونه توسط مسئول بخش  - 1

 ارسال فرم هاي تکمیل شده به مدیریت مرکز - 2

 ارجاع فرم هاي تکمیل شده به امور اداري - 3

 بررسی فرم ها در کمیته نیروي انسانی اسفند ماه هر سال - 4

 انتخاب کارمندان نمونه مرکز توسط اعضاء کمیته نیروي انسانی - 5

 صدور تقدیرنامه براي کارمندان نمونه توسط امور اداري با امضاء ریاست مرکز - 6

  فرم انتخاب کارمند نمونه

  

 :خدمت محل بخش نام                                                                      :دمتخ مرکزمحل نام                        

  :تحصیلی مدرك                                      :                      سن                                     :  خانوادگی نام و نام      

  :استخدام نوع                :                                        سازمانی پست                           :                 خدمت سابقه        

 شده امتیازکسب امتیاز ارزشیابی موارد ردیف

  0-5 اسالمی شئونات ظاهرورعایت آراستگی 1

  0-5 کار درمحل موقع حضوربه 2

  0-5 پذیري انتقاد روحیه دارابودن 3

  0-5 دیگران حقوق به احترام 4

  0-5 سازمانی مقررات و ضوابط رعایت 5

  0-5 اي حرفه و اجتماعی-ازنظراخالقی شهرت حسن دارابودن 6
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  . است الزامی امتیازات امتیازازکل 90حداقل کسب

  آموزش استاد شاگردي و معرفی جانشین مسئوالن

واحد / سئول هر بخش با توجه به لزوم ارائه آموزش هاي الزم به کلیه پرسنل جدیدالورود و ارائه آموزش هاي مداوم به کلیه کارکنان و همچنین تعیین جانشین م

  .پاسخگویی وانجام امور مربوطه آموزش استاد شاگردي در کلیه بخش ها و واحدها مورد نیاز میباشد که به شرح ذیل قابل اجرا میباشدجهت 

د الزامی ارائه آموزش به کلیه پرسنل جدید الورود توسط مسئول هر بخش یا واحد و همچنین همکاران با سابقه و با تجربه جهت آشنا سازي کارمند جدی -1

 .باشدمی

واحد را براساس توانایی و صالحیت تهیه / واحد بانک اطالعاتی استعدادها و فهرست افراد متقاضی و مستعد بالقوه از بین پرسنل بخش / مسئول هر بخش  -2

 . نماید

 .واحد با ارزیابی بر اساس معیارهاي طراحی شده ، تمام افراد را مورد ارزیابی مقدماتی قرار دهد/ مسئول بخش  -3

 .واحد  معرفی گردد/ واحد فردمناسب براي جانشینی را انتخاب و به مقام باالترجهت پاسخگویی در مواقع عدم حضور مسئول بخش / ل بخش مسئو -4

 .واحد فهرستی از وظایف ، مسئولیتها و اختیارات خود تهیه ودراختیار جانشین قرار دهد/ مسئول بخش  -5

شاگردي را ارائه  –زم جهت انجام وظایف محوله به جانشین و سایر همکاران بصورت آموزش استاد واحدبصورت روزانه آموزشهاي ال/ مسئول هر بخش  -6

 .دهد

ارجاع داده و توضیحات تکمیلی وراهنمایی هاي الزم به جانشین  مسئول مربوطه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ونامه هاي مرتبط با وظایف محوله را به جانشین -7

 . در جهت اجراي صحیح مفاد بخشنامه ها ودستورالعمل ها را ارائه دهد واحد/وسایر همکاران بخش 

 . مسئول مربوطه کنترل مداوم بر عملکرد و ارائه بازخورد شفاف به جانشین و سایر همکاران در جهت افزایش دانش شغلی را انجام خواهد داد -8

  0-5 کار درمحیط مثبت روحیه ایجاد 7

  0-5 محوله سازمانی وظایف درقبال پاسخگویی 8

  0-5 سازمان برون لزوم ودرصورت سازمان درون سایرواحدهاي با همکاري 9

  0-5  محوله مسئولیتهاي درقبال نظرکارشناسی ارائه توانایی 10

 پیشگیري درخصوص وي خانواده بیماروآموزش به / همکار در زمینه شغلی  به آموزش درجهت فعالیت 11

 بیماري  ودرمان ،کنترل

5-0  

  0-5 خالقیت ابتکارو 12

  0-5 ....)و کنفرانس و مقاله ارائه( پژوهشی و آموزشی فعالیتهاي انجام 13

  0-5 کارتیمی روحیه داشتن 14

  0-5   سازمان کیفیت بهبود و استراتژیک هاي برنامه درراستاي فعاالنه مشارکت 15

  0-5 شخصی برمنافع سازمانی منافع دانستن ارجح 16

  0-5 بیمار و خود،همکاران به رساندن ازآسیب پیشگیري و شغلی مخاطرات با آشنایی 17

  0-5 مصرفی وسایل و ازتجهیزات بهینه استفاده و مراقبت 18

  0-5 ..و غیرمترقبه باش،حوادث ضروري،آماده درمواقع توانمند و حضورفعال 19

  0-5 بیماران و همکاران موثربا ارتباط برقراري 20

  100 امتیازات مجموع 
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  استانداردهاي پوشش

  )امکانات رفاهی پاداش مزایا، و حقوق غیاب، و حضور تعجیل ، و تاخیریها، مرخص همچون مالی و اداري شامل پوشش، امور و اضافه کار، روند ارتقاي شغلی و

  قوانین و مقررات حجاب و پوشش  2-1 

  مقررات کلی بیمارستان 1- 2-1

 رعایت حجاب کامل اسالمی و توجه به موازین شرعی، اخالقی و انسانی -1

 فردي تایید شده و لوگوي بیمارستانرعایت یونیفرم رسمی و نصب اتیکت مشخصات  -2

  :لباس فرم رده هاي مختلف کادر اداري و پرستاري به شرح ذیل می باشد. تبصره

  لباس کادر اداري

  می باشد..) مشکی،سورمه اي،قهوه اي،(لباس خانم ها در کادر اداري مرکز استفاده از رنگ تیره :خانم ها

  ه ايپیراهن با آستین بلند و شلوار پارچ :آقایان

  لباس فرم کادر پرستاري

  مقنعه سرمه اي، مانتو سرمه اي با سه خط طالیی، شلوار سرمه اي و کفش  مشکی لباس سوپروایزرها 

  مقنعه سرمه اي، مانتو سرمه اي با دو خط طالیی ، شلوار سرمه اي و کفش  مشکی :لباس سرپرستاران

 خط طالیی ، شلوار سرمه اي و کفش  مشکیمقنعه سرمه اي، مانتو سرمه اي با یک : لباس پرستاران

 مقنعه سرمه اي، مانتو سرمه اي با یک خط نقره ، شلوار سرمه اي و کفش  مشکی: لباس فرم ماما

  یونیفرم سفید رنگ :لباس فرم بهیاران 

  یونیفرم کرم رنگ :لباس فرم کمک بهیاران 

  شکیروپوش سفید،مقنعه م:یونیفرم : لباس فرم کارکنان آزمایشگاه 

  پیراهن آبی ، شلوار سرمه اي: آقایانیونیفرم سرمه اي ،  :خانم ها: لباس فرم کارکنان انتظامات 

  بلوز و شلوار کرم : :آقایانمانتو و شلوار زرشکی ،  :خانم ها: لباس فرم کارکنان خدمات 

  پزشکی موسسات کارکنان و بیماران پوشش ملی استانداردهاي 2- 2-1

 وري بهره افزایش بالینی خدمات عملکرد تعالی، سالمت خدمات کیفیت مستمر ارتقاء منظور به و توسعه چهارم برنامه قانون  88 و 85 مواد استناد به:  مقدمه

 اخالق از مثبت تصویر ایجاد، بیماران و کارکنان ایمنی سالمت حفظ، اجتماعی و عرفی ضوابط و موازین رعایت، انسانی کرامت و شخصی حریم حفظ و

 ضوابط و پزشکی موسسات در افراد پوشش استانداردهاي، کار محیط در آنان سریع شناسایی و کارکنان شغلی و فردي امنیت ضریب افزایش، اي حرفه

  :می باشد ذیل شرح به آن با مرتبط

  

  کلیات ) 1فصل

  .است الزامی بیمارستانی هاي عفونت مراقبت نظام کشوري راهنماي مفاد رعایت دستورالعمل این مواد اجراي در -1

 کفش، ) شوند پوشیده کامال گردن و موها که طوري به( روسري یا مقنعه،  شلوار،  روپوش شامل مونث درمانی _ بهداشتی و آموزشی کارکنان فرم لباس -2

  .باشد می جوراب و

  .باشد می جوراب و کفش،  شلوار، روپوش شامل مذکر درمانی، بهداشتی آموزشی کارکنان فرم لباس -3
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  .باشد می شلوار و)  زانو روي تا(بلند پیراهن،  مقنعه یا روسري شامل) مونث( بستري بیمار لباس -4

  .باشد می شلوار و پیراهن شامل) مذکر( بستري بیمار لباس -5

  .شود می افزوده بیماران پوشش به چادر یا گشاد و بلند شنل، ها بخش بین یا داخل در) مونث( بیماران جابجایی مسیرهاي تمام در ضرورتاً -6

  پوشش ضوابط)  2 فصل

 و کافی آسایش و راحتی از بیمار برخورداري، درمانی مطلوب خدمات ارائه، آسان شناسایی:  کند تأمین را ها ویژگی این حداقل باید بیماربستري لباس    -7

 .بیمار شخصی حریم و کرامت رعایت

 بیماران استفاده مورد ویژه هاي لباس در اسکوپیها و آنژیوگرافی، رادیولوژي، عمل هاي اتاق داخل در درمانی الزامات و بدن پوشش شئون تمامی رعایت -8

 اختالالت یا هوشیاري سطح کاهش،  حواس اختالل دچار بیماران براي و بیهوشی از بعد و قبل موضوع این به توجه. است الزامی اعمال انجام حین و)  گان(

 . کند پیدامی چندان دو اهمیت روانی

 .باشد متحدالشکل، مختلف هاي رده در و حرفه با متناسب بایستی فرم لباس -9

 .است ممنوع مصوب فرم لباس روي اي حرفه غیر پوشش گونه هر از استفاده بیمارستانی هاي بخش درون در   -10

 .باشند می ها بخش این مخصوص لباس پوشیدن به مکلف کارکنان،  نوزادان و استریل فضاهاي و آژیوگرافی،  عمل اتاق،  ویژه هاي بخش در -11

 درمان معاونت تایید به باید درمانی مرکز هر درخواست و نیاز با متناسب،  فوق ماده در مذکور هاي بخش مخصوص لباس و فرم لباس مدل و رنگ    -12

 .برسد مربوطه پزشکی علوم دانشگاه

. نباشد رویت قابل روپوش زیر لباس که نحوي به باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد، کشیده اطو، بسته ها دگمه، تمیز، سالم باید روپوش -13

 .باشد)  مچ از باالتر( کوتاه یا کشی،  چسبان،  تنگ نباید شلوار

 .ندهد صدا رفتن راه هنگام و شود لحاظ آن در، حرفه با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن ي پاشنه و پنجه با، شستشو قابل، بسته جلو، تمیز باید کفش -14

 .شوند استفاده نباید هستند محیطی یا میکروبی آلودگی معرض در که بدن از نواحی در زیورآالت    -15

 .باشد می ممنوع کار محل در زا حساسیت یا تند بودار ماده هرگونه از استفاده     -16

 .است ممنوع درمانی خدمات ارائه هاي محیط در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده. باشد مرتب و تمیز و کوتاه باید ها ناخن -17

 2 فاصلهی از براحتی که نحوي به لباس جلوي در خدمت محل و فرد سمت، نام اول حرف و کامل خانوادگی نام حاوي، دار عکس شناسایی کارت الصاق -18

 و حراست ادارات تایید به باید رسته هر زمینهی رنگ و محتوي، طرح.  است الزامی درمانی هاي محیط در کارکنان تمامی براي باشد خواندن قابل متري

 .برسد کارفرما تایید به واحدها سایر در و دولتی واحدهاي در پزشکی علوم دانشگاه انسانی نیروي امور

 .است بیمارممنوع کتبی اجازه بدون غیره و همراه تلفن از استفاده با بیمار از صدا ضبط و فیلمبرداري،  برداري تصویر هرگونه -19

 دریافت را آنها پوشش روي از کارکنان مختلف هاي رده شناسایی جهت الزم اطالعات، همراهان و خدمت گیرندگان دهند می نشان مستندات و شواهد -20

 .اند نموده

 پیش، بیماري سیر، تشخیص، آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط، درمانی و تشخیصی هاي روش خصوص در خدمت گیرنده به بیمارستان -21

 با متناسب و مناسب زمان در، کافی میزان به و مطلوب نحوه به خدمت گیرنده گیري تصمیم روند در گذار تاثیر اطالعات تمام نیز و آن عوارض و آگهی

 .نماید می رسانی اطالع درك قابل و ساده اي شیوه به خدمت گیرنده شرایط

 عمل آن اساس بر و نموده تدوین 4-1 استاندارد در مندرج موارد ي زمینه در خدمت گیرندگان به رسانی اطالع براي را خود روش و  مشی خط یمارستان -22

 .نماید می تبعیت ان الگوي از و است آمده ها روش و ها مشی خط کتابچه در که نماید می

 .نماید می رسانی اطالع، درمان طول در پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشک به دسترسی نحوه خصوص در خدمت گیرنده به بیمارستان -23

 از نیز سرپایی بیماران با ارتباط در. گردد می ذکر مطب به پزشک حضور اساس بر معالج پزشک به مراجعه و درمان پیگري نحوه بستري بیماران با ارتباط در -24

 .شود می داده قرار محترم بیماران اختیار در کافی اطالعات، اطالعات و پذیرش و درمانگاه با تلفنی تماس طریق
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 هاي بیمه، بینی پیش قابل هاي هزینه و ضوابط، غیردرمانی و درمانی از اعم بیمارستان خدمات درباره مراجعان و خدمت گیرنده به پذیرش زمان در یمارستان -25

  .نماید می رسانی اطالع حمایتی هاي سیستم همچنین،  آن ضوابط و بیمارستان داد قرار طرف

. شود می داده بیمار به شفاهی صورت به نیز اطالعاتی. گردد می ارائه بستري جهت پذیرش هنگام  در مکتوب صورت به که زیر قوانین بر عالوه بیمارستان

 می مطلع کامل طور به را همراهان و بیماران و دیده زمینه این در را الزم هاي آموزش اطالعات و پذیرش کارکنان کنون تا نیز سرپایی بیماران جهت

  .باشد می اقدام دست در بستري و سرپایی بیمارران راهنماي پمفلت تدارك و تهیه بیمارستان آتی هاي برنامه در. نمایند

 به مربوط تعرفه برگه این در.  است زیر شرح به که نماید می دریافت را بیمارستان در بستري مقررات برگه بستري جهت بیمارستان در حضور زمان در بیمار

  .است شده اشاره سال آن

 که صورتی در و بوده بیمار پرونده تشکیل اساس بیمار اظهارت اینصورت غیر در، شود تکمیل معتبر شناسائی کارت روي از بایستی بیمار مشخصات - 1

  .شد نخواهد داده بیمارستانی مدارك در تغییري هیچگونه، باشد داشته بیمار سجلی و اصلی مشخصات و نام با مغایرت پذیرش برگه در شده ثبت مشخصات

 نمی را مسئولیتی هیچگونه...) و تلویزیون، رادیو، ساعت، جواهر، طال، انگشتر: قبیل از(  قیمتی اشیاء و پول شدن مفقود قبال در شهید اکبرآبادي بیمارستان  - 2

 .پذیرد

  :باشد می ذیل شرح به پزشکی نظام مقررات طبق بیمارستان بیماران عیادت ساعات - 3

  ظهر از بعد 4 -3                                                       ویژه مراقبتهاي هاي بخش            

 .باشد می مجاز جمعه و دوشنبه روزهاي در فقط سال 12 از کمتر اطفال جهت مالقات - 4

 .باشد می ممنوع همراه کارت بدون مالقات ساعات از خارج بخش در بستري بیماران همراهان تردد - 5

 .است ممنوع بخش این در بعد به ظهر از بعد 8 ساعت از آقایان تردد و باشند زنان حتما بایستی) یک بخش( زنان بخش در بستري بیماران همراهان - 6

 همراهان و مرد بایستی همراه کارت صدور و معالج پزشک مجوز اخذ از پس...) ، تخته سه، تخته دو(  عمومی هاي اتاق در بستري مرد بیماران همراهان - 7

  .آید می بعمل ممانعت همراه ماندن از اینصورت غیر در. باشند زن بایستی، زن، بیماران

 مسئول اجازه و هماهنگی بدون) ظهر از بعد 4 تا 3( مالقات ساعات از غیر) یو سی آي( ویژه هاي مراقبت هایس بخش در بستري بیماران همراهان تردد-8

  .باشد می ممنوع بخش

  .باشد می ممنوع بخش مسئول اجازه و هماهنگی بدون باشد می عمل اتاق در ایشان بیمار که همراهانی تردد  -9

  .گردد می محاسبه نهایی صورتحساب آن در هزینه و بوده الزامی خصوصی هاي اتاق در همراه    -10

 معالج پزشک تایید و تکمیل از پس و دریافت پذیرش مسئول از را مخصوص فرم باید) تخته چهار و سه، دو(  عمومی هاي اتاق در همراه داشتن جهت -11

 .گردد مربوطه مسئول تحویل همراه کارت صدور جهت

  .است مقررات خالف، بخش مسئول با هماهنگی بدون بیماران استفاده جهت غذا نوع هر آوردن -12

  .است ممنوع و بوده مقررات خالف دار ریشه گیاه نوع هر آوردن-13

  .است ممنوع بیمارستان هاي بخش و ها قسمت کلیه در همراه تلفن از استفاده-14

  .باشد نمی پذیر امکان صبح تا 22:00 ساعت بین بیماران اتاق با تلفنی مکالمه-15

  

  .نماید می رسانی اطالع مرتبط پژوهشی اقدامات تمام خصوص در خدمت گیرنده به بیمارستان -26

 مممکن بیمار یا است آنان مشارکت نیازمند که پژوهشی اقدامات خصوص در خدمت گیرندگان به رسانی اطالع  براي را خود روش و مشی خط بیمارستان

 می تبعیت آن الگوي از و است آمده روشها و ها مشی خط کتابچه در که نماید می عمل آن اساس بر و نموده تدوین، باشد آن در شرکت به مایل است

  نماید

 بیمار یا است آنان مشارکت نیازمند که پژوهشی اقدامات خصوص در خدمت گیرندگان به رسانی اطالع حتما پژوهشی کار انجام صورت در بیمارستان 

  .نمود خواهد تدوین را روشها و ها مشی خط کتابچه، باشد آن در شرکت به مایل است ممکن
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 دریافت نحوه و تداوم در تاثیري، پژوهش گونه هر در شرکت عدم یا شرکت بر مبنی وي گیري تصمیم که دهد می اطمینان خدمت گیرنده به بیمارستان-27

  .داشت نخواهد سالمت خدمات

 بیمار یا است آنان مشارکت نیازمند که پژوهشی اقدامات خصوص در خدمت گیرندگان به رسانی اطالع حتما پژوهشی کار انجام صورت در بیمارستان

 تدوین را  سالمت خدمات دریافت نحوه و تداوم در تاثیر گونه هر عدم از اطمینان و روشها و ها مشی خط کتابچه، باشد آن در شرکت به مایل است ممکن

  .نمود خواهد

 با که تحقیقاتی هاي طرح تمام با رابطه در پژوهش در اخالق ملی کدهاي رعایت به مربوط مقررات و قوانین که نماید می حاصل اطمینان بیمارستان -28

  . شوند می رعایت دارد کار و سر انسانی موضوعات

 با که تحقیقاتی هاي طرح تمام با رابطه در پژوهش در اخالق ملی کدهاي رعایت به مربوط مقررات و قوانین حتما پژوهشی کار انجام صورت در بیمارستان

  .نمود خواهد رعایت دارد کار و سر انسانی موضوعات

  .نماید می رسانی اطالع خدمت گیرنده اموال از حفاظت مشی خط خصوص در خدمت گیرنده به بیمارستان  -29

     سالمت خدمات مطلوبیت -2

  .نماید می ارائه مناسب سالمت خدمات، خدمت گیرنده به بیمارستان 2-1

 پایه بر وي مذهبی و فرهنگی اعتقادات، ارزشها به احترام، انسانی منزلت و شان رعایت با، خدمت گیرنده به شده ارائه سالمت خدمات دهد می نشان شواهد

  .است جنسیتی و بیماري از ناشی مذهبی، فرهنگی، قومی تبعیض هرگونه از فارغ و مهربانی با همراه، ادب، انصاف، صداقت

 بر مبتنی و بخش اثر خدمات که نماید می حاصل اطمینان، متبوع وزارت سوي از شده تأیید هاي پروتکل و بالینی طبابت راهنماهاي از استفاده با بیمارستان

  .گردد می ارائه بیماران به روز علمی شواهد

 هاي بررسی جواب اعالم و ها مشاوره انجام، پرستاري و پزشکی هاي ویزیت اولین براي قبول مورد زمانی محدوده دهند می نشان مستندات و شواهد

 و مشخص، بیمارستان خود توسط آن نبود در و صالح ذي مراجع سوي از شده ابالغ مقررات و قوانین به توجه با، اورژانس غیر و اورژانس پاراکلینیک

  .است شده مدون

 دریافت منظم و معین زمانی فواصل در را فوق سنجه در اشاره مورد خدمات سنجی زمان گزارش، بیمارستان اجرایی مدیریت تیم دهند می نشان مستندات

  .باشد می مشخص، جلسات مصوبات پیگیري روند و نموده

  .نماید می ارائه مناسب سالمت خدمات، مراقبت هزینه تامین به توجه بدون، اورژانس موارد در، بیمارستان 2 -2

، الزم توضیحات و ضروري سالمت خدمات ارائه از پس، نباشد مقدور اورژانس موارد در مناسب سالمت خدمات ارائه که صورتی در، بیمارستان 2-3

  .نماید می فراهم را مجهز واحد به خدمت گیرنده انتقال زمینه

 آمبوالنس کردن فراهم و همراهان یا بیمار به درك قابل و ساده زبان به انتقال علت توضیح با، بیمار وضعیت کردن پایدار و ضروري اقدامات انجام از پس

 آن الگوي از و است موجود بیمارستان هاي روش و ها مشی خط کتابچه در که نماید می اقدام وي اعزام به نسبت، بیمار شرایط به توجه با و نیاز صورت در

  .نماید می تبعیت

  

  و سایر دست اندرکاران کمیته اجراییبا تشکر فراوان از همیاري 

  

  

  



 مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادي
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